








٥ مطالب ��٧٦.٢.١٣فهرست سوم چاپ ��آماده
فهرستمطالب

٩ مترجم يادداشت

١٩ مٔولف پيشگفتار

٢١ مٔولف مقدمة

آمدبخشنخست در
٣٣ آن نهادههاي برابر و حيله عرفي و لغوي مفهوم اول: فصل

٣٩ حيله نهادههاي برابر Ê ٣٨ تكميل و توضيح Ê ٣٣ لغت در حيله

٤٣ جايز غير و جايز حيلة تعيين در معيار : دوم فصل
٤٥ حيله احكام و اقسام : سوم فصل

تناقضاستبخشدوم اهدافشرعدر با حيلههاييكه
٥٣ /// و حرام حيلة ترسيم : اول فصل
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فقه فلسفة با ناسازگار شرعي; حيلههاي ٦

٥٦ تناقضاست در شرع اهداف با كه حيلههايي حرمت بر قرآن د@لت : دوم فصل
Ê ٦٨ شـــنبه حــــيلة داســــتان ـ ٢ Ê ٥٦ دين فروع و اصول در نفاق نكوهش ـ ١

تــجاوز حــــرمت ـ ٤ Ê ٧٢ حيله وسيلة به يكديگر به مرد و زن رساندن زيان از نهي ـ ٣

نكــوهيدة حــيلههاي ـ ٦ Ê خدا٩٠ آيات كردن ريشخند از نهي ـ ٥ Ê ٧٨ الهي ازحدود

Ê ١٠٢ حــيله كــمك بــه وارثــان بــه رســاندن زيــــان از نــــهي ـ ٧ Ê ٩٦ يهوديان

حيلة داستان ـ ١٠ Ê ١١١ ضرار مسجد داستان ٩ـ Ê ١٠٩mnopq پيامبر با مخالفت از نهي ـ ٨

صـاحبان داستان ـ ١٢ Ê ١٢٥ عزيز زن و شهر زنان حيلة ـ ١١ Ê ١١٧ يوسف برادران

Ê حيله١٣٧ كمك به فروشي حرمتكم ـ ١٣ Ê ١٣٢ باغ

١٤٢ تناقضاست در شرع اهداف با كه حيلههايي حرمت بر سنت د@لت : سوم فصل
در نــــــيرنگ ـ ٢ Ê ١٤٣ شخصاست نيت عادات و عبادات در معيار اينكه ـ ١

Ê ١٥٢ آن كـاستن يـا زكـات اسـقاط حـيلهبراي حـرمت ـ ٣ Ê ١٥٠ نامشروع سوگند

Ê ١٦٦ مســـابقه در حــــيله حــــرمت ـ ٥ Ê ١٦١ مجلس خيار اسقاط براي حيله ـ ٤

نـه است مـعتبر و مWك معاني پيمانها در ـ ٧ Ê ١٧٤ جوارحي افعال در نيت ثير تٔا ـ ٦

Ê ١٧٩ ازحـــــيلةتصريه نــــــــهي ـ ٩ Ê ١٧٧ حيلةنجش از نهي ـ ٨ Ê ١٧٥ الفاظ

فروش يا و مراتع كردن اختصاصي حرمت ١١Êـ نيست١٨٦ ما از دارد غشروا هركه ـ ١٠

خـوردن در يـهود حــيلة ـ ١٣ Ê ١٩٥ عينه حيلة از نهي ـ ١٢ Ê حيله١٩١ كمك به آنها

كارگزاران به هديه ـ ١٥ Ê ٢١٨ آن نام تغيير با خمر شمردن حWل ـ ١٤ Ê ٢١٣ حرام

Ê ٢٣٠ ربــــا جــــاي بــــه دهــــنده وام بــــه گــــيرنده وام هــــــدية ـ ١٦ Ê ٢٢٥

اسـقاط بـراي حـيله حـرمت ـ ١٨ Ê ٢٣٧ زكات بازستاندن هدف به حيله حرمت ـ ١٧

حرمت ٢٠ـ Ê نميكند٢٤٦ حرام را حWل و حWل را حرام كم حا حكم ـ ١٩ Ê ٢٣٩ شفعه

آن بر حيلة و زن حقوق گرفتن سست حرمت ـ ٢١ Ê ٢٥٦ حيله كمك به طاعون از فرار

امتدر به پيامبر هشدار ـ ٢٤ Ê ٢٦٥ تحليل نكاح ـ ٢٣ Ê ٢٦١ عسل حيلة ـ ٢٢ Ê ٢٦٠

٢٨٤ ورزي حيله در يهوديان با شدن همگون مورد

٢٨٩ حيله حرمت بر صحابه اجماع : چهارم فصل
٢٩٥ حيله حرمت بر شرعي اصول د@لت : پنجم فصل



٧ مطالب فهرست
قصد اعتبار ـ ٣ Ê ٣٠٦ فساد ذرايع سد ـ ٢ Ê ٢٩٥ بندگان مصالح بر شريعت بناي ١ـ

لفـظي شـرط و عـقد ضمن شرط همانند عقد بر متقدم شرط ـ ٤ Ê ٣١٥ كارها در نيت و

Ê ٣٣٤ او مقصود نقيض به بدكار با برخورد ـ ٥ Ê ٣٢٧ عرفي شرط همانند

٣٤٢ شارع/// قصد با مخالف حيلههاي حرمت بودن قطعي : ششم فصل
٣٥٩ آنها به پاسخ و شبهه چند : هفتم فصل
٣٧٣ پيشوايان موضع و حيله جواز به فتوا آغاز : هشتم فصل

ابــــوحنيفه بــــــــيزاري Ê ٣٧٦ باره دراين عالمان موضع و حيله دربارة كتابي جعل

بـيزاري Ê ٣٨٣ شريعت با ناسازگار حيلههاي از ابويوسف بيرازي Ê ٣٨٠ حيل ازكتاب

به حيله دادن نسبت Ê ٣٨٤ شريعت نقضكنندة حيلههاي به دادن فتوا از حسن بن محمد

Ê ٣٨٨ حيله در روي زياده Ê ٣٨٦ نيست روا پيشوايان

تناقضنيستبخشسوم شريعتدر مقاصد با حيلههاييكه
٣٩٥ آنها ادلة بيان و جايز حيلههاي تبيين و تعريف : اول فصل
٤٠٧ ندارد ناسازگاري شرع مقاصد با كه حيلههايي جواز بر قرآن د@لت : دوم فصل

بــا ظــــاهري دوســــتي ـ ٢ Ê ٤٠٧ شوهرمرده زن خواستگاري در كنايه جواز ـ ١

بـه تـظاهر ـ ٤ Ê ٤١٦ حيله كمك به داراhسWم به دارالكفر از هجرت ٣ـ Ê كافران٤١٤

Ê حق///٤٢٦ كردن آشكار براي ورزيدن حيله ـ ٥ Ê ٤٢١ بركافران چيرگي براي شكست

Ê ٤٣٦ خــويش نـــزد بــــه بــــنيامين آوردن cdefgبــــراي يــــوسف حــــيلة ـ ٦

cdefgبــراي يــــوسف حــــيلة ـ ٨ Ê ٤٤٤hijkl يوسف شناخت براي يعقوب حيلة ـ ٧

ـ ١٠ Ê ٤٥٨ آزار از جسـتن رهـايي بـراي حيله جواز ـ ٩ Ê ٤٥٠ تنياش بردار نگهداشتن

Ê سوگند٤٦٤ از گريز راه cdefgو ايوب داستان



فقه فلسفة با ناسازگار شرعي; حيلههاي ٨

٤٧٧ ندارد ناسازگاري شرع مقاصد با كه حيلههايي جواز بر سنت د@لت : سوم فصل
كـمك به حقوق كشف ـ ٢Ê ٤٧٧ كنايه وسيلة به قصاص از گذشتن در درخواست ـ ١

آنـچه پوشاندن براي حيله ـ ٤ Ê ٤٨٥ حيله كمك به ستم از رهايي ـ ٣ Ê ٤٨٠ حيله

Ê ٤٨٨ دروغ بــــــــا نــــــــيرنگ ـ ٥ Ê ٤٨٦ است شــــــــرمساري مــــــــايه

cdefgدر ابراهيم كناية ـ ٧ Ê ٤٩٥ مسلمان يك از آزار كردن دور براي كنايه مشروعيت ـ ٦

خـريدن بـراي عايشه حيلة ٩ـ Ê ٥٠١ جنگ در نيرنگ ـ ٨ Ê ٤٩٧ خدا دين از دفاع

اسWم به مردم جذب ـ ١١ Ê ٥١٦ حيله كمك به مظالم قصاصدر ـ ١٠ Ê ٥١٣ بريره

Ê ٥٢٣ مال كمك به

٥٣٠ ندارد ناسازگاري شرع اهداف با كه حيلههايي برابر در سلف ايستار : چهارم فصل
٥٤٢ شارع اهداف شناخت راه : پنجم :فصل :كتابنامه نمايه



٩ مترجم يادداشت

مترجم يادداشت

دليل است/ شده وضع بندگان آينده و حال مصالح براي آسماني آيينهاي ديگر همانند آييناسWم

هدفدار يا و باشد بيهوده و ميبايستعبث يا فقهي احكام و شريعت وضع استكه آن نيز اينسخن

در بيهودگي و عبث از خداوند ميگويد كه ادلهاي حكم به اول فرض مشخص/ فلسفة يك داراي و

شرع احكام اينكه آن و ميماند فرضدوم تنها اين بنابر و است باطل است پيراسته و منّزه احكامش

شدهاند/ وضع بندگان مصالح براي

rstuvبراي شيعه امامان اخبار و سيره mnopqو كرم ا رسول سنت و خدا كتاب در مطالعهاي اندك

تعقيب معينرا هدفي بلكه نيست, گزافه و بيهوده شرع احكام ميكندكه بسنده اينحقيقت به رسيدن

ميكند/

و هميناست, نيز تكوين كتاب ويژگي بلكه است, اسWم تشريعي نظام ويژگي فقط نه هدفمندي

باشد/ برخوردار ويژگي اين از كه بايد نيز تقنيني و تشريع كتاب هر سوي ديگر از

را تـعليل ايـن ميتوان آيا كه اين از صرفنظر ـ حديث و قرآن در بسياري معلَّل احكام وجود

است/ مفاسد و مصالح از احكام تبعيت روشن گواه خود ـ چيست تعميم اين شرط و نه يا داد تعميم

و عـقل بـحث هـمچنين و امـارات اعـتبار و قـطع مباحث در مجتهدان كWم مطاوي از كه چونان

مفاسد و مصالح تابع احكام نيز شيعه اصوليين ديدگاه از ميآيد, بر عقليه مستقWت غير يا مستقWت

در لفظي انكار همة رغم به هم اخباريين شايد و نيست اختWفي اصوليين ميان نكته اين در هستند/

و نزاع محل ميان اين در آنچه باشند/ پذيرفته هست مصلحتي شرع احكام در كه را كليت اين عمل

حجيت يا اعتبار و مفسدهها و مصلحتها و مWكها اين كشف در عقل توانايي ميگيرد قرار اختWف

نيز و اخباريين اينكه بيان از پس نائيني است/ شرع و عقل ميان مWزمه ثبوت به حكم يا اينكشف

dayani
Typewritten Text
بازگشت به فهرست

dayani
Typewritten Text



فقه فلسفة با ناسازگار شرعي; حيلههاي ١٠

بـر عـقل حكم و شرع حكم ميان مWزمة از دفاع به پرداختهاند مWزمه انكار به اصوليين از برخي

ميگويد: و بهميخيزد مفاسد و مصالح اين ك ادرا به اعتراف از پس و مفاسد و مصالح از احكام تبعيت به اعتراف از <پس

موسسة قم, نائيني), حسين محمد آيةالله 3تقريرات اصول فوائد علي, محمد خراساني, كاظمي ك/ ر/ ١/٦٢ـ ص ,٣ ج اس?مي, ٥٩/النشر ص همان, ك/: ر/ ٢ـ

نميماند>/١ م?زمه منع براي راهي عقل وسيلة
ميگويد: ديگر جايي در آنـهاهمو مـتعلقات در كه مفاسدي و مصالح از احكام كه ندارد وجود حقيقت اين انكار براي راهي نـهفته<هيچ مفاسدي و مصالح شارع نهي و امر از نظر صرف انسان افعال در و ميكنند تبعيت دارد هستند>/٢وجود احكام مناطهاي و علل مفاسد و مصالح همين و است

سخن آن از نيز شيعه فقه در استكه چيزي حكم حكمت يا و احكام مناطهاي يا احكام علل از بحث

مطرح ربا از حيلههايگريز از سخن كه آنجا البيع, كتاب EFGHIدر خميني امام نمونه براي ميآيد/ ميان به
حيلههاي بودن بياثر به حكم بر مقدمهاي را يابي علت اين و ميپردازد ربا تحريم علت به @ىميشود َو تَظْلُِموَن @ى الِكُْم مْوى َا وُس ُرٔوُ فَلَكُْم بْتُْم تُ <َوِاْن آية آوردن از پس امام ميدهد/ قرار قرضي رباي از گريز

ميشود/ ستم شما به نه و ميكنيد ستم نه شماست, خود آن از سرمايههايتان كنيد توبه گر ا : ٢٧٩ . بقره ٣ـ

ميگويد: بهتُظْلَُموَن>٣ بنابراين كند/ حكم آن حرمت به خداوند كه است كرده ايجاب ربا فساد و ظلم همين كه است است/<روشن حرمت حكمت يا علت ظلم و ظلم معلول حرمت آيه, ظاهر ربا,د]لت حرمت علت نوشت: چنين وي cdefgبه رضا امام كه است آمده نيز سنان بن محمد روايت انساندر وقتي چه دارد; وجود آن در كه است اموالي تباهي همچنين و كرده آن از خداوند كه است عـلتنهيي است/// باطل ديگر درهم آن و است درهم يك تنها درهم ثمن بخرد درهم دو به را درهم وانهادنقرضيك سود, به مردم رغبت اموال, رفتن ميان از نيكوكاري, رفتن ميان از نيز نسيه در ربا هست/حرمت آن در كه است اموالي تباهي و ظلم و فساد همچنين و مردم سوي cdefgاز امـام و cdefgپـرسيد صـادق امام از تحريم علت دربارة كه است حكم بن هشام صحيحة در حرامفرمود:همچنين را ربا خداوند پس وامينهادند/ دارند نياز بدان كه را كارهايي و وستد داد مردم بود ح?ل ربا گر <ا



١١ مترجم يادداشت

/٤٠٧ و ٤٠٦ ص ,٢ ج اسماعيليان, مطبوعاتي موسسة قم, البيع, كتاب الله, روح خميني, ك/: ر/ ١ـ

براند/>١ دادوستد و تجارت به و ح?ل سوي به و بگريزاند حرام از را مردم تا كرد
به اينكتاب در نيز شما و است كنده پرا فقه جاي جاي در ايندستكه از نمونههايي روي هر به

باب اوليات از فقه> <فلسفة يا تشريع> <هدف مسٔالة كه ايندارد از حكايت ميخوريد بر آنها از پارهاي

حـقوقي نـظام كـه است حقوقي نظامهاي دربارة روشن حقايق از نيز اين كه چونان است, تشريع

روشن اصولي و قواعد اينهدف به برايرسيدن و ميكند تعقيب معينرا هدفي استكه آن متكامل

دارد/

و تناقضداخلي عدم درست, قانوني و حقوقي نظام يك ويژگيهاي ديگر از يكي اين, بر افزون

رسـيده بـدان حـاضر عصر در حقوقدانان كه است تازه نكتهاي نه اين است/ آن در ناهمگوني نبود

بـه كـه آنجا كريم قرآن است/ گرفته قرار توجه مورد شريعت متن در كه است حقيقتي بلكه اَنباشند, كى لَْو <َو ميفرمايد: است, نيامده خدا نزد از قرآن گفتهاند كه ميخيزد بر كافران شبهه اين پاسخگويي

مييافتند/ بسيار اخت?ف آن در بود خدا غير جانب از گر ا : ٨٢ نساء. ٢ـ

ناهمگوني نبايدگرفتار است جانبخداوند از آنچه يعني ثيىرًا>٢; كَ ىفًا اْختِ^ فيىه لََوَجُدوا اللّىِه َغيْرِ ِد ِعنْ مِْن
باشد/ تناقضگويي و

مـيكند نكـوهش را دادن فتوا مقام در كسان از برخي تناقضگويي كه cdefgهنگامي اميرمٔومنان

ميفرمايد: حكمچنين خويش رٔاي به آن در وي و ميشود برده آنان از يكي نزد مسٔالهاي خداوند احكام از حكمي ميدهد/<در يك آن حكم خ?ف بر حكمي نيز او و ميشود برده ديگري نزد مسٔاله همان سپس تصويبميدهد/ را آنها همة رٔاي او و ميآيند گرد است گماشته قضاوت به را آنان كه امامي نزد قاضيان بهآنگاه را آنان خداوند آيا / است يكي كتابشان است, يكي پيامبرشان است, يكي خدايشان كه آن با ياميكند, كردهاند؟ او نافرماني و است بازداشته اين از را آنان يا بردهاند؟ فرمان او از و است داده فرمان آنـاناخت?ف كـه آن يا است؟ خواسته كمك ايشان از آن كردن تكميل در و فرستاده فرو ناقص ديني رسولخداوند و فرستاده كامل ديني خداوند كه آن يا بپذيرد؟ نيز او و بگويند كه دارند حق و خدايند درشريكان و نگذاشتيم)/ فرو هيچ كتاب اين در 3ما ميفرمايد: خود خداوند است؟ كرده كوتاهي آن رساندن ميكنددر تصديق را ديگر جزء كتاب جزء هر كه است آورده خود خداوند و است چيز هر تبيان كتاب اين
/١٨ خطبة صالح, صبحي مقدمة الب�غه,با نهج حسن, بن محمد ابوالحسن سيدرضي, ك/: ر/ ٣ـ

نيست>/٣ آن در اخت?في و
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خـود درون در مـيتوانـد نـه اسWم الهي آيين كه دارد آن از حكايت سخن اين عمومي سياق

ايـن البته و ـ داشت اصول به متكي غير و متناقض برداشتهاي آن از ميتوان نه و باشد ناهمگون

است/ حاضر يادداشت و كتاب موضوع دايرة از بيرون اخير بخش

فقه در و نيست اسWم شريعت در استكه نقصي حكم تناقضدر و تشريع تعارضدر روي هر به

اسـتدhل تشـريع در تعارض و تناقضگويي استلزام به نيز فقيهان و هست, نظري نكته اين به نيز

اينگونه نفي براي قرضي رباي از فرار حيلههاي مسٔالة همان EFGHIدر خميني امام نمونه براي كردهاند/
ميآورد: چنين و ميكند استدhل شارع سوي از تناقضگويي استلزام به تغييرحيلهها با و حيله كمك به را زياده شود گفته آنگاه و است ظلم ربا عنوان به زياده ستاندن شود گفته گر بگويد:<ا كسي كه آن نظير ديد, خواهد سخن اين در را تناقضگويي و تنافي عرف بستان, عنوان شربدادن حرمت اين بگويد آنگاه و /// كرده لعن را خمر mnopqشارب خدا رسول و است حرام خمر كـپسولشرب در را شـراب نـدارد اشكالي البته بگويد سپس است, كنندگي مست و فسادآوري واسطه تناقضگوييبه يك اين بخوريد, شرب جاي به را آن است مترتب آن بر نتايج همان كه حالي در و حرامبريزند كل ا اما است حرام شرب شود گفته نيست صحيح چه, شد; خواهد شمرده حكم در تنافيآوري شـود:و گـفته نـيست درست همچنين است/ حكم حكمت ميگوييد حكم علت را آن آنچه و شودنيست, گفته آنگاه و نگيرد, قرار كافر سلطه در قرآن كه است آن نيز علت و است حرام كافر به قرآن علتفروش علت و نيست بيع هبه و است حرام بيع شود گفته است صحيح آيا ندارد/ اشكالي قرآن كردن است؟هبه حكم حكمت بلكه نيست, حقيقي

اين از نيز اخبار و ناميده ظلم را ربا تعالي خداوند است; قبيل اين از نيز ما بحث مورد مسٔالة

كـه رسـيده بـاره اين در چند اخباري سپس است/ فWن و فWن نيز تحريم علت كه ميگويد سخن

بر تفاوتي هيچ بدون و عينًا مفاسد كه حالي در ندارد, اشكال كمكحيله به زيادتي يا اينربا خوردن

قانون, تناقضدر و جعل در ناهمگوني جز چيزي چنين آيا ميشود/ مترتب نيز خوردن از نوع اين

ميشود مترتب كاري چنين بر كه مفاسدي همة با پذيرفت ميتوان آيا و است؟ گفتار متن در بلكه

/٤١٦ و ٤١٥ ص ,٢ ج البيع, كتاب ك/: ر/ ١ـ
ميدادهاند؟>١ انجام حيله كمك به را rstuvاينكار ائمه

را داخلي تناقض عدم نيز و هدفداري و هدفمندي يعني اسWم قانوني نظام ويژگي دو اين گر ا

يافت/ خواهيم توجه تشريع> و فقه <فلسفة يا قانون> <روح نام به پديداري به كنيم لحاظ

سايه آن اجزاي و بخشها همة بر روح اين و باشد داشته روحي بايد يا ميتواند قانوني هر آيا



١٣ مترجم يادداشت
و ناهمگوني اين<روح> با كه باشد داشته بخشهايي يا بندها خود درون در ميتواند قانون آيا گسترد؟

هدفآن كه باشد داشته وجود مادهاي يا بخشي قانون در گر ا نقضكند؟ بكلي را آن يا كند ناسازگاري

چيست؟ ماده يا بخش تكليفآن ميكند نقض را قانون

حاضر كتاب

دليلي ظاهر عموم يا اطWق به توسل با ميتوان آيا كه ميدهد پاسخ پرسش اين به حاضر كتاب

باشد؟ ناسازگار شريعت روح با كه كرد كاري مسٔاله, يك در شرع سكوت از بهرهجستن با يا لفظي

مردم ميان در درست ستد دادو رواج آن بر ناظر مقررات و بيع عقد تشريع فلسفة كه بپذيريم گر ا

نـقض را هـدف اين كه پذيرفت را تبصرهاي يا ماده بر بيع شرعي قوانين شمول ميتوان آيا است,

ميكند؟

و صحيح بازار سوي به مردم راندن و حرامخوري زمينههاي نفي ربا تحريم فلسفة كه بپذيريم گر ا

و اجاره و بيع عقود قوانين يا ربا منع بر ناظر قوانين شمول ميتوان آيا است, درست كسب و كار

ميكند؟ نقض را فلسفه اين پذيرفتكه تبصرههايي بر را آن همانند

در كه است حقوقي از تهيدستان شدن برخوردار زكات مقررات تشريع از هدف كه بپذيريم گر ا

بنا گر ا پذيرفتكه مقررات اين در را تبصرههايي و بندها وجود ميتوان آيا دارند ثروتمندان دارايي

زكات نه و ميماند جاي بر زكاتي نه كنند ـ استفاده سوء تعبير ديگر به و ـ استفاده آنها از همه باشد

دهي؟

اين از دارد رواج مردم ميان در نيز امروزه و آمده <حيله> نام به شرعي متون از برخي در آنچه آيا

ديگر؟ نوعي برخي و نوعند اين از برخي حيلهها اين ميان در كه آن يا تبصرههاست و بندها نوع

در تـفاوت ايـن و هست؟ تفاوتي نوع دو اين ميان آيا بپذيريم پاسخ عنوان به را اخير اين گر ا

شناخت؟ باز ناسازگار حيلة از را فقه فلسفه با سازگار حيلة ميتوان چگونه و چيست؟

ميدهد/ پاسخ بدان حاضر كتاب در مٔولف استكه چيزي اين

را فقه> <فلسفة آن و شريعت> <روح آن استكه اين ميماند بحث نيازمند ميان اين در آنچه البته

شناخت؟ ميتوان چگونه

از جلوتر سني فقه ـ منابع در مكتوب و اظهاراترسمي حد در دستكم و ـ مقوله اين در ظاهرًا

مرسله مصالح و قياس چون منابعي بر اتكا و عقلي مباحث بيشتر رواج نيز دليلآن و است شيعه فقه

است/ ذرائع فتح و سد و

اين بر مترجم و شده مطرح مختلف مناسبتهاي در شيعه فقه اصول در آن جايگاه و عقل بحث
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در شيعه ًWعم ميشود, ديده اصول يا فقه در عقل نفي در كه جنجالي جارو همة رغم به استكه باور

نزاع و است آورده روي عقلي مناطهاي و مWكها به ـ اصول حوزة در بويژه ـ فقه و اصول حوزة دو

عقل دليل جايگاه آيا ايناستكه سر بر ًWمث و لفظي نزاعي باشد واقعي نزاعي كه آن از بيش موجود

كند/ ديگرگون خيلي بحثرا ماهيت نيستكه چيزي نزاع اين البته و چيست, ادله ديگر برابر در

عقل حجيتدرك و استحسان دربارة مستوفي بحثي بيان پساز حكيم تقي محمد معاصر محقق

ميگويد: مفسده يا مصلحت حجتاز باشد كامل ك ادرا آن گر ا مييابد/ تفاوت آن از عقل ك ادرا تفاوت به بسته مصلحت نيست>/<حجيت پرسش براي مجالي هيچ قطع وراي در چه است;
است: گفته كه ميكند نقل �٩٢ ص ,٢ �ج قوانين در قمي محقق از سپس عـقلوي كـه جـهت ايـن از است, شـده شـمرده معتبر عقل قطعي حكم به و شرع در مصالح از شارع<نوعي نسل; و عقل مال, جان, دين, حفظ همانند است, كرده درك آنها در را مفسده از خالي است>/مصلحتي داده فرمان ميانجامد آنها تباهي به آنچه ترك به و كرده اعتبار را آنها از حفاظت

ميافزايد: سپس همانحكيم اين بلكه نميدهد/ قرار عقل برابر در مستقل دليلي را آن مصالح, گونه اين حجيت به عقيده <البته

/٤٠٣ ص م/ ١٩٧٩ البيت, آل موسسة قم, المقارن, للفقه العامة ا�صول تقي, محمد حكيم, : ك/ ر/ ١ـ

است>/١ عقل دليل
ميآورد: چنين عقل دليل بحث در آن از پيش اخت?فيحكيم هيچ جاي ميآيد نايل آنها درك به مستق?ً عقل كه چيزهايي آن حجيت در اس?م عالمان <نزد

/٢٨٢ ص همان, : ك/ ر/ ٢ـ

عقل>/٢ مدركات حجيت در نه و ك ادرا به نسبت علل توانايي در نه نيست,
همچون برخي اعتقاد شيعه, دانشوران نزد العله منصوص قياس همانند استنباطي منابع وجود

به العله منصوص مورد از تعدي hًاصو> اينكه به مظفر و كركي عWمه قمي, محقق صاحبشرايع,

و است تحليل ظاهر عموم باب از بلكه قياسنميباشد, است موجود آنها علتدر موارديكه ساير

,١٣٧٠ كيهان, انتشارات تهران اس�مي, مذاهب ديدگاه از اجتهاد منابع ابراهيم, محمد جناتي, : ك/ ر/ ٣/٢٩٨ـ ٣٠٠/ص ص همان, : ك/ ر/ ٤ـ
فقهاي نزد مناط تنفيح اعتبار است>٣, ثابت عقد بناي به ظواهر حجيت و است ظواهر نوع از عموم
مـقدمات وجـوب بـه حكم , موضوع٥ و حكم مناسبت اعتبار آن,٤ بودن قطعي فرض بر اماميه



١٥ مترجم يادداشت
/٣٠٤ و ٣٠٣ ص همان, : ك/ ر/ آن٥ـ مـقصوِد حرمت واسطة به كه <چيزهايي از دوم قسم در خود مكاسب در انصاري شيخ نمونه براي فروع٦ـ مسٔالة سه در و ميپردازد است> حرام منفعت آن از معامله طرفهاي هدف كه <چيزهايي به هستند> ميكندحرام اشاره بدانها وي كه ادلهاي جمله از ميآورد/ را حرمت به قائ?ن ادلة يك هر در و ميرسد بر را عنوان مورداين هر در كه است خاصي ادلة سپس و منكر از نهي ادلة همچنين و بودن باطل به كل ا بودن, گناه بر ٣١٤)/اعانت ـ ٢٥٥ ص ,١ ج المكاسب, الي الطالب ايصال محمد, سيد شيرازي, 3ر/ك/: است ٣٧٧/رسيده ص همان, : ك/ ر/ ٧ـ

و اصول در عقل اعتبار از قبيل اين از ديگر مورد دهها و حرام٧ به موصلة مقدمه حرمت يا و مفوته٦
نوعي و است نامگذاري سر بر نزاع بيشتر كه دارد اشعار ايننيز به گونهاي به و دارد شيعه حكايت فقه

نظر صرف كه است چيزي خمسه احكام در المقدمه ازذي مقدمه تبعيت يا سدذرائع و فتح نمونه براي يكي٨ـ عنوان به آن اعتبار بر بسياري ميگردد, بر بحث ردهبندي و نامگذاري به كه اخت?فهايي و لفظي نزاعهاي براز آن, نامگذاري سر بر نزاع است مطرح باب اين در آنچه و دارند, نظر اتفاق احكام شناخت راههاي با منابع واز عقاب و مقدمه حكم بودن شرعي يا بودن عقلي سر بر همچنين و مستقل, منبع يك عنوان به آن اعتبار كردهاندسر اعتبار عمل در را ذرائع سد اماميه اصوليين و فقها كه مسٔاله اين است/ مستقل نحو به آن داشتن يافت/ثواب نشان آن از فقه كتب در ميتوان بخوبي كه است ميدهدچيزي نسبت اماميه اصوليين از گروهي به را نظر اين اس�مي مذاهب ديدگاه از اجتهاد منابع در جناتي اصوليينهم <بيشتر مينويسد: باره اين در او ميداند/ اصوليين بيشتر ديدگاه را اين العامه ا�صول در حكيم هم درو چند هر دارند, عقيده سدذرائع و فتح به متٔاخر ازمحققان برخي استثناي به داريم, سراغ ما كه سني و نرسيدهاند/شيعه نظر اتفاق به همديگر با آن نامعتبر مقدار و معتبر مقدار و درحدود عبارت همين و ـ ميكند نقل (٢٧٠ 3ص ا�س�مي للفقه المدخل در مدكور س?م محمد از سپس درحكيم البته و پذيرفتهاند را سدذرائع اصل فقيهان همة كه است آن <واقعيت ميگويد: كه ـ است آمده نيز اجتهاد بيشترمنابع ميشود ديده چه دارند; نظر تفاوت آن طريق از حكم به رسيدن شيوة در و اخت?ف آن به استناد وسيلهمقدار به را هدف حكم باشد مشخص هدف يك براي متعيّن وسيلهاي كه صورتي در فقهي احكام در امامفقيهان از مشهور [ و دارند اخت?ف باره اين در ] نباشد هدف آن براي متعين طريق تنها وسيله اين گر ا اما وميدهند, دارد ايـن بـه نزديك نظري نيز احمد امام است/ احكام منابع از يكي ذريعه نيز اينجا در كه است اين كردهاند>/مالك پيروي دو اين از هم ابنتيميه و وابنقيم كردن استثنا شايسته را نكته اين تنها دارد ادله ضعف به كه اشارهاي اندك با عبارت اين نقل از پس ازحكيم يـا ذريـعه حكم كه چرا دانستهاند, ادله ساير كنار در گانه جدا منبعي را سدذرائع چرا كه ميداند زدن سنت/حاشيه صغريات از يا و است عقل ماصغريات نظر <به مستقل دليل يك عنوان به سدذرائع و فتح كردن اعتبار كه ميشود يادآور را نكته همين نيز جناتي

است/٨ كار در سنتهست اهل نزد آنچه مشابه نامهاي با منابعي گرفتن كار به از ترس
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شمار به عقل مسٔاله صغريات از تقريبي به و سنت مسٔالة صغريات از تقريبي به سدذرائع چون است; ٣٧٩)/نادرست ص اجتهاد, منابع : ك/ 3ر/ ٤١٦/ميآيد> ص ,٢ ج البيع, كتاب : ك/ ر/ ١ـ

اين اندازه چيست, حجيت اين تفسير نه, يا است حجت عقل اينكه از نظر صرف روي, هر به

حقيقتي بتواند ديگر چيزي هر يا نقل يا عقل اينفرضكه بر است, كدام آن اعتبار شروط و حجيت

اندازه آن تا ميتواند حيله آيا و نقضكرد؟ را اينروح ميتوان آيا سازد, آشكار را قانون> <روح نام به

بينجامد؟ نقضاينروح به كه پيشرود

شناختحيلة باز معيار ومعنايآن, حيلة دربارة چند مقدماتي بيان از پس كتابحاضر مٔولفدر

گونة دو به را حيله كه آن با و ميشود وارد بحث متن به حيلة احكام و اقسام نيز و جايز غير و جايز

دليل و مينهد روي فرا حرام حيلههاي محور بر را خود بحث بيشتر اما ميكند, قسمت جايز و حرام

حرامي حيلههاي ميطلبد بررسي و توجه و شده آفرين مشكل بيشتر آنچه كه است آن نيز كار اين

خاص ظهور حتي يا و ادله عموم يا اطWق پشتيباني از نخست نگاه در نيز آنها بيشتر يا همه استكه

شـود داده انـصاف و شود توجه درست گر ا اما است/ برخوردار جواز از كي حا نقلي ادلة از برخي

بسته ميكند نقض را قانون روح و تشريع فلسفة كه حيله هر بر راه كه كه است آن حق ديد خواهيم

گر ا آيد, عمل به تقييد تخصيصو آن هستدر اطWقي يا عموم اينحرمت برابر در گر ا آنگاه و شود

چونان شود, برتافته آنروي هستاز اجماعي هم گر ا و شود طرح يا تٔاويل هست خاصي نقلي دليل

<آن مـيكند: تـصريح گـونه اين ربا از گريز حيلههاي دربارة خود بحث ذيل EFGHIدر خميني امام كه
در حيله انجام و ربا دستآوردن به مفادش hزمة آنچه آن�و جواز و حيله از كي حا �روايات روايات

فرمود: بارهاش cdefgدر معصوم استكه روايات دسته آن از است خوري داشتهربا مخالفت پروردگارمان سخن با 3آنچه باطل> <فهو يا <فهوزخرف> يا نقله> ربنالم قول خالف فـتوايـي<ما اشـتهار همچنين امام است)>/١ باطل آن ـ يا ـ است بيهوده آن ـ يا ـ نگفتهايم را آن ما كـهباشد ميكند كيد تٔا اين بر بئر منزوحات مسٔالة آوردن مثال با و ميداند نامعتبر را مسٔاله اين در نقلموجود به را خود سخن آنگاه و ندارد, اعتباري و فايده اجتهاد در تخلل به حاصل اجماع حتي و مـتقدمانشهرت بـر مسـٔاله آن نـيست بـعيد <هيچ ميگويد: كه ميسازد استوار جواهر صاحب عبارت كهاين احكامي بسيار چه نيست; ناياب مواردي چنين زيرا است; شده آشكار ديگران براي و مانده پوشيده
/٤١٧ و ٤١٦ ص همان, : ك/ ر/ ٢ـ

است>/٢ شده آشكار ديگران براي و بوده پوشيده آنان بر اصول يا فروع در
# # #



١٧ مترجم يادداشت
بابي خود صحيح در بخاري چون كساني او از پيش ميآورد خود مقدمة در مٔولف كه آنسان

و العالمين عنرب الموقعين كتاباع�م دو در ابنقيم سخنگفته, آنها ابطال در و گشوده حيل براي

مستقل كتابي ابنتيميه تاخته, ميآوردند روي حيله به كه كساني بر الشيطان مصايد من اللهفان اغاثة

شاطبي ابواسحاق نهاده, نام التحليل ابطال علي الدليل اقامة را آن و نوشته تحليل حيلة ابطال دربارة

و شرح را موجز اين دّراز عبدالله شيخ و اختصاصداده مهم اين به موجز الموافقاتبحثي كتاب در

شيباني بنحسن محمد به نيز حيلههايي و ابوحنيفه به كتابي حيله جواز درباب البته و آورده تفصيل

است/ شده داده نسبت

قرض, شفعه, نكاح, بيع, زكات, چون مباحثي خWل در شرعي حيلة مبحث نيز شيعه فقه در

ممنوع/ حيلههاي تا است جايز حيلههاي سخناز بيشتر و ميشود مطرح سوگند و نذر و عهد طWق,

به كدام هر ذيل در نيز مترجم و آورده گرد را حرام نمونههاي و حرمت ادلة خود كتاب در مٔولف

و مقارن فقهي است شده سبب ويژگي همين و آورده را خود يادآوريهاي يا و فقيهان ديدگاه تناسب

باشيد/ داشته روي فرا حيله بارة در را تحليلي

كـاظم والمسـلمين حـجةاhسـWم جـناب انـديشمند اسـتاد راهـنمايي از كـار ايـن در مترجـم

از نيز ثر ا ويرايش در و بهرهجسته صانعي مهدي سيد دكتر فرزانه استاد رايزني نيز و مديرشانهچي

محمد آقاي دوش به را آمادهسازي زحمت و شده برخوردار فلسفي محمد ارجمند همكار همراهي

اينك و است نهاده محمودرسولي آقاي دستان بر را آرايي صفحه و حروفچيني رنج و رضواني سعيد

اسـWمي مـعارف و الهيات دانشكدة استادگرانقدر دو از بويژه و عزيزان اين از ميداند خود وظيفه

كند/ سپاسگزاري و تقدير مشهد

اين حال عين در اما است, آورده عمل به درست متني نهادن فراروي براي را خود تWش مترجم

آورده مـيان به كه لهجهاي صراحت از خواستن پوزش ضمن و نميشمرد اشكال از پيراسته را اثر

ميگشايد/ دلسوزانه راهنمايي هر و خيرخواهانه نقد هر بر را خود آغوش

اhبالله توفيقي ما و

١٣٧٥ ماه آبان پنج و بيست , مقدس مشهد



فقه فلسفة با ناسازگار شرعي; حيلههاي ١٨

حيلههاي تا است جايز ازحيلههاي سخن وبيشتر ميشود مطرح سوگند و نذر و عهد ط)ق, قرض,

ممنوع/

به كدام هر ذيل در نيز مترجم و آورده گرد را حرام نمونههاي و حرمت ادلة خود كتاب در مٔولف

و مقارن فقهي است شده سبب ويژگي همين و آورده را خود يادآوريهاي يا و فقيهان ديدگاه تناسب

باشيد/ داشته روي فرا حيله بارة در را تحليلي

كـاظم والمسـلمين حـجةاGسـ)م جـناب انـديشمند اسـتاد راهـنمايي از كـار ايـن در مـترجـم

خـود وظـيفه ايـنك و بـهرهجسته صـانعي مهدي سيد دكتر فرزانه استاد رايزني نيز و مديرشانهچي

كند/ سپاسگزاري و تقدير اس)ميمشهد معارف و الهيات دانشكدة استادگرانقدر دو اين از ميداند

اين حال عين در اما است, آورده عمل به درست متني نهادن فراروي براي را خود ت)ش مترجم

آورده مـيان بـه كه لهجهاي صراحت از خواستن پوزش ضمن و نميشمرد اشكال از پيراسته را اثر

ميگشايد/ دلسوزانه راهنمايي هر و خيرخواهانه نقد هر بر را خود آغوش

اGبالله توفيقي ما و

١٣٧٥ ماه آبان پنج و بيست , مقدس مشهد



فقه فلسفة با ناسازگار شرعي; حيلههاي ١٨

يَـْمكُُروَن ذيَِن الـَّ َو يَـْرفَُعُه, ـالُِح الّصى الْـَعَمُل َو يُِّب الطـَّ الكَلُِم يَْصَعُد ٕالَيِْه
َيُبور هَُو (ولئَِك مَكُْر َو َشِديٌد, َعَذاٌب لَُهْم يِّئَاِت السَّ

آن نيكاستكه كردار و ميرود با� او سوي به پاك عقيدة و سخن
عذابي را آنان ميپردازند تبهكاري و حيله به كه كساني ميبرد/ با� را

ميماند/ بيحاصل نيز مكرشان استو دردناك
,١٠ . 2فاطر

مَانََوي امِْرٍء لِكُلِّ ٕانَّمَا َو بِالنَّيَّاِت, أ:ْعمَاُل ٕانََّما
است/ كرده نيت خود كساستآنچه هر براي و نيتهاست, به كردهها
نبوي, 2حديث



١٩ مٔولف پيشگفتار

مٔولف پيشگفتار

كه آن بر س=م و درود و آورند, جاي به سپاسگزاران كه سپاسي چونان را, سپاسخداي
آن هر بر و او اصحاب بر و خاندان بر نيز و باشد, جهانيان همة براي رحمتي تا شد برگزيده

كند/ پيروي او رهنمود و راه از قيامت تا كه كس
###

رتبه به رسيدن براي را آن و شده گردآوري سال سي مدت در داريد فراروي كه را كتابي
ا�زهـر پـرآوازة دانشگاه دين اصول دانشكده به حديث و قرآن علوم در استادي بينالمللي
مـحمد شيخ بزرگ استاد رياست به نفره پنج كميتهاي كتاب اين بررسي براي كردهام/ تقديم
در كتاب اين مباحث از مٔولف دفاع از پس و شد تشكيل ا�زهر برجستگان هئات عضو عرفه
/ هـ ١٣٦٤ سال رمضان ماه ششم بيستو در بود, شده برگزار منظور همين به كه علني جلسه
شود/ اعطا مٔولف به ممتاز رتبة با استادي گواهي داشت مقرر م/ ١٩٤٥ سپتامبر با مطابق / ق

حضور شناخت راه پيشگامان و مردان دانشي از بزرگي جمع رساله اين دفاعية جلسة در
اسـتيناِف دادگاه مشاور ذهنيبيك عبدالس=م دكتر بزرگ محقق و استاد جمله آن از داشتند/
گستر فرا رحمت خدايشبه معروفاستـ عربي زبان و دين نسبتبه غيرتمندي به كه وقت
علني غير جلسههاي بررسي, كميتة هنوز كه هنگامي دفاع پايان از پس وي پوشد/ خويشفرو
آن ع=قهمند گفت خود او ستود/ بسيار را او كتاب مٔولفو ميكرد برگزار باره اين در را خود
از حيل باب در كتابي كردن آماده كار به دست كه چرا كند; شركت دفاعيه جلسة در كه بوده
نيز دين پشتيباني از ـ كتاب اين بهوسيله ـ را قانون ميخواسته روي اين از بوده قانوني نظر
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فقه فلسفة با ناسازگار شرعي; حيلههاي ٢٠

نيز من دهم/ قرار او اختيار در منظور همين به را كتابم خواست من از خود او كند/ برخوردار
بود چاپكرده خود كه كتابي همراه به را آن ماه چند پساز وي گذاشتمو او اختيار در كتابرا
با و صورتخ=صه به ميگردد بر شرعي نظر از حيله به را آنچه وي ديدم من برگرداند/ من به
در است, شده شناخته ويژگي اين به استاد اين كه چونان البته, و برگرفته كتابمن از منبع ذكر
با را كتاب اين از اقتباس او است/ اخ=صگزارده شرط و بوده امين كتاب اين از مطالب نقل
و ـ شويم يادآور را او گفتههاي از پارهاي آينده در شايد ـ ساخته همراه گذاري ارج ستايشو
جايي در وي شود/ استچاپ يافته آن در وي كه فوايدي دليل به كتاب اين كاش كرده آرزو

ميآورد: چنين
دارد بـر در كـه سـودي تـا دهـد تـوفيق كتاب اين چاپ به را مٔولف خداوند ميكنم <آرزو

هسـتيم آيـين ايـن يـاريگر بـه زدن چنگ نيازمند سخت كه روزگاري در و شود, همهگير

از بـاشد آيـتي بـرگيريم آن چـهرة از را شدن واگذاشته و افتادن فراموش پردة ميبايست و

بـرتريي و سـرشار دانش بـه رهگـذر ايـن از نـيز ديگـران و اس7مي فقه گستردگي آيههاي

گـونش گـونا وشـيوههاي مـذهبها هـمة بـا خود حقوقي فقهي فرهنگ در اس7مي شرق كه

پيببرند>/ داشته

دسترس از دورماندن سالها از پس كتاب اين كه ساخته فراهم را توفيق اين اينكخداوند
چاپ به ا�حاديث> و يات sا� من ماوردفيها شرح و ا�س=ميه الشريعة في <الحيل نام با مردم

برسد/
خداوند اميدوارم و ميكنم تقديم دانشيمردان پيشگاه به شرمندگي با را كتاب اين كنون ا

دهد/ قرار <باقياتصالحات> شمار در را آن

بحيري عبدالوهاب محمد
ا�زهر دين اصول دانشكده استاد
رياض قضايي عالي دانشسراي و
م/ ١٩٧٤.٧.١٠ ق/. / هـ ١٣٩٢.٦.٢٠ ـ شبرا حدائق ـ قاهره



٢١ مٔولف مقدمة
مٔولف مقدمة

و جزا; روز خداوندگار و مهربان بخشايندة آن است, جهانيان پروردگار كه را ستايشخدا
خدايش كه آن عبدالله, بن محمد سرورمان الهي, فرستادگان و پيامبران خاتم بر س=م و درود
باشد; پرواپيشگان براي نوري و يافتگان, راه براي پرتوي جهانيان, براي رحمتي تا برانگيخت
به سپسخود نمايد/ راه راست راه به و حق به تا آورد مردمان براي روشنگر كتابي كه همان
را انسـان روان و انـديشه و ميكند سيراب را دل ميگشايد, را سينه كه خويش كيزة پا سنِت

چنين سنت اهل و شيعه نزد ـ مقبول كم دست يا ـ متواتر حديث در كه نماند پوشيده البته ـ ١
گرانسنگدر دو من بيتي>; اهل و الله كتاب الثقلين: فيكم تارك <اني فرمود: خدا رسول استكه آمده

اهلبيتم/ و خدا كتاب ميگذارم: جاي بر شما ميان
الديـن شرف عبدالحسين به كنيد مراجعه سنت اهل ديدگاه از حديث اين منابع از اطDع براي
م/ ٢٨ـ شماره المراجعات تتمة في النجاة سبيل وحسينالراضي, J٨ الموسوي,المراجعاتKمراجعه

پايبند سنت١ و قرآن به تا كه داشت بيان مردمان براي هم, و فرمود تبيين را آن ميبخشد كمال
فرمود را آنان همچنين آيد/ هم پي در دورانها و بگذرد روزها چند هر نميشوند, گمراه باشند
كه استواريهستند ريسمان و بازگشت, بدان بايد اخت=ف گاه كه داوريهستند تنها دو اين كه
ِاْن ُسوِل الرَّ َو اللّىِه ِالَي وُه فَُردُّ َشْيٍء فيى تَنىاَزْعتُْم <فَاْن بدانچنگزد: حقيقتبايد پوشيدگي هنگام

و خدا به كه گر ا برگردانيد, رسول و خدا به را آن كرديد, نزاع چيزي در گر ا پس : ٥٩ نساء. ـ ٢
است/ فرجامتر خوش و بهتر اين داريد/ ايمان واپسين روز

/,٥٩ 2نساء. ٢<ًGتَْاِويى اَْحَسُن َو َخيٌْر ذىلَِك ا:ِخِر الْيَْوِم َو بِاللّىِه مِنُوَن تُٔوْ كُنْتُْم
بهره نور اين پرتو از زندگي جنبههاي همة در خود نخستين عصرهاي در اس=مي امت
جايجاي بر را درخششخود پر پرچم يافت, پيشوايي و سربلندي بهرهبري اين با و جست,
شد امّتان همه ت=شهاي هدف و مردمان حكايتهمة كه را شهري آرمان و افراشت, بر گيتي
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تفاوت همة رغم به ـ را مردم و ساخت, كنده آ امنيت آرامشو و صلح از را زمين نهاد, بنيان
براي ت=ش نيز و او به سپردن دل و پرستشخداوند محور بر گرايشهاـ و خواستهها و زبان
و نيكي در همكاري بر سرانجام و بايسته خوي و شايسته كردار با سراي سعادتدو به رسيدن

آورد/ گردهم ـ سركشي و گناه بر نه و ـ پرهيزگاري
رو دلها در محمدي رهنمود آن ربّانيو نور آن پرتو گون, عواملگونا تٔاثير به چندي پساز
و جـنبهها همة در بيماري, و كرد رخنه امّت اين جان در سستي آن پي در و نهاد كاستي به
كـه وضـعيتي به طو�ني و سخت قرنهايي از پس تا نشست, آن پيكر بر زندگي عرصههاي
آساييو تن گسيختگي, هم از و كندگي پرا دشمني, و كينه كه رسيد;وضيعتي گريم نظاره امروز
در جسـتن راه لذتـها, و شهوتها به كردن روي طلبي, عافيت و خواهي آسايش پروري, ناز
روز نـه و دارنـد ايمان خدا به نه كه آنان از كوركورانه فرمانبري و الهي هدايت جز فروغي
هر در كه است گروههايي جز به اين البته است/ آن روشن ويژگيهاي دارند باور را واپسين
به كردار و گفتار با را مردم مانده, استوار دينخداوند بر بوده, حق آيين بر جاي هر در و دوره
خـدا راه در جـهادگري بـه داشـتند اخـتيار در كـه ابـزاري هـر با و خوانده آيين و دين اين
هر از كفر سپاهيان آن در كه خودگروي تعصبو از كنده آ روزگارهاي در حتي برخاستهاند,
زشتترين به را امت اين كه زماني تا تاختند آن بر و انداختند چنگ امت اين پيكر در سوي
دستهها به و ساخته شمار بي گروههاي و مقدار بي گونههاي كشور آن از گسسته, هم از شيوه
سبحان خداوند نور فروغيجز و هدايتميجويند راه خدا غير از كه كندهاند پرا طايفههايي و

ميپويند/
كه آنان از بسياري خشكيد, فرو اجتهاد جوشان چشمة تاريك و سياه دورانهاي اين در
رو دلها در ديني انگيزة شدند, سنتكور هدايتكتابو فروغ ديدن از دانشمينمودند مردان
و ساخت; خود راهوار مركب را آدمي انديشة شهوتها و نفس خواستههاي و نهاد سستي به
حيلههايي يافتن و برساختن به منسوبند رايج اس=مي مذاهب به كه آنان از گروهي بدينسان
مدعي و آوردند ميانداختروي بر را آن بنيان و ميبرد ميان از را شريعت اصول و احكام كه
را آنها گنجايش پيشوايان فقهي مذاهب و ميطلبد, را حيلهها اين شرعي احكام ارائه شدند
ساقط راه ها <حيله> اين از جستن بهره با آنان نگنجد/ آنها در كه نيست تنگ چونان و دارد
و كردند هموار را آنها جز التزاماتو و عهود كفارات, حدود, زكات, حج, روزه, نماز, كردن
تباهيي و گير جا همه فتنهاي به بزرگ زياني كه پيشآوردند برانگيز گريه و آور خنده كارهايي
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اهل فقهي مذاهب پيشوايان و تابعين تابعين تابعين, صحابه, سلفهمان از نگارنده مقصود ـ ١
م/ ـ است سنت

مذهبسلف١ به ناآگاهانه يافتو راه ابوابفقه همة به اينحيلهها چه, آورد; پي در گسترده
در آنهايي براي آماده زمينهاي و خّرم گاهي صورتچرا به فقه ترتيب بدين و شد داده نسبت
رهانيدن به را آنان شهوتهايشان و رفتند خود هوسهاي پي در الهي هدايت از بيبهره كه آمد
دل با نه كه شد رفتار و گفتار از مجموعهاي دين عملكرد, اين با شريعتكشاند/ احكام از خود
سنتو با نه قرآن, با نه كه كساني سان بدين هم و تهذيبنفسدوستي, با نه داشتو پيوندي
تنها دين كه برداشت اين به رسيدن با دارند ارتباطي و آشنايي امت اين برجستة عالمان با نه
آن با شدند, بدگمان دين به ميدهند, نشان خود رفتار در گفتگان پيش كه است چيزي همان
او كه آن با بدگمانشدند, است فرستاده فرو را آيين كه خدايي به است, درد هر درمان دين كه
الَّذيَن َو يَْرفَُعُه, الُِح الّصى الَْعَمُل َو الطَّيُِّب الكَلُِم يَْصَعُد <ٕالَيِْه است: فرموده خويش كتاب در خود

براي كه كساني ميبرد/ Yبا را آن كارشايسته و ميرود Yبا او سوي به ك پا عقيده :١٠ فاطر. ـ ٢
است/ حاصل بي نيز آنان مكر و است سخت عذابي را آنان ميورزند مكر بديها

َيُبور>/٢ هَُو (ولئَِك مَكُْر َو َشِديٌد, َعَذاٌب لَُهْم يِّئَاِت السَّ يَْمكُُروَن
و خداونـد به خوانندة فرا دهنده, بيم دهنده, مژده گواه, عنوان به را او خداوند كه آن به
أ:ْعماُل 2ٕانََّما ميفرمايد: خود او كه آن با شدند, بدگمان است فرستاده هدايت روشنگر چراغ

در استكه نبوي حديث است/ نيتكرده استكه چيزي آن را كسي هر و است نيت به عمل ـ ٣
است/ آمده اYيمان كتاب از ٤١ باب بخاري, صحيح

نـبوي حديث است/ مردود نيست, آن از كه نوآورد چيزي ما] دين =] ما امر اين در كه هر ـ ٤
است/ شده روايت الصلح كتاب از ٥ باب بخاري, صحيح در استكه

عالمان به َرٌد,٤, فَُهَو مِنُْه مىالَيَْس ا هىذى اَمِْرنىا فيى َاْحَدَث 2مَْن و مَانََوي,٣ امِْريٍء لِكُلِّ ٕانَّما َو بِالنِّيَّاِت,
پـيامبر گـام جـاي بـر گـام كه كسانياند خود آنان كه اين با شدند بدگمان امت اين نخستين
درشتي با ميدهند فرمان دين بنيان كنندة ويران حيلههاي چنين به كه آنان بر و mnopqنهادند خدا
دين گفتند: كه آنجا تا بدبينشدند آن از آداببرخاسته به و آيين اين به سرانجام و گفتند سخن
كه است نوري همان دين اين كه ندانستند آنان كند/ ويران را خويش بنيان خود تا است آمده
توهمات و اوهام اسارت بند از را انديشهها آورد/ در به ظلمتها از را جهان آن پرتو در خداوند
آن بـا بشري انديشة تكامل راه در گامبهگام كه شد آسماني آيينهاي همة پايانبخش و رهاند
بـراي و كردند همراهي فطرت اين از برخاسته فهم و انساني پاك فطرتهاي با و آمدند پيش
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نـظارت از ميطلبد, مصلحت آنچه كنار در پرهيزكاري, از بدن اعضاي رفتار كنار در انسان
براي ت=ش كنار در با�خره و همگاني سعادت از فردي سعادت كنار در غيبدان, پروردگار

آوردند/ ميان به سخن ميآورد, پي در را ماندگار سراي سعادت آنچه از ناپايدار دنياي
دلهاي و يافته كمال انديشههاي كه است بسنده افتخار و فضليت همين را محمدي آيين
و داد/ گواهي آن برتري و بلندي بر دريافته, را آن نكويي و زيبايي رسيده, فضليت به و پاك
آيين اين از عظمتتر با و وا�تر, كاملتر, آييني هيچ هستي جهان در كه داشتهاند باور را اين
بسنده خود آن بود, نياورده آيين اين بودن خدايي بر برهاني هيچ خدا پيامبر گر ا است/ نيامده
باديه يكعرب از چون روي همين از باشد/ حقيقت اين بر گواهي آيتو و برهان تا ميكرد
كه نداد فرمان چيزي به هيچ گفت: خداست, پيامبر محمد كه دريافتي كجا از پرسيدند نشين
امر كاشبدان بگويد: عقل كه چيزينهينكرد از هيچ و بود, كرده نهي آن كاشاز بگويد: عقل
از رسالت, بر نبوتگواهي د�يل دربارة پرسشهايخود ميان در هرقل كه زمانيهم بود/ كرده
فرمان چيز چه به را شما وگفت: پرسيد ميدهد فرمان mnopqبدان پيامبر آنچه به نسبت ابوسفيان
هـمچنين هـمديگر/ با پيوند و كدامني پا راستي, نماز, به داشت: اظهار پاسخ در او ميدهد؟
پرسيد, ميدهد فرمان mnopqبدان پيامبر آنچه بارة در همراهانش و جعفر از نجاشي كه زماني
مـردار مـيپرستيديم, بت بـوديم, جـاهلي مـردمان ما گفتند: خود پاسخهاي ضمن در آنان
بديميكرديم همسايگان با ميبريديم, بستگان از ميآلوديم, دامن بد كارهاي به ميخورديم,
ما ميان از خداوند كه آن تا بوديم شيوه اين بر ما ميخورد/ را ضعيفتر حق قويتر ما ميان در و
را ما او گاهيم/ آ او كدامني پا و امانتداري راستي, از و نسباو از كه برانگيخت برايمان پيامبري
به پدرانمان و خود ما كه بتي سنگو هر و بپرستيم را او و بدانيم يگانه را او تا خواند بهخداوند
بـا نـيكي كسـان, بـا پـيوند امـانتداري, راسـتگويي, به را ما او نهيم وا ميپرستيديم او جاي
گـويي, نـاروا بـدكاري, از و داد فرمان مردمان خون و ناموس از خويشتنداري همسايگان,
روزه و زكات و نماز به را ما او بازداشت/ كدامن پا زنان كردن متهم و يتيمان, دارايي خوردن
يگانه mnopqبه پيامبر فرمان گروه اين شمردند/ بر را اس=م احكام ديگر قرار اين بر و داد, فرمان
و د�يل اين و رسالتخواندند شواهد نبوتو د�يل از را نيكي و خير به او دعوت و پرستي
تٔاثير گرچه العادهها>ست, <خارق و <معجزهها> از بزرگتر و سزاوارتر خرد صاحبان نزد شواهد
راستي به آوردن ايمان و داشتن باور در العادهها> <خارق و <معجزهها> از مردم بيشتر پذيري
راستي شواهد از خداوند كه آن با برويم دور جاي چرا بود/ آيين اين خود از mnopqبيش پيامبر
فرا معروف به كه است دانسته اين نبوتش در او تٔاييد د�يل از و خود رسالت mnopqدر پيامبر
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است ناپاك را آنچه شمرده, ح=ل گواراست و پاك را آنچه ميدارد, باز منكر از ميخواند,
ميفرمايد: چنين هستند رحمتخداوند شايستة كه بندگاني وصف در خداوند ميداند/ حرام
يَـأْمُُرهُْم نِجيِل إ:ِ َو التَّوراِة فِي ِعنَْدهُْم مَكْتُوبًا يَِجُدونَُه الَّذيى ا:مّيَّ النَّبِيَّ ُسوَل الرَّ يَتَّبُِعوَن <َالَّذيىَن
ِاْصَرهُْم َعنُْهْم يََضُع َو الَْخبىائَِث َعلَيِْهُم يَُحّرُم َو الطَّيَّبىاِت لَُهُم يُِحلُّ َو الُْمنْكَر َعِن اهُْم يَنْهى َو بِالَْمعُْروِف

را او [نام] كه نخوانده درس پيامبري و فرستاده از ميكنند پيروي كه كساني :١٥٧ اعراف. ـ ١
ميكند, نهي منكر از ميدهد, فرمان معروف به را آنان مييابند/ نوشته انجيل و تورات در خود نزد
از بود آنان بر كه را زنجيرهايي و گران بار و ميكند حرام آنان بر را كها ناپا و حDل آنان براي را كها پا

ميگشايد/ بر آنان

بََع اتـَّ مَِن اللّىُه بِِه ي يَهدى مُبِيٌن كِتىاٌب َو ُنوٌر اللّىِه مَِن كُْم اَء جى <َقْد و َعلَيِْهْم>١ كىانَْت الَّتىي ا:ْغGىَل َو

به و ميكند هدايت اوست خشنودي پي در كه را كس هر آن وسيله به خداوند :١٦ مائده. ـ ٢
هدايتكند/ راست راه به و برد نور به تاريكيها از را آنان خود فرمان

مُْستَقيٍم>/٢ ِصراىٍط ِالَي يَْهِديهْم َو ذْنِِه بِٕاِ النُّوِر ِالَي اِت الظُّلُمى مَِن يُْخِرُجُهْم َو Gىِم السَّ ُسبَُل انَُه ِرْضوى
كـه هـرقل پـرسش ايـن پاسخ در ابوسفيان گر ا آيا گاه, آ هوشمندان شما گمان به كنون ا
دستور پيمان به وفاداري و حج و زكات به ميگفت: ميدهد فرمان چيزي چه mnopqبه محمد
و ربا از را ما ميداند, مجاز حيلههايشرعي وسيلة به را آن از سرپيچي حال عين در و ميدهد
سرانجام و ميشمرد, روا حيله و مكر با را آنها حال همان در و ميدارد باز قمار و شراب و زنا
سوي آن از و ميدهد اندرز خويشان با پيوند و همسايگان و نزديكان حقوق حفظ به را ما

ميشنيد؟ پاسخي چه ميخواند, كمكنيرنگجايز به را حقوق اين از رهايي
پـيامبر كـه مـيشنيد او همراهان و جعفر از نجاشي گر ا آيا گرامي خوانندة شما نظر به يا
كسـان ناموس و جان به تجاوز و مردمان ميان در فتنهگري دزدي, زنا, براي اس=م بزرگوار
اع=م نيرنگجايز كمك به را مجازاتها اين از سپسرهايي و داده قرار دارنده باز مجازاتهايي
سپسآن و mnopqخوانده پيامبر و خدا با جنگ در را كاتبآن و گواه و رباده و گير ربا يا و كرده,

ميداد؟ پاسخ استچه كرده ح=ل هبه قرضو بيع, نام با را
از و درآيد دين اين به ميخواهد كه انساني پاسخ در گر ا غيرتمند, مٔومن اي شما نظر به
شـرعي> <حيلههاي صاحبان كه آوريد ميان به سخن چيزهايي همان از ميپرسد آن احكام

ميشود؟ كافر يا ميآورد ايمان او ميكنند, عمل و ميدهند فتوا بدان و ميگويند
كه است آن اينها همة پاسخ ـ دارد عقيده نيز انصافي صاحب هر كه چونان ـ من عقيدة به
حقيقت اين به راستين ايماني كشانده ميان به را انديشه و دل كنندة تباه حيلههاي كساين هر
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كـند, درست را مـردمان عـقايد تا است شده فرستاده خداوند جانب mnopqاز پيامبر كه ندارد
آورد/ گرد تقوا محور بر را مردم همة و خواند فرا ستوده خويهاي به سازد, پاك را آنان دلهاي
راه كه نابخرداني آن سر بر گون گونا عصرهاي در برجسته و يگانه عالماني روي همين از
حيلهها اين كه داشتهاند بيان را حقيقت اين و كشيده/ بر فرياد پيشگرفتهاند در را حيلهها اين
هم در حيلهها اين اينكه و ندارد آن با پيوندي هيچ و بستهاند دين به كه است ساختههايي بر
پيام آن و است/ استوار آن بر خدا رسول راستي و صدق كه است مهمي اركان از يكي شكنندة
و گـناه از و ميخواند هدايت به را مردم كه آنچه در پروردگارش سوي از اوست بودن آور

ميسازد/ دور نافرماني
آغاز همان در ـ خود انديشة و شيوه در تفاوت همة با ـ برجسته عالمان از بسياري آري,
مخالفتبرخاستند, به نمود نخستهجرترخ سدة پساز سال چندين كه پديدار اين ظهور
پيشوايان دادنشبه نسبت استو دين با كردن بدي اين, گفتند: و كردند محكوم بسختي را آن
گذشتگان از حيله بارة در روايتهايي چه گر ا و است, بزرگ تهمتي و آشكار گناهي نيز هدايت
صـورت تـقوا و نـيكي پي در بلكه تجاوز, و گناه هدف به نه حيلهها آن اما باشد, شده نقل
حق ميان تفاوت همان ميخوانند بدان را مردم مدعيان اين آنچه با آنها, ميان تفاوت و پذيرفته

است/ گناهكاري و نكوكاري و بيداد, و داد باطل, و
و دين به نسبت غيرتمندي سر از دورهها و جايها همة در ديگر پيشواياني نيز پس آن از
بـنيانگذار اهداف با كه حيلهها اين كردن محكوم در خداوند, فرستادگان خاتم آيين از دفاع

نهادند/ پيشتاز پيشوايان آن گامهاي جاي بر گام تناقضاست در دين
كار اين در استكه آناني از يكي ق, / هـ ٢٥٦ 2ف/ بخاري اسماعيل بن محمد محّدثان امام
اواخر در وي داشتبرخاست/ گمراهي اين كردن محكوم در كه وظيفهاي به شركتجستو
و احكام و ميكند نقض را شرع اهداف كه حيلههايي به مستقل كتابي الصحيح كتابالجامع
را شـريعت در حـيله جـواز بـه مـعتقدان آن در و داد اختصاص ميبرد ميان از را آن اصول
و ميگويد سخن حيلهها اين رّد و نادرستي از فراوان احاديثي كه داشت بيان و كرد نكوهش
كه شود گمان چند هر و است, پيشگرفته در را مٔومنان راه جز راهي بپيمايد را راه اين كه هر

است/ نكوكاران از
اين در كه است كساني ديگر از ق, / هـ ٧٢٨ 2ف تيميه بن احمد ابوالعباس ا�س=م شيخ
در التحليل ابطال علي الدليل اقامة خود كتاب در بخوبي و گزارده را مطلب حق و نوشته باره
الديـن شـمس عـ=مه بـزرگ پيشواي گردش شا او از پس است/ پرداخته بحث به باره اين



٢٧ مٔولف مقدمة
خـود كتاب دو در /ق, هـ ٧٥١ 2ف/ جوزي قيم ابن به معروف ابيبكر بن محمد ابوعبدالله
خويش استاد پاي جاي بر الشيطان مصايد من اللهفان ٕاغاثة العالمينو رب عن الموقعين ٔاع%م
دوري در را او احساس و خواننده عاطفة او با مقايسه در كه تفاوت اين با است, نهاده گام
كار به روان و سهل عبارتهايي اين بر افزون و ساخته شعلهور و برانگيخته حيله اهل از گزيدن
آِن از بزرگتر افتخار كه چند هر است, آورده ميان به فراوانتري فرعهاي و جزئيات و گرفته,
سنگ او كه ـ كند رحمت را آنان و گذرد در مٔومنان همة از و دو آن از خداي ـ اوست استاد
هـموار او بـراي را فـروع و جزئيات آن به پرداختن راه و نهاده گرد شا براي را كار اين بناي

است/ ساخته
كتاب در و نهاد گام اينعرصه به /ق, هـ ٧٩٠ 2ف/ شاطبي ابواسحاق امام دوره اين از پس
حيله بارة در بلند محتوا در اما كوتاه, جملههايي است بيهمانند خود نوع در كه الموافقات
/ق هـ ١٣٥٠ 2ف/ دراز عبدالله شيخ بزرگ استاد مرحوم عالمان پيشوايان و اساتيد استاد آورد/
القرآن عن العظيم كتابالنبٔا صاحب دراز, عبدالله بن محمد شيخ پدر و استاد كه ـ م/, ١٩٣٢
جملة چند الموافقاتاين بر شرحخود در استـ ارزشمند پژوهشهاي و كتابها ديگر الكريمو

است/ پرداخته آن جزئيات بيان به و داده توضيح را كوتاه
گاهي آ آنها از فرصتنيافتم تٔاسف, با من, اما نوشتهاند, باره اين در نيز بزرگ عالمان ديگر
شارح و شاطبي و او, گر شا و تيميه ابن او, شارحان و بخاري آنچه كه عقيدهام اين بر و يابم
گاهي سنتآ كتابو در حيله جايگاه از بخواهد كسكه برايهر نوشتهاند باره اين در كتاباو

ميكند/ بسنده بداند موضوع اين در را عالمان موضع و يابد
افزون و شاطبي, و ابنقيم, تيميه, ابن بخاري, پيشوايان, اين را درنگآنچه و تٔاملي با من
و داشتخواندم پيوندي بحثحيله با كه نامور بزرگان اين جز كساني از ديگر مباحثي اين, بر
حاصل و گفتهها چكيدة آن در و آورم گرد كتابي نوشتهاند باره اين در آنچه از ديدم مناسب
آنها بر نيز را ديگري اهميت با مباحث و دهم جاي را بزرگان اين جستة بر مقاصد و انديشهها
زياد قيلوقال از رفتم, دليل پي در جا همه و دادم انجام خداوند ياري به را كار اين بيفزايم/
سرانجام و گرفتم بر پرده شريعت احكام در شارع اهداف از ـ توان اندازة به ـ و گرداندم روي

نداشتم/ دريغ ت=شي هيچ از شريعت نهان اسرار و حكمتها بيان در
حيله منع يا جواز بر كه احاديثي و آيهها آوردن از پس كه بودهام پايبند پژوهش اين در
اخـتيار در آن از مـيانه شرحي منع, يا برجواز وحديث آيه شاهد بيان از پيش و دارد د�لتي
برداشتن پرده براي خواننده نيز و روشنشود كام=ً مراد حديثبر و جهتد�لتآيه تا گذارم



فقه فلسفة با ناسازگار شرعي; حيلههاي ٢٨

در جو و جست از بماند پوشيده و پنهان است ممكن گاه كه احاديث و آيهها اين مفاهيم از
گردد/ بينياز كنده پرا و فراوان نوشتارهاي و كتابها �به�ي

نه كه آنسان و ميانه اندازهاي به و بيابم را احاديث منبع كه داشتم آن بر را خود همچنين
آن راويان دربارة طعني يا نقد گر ا سازد, دور دسترسخواننده از را هدف نه و آورد خستگي

گويم/ سخن آن از است شده مطرح احاديث
هـمچنين و احكـام فـلسفة حـديث, فـقه, تـفسير, كـتابهاي دل از را كتاب اين محتواي
بـه گـوارا ز�لي و نـاب چكـيدهاي تـا آوردهام بيرون بد و نيك ميان از و كنده, پرا مقالههاي
كه ميشدم روبرو پيچيدگيهايي و دشواريها با پژوهشگاه اين خ=ل در كنم/ تقديم خوانندگان
گر ا اينوجود, با نبود/ ممكن آنها از گذر بود نكرده آسان من بر را آنها لطيفخبير گرخداوند ا
اس=مي دانشهاي پرژرف درياي از كه است مرواريدهايي آمده, درست كتابسخني اين در
بر ما براي بزرگان كه معارفي درخشان گنجينة در كه است گرانبهايي گوهرهاي و آوردهام بر
است/در من از ميشود ديده آن در خطايي هم گر ا و كشيدهام; رشته به و يافته نهادهاند جاي
درست را آن و راهنمايي بدان خواهانم دانشمردان از و آمرزشميطلبم خداوند از باره اين
خدا درود كه ـ بزرگوار پيامبر سخن همين مرا ميان اين در و است/ مٔومن برادر مٔومن كه كنند,
انما و بالنيات ا�عمال <انما فرمود: كه است بسنده ـ باد پيروانش و اصحاب و خاندان و او بر

مانوي>/ امريء لكل
و النـبويه ا6حـاديث و ا86يات من فيها ماورد شرح و ا6س%مية الشريعة في الحيل نام دو
سه در را آن و كتابنهاده اين بر الكتابرا و السنة من الحيل موقع عن النقاب همچنينكشف

بخش,/ دو 2شامل متن درآمد, دادهام: بخشترتيب
است: آمده فصل سه كتاب درآمد يعني دربخشنخست

<حيله>; واژة عرفي و لغوي مفهوم اول: فصل
جايز; غير و جايز حيلة تعيين در معيار دوم: فصل

حيله/ احكام و اقسام سوم: فصل
است: ترتيببحثشده بدين ميدهد تشكيل را كتاب متن كه سوم و دوم بخشهاي در

زير: فصلهاي شامل تناقضاست; در شرع اهداف با كه حيلههايي بخشدوم:
است; شده نهي حيله از بيقين كه اين بيان و حيله معناي ترسيم اول: فصل

حيلهها; از گونه اين بودن حرام بر قرآن د�لت بيان دوم: فصل
حيلهها; از گونه اين بودن حرام بر د�لتسنت بيان سوم: فصل



٢٩ مٔولف مقدمة
حيلهها; از گونه اين بودن حرام بر صحابه اجماع بيان فصلچهارم:

از گـونه ايـن بودن باطل و بودن حرام بر شرعي قواعد و اصول د�لت بيان پنجم: فصل
حيلهها;

امكان; اندازة به آن رد وجوب و حيلهها از گونه اين حرمت بودن قطعي ششم: فصل
آن; پاسخ و كردهاند وارد حيلهها اين حرمت بر كه شبههاي هفتم: فصل

باره, اين سلفدر پيشوايان موضع حيلهها, اين بودن ح=ل به دادن فتوا منشٔا فصلهشتم:
زمينه/ اين در متٔاخران اغراق و

زير: فصلهاي شامل تناقضندارد; شرع اهداف با كه حيلههايي بخشسوم:
هست; باره اين در كه ادلهاي بيان و جايز حيلة معناي ترسيم فصلاول:

حيلهها; از گونه اين بودن جايز بر قرآن د�لت بيان فصلدوم:
حيلهها; از گونه اين بودن جايز بر د�لتسنت بيان سوم: فصل

باره/ اين در سلف موضع بيان چهارم: فصل
پرداخته شناخت آن كمك به را شارع اهداف ميتوان آنچه بيان به كتاب پاياني فصل در

شد/ خواهد
###

پژوهشي چنين نيازمند كه را آنان و بپذيرد, نگارنده از را ت=ش اين ميخواهم خداوند از
بيدار رفتهاند فرو بدان كه خوابي از را مسلمانان ميخواهم او از همچنين كند/ بينياز هستند
و بسازد كمال, و عزت و امنيت و آرامش و اس=م پرچم ساية در واحد, امتي آنان از و كند
را ما خداوند استو بندگان دعاي شنواي او برساند/ آرمانهايشان به آخرت و دنيا در را ايشان

است/ دارندهاي عهده شايسته كه است بسنده
پيامبر فرستادهاش و بنده بر خداوند درود نيست/ ياريخداوند به جز نيرويي و توان هيچ

كنند/ پيروي او از رستاخيز روز تا كه كساني بر و او اصحاب بر و ,mnopq محمد امي

م/ ١٩٤٥ فوريه ٢٥ ق/. / هـ ١٣٦٤ ا�ول ربيع ١٢
بحيري عبدالوهاب محمد
ا�زهر دانشگاه
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بخشنخست

درآمد
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٣٣ حيله عرفي و لغوي مفهوم
اول فصل

آن نهادههاي برابر و حيله عرفي و لغوي مفهوم

لغت در حيله
است: آمده آن شرح المحيطو القاموس در

ابـوالبـقاء عـمل/ دقِت بـر قـدرت و رٔايـي درست و مـهارت التـحيل: و التحول و اIحتيال

تـدبير و لطـافت نـوعي بـا دهندهاش انجام آن كمك به زيرا است; تحول از حيله ميگويد:

مـييابد/ تـحول ديگـر حالت به حالتي از برميگرداند خود ظاهر از را شٔي آن طريق از كه

هسـتند/ حـيله جـمعهاي ِحـي7ت هـمچنين و ـ ِعـنَب وزن بـر دو هـر ـ <حـيل> و <حول>

بـر ـ حـوله و ُسكْرـ وزن بر ـ حول و ـ بُومه وزن بر ـ حوله و ـ ُصَرد وزن بر ـ حول <رجل

<مـااحـيله> و <مـااحـوله> مـيشود: گـفته است پـرنيرنگ و پرحيله مرد معني به همزه> وزن

و للـطباعة العـربيّة المٔوسسة المحيط, القاموس يعقوب, بن محمد ابوطاهر آبادي, فيروز ـ ١
/٣٧٥ و ٣٧٤ ص ,٣ ج بيتا, بيروت, النشر,

است/١ بيشتر تو از حيلهاش يعني <احيل[منك]> و منك> <هواحول و

ميگويد: صاحبالمصباح
از است عـبارت آن و كـارها; دادن سـامان و تـدبير در دســتي چــيره و مــهارت : حــيله

اصـل بـرد/ راه مـقصود بـه گـونهاي بـه تـا انـديشه, گرفتن خدمت به و دركار چارهانديشي

dayani
Typewritten Text
بازگشت به فهرست
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العلميه, المكتبة الكبير, الشرح غريب في المنير المصباح علي, بن محمد بن احمد فيومي, ـ ١
/ م ١٥٧ ص , ج١ بيتا, , بيروت

است/١ <واو> واژه اين ِعلّة حرف

التعريفاتميگويد: در نيز جرجاني
آنـچه از كـه است عـبارت آن و جسـتن, چـاره و ورزيـدن حـيله بـراي است نـامي حيله:

ميگرداند/ بر دارد دوست كه چيزي به نميپسندد و ندارد خوش كه چيزي از را انسان

دادن نـقل از است عـبارت شـرع در و انـتقال, مـعني بـه تـحّول از است مشـتق حواله

/٤٢ ص ق, / هـ ١٣٠٦ قاهره, الخيريه, مطبعة التعريفات, محمد, بن علي جرجاني, ـ ٢

گيرنده/٢ حواله عهدة به دهنده حواله عهدة از آن برگرداندن و بدهي

ميآورد: چنين القرآن غريب در نيز راغباصفهاني
هـمين اعـتبار بـه است/ غـير از آن بـريدن و يكچـيز شـدن دگـرگون <حـول> معني اصل

و شـد] دگـرگون مـعني [بـه <Iحـٔوو يـحول, الشيء, <حال است: شده گفته شدن دگرگون

است: شـده گـفته بـريدن مـعناي اعـتبار بـه امـا شود/ دگرگون كه شد آماده يعني <استحال>

افكند]/ فاصله تو و من ميان چيز [ف7ن بينككذا> و بيني <حال

ميافزايد: ادامه در راغب
پـنهان گـونهاي بـه و مـعين حالتي به آن وسيلة به انسان كه است چيزي آن معني به <حيله>

كـه است مـواردي در واژه ايـن كـاربرد بـيشترين مـعناست/ بـدين نـيز <حويله> جويد/ راه

كـار بـه دارد هـم حكـمتي آنـچه در گـاه كـه گـرچـه دارد, وجـود خـباثتي و ناپاكي آن در

شـديد هـو <و است: شـده گـفته ـ عـزوجل ـ خـداونـد وصـف در روي هـمين از ميرود

از پـنهان هـم آن است, آن در حكـمتي آنـچه بـه رسـيدن در است] [شـديد يعني المحال>
نكـوهيده; وجـه بـر نـه است, شده وصف وكيد مكر به خداوند شيوه بدين و مردمان, ديد

است/ منزه قبيح از خداوند چه

يـاء بـه پـيشترش حـرف داشـتن كسره دليل به آن واو امّا است/ <حول> ماده از <حيله>

چاپ القرآن, غريب في المفردات مفضل, بن محمد بن حسين ابوالقاسم اصفهاني, راغب ـ ٣
/١٣٨ و ١٣٧ ص بيتا, تهران, كتاب, نشر دفتر

حول>/٣ <رجل ميشود: گفته كه معناست همين از و شده, تبديل

دارد: كاربرد دو اصوً� <حيله> واژة كه ميشود دانسته گذشت آنچه از



٣٥ حيله عرفي و لغوي مفهوم
جستن; چاره و ورزيدن حيله معني به مصدري, كاربرد ١ـ

ميشود/ انديشيده چارهاي آن قالب در آنچه معني به اسمي, كاربرد ٢ـ
ميشويم: يادآور چند نكاتي همراه به زير در را آنها كه ميرود كار به معنا چند در حيله

و نظر, درستي و دستي چيره از است عبارت و <حول> مادة از <فِعلَه> وزن بر <حيله> ١ـ
مييابد/ تحول ديگر حالت به حالتي از دهندهاش انجام آن وسيله به كه كاري انجام بر قدرت
مـوضوع همان ميكند ت=ش چيزي از يافتن رهايي با چيزي به رسيدن براي كسي كه وقتي
مدح به نه معنا اين به حيله ميرسد/ خواستهاش به آن وسيلة به كه است يك<حيله> ت=شاو
و ظهور به مقيد نه پوشيدگياستو و خفاء به غايتشمقيد و وسيله نه و ذم, به نه و دارد اشعار

ميگويد: الموقعين اع%م در قيم ابن بودن/ آشكار
آشـاميدن, خـوردن, نـمونه, بـراي مسـبّبها; بـه رسيدن براي است حيلهاي سببها, از استفاده

از كـه هسـتند مـقصودي بـه رسـيدن بـراي حيله يك كدام هر كردن سفر و لباسپوشيدن,

حـيلههايي هـمه مـباح, و مسـتحب و واجب از اعـم نـيز, شرعي عقود ميآيد حاصل آنها

بـراي حـيلههايي بـتمامي هـم, حـرام سـببهاي كـه چنان عقدهستند, موضوع حصول براي

/ العالمين رّب عن الموقعين اع2م ابيبكر, بن محمد ابوعبدالله جوزي, ابنقيم ـ ١

ميشود/١ اراده آنها از كه مقاصديهستند حصول

اط=ق پنهان شيوههايي بر واژه اين كه يافته رواج چنين لغوي عرف در بعد مرحلة در ٢ـ
و زيركي نوعي با تنها كه گونهاي به ميگيرد, قرار استفاده مورد هدف به رسيدن براي كه شود
آنجا ميكند, اشاره معنا اين به راغباصفهاني كرد/ كشف دريافتو را آنها ميتوان تيزهوشي

ميگويد: كه
طـور بـه هـم آن مـعين, حـالتي بـه آن وسـيلة بـه انسان كه است چيزي <حويله> و <حيله>

/١٣٨ ص القرآن, غريب في المفردات ـ ٢

جويد/>٢ راه پنهان

شده لحاظ چنين كاربرد اين در زيرا اخصاست, حيله واژة اول معني نسبتبه كاربرد اين
باشد/ پوشيده و پنهان ابزار, و وسيله كه

داراي شـيوه يـا وسـيله آن كه است نظر اين از گاهي شيوهها و ابزارها اين در پوشيدگي
ـ ظاهر نه و است/ باطن همان ميكند استفاده آن از كه كسي هدف و است باطني و ظاهري
گاه و ـ دارد وجود جنبه دو اين كردار در كناية خواه و گفتار در كناية خواه كنايه, در كه چونان
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امـا است, يكي شيوه يا وسيله آن باطن و ظاهر گرچه كه است نظر اين از پوشيدگي اين نيز
وسيله يا شيوه آن از مقصودي چنان به رسيدن براي كسي كه نميرسد انسان ذهن به عادتًا
ابوحنيفه, اي گفت: و آمد ابوحنيفه نزد حج هنگام در مردي استكه گونه اين از كند/ استفاده
است/ كـرده نـاتوانـم و داشـته مشـغول خود به را انديشهام كه كردهام تو آهنگ كاري براي
او بـراي گـر ا نه; فرزند هيچ او جز و دارم يگانه فرزندي گفت: چيست؟ آن گفت: ابوحنيفه
كـار ايـن چـارة از كند/ آزاد را او گزينم كنيزي او براي گر ا و دهد ط=ق را او گيرم همسري
و بخر ميپسندد خود كه كنيزي او براي گفت: او به ابوحنيفه هست؟ حيلهاي آيا درماندهام,
را او گر ا و گردد, باز تو به مملوكتوست چون دهد ط=ق را او گر ا درآور; او ازداوج سپسبه

نيست]/ نافذ است[و كرده آزاد نيست او ملكيت در كه را كسي كند آزاد
بـه مسـٔاله ايـن بـلكه نكوهيدني, نه و است ستودني مطلق طور به نه معنا, اين به حيله
بسـتگي ميشود قصد شيوه اين از كه هدفي به همچنين و ميشود گرفته كار به كه شيوهاي

است/ گونه همين نيز نخست معني به حيله گفتيم, كه چونان دارد/
معني اين به حيله واژة چه است; دوم اط=ق از اخص اط=قي واژه اين اط=ق سومين ٣ـ
شـرع, نظر در نكوهيده اهداف به رسيدن براي كه ميگردد اط=ق پنهاني شيوههاي بر اخير
ميگويد:2در كه آنجا دارد/ اشاره معنا همين به راغب ميشود/ استفاده آنها از عادت يا عقل
داد او با است, حيله كساهل ف=ن ميگويند: چه, است, رايجتر كاربرد همين نيز مردم عرف
روشن و ميآموزد/ حيله ديگران به كس ف=ن ميگويند: يا است; حيلهورز كه نكنيد ستد و
مـعناي جـز چـيزي كـاربردهايي چـنين در مـردم نـظر در حـيله واژة از مـقصود كـه است

نيست/ نكوهيدنياش

اصطDح به صحيح حديث ـ برده كار به را آن مٔولف كه جا هر ـ صحيح حديث از مقصود ـ ١
و داشته, متصل سندي خودش همانند از ضابط عدل نقل <به استكه حديثي آن و است سنت اهل
بر در را مسلمانان فرقههاي همه عدل واژة اطDق با تعريفآنان البته باشد/ پيراسته علت و شذوذ از
او مخالفت كه زماني مگر ميپذيرند مخالفرا عدل روايتراوي استكه همينروي از و ميگيرد
اوست> بدعت تقويت موجب كه كند روايت را چيزي و باشد بدعت داراي يا و رسيده كفر حد به
م/ ـ J٢٠ و ص١٩ نجف, نعمان, مطبعة الحديث, مصطلح في الدراية ثاني, شهيد عاملي Kزينالدين

يـهود ارتكـبت مـا <�ترتكبوا است: فرموده صحيح١ حديث mnopqدر پيامبرخدا چون ٤ـ

حـيله كمترين به را خداوند حرامهاي آن از پس تا ندهيد انجام دادهاند انجام يهود را <آنچه ـ ٢

چيزي نكوهشحيله در كه محدثاني و فقيهان عرف در الحيل>٢, بادني الله محارم فتستحلوا



٣٧ حيله عرفي و لغوي مفهوم

/٣٩ باب الزهد, كتاب ماجه, سننابن ك: ر/ شمريد>/ حDل

به تنها تقريبًا رود, كار به قيدي هر از رها و مطلق صورت به كه هنگامي واژه, اين نوشتهاند,
شيوهها حيلهها, گونه اين از ميباشد/مقصود نكوهيده شرع نظر در كه است حيلههايي معناي
هـر شـود/ سـاقط او واجب يا ح=ل, خداوند حرام آنها وسيلة به كه است پنهاني وسايل و
هـمانند و دست ايـن از بـاشد آدمـيزادگـان حق يا خداوند حق برندة بين از كه هم حيلهاي

فرستاد/ لعنتشان خداوند سببآنها به كه است يهوديان حيلههاي
به مشروع وجهي به تنگناها از شدن بيرون راه مورد در را واژه اين فقيهان از برخي گاه ـ ٥
چونان يافت, حنفي فقيهان نزد بفراواني ميتوان را معنا اين به حيله واژة كاربرد كارگرفتهاند/

است: آمده حموي النظائر و ا6شباه شرح در كه
در آن از مـقصود و است رٔايـي درست و دسـتي چـيره مـعني بـه آن و حـيله جمع <حيل>

صـورتي بـه آمـده, گـرفتار ديـني حـادثهاي به كه را انساني بتواند كه است چيزي هر اينجا

امكـان نـظر درسـتي و زيـركي بـه جز رهايي راه اين دريافتن كه آنجا از سازد/ رها شرعي

است/ شده اط7ق آن بر حيله واژة نيست پذير

ميگويد: نسفي محمد بن ابوحفصعمر امام
كـه زيـركانه شـيوهاي از است عـبارت ـ واو آن عـلّة حـرف اصـل و ـ حـيله جـمع <حيل>

آورد/ دست به را خواستهاي يا كرد دور را ناخواستهاي آن وسيلة به ميتوان

اندك كاربردي اما باشد, روا هم لغت در و رايج حنفيه ميان در گرچه استعمال, اين البته
كـار بـه دارد هـم حكمتي آنچه در واژه اين گاهي > ميگويد: راغب نيز روي همين از دارد,

ميرود>/
ايـن از يك هـر در كـه را مـعنايي و پنجگانه كاربردهاي اين از يك هر نيست بد كنون ا

بسنجيم: همديگر با هست <حيله> واژة براي كاربردها
پـوشيده به حيله خود نه مورد اين در زيرا است; اعم همه, به نسبت كاربرد نخستين ١ـ
آن از هدف نه و است شده مقيد بودن نكوهيده يا بودن ستودني به يا و بودن آشكار يا بودن
واژة ـ گذشت كه چونان ـ كاربرد نخستين در چه باشد; ستوده يا نكوهيده كه است بدان مقيد
تحول ديگر حالت به حالتي از دهندهاش انجام آن وسيله به كه است كاري هر معني به حيله
مسبَّبخاص به رسيدن براي حيلهاي را سببي هر از استفاده ابنقيم كه جاست همين از يابد/

ميداند/ آن
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مقصود اينجا در زيرا دارد; عموميتكمتري خود, پيشاز مورد نسبتبه كاربرد دومين ٢ـ
استفاده آنها از هدف به رسيدن براي كه است پوشيدهاي و پنهان شيوههاي و وسايل حيله از
است/ زرنگـي و هـوشمندي دسـتي, چيره زيركي, نيازمند آنها كشف و دريافتن و ميشود
بـه حـيله در رفته كار به شيوة و وسيله لغت, عرف در زيرا دارد; غلبه لغت در همينكاربرد

است/ اختصاصيافته باشد پنهان و پوشيده كه جايي
كه است پنهاني شيوههاي و وسايل معني به حيله عموميت, نظر از كاربرد سومين در ٣ـ
از هدف كاربرد اين در ديگرسخن به شود/ استفاده آنها از نكوهيده اهدافي به رسيدن براي

باشد/ نكوهيده عرف يا و عقل يا شرع نظر در كه است خاصچيزي طور به حيله
نـزد چـهارم كـاربرد است; پـنجم و چـهارم كاربردهاي كاربردها اين همة خاصترين ٤ـ
آنچه رابه آن از هدف و حيله ايشان چه است; رايج و شده شناخته محدثان و فقيهان كثريت ا
از است عبارت حيله كه كردهاند تعريف چنين را آن و داده اختصاص است نكوهيده شرعًا
ساقط يا حرام, هدفح=لكردن به استولي حليتشرعي آنها ظاهر كه ابزارهايي و وسايل
در كه پنجم كاربرد در ميشود/ گرفته كار شريعتبه اهداف گرفتن بازي به يا واجبو كردن
شـرعًا كه يافته اختصاص چيزي به آن از هدف و حيله يافت, ميتوان بفراواني حنفيه كتب
را آن و نـوشته حيله از گونه اين دربارة مذهب حنفي صاحبنظران از برخي نباشد/ نكوهيده
اهداف با كه گونهاي به ازتنگناها شدن راههايبيرون از عبارتاست كه تعريفكردهاند چنين

تعارضنباشد/ در شريعت

تكميل و توضيح
در آنچه همة از تعريفحيله در راغباصفهاني سخن روشنشد پيشگفته توضيحهاي با

ميگويد: كه آنجا است, روشنتر و گيرتر فرا شده گفته باره اين
راه پـنهاني گـونهاي بـه هـم آن مـعين, حالتي به آن وسيلة به انسان كه است چيزي <حيله>

وجـود خـباثتي و كـي نـاپا آن در كـه است مـواردي در واژه ايـن كـاربرد بـيشترين جويد/

/١٣٨ ص القرآن, غريب في المفردات ـ ١

ميرود/١ كار به دارد هم حكمتي آنچه در گاه كه چه گر دارد,ا

كه است كساني نظر پاية كاربرد نخستين حيله, واژة گفتة پيش معاني و كاربردها ميان از



٣٩ حيله عرفي و لغوي مفهوم
تعريف پاية كاربرد دومين گيرد/ قرار تكليفي پنجگانة احكام موضوع ميتواند حيله گفتهاند:
بودن نكوهيده ميزان كه اين در البته دانستهاند/ نكوهيده را حيله كه است محدثاني و فقيهان
را نكوهششارع تنها فقيهان دارد; وجود نظر لغتتفاوت اهل با گروه اين ميان چيست حيله
باشد, شرع ناحية از خواه دانستهاند, مطلق را نكوهش لغت اهل كه حالي در دانستهاند, معيار
آنچه در گاه 2 جملة راغببا كه حيله كاربرد سومين عرف/ ناحية از خواه و عقل, ناحية از خواه

است/ حنفيه نزد حيله تفسير پاية ميكند اشاره آن به ميرود, كار به دارد هم حكمتي
به حيله استكه حيله تفسير اين بپذيرد كامل طور به نميتواند نگارنده آنچه ميان, اين در
گمان به تفسير اين چه, ميشود; جسته مسببراه به آن وسيلة به كه است سببي مطلقهر طور
را واژه اين كه است شده گرفته المصباح لغتهمچونصاحبالقاموسو عالمان نظر از قويتر
و شـيوه است �زم بـاشد چـنين گر ا و كردهاند, معنا كار در دقت و رٔايي درست زيركي, به
ابـوالبـقاء روي هـمين از بـاشد/ پوشيده و پنهان ميشود گرفته كار به حيله در كه وسيلهاي
از كه تدبير, لطافتو نوعي دهندهاشبا انجام كمكآن به زيرا است; تحول از <حيله ميگويد:

مييابد>/ تحول ديگر حالت به حالتي از ميگرداند, بر خود ظاهر از را شيء آن طريق
به چه هر براي باشد نامي مطلق طور به ميتواند باشد تحّول از حيله گر ا همه, اين با البته
مستند نيز همين شايد آشكار/ خواه و پنهان خواه ميشود, جسته راه مقصودي به آن وسيلة
حقيقت به خود خداوند كرديم/ نقل قيم ابن از را آن پيشتر كه است واژه اين كاربرد نخستين

است/ گاه آ چيز همه

حيله نهادههاي برابر
آن عرفي لغويو پركاربرد و رايج معناي در حيله واژة با كيد> > و <خديعه> <مكر>, واژة سه
هـر بر لغت در كه هستند حيله واژة نهادة برابر يا نزديك واژههايي سه, اين دارد/ همانندي
قصد آن از دارد اقتضا ظاهرش كه را آنچه دهندهاشخ=ف انجام كه ميشود اط=ق چيزي
هم از جداي باطني و ظاهر و ميرساند مقصود به را انسان كه كاري هر بر كه همچنان ميكند,
مـانند ميشود, اط=ق نيز است مقصودي چنان به رسيدن به بيتوجه عادتًا ذهن ولي ندارد
چيزي جعفر بن عبدالله گفت: كه ميكند روايت زبير بن عروة از خود مسند در شافعي آنچه
حجر به تو بر ميخواهم او از و ميروم عثمان نزد گفت: را او ـ عنه الله رضي ـ خريد/علي
خريدهاي آنچه در من گفت: زبير و داد, خبر زبير به را مسٔاله اين جعفر بن عبدالله كند/ حكم
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مـن گفت: زبير كن/ حكم حجر مرد اين بر و بيا گفت: و رفت عثمان نزد علي توام/ شريك
شريكشزبير كه كنم حجر به كسيحكم بر آيا گفت: شنيد] چنين كه عثمان[ هستم/ شريكاو
وي حجر به عثمان كه شد آن مانِع جعفر بن عبدالله با زبير شريكشدن ماجرا اين در است؟
كـرد جـعفر بـن عبداللـه آنچه بدينسان بود/ معروف درستكاري به زبير كه چرا كند; حكم
نداشت, هم از جداي باطني و ظاهر كار اين بود/ او حجر به حكم از جلوگيري براي حيلهاي

باشد/ هدفي چونان به رسيدن براي حيلهاي كاري چنين نميكرد فكر كسي عادتًا ولي
و مـيرود كـار به نكوهيده كارهاي دربارة بيشتر كيد و خديعه و مكر گانة سه واژههاي
انجام كه ميشود اط=ق چيزي بر سه استاين فراوانتر و مشهورتر مردم نزد هم كاربرد همين
كـه مـعناست هـمين بـه رسـاند/ بـدي نـدارد استحقاق كه كسي به آن با بخواهد دهندهاش
دوزخ به دهندهاشرا انجام خديعه, و مكر يعني النار, في الخديعة و 2المكر mnopqفرمود: پيامبر

ميكشاند/
كـار دهـندة انـجام كـه معنا بدين ميروند, كار به ستوده كارهاي در نيز گاه واژه سه اين
بكشـاند, هست وي بـراي مـصلحتي آن در كـه چـيزي به بتدريج را ديگري آن, با بخواهد
دارد مصلحتي او براي كه دارو خوردن چون كاري انجام از كه بيماري يا كودك با كه همچنان
محتاج الخديعة و 2المكر ميشود: گفته كه معناست همين به كنند/ چنين ميورزد خودداري
انـجام بـه تشـويق گفته اين است]/ نياز خديعه و مكر به گيتي اين [در العالم, هذا في اليهما
چـاره بـا پسـنديده و شايسته كارهاي به مردم برانگيختن بلكه نيست, آميز خباثت كارهاي
با ناسازگاريحق سبب به و دارد گروش باطل به بيخرد انساِن چه, مناسباست; انديشيهاي
و تدبير و حيله باطل از او كندن براي ميبايست روي همين از و نميپذيرد/ را حق او سرشت
همين به است/ �زم نيرنگي پستان از كودك گرفتن بر براي كه چونان شود, انديشيده حكمتي
جنگبا در نيرنگ و حيله حديثبه اين 2الحربخدعة,/ mnopqفرمود: خدا رسول معناستكه
دارايي رفتن هدر از و كند كوتاه را جنگ زمان ميتواند كار اين كه چرا ميدهد; فرمان دشمن

كند/ جلوگيري بيشتر ت=ش و رنج تحّمل و
<َوالَّذيىَن فرمود: استخداوند ناپسند و پسنديده گونة دو بر كيد و خديعه و مكر كه آنجا از

مكرشان و است ك دردنا عذابي را آنان ميپردازند تبهكاري و حيله به كه كساني :١٠ فاطر. ـ ١
ميماند/ بيحاصل نيز

ُنُفورًا ِاّ:ى اَدهُْم مىازى يٌر نَذى اَءهُْم جى ا َيُبوُر>١,<فَلَّمى هَُو ُاولىئَِك مَكُْر َو َشِديٌد اٌب َعذى لَُهْم يِّئىاِت السَّ يَْمكُروَن



٤١ حيله عرفي و لغوي مفهوم

و زمـين در سركشي سر از كه نيفزود گريزشان جز آمد هشداردهي را آنان چون :٤٣ فاطر. ـ ١
نميگردد/ باز صاحبانش به جز بد نيرنگ و بود, بد نيرنگهاي

مَكَُروا يَن الَّذى <َافَٔاَمَِن و , بَِاهْلِِه١> ِاّ:ى الَّسيِّيُء الَْمكُْر َيحيىُق َو:ى السيّيِء مَكَْر َو ْرِض ْأ:َ فِي اْستِكْباىرًا

فرو زمين به را آنان خداوند كه امانند در اين از كردهاند بد نيرنگهاي كه آنان آيا :٤٥ نحل. ـ ٢
برد؟

آورده <مكر> براي را وصف<بد> آيهها اين در خداوند ْرَض>/٢ اْ:َ بِِهُم اللّىُه يَْخِسَف َاْن يّئاىِت السَّ
مكـر بـه را خود همچنين او باشد/ داشته وجود ميتواند هم <خوب> مكر كه دهد توجه تا

است/ كنندگان مكر بهترين خداوند كرد/ مكر هم خداوند و كردند مكر : ٥٤ عمران. آل ـ ٣

بـه را خـود او كريَن>٣/ الما َخيُْر اللّىُه َو اللّىُه مَكََر َو مَكَُروا <َو فرموده: و كرده وصف پسنديده

كند/ خدعه آنان با خود خداوند و ميكنند خدعه باخدا منافقان :١٤٣ نساء. ـ ٤

ـاِدعُهْم٤>/ خى هُـَو َو اللّىَه اِدُعوَن يُخى الُْمنىافِقيَن <ِانَّ فرموده: و آورده وصف هم پسنديده خدعة
اَن كـى ا مـى لِيُوُسَف كِْدنىا لَِك كَذى > فرموده: و كرده توصيف هم پسنديده كيد به را خود سرانجام,

برادر نميتوانست پادشاه آن آيين در او آموختيم/ حيلهاي را يوسف اينگونه :٧٦ يوسف. ـ ٥
بخواهد/ خدا كه آن مگر بگيرد را خود

كامل شقاوت به تا ميبرد فروتر پله پله را شخص خداوند كه است آن استدراج از مقصود ـ ٦
نـعمت پـيدرپي را شـخص خداونـد كه است رهگذر ازاين كار اين افتد/ نابودي ورطه در و برسد
آن سـپاس و شكـر در مـيشود, مشغول بدان ميآورد دست به كه تازهاي نعمت هر او و ميدهد

/ ميبرد ياد از را خدا ياد و خدا پيش از بيش دمبهدم و ميكند كوتاهي
او و است پيشآمده برايش نعمت طريق از استكه ناشده شخصدرك براي استداج روي آن از
مهلتدادن معناي به نيز امDء بختي, تيره و شر نه سعادتاست و خير پيشآمده آنچه ميكند گمان

م/ ـ ٣٨٦ ص , ١٩ ج القرآن, تفسير في الميزان حسين, محمد طباطبايي, : ك ر/ است/

جانب از استهزاء و ام=ء٦ و استدارج بر خداوند اللّىُه>٥ اَء يَشى َاْن ِاّ:ى الَْملِِك ديِن فيى اُه َاخى لِئاُْخَذ

كَيْديى ِانَّ لَُهْم ُامْليى َو يَْعلَُموَن :ى َحيُْث مِن <َسنستَْدِرُجُهْم است: فرموده و نهاده كيد نام نيز خود

دهم, مهلت را آنان و گيريم فرو استدراج] سنت [به نيابند در كه چنان را آنان :٤٥ و ٤٤ قلم. ـ ٧
است/ استوار من مكر كه

فـرو آن در تـا مـيگذارد وا گمراهيشان در و ميگيرد ريشخند به را آنان خداوند :١٥ بقره. ـ ٨
روند/

مقصود آيهها گونه اين همة در يَعَْمُهوَن>٨/ طُْغيىانِِهم فيى هُْم يَُمدُّ َو بِِهْم يَْستَْهِزٔيُ <َاللّىُه و مَتِيٌن>٧,
ايـن زيورهاي و جلوهها از را او و ميدهد مهلت را ناباور و منكر بندة خداوند كه است آن



فقه فلسفة با ناسازگار شرعي; حيلههاي ٤٢

از بيند/ را خويش گناه سزاي هم سرانجام و شود مغرور و فريفته تا ميسازد برخوردار جهاني
ندانند و گشايشيابند اينسراي در گر ا كارند بد كه آنان يكاز هر است: شده گفته روي همين
مكـارم الي الذريـعة خـود كـتاب در راغب امام عقلند/ بي است ايشان به نسبت مكري اين

ميگويد: چنين الشريعة
كـار بـه درست مـعاني قـصد بـه و خـاص جـايهايي در را واژهها اين خداوند كه نبود گر ا

چـه تـا آورد ذهـن بـه را چـيزي چـنين نـميكرد جسـارت خداشـناسي انسان هيچ گرفته

بـه صـحيح, مـعنايي آن از مـقصودش چـند هـر گـيرد, كـار بـه خـويش گـفتار در كه رسد

در اوصـافي چـنين جـا هـر در است واجب اين بنابر باشد/ خداوند, تعظيم و تنزيه عنوان

در شـدهانـد آور يـاد مـفسران نشـود/ تجاوز آن از و گردد ت7وت گونه همان به آمده قرآن

انـفعالي و كـميت, سـببكـيفيت, بـه رحيم و ودود, غفور, همانند بلند اوصاف از بسياري

سـمعي دليـل گـر است,ا مـنزه مـعاني اين همة از خداوند و هست, آنها لغوي معني در كه

كند/ اط7ق خداوند بر را آنها نداشت كسجرٔات هيچ نبود



٤٣ جايز غير و جايز حيلة تعيين در معيار
دوم فصل

جايز غير و جايز حيلة تعيين در معيار

نه و بدانيم ح=ل مطلق طور به را آن ميتوانيم نه بنگريم آن به حيله لغوي معناي اعتبار به گر ا
مقصود, به رسيدن براي شيوهاي گرفتن پيش در از است عبارت اعتبار بدين حيله چه حرام;
بـدين كه را مقصدي هر كه است حالي در اين و نظر, دقت و دستي چيره زرنگي, با همراه
خود كه چونان نكوهيد, مطلق طور به نه و ستود مطلق طور به ميتوان نه ميرسند آن به شيوه
بـه رو همين از نكوهيده/ مطلق طور به نه و باشد ستوده مطلق طور به ميتواند نه نيز شيوه
باز ناروا حيلة از رواست شارع نظر در كه را حيلهاي تا نيازمنديم عمومي ضابطهاي و معيار

شناساند/
از كه مشروع طريقي هر ميگوييم: جايز غير و جايز حيلة تشخيصمعيار در اساس اين بر
فرموده, نهي آن از آنچه از پرهيز خداوند, فرمان آوردن جاي به همچون اهدافشرع آن گذر
يا 2مباح, است ح=ل شود آورده بر ستمگر از ستاندن انتقام و ستمديده ياري حقوق, احياي
هر برابر, در دارند/ پاداش خداوند دهندهاشنزد آموزش و دهنده انجام و واجب, مستحبيا
حق حرام, كردن ح=ل واجب, اسقاط همچون شريعت, اهداف ساختن بازيچه به كه طريقي
دهـندهاش آمـوزش و دهـنده انـجام و ممنوع, بينجامد حق نماياندن باطل و باطل نماياندن
شيوهاي خود ميشود گرفته كار به هدف اين به رسيدن براي كه شيوهاي خواه است, نكوهيده

حرام/ خواه و باشد ح=ل
و حق ظلمت, و نور ميان كه است تفاوتي همان جايز, غير و جايز يعني گونه, دو اين ميان
براي را مشروع راهي كه آن سخن, ديگر به يا دارد/ وجود بيداد و داد و گناه و نكوكاري باطل,
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فقه فلسفة با ناسازگار شرعي; حيلههاي ٤٤

و كجا پيشميگيرد در الهي پاسداشتاحكام ديانتو ياري شريعت, خواستههاي آوردن بر
بازي به و الهي, آيات گرفتن ريشخند به خداوند, احكام ابطال براي را نامشروع راهي كه آن
خداوند ح=ل به رسيدن راه كه را مشروع راهي يا ميگيرد پيش در بندگانش حقوق گرفتن
او آيين اهداف گرفتن بازي به و خدا حرام كردن ح=ل براي بهانهاي را آن و ميپيمايد, است

كجا؟ ميدهد قرار
و تعارضدارند هم با برحسبظاهر آنها ادلة كه هستند حيلهها از برخي ميان اين در البته,
آنها مورد در عالمان روي همين از نيست/ روشن بدرستي آنها بارة در شرع اهداف و مقاصد
آنها ديگر گروهي و درآوردهاند, ممنوع حيلههاي شمار در را آنها گروهي دارند; نظر اخت=ف
به كردهاند/ اطمينان و رسيده بدان براساسآنچه كدام هر كردهاند, ضميمه جايز حيلههاي به را
بـا شـود گـفته دانسته روا را دست اين از حيلهاي كه كس هر دربارة نيست جايز دليل, اين
و شـرع هـدف آوردن بر پي در تنها مجتهدي چنين زيرا است; كرده مخالفت شرع اهداف
همين از و آمده برتر و قويتر او نظر در اباحه ادلة و دانسته, جايز را حيلهاي چنان آن, با همسو
خـواسـته را آنها نيز شرع او نظر به كه شمرده جايزي حيلههاي رديف در را حيله آن روي
داده فتوا چنين روي آن از تنها نيز دانسته ممنوع را دست اين از حيلهاي كه آن برابر, در است/
و حكـمتها و شـرع اهـداف بـا حيله آن او نظر از و مينموده, برتر او ديدگاه از منع ادلة كه

است/ ميآمده نظر به ناسازگار هست احكام وضع در كه مصالحي
است: آورده چنين گفتيم را آنچه كتابالموافقاتچكيدة در شاطبي

درست بـر دليـلي كـه چـونان كرد, اقامه حيلهها همة بودن باطل بر شرع از دليلي نميتوان

خـاص طـور بـه كـه است بـاطل حيله آن تنها بلكه نيست/ دست در نيز حيلهها همة بودن

در امـا دارنـد/ اتـفاق آن بـر مسلمانان همة آنچه با يعني باشد; داشته ضديت شرع هدف با

اهلسنت نزد شدة, پذيرفته اصول اينجا در مٔولف استهدYل مبناي آورديم پيشتر كه چونان ـ ١
حيله حرمت بر اصول اين دYلت مقدار مورد در همچنين و باره اين در خود داوري ماپيشتر است/

م/ ـ / داشتيم بيان

ميدهد/١ رخ اخت7ف تعارضدارد آنها بارة در ادله كه مسايلي



٤٥ حيله احكام و اقسام
سوم فصل

و ٢٨٦ ص ج٣, الموقعين, اع2م از تعريف با همراه است چكيدهاي آمده فصل اين در آنچه ـ ١
/ متفاوت جايهاي الموافقات, ; آن از پس و ٨٤ ص , التحليل ابطال علي الدليل اقامة آن; از پس

حيله١ احكام و اقسام

به برايرسيدن پنهان شيوههاي پيشگرفتن در از عبارت كه چنينتعريفكنيم را حيله گر ا
به را توانستحيله استخواهيم نظر دقت و دستي چيره زيركيو نوعي با نظر, مورد اهداف
يكاز هر و كنيم, تقسيم جايز غير شرعيو جايز گونة دو استبه نظر در آن از كه هدفي اعتبار

دهيم/ قرار جدا دستههايي در آن به رسيدن راههاي و شيوهها اعتبار به نيز را گونه دو اين
حيله: گونههاي اينكشرح

باطل دفع يا پاداشتنحق به قبيل از و ممنوع, غير و جايز آن از هدف آنچه نخست: گونة
سـه مـيشود گـرفته پـيش در آن به رسيدن براي كه راههايي اعتبار به خود گونه اين باشد/

باشد: داشته ميتواند را حالت سه اين از يكي راه اين چه دستهاند;
از حيله حالت, اين در دروغ/ شهادت طريق از شده انكار حق به رسيدن همانند حرام; ١ـ

تـابع حكم اينجا در بلكه كرد, حكم حيلهاي چنين حرمت به نميتوان مطلق طور به البته ـ ٢
جايي چنين در است ممكن گاه گرفتهاند/ قرار تزاحم در يكديگر با كه است دليلي دو ضعف و قوت
متوسل دروغ به مسلماني انسان جان حفظ براي شخص كه آن همانند شود, داشته مقدم نيز حليت

م/ ـ شود/

ميشود٢ حرام مقدمهها و وسايل بابحرمِت
ازدواج بيم زني كه آن همانند شرع, نظر از هدفخاص همان براي شده نهاده و جايز ٢ـ
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از گريز براي كه حيلهاي و راه باشد/ داشته را خود براي همشويي آوردن و شوهرش دوبارة
زن با مرد هرگاه كه كنند شرط چنين عقد ضمن در او ولّي يا خود كه است اين دارد آزار اين
او با بخواهد گر ا و شود, جدا او از بخواهد گر ا باشد; داشته اختيار اول زن كند ازدواج ديگري
دور يا مصلحتي آوردن فراچنگ براي كه است كنايههايي حيله, نوع اين ديگر نمونة بماند/

نيست/ ترديدي حيلهها گونه اين بودن ح=ل در ميشود/ گرفته كار به مفسدهاي كردن
است كرده اراده آن شخصاز كه هدفي چنان به رسيدن براي شرع در كه آن بي جايز, ٣ـ
از يا خاندان پشتيباني از كه هدف اين با كند ازدواج زني با مرد كه آن همانند باشد, شده نهاده
هدفي اينجا در بهرهجويد/ نميكند, ناخشنود را خداي آنچه در او, اجتماعي پايگاه يا و دارايي
نگرديده, مقرر هدفي چنين براي ازدواج شريعت, در اما است, جايز هدفي دارد شخص كه
در كدامني پا از شدن برخوردار فرزند, داشتن اس=م, ديدگاه از ازدواج نخستين هدف بلكه
دو و تنهايي از آمدن بيرون و همديگر بر در گرفتن آرام است, كرده حرام خداوند آنچه برابر
با مرد كه صورتي در آورد/بنابراين پي در نيز را پشتيباني و ياري ميتواند كه گرچه است, شدن
ازدواج ايـن شود برخوردار او كسان پشتيباني از يا برد بهره او دارايي از تا كند ازدواج زني
اين شايد بلكه ندارد, ناسازگاري شرع بنيادين اهداف با آن از فرد هدف زيرا است, صحيح

كند/ تقويت را اهداف
براي كه راههايي اعتبار به هم گونه اين باشد/ ممنوع و حرام آن از هدف آنچه دوم: گونة
يكي ميتواند راه اين چه ميگيرد, جاي دسته سه در ميشود پيشگرفته در هدف به رسيدن

باشد/ داشته را حالتها اين از
خوردن هم بر براي حيلهاي را شدن مرتد شخص كه آن همانند حرام, خود ذات در ١ـ

دهد/ قرار ازدواجش
پسـنديده, و مشـروع هدفي به هم و بينجامد ممنوع هدفي به ميتواند هم كه مباحي ٢ـ
كه كا�يي قيمت به كسي كه آن همانند يا است, راهزني آن هدفشخصاز كه سفري همانند
اينجا در باشد/ داشته را آن خريدن قصد خود كه آن بي بيفزايد است شده فروشعرضه براي
غبن دفع هدفاو گر ا اما است, كارشحرام باشد خريدار فريفتن كار اين هدفشخصاز گر ا
از كارش بخرد آن واقعي بهاي به را كا� خريدار كه باشد زمينه اين ايجاد و فروشنده از ضرر و

است/ ح=ل درستو عالمان از برخي ديدگاه
بـراي آن از شـخص ولي شـده تشـريع ممنوع مقصود آن جز هدفي براي كه مباحي ٣ـ
تبديل يا كردن هديه يا فروختن با زكات از فرار همانند ميكند, استفاده چنينهدفي به رسيدن
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تعلق از پيش حكم موضوع بردن ميان از كه آورد خواهيم ميان به سخن اين از خود جاي در ـ ١
حـرام ـ شـيعه ديـدگاه از ـ روزه وجوب موضوع بردن ميان از براي رفتن سفر همانند آن, به حكم
م/ ـ گيرد/ قرار عام دليلي مشمول يا و خاص دليلي موضوع بنفسه اينكار خود كه آن مگر نيست,

لغزش جاي استكه حيله از دسته همين آن/١ بر سال گذشتن از قبل نصاب از مقداري كردن
ادامة در ما چه است; حرام حيلههاي از گفتن سخن در ما نخست هدف نيز و اشتباه زمينة و
سـخن كننده تكميل عنوان به تنها ميباشد حرام شك بي كه ديگري حيلههاي از كتاب اين
خـواست بـه كه چونان آورد, خواهيم هم ديگر فايدههايي آن كنار در البته و گفت خواهيم

گذشت/ خواهد نظرتان از خداوند
مباحي و ح=ل آن به رسيدن راه يا وسيله و حرام آن از هدف آنچه يعني سوم گونة اين
و هدف نظر از يكي ميباشد: حرام نظر دو از است نشده تشريع هدفي چنين براي كه است
با شخصميخواهد كه دليل آن به هدف نظر از راه; و وسيله نظر از ديگري و شخص/ مقصود
بيندازد; وجوب از واجبساخته او را آنچه يا كند ح=ل كرده حرام خداوند را آنچه خود حيلة
چيزي سببشرعي از و گرفته ريشخند به را آياتخداوند كه دليل آن به وسيله و راه نظر از و
است/ خواسته را آن ضد درستهدفي بلكه نشده, تشريع آن براي سبب آن كه كرده قصد را
حكمتي در هم و وسيله در هم او, اهداف در هم شريعت, بنيانگذار با كاري چنين شخصبا
دارنده بر در چنينحيلهاي اين, بر افزون است/ ضديتكرده داده خويشقرار احكام در او كه
كـاري نـدارد حاصلي زحمت و رنج افزودن جز آنچه تشريع با كه است شارع به اتهام اين
كه است آن ميآورند روي حيله گونه اين به كه آنان خواستة حقيقت چه است; كرده بيهوده
آن كسـان ايـن زيـرا شـود; تبديل ندارد پي در سودي هيچ كه عبث اموري به شرعي عقود
با ميخواهند تنها و نميكنند اراده داشته احكامي يا عقود چنين رهگذر از شرع كه را اهدافي

جويند/ راه است ممنوع شرع ديدگاه از آنچه به احكام و عقود اين از استفاده
باشد: حالتميتواند چند به خود ازحيله دسته اين

گونهاند: دو كلي طور به ربوي حيلههاي ـ ٢
چيزيكه آنها از يكي به عوضيا دو هر به حرام ربوي يكعقد در عقد طرِف دو اينكه اول: گونة
طرِف دو يكاز هر آنكه دوم گونة و بگريزند; ربا از اينرهگذر از تا كنند نيستضميمه عقد مقصود
اينرهگذر از خود پندار به تا بيفزايند خود حرام ربوي عقد به نيست مقصود كه را ديگر عقدي عقد

يابند/ رهايي ربا از

حـيلة يـا ربـوي٢, حيلههاي همانند است, حرام بالفعل آنچه كردن ح=ل براي حيله ١ـ
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مقدار تفاوت با و خود همانند به ربوي بيعكاYيي بر طرف دو نخستايناستكه گونة در معيار
به يابند هسترهايي عقد اين ضمن در كه حرامي رباي از خود گمان به كه آن براي ولي ببندند عقد
بـراي كه آن همانند نيست, آنها جنس از كه كنند ضميمه چيزي آنها دوي هر به يا عوضها از يكي
دستمال آنها از يكي به يا عوض دو هر به سپس و كنند منعقد بيعي دينار هزار دو به دينار فروشهزار
شود/ ربا از فرار براي وسيلهاي كه آن جز نميآورد بر كدام هيچ غرضاز كه سازند ضميمه را لباسي يا
همانند به فروشجنسربوي و خريد هدف چنانچه متقدم كوفيان و احمد شافعي, مالك, ديدگاه از

ميكند/ دYلت اين بر نيز سنت كه چونان است, باطل معامله اين باشد مقدار تفاوت با خود
خويش حرام عقد به نيست مقصودشان كه را ديگر عقدي عقد طرِف دو كه است آن دوم گونة
هزار ديگري به يكي كه كنند تباني چنين كه آن همانند بگريزند, ربا از وسيله بدين تا كنند ضميمه
حرام, رباي اين از فرار براي آنگاه بگيرد/ او از دينار دويست و هزار مدتي از پس و قرضدهد دينار
و هزار مبلغ به و نسيه صورت به نيست ديگر طرف مقصود كه كاYيي است دهنده قرض كه كسي
آن يا ميخرد/ دينار هزار به و نقد صورت به او از را Yكا سپسهمان و ميفروشد او به دينار دويست
به قرضگيرنده از را Yكا عقدي چنين طرِف دو هدف به عنايت با و ميكند وساطت سومي فرد كه
يعني اوليه فروشندة به نقد صورت به و بها همان با را همان و ميخرد دينار هزار به و نقد صورت
دينار هزار ديگري به كسي واقع در كه است اين به صورت دو هر بازگشت ميفروشد/ قرضدهنده
حDل بظاهر قالبكاري در اينعمل كه گرچه بستاند, او از دينار دويست و هزار برابر در تا قرضداده
ديگـري مالي عقد با را ربوي قرض عقد چنانچه است قبيل همين از است/ گرفته صورت جايز و
دينار هزار ديگري به كسي كه آن همانند است, محابات بر مشتمل قرض, آن دليل به كه كنند همراه
نمونه براي يا بفروشد, او به دينار دويست به است دينار صد بهايش كه سپسكاYيي و قرضدهد
گونه اين با دهد/ اجاره او به دينار دويست به است دينار صد آن واقعي اجارة كه خانهاي يا زميني
نـميرود, مـيان از است كـرده حرام را ربا آن سبب به خداوند كه مفسدهاي آن الحاقي قراردادهاي

آمد/ خواهد حيلهها اينگونه حرمت از كي حا دYيلي اينكتاب گفتارهاي ادامة در كه چونان
راحـل امـام چـون برخي و دارد وجود نظر اختDف شيعه ديدگاه از ربوي حيلههاي درباره #
باشد ربا از فرار آن از هدف كه بيع يا قرض گونه هر حرمت به و ميدانند اثر بي را آن JقدسسرهK

م/ - ميكنند/ حكم
كه است آن ـ آمد خواهد مكرر و آينده فصول در كه چنان ـ تحليل حيلة از نگارنده مقصود ـ ١
در نكاح عقد به كند ازدواج خود قبلي شوهر با نميتواند ديگر و شده طDقه سه كه را زني شخصي

م/ ـ شود قبلياشحDل شوهر بر اينرهگذر از تا دهد طDق را او هدفكه بدان تنها آورد,

تحليل/١
است, شـدن حـرام به رو و يافته انعقاد تحريمش سبب آنچه كردن ح=ل براي حيله ٢ـ
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ديـدگاه از كه حالي در باشد/ صحيح مشروط يا معلق طDق كه است اين بر فرع حكم اين ـ ١
الدين نجم ابوالقاسم حلي, ك: ر/ نيست/ صحيح معلق و مشروط طDق شيعه فقهاي همة بلكه كثر, ا
روي از افست بـيتا, قـم, دارالهـدي, الحرام, و الح2ل مسائل في ا=س2م شرائع حسن, بن جعفر

م/ ـ ٥٨٤ ص , /ق هـ ١٤٠٣ بيروت , الوفاء مٔوسسة نسخة

سـپس و سازد١ معلق خانه, به زن شدن وارد چون شرطي, بر را ط=ق كسي كه آن همانند
را زن روي همين از و كند, جلوگيري شرط آن حصول هنگام در ط=ق شدن واقع از بخواهد
در نباشد/ او با شويي زنا پيوند در ميشود خانه وارد وي كه هنگامي تا ميدهد خلع ط=ق
ط=ق شود خانه سپسوارد و آيد در مرد ازدواج به جديد عقدي با زن گر ا مسٔاله فرضاين
صـورت پـيشين عقد ضمن در كه ] شرط به تعليق آن ديگر اينجا در زيرا نميپذيرد; تحقق

ندارد/ وجود بود] پذيرفته
اسـقاط براي حيله همانند است, واجب بالفعل آنچه وجوب كردن ساقط براي حيله ٣ـ
هـمة كـه شيوه اين با بدهي بازپرداخت وجوب اسقاط يا شخص, بر واجب 2نفقة, خرجي
در و كند صدق او مورد در اعسار, تا آورد خويشدر فرزند يا ملكيتهمسر به را خود دارايي
فرا رمضان ماه كه آن همانند يا بازپرداختبدهي; نه و واجبباشد او بر دادن خرجي نه نتيجه
سفر از هدفي هيچ كه حالي در رود, مسافرت به بگيرد روزه نميخواهد شخصكه و رسد

ندارد/ نگرفتن روزه جز
واجب به رو ولي نشده واجب هنوز كه چيزي وجوب سبب بردن ميان از براي حيله ٤ـ
دارايي سال, رسيدن فرا از پيش زكات, كردن ساقط براي شخصي كه آن همانند است, شدن
بازگرداند, تملكخويش به را آن چندي از پس و آورد در كسانش از يكي ملكيت به را خود

م/ ـ همسايه/ براي نه است شريك براي تنها ما ديدگاه از شفعه ـ ٢

همسايه٢ يا شريك از ضرر دفع براي اساسًا كه شفعه حق اسقاط براي كسي كه آن همانند يا
هـمسايگي يا شركت يعني حق سبب اخير مورد اين در پردازد/ حيلهاي است شده تشريع
اقـتضا است بـيع هـمان كه شرطي به مشروط تنها را شفعه حكم سبب اين اما دارد, وجود
اينكدر است/ زكات مسٔاله در گذشتنيكسال همانند بيع اينجا در سخن ديگر به و ميكند,
اينشرطتحقق كه كاريميزند دستبه ندهد در تن بهحقشفعه ميخواهد كه كسي مورد اين

كند/ اقتضا خاصخويشرا اينحق,حكم براي سببموجود نگذارد تابدينترتيب نپذيرد
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٥١ حرام حيلة ترسيم

بخشدوم

حيلههاييكهبااهدافشرعدرتناقضاست
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٥٣ حرام حيلة ترسيم
اول فصل

بهيقين كه اين بيان و حرام حيلة ترسيم
است شده نهي حيلهاي چنين از

كرده حرام را چيزهايي و واجب را چيزهايي معين حكمتهايي اقتضاي به تعالي خداوند
كه خويشسببي بر حرامي كردن مباح يا خود از برداشتنواجبي مكلفبراي انسان گر ا است/
واجب غير را واجب آن وسيله بدان تا استپيشآورد نشده تشريع منظوري چنان براي شرعًا
كه وسيلهاي و سبب خواه ميگيرد, نام ورزيدن حيله يا حيله كار اين كند ح=ل را حرام آن و
گر ا براينمونه, مشروع/ نا و حرام يا باشد مشروع و ح=ل ظاهر در جسته بهره آن شخصاز
ويواجب بر نماز ركعت چهار شود داخل ظهر نماز نيستوقت سفر شخصدر كه هنگامي
سفر به آورد پيش نماز از بخشي اسقاط براي سببي ميخواهد كه حالتكسي اين در ميگردد
از نماز تٔاخير براي سببي ميخواهد كه شخصي يا آورد, جاي به شكسته را نمازش تا ميرود
حالتي در نماز وقت تا ميخورد كننده هوش بي دارويي يا شراب آورد پيش خود اداي وقت
همين از ندهد/ انجام خود وقت در را نماز وي نتيجه در و يابد پايان است هوش بي او كه
تـٔاخير ديگري ماه به را خود روزة بخواهد كسي و رسد فرا رمضان ماه گر ا كه است دست
آوردنحج جاي به در و دارد ثروتي كه كسي يا بخورد/ روزه تا ميرود سفر به رو اين از افكند
آن حج زمان گذشتِن پساز تا ميبخشد ديگري به را آن يكحيله عنوان به استولي توانمند
قبيل همين از نباشد/ واجب او بر فريضه اين انجام حج زمان در ترتيب بدين و برگرداند را
و ميكند غصب را او شود همبستر است ديگري ملك كه كنيزي با بخواهد كسي گر ا است

dayani
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پس و گردد محكوم پرداختبهايآن ترتيببه بدين استتا مرده او كه ميشود سپسمدعي
درهم ده بخواهد كسي گر ا يا شود/ همبستر او با پرداخته را كنيز آن بهاي كه بهانه اين به آن از
بهاي به جامهاي كار اين براي بستاند, درهم بيست آن برابر در و دهد قرض ديگري به نقد
يا ميخرد/ نقد دينار ده به را جامه سپسهمان ميفروشدو او به يكساله نسية به و دينار بيست
راه سر بر چاهي قصاصنشود به محكوم و برساند قتل به را ديگري انسان بخواهد كسي گر ا
از پيش كند فرار زكات وجوب از بخواهد كسي گر ا يا بسازد/ آن همانند ديگر سببي يا بكند او

ـ قتل تسبب و قرض رباي از فرار جز به ـ كرده ذكر مثال عنوان به مٔولف كه مواردي همة در ـ ١
دليل استكه حالي ايندر و است تكليفي حكم تعلق از پيش موضوع تغيير داده, انجام مكلف آنچه
و تـعلق از پـيش تكليفي حكم شمول از منع واقع در و موضوع بردن ميان از حرمت بر استواري
را آن شارع كه يقيني غير يا يقيني دليل به كه آنجا مگر نيست, دست در ما براي دستكم آن استقرار
از نيز اين و است فقه فلسفه شكستن و شارع نقضهدف چنينكارهايي شود ثابت باشد كرده اعتبار
فلسفه با ناسازگار كارهاي به زدن دست كه گردد ثابت ذرايع فتح و سد ابواب يا و عقل حكم باب

م/ ـ است/ حرام شرعًا و قانونگذار مخالفهدف تقنين و تشريع

جمع به يا دهد١, صدقه يا كند هبه بعد سال در گرفتن پس باز نيِّت به را آن سال رسيدن فرا

زكات مشمول بتنهايي كدام هر كه كاYهايي از مقدار دو كه است آن متفرق جمع از مقصود ـ ٢
زكات وجوب موضوع نتيجه در تا شوند گذاشته هم روي نميرسد نصاب حد به و نميگيرد قرار
ميرسد نصاب حد به كه مال از مقدار يك آنكه از عبارتاست عكس, بر مجتمع, تفريق گيرند/ قرار
آنها دوتاي دارد شتر پنج فرد گر ا كه آن همانند بيفتد, نصاب از تا شود قسمت وجوبزكات, پيشاز

نگيرد/ تعلق زكات تا كند هديه كسي به را
مجتمع تفريق در و شود, گرفته كار به حيلهاي عنوان به نميتواند متفرق جمع ميشويم آور ياد
مـانع را زكـات وجـوب بـاشد هـمديگر از مال قسمت دو مكاني كردن جدا به تنها تفريق گر ا نيز
جدا به تفريق هم گر ا مكان/ وحدت استنه مDك ملكيت> وجوبزكات<وحدت در زيرا نميشود
از پيش هم كار اين چنانچه باشد خود ملكيت از مال از بخشي كردن خارج واقع در و ملكيت كردن
گر ا و حكمكرد حرمتآن به بسادگي نميتوان استكه موضوع بردن ميان از گيرد انجام وجوب تعلق
اثـري و نميشود زكات پرداخت وجوب يعني شرعي حكم مانع گيرد انجام وجوب تعلق از پس

م/ ـ / ندارد

و حرامها كردن ح=ل در دست اين از فراواني آورد/نمونههاي روي مجتمع٢ تفريق و متفرق
است, جـاري نـيز حـ=ل كردن حرام در حكم همين عكس, بر دارد/ وجود واجبها اسقاط
حرام شوهر بر تا دهد شير را خود خردسال همشوي يا و شوهر صغير كنيز زن, كه آن همانند



٥٥ حرام حيلة ترسيم
كه آن همانند مييابد: مصداق نيز ندارد وجود خوديخود به كه اثباتحقي در سرانجام شود;

نيست, درست وارث براي وصيت كه است سنت اهل مذاهب ديدگاه اين پايه بر مثال اين ـ ١
و ندارد سند صحت لوارث> <Yوصية حديث استكه شده ثابت مقارن فقه كتب در خود جاي در اما

باشد/ استحباب و ارشاد ميتواند سند فرضصحت بر
وصيتكاري صحت ادلة اطDق استناد به وارث براي وصيت شيعه ديدگاه پاية بر روي هر به

م/ ـ است/ نافذ و صحيح

كند/١ وصيت وارثخود براي قبلي, بدهي به اقرار قالب شخصدر
هدف به كه كاري هر از است عبارت ورزيدن حيله يا حيله كه ميشود روشن سان بدين
خـواه ـ پذيرد صورت حرام يك ظاهري كردن مباح يا واجب, يك وجوب ظاهري اسقاط
كه گونهاي به ـ جايز غير و نامشروع خواه و باشد جايز و مشروع خود خودي به كار آن خود
ظاهر در وسيله بدان جز نيز حرام آن و نيفتد وجوب از ظاهر در وسيله بدان جز واجب آن
به آن طريق از تا ميدهد انجام يكوسيله عنوان به را كار آن فرد روي همين از و نشود ح=ل

برسد/ دارد نظر در كه هدفي
بازي به و الهي آيات گرفتن ريشخند به خدا, با نيرنگ گفته پيش معناي به دين در حيله
آن حرمت بر دين عمومي اصول و سلفصالح, اجماع سنت, كتاب, اوستو احكام گرفتن
حالي در اين و هستند بيرون شماره از گفت ميتوان كه فراوانند اندازه آن ادله اين دارد/ د�لت
در و كنند كيد تٔا و تقويت را همديگر شوند فراوان حقيقت يك از كي حا ادلة چون كه است
نيست/ يكيكافراد در استكه قدرتي را اجتماع چه آورند; پي در يقين و قطع خود مجموع

ميپردازيم/ ادله اين از برخي بررسي به داريد روي فرا كه فصلهايي در اينك
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دوم فصل

كه حرمتحيلههايي بر قرآن د7لت
تناقضاست در شرع اهداف با

ما و د�لتميكند, حيلهها گونه اين بودن باطل و حرام بر بسياري جنبههاي از كريم قرآن
ميكنيم: بسنده بند چند ضمن در جنبه اين برجستهترين به فصل اين در

دين فروع و اصول در نفاق نكوهش : ١
ميفرمايد: بودند كافر دل در و كرده تظاهر اس=م به كه منافقاني بارة در خداوند

َو آمَنُوا, الَِّذيَن َو اللّىَه يَُخاِدُعوَن بُِمٔومِنِيَن# هُْم ما َو ا:kِخِر بِاليَْوِم َو بِاللّىِه آمَنَّا يَُقول مَْن النَّاس مَِن <و
بَما ٔاَلِيٌم َعَذاٌب لَُهْم َو مََرضًا اللّىُه فََزاَدهُُم مََرٌض قُلُوبِِهْم في يَْشعُُروَن# مَا َو أَنْفَُسُهْم ٕا:َّ يَْخَدُعوَن مَا

در آوردهايم, ايمان واپسين روز و خدا به ميگويند كه هستند مردم از كساني :١٠ ـ ٨ بقره. ـ ١
با جز آنان ميكنند/ نيرنگ آوردهاند ايمان كه كساني و او رسول و خدا با نياوردهاند/ ايمان كه حالي
مـرض را آنان خداوند پس است/ مرض آنان دلهاي در نمييابند/ در خود و نميكنند نيرنگ خود

است/ ك دردنا عذابي ميگفتند دروغ آنچه سبب به را آنان و افزوده

يَكِْذبُوَن>/١ كَانُوا
Gَِة الصَّ ٕالَي َقامُوا ٕاذَا َو َخاِدُعُهْم, هَُو َو اللّىَه يَُخاِدُعوَن الُمنَافِِقيَن <ٕاّن فرمود: نيز ديگر جاي در
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٥٧ حرمت بر قرآن د5لت

نـماز بـه چـون كند/ خدعه آنان با خود خدا و ميكنند خدعه خدا با منافقان :١٤٢ نساء. ـ ١
نباشند/ خداوند آور ياد اندكي جز و كنند ريا برخيزند, رغبت بي برخيزند

١/< ًGَقلي ٕا:َّ اللّىَه كُُروَن َ:يَْذ َو النَّاَس يَُرآُءوَن كَُسالَي, َقامُوا

شاهد بيان و آيه تفسير بر مقدمهاي
مـنافقين, و توبه نساء, بقره, همچون كريم قرآن مدني سورههاي از بسياري در خداوند

است/ نكوهيده را منافقان و نفاق
پـنهان و خـوبيها نماياندن با كه است بازي نيرنگ و ورزيدن حيله از گونهاي خود نفاق
و داشتند, نهان دل در را كفر منافقان كه چونان صورتميپذيرد, آن پسپردة در بديها داشتن
بدنهايشان با تنها را ديني اعمال از برخي و ميساختند آشكار را ايمان و مسلماني سوي آن از
العـظيم القـرآن تـفسير در كـثير ابـن حافظ ميدادند/ انجام مردمان نزد در ريا براي هم آن و

ميگويد:
پـديدهاي مكـه در كـه است شـده نازل مدني سورههاي در تنها منافقان صفات روي آن از

دليـل بـه كـه بـودند كسـاني مـردم ميان در حتي عكس بر بلكه نداشت, وجود نفاق نام به

پـنهان را خـويش ايـمان امـا مـيكردند كـفر بـه تـظاهر كـافران قـدرت و مسلمانان ضعف

ميداشتند/

در كـه مـيزيستند خـزرج و اوس قـبيلة دو بـه وابسـته انصار هم مدينه در زمان آن در

يـهوديان هـم و بتمـيپرستيدند, عـرب مشـركان شـيوة بـر خود مسلماني از پيش دوران

پـيمانان هـم قـينقاع, بني قبيلة سه به وابسته و بوده خويش پيشينيان شيوة بر كه كتاب اهل

مـدينه mnopqبـه خـدا پـيامبر كـه زمـاني اوس/ پيمانان هم قريظه, بني و نضير بني و خزرج

هـم يـهوديان از انـدكي و آوردنـد, اس7م خزرج و اوس قبيلة دو از انصار از كساني و آمد

قـدرت چـنان از مسـلمانان زيـرا نبود; نفاق پديدة نيز شهر اين در هنوز گرويدند اس7م به

كـه بسـياري قـبايل mnopqو پـيامبر حتي بلكه برند; بيم آن از كه نبودند برخوردار شكوهي و

بسـته صـلح پـيمان آنـان بـا آمـده در آشـتي در از مـيزيستند مـدينه پيرامون محلههاي در

اسـ7م و داد چـيرگي را خـويش آيـين خداونـد و گرفت در بدر نبرد كه آن از پس اما بود/

از و مـدينه سـرشناس كـه ـ سـلول ابـن ابـي بـن عبدالله بلنديبخشيد, سر را مسلمانان و

بـر اسـ7م از پـيش دوران در را خـزرج و اوس خـاندان دو هـر پـيشوايـي بـود خزرجـيان
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ايـن بـه اسـ7م بـرگزينند, خـود پـادشاهي بـه را او خـواسـتند آنان كه زماني داشت/ عهده

و اسـ7م بـدخواه او بـدينسان و بـردند يـاد از را او و آورده اسـ7م مـردم و آمـد در شهر

بـدين وي شـود/ پـذيرفته مـيتوانـد كـه است چـيزي [اسـ7م] ايـن گفت: ـ شد مسلمانان

هـم و كـيشان هـم از گـروهي آن از پس است/ گـرويده اسـ7م بـه كـه كـرد وانمود ترتيب

جـا هـمين از و آمـدند در اسـ7م به شيوه همين با كتاب اهل از ديگر كساني و او مسلكان

مـيان در امـا گـرفت/ شكـل شـهر ايـن پيرامون ساكن اعراب و مدينه مردمان ميان در نفاق

مـهاجرت كـه آنـان بـلكه بـاشد, كـرده هـجرت زور به و ناخواسته كه نبود كسي مهاجران

هـجرت است خـداونـد نـزد ديگـر سـراي در آنـچه شـوق و چشـمداشت بـه مــيكردند

/ ق / هـ ١٣٨٩ بيروت, دارالفكر, العظيم, القرآن تفسير عمر, بن اسماعيل ابوالفداء ابنكثير, ـ ١
/٨٣ ص ج١,

خويشميشستند/١ سرزمين و فرزند و زن و دارايي از دست و ميگزيدند

ميداشت: نفاق اين بر را آنان چند عواملي ميان اين در
ديگر با كه برخوردي بمانند ايشان با برخورد از و آنان با جنگ از مسلمانان كه اين يك:

ورزند/ خودداري داشتند كافران
داشـتند مسـلمانان كـه آن, هـمانند و جنگي بهرههاي نيكي, گراميداشت, از كه اين : دو

شوند/ برخوردار
رساندن و اسرار اين دانستن به آنان چه شوند, گاه آ مسلمانان دروني اسرار از كه اين سه:
اس=م پيروان با آميختن در جز شيوه هيچ به اين و داشتند, بسيار ع=قة كافر دشمنان به آنها
مسـلمانان ترتيب بدين تا بود اس=م به تظاهر نيز اينان با آميختن در راه و نبود, پذير امكان

كنند/ اطمينان آنان به و بخورند را آنان فريبظاهر
به آنان از و بپوشاند منافقان بر خداوند استكه بوده اين در حكمتي چه بپرسيد گر اينكا
و بـلند حكـمتهايي كـار ايـن در كـه شنيد خواهيد پاسخ كند, ياد نامهايشان به نه و اوصاف

جمله: آن از است, بزرگ مصلحتهايي
ايـن به ندارند خبر آنان حال حقيقت از كه را كافراني تا ميپوشاند آنان بر خداوند يك:
پي در كافران در احساسترس نوعي خود اين مسلمانانند/ شمار در نيز آنها كه بيفكند ابهام
خـودداري آنها با جنگ از مسلمانان فراوان شمار بيم از كه ميدارد آن بر را آنان و ميآورد

كنند/



٥٩ حرمت بر قرآن د5لت
ايشانند شمار در كه ميكردند وانمود و بودند ايشان كنار در كه آنان با مسلمانان گر ا : دو

ميشد/ پيروانش و اس=م از ديگران گريز سبب خود اين ميداشتند آميز رفتاريخشونت
به را آنان ميتوانست بسا چه منافقان با مدينه مردمان آميز م=يمت و پسنديده رفتار سه:
تقويت سبب اينان و بكشاند آيين اين سوي به هم را ديگر گروههاي و سازد ع=قهمند اس=م

شوند/ خدا دين
كه است بوده اين در حكمتي چه كه كردهاند مطرح را پرسش اين مفسران ديگر و قرطبي
اين به سپسپاسخهايي ميورزيد؟ خودداري آنها كشتن از منافقان شناختن رغم mnopqبه پيامبر
به ايشان است/ صحيحين نقل mnopqبه پيامبر حديث همان همه استوارترين كه دادهاند پرسش
بـدان سـخن ايـن ميكشد,/ را خود اصحاب محمد بگويند عربها دارم آن 2بيم فرمود: عمر
بسياري گريزي سبباس=م كاري چنين داشتكه آن بيم گروه اين كشتن از پيامبر كه معناست
را آنان پيامبر نميدانستهاند و بوده بيخبر گروه اين شدن كشته فلسفة از كه شود عربهايي از
نظرشان به ظاهر در براساسآنچه تنها ديگران چه, است; كشته بودهاند كافر بواقع كه حالي در
آن ورزيدن خودداري ميكشد/ را خود اصحاب محمد ميگفتند: و ميكردند حكم ميرسيد
نادرستي از گاهي آ رغم به كه بوده تدبير رديفاين در ديگر كاري گروه اين كشتن از حضرت
و آنان كردن رام سبب دادن زكات اين تا است ميداده زكات آنان از برخي به كافران عقيدة

شود/ ديگران

آيهها بارة در خ�صهاي شرح
و خزرج و اوس منافقان گروه ازاين مقصود ا:kِخِر>; بِاليَْوِم َو بِاللّىِه آمَنَّا يَُقول مَْن النَّاس مَِن <ِو
واپسين روز به خدايا به آنان ايمان زيرا بُِمٔومِنِيَن>, هُْم ما َو > است; ايشان مسلكان هم ديگر
بـاور نـيز را آخرت و ميورزيدند شرك خداوند به حقيقت در آنان چه نبود حقيقي ايماني
هـمچنين و خـود گـفتار از منافقان انگيزة جمله اين آمَنُوا>; الَِّذيَن َو اللّىَه نداشتند/<يَُخاِدُعوَن
و كـفر داشـتن پنهان با آنان كه معناست بدان و ميكند روشن را دورويي اين از آنان هدف
دنيويخود بهرههاي به رهگذر اين از تا نيرنگميكنند مٔومنان و خدا با ايمان ساختن آشكار
را خـدا شـيوه بـدين كـه مـيپندارنـد چنين خويش ناآگاهانة نادرست گمان به آنان برسند/
از برخي بر كه چونان امر حقيقت و افتاد خواهد سودمند را آنان او نزد كار اين و فريفتهاند

ميماند/ پوشيده نيز او بر مانده پنهان مٔومنان
به و كافرند واقع در كه نظر اين از خداوند, با آنان رفتار استكه اين آيه دربارة دوم تفسير
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بدين است/ دهندگان فريب و حيلهگران رفتار همچون شكل لحاظ به ميكنند, تظاهر اس=م
نـيرنگ خـدا به كه اين [يعني خدا به نيرنگ نسبت نخست تفسير بنابر ميشود روشن سان

تمثيل/ باب از و مجازي نسبتي دّوم تفسير به بنا و است حقيقي نسبتي ميزنند]
اما را/ خدا نه ميفريبند, و ميكنند نيرنگ را مٔومنان تنها منافقان كه است آن تفسير سومين
نيز خداوند نام است خداوند با نيرنگ واقع در مٔومنان با نيرنگ كه حقيقت اين به اشاره براي
ايشان جايگاه بلندي از استو گراميداشتمٔومنان دارندة بر در ترتيبآيه بدين و شده, آورده
احزاب سورة آية همانند نظر اين از آيه اين ميكند/ محكوم را منافقان كردار و ميگويد سخن

لعنت آخرت و دنيا در را آنان خداوند ميآزارند را او رسول و خدا كه كساني : ٥٧ احزاب. ـ ١
كند/

از سخن آيه ] ْا:ىِخَرِة>/١ َو نْيىا الدُّ فِي اللّىُه لَعَنَُهُم َرُسولَُه َو اللّىَه ذُوَن ئُوْ الَّذيىَن <ِانَّ ميگويد: استكه
محال خداوند دادن آزار كه است حالي در اين و] ميآزارند را رسول و خدا كه دارد كساني
در هم گر ا ميآزارند/ را خدا پيامبر كه كساني بر لعنتخداوند كه است اين پسمقصود است/
نيز و ميآزارند, را پيامبر كه است آناني گناه زشتي به اشاره براي شده آورده خداوند نام آيه
آشكار د�لتي بردارندة در سرانجام و آزرده, را خداي بيازارد را پيامبر كس هر كه اين به اشاره

اوست/ مقام عظمت و پيامبر جايگاه بلندي بر
مبالغهاي بر تا است نگفته <يَْخَدُعوَن> و آورده اِدُعوَن> <يُخى روي آن از بحث مورد آية در
و آموخته كردن نيرنگ در منافقان چه, كند; د�لت اندازه و چگونگي نظر از نيرنگ در كامل
به را ديگري شخصي, كه است اين آمده آيه در كه <خدع> واژة تعريف بودند/ دست چيره
بـتوانـد بـدينسان تـا بـيفكند بـرساند او بـه ميخواهـد كه ناخوشايندي آن خ=ف توهمي
رساندن در او ياري آهنگ كه اندازد گمان اين به را وي يا آورد, او سر بر را كار آن غافلگيرانه
از گرفته بر معنا اين يابد/ رهايي او از بآساني و بفريبد را او بدينسان تا دارد خواستههايش به
چـون كـه است سوسماري آن و , َخِدٌع> يا خادٌع <ضب ميگويند: كه است عرب گفتة اين
سوي به آمدن حال در كه اندازد گمان اين به را وي برد, �نهاش به را خود دست شكارچي
مناسب <خدع> واژة معناي دو از يك هر روي هر به رود/ بيرون ديگر در از سپس و اوست
اختيار در را آنها و يابند گاهي آ مٔومنان اسرار از خود كار با ميخواستند منافقان زيرا اينجاست;
خود از ميرسد كافران ساير به را آنچه يا بيازارند, را مٔومنان بدينسان و دهند قرار دشمنان

سازند/ دور
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خود به ايننيرنگتنها زيان كه ميكند بيان آيه اين يَْشعُُروَن>; مَا َو أَنْفَُسُهْم ٕا:َّ يَْخَدُعوَن مَا <َو
نيرنگ از خود تنها كه آن يعني نميكنند; درك را آن خود كه گونهاي به هم آن ميگردد, بر آنها
چه نمييابند; در نيز را ميرسد ايشان به فرجاميآنچه بد حال عين در و ميبرند خويشزيان
به شادي جام و ميآورد بر را خويش آرمان كه مينماياند چنين نيز خود به كردارش با منافق
در كـه آن بـا اوست/ تشنگي آورندة بر و گوارا و ز�ل آبي ميكند آنچه و ميريزد خود كام
از خشـمي چونان و دردناك عذابي چونان و ميريزد خويش كام به را عذاب جام حقيقت
خـود به منافق نيرنگ اين است/ نديده همانندش كه ميسازد روا خويش بر خداوند جانب
است, دين بيماري مقصود مََرٌض>; قُلُوبِِهْم <فيى ميكند/ خويشنيكي به كه گمان اين بر است,
و زشت خـوي و دارنـد, خـويش مسـلماني كـنار در كه است ترديدي آن از مراد و تن; نه
اين است/ داشته باز رذيلتها از شدن دور و فضيلتها آوردن دست به از را آنان كه نكوهيدهاي
هُْم مىا <َو عبارت از كه است گروه اين نفاق و كفر استمرار مفهوم تعليل يا تقرير خود جمله
گـمراهـي بر گمراهي و بدي بر بدي خداوند يعني ;< مََرضًا اللّىُه ميآيد/<فََزاَدهُُم بر مِنيىَن> بُِمٔوْ
كَانُوا بََما ٔاَلِيٌم <َعَذاٌب سراي آن در آنان لَُهْم> <َو دنياست/ در آنها وضعيت اين ميافزايد/ ايشان
در خداوند كه اين و دروغگويي بر عذابالهي مترتبساختن دارند/ دردناك عذابي يَكِْذبُوَن>
بـه است اشـارهاي بـرده, نام دروغگوييشان از تنها آنان فراوان گناهان همة ميان از آيه اين

دروغگويي/ زشتي
َو اللّىَه يَُخاِدُعوَن الُمنَافِِقيَن ميگويد:<ٕاّن آنجا در ميپردازيم/ نساء سوره آية بررسي اينكبه
نيرنگخدا اما گفتيم/ سخن نيرنگميكنند خدا با آنان كه اين دربارة اين از پيش َخاِدُعُهْم>/ هَُو
را خود اولياي احكام كه است اين به دنيا در آورده] ميان به سخن آن از آيه اين در كه ] آنان با
درپي پي را خويش نعمتهاي اويند, دشمنان توزترين كينه كه اين با ميكند جاري آنان دربارة
داده آنچه به چون تا است, انتقام عذابو عين حقيقتآنها كه حالي در ميفرستد, فرو آنان بر
هـدايت از و گـرفتارند تـلبيس بـه كـه حالي در را آنها و شوند سرمست و شادمان شدهاند,
است آن به نيز آخرت در خدا و گيرد, خويشفرو خشم عذابو به رويبرتافتهاند پروردگار
از كه دهد جاي آنان ذهن در بدينسان و برانگيزد مٔومنان شمار در كافرند كه آن با را ايشان كه
دوست آنچه و آنان ميان مٔومنان از آنها كردن جدا با سپس يميناند, اهل از و يافتگان تقرب
مييابد فزوني آنان اندوه حسرتو و م=ميشود, بر حقايق اينجاستكه افكند/ جدايي دارند
مـييابند در بـيقين جـا هـمين و ميكوبند, خويش پيشاني بر الهي آتشخشم ژرفاي در و
در اينك و داده مهلتي را آنان خود كيدمتين به خداوند و بودهاند گرفتار <استدراج> به ندانسته
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و خدعه گروه اين با چه گر ا است, بوده عادل و حكيم بلكه نبوده ستمگر كرده ايشان با آنچه
نماز نيّت حقيقتنه در كه چرا كَُسالَي>; َقامُوا Gَِة الصَّ ٕالَي َقامُوا ٕاذَا <َو است/ كرده متقابل مكري
اخـ=صي هـيچ يـعني النَّاَس>; وَن ميكنند/<يُرأوُ درك را معنايش نه و مٔومنند آن به نه دارند,
ريـا آنـان فـريفتن پـي در و مردم بيم از بلكه نميكنند, معامله خدا با خود, كار در و ندارند
مردم چشم برابر در تنها آنها زيرا ميگزارند; نماز اندكي ;< ًGَقلي ٕا:َّ اللّىَه كُُروَن َ:يَْذ ميورزند/<َو
اين آيه تفسير در ديگر نظر است/ اندك موقعيتها ديگر نسبت به موقعيتي چنين گزارندو نماز

ميآورند/ زبان بر او كر ذ تسليم و تكبير هنگام تنها و اندك بسيار نماز در كه است
خود نفاق كه اينجاست در حيله نكوهش بر آيه گواهي حيله: برنكوهش آيهها شاهد
هر برابر در آوردن فرود سر و باورداشتن تسليم, ايمان, ظاهرش كه حيلهاي است, حيله يك
و پاسداشتجان نيز آن از هدف و بدي, خباثتو بيباوري, باطنشكفر, و آورده, پيامبر چه
آزار سـرانـجام و دسـتاوردهايشان, و غنايم در مسلمانان با شدن سهم هم و خويش دارايي

است/ كافران به ايشان اسرار سپردن و مٔومنان
خدعه خدا با كه است نوشته آنان بر و كرده تهديد دردناك عذابي به را منافقان خداوند
مكـر خـود بـا تـنها كه حالي در ميورزند مكر خدا با كند/ خدعه آنان با نيز خدا و ميكنند
انتظار در دردناك عذابي روي همين از و نيستند راستگو ميكنند و ميگويند آنچه در كردهاند,

است/ ايشان
و مـعصيت بـاطنش و فرمانبري و طاعت ظاهرش است حيله هر آمد سر كه نفاق حيلة
نه صورت, هيچ به كه است چيزي آن از هدف گاه است: گون گونا نيز آن از هدف و نافرماني
مٔومنان اسرار افشاي قصد به آوردن ايمان مانند است, نشده تشريع ضمني, تبعيو نه و اصلي
وَن> مُْستَْهِزٔوُ نَْحُن ا <ِانَّمى ميگفتند خود كه دينشانچونان و آنان كردن ريشخند و دشمنانشان نزد
شرع در را آنچه كه است اين آن از هدف نيز گاه و دهند, آزار را آنان وسيله بدين تا ,١٤ 2بقره.
خداوند كه چونان آورد, در مقصود و اصل صورت به شده تشريع ضمني و تبعي صورت به
طاعت به قلبي باور و اختيار روي از انسان كه كرده تشريع آن براي نخست درجة در را ايمان
محترم آيين اين به گروندگان مال و جان تبعي پيامدي عنوان به و آن كنار در البته و آيد در او
از شـدن بهرهمند و خود ومال جان ماندن ايمن منافق اما برند, بهره غنايم از و شود شمرده
شارع با ضديتي اينخود ميدهد/ قرار خود مقصود استاصلو ايمان تبعي نتيجة كه را غنايم
فروترين سزاوار كيفرش به كه همان يعني اوست; دين گرفتن بازي به معني به و او قصد در

شدهاند/ دوزخ در رده
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حقيقت به دل كه حالي در منافقي, كه اين ميان نيست تفاوتي ميگوييم: مقدمه اين اينكبا
دارايـي حـفظ و جـاني امـنيت به رسيدن براي تنها و ندارد باور را آن و نسپرده خود سخن
از يا كند انشاء را ايمان وسيله بدين و ـ آوردم, ايمان بازپسين روز به و خدا <به خويشبگويد:
و <نكـحت> يا <اشتريت> و <بعت> بگويد: حيله اهل مسلماني كه اين ميان و ـ دهد خبر آن
آوردن حـاصل بـه از يـا باشد, عقود اين معاني ساختن محقق هدفش كه آن بي <انكحت>,
بدين تا ميآورد زبان به را الفاظ اين تنها بلكه باشد يافته اطمينان آنها آثار ترتيب و مضمون
و جعل در شرع اهداف با همخوان نا و صيغهها اين احكام با ناسازگار خواستههايي به وسيله
گرفتن ريشخند به زمين, در كردن تباهي است: يكي هدف دو, هر اين در يابد/ راه آنها تشريع
بر قلب كه سخني است: نيزيگي وسيله كه چونان او; حدود گرفتن بازي به و خداوند, احكام
اين آن و دارد يكتفاوتوجود تنها ميان اين در البته است/ نشده همراه آن با دل نيستو آن
وجـود اين با كنون ا است/ فروع در نفاقي دوم نفاق و دين, اصل در نفاقي نخست نفاق كه
هم كه حالي در خواند خداوند با خدعة اهل يا <منافق> دو آن از را يكي تنها ميتوان چگونه
عوض رنگ يعني حقيقت هم آورده, رده يك در را دو اين ـ است ظاهر كه چونان ـ عرف
آوردن بـر بـراي آن خـ=ف داشـتن پـنهان و خير ساختن آشكار با ورزيدن نيرنگ و كردن
از نـمونه, بـراي تابعين; و صحابه از رسيده آثار هم و دارد, اقتضايي چنين خويش خواستة
است; كرده ط=قه سه را خود زن من عموي گفت: و آمد او نزد مردي استكه ابنعباسنقل
كند خدعه خدا با كس هر گفت: پاسخ در عباس ابن كند؟ برايشتحليل را او ديگر مردي آيا
در هـمچنين است/ كـرده روايت منصور بن سعيد را عبارت اين ـ كند/ خدعه او با هم خدا

بـه نسـيه به را كاYيي ربا از گريز براي شخص كه است آن از عبارت ـ فِْعلَه وزن بر ـ عينه ـ ١
آيندة فصلهاي در بخرد/ نقد به فروش, قيمت از كمتر قيمتي به را Yكا سپسهمان و بفروشد ديگري
لغة معجم محمدرواس, قلعهچي, ك: همچنينر/ آمد/ خواهد ميان به سخني بيع اين از ًDمفص كتاب

/ م ـ ٣٢٨ ص , ق / هـ ١٤٠٨ , بيروت , دارالنفائس , الفقهاء

پاسخدادند: دو آن و پرسيدند <عينه>١ دربارة عباس ابن انسو از استكه آمده روايتصحيح
ابـنعمر, از كردهاند/ حرام پيامبرش و خدا كه است چيزي اين كرد; نتوان خدعه خداوند با
تنها گفتهاند: ط=قه سه زن دربارة كه است شده نقل درست سندي به هم ديگران و عثمان
و تدليس ازدواج نه ميكند, ح=ل پيشين] شوهر [بر را او باشد رغبت روي از كه ازدواجي
حيله به آوردگان نكوهشروي در است تابعي آوران نام از كه هم ابويعقوبسختياني خدعه/
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ميدهند انجام آنچه گر ا كنند/ خدعه كودكي با كه چونان ميكنند, خدعه خدا با آنان ميگويد:
اين و رسيده ما به نمونه اين از چند آثاري بود/ رواتر و آسانتر من براي ميدادند انجام آشكارا
با آنان پيامبرند/ و خداو ك=م معاني امتبه كسان گاهترين آ تابعين و صحابه استكه حالي در
هـمجنس نيز سزا ميبايست است چنين كه كنون ا و ناميدهاند, خدعه را حيله وصفي چنين
اللّىَه َخاِدُعُهْم>,<يَُخاِدُعوَن هَُو َو اللّىَه يَُخاِدُعوَن الُمنَافِِقيَن باشد;<ِانَّ جرم همگون نيز كيفر و كردار

يَكِْذبُوَن>/ كَانُوا ا بِمى َالىيٌم َعذاٌب لَُهْم َو > أَنْفَُسُهْم>, ٕا:َّ يَْخَدُعوَن مَا َو آمَنُوا, الَِّذيَن َو
خدعة مترتبميشود آن بر باطل اثبات يا حق ابطال كه حيلههايي كه آن دليل اين چكيدة
اينوصف به منافقان وگرنه است, حرام نيز خداوند با سويخدعة ديگر از و است, خداوند با
هر ترتيب, اين به بودند/ نشده تهديده الهي دردناك عذاب به جرم اين بر و نشده نكوهش
مـطلوب نـيز هـمين و است حـرام كـند ثابت و حق را باطلي يا و باطل را حقي كه حيلهاي

و نـفاق نكـوهش در شـده اسـتناد بـدان كه آيهاي دو پذيرفته, خود مٔولف, كه چنان البته ـ ١
ميگردد, بر كردارها با عقايد ناهمگوني به كثر حدا يا عقايد به استكه مقولهاي آن و است دورويي
و است تكليف به عمل در مٔومن براي گشايشي حيله حيله, شمرندگان جايز ديدگاه از كه حالي در

ميگزيند/ بر رسد نظر به مناسبتر او براي كه را راهي دليل در موجود سعة از استفاده با مكلف
اينآيه از معنا استشمام باب از كه آن مگر ندارد صريحي دYلت آيه مترجم ديدگاه از روي هر به
اين اما است/ ناپسند پذيرد انجام شخصي منافع پي در كه گونه دو خورد بر نوع هر كه شود برداشت
م/ ـ استكجا؟ موضوع تحقق از جلوگيري با كه صورتهايي در هم آن حيله, حرمت اثبات و كجا

ماست/١

شنبه حيلة داستان : ٢
قِـَرَدًة كُـونُوا لَُهْم فَُقلْنَا بِْت السَّ في مِنْكُْم اْعتََدْوا الَِّذيَن َعلِْمتُم َولََقْد > فرمود: تعالي خداوند

آنـان بـه پس كردند/ تجاوز شنبه روز در كه شمارا از گروه آن شناختهايد : ٦٦ و ٦٥ بقره. ـ ٢
بـراي انـدرزي و وپسـينيان آيـندگان عـبرت را اين[داسـتان] آنگاه باشيد/ خوار بوزينگاني گفتيم:

داديم/ قرار پرهيزگاران

لِلُْمتَِّقيَن>/٢ مَْوِعظًَة َو َخلْفََها مَا َو يََديَْها لَِمابَيَْن نَكَاً: فََجَعلْنَاهىا َخاِسئِيَن#
است: آورده چنين اعراف سورة در را داستان اين بيشتر جزئيات خداوند

َسبْتِِهْم يَْوَم حيتَانُُهْم تَٔاتيِهْم ٕاذْ بِْت, السَّ في يَْعُدوَن ٕاذْ البحِر, َحاِضَرَة كَانَْت الَّتِي الَقْريَِة َعِن <َوْسئلُْهْم
تَِعظُوَن لَِم مِنُْهْم ٔامٌَّة ٕاذْقىالَْت َو يَفُْسُقون# كَانُوا بَِما نَبْلُوهُْم كََذلَِك تَْاتِيهْم, :َ يَْسبِتُوَن :َ يَْوَم َو عًا, ُشرَّ
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٦٥ حرمت بر قرآن د5لت
مَا نَُسوا ا فَلَّمى يَتَُّقوَن# لَعَلَُّهْم َو َربِّكُْم ٕالَي مَْعِذَرًة َقالُوا َشِديدًا, َعَذابًا بَُهْم مُعذِّ ٔاَْو مُْهلِكُُهْم اللّىُه َقْومًا
يَفُْسُقوَن# كَانُوا بِمَا بَئِيٍس بَِعَذاٍب ظَلََموا الَِّذيَن َؤاََخْذنَا وِء السُّ َعِن يَنَْهوْن الَِّذيَن ٔاَنَْجيْنَا بِِه كِّروا ذُ

تجاوز شنبه روز در كه آنگاه / بپرس نزديكدريا آبادي آن دربارة آنان از :١٦٦ ـ ١٦٣ اعراف. ـ ١
نـداشـتند شـنبه كـه روزي و ميآمدند دسته دسته ماهيان داشتند آنان شنبة روز در چه ميكردند;
آنـان از گروهي كه آنگاه ميآزماييم/ سان بدين ميورزيدند فسق كه سبب بدان را آنان نميآمدند/
مـيدهد, كـيفر سخت عذابي به يا ميكند هDكشان خداوند كه ميدهيد پند را مردمي چرا گفتند:
ياد را آنچه چون كنند/ پروا آنان هم شايد و پروردگارتان درگاه به باشد تاعذري ميدهيم] [اندرز گفتند:
ستم كه را كساني و داديم نجات ميكردند نهي بدي از كه را كساني بردند ياد از بودند شده آورشان
بودند شده بازداشته آنچه از پسچون سختگرفتيم/ كيفري به ميكردند كه فسقي سبب به ورزيدند

باشيد/ زبون و خوار بوزينگاني گفتيم: را آنان تافتند بر سر

َخاِسئِيَن>١ قِرَدًة كُونُوا لَُهْم ُقلْنَا نُُهواَعنُْه ما َعْن َعتَْوا ا فَلَّمى

داستان چكيدة
كه چونان ـ آنان هفتگي عيد فرمود يهوديان به خداوند كه آوردهاند جديد و قديم مفسران
سرانجام زدند/ باز سر شنبه جز روزي پذيرفتن از آنان اما باشد, جمعه ـ شده مقرر ما آيين در
صـيد خداوند بپردازند/ عبادت به شنبه روز در يافتند فرمان و گشت آورده بر آنان خواستة
شنبه روز در كه ترتيب بدين آزمود, را آنها سپس و كرد حرام آنان بر را روز اين در ماهيان
آب زيـر بـه مـيشد سـپري روز اين چون و ميآمدند آب روي و دريا كنارههاي به ماهيان
و ميرسيد فرا بعد هفتة شنبة كه آن تا نميشد ديده ماهيي هيچ, هفته سرتاسر در و ميرفتند
خداوند كه چونان و كردند تحمل را وضع اين مدتي آنان ميشد تكرار گذشته ماجراي همان
و شـد چيره آنها بر ماهيان آن شكار هوس چندي از پس ميپرهيختند/ صيد از بود فرموده
بـود نـافرماني بـاطنش و فرمانبري ظاهرش كه گون گونا حيلههايي شنبه روز در صيد براي
آنـان مـيان مـنكر ايـن چون باشد/ پذيرفته صورت ديگر روزي در صيد بظاهر تا پرداختند
هـم بسيار و پرداختند مردم نصيحت به احبار و راهبان يافت آشكار صورتي و شد گسترده
تـقسيم دسته دو به دهندگان اندرز اين نتيجه در نپذيرفتند/ آنان از مردم اما كردند, نصيحت
آنان نهي از ايشان, يافتن راه از اميدي نا و مردم آن وضعيت از گاهي سببآ به دستهاي شدند:
هـدايت بـه عـ=قهمندي سـر از و ديـني شـور انگـيزة بـه ديگـر دستهاي و كشيدند; دست
يعني اول دستة كه جايي تا دادند ادامه مردم گشتن آور ياد و كردن نهي به همچنان تجاوزگران,
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هـ=كشـان خداونـد كه ميدهيد اندرز را كساني <چرا گفتند: آنان به نهي از كشيدگان دست
دربارة خواهانه توضيح پرسشي اين ميدهد؟> سخت كيفري را آنان سراي] آن [در يا ميكند
در دستاوردي هيچ مردم وضعيت از گاهي آ سبب به آنان كه چرا بود; مردم دادن اندرز انگيزه
آنـچه بـنابر ـ ميدادنـد ادامه آوري ياد و راهنمايي به كه دسته آن اما نميديدند/ آنان اندرز
كه باشد و باشد عذري پروردگارتان نزد را ما <تا دادند: پاسخ ـ آورده ايشان زبان از خداوند
خويشرا تجاوز همچنان و نبخشيد سودي را آنان آوريها ياد آن همة وجود اين با كنند>/ پروا

گرفتند/ پي
<َانَْجيْنَا بردند, ياد از بودند شده يادآوري بدان كه را آنچه چون بِه>; كُّروا مىاذ نََسْوا ا فَلَّمى >
دسته دو همان يعني داديم; نجات ميكردند نهي بدي از كه را كساني وِء> السُّ َعِن يَنَْهْوَن الَّذيىَن
نكـرد بسـنده هـم هـرگز و داد انـدرز كه ديگري و كشيد دست سپس و داد اندرز يكي كه
ستم دهندگان اندرز اندرز از تافتن بر سر با و خود تجاوز با كه را آنان ظَلَُموا>; <َوَاَخْذنَاالَّذيىَن
كه فسقي آن سزاي به يَفُْسُقوَن>; كاىنُوا ا <بِمى داديم كيفر سخت عذابي به بَئيٍس>; اٍب <بَِعذى كردند
بنابر بود/ ميمون صورت به ايشان آوردن در و مردمان آن مسخ هم سخت كيفر آن داشتند/
قـبل آيه تفصيل و تقرير اِسئِيَن> خى قَِرَدًة كُونُوا لَُهْم ُقلْنىا َعنُْه نُُهوا مىا َعتَواَعن ا <فَلَّمى عبارت اين,
و جـرير ابن و ـ ميدهد گواهي آن بر گذشتگان از رسيده آثار كه است آيه ظاهر اين است/
اين در چه است; گواه آن بر هم بقره آية و ـ شدهاند يادآور را آن خود تفسيرهاي در ابنكثير
روز در حدود از ايشان تجاوز بر ميمون صورت به آنان آمدن در و مردمان شدن مسخ آيه
لَُهْم فَُقلْنَا بِْت السَّ فِي مِنْكُْم اْعتََدْوا الَِّذيَن َعلْمتُُم َولََقْد > است: فرموده كه آنجا مترتبشده, شنبه
تشريعيتكليفي; امر نه تكوينيتقديرياست, امر آيه اين در كُونُوا> > امر َخاِسئِيَن>/ قَِرَدًة كُونُوا
امر سخن, ديگر به آورند/ در ميمون صورت به را خود كه است نبوده آنها توان در اين چه,

و بشـو بگـوييم: بـدان كه است آن كنيم, ارادهاش كه آنگاه چيزي, براي ما گفتة :٤٠ نحل. ـ ١
بشود/

فَيَكُون>/١ كُْن لَُه نَُقوَل َاْن ُه َاَرْدناى ِاذىا لِشيٍء َقْولُناى <ِانَّماى آية در كن> > امر سان به آيه اين در موجود
و نباشد ميان در گفتهاي كه آن ديگر و باشد; ميان در گفتهاي كه آن يكي دارد: احتمالوجود دو

باشد/ الهي ارادة سرعتحصول بيان براي تمثيلي تنها گفته از سخن
و فهم آنان براي آمدند در ميمون صورت به مردم كه آن از پس شود: گفته است ممكن
ايـن از ميتوانـند چگونه اين, بنابر كنند/ درك رسيده آنان به كه را عذابي تا نميماند عقلي
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قدرتخداوند از گفتهاند: عالمان پرسشي, چنين درپاسخ باشند؟ داشته درد احساس عذاب
شكلش صورتو تنها و حالتانسانيتبماند همان بر فهم با عاقِل انسان كه نيست دور هيچ
سخن توان كه عينحال در نتيجه, در و آيد, در شكل ناخوشايندترينصورتو و زشتترين به
سبب به كه را صورتي تغيير ندارد, است انسان يك ويژة كه را حركتهايي ديگر انجام و گفتن
بنابراين آيد/ گرفتار افكندگي سر و سرگرداني بيشترين در و كند درك آمده او سر بر نافرماني
ماية كه عقلي و فهم ولي بودند, شده دگرگون جسماني صورت به تنها شدگان مسخ تفسير,

بچشند/ را خويش كردار بد فرجام تا بود مانده جاي بر آنها در است انسانيت
و شود مسخ آنان صورت كه آن نه بود, شده مسخ مردم اين دلهاي تنها ميگويد: مجاهد
كَـَمثَِل > مـيفرمايد: كـه چونان است, تمثيل يك تنها اينجا در مسخ اين, بنابر شوند/ ميمون

است/ بار او بر كتاب كه اYغي همانند : ٥ جمعه. ـ ١

اسفارا>/١ يَْحِمُل الحمار
ميگويد: جرير ابن

چـه, دارد; دIلت آن بـر كـتاب آنـچه ظـاهر بـا مـخالف است سـخني مـجاهد گـفتة ايــن

پـرستندگان و مـيمون و خـوك صـورت بـه را آنـان كـه داده خـبر خـود كتاب در خداوند

آشكـارا را خـداي گـفتند: خـود پـيامبر به آنان است: خبرداده كه چونان آورده, در طاغوت

موسي از َجْهرًة>; َاِرنَاللَّه الُوا فَقى ِلَك ذى مِْن بََر كْ َا مُوسيى لُوا
سٔاَ <فََقْد :١٥٣ نساء. به است اشاره ـ ٢

بنمايان/ ما به آشكارا را خداي گفتند: و خواستند ازاين بزرگتر

آنـان فـرستاد صـاعقهاي آنـان بر خواسته اين هنگام به جلذكرهـ ـ خداوند بنمايان/٢ ما به

هـمچنين بكشـند/ را يكـديگر كـه داد قرار اين در را آنان توبة خداوند و پرستيدند گوساله

بـا خـود تـو گـفتند: خـود پـيامبر بـه امـا آيـند, در مـقدس سرزمين به كه يافتند فرمان آنان

بـه را آنـان خـداونـد پس آن از و نشسـتهايـم; ايـنجا مـا كـه بـجنگيد و برويد پروردگارت

آنـان بگـويد كسـي كـه آن مـيان نـيست تفاوتي اين بنابر ساخت/ مبت7 بيابان در سرگرداني

را آنـان كـه داده خـبر خـود خداونـد كه آن با نيامدهاند در ميمون صورت به و نشده مسخ

چـيزهايي از كـدام هـيچ بگـويد كـه آن مـيان و است, آورده در خوك و ميمون صورت به

بـا مـخالفتها آن هـمة يـعني نـدارد, واقـعيتي داده خـبر بـنياسـرائـيل دربـارة خـداونـد كه

ايـن از يكـي كس هـر ايشـان, بـه رسـيده كـيفرهاي و مـجازاتـها آن هـمة و پــيامبرانشـان

آنـچه و پـرسيد, سـخن ايـن بـر او برهان از بايد كند, انكار را ديگري و نپذيرد را رخدادها
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كـدام بـنابر كـرد سـٔوال او از سـپس و كـرد, عـرضه است پذيرفته آنچه كنار در نپذيرفته را

سـخن ايـن, بـر افـزون است/ نـهاده تـفاوت رخـدادهـا مـيان صـحيح اثر يا مستفيض خبر

و خـطا بـاشد آن بـر اتفاق همگان گفتة گر ا كه همگان گفتة خ7ف بر است سخني مجاهد

قاهره, حلبي, چاپ القرآن, ويل تٔا في البيان جامع جرير, بن محمد جعفر ابو طبري, ك: ر/ ـ ١
/ م ـ ٣٣٢ ص , ج١ , ق / هـ ١٣٣٧/٢٣١ ص همان, ك: ر/ ـ ٢

ميكند/١ بسنده آن نادرستي بر گفتهاي خ7ف بر اجماع و ندارد, راه آن در كذب

شنبه تجاوز بيان
را سببآنان همين به او و كردند تجاوز شنبه روز در آنان كه فرموده كريم قرآن در خداوند
زيرا بود, صورت چه به صفتو چه بر و گونه چه آنان تجاوز كه نفرموده بيان ولي كرد, مسخ
اجماع مفسران وجود اين با نيست/ مسٔاله اين بيان به بسته پياشميباشند در آيات كه هدفي
آنها بر خداوند كه بود صيدي نماياندن ح=ل براي ت=ش شنبه روز در آنان تجاوز كه كردهاند
صـورت فاسد تٔاويل و حيله راه از مفسران اجماع به ت=ش اين و تجاوز اين ساخت/ حرام

دارد: وجود نظر چند حيله اين چگونگي در كه گرچه ميپذيرفت,
پس خـواست/ ماهي آنان از يكي است٢: آمده جرير ابن نزد سدي روايت در اول: نظر
و ميكرد باز را آب راه آن ميشد شنبه روز چون كشيد/ دريا به راهي آنجا از و كند گودالي
به بروند بيرون ميخواستند ماهيان چون و ميآورد گودال سوي به آب همراه را ماهيان موج
و ميماندند, گودال همان در نتيجه در و گردند باز دريا به نميتوانستند راه آن اندك سببآب
تـقليد به كار اين در مردم چندي از پس ميكرد/ صيد را آنها و ميآمد ميشد يكشنبه چون

يافت/ رواج و گسترد همه ميان در آشكارا كه آن تا پرداختند يكديگر

العـربي, التراث داراحياء القرآن, =حكام الجامع احمد, بن محمد ابوعبدالله قرطبي, ك: ر/ ـ ٣
م/ ـ / ٤٣٩ و ٤٣٨ ص , ١ ج , ق / هـ ١٣٧٢ بيروت,

آوردهاند٣: را آن عربي ابن و قرطبي استكه چيزي و اول نظر نزديكبه نظر اين دوم: نظر
چون تا ببندند را حوزها و خليجها دهانة شنبه روز در كه كرد ترسيم چنين آنان براي ابليس
بـدين و نـيابند راهي گردند باز دريا ژرفاي و بزرگ نهر به بخواهند ماهيان شود شامگاهان

شدند/ مسخ و كردند چنين نيز آنان كنند/ صيد روزها ديگر در را آنها بتوانند مردم ترتيب

و١٨٤/ ١٨٣ ص ج١, العظيم, القرآن تفسير ابنكثير, : ك ر/ ـ ٤

را خود ريسمانهاي و تورها مردم ميگويند٤: كثير ابن و ابويعلي حنبلي قاضي سوم: نظر
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ميكردند/ جمع يكشنبه روز و ميگستراندند جمعه روز

/٢٣٢ ص ,١ ج البيان, جامع طبري, ك: ر/ ـ ١

گرفتو ماهيي آنان از مردي است١: آمده جرير ابن عباسنزد ابن روايت در چهارم: نظر
به را نخ ديگر سر و كوبيد ساحل در سپسميخي داد/ عبور آن از نخي و كرد سوراخ را آن بيني
پس خورد/ و كرد كباب گرفت, را آن شد فردا چون كرد/ رها آب در را ماهي و بست ميخ آن

گرفتند/ پيش در را شيوه اين مردم آن از

همان/ ك: ر/ ـ همان/٢ ك: ر/ ـ ٣

نخي گرفتو ماهيي مردم از يكي است٢: آمده ابنجرير نزد زيد ابن روايت در پنجم: نظر
چون گذاشت/ آبرها در را آن و كرد گره ساحل در تيركي به ديگرشرا سر بستو آن دم به
كـه روي آن از كـرد/ كباب و كشيد پيش نخ با را ماهي رسيد فرا يكشنبه شب و شد غروب

دادند/ انجام پيوسته و پيشگرفتند در را كار اين نداد كيفر زود را آنان خداوند
تنها گفت: و آمد مردمان نزد شيطان است٣: آمده جرير ابن نزد قتاده روايت در ششم: نظر
بعد روزهاي در و كنيد صيد شنبه روز را آنها است, حرام شما بر شنبه روز در ماهي خوردن

كردند/ چنين نيز آنان بخوريد/
بـه را صـيد تـحريم آنان كه معناست بدان نظر اين و است, همين نيز عباس ابن روايت

كردند/ تٔاويل خوردن تحريم
آن كـه هست امكـان اين چه, ندارند; ناسازگاري يكديگر با نظر شش اين از كدام هيچ
مكرهاييرنگارنگبه و پيشگرفته ورزيخويشدر حيله در گون شيوههاييگونا تجاوزگران
به ويژه حيلهاي آنان از گروهي هر يا و ـ نيرنگند و مكر خاستگاه آنان كه ـ باشند گرفته كار
گرفته پيش در متفاوت زمانهاي در اما جا يك در آنها همانند و حيلهها اين يا باشند كاربسته
و حديث در <اضطراب> موجب را همديگر با روايتها اين اخت=ف نبايد بنابراين, باشد/ شده
اضـطراب است, مـقرر حـديث عـالمان نزد آنچه بنابر زيرا, دانست; آنها نادرستي نتيجه در
ميان سازگاري و جمع و باشند يكپايه در قّوت نظر از روايتها كه آن استبه حديثمشروط
نـا كـاري همديگر با مختلف روايتهاي كردن سازگار اينجا در اما نباشد/ پذير امكان نيز آنها
با پيشگفته, شيوة دو از يكي به و دشواري گونه هيچ بدون را آنها ميتوان بلكه نيست, شدني

كرد/ سازگار و همخوان يكديگر
گروهي و گرفتند ماهي شنبه روز در آنان از گروهي كه كرده روايت ابنعباس كه هم آنچه



فقه فلسفة با ناسازگار شرعي; حيلههاي ٧٠

شـنبه در خواسـتند چون كه شده روايت مسعود ابن از كه آنچه و كردند, نهي را آنان ديگر
آنچه سرانجام و كردند, نهي را آنان درستكارانشان از گروهي و پرداختند صيد به كنند تجاوز
ايـن از گاه و ميآمدند بر صيد انديشة در گاه روز اين در كه است شده روايت حسن از كه
يكقوم كه چيزي بدفرجامترين عنوان به و گرفتند ماهي سرانجام كه آن تا ميگشتند بر انديشه
بر كننده تفسير روايتهاي به را آنها بايد كه مجملهستند روايتهايي همه خورند, را آن خوردند
تـٔاويل و حيله به گرفتن احاديث اين در گرفتن> > از مقصود گفت: اساس اين بر و گردانده

است/
انجام بود شده نهي آن از كه را عينصيدي شنبه روز در <مردم> كه ثابتميشود بدينسان
پرداختند/ كار اين انجام به صورتدادند صيد كردن هدفح=ل به كه حيلهاي با بلكه ندادند,

ميگويد: تيميه ابن شيخا�س=م
نكـردند, حـ7ل را صـيد تـورات بـه كـفر و مـوسي به ناباوري سر از آنان كه است روشن

ظـاهرشپـرهيزگاري و حـيلهورزي, و تـٔاويل باب از كردني ح7ل دادند انجام آنچه بلكه

خـود خـدا را چـيز هـر حـقيقت گـرچـه نـيزـ سـبب هـمين بـه و بـود, تجاوز حقيقتش و

شـباهتي مـيمون صـورت در هـم زيرا آمدند; در ميمون صورت به و شدند مسخ ـ ميداند

وصـف بـه شـباهتي مـيشود گـفته آن از كـه اوصـافي در هـم و هست انسـان صـورت به

است/ متفاوت او با حقيقت در و حّد در اما دارد, وجود انسان

ميافزايد: ادامه در تيميه ابن
از بـرخـي بـه آنـچه بـه تـنها كـه آنـجا تـا كردند مسخ را خدا دين تجاوزگران آن كه زماني

دست شـيوه ايـن از هـيچ و مـاندند پـايبند داشت شـباهتي آن حـقيقت نـه و ديـن ظواهر

نـه و ظـاهري جـنبههاي از بـرخـي در تـا كرد ميمون و مسخ را آنان نيز خداوند نكشيدند,

تـٔاييد گـواه كـردار/ بـا بـرابـر كـيفري بـاشند; داشـته شـباهت ميمون به خويش حقيقت در

ـ فـرموده حكـايت خـويش كـتاب در خـداونـد كـه چـونان كـهـ آن تــفسير ايــن كــنندة

بـاطل بـه نـيز را مـردمان امـوال و سـتاندند, بـودند شـده نـهي آن از كـه ربايي بنياسرائيل

يـافتند كـيفر مسـخ وسـيله بـه حـيله كـمك بـه حرام كنندگان ح7ل كه چونان اما خوردند,

بـه مـيشود داده نـيز ديگـران بـه كـه كـيفرهايي هـمسان ديگـر كـيفري بلكه نشدند, مسخ

رسيد/ ايشان

گـناهي هـر از گـروه ايـن گـناه چـون كـه ـ ميداند خود خداوند البته ـ مينمايد چنين

ايـوب كـه گـونه آن ـ آنـان چـه بـود; ديگـران كـيفر از سـختتر نـيز آنـان كيفر بود بزرگتر
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آن گـر ا كـنند/ خـدعه كـودكان بـا كـه چونان ميكنند خدعه خداوند با ـ ميگويد سختياني

كـه است آن نـيز مـطلب ايـن دليل بود/ روانتر و آسانتر من بر ميدادند انجام آشكارا را كار

نـافرمانياش, كـنار در است, حـرام كـار ايـن كـه بداند و بخورد حرام صيد يا ربا كسي گر ا

شـود بسـيار و است پـيامبر و خـدا به ايماني خود اين و دارد اعتراف كار آن بودن حرام به

مـيشمرد حـ7ل را حـرام ورزي حـيله بـا كه كسي اما كشاند/ توبه سوي به را شخصي كه

نكـرده, هـمراه كـارش بـودن حـرام بـه اعتراف با را خويش نافرماني ميدهد انجام را آن و

است كـرده هـمراه آن بـا بـوده ح7ل داده انجام آنچه كه را فاسد عقيدة اين عكس بر بلكه

فـرو خـويش سـركشي در هـمچنان بـلكه و نـميآيد بـر تـوبه انـديشة در روي ايــن از و

امت پـيامبر, كـه است دليـل هـمين بـه خـورد/ مـهر خـوي همين دلشبر كه آن تا ميماند

بـه تـا نـدهيد انـجام دادنـد انجام يهود را <آنچه فرمود: و داشت حذر بر كار اين از را خود

درست سـندي داراي حـديث ايـن كـنيد/> حـ7ل را خـداي حـرامـهاي حـيلهها كــمترين

است/

حيله حرمت بر داستان د'لت چگونگي اجمال
در كردن صيد از را ايشان كه روي اين از كرد, مسخ را آنان و لعنتفرستاد را يهود خداوند
بي و بيهوده نهيخداوند اين كه كردند خودكاري حيلههاي با آنان اما بود, كرده نهي شنبه روز
و است, صـياد نـزد آن داشتن نگه و آب از ماهي آوردن بيرون صيد حقيقت چه, شود; اثر
تـفاوت آن بـا صـورت در و بود يكي كار اين با حقيقت و معنا در كه كردند كاري يهوديان
بلكه كتابخداوند, به كفر روي از نه و خود پيامبر به بيباورينسبت سر از نه كار اين داشت/
به بود/ شده نهي كار همان باطنشانجام و فرمانبري آن ظاهر كه گرفت انجام تٔاويلي كمك به
گفتند: آنان به عالمانشان استـ آمده ابنجرير نزد روايتسدي در كه آنسان ـ هم دليل همين
آنان نيست؟ ح=ل شما براي كار اين كه حالي در ميكنيد ماهيصيد شنبه روز در شما! بر واي
فقيهان اما گرفتيم/ ماهي كه بود روز آن در و كرديم صيد يكشنبه روز در ما گفتند: پاسخ در
در حوضچهها آن به ماهي و گشوديد را حوضچهها آببه راه كه روز همان در شما نه, گفتند:

كردهايد/ صيد را آنها آمد
و صـورت نـه است آن حـقيقت و هـدف كـار هر در ميزان به كه آن بر است دليلي اين
پي در را دين فروع از فرعي گرفتن بازي به كه حيلهاي هر كه آن استبر دليلي نيز و ظاهرش;
و آن, بنيادهاي از بنيادي و اصول از اصلي به رسد چه تا است, حرام سختترينوجه به آورد
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همين از رسد/ وي به سخت كيفري چنين كه است معرضآن در يازد دست بدان كه كسي
جـاي بـر گـام و آيند قوم اين از پس كه كساني تهديد در يهوديان داستان در خداوند روي
لِلُْمتَِّقيَن>, مَْوِعظًَة َو َخلْفََها مَا َو يََديَْها لََمابَيَْن نَكَاً: <فََجَعلْنَاهىا است: فرموده نهند آنان گامهاي
درسعبرتي آنان, گذشتة گناهان بر كيفري ساختيم گرفتارشان بدان كه را زشتي مسخ آن يعني
آنها همچون و دهند انجام آنان گناه همانند گناهي بخواهند آن از پس كه كساني ديگر براي

ماند/ جاي بر هميشه كه داديم قرار پرهيزگاران براي اندرزي سرانجام و شوند, مسخ
و كـردند يهوديان آنچه به يازيدن دست از را خويش mnopqامت خدا پيامبر رو اين از هم
دربارة همچنين و داشت حذر بر ساختند ح=ل خود كمكحيلههاي به را حرامهايخداوند
خواهـند كردند يهوديان آنچه همانند تباهي, روزگار در كه داد خبر خويش امت از گروهي
رٔووسهم علي يعزف بغيراسمها يسمونها الخمر امتي من ناس <ليشربن فرمود: كه آنجا كرد,

زنان و ميخوانند ديگر نامي به را آن كه حالي در نوشيد, خواهند شراب من امت از كساني ـ ١
كند/ ميمون را آنان از كساني و برد فرو زمين به را آنان خداوند مينوازند/ چنگ آنان براي خوان آوازه

و ابوداوود اينحديثرا قرده>١/ منهم يجعل ا�رضو بهم المغنياتيخسفالله بالمعازفو
است/ ابنماجه از آوردهايم اينجا در كه عبارتي و روايتكردهاند دو, هر ماجه, ابن

ميگويد: تيميه ابن ا�س=م شيخ
كـه را حـيله هـمين كـه است ايـن مـيرساند كـرانـه بـه را انسان شگفتي آنچه ميان اين در

كـه آنـجا تـا دانسـتهانـد, جـايز مـفتيان از گروههايي دادند انجام شنبه صيد دربارة يهوديان

بسـتن احـرام از پـيش كسي گر ا گفتهاند: و است يافته راه نيز حنبليان ميان به حتي نظر اين

پـي در سـپس و شـود گـرفتار آن در صـيد احـرام زمـان تـا بگسترد را خود ريسمان و تور

است حـالي در ايـن نـيست/ حـرام كار اين بگيرد, را صيد و كند جمع را آن گشودن احرام

كـه آيـه ايـن از مصداقـي و است شنبه روز در يهوديان حيلة همان درست كاري چنين كه

خود بهرة نيز بودند شما از پيش كه كساني كه سان آن برديد, خويش بهرة پس : ٦٩ توبه. ـ ٢
گفتند/ آنان كه آنسان گفتيد, ناروا سخنان و بردند,

و خاىُضوا>/٢ كَالَّذيى ُخْضتُْم َو بَِخ�ىقِهْم َقْبلِكُْم مِْن الَّذيىَن اْستَْمتَع كََما بَِخ�ىقِكُْم <فَاْستَْمتَْعتُْم
حـتي بـالقذة حـذوالقـذة قـبلكم من سنن لتتبعن فرمود: mnopqكه خدا پيامبر حديث اين نيز

سوراخ به آنان گر ا حتي گرفت/ پيشخواهيد در گام به گام خويشرا پيشينيان راههاي كيد بتٔا ـ ٣
راه [يعني مسيحيان و يهوديان خدا, رسول اي, گفتند: رفت/ خواهيد نيز شما باشند رفته سوسماري

ـ فـمن؟٣> قـال: النـصاري؟ و اليـهود اللـه, رسول يا قالوا: لدخلتموه/ ضب جحر لودخلوا
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كسي؟ پسچه فرمود: آنان]؟

است/ اينحديثيصحيح و

حيله وسيلة به يكديگر به مرد و زن رساندن زيان از نهي : ٣
ميفرمايد: تعالي خداوند

ٕاْن , ٔاَْرَحامِِهنَّ في اللّىُه َخَلَق مَا يَكْتُْمَن ٔاَْن لَُهنَّ َوَ:يَِحُل قُُروء, ثGََثََة بِأَنْفُِسِهنَّ يَتََربَّْصَن الُمطَلََّقاُت <َو
الَِّذي مِثُْل َولَُهنَّ ٕاْصGَحًا, ٔاََراُدوا ٕاْن ذَلَِك فِي هِنَّ بَِردِّ ٔاََحُق بُعُولَتُُهنَّ َو ا:kِخِر, َواليَْوِم بِاللّىِه ئُومِنَّ كُنَّ

روز و خداوند به گر ا ايستند/ باز كردن همسر از قرء سه يافته طDق زنان بايد :٢٢٨ بقره. ـ ١
كنند/ انكار است آفريده رحمهايشان در خداوند كه را آنچه نيست روا ايشان بر دارند/ ايمان واپسين
حـقوقي زنان براي سزاوارترند/ بازگرداندنشان به مدت اين در بخواهند اصDح شوهرانشان هم گر ا
خداوند است مرتبتي آنان بر را مردان و است, آنان بر تكاليفي كه گونه همان است, مرد بر شايسته

است/ حكيم و عزيز

َحكِيٌم>/١ َعِزيٌز َواللّىُه َدَرَجٌة, َعلَيِْهنَّ جاِل َولِلرِّ بِالَمعُْروِف, َعلَيِْهنَّ

آيه از چكيدهاي تفسير
همبستري آنان با شوهر و حيضميبينند كه ط=ق به شده رها زنان يعني المطلقات>; <و
ط=ق/ هنگام از قرء سه قُُروء> <ثGََثََة كنند, خودداري ازدواج از < بِأَنْفُِسِهنَّ است,<يَتََربَّْصَن كرده
حيض; يا طهر است, قرء جمع كه قروء از مقصود و ظرفاست, يا و به مفعول اينجا در ث=ثه
و است, كوفيان گزيدة دوم و حجاز عالمان گزيدة اول نظر و دارد وجود نظر دو باره اين در چه
ميگويد: عبدالبر ابن نيست/ آنها به پرداختن اينكجاي كه دارند دليلي برايخود نيز كدام هر
واژة از كـه نـدارنـد اخـت7في بـاره اين در فقيهان نيز و دارند, گاهي آ عربي زبان به كه آنان

مـعناست كـدام بـه قـرء آيه اين در كه اين در اما ميشود/ اراده طهر هم حيضو هم <قرء>

برگزيدهاند/ قول دو و اخت7فكرده يكديگر با

داده ط=ق استو كرده همبستري آنان با شوهر كه عادتي داراي زنان به آيه روي, هر به
پيمان ديگر شوهري با مدت اين در و كنند صبر قرء سه ط=ق از پس ميدهد فرمان شدهاند
آية شوند/ همسر ديگري مرد با ميتوانند قرء سه اين شدن سپري از پس ولي نبندند, ازدواج
مِْن َعلَيْهنَّ لَكُْم ا فَمى وهُنَّ تََمسُّ َاْن َقبِْل مِْن طَلَّْقتُُموهُنَّ ثُمَّ مِناىِت الُْمٔوْ نَكَْحتُُم ِاذىا آمَنُوا يَن الَّذى <ياىَايُّهاى

dayani
Typewritten Text
بازگشت به فهرست
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پيش سپس و گرفتيد همسري به مٔومنرا زنان گر ا آوردهايد ايمان كه كساني اي :٤٩ احزاب. ـ ١
كردن شوهر از آن در نيستكه عدهاي آنان بر را شما داديد, طDقشان شويد همبستر ايشان با كه آن از

ايستند/ باز

نگه عده شود داده ط=ق نشده همبستري او با كه زني گر ا كه ميرساند چنين ونها>/١ تَْعتَدُّ ِعّدٍة
ثGَىثَُة تُُهنَّ فَِعدَّ اْرتَبْتُم ِاِن نِساىِءكُْم مِْن الَْمحيىِض مَِن يَئْسَن ئيى <َواّ:ى آية و نيست/ واجب او بر داشتن

كه آنهايي و شدهاند نوميد ازحيض كه آنهايي زنانتان ميان از كرديد, ترديد گر ا : ٥٤ طDق. ـ ٢
بنهند/ خود بار استكه آن آبستنهم زنان عّده و است ماه سه عدهشان حيضنشدهاند هنوز

زني كه ميرساند چنين ٢/< َحْملَُهنَّ يََضْعَن َاْن اََجلُُهنَّ ُتْاَ:ْحماىِل ُاو:ى َو يَِحْضَن لَْم ئيى اّ:ى َو اَْشُهٍر
عّده ماه سه شود داده ط=ق كه صورتي در كهنساليحيضنميشود يا سببخردسالي به كه

ميدارد/ نگه عّده دارد آنچه نهادن تا است آبستن كه هم زني و ميدارد, نگه
<مىا ديگران و مجاهد حسن, عمر, ابن ;< امِِهنَّ َاْرحى فيى اللّىُه َخَلَق مىا يَكْتُْمَن َاْن لَُهنَّ يَحلُّ <َو:ى
آبستن باردار نيستزن جايز يعني كردهاند; تفسير حمل حيضو به را < امِِهنَّ َاْرحى فيى اللّىُه َخَلَق
بارداريخود زناني گاه كند/ كتمان ديدنشرا خون حيضميشود گر ا يا بپوشاند را خود بودن
نيز برخي كه چونان كند, رجوع آنان به و نسوزد دل خود فرزند بر مرد تا ميداشتند مخفي را
بـاشد گـزير نا همچنان مرد و شود طو�نيتر عده دورة تا ميداشتند پوشيده را حيضخود
يـا بودن حائض مسٔاله در شرع بپردازد/ نيست ملزم آن به زمان اين در شرعًا كه را خرجيي
دانسـته زن خـود طـريق از تنها مسٔاله اين كه چرا است; دانسته معتبر را زن سخن بارداري
را زن سـخن شرع روي همين از است, ناشدني و دشوار غالبًا آن براي بينه اقامة و ميشود
هوسهاي دنبال به و خواستهها پي در كه است كرده حرام او بر حال عين در و شمرده معتبر
بپوشاند/ را حائضبودنش يا بارداري عّده مدت كردن كوتاه يا كردن برايطو�نيتر و خود
بـه زن بـرانگـيزندة و حـرمت ايـن بر كيدي تٔا خود kخِر> ا:ى الْيَْوِم َو بِاللّىِه مِنَّ ئُوْ كُنَّ <ِاْن شرط
به مني برادر تو گر <ا ميگويد: كه چونان است, دارد رحم در آنچه از دادن خبر در راستگويي
آنان به دارند حق عّده مدت در آنها شوهران يعني ;< هِنَّ بَِردِّ َاَحقُّ بُعُولَتُُهنَّ <َو مكن> ستم من
نيكي و زنان با خود روابط اص=ح قصد كردن رجوع با گر ا حًا> ِاْصGى اُدوا َارى <ِاْن كنند, رجوع

بزنند/ ضرر آنان به بخواهند كه آن نه باشند, داشته را آنان به كردن
ديگر بحثط=قي مورد آية نزول هنگام استو رجعي ط=ق در داشتن نگه عّده اين البته
او بـه باز داد ط=ق را زني هم بار صد گر ا داشت حق مرد بنابراين و نداشت وجود آن جز
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محدود ط=ق سه به تنها مرد براي را حق اين بعدي آية در خداوند آن از پس اما كند/ رجوع
آية در كه حكمي همان با ط=ق سه از كمتر يعني رجعي, ط=ق شد: گونه دو بر ط=ق و كرد
مرد براي زن استكه آن حكمشنيز و برسد سه به كه آن يعني بائن, ط=ق و بحثآمد; مورد
كه چونان دهد ط=ق را سپساو كندو ازدواج او با ديگر مردي كه آن پساز نيستمگر ح=ل

است/ آمده بعدي آيه در
دارند مردان بر را زناشويي حقوق همان زنان يعني بِالَْمعُْروِف>; َعلَيِْهنَّ الذيى مِثْل لَُهنَّ و >
يكديگر/ به زدن ضرر از پرهيز و نيكو رفتار شايسته, برخورد همچون دارند, زنان بر مردان كه
مرد و زن ميان آنها به زدن پا پشت حرمت در نيز و كردن ادا وجوب در متقابل حقوق اين
است پسنديده شرعًا كه گونه آن را ديگري حق همسر دو از يك ميبايستهر استو يكسان
در را مردان يعني َدَرَجٌة>; َعلَيِْهنَّ اِل جى <َولِلرِّ دهد/ انجام دارد او برابر در كه را وظيفهاي و كند ادا
و رياست همان جايگاه برتري اين ميكند/ اقتضا را آنان برتري كه است جايگاهي زنان برابر
َانَْفُقوا بِماى َو بَْعٍض َعليى بَعَْضُهْم اللّىُه َل بِماىفَضَّ النِّساىء َعلَي امُون َقّوى جاىُل <َالرِّ آيه كه است مسٔووليتي

است داده برتري ديگر برخي بر را مردمان از برخي خداوند كه سببآن به مردان : ٣٤ نساء. ـ ١
دارند/ تسلط زنان بر دادهاند, خرجي خود دارايي از اينكه سبب به نيز و

اشارهاي پيشگفته آية در <درجه> واژة در ميگويد: عباس ابن دارد/ اشاره آن به َامواىلهْم>١ مِْن
آن مقصود و زنان, به مالي گشايش و خوشرويي و خوشرفتاري به مردان برانگيختن به است
شايسته و نيكو سخن اين ميگويد: عطيه ابن باشد/ خويشتندار بايد است برتر كه آن كه است
برابر در و كند نافرماني را او كه هر از ستاندن انتقام در يعنيخداوند َحكىيٌم>; َعزيٌز <َواللّىُه است/

است/ حكيم خويشنيز شريعت در و عزيز, ورزد معصيت او

حيله حرمت بر آيه د'لت وجه
الْيَْوِم َو بِاللّىِه مِنَّ ئُوْ كُنَّ ِاْن امِِهنَّ َاْرحى فيى اللّىُه َخَلَق مىا يَكْتُْمَن َاْن لَُهنَّ يَِحلُّ <َو:ى عبارت : يك

ميكند: د�لت ذيل تحرمتحيلههاي بر ِخِر> ا:kى
وسيله بدين تا حائضم, استبگويد حيضنشده كه آن با ط=ق به شده رها زن كه اين ١ـ

ببرد/ بين از را كردن رجوع در زوج حق
كـه را خرجـيي ترتيب بدين تا نشدم, حيض : بگويد شدن حيض رغم به زن كه اين ٢ـ
را مرد بدينحيله يا ـ است رايج امروزه كه چونان ـ سازد �زم او واجبنيستبر مرد بر شرعًا
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و شود سپري عّده تا است, باقي كردن وقترجوع او براي هنوز كه بدارد گمان اين بر خطا به
برود/ ميان از كردن رجوع در مرد حق

كه دارد گمان اين بر خطا به را مرد و كند انكار را آن شدن باردار وجود با زن كه اين ٣ـ
نا او به مرد رجوع و آورد دنيا به را خود فرزند تا است, آمده سر به او براي كردن مهلترجوع

شود/ ممكن
در كه آنسان شود, ديگر مردي آن از فرزندش تا كند پنهان را شدن باردار زن كه اين ٤ـ
كه را فرزندي كه بود اين بر جاهليت در زنان عادت ميگويد: قتاده بود/ رسم جاهليت دوران
كه بود باره اين در و دهند, نسبت بعدي شوهر به را او تا ميكردند پنهان بودند آبستن وي به

شد/ نازل آيه
از ميتواند زن و نميشود آن متوجه انسان ذهن عادتًا كه است پنهان شيوههايي همه اينها
براي كه وسيلهاي هم هدفو هم اينجا در جويد/ بهره خود همسر به رساندن ضرر براي آن
حـقوق كـردن پايمال و فريب و دروغ دو هر در چه است; حرام شده كارگرفته به آوردنش
هر نميشود, صادر قيامت روز و خدا به مٔومن يك از كه است چيزي اين و است, ديگران
كـه زمـاني تـا ايـنجا در زن كـه چـرا گـردد; جـاري ظـاهرًا آن بر مترتب شرعي حكم چند

است/ شده دانسته امين ثابتنشود آشكار قراين وسيله به دروغگويياش
تنها كه د�لتميكند آن بر ِاْصGىحًا> اُدوا َارى ِاْن ذىلَِك فيى هِنَّ بَِردِّ َاَحقُّ بُعُولَتُُهنَّ <َو عبارت دو:
با نيكو همزيستي قصد كه كند رجوع زن به عّده دوران در است جايز صورتي در مرد براي
مباح برايش كار اين برساند زيان او به زن به رجوع با بخواهد گر ا اين بنابر باشد/ داشته وي

بر است, شده مشروط شرطي به حكم آن در كه لفظي دYلت از است عبارت شرط مفهوم ـ ١
و است حجت كثر ا نزد مفهوم اين شرط/ آن فاقد و مسكوت موضوع براي حكم آن نقيض ثبوت
حجت را آن نميشمرند حجت وصفرا مفهوم كه كرخي و رازي فخر سريج, ابن چون كساني حتي

دانستهاند/
مرحوم مذاهباست/ فقه در اخت2ف خاستگاههاي كتاب در زلمي ابراهيم مصطفي تعريف اين
معناي خصوصيت استكه مذكور غير حكم معناي به مفهوم اينكه يادآوري از پس كفايه در آخوند
به دليل در مذكور حكم انتفاي بر دYلت را شرط مفهوم ميآورد پي در را آن لفظ ظاهر از مقصود
شـرط بـر حكـم تعليق خود را شرط مفهوم الفقه اصول علم در مغنيه ميداند/ شرط انتفاي هنگام
كه آن از است <عبارت ميكند: تعريف چنين را شرط مفهوم نيز الفقهاء لغة معجم مٔولف و ميداند

چونانكه و ميكند اقتضا اينجا در شرط١ مفهوم كه چونان هست, نيز حرام حتي بلكه نيست,
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و نيست بنيادي و ماهوي تفاوتهايي تفاوتها اين مترجم ديدگاه از شود>/ مقترن شرطي با عام حكمي
دانست/ نزديكتر و جامعتر تعريفي را تعريفزلمي بتوان شايد است/ اYسم شرح قبيل از

البيت, آل موسسه ا=صول, كفاية كاظم, محمد شيخ آخوندخراساني, به شود رجوع باره اين در
مكتبة الجديد, ثوبه في الفقه اصول علم جواد, محمد مغنيه, ;٢٠٦ ـ ١٩٤ ص /ق, هـ ١٤٠٩ قم,
ا=صـوليين, عند النحوي البحث مصطفي, الدين, جمال ;١٥٥ ـ ١٤٥ ص م/, ١٩٨٠ قم, الزهراء,
;٤٤٧ ص الفقهاء, لغة معجم رواس, محمد قلعهچي, ;٢٨٦ ـ ٢٧٦ ص هـ/ق, ١٤٠٥ قم, دارالهجره,
بـنياد صـابري, حسـين تـرجـمه مـذاهب, فـقه در اخت2ف خاستگاههاي ابراهيم, مصطفي زلمي,

م/ ـ /٢٠٩ و ٢٠٨ ص ,١٣٧٥ مشهد, اسDمي, پژوهشهاي
كردن/ رها نكويي به يا و داشتن نگه بخوبي يا :٢٢٩ بقره. ـ ١

كنيد/ تجاوز نتيجه در تا نداريد نگه رساندن زيان هدف به را آنان :٢٣١ بقره. ـ ٢

د�لت آن بر <٢ لِتَْعتَُدوَا ارًا ِضرى تُْمِسكُوهُنَّ <:ى و ١ اٍن> بِِاْحسى تَْسريىٌح َاْو بَِمعْرُوٍف ٌك ا <فَِامسى آية دو
زن به زدن ضرر براي يكحيله عنوان به را زن به رجوع مردان اس=م, پيشاز دوران در دارد/
و باشد شوهردار نه او و دهند قرار ب=تكليفي از حالتي در را زن بدينوسيله تا ميبستند كار به
كرد حرام را او به رساندن زيان قصد به زن به كردن رجوع رويخداوند همين از بيشوي/ نه
گفتيم آنچه از عايشه از نقل به روايتعروه دانست/ محدود ط=ق دو به تنها را رجعي ط=ق و
مرد داشتكه رواج چنين مردم ميان در گفت: عايشه كه روايتميكند <عروه حكايتميكند:
را او بخواهد وقت هر و باشد وي زن هم باز او و دهد ط=ق را خود زن خواهد اندازه هر به
ط=ق آن از بيشتر يا و بار صد را او گرچه باشد, عّده دوران در كه اين بر مشروط برگرداند,
از كه ميدهم ط=ق را تو نه سوگند خداوند به گفت: خود زن به مردي [روزي] كه آن تا دهد/
را تو داد: پاسخ مرد چگونه؟ گفت: زن باشي/ من با كه ميدهم پناه را تو نه و شوي جدا من
عايشه نزد زن آن كنم/ رجوع تو به دوباره شود تمام عدهات آنكه از قبل ولي ميدهم ط=ق
را ايشان و mnopqبيامد خدا رسول كه زماني تا كرد سكوت عايشه داد/ خبر او به را ماجرا و آمد
ٌك ا فَِامسى تىاِن مَرَّ <َالطGَّىُق شد: نازل آيه اين تا نگفت سخن نيز پيامبر / كرد گاه آ حكايت اين از
اين حساب به را خود پسط=قهاي آن از مردم ميگويد: عايشه اٍن>/ بِِاْحسى تَْسريىٌح َاْو بَِمعُْروٍف
بودند/ نكرده چنين كه آنها خواه و بودند داده ط=قي زمان آن تا كه آنها خواه دادند, انجام آيه
ياد استو كرده نقل عروه از نيز مرسل صورت به را آن و كرده روايت ترمذي را حديث اين

/٢١٤ ص حلبي, چاپ ا=وطار, نيل علي, بن محمد شوكاني, ـ ٣

است/٣ آورده هم ا6خبار منتقي صاحب را روايت اين است/ اينصحيحتر كه شده آور



فقه فلسفة با ناسازگار شرعي; حيلههاي ٧٨

كه است آن است حيله يك رساني آزار براي زن به كردن رجوع چگونه كه اين توضيح
كسي اما است, دانسته مرد حق عّده مدت در را آن خداوند و استمشروع كاري كردن رجوع
آزار كـارش بـاطن ولي زن با نيكو معاشرت كارش ظاهر ميكند رجوع قصدي چنين با كه
وا را او نـه و ميزيد او با و ميگيرد خود پناه در را زن نه كه شيوه بدين اوست, به رساندن
گاه آيد/ در ديگر مردي همسري به و شود جدا كامل بطور او از عّده يافتن پايان با تا ميگذارد
نـيز كار اين ظاهر باشد/ زن براي عّده دوره كردن طو�ني كار اين از مرد هدف ميتواند نيز
مترتب كار باطن بر بلكه ظاهر, بر نه را حرمت خداوند اما است/ ممنوع آن باطن ولي مشروع
جـز و حرام براي وسيلهاي مشروع عقدهاي هرگاه كه آن بر است دليلي خود اين و ساخته
خداوند آنچه اسقاط براي دستاويزيشوند يا و شوند قرارداده داشته مقرر آن براي شرع آنچه

بود/ خواهد حرام كاري خود دانسته, واجب بندگان حق يا خود حق عنوان به

و الهي, حدود از تجاوز :حرمت ٤
است/ آن مصداق حيله كه اين

ميفرمايد: تعالي خداوند
آتَيْتُُموهُنَّ ا مِمَّ تَٔاُْخُذوا ٔاَْن لَكُْم يَِحلُّ :َ َو بِٕاْحَسان, تَْسريٌح ٔاَْو بَِمعُروٍف ٌك فَٕامَْسا تَان, مَرَّ <الطGََُّق
افْتََدْت فِيما َعلَيِْهما ُجنَاَح َGَف اللّه ُحُدوَد ا يُقيمى ٔاَ:َّ ِخْفتُْم فَٕاْن اللّىِه, ُحُدوَد ا يُْقيمى ٔاَ:َّ يََخافَا ٔاَْن ٕا:َّ َشيْئًا
َGَف طَلََّقَها فَِان # الظَّالُِموَن هُُم فَٔاُولئَِك اللّىِه ُحُدوَد يَتَعدَّ مَْن َو وهَا, تَْعتَدُّ َGَف اللّىِه ُحُدوُد تِلَْك بِِه,
ا يُقيمى ٔاَْن ظَنَّا ٕاْن يَتَراَجعا ٔاَْن َعلَيْهمَا ُجنَاَح فGَى طَلََّقَها فَٕاْن غَيَْرُه زْوجًا تَنْكَُّح َحتَّي بَْعُد مِْن لَُه تَِحٌل

رها نيكويي به يا و داشتن نگه بخوبي يا آن از پس و است دوبار طDق :٢٣٠ و ٢٢٩ بقره. ـ ١
كه بترسند كه آن مگر ستانيد, بازپس دادهايد ايشان به آنچه از چيزي نيست حDل شما براي كردن/
زن آنچه در آنان بر ندارند پاي بر را خداوند حدود كه ترسيديد گر ا ندارند/ پاي بر را خداوند حدود
از كه آنان نكنيد/ تجاوز آنها از است; الهي حدود اينها نيست/ استگناه داده خويشفديه رهايي براي
او بـراي پس آن از زن دهد طDق هم باز را زن مرد گر ا ستمگرند/ بحق كنند تجاوز خداوند حدود
گناهي دو آن بر دهد طDق را زن مرد آن گر ا پس آيد/ در ديگر مردي نكاح به كه آن مگر نيست حDل
حـدود اينها گردند/ باز همديگر به داشت خواهند پاي بر را خداوند حدود ميدانند گر ا كه نيست

ميكند/ بيان ميدانند كه مردمي براي استكه خداوند

يَْعلَُموَن>١ لَِقْوٍم يُبَيِّنَُها اللّىِه ُحُدوُد تِلَْك َو اللّىِه, ُحُدوَد



٧٩ حرمت بر قرآن د5لت
آيهها تفسير

دربارة كه روايتهايي پرتو در آيه اين بِٕاْحَسان>; تَْسريٌح ٔاَْو بَِمعُروٍف ٌك فَٕامَْسا تَان, مَرَّ <الطGََُّق
كـه مـيگويد سـخن آن از كـرديم, اشاره گذشته در آنها از برخي به و رسيده آن نزول شٔان
ممكن بار دو تنها دادهايد, ط=ق را سپساو و كرده همبستري او با كه زني به عّده در بازگشت
شـرعًا آنچه كه اين به باشد اشارهاي تا آورده را 2دوبار, <مّرتان> واژة روي آن از آيه است/
صـورت فاصله با و ديگري از پس يكي بلكه يكباره نه ط=قها كه است اين است پسنديده
آن در خـداونـد كـه است عـرصهاي كـردن تنگ ط=ق دو دادن صورت يكباره, چه پذيرد;
روا درنگ و تـٔامل آن در بـايد كـه است چيزي هنگام زود انداختن پيش و آورده, گشايش
او بر كند رجوع دوط=ق پساز كسي گر ا استكه اين ميآيد بر آيه از كه ديگري نكتة داشت/
ط=ق دو انجام از پس چه, كند; رها نكويي به يا و دارد نگه شايستگي به را زن واجباستيا
را او كه معناست بدان دهد ط=ق را زن سوم بار براي مرد گر ا و نيست كار در كردني رجوع

كند/ رها كام=ً بايد
ٌك ا <فَِامْسى ميفرمايد: خدا كه مينگري خدا, رسول اي گفت: و mnopqآمده پيامبر نزد مردي
نكويي]/ به كردني [رها باحسان> <تسريح فرمود: چه؟ پسسوم اٍن>, بِِاْحسى تَْسريىٌح َاْو بَِمعُْروٍف
تفسير, اين بر و آوردهاند خود حديثي كتب در ديگران و دارقطني احمد, امام را حديث اين
تـفصيل براي غَيَْرُه> َزْوجًا تَنْكَِح َحتَّي بَْعُد مِْن لَُه تَِحُل َGَف ا طَلََّقهى <فَِان عبارت در <فاء> حرف
تا گذارد وا را زن كه است آن احسان به تسريح ميگويند: ضحاك و سدي تعقيب/ نه است,
سوم ط=ق نظر, اين بنابر باشد/ داشته را خود اختيار زن و گردد سپري ط=ق دومين از او عّدة
تعقيباست, براي ترتيباينحرف بدين و شده ذكر فاء حرف پساز استكه ط=قي همان
ابوبكر قاضي كه است حديثي دارد] تنافي اخير نظر اين با كه ] حديثنخستهم تفصيل/ نه
تفسير در نيز قرطبي نيست/ ثابت نقل نظر از اين دربارهاشميگويد: القرآن احكام در عربي بن
عبدالبر ابن و طبري ابنجرير اما است/ ثابتنشده اينحديث كه ميكند نقل طبري ازكيا خود
روايترسيده گر ا است, آيه ظاهر با موافق دوم تفسير كه پذيرفتهاند و برگزيده را نخست نظر
طبري گفته متن نبود/ صحت داراي ـ دو آن نظر از ـ است نخست تفسير به ناظر كه پيامبر از

است: چنين
آيـه مـعني كـه بودهانـد باور اين بر كرديم نقل ضحاك و سدي از كه نظر آن صاحبان گويا

داشت نگـه شـايستگي بـه يـا را زن ميبايست بار هر در و است, دوبار ط7ق است: چنين

آن نـبود گـر ا مـيپذيرد, را آن آيـه ظـاهر كه است چيزي نظر اين كرد/ رها نيكويي به يا و

dayani
Typewritten Text
بازگشت به فهرست
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mnopqرسـيده پـيامبر از كـه خـبري از پيروي ما براي چه كردم///; mnopqنقل پيامبر از كه خبري

/٤٥٩ ص ,٢ ج البيان, جامع طبري, : ك ر/ ـ ١

است/١ ديگر چيز هر از سزاوارتر
ٔاَ:َّ ِخْفتُْم فَٕاْن اللّىِه, ُحُدوَد ا يُقيمى ٔاَ:َّ يََخافَا ٔاَْن ٕا:َّ َشيْئًا آتَيْتُُموهُنَّ ا مِمَّ تَٔاُْخُذوا ٔاَْن لَكُْم يَِحلُّ :َ <َو
ُحُدوَد يَتَعدَّ مَْن َو تَْعتَُدوهَا, َGَف اللّىِه ُحُدوُد تِلَْك بِِه, افْتََدْت فِيمَا َعلَيِْهمَا ُجنَاَح َGَف اللّه ُحُدوَد ا يُْقيمى
<الطGََُّق ميان است معترضهاي جملة انجام تا آغاز از عبارت اين الظَّالُِموَن>; هُُم فَٔاُولئَِك اللّىِه
َزْوجًا تَنْكَِح َحتَّي بَْعُد مِْن لَُه تَِحلُّ َGَف طَلََّقَها <فَِان و بِٕاْحَسان> تَْسريٌح ٔاَْو بَِمعُروٍف ٌك, فَٕامَْسا تَان, مَرَّ
مرد براي هنگام چه دارد, حكمي جداييچه برابر در زن از ميكندعوضستاندن بيان و غَيَْرُه>
پرتو در آيه اين معناي است/ حرام وي براي آن پذيرفتن هنگام چه استو جايز آن پذيرفتن
ح=ل شما براي است: چنين شده ذكر مٔاثور به تفسير عالمان سوي از كه آثاري و احاديث
ستانيد, باز او از دادهايد وي به كه آن جز و صداق از چيزي زن از شدن جدا برابر در نيست
ديگر و متعه و مهر از اعم آنان حقوق و گذاريد وا نكويي به را آنان است واجب شما بر بلكه
كه بترسند مرد و زن كه آن مگر بدهيد/ ايشان به كاستي هيچ بي دارند شما بر كه واجبي حقوق
اين و گزارند جاي به همسري حقوق نيز و رفتار درستي و برخورد در را الهي حدود نتوانند
ادامـة و كند مهري بي و ناخوشايندي اظهار و شود ناشزه مرد برابر در زن كه است هنگامي
تا باشد نداشته امكان ناخوشايندش سيماي و چهره يا بدش خوي مث=ً دليل به مرد با زندگي
يا گذارد وا را خداوند از طاعت دارد او بر مرد كه حقوقي در زن كه آيد ميان در آن بيم كه آنجا

يك هر سرپيچي معناي به نيز شرع در و برخاستناست و شدن بلند معناي به لغت در نشوز ـ ٢
همديگر/ فرمانبري و اطاعت دايرة از شدن بيرون و متقابل وظايف از مرد و زن از

داشتن دشمن و شوهر از فرماني نا معناي به زن جانب از نشوز مينويسد: البحرين مجمع در
زن/ زدن و دادن آزار معناي به نيز مرد جانب از و اوست

را زن و ناشز را مرد اعتبار بدين و سويزن از هم و ممكناست مرد سوي از هم نشوز روي هر به
داده نســبت دو هــر مــرد بــه و زن بــه نشــوز نـــيز كــــريم قــــرآن در گــــويند/ نــــاشزه
,١٣٦٢ , تـهران , امـيركبير فـقهاسـ2مي, فـرهنگاصـط2حات محسن, جابري, ك: ر/ است/ شده

م/ ـ / ١٧٤ ـ ص١٧٣

ميسازد وادار را او مرد برابر در زن نشوز٢ چه, كند; كوتاهي دارد او بر زن كه حقوقي در مرد
برپا بيم اينهمان و دهد كيفر را او بدرفتاري با و كند كوتاهي زن نسبتبه وظايفخود در كه
كه را حقي آن كه باشند داشته آن بيم مرد و زن گر ا اساس, اين بر است/ خداوند نداشتنحدود



٨١ حرمت بر قرآن د5لت
نهاده كدام دوشهر بر كه را وظيفهاي و داده قرار ديگري به نسبت آنها از كدام هر بر خداوند
نخواهـد اشكالي هيچ كند, بدي ديگري به يك هر كه باشد آن ترس و دارند پاي به نتوانند
در كند, گذار وا وي به مالي رهايي, برابر در و دهد, فديه ازمرد شدن رها براي زن كه داشت
ميگيرد; آنچه در مرد براي نه هستو اشكالي ميدهد آنچه در زن براي نه كه صورتي چنين
بـه رسـاندن زيان از و بگريزند گناه از يابند, رهايي آزار از راه اين از خواستهاند دو هر زيرا
او و بگيرد فديه كه بخواهد مرد از باشد داشته عذري كه آن بي زن گر ا اما شوند/ دور همديگر
د�لت آن بر بحث مورد آية مفهوم هم كه چونان است, داده انجام بزرگ گناهي دهد ط=ق را
فحرام بٔاس ما غير في ط=قها زوجها سٔالت امرٔاة <ايما فرمود: كه پيامبر حديث اين هم و دارد

ك: ر/ است/ حـرام او بـر بـهشت بـوي بـطلبد طـDق شـوهرش از عـذر بـدون كه زني هر ـ ١
/١٨ باب الطDق, كتاب سننابوداوود,

حديثي گفته: اخير و آورده ترمذي نيز و ابوداوود احمد, را حديث اين الجنة>/١ رائحة عليها

/١١ باب الطDق, كتاب سننترمذي, ك: ر/ منافقند/ خواه ُخلع زنان ـ ٢

تفسير را المنافقات>٢ هن <المختلعات حديث ميتواند كه است حديث همين است/ حسن
نـقل طريق چند به و مرفوع صورت به ديگران و ابنجرير, ترمذي, نيز را حديث اين كند/

كردهاند/
را خود مهر يا دهد فديه تا تنگگيرد زن بر و باشد طرفمرد از تنها نشوز گر ا ميان, اين در
هَبُوا لِتَْذ هُنَّ تَْعضلُو <َو:ى آية در هم بحثو مورد آية در هم كه است حرامي همان اين ببخشد

در مگر بازستانيد/ ايشان از دادهايد آنان به آنچه از برخي تا نگيريد سخت آنان بر :١٩ نساء. ـ ٣
آورند/ بار به آشكار بدكاريي كه صورتي

ابنجرير كه گونه آن بلكه ميگويد/ سخن آن از مُبَيِّنٍَة>٣ بِفىاِحَشٍة ئَاتىين َاْن ِاّ:ى تَيْتُُموهَُن اى مىا بِبَعِض
اين از ميتواند گر ا دهد,البته مرد به چيزي است حرام زن بر حتي صورتي چنين در ميگويد
معرض در او حقوق از حقي يا رسد وي به آسيبيجاني با مال زياني كه آن بي زند, سرباز كار
كـه است جـايز صورتي در تنها دادن فديه كه برگزيده را نظر اين ابنمنذر گيرد/ قرار تهديد
اين گناه يكسويباشد از تنها گر ا اما باشد, سوي دو هر از مرد و زن ميان بيرغبتي اخت=فو
دو ظاهر موافق و قوي همين ميگويد: فتحالباري در ابنحجر نميشود/ برداشته ميان از كار

البـخاري, صـحيح بشـرح الباري فتح علي, بن احمد ابوالفضل عسقDني, حجر ابن ك: ر/ ـ ٤
/٣٢٣ ص ج٩, خشاب, چاپ

پذيرفتهاند/٤ را آن تابعين از گروهي و شعبي, طاووس, و است, آيه
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نسبت دو هر مرد, و زن به را الهي حدود نكردن ادا بيم كه ] آيه ظاهر از ديگران و طبري
بدان واجباستو او بر كه را مرد حقوق زن كه هنگامي غالبًا كه دادهاند پاسخ چنين ميدهد]
از ميكارد/ او دل در را خود ناخوشايندي و ميگريزاند خود از را او نگزارد شده داده فرمان
شده داده نسبت آنها دوي هر به الهي حدود اجراي عدم به نسبت بردن بيم نيز روي همين

را مـرد زن تنها گر ا كه معنا بدان است, مبارات طDق برابر در خلع طDق نيز شيعه فقه در ـ ١
يك هيچ گر ا اما است/ خلع اين و ميدهد فديهاي خود رهايي براي بطلب, او از جدايي و نخواهد

/ م ـ ميپذيرد/ صورت مبارات طDق نخواهد را ديگري

است/١
ح=ل مرد براي باشد دوستنداشته را او و نكند ادا را مرد حقوق زن گر ا ميگويد: شافعي
از زن را آنچه باشد كار در سببي كه آن بي مرد كه است جايز چه, گيرد; فديه زن از كه است
خواهد جايز اولي طريق به باشد كار در سببي كه پسآنجا بپذيرد/ ميبخشد او به دل صميم
جمله آن از استو آثار احاديثو رسانده آيه از برداشتي چنين به را فقيهان كثريت ا آنچه بود/
و mnopqآمد خدا رسول قيسنزد ثابتبن زن گفت: ابنعباسكه از نسائي و بخاري روايت اين
در را كفر اما دينداري/ در نه و ميكنم زنش سر خوي در نه را او من خدا, رسول اي گفت:
آري/ گفت: ميگرداني؟ بر وي به را او باغ آيا mnopqپرسيد: خدا پيامبر ندارم/ خوش مسلماني
از را روايت اين نيز ماجه ابن ده/ ط=ق را زن و بپذير را باغ فرمود: قيس] بن ثابت [به پيامبر
به گفت: mnopqآمد, پيامبر نزد سلول دختر جميله چنيناستكه متنآن ولي كرده ابنعباسنقل
اسـ=م در را كفر اما ديندراي, در نه و ميكنم نكوهش خوي در نه را ثابت سوگند, خداوند
او بـه را بـاغش آيـا گفت: او mnopqبه پيامبر كنم/ تحمل را او نميتوانم خشم از ندارم/ خوش
و بگيرد زن آن از را باغ فرمود: [ثابت] او mnopqبه خدا رسول پس آري/ گفت: برميگرداني؟
تو آيا كه ثابتنپرسيد mnopqاز پيامبر كه است اينحديثآن د�لت وجه نخواهد/ افزون چيزي
صاحبفتح نيز روي همين از نه/ يا ندارد/ خوش را تو او كه چونان نداري, خوش را زن آن

ميگويد: الباري
زن سـوي از تـنها نـخواسـتن وقـتي كـه است ايـن مـيآيد بـر حديث از كه نكاتي از يكي

سـوي دو از نـخواسـتن كـه نـيست بـدان مشـروط ايـن و است, جـايز فـديه و خلع باشد

ايـن بـاشد نـداشـته خـوش را مـرد بـا زنـدگي زن چنانچه ميشود استفاده همچنين باشد/

مـوجب كـه نـديده چـيزي او از و نـيامده بـدش زن از مـرد چـند هـر است, مشـروع كار
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همان/ ك: ر/ ـ ١

باشد/١ جدايي

ٔاَْن َعـلَيْهما ُجـنَاَح فَـGى طَـلََّقَها فَـٕاْن غَيَْرُه زوجًا تَنْكَِح َحتَّي بَْعُد مِْن لَُه تَِحلُّ َGَف طَلََّقَها <فَِان
مـرد چنانچه يعني يَْعلَُموَن>; لَِقْوٍم يُبَيِّنُها اللّىِه ُحُدوُد تِلَْك َو اللّىِه, ُحُدوَد ا يُْقيمى ٔاَْن ظَنَّا يَتَراَجعإاْن
نيست جايز زن آن به رجوع دهد ط=ق بار سومين براي قبلي ط=ق دو اجراي از پس زنشرا
چـنين در ـ شرع در مقرر ازدواج هم آن ـ كند ازدواج ديگر مردي با زن كه آن از پس مگر
شوهر و زن بر گردد سپري هم زن عّده و دهد ط=ق را زن دوم شوهر گر ا كه است صورتي
داشته گمان كه آن به مشروط البته بندند, مجدد ازدواج عقد هم با كه نيست اشكالي او پيشين
حـدود اينها ميدارند/ پاي به متقابل شايستة رفتار و درست برخورد با را الهي حدود باشند

ميكند/ بيان ميدانند كه مردمي براي را آنها استو الهي
تَنْكَِح َحتَّي بَْعُد مِْن لَُه تَِحلُّ َGَف طَلََّقَها <فَِان آيه در نكاح از مقصود : بپرسد ممكناستكسي
ايـنجا در كه است آن پاسخ ؟ همبستري عمل يا ازدواج عقد است: نكاح كدام < غَيَْرُه زوجًا
نسبت فاعل عنوان به زن به نكاح فعل كه اين هم آن دليل استو ازدواج عقد نكاح از مقصود
در كه چرا باشد; آميزش و همبستري عمل آن از مقصود است بعيد اين بنابر است/ شده داده
شدن ح=ل وجود, اين با زن/ به نه شود داده نسبت مرد به نكاح فعل ميبايست صورت اين
همبستري او با زناشويي عقد از پس دوم همسر كه است آن به مشروط پيشين همسر بر زن
معنا اين به الهي وحي با را خويش پيامبر خداوند اما نيست آيه مدلول گرچه شرط اين كند/
از بيرون آمده باره اين در كه احاديثي است/ داشته بيان بندگان براي را آن نيز او و شده رهنمون
از حديث اين متن كردهاند/ روايت را آن شيخين كه است حديثي جمله اين از و است, شمار
پساز و داد ط=ق بار سه براي را خود زن مردي گفت: كه ميكند نقل عايشه از استو مسلم
داد/ طـ=ق را او كـند آميزش وي با كه آن از پيش سپس و كرد ازدواج او با ديگر مردي آن
,�> فرمود: او و mnopqپرسيد پيامبرخدا از باره اين در كند/ ازدواج او با خواست اولش همسر

بخورد/ او عسل نيز ديگري اين نخست, مرد آن همانند كه هنگامي مگر نه, ـ ٢

حديث اين در العسيله ذوق ميگويند: عالمان ا�ول>٢ ذاق ما عسيلتها من ا�sخر يذوق حتي
ديگر كساني و ابنمنذر را اينحديث است/ شده اجماع نيز همين بر و آميزشاست, از كنايه

كردهاند/ نقل
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حيله بودن حرام بر آيهها گواهي
يَـتَعدَّ مَْن َو تَْعتَُدوهَا, َGَف اللّىِه ُحُدوُد <تِلَْك عبارت ضميمة به < تىان مَرَّ ُق <َالطGَّى عبارت ١ـ
جمله از و آيه در شده مطرح احكام به و آمده آيه آخر در كه الظَّالُِموَن> هُُم فَٔاُولئَِك اللّىِه ُحُدوَد
عـبارت يك ضـمن در را ط=ق سه كس هر كه آن بر است دليلي دارد اشاره مشروع ط=ق
را زن استمرد خواسته خداوند زيرا كرده! تجاوز الهي حدود از استو ستمگر صورتدهد
يك به را ط=ق سه كه آن اما گرداند, باز را او بخواهد چنانچه بتواند كه دهد ط=ق گونهاي به
آنـچه دليـل نـيست/ بـرايش گردانـدن باز امكان كه است داده ط=قي ميدهد انجام عبارت

را زن كردن طDقه سه سنت اهل چهارگانة مذاهب كثريت ا كه ادعا اين مقابل در است گفتني ـ ١
بعضي ميدانند, محقق نيز ثDثا> طالق <انت گفتن بار يك با يا و طالق> <انت پيدرپي گفتن بار سه با
كتاب در جزايري عبدالرحمن ميكنند/ حساب طDق يك تنها را طDقي چنين سنت اهل مجتهدان از
ابن و اسحاق, ابن عكرمه, طاووس, چون كساني اينكه يادآوري از پس ا=ربعة المذاهب علي الفقه
كردن طDقه سه گفتهاند كه كساني > ميگويد: تا, سه نه ميدانند طDق يك تنها را عباسچنينطDقي
همين[يعني كه اين آن و دارند استوار دليلي طDق, سه نه است طDق يك تنها عبارت يك با زن
از سال دو نيز و ابوبكر mnopqو خدا رسول دوران در استكه چيزي هم] از جدا جدا و تفريق به طDق
كساني البته و عملآورد/ به اين جز اجتهادي آن از پس عمر و داشته رواج مردم ميان در خDفتعمر
و است صحيح عمر مخالفان از تقليد هم مساله اين در اين بنابر كردهاند/ مخالفت او اجتهاد با ديگر
العربي, التراث داراحياء ا=بعة, المذاهب علي الفقه عبدالرحمن, جزيري, ك: ر/ / عمر> از تقليد هم

م/ ـ / ٣٥٦ ـ ٣٤١ ص ,٤ ج ,١٤٠٦ بيروت,

از پس يكـي و توزيع و تفريق بر <مرات> و <مرتين> عربي زبان در كه است اين ميگوييم١
است حديثي برداشت اين مٔويد دارد/ د�لت هم از آنها داشتن فاصله و كار دو بودن ديگري
از نقل به هستند ثقه المرام بلوغ در حافظ گفتة به همه كه راوياني بر مشتمل سندي با نسائي كه
سه يكباره به را خود زن مردي دادند mnopqخبر خدا پيامبر به است: روايتكرده لبيد بن محمود
در من كه شرايطي در آيا فرمود: سپس برخاستو خشمگين حضرت آن است/ كرده ط=قه
رسول اي گفت: برخاستو مردي كه آنجا تا ميگيرد؟ بازي به را كتابخدا هستم شما ميان
رديف در كارش دليل به را مرد آن خدا پيامبر كه است چنين گر ا ميكشم/ را او mnopqمن خدا
متجاوز و ستمگر را او نيز آيه آن كنار در و ـ ميگيرند بازي به را كتابخدا كه كسانيميخواند
يا كسعقد هر كه اين بر است روشن دليلي اولي طريق به خود اين ـ ميخواند الهي حدود از
چنان براي عقد يا سبب آن كه كند اراده را هدفي آن از و كند اجرا را ديگري شرعي سبب هر
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روا ستم خود بر و كرده تجاوز او حدود از گرفته, بازي به را الهي احكام نشده, تشريع هدفي
وجود به را شرعي سبب روايت] نخست[در فرد كه است آن نيز اولويت وجه است/ داشته
با دادن چگونگيط=ق در تنها و كرده, قصد نيز را شرعياشيعنيط=ق حكم آن از و آورده
كه لفظي از ميكند حيله كه كسي يعني ديگري, آن اما است, ورزيده مخالفت شرع خواستة
خود كه ميكند اراده را چيزي بلكه و نقيضآن خ=فو كرده حكميخاصبار آن بر خداوند
جا همه كه چونان است, نكرده تشريع هدفي چنين براي را صيغه آن لفظو آن شرع دارد يقين
بر را ميثاقها و عقود آن الفاظشرعي تنها ميجويند بهره حيله عنوان به ميثاقها و عقود از كه آنها
را آن ضد معنايي حتي بلكه باشند, كرده قصد را آنها حقيقت و معنا كه آن بي ميآورند, زبان
تـناقض شرع اهداف با كه حيله هر كه ميكند د�لت اين بر آيه جا, همين از ميكنند/ قصد

است/ الهي حدود از تجاوز و ستم كند ويران نهاده شرع كه را بنياني و باشد داشته
د�لت آن بر آيه پاياني بخش همراه به بِٕاْحَسان> تَْسريٌح ٔاَْو بَِمعُروٍف ٌك, <فَٕامَْسا عبارت ٢ـ
اين با بخواهد مرد كه آن همانند است, حرام رساندن زيان هدف به رجوع و ط=ق كه دارد
ناشزه كه آن رغم به يا و كند, طو�ني را او عدة يا بازدارد, ديگر مردان با ازدواج از را زن شيوه
به رسيدن براي است حيلهاي اين دهد/ فديه مرد به كند وادار را او گرفتن ط=ق براي نيست
چونان ـ متدها وسايلو بابسرايتحرمتبه از اما جايز, ظاهر در وسيلهاي با ممنوع, هدفي

ميشود/ حرام نيز وسيله ـ گفتيم سخن باره اين در كه
بر اللّىِه> ُحُدوَد ا يُقيمى ٔاَ:َّ يََخافَا ٔاَْن ٕا:َّ َشيْئًا آتَيْتُُموهُنَّ ا مِمَّ تَٔاُْخُذوا ٔاَْن لَكُْم يَِحلُّ :َ <َو عبارت ٣ـ
تـا دهـد آزار شـرعي دليـل هـيچ بي را خود همسر است حرام مرد بر كه ميكند د�لت اين
از ببخشد/ او به مالي مرد از گرفتن ط=ق برابر در كه آن به زن كردن گزير نا براي شود حيلهاي
زن گر ا است: كرده تفسير گونه اين ـ كرده نقل ابنجرير كه چونان ـ را آيه ربيع روي همين
او از وسيله بدين تا زند كتك را وي نيست ح=ل مرد براي باشد فرمانبر و شادمان خرسند,
از ستمگري و نشوز گر ا اما است/ حرام بگيرد او از شيوه بدين چيزي هم گر ا و ستاند, فديه

بگيرد/ ميدهد فديه زن را استآنچه ح=ل مرد براي باشد زن سوي
ا مـى بِـبَْعِض لِتَْذهَبُوا تَْعُضلُوهُنَّ :<َو:ى ميفرمايد كه نساء سوره آية است آيه اين معناي هم

در مگر بازستانيد, ايشان از دادهايد آنان به آنچه از برخي تا نگيرد سخت آنان بر :١٩ نساء. ـ ١
آورند/ بار به آشكار بدكاريي كه صورتي

هـيچ كـه را خـود زنـان نيست ح=ل شما براي يعني مُبَيِّنٍَة١>; بِفىاِحَشٍة ئَاْتيىَن َاْن ِاّ:ى َاتَيْتُُموهُنَّ
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ديگر مردان با ازدواج از رساندن, زيان هدف به و خود داشتننزد نگه با نداريد آنان به تمايلي
در مگر بازستانيد, فديه عنوان به دادهايد ايشان به را آنچه از بخشي گونه بدين تا داريد باز
آنان به ميتوانيد كنند چنين گر ا زيرا دهند; انجام نشوز يا زنا چون آشكار بدكاريي كه صورتي

گيرند/ خلع ط=ق شما از و دهند فديه تا رسانيد زيان
كه آن به مشروط اما اوست, از گرفتن فديه شدن سببح=ل زن نشوز كه آن سخن كوتاه
بـه مشروع علتي بدون را او گر ا چه, واندارد; نشوز اين به شرعي علتي هيچ بي را وي مرد
ترتيببراي بدين و آورد; پي در را خود حكم سبب, استكه آن مانع كرده آنچه وادارد نشوز

است/ گاهترين آ خود خداوند البته بستاند/ فديه زن از كه نميشود ح=ل مرد
كه دارد د�لت بِِه> افْتََدْت فِيما َعلَيِْهما ُجنَاَح َGَف اللّه ُحُدوَد ا يُقيمى ٔاَ:َّ ِخْفتُْم <فَٕاْن عبارت ـ ٤
در چه, ندارند; پاي به را الهي حدود باشند داشته بيم مرد و زن كه است مجاز شرعًا خلعي
بـه را او رغـبتي بـي ايـن كه باشد آن بيم و نداشته دوست را شوهر با ماندن زن كه صورتي
او بـه مـالي ميتواند است, داده قرار مرد براي خداوند كه وادارد حقوقي در كردن كوتاهي

نيابد/ زن به راهي مرد كه شود جدا وي از گونهاي به وسيله بدان و ببخشد
مشروط اما است, زناشويي پيوند قطع براي شرعي سببي خلع ميشود دانسته جا همين از
كسي گر ا بنابراين, دارند/ پاي بر را الهي حدود نتوانند كه باشند داشته بيم مرد و زن كه آن به

يـافتهاي/ طـDق شود خانه وارد گر ا بگويد: خود همسر به مثال براي مرد كه ترتيب بدين ـ ١
در زن آنگاه و ميكند خلع او با مرد نشود محقق وي طDق و درآيد خانه به زن كه آن براي سپس
خانه به يعني عليه محلوف فعل بدينسان و ميشود خانه وارد است شده جدا او از خلع به كه حالي
به بار ديگر را زن مرد آنگاه است/ بيرون مرد همسري پيمان از زن كه ميپذيرد انجام حالي در درآمدن
او طـDق شود خانه وارد جديد عقد اين از پس زن كه هنگامي اينجا در ميآورد/ در خويش عقد
سبب به كه هنگامي زن چه, نيست, باقي ديگر بود خورده مرد كه سوگندي زيرا نميگردد; محقق
او طDق تحقق و او دادن طDق هنگام آن در [و آمد در خانه به بود بيرون مرد همسري عقد از خلع
ـ طDق/ نه شود دانسته نكاح فسخ خلع ميافتدكه مفيد اينقول بنابر تنها اينحيله البته نبود] ممكن

مٔولف
نيز مشروط طDق كه است اين بر فرع حيلهاي چنين تصور كه مينمايد بجا نكته اين آوري ياد

م/ ـ است/ آن تنجيز طDق شرط اماميه ديدگاه از اما باشد/ صحيح

پـارهاي و ميكنند چنين برخي كه چونان دهد/١ قرار سوگند گشودن براي وسيلهاي را خلع
فـتوا آن درستي بر نميآيد شمار به ط=ق و است نكاح فسخ خلع كه مبنا اين بر نيز فقيهان
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نشوزي اينجا در كه چرا وسيله; نظر از هم است, شارع احكام برگرداندن كرده آنچه ميدهند,
باقي و سوگند گشودن براي مرد و فرضزن اين در كه چرا هدف; نظر از هم و نيست, كار در
و است, قرارداده پيمان اين قطع براي را آن شارع كه اين با كردهاند, خلع ازدواج پيمان ماندن
استوار مشروع ط=قي ضمن در همديگر از مرد و زن شدن جدا بر چه گر ا سوگند, گشودن

آن/ مقصود هدفو نه است, خلع براي تابعي پيامد يك اين اما است,
رها هدف به خلع ط=ق يعني ـ حكم اين تشريع انگيزة كه است اين ميگوييم آنچه مٔويد
خداوند آن, رغم به اما داشته, وجود احكام تقرير و تشريع هنگام در ـ شكني سوگند از شدن
آن استبر دليلي اين و پيامبرش; زبان بر نه و كرده كتابخويشتشريع در نه را چنينحكمي
چه, افزود: اين به بايد نيز را تابعين تابعين و تابعين و عملصحابه نيست/ جايز كاري چنين كه
به كه است نشده نقل آنان از كدام هيچ از كار, اين انجام و نقل انگيزههاي بودن فراهم رغم به
دلهاي در ديني انگيزههاي كه اين از پس اما باشند, داده انجام را آن يا و داده فتوا كاري چنين
اين بر يازيدند, دست بدان فقهي مذاهب پيشوايان پيروان از برخي گراييد سستي به مردمان

ميكند/ اقتضا را چيزي چنين مذاهبپيشوايانشان اصول كه گمان
ميگويد: چه باره اين در الموقعين اع%م در قيم ابن كه بنگريم اينك

است خـلع طـ7ق وسـيله بـه سـوگند شكسـتن از فرار براي حيله باطل, حيلههاي از يكي

نـدادنش انـجام بـه نسـبت را آنـچه خـلع] وسـيله [بـه زن از شدن جدا از شخصپس كه

ميبندد/ نكاح عقد زن آن با دوباره سپس و ميدهد انجام است خورده سوگند

بـط7ن است/ بـاطل فـقه پـيشوايـان اصـول بـنابر هـم و شـرع ديـدگاه از هم حيله اين

نـه و است كـرده تشـريع را خـلعي چـنين خـداونـد نـه كـه است جـهت آن از آن شـرعي

وي بـه را امكـان ايـن ولي سـاخته تـوانـا دادن ط7ق بر تنها را مرد خداوند بلكه پيامبرش,

است/ Iزم عـقدي نكـاح كـه چـرا كـند, فسـخ را نكـاح بـخواهـد هـرگاه كـه است نــداده

بـه را نكـاح فسـخ حـق مرد و زن ميان متقابل كينة و اخت7ف و نزاع هنگام در تنها خداوند

بـرپايي در خـود نـاتوانـي از چـون كـه كـرده تشـريع مرد و زن براي چنين و است داده او

تـٔاييد را حكـم هـمين نـيز سـنت شـوند/ رهـا ازدواج از دادن فـديه با الهيبترسند حدود

است, پـذيرفته صـورت حـيله عـنوان به خلعي mnopqط7ق خدا رسول دوران در نه و كرده

از كـدام هـيچ تـابعين/ تـابعين دوران در نـه و تـابعين دوران در نـه صـحابه, دوران در نــه

راهـي را آن و نكـردهانـد تـصريح خـلعي چـنين بـر نـيز چهارگانه فقهي مذاهب پيشوايان

است; آنـان فـقه كـمال از نشـاني خـود اين كه ندادهاند, قرار سوگند شكستن از گريز براي
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قـرار يكـديگر از مـرد و زن جدايي متقتضي و وسيله هدف آن به تنها را خلع خداوند چه

دادن فـديه بـا است مـرد از شـدن رهـا كه را خويش مقصود آن, با بتواند زن كه است داده

مـرد از بـخواهـد وي كـه بـاشد زن مقصود ميتواند صورتي در تنها چنينچيزي آورد/ بر

چـنين گـر ا بـاشد/ نـداشـته او بـر سـلطهاي هيچ ديگر مرد كه گونهاي به هم آن شود, جدا

سـوگند نـدادنش انـجام بـه نسـبت كـه را كـاري مرد آن از پس و شود حاصل واقعًا چيزي

و نـبوده او هـمسر زن آن واقـعًا كـه داده انـجام حالي در را كار آن دهد انجام است خورده

شكـني سـوگند از پـرهيز جـا ايـن در است/ نشكسـته را خويش سوگند نيز روي همين از

مـرد گـر ا امـا است/ پـذيرفته صورت بوده زن قصد تابع خود كه جدايي تابع عنوان به تنها

است خـورده سـوگند نـدادنش انـجام بـر كـه را كـاري آن از پس تا دهد خلع ط7ق را زن

از شـدن جـدا هـمسرش و او قـصد بـاشد] هـمين نـيز اصـلياش هـدف [و دهـد انـجام
گشـودن كـه است حـالي در ايـن و است سـوگند گشـودن آنها قصد بلكه نيست, يكديگر

نـه شـود, حـاصل يكـديگر از مـرد و زن جدايي براي تابعي عنوان به ميتواند تنها سوگند

ايـن در كـردهانـد/// تشـريع را آن رسـول و خـدا كـه بـاشد خلعي اولية مقصود خود كه آن

حـالي در ايـن و مـرد مـقصود نـه و است زن مقصود نه خود خودي به خلع عقد صورت

نكـردهانـد, قـصد را آن حـقيقت طـرفش دو از كـدام هـيچ كـه را عـقدي خداوند كه است

كـه است شـده تشـريع آن بـراي خـلع نـميكند/ تشـريع خواستهاند را آن آهنگضد بلكه

ديگـر بـه مـيكند/ اسـتفاده نكاح ادامة براي خلع از حيلهگر اما يابد, رهايي مرد از آن با زن

بـراي آن از حـيلهورز و كـرده تشـريع زنـاشويي پـيمان قـطع بـراي را ايـن شـارع سـخن,

/٢٤٥ ص ,٣ ج الموقعين, اع2م جوزي, قيم ابن : ك ر/ ـ ١

ميجويد/١ بهره پيمان اين يافتن استمرار

َعلَيْهما ُجنَاَح فGَى طَلََّقَها فَٕاْن غَيَْرُه زوجًا تَنْكَِح َحتَّي بَْعُد مِْن لَُه تَِحلُّ َGَف طَلََّقَها عبارت<فَِان ـ ٥

گشته حرام خود پيشين شوهر بر و شده طDقه سه كه زني با مردي كه است آن تحليل نكاح ـ ٢
شود/ حDل پيشين شوهر بر دوباره تا دهد طDق را او عقد از پس كه هدف بدين كند, ازدواج است

ميكنند/ شرط را زن آن از محلّل جدايي عرفًا يا و لفظًا يا نكاح اين در البته
به ابوحنيفه اما ميدانند, باطل را نكاح اين اصل شافعي و مالك جمله از سنت اهل فقهاي عامه

ميكند/ حكم شرط بطDن و عقد صحت
اين در است/ بياثر و باطل عقد ضمن شرط ولي صحيح عقد حنفيه, همانند اماميه, ديدگاه از

در كه نكاحي د�لتميكند; تحليل٢ نكاح بودن حرام بر اللّىِه> ُحُدوَد ا يُْقيمى ٔاَْن ظَنَّا يَتَراَجعإاْن ٔاَْن



٨٩ حرمت بر قرآن د5لت

اYستقامه, مطبعة المقتصد, نهاية و المجتهد بداية احمد, بن محمد الوليد ابو ابنرشد, ك: ر/ باره
ص٤٢٠ , ١٤٠٢ بيجا, الخمسه, المذاهب علي جواد,الفقه مغنيه,محمد ; ٥٨ و ,ص٥٧ ج٢ قاهره,

م/ ـ /

آن خواه شوند, جدا يكديگر از عسل ماه از پس مرد و زن كه ميشود شرط عرفًا يا و لفظًا آن
محلّل مرد كه همينشرطاستجايي حكم در آن/ ياپيشاز باشد عقد با اينشرطهمزمان كه
خود پيشين شوهر براي را زن كه باشد نيتشاين و قصد عقد آغاز همان از و كند ازدواج زن با

كند/ ح=ل
و مـمنوع زنـاي بـاطنش و است مشروع ازدواج ظاهرش كه است حيلهاي تحليل نكاح
خـدا رسـول نيز رو همين از است/ عقد اين از او دوم و اول شوهر و زن مقصود نيز همين
دوم خليفة روي اين از هم و عاريهايخواند, قوچ را محلل و كرد لعن را له> <محلل و <محلل>
سخن اين ميكنم/ سنگسار را آنان آورند من نزد كه محللله و محلل هر بنخطابگفت: عمر

/١٩٧ ص التحليل, ابطال علي الدليل اقامة ابنتيميه, : ك ر/ ـ ١

است/ ثبتشده وي از نقل به استو مشهور سخني ـ گفتهاند١ ديگران و تيميه ابن كه چونان ـ
است: نظر دو از تحليل نكاح برتحرمت آيه از بخش اين د�لت

اين غَيَْرُه>/ زوجًا تَنْكَِح َحتَّي بَْعُد مِْن لَُه تَِحلُّ Gَف طَلََّقَها <فَِان ميفرمايد: خداوند كه اين الفـ
رغبت نكاح ميفهمد نكاح از خطاب اهل عرف آنچه و ميگويد سخن نكاح از آيه از بخش
اين جز را آنچه و ايننميفهمد عرفچيزيجز بيايد صورتمطلق به گر ا <نكاح> واژة است/
مـيگويد نمونه, براي ميكند; همراه قيدي با را آن بلكه نميخواند, نكاح مطلق نام به باشد
آنچه با ميكند اقتضا مطلق طور به لفظ آنچه ميان است فرق و تحليل نكاح يا و متعه نكاح
كه را چه آن هر غَيَْرُه> زوجًا تَنْكَِح <َحتَّي آية در خداوند و است, تقييد با همراه لفظ اقتضاي
چنين نكاح از مقصود گر ا چه است; نخواسته مقيد و مطلق نكاح از اعم شود, ناميده نكاح
نكاح واژة از مقصود گزير نا اين بنابر ميگيرد/ بر در نيز را محارم با نكاح باشد عام مفهومي
فـهميده آن از واژه ايـن بودن مطلق هنگام به مسلمانان عرف در كه باشد چيزي همان بايد
بي سوي ديگر از ثابتاستو نكاح اين از پيش ترديدي حرمتبيهيچ كه, آن گواه ميشود/
حكـمي چنين تحليل نكاح كه اين اما ميدارد, بر ميان از را حرمت اين رغبت نكاح ترديد
واژة از نه و ميفهميم, آن مراد و مقصود عنوان به آيه از را آن نه كه است چيزي باشد داشته
ثابت ميبايستحرمتهمچنان اين, بنابر باشد/ اضافهاي و قيد هر از رهاي كه هنگامي نكاح
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كسـي كـه است روشن نيز اين برسد/ نكاح اين بودن مباح گوياي دليلي تا بماند جاي بر و
قياسهم و حسابنصروشن, زيرا بياورد; ايننكاح بودن ح=ل بر قياسي يا نصي نميتواند
در كند, پيشيناشح=ل شوهر براي را زن كرده قصد خود نكاح با محلل چه, است; ناممكن
وقوعش پساز نكاح آن ازالة به بلكه نميشود, حاصل نكاحجديد به او شدن ح=ل كه حالي
سـود آن قراري بر به كه نيست چيزي بيع عقد همانند نكاح سوي, ديگر از ميآيد/ حاصل
تنها گر ا روي همين از ميباشد/ وجودش به منوط منفعتآن بلكه شود, ازالهاشقصد از بردن
پيشين شوهر براي منفعتي تا كند زايل ايجاد از پس را آن كه باشد اين نكاح هدفشخصاز
ايجاد مبنا اين بر عقدي و نخواسته را نكاح مقاصد و اهداف از چيزي هيچ آيد, حاصل زن
برخي يا همه به رسيدن براي را نكاح دانستكه ملحق كسي به را او استپسنميتوان نكرده

ميكند/ ايجاد آن مقاصد از
چه ميكند; اقتضا را تحليل نكاح بط=ن و تحرمت قياسصحيح, ميگوييم: اين بر افزون

است آن صحيح و است نادرست ادعايي كرده حرام را متعه نكاح شارع مٔولفكه ادعاي اين ـ ١
خود ديدگاه از جامعه مصالح براي و حكومتي احكام چهارچوب در را آن عمر و بوده حDل متعه كه
كرده اعتراف بدان نيز خود عمر تاريخي منابع گواهي به كه است چيزي اين است/ كرده اعDم حرام
ج٣, پيامبران, خاتم به كنيد بحثرجوع اين فقهي مباني و تاريخي سير با بيشتر آشنايي براي است/
م/ ـ است/ نهاده فراروي باره اين در توضيحاتكافي بخش اين پاورقي در مترجم /١٥٣ ١٢٩ـ ص

آن شوهر هدف نكاح اين در كه آن با است١, دانسته باطل و كرده حرام را متعه نكاح شارع
نـيز هـمسر برابـر در زناشويي حقوق به و كند, سر به او با مدتي و برد بهره زن از كه است
كه اندازه همان به مگر باشد, زن با مدتي نيستكه آن پي در هيچ محلل كه آن با دارد, پايبندي
رو همين از شود/ جدا او از سپس و ـ گيرند عاريه كار اين براي كه قوچي همانند ـ بپرد او بر

است/ سزاوارتر بط=ن تحرمتو به نكاح اين نيز
به <ٕاْن> از عبارت اين در يَتَراَجعا>, ٔاَْن َعلَيْهما ُجنَاَح فGَى طَلََّقَها <فَٕاْن ميفرمايد: كه اين ـ ب
براي زن آن پساز كه دوم نكاح كه كند د�لت اين بر استتا شده استفاده حرفشرط عنوان
و شـود واقـع ط=قي آن در است ممكن كه است رغبت نكاح ميشود ح=ل پيشين شوهر
در چه, بندرت; استمگر آنط=ق در غالبًا كه تزوير و نكاححيله نه نشود, استواقع ممكن
براي اما هست/ آن وقوع عدم و وقوع امكان كه ميآيد در چيزي سر بر <ٕاْن> عربيحرف زبان
نـمونه بـراي ميشود; آورده <ٕاذا> حرف ميپذيرد صورت غالبًا يا است �زم وقوعش آنچه
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�زم و حتمي طلوع وقوع كه چرا الشمس>; طلعت <ان نه فٔاتني> الشمس طلعت <اذا ميگويد:
دوم نكـاح كـه مـيشود فهميده است آمده طلقها> <فان عبارت آيه در چون اين بنابر است/
در ط=ق وقوع كه است حالي در اين نه/ گاه و ميشود واقع ط=ق آن در گاه كه است نكاحي
<فاذا گفت: بايد جايي چنين در زبان قاعدة طبق بر و است غالب يا �زم امري تحليل نكاح
بسياري در كه آن است غالب يا �زم امري ط=ق تحليل نكاح در گفتيم كه اين گواه طلقها///>/
ديدند چون بعدها باشد/ رها وي زن, با شدن همبستر از پس كه ميكنند شرط مرد با موارد از
پذيرفته باره اين در نيز زن گفتة چون و كرده همبستري زن با كه ندهد خبر مرد است ممكن
در گفتند: و آوردند در ديگري صورت به را آن نميشود, فراهم شرطط=ق نتيجه در نيستو
همبستري وي با مرد كه داد خبر زن گر ا اين بنابر است/ كافي زن دادن خبر ط=ق شرط تحقق
را نكاح خداوند كه است حالي در اين ميشود/ واقع ط=ق خبر همين صرف به است, كرده
نكاح اين ميجويند توسل حيله به كه آنان اما كرده/ تشريع بردن بهره و هميشگي پيوند براي
زن با مرد هرگاه آنان, شيوة بنابر و دادهاند قرار ط=ق وقوع و آن خود گسستن براي سببي را
مـذهب خـ=ف بـر اين و ميشود, نكاح شدن بريده سبب همبستري همين كند همبستري

نميتواند زن با محلّل كردن همبستري نيست معتبر مشروط طDق چون ما ديدگاه از البته ـ ١
با كردن همبستري Yًاصو ما ديدگاه از بلكه شود, محقق نيز طDق آن تحقق مجرد به كه باشد شرطي
كـه چونان بدهد, طDق ميتواند مرد كه است آن از پس و طDق, شرط نه است, تحليل شرِط زن
مقتضاي مخالف شرطي كه مواردي چنين در گفتيم ًDقب كه چرا ورزد; خودداري طDق از ميتواند

م/ ـ است/ صحيح عقد و باطل شرط است شده آورده Jعقد از پس طDق شرط Kيعني عقد

است/١

خدا آيات كردن ريشخند از نهي : ٥

ُحوهُنَّ َسـرِّ ٔاَْو بِمعُروٍف فَأَمِْسكُوهُنَّ أََجلَُهنَّ فَبَلَْغَن النَِّساَء طَلَّْقتُُم ٕاذَا <َو : مـيفرمايد خداوند
آيَاِت تَتَِّخُذوا :َ َو نَفَْسُه, ظَلََم فََقْد ذَلَِك يَفَْعْل مَْن َو لِتَْعتَُدوا, ِضَرارًا تُْمِسكُوهُنَّ َوَ: بِمعرُووٍف,
اتَُّقوا َو بِِه, يَِعظُكُْم الِحكَْمِة َو الكِتَاِب مِن َعلَيْكُْم ٔاَنَْزَل مَا َو َعلَيْكُْم اللّىِه نِْعَمَة كُُروا َواذْ هُُزوًا, اللّىِه

به يا داريد نگه نكويي به را آنان آمد سر به مدتشان و داديد طDق را زنان گر ا :٢٣١ بقره. ـ ٢
بر چنينكند كه هر كنيد/ تجاوز نتيجه در تا نداريد نگه رساندن هدفزيان به را آنان كنيد/ نكوييرها

َعلِيٌم>/٢ َشْيٍء بِكُلِّ اللّىَه ٔاَنَّ َواْعلَُموا اللّىَه,
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يـاد به را شما بر خداوند نعمت و مگيريد ريشخند به را خداوند آيات است/ رواداشته ستم خود
ميدهد, اندرز آن به را شما كه فرستاد فرو شما بر حكمت و كتاب از را آنچه آوريد ياد به نيز و آوريد,

است/ گاه آ چيز هر به خداوند بدانيد و

بـراي معنا در توسعة باب از گاه و است چيزي به رسيدن معني به بلوغ ;< أََجلَُهنَّ <فَبَلَْغَن
به اخير معناي بر د�لت براي آيه اين در كه چونان ميرود, كار به هم چيزي به شدن نزديك
به را آنان بِمعُروٍف> <فَأَمِْسكُوهُنَّ است آمده جمله اين از پس كه دليل آن به است, رفته كار
رسيدن پايان به از پس خود نزد زن داشتن نگه كه است حالي در اين و داريد, نگه نيكويي
گفته آن پايان به هم و عّده تمامي به هم <اجل> است/ ناممكن شرعًا عده, همان يعني مهلت
اين جمله معناي ترتيب بدين و است, دوم معناي همين آن از مقصود آيه اين در و ميشود,

شدند///> خويشنزديك عّدة پايان به <چون كه است
كـنيد رجـوع كـه آن بـي را آنان كه است اين عبارت از مقصود بِمعُروٍف>; ُحوهُنَّ َسرِّ <ٔاَْو
كـه هـنگامي زن مـورد در شـوند/ جدا شما از بخوبي و رسد پايان به عدهشان تا گذاريد وا
و تشبيه باب از كرد,, رها را 2او ا> َحهى <َسرَّ ميشود گفته ببرد خود از و گذارد وا را او همسرش
مـعني به و <سرحة> سرح مفرد 2َسرح,/ چريدن براي چرنده پايان چهار كردن رها به تمثيل
انجام و خويش جاي غير در چيزي نهادن معني به ظلم نَفَْسُه>; <ظَلََم است/ ميوهدار درخت

نميبايست/ كه است كاري دادن
بـه <هـزء> مگيريد/ ريشخند به را خداوند آيههاي يعني ;< هُُزوًا اللّىِه آيَاِت تَتَِّخُذوا :َ <َو
ظاهر آنچه چيزيجز گفتههاستبه تفسير مراد جا اين در استو پنهاني كردن شوخي معناي

آنهاست/
بـا يا شد, نزديك آنان عّدة پايان و داديد ط=ق را زنان گر ا است: اين آيه معناي چكيدة
تا گذاريد وا يا و داريد, نگه خويش نزد را آنان و كنيد رجوع رساندن زيان بدون و نيكويي
ضرر آهنگ به شوند/ جدا شما از رسانيد زيان يكديگر به كه آن بي و گردد سپري عّدهشان
كردن باطو�نيتر يا دادن, فديه به آنان كردن وادار با آن از پس تا نكنيد رجوع زنان به رساندن
چنين كه هر كه داريد, روا ستم آنها بر ديگر, مردان با ازدواج از داشتنشان باز با يا و آنها, عّدة
خشم برابر در خويشرا كه چرا كرده; ستم نيز خود به رواداشته آنان بر كه ستمي درون در كند
پيش احكام پيشاپيشهمه, و ـ را او دين احكام و خداوند است/شرايع داده قرار الهي كيفر و
را آنها كه شيوه اين به نگيريد, ريشخند به ـ را خلع رجعتو و ط=ق و نكاح بارة در آيه گفتة

dayani
Typewritten Text
بازگشت به فهرست
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صورتي به را آنها يا نكنيد, اراده است مترتبساخته آنها بر شارع كه را مقاصدي و دهيد انجام
الفاظ شوخي به كساني است ممكن كه آنگونه دهيد, انجام دارند كه مشروعي صورت جز
اظهار زبان به منافقان كه آنسان نكنند, قصد را عقود اين احكام هيچ و آورند زبان بر را عقود
او, احكام برابر در آوردن فرود سر و خداوند برابر در تسليم سر از نه ولي ميدارند, اس=م
شـده گـفته گروه اين دربارة روي همين از اموالشان/ نگهداري و جانشان, حفظ براي بلكه

ميگرفتيد؟ ريشخند به را او رسول و او آيات و خدا آيا :٦٥ توبه. ـ ١

طُـْغيىانِِهْم فـيى هُْم يَُمدُّ َو بِِهْم يَْستَْهِزيُء <َاللّىُه و وَن>١ تَْستَْهِزٔوُ كُنْتُْم َرُسولِِه َو َوآيىاتِِه <َابِاللّىِه است:

سـرگردان آن در تـا مـيگذارد وا طـغيانشان در و ميكند ريشخند را آنان خداوند بقره.١٥: ـ ٢
بمانند/

است: آمـده ميگيرند شوخي و بازي به را خداوند آيات كه آنان دربارة همچنين يَعَْمُهوَن>٢
دوران در كـه است آورده ابـودرداء از نـقل بـه مـردويه ابـن /< هُـُزوًا اللّىِه آيَاِت تَتَِّخُذوا <َوَ:
سـپس و آوردم, در تـو ازدواج بـه را دخـترم مـيگفت: ديگري به مردي mnopqگاه پيامبرخدا
پس كـردم/ شوخي ميافزود: سپس و است, آزاد بردهام ميگفت: يا كردم; شوخي mnopqميگفت: خـدا رسـول آن, پي در و هزوا>; الله آيات تتخذوا <و� كه كرد نازل را آيه اين خداوند

جاري و نافذ او دربارة شوخي, به خواه و بجد خواه بگويد, را كسآنها هر استكه چيز سه ـ ٣
نكاح/ عتق, طDق, است:

والنكـاح>/٣ العتاق و الط=ق عليه: جائزات فهن �عب غير او �عبًا قالهن من <ث=ث فرمود:
<ثـ=ث mnopqفـرمود: خـدا رسـول كه كردهاند نقل ابوهريره از ماجه ابن و ترمذي, ابوداوود,

ك: ر/ رجوع/ طDق, نكاح, است, جدي نيز آنها شوخي و جدي آنها جدي استكه چيز سه ـ ٤
الطDق, كتاب ابنماجه, سنن ,٩ باب الطDق كتاب ترمذي سنن ;٩ باب الطDق كتاب داود, سننابو

/١٣ باب

حـديث ايـن مـيگويد: تـرمذي الرجـعه>٤/ و الط=ق, و النكاح, جد: هزلهن و جد جدهن

در آن سـند سلسله كه مسند حديثي از است عبارت سنت اهل اصطDح در حسن حديث ـ ٥
صورت هر در باشد/ ثقه آن كنندة ارسال كه مرسلي حديث يا باشد, نزديك صحت درجة به وثاقت
استكه حديثي نيز غريب حديث است/ علت و شذوذ از سنتسDمت اهل حديثحسننزد شرط
الحـديث, عـلم كـاظم, مـديرشانهچي, ك: ر/ بـاشد/ مـنفرد حديث نقل به روات تمام از آن راوي

/١٥٤ و ١٤٨ ص ,١٣٧٠ قم, مدرسين, جامعه انتشارات

است/ <غريب>٥ و <حسن>
پيامبري كه اين در را شما بر نعمتخداوند آوريد ياد به يعني َعلَيْكُْم>; اللّىِه نِْعَمَة كُُروا <َواذْ
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او به و گرويد دعوتوي به كه داد آن توفيق را شما و فرستاد برايتان دينحق هدايتو پيام با
آوريد/ ايمان

آوردن ياد به از مقصود به> <يعظكم سنّت يعني الِحكَْمِة>, َو الكِتَاِب مِن َعلَيْكُْم ٔاَنَْزَل مَا <َو
مقتضاي به كردن عمل و گزاردن نعمت سپاس آمده ميان به سخن آن از آيه اين در كه نعمت

است/ آن
بِكُلِّ اللّىَه ٔاَنَّ <َواْعلَُموا كـنيد, پروا خدا از گذاريد وامي و ميگزاريد آنچه در اللّىَه>; <َواتَُّقوا
پنهان او بر شما خواستة و كرده هيچ و است گاه آ چيز همه به خداوند بدانيد و َعليٌم>; َشْيٍء

داد/ خواهد سزا را شما عدالت, ترازوي به آنها بر و نميماند

حيله تحرمت بر آيه گواهي
گـرفته خو بدان كه زير حيلههاي تحرمت بر لِتَْعتَُدوا> ِضَرارًا تُْمِسكُوهُنَّ <َوَ: عبارت ـ ١

ميكند: د�لت بودند
طو�ني او بر را عّده دوران تا بلكه برايدوستي, نه ولي كند, رجوع زن به مرد كه اين الفـ
وي به آن از پس و گذارد وا را او عّده پايان نزديكشدن سپستا و دهد ط=ق را او يعني كند;
به ماه نه عّده دوران بدينسان, و دهد انجام را كار اين نيز سوم و دوم ط=ق در كند/ رجوع

كشد/ درازا
تا كند رجوع او به بار ديگر و دهد ط=ق را زن هم سر پشت و پيوسته مرد كه اين ـ ب
صدر در كه اين چه دارد, باز طو�ني مدتي براي حتي ديگران با ازدواج از را او ترتيب بدين
زماني تا زن كردن رها از پس داشت حق مرد و نميشد محدود معيني شمارة به ط=ق اس=م
همين دهد/ ط=ق بار صد را او كه گرچه كند, رجوع او به ميكند سپري را عده دوران وي كه
زن نه كه ترتيب بدين شد, ازدواج از زن بازداشتن براي وسيلهاي مردم برخي سوي از قانون
اين شود/ همسر ديگر مردي با تا ميگذارد رها را او نه و ميداشت خود آن از كامل بطور را
رساندن زيان براي زن به رجوع و قرارداد حّدي برايط=ق خداوند كه آن تا داشت ادامه كار

كرد/ حرام را او به
نه كه حالي در سازد گزير نا را او وسيله بدين تا كند رجوع زن به پيوسته مرد كه اين ـ ج

گيرد/ ط=ق مرد از و دهد فديه است زده سر او از بدكاريي نه و كرده نشوز
سر از بلكه رساندن, زيان قصد بدون مرد و باشد اتفاقي زن به مرد رجوع گر استا روشن
كه شده نظر اين بر آنگاه و داده ط=ق را او بار ديگر چندي از پس و كرده رجوع زن به رغبت
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نه را كار اين مرد گر ا اما نيست/ حرام او بر كار اين دهد, ط=ق را زن بار سوم و كند رجوع او به
تشريع آن براي ط=ق از رجوع اصل كه دهد انجام هدفي به رسيدن براي بلكه درون ميل از
شرعي عقد هر ميتوان و استحرام, كاري هست, نيز خداوند نافرماني بردارندة در و نشده
قرار شده برايشمقرر شرع در آنچه جز و حرام هدفي به رسيدن براي وسيلهاي هم را ديگري
بر خود دليل و گفتيم سخن باره اين در كه چونان كرد, قياس حرام كردِن رجوع همين بر گيرد

كرديم/ بيان را حكم اين
بـازي بـه كه دارد د�لت حيلهاي هر حرمت بر هُُزوًا> اللّىِه آيَاِت تَتَِّخُذوا :َ <َو عبارت ٢ـ
توضيح آورد/ پي در است شده تشريع آنها به رسيدن براي احكام كه را شارع مقاصد گرفتن
آيـه ايـن در گـفته پـيش احكـام و اوست ديـن احكـام و شرايع همان خداوند آيات كه آن
ديگر از نداشت/ تناسبي هيچ احكام آن پي در عبارت اين آوردن وگرنه آن; روشنترينمصداق
آنچه جز وجهي بر را شخصآنها كه است اين به خدا دين احكام ريشخندگرفتن به سوي,
ريشخند و شوخي سر از را سببشرعي كه آن همانند دهد; انجام است كرده تشريع خداوند
به كسي چنين تصميم كه داشته بيان را اين سنتنيز و كرده منع را چيزي چنين آيه سازد/ واقع
باره اين در عالمان البته ميشوند/ مترتب خود سببهاي بر احكام و ميشود گردانده بر او خود
احاديث در شده تصريح كارهاي به را شوخي سر از شده انجام كارهاي همة ميتوان آيا كه
اخـت=ف نـه, يا دانست ملحق شخص بر سببها اين احكام بودن جاري به نسبت گفته پيش
نـافذ و بـودن جـاري در شود, انجام ريشخند و شوخي سر از كه را كاري هر برخي دارند;
ايـن ديگر برخي و دانستهاند; ملحق شده ذكر احاديث در آنچه به حيلهگر, حق در بودنش
اين در سخن و شده مطرح سنت و فقه كتابهاي در بحث اين جزئيات كردهاند/ منع را الحاق
چنين تحرمت بر همه كه ميكند بسنده جا اين در را ما همين تنها نميكشانيم/ درازا به را باره
از دارند/ نظر اتفاق است آياتخداوند گرفتن ريشخند به مصداق كار اين كه آن بر و رفتاري
كه كند دنبال را هدفي آنها از ولي گيرد كار به را خدايي شخصروشهاي كه است قبيل همين
كـه آن هـمانند است, نكـرده تشريع هدفي چنان به رسيدن براي را آنها شارع و است حرام
دهد/ قرار او به رساندن زيان براي راهي را زن به كردن رجوع يا و ربا بهانة را فروش و خريد
و دانسته جايز تبعي و ضمني صورت به را چيزي شرع كه جايي است قبيل اين از همچنين
را نكـاح كـه آن هـمانند است, داده قرار اصل و اوليه هدف را آن شخص ولي كرده تشريع
شعار آوردن زبان بر از يا و دهد, قرار خود پيشين شوهر بر زن كردن ح=ل براي وسيلهاي
از نكـاح نـخستيِن قـصد چه, بسازد; خود مال و جان حفظ براي حيلهاي 2شهادتين, ايمان
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بـراي زن كردن ح=ل نه است, داشتن فرزند و آسودن هم كنار در شدن, دو شارع, ديدگاه
سر شارع, ديدگاه در ايمان, از نخستين هدف كه چونان او, دادن ط=ق با خود پيشين شوهر
آن نه اوست, از بردن فرمان آهنگ و او پيشگاه در شدن تسليم خداوند, برابر در آوردن فرود
مقصود را تابع خود كار با ورز وليحيله شود, جان و مال داشتن ايمن براي وسيلهاي ايمان كه
حدود گرفتن بازي به معني به اين و قرارداده اصل خداوند, تشريع خ=ف بر را, فرع و اوليه
روشن است/ كرده وضع شارع كه است قانوني برگرداندن و او آيات كردن ريشخند خداوند,
ابوموسي, از ابوبرده, از سنديخوب, به كه است ابنبطه و ابنماجه روايت گفتيم آنچه كنندة
طلقتك ياته; sبا يستهزٔوون و الله بحدود يلعبون اقوام <مابال فرمود: كه كردهاند mnopqنقل پيامبر از

را تو ميگيرند; ريشخند به را او آيات و بازي به را خداوند حدود كه را مردماني ميشود چه ـ ١
طDق, كتاب ابنماجه, سنن ك: ر/ ـ كردم؟ رجوع تو به دادم طDق را تو كردم, رجوع تو به دادم طDق

/١ باب

<خـلعتك راجـعتك> <طـلقتك جـاي بـه ابنماجه روايت در راجعتك>١/ طلقتك راجعتك,
عقد كه را چيزي حقيقت كه را عقود اين گويندة ,mnopq پيامبر حديث, اين در است/ راجعتك>
حدود گيرندة بازي به و آياتخداوند كنندة ريشخند استنميخواهد, شده تشريع آن براي
كرده قصد را آن مترتببر حكم نه سببشرعي از بيهودهگوي كه حالي در است, الهيخوانده
خواسته را آن بر مترتب احكام از حكمي كه آن بي آورده زبان بر را لفظ بلكه را, آن ضد نه و
و ريشـخند كه است سزاوارتر حيلهگر كار باشد داشته حكمي چنين بيهودهگوي گر ا باشد/
آنهاستو مقاصد نقضكنندة كه خواسته را چيزي شرعي عقود از وي چه, شود; ناميده بازي
بر را گويي بيهوده عتِق و رجوع و نكاح شد سبب آنچه است/ نشده تشريع آن براي عقود آن
شود/ باطل نقضو غرضاو كه ايجابميكند اينجا در بدانيم, نافذ خ=فقصدشجاريو
فقيهان از كساني را/ رجوعش و خلع و نكاح نه و ميدانيم صحيح را او بيع نه روي, همين از
مسـلّم نـيز را حـرمت حكم, اين كنار در دانستهاند, جاري و نافذ ظاهرًا را عقود اين كه هم
آن حرمت يا حليت به حكم استو يكچيز عقد ظاهري بودن نافذ به حكم چه, گرفتهاند;
كـه جـا آن را كسـي چـنين تصرفات خداوند آيين به پايبندي سر از ما, چند هر ديگر, چيز
كه جا آن و ميدانيم باطل و حرام واقع و باطن در هم و ظاهر در هم باشد او قصد بر قرينهاي
خواست به ميشمريم/ نافذ و جاري ظاهر در تنها را او تصرفات نباشد وي قصد بر قرينهاي
مسٔاله اين بيشتر جزئيات به بخش, همين ششم فصل در كتاب, اين مباحث ادامة در خداوند
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پرداخت/ خواهيم

يهوديان نكوهيدة حيلههاي : ٦

آن پايان در كفر و روز آغاز در ايمان ـ الف
ترتيب بدين تا ميشدند كافر روز پايان در و ميآوردند ايمان روز آغاز در آنان از گروهي

ميفرمايد: باره اين در خداوند بدارند/ باز اس=م از را مردم
لَعَلَُّهْم آِخَرُه كْفُُروا َوا النََّهاِر َوْجَه آمَنُوا الَِّذيَن َعلَي ٔاُنِزَل بِالَِّذي آمِنُوا الكِتاِب ٔاَهِْل مِْن طائَِفٌة <َوَقالَْت

شده نازل آوردگان ايمان بر آنچه به روز آغاز در كتابگفتند: اهل از گروهي : ٧٢ عمران. آل ـ ١
گردند/ باز نيز آنان شايد شويد, كافر بدان روز پايان در و آوريد ايمان است

يَْرِجُعوَن>/١
مشـتبه و مبهم عقيدگان سست از پارهاي بر را دين مسٔالة تا پرداختند را نيرنگ اين آنان
به نسبت حسادتورزيدنشان از گروه نكوهشاين سياق در را نيرنگآنان اين خداوند كنند/
و يـافتن, هـدايت از پس مـٔومنان براي خواستنشان گمراهي و ,mnopq پيامبر به آوردگان ايمان

است/ داشته بيان ميدانند كه آن با آن پوشاندن فرو و باطل, به را حق آميختن همچنين
اظـهار زبـان بـه روز آغـاز در شدند همدست يكديگر با كه بود چنين گروه اين نيرنگ
پايان به روز چون و آورند جاي به را نماز دينيهمانند آشكار اعمال از برخي و كنند مسلماني
مردمان نادان و عقيدگان سست تا گردند باز خويش پدران آيين به و گذارند وا را اس=م رسد
اين از اس=م در عيبي و كاستي بر يافتن اط=ع جز دليلي به بودند گاه آ مرداني كه اينان بگويند:
ساده اذهان در دين اين حقانيت در افكني ترديد براي وسيلهاي خود اين تا برنگشتند, mnopqدين پيامبر به خداوند گردند/ بر دين از و كنند تقليد آنان از كار اين در هم شايد و شود باوران
در آنان نيرنگ تا ساخت گاه آ گروه اين پنهاني راز از را او و داد هشدار نيرنگ اين به نسبت
بازشان اين از آنان رسوايي و شوند رسوا بازان نيرنگ آن و نگذارد اثر عقيدگان سست دلهاي

آيند/ بر ديگر نيرنگوحيلهاي انديشة در كه دارد
گناهكارانه حيلهاي وسيله نظر از هم هدفو نظر از هم بستند كار به گروه اين كه حيلهاي
زبان بر را ايمان شعار كه روي آن از نيز وسيله نظر از و است; روشن كه هدف نظر از بود;
حرام خداوند كه خواستند را هدفي آن از اما دادند, انجام را ديني شعاير از برخي و آوردند

dayani
Typewritten Text
بازگشت به فهرست
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در ايستادن هدف به كه هم ديگري مشروع وسيلة هر از گفت ميتوان اين بنابر است/ كرده
است ساخته استوار و نهاده خداوند كه آييني بنيان بردن ميان از و او, نافرماني خداوند, برابر

تظاهر ايمان اصل در يهوديان كه چرا است; معالفارق قياس قياس اين نيست پوشيده البته ـ ١
كه گشايشي و فسحت از فروع از پارهاي در تنها اركان به ايمان پساز ورز حيله كه حالي در ميكردند,
ميدانند جايز را حيله كه آنان ديدگاه از كاري چنين ميجويد/ بهره دارد وجود آنها اطDق و ادله در

م/ ـ اين جز چيزي نه و است شرعي احكام ادله پايه بر و ايمان و اعتقاد دايرة در حركت

ميگردد/١ قياسي يهوديان حيله همين بر شود, جسته بهره

اندك بهايي به خويش سوگند و خداوند پيمان فروختن ـ ب
ميفرمايد: باره اين در خداوند

اللّىُه, يُكَلُِّمُهُم َوَ: ا:kِخَرِة, في لَُهْم َخGََق :َ ٔاَولئَِك ًGَقلي ثََمنًا َؤاَيْمانِِهْم اللّىِه بِعَْهِد يَْشتَُروَن الَِّذيَن <ٕانَّ

مـيفروشند, اندك بهايي به را سوگندهايشان و خداوند پيمان كه كساني : ٧٧ عمران. آل ـ ٢
و نمينگرد, آنان به و نميگويد سخن آنان با قيامت روز در خداوند نيست, بهرهاي آخرت در را آنان

است/ ك دردنا عذابي را آنان و نميكند ك پا را آنان

ٔاَلِيٌم>٢ َعَذاٌب لَُهْم َو كِّيِهْم, َوَ:يَُز الِقيامَِة, يَْوَم ٕالَيِْهْم يَنْظُُر َوَ:
يـهوديان از مـردي و من ميان گفت: اشعث كه كردهاند روايت ديگران و مسلم نجاري,
مـن بـه حضرت آن mnopqآوردم/ پيامبر نزد را او كرد/ انكار مرا [سهم] او بود/ مشترك زميني
او خدا, رسول اي گفتم: بخور/ سوگند گفت: يهودي پسبه نه/ گفتم: داري؟ بيّنه تو آيا فرمود:
يَن الَّذى <ِانَّ كرد: نازل را آيه اين خداوند آن پي در ميبرد/ مرا ومال ميخورد سوگند همينك

آيةاللـه مكتبة ثور, بالمٔا التفسير في المنثور الدر عبدالرحمن, الدين جDل سيوطي, ك: ر/ ـ ٣
/٤٤ ص ,٢ ج ,١٤٠٤ قم, النجفي, المرعشي العظمي

٣</// ًGَقلىي ثََمنًا َايْمىانِِهْم َو بِعَْهِداللّىِه يَْشتَُروَن
فروش به بازار در كا�يي مردي گفت: استكه روايتكرده اوفي ابي بن عبدالله از بخاري
تا بود, نپرداخته واقع در كه پرداخته بهايي آن قبال در كه خورد سوگند خداوند به گذاشتو

شد/ نازل آيه اين آنگاه بكشاند/ آن خريدن به را مسلماني
ديگر اشرفو كعببن بناخطبو حيي بارة در آيه استكه كرده نقل عكرمه از ابنجرير
كه كردند ياد سوگند و دادند تغيير و داشتند پنهان بود تورات در را آنچه كه شد نازل يهوديان

/٥٤ ص همان, ـ ٤

خداست/٤ جانب از همين
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نيز را اينها جز و نزولها شٔان اين آيه چه ندارد; وجود ناسازگاريي احاديث اين ميان البته
ج=ل روي, همين از است/ شده نازل سببها اين همة براي كه كرد چنينتفسير بايد و ميپذيرد

ميگويد: آن تفسير در سيوطي الدين
ديگـرگون mnopqرا پـيامبر اوصـاف كـه هـنگام آن است/ شـده نـازل يهوديان دربارة آيه اين

آيـه هـمچنين دادنـد/ تـغيير بـود سـپرده آنـان بـه تـورات در خدا كه را پيماني و نماياندند

الذيـن <ان خـورند/ دروغ سـوگند كـاIيي فـروش در يا دعوايي در كه است كساني دربارة

بـارة در را آنـان بـه او سـفارش و خداونـد پيمان <بعهدالله> ميكنند مبادله يعني يشترون>;

نـام بـه دروغ بـه كـه را خود سوگندهاي نيز و <وايمانهم> امانت اداي mnopqو پيامبر به پيمان

هـيچ را آنـان لهـم> Iخـ7ق <اولئك دنـيا ايـن از انـدك بـهايي به <ثمنًاقلي7ً> ميكنند ياد او

دارد كـه خشـمي سـر از خـداونـد الله> يكلمهم Iو> آخرت در <فيا�Iخرة> نيست بهرهاي

القـيامه> <يـوم نـميافكـند آنـان بـه رحـمت نظر و اليهم> ينظر Iو> نميگويد سخن آنان با

اليـم> عـذاب لهـم <و نـميكند پاك گناهان پاكي نا از را آنان و قيامت<وIيزكيهم> روز در

١٣٨٨ حـلبي, بـيضاوي, التنزيل انوار ذيل الج2لين, تفسير محمد, جDلالدين سيوطي, ـ ١
/١٦٨ و ص١٦٧ ج١, هـ/ق/

است/١ دردناك عذابي را آنان و

كتب از چيزي كه ميگويد سخن سختكساني فرجام و دردناك عذاب از آيه اين
ايـن بـهرهاي خـود, كار اين از و دهند خود به دروغ سوگند جرٔات بپوشند, را الهي
آزار كـه را كسـي بـاشند آن پي در يا خواهند رياست و آقايي و ثروت چون جهاني
هم وسيله نظر از هم است, آلود گناه حيلههايي همه اينها بيازارند/ است دادنشحرام
و الهي حرمتهاي بزرگداشتو و خواهي خير راستيو حيلهها اين ظاهر هدف; نظر از
خوردن و مردم فريفتن و حسادت و سركشي آنها باطن ولي سفارشاوست, و پيمان
بـهره حـيلهها ايـن از كـه آنـان مقصود نيز باطن همين البته و بنارواست آنان دارايي
هنگامي زشتي اين و است زشت و قبيح خود خودي به وسيله اين, بنابر ميجويند/
به براي وسيلهاي و حرام به رسيدن براي حيلهاي كه ميشود چندان كيفرشدو و فزون
وسيلة به استفسخنكاح قبيل اين از گيرد/ قرار الهي سفارشهاي و پيمانها گرفتن بازي
اقرار قالب در وارث براي وصيت شوهر, پسر برابر در تمكين وسيلة به يا شدن مرتد
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صـحت دليـل بـه شـيعه ديدگاه از اما است, وارث براي صريح وصيت بطDن بر فرع اين ـ ١
اين بنابر و است جايز وراث غير و وارث براي صريح وصيت لوارث> وصية Y> حديث سند نداشتن

م/ ـ نميماند/ اينجا در حيله براي موضوعي

دعواهـاي آورد, پي در را حقوقي شدن پايمال كه دروغي گواهي يا سوگند دروغ,١
آن/ همانند و باشد, مجرم تبرئه يا و بيگناه نماياندن مجرم آن از هدف كه باطني

است, حرام قالبكردهها در خواه و قالبگفتهها در خواه دروغ كه آن سخن كوتاه
استفاده كرده حرام خداوند آنچه به رسيدن براي وسيلهاي عنوان به آن از كه هنگامي و

تر/ سخت كيفرشنيز استو بزرگتر گناهش شود

تورات تحريف ـ ج
را كتاب اين خداوند سپسمدعيشدند و تحريفكردند را تورات آنان از گروهي

ميخوانيم: كريم قرآن در گروه اين دربارة است/ كرده نازل چنين
َو الكِتاِب, مَِن هَُو مَا َو الكِتاِب, مَِن لِتَْحَسبُوُه بِالكِتاِب أَلِْسنَتَُهْم يَلُووَن لَفَِريقًا مِنُْهْم ٕانَّ <َو
هُـْم َو الكَـِذَب ِه اللّـى َعـلَي يَـُقولُوَن َو ِه, اللّـى ِعنِْد مِْن هَُو ما َو اللّىِه, ِعنِْد مِْن هَُو يَُقولُوَن

از را آن تا ميچرخانند كتاب به خويش زبان كه هستند كتاب اهل از گروهي : ٧٨ عمران. آل ـ ٢
خداوند نزد از كه آن با خداست, نزد از اين ميگويند: نيست/ كتاب از كه حالي در بپنداريد كتاب

ميبندند/ دروغ خدا بر ميدانند خود كه حالي در و نيست,

يَْعلَُموَن>/٢
و پـيچاندن مـعني بـه <لّي> اصل ميگويد, جرير ابن كه چونان اَلِْسنَتَُهْم>; <يَلُْووَن
را ديگـري دست كسي ف=ن> يد ف=ن <لّوي كه گفته اين از مٔاخوذ است, برگرداندن
هو الذي الله يده <لّوي گويد: كه شاعر سخن است معنا همين به برگرداند/ و پيچاند
گـفته كـه است مـاده همين از گرداند/ را دستش است چيره او بر كه خداوند غالبه>;
گـفته و چـرخـاند, را خـود دست يـا زبـان يعني لسانه> <لوي يا يده> <لوي ميشود:
نرساند/ خاك به و نپيچاند را او كسپشت هيچ يعني احٌد> ف=ن <مالويظهر ميشود:
و لفظي تحريف كتابخداوند] به زبان [چرخاندن بالكتاب> اللسان <لي از مقصود
شـيوه دو هـر بـه را تـورات آنـان چه, است; آن معنوي تحريف تنها يا و آن معنوي

ميگويد: نيشابوري تحريفميكردند/
الفـاظ ايـن حـركات تـغيير يـا تـورات الفـاظ تـحريف جـا ايـن در تحريف از مقصود گر ا
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كـه بـاشند كـوچك گـروهي زدهانـد دست كـاري چـنين بـه كـه كسـاني مـيبايست باشد,

در خـدشه تـحريف] [از مـقصود گـر ا امـا است/ مـمكن پـردازي دروغ بـر آنان همدستي

ـ بـاشد اسـتدIلها در شـبهه و شك القـاي وسـيله mnopqبه محمد نبوت بر آيات اين دIلت

اسـتدIل آيـه بـه مـحققان كـه هـنگامي نـيز مـا پـيروان مـيان در عـقيدگاني بـي كـه چـنان

انـبوه جـمعي و بسـيار مـردماني بـر كـه نيست بعيد هيچ ـ ميافكنند شبهه چنين ميورزند

/٢٣١ ص ج٢, /ق, هـ ١٣٨١ قاهره, حلبي, القرآن, غرائب محمد, بن حسن نيشابوري, ـ ١

كند/١ صدق

گونه آن تحريفتورات, به يهوديان از گروهي كه ميدهد خبر آن از آيهها اين در خداوند
آنـان ميكاهند/ آن از يا و ميافزايند آن بر خود پيش از و ميپردازند كند, تغيير معنايش كه
حـضرت اسـ=م پـيامبر نبوت از كي حا آيات در خود فاسد و نادرست اهداف با هماهنگ
آن شما تا الْكِتىاِب> مَِن <لِتَْحَسبُوُه ميزنند تغييري چنين دستبه آياتديگر در نيز mnopqو محمد
ِعنِْداللّىِه مِْن هَُو يَُقولُوَن <َو نيست/ كتاب از كه حالي در مَِنالْكِتىاِب> مىاهَُو <َو بپنداريد كتاب از را
در نيست/ جانبخداوند از كه آن با است جانبخداوند از اين ميگويند ِعنِْداللّىِه> مىاهَُومِْن َو
جانب از اساسًا كه اين پس و باشد, تورات كتاب از شدهها تحريف كه اين نخست آيه, اين
كـتاب آيـات از كه چونان شدهها, تحريف اين شود دانسته تا است شده نفي باشد خداوند
جانب از كه ميكند صدق اينها از يك هر بر چه, نيست; نيز قياسي و اجماع و سنت نيست,
اين است/ كلياتآيين و اصول از شده استنباط و الهي احكام از حكمي كه معنا بدان خداست,
ايـن كـه بـاشد آن ِه> ِعـنِْداللّـى <هَُومِْن يهوديان گفتة اين از مقصود كه دارد وجود هم احتمال
دادن نسبت در تحريفگران چه, است; داشته وجود پيامبران ديگر كتابهاي در تحريفشدهها
سخنان از كه چونان ـ ميكردند عمل گون گونا و بودند سرگردان خداوند به شدهها تحريف
آنچه ميگفتند رويارويميشدند تورات از گاه ناآ و نادان مردماني با گر ا ـ ميآيد بر نيشابوري
آنچه كه ميكردند ادعا رويارويميشدند خردمند مردماني با گر ا و است/ تورات از ميگويند

هست/ پيامبران ديگر كتابهاي در آوردهاند
است رّدي ميبندند] دروغ خدا بر آگاهانه [اينان يَْعلَُموَن> هُْم َو الْكَِذَب اللّىِه َعلَي <َويَُقولُوَن

خداست/ جانب از تحريفشدهها آن ميگفتند كه يهوديان ادعاي بر جانبخداوند mnopqاز خدا پيامبر به ايمان و مردم ميان آن كمك به تا است بوده يهود حيلههاي از نيز اين
امكان اين و تكميل مردم انديشة و مردم بر آنان سلطة و پيشوايي بدينسان و افكنند فاصله
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هميشه براي را آنان كريم قرآن در خداوند اما بخورند/ روا بنا را مردمان اموال كه شود فراهم
كرد/ رسوا

همان كتابخويشرا كهخداوند ظاهرشاين و نادرستبود دروغينو حيلهاي اينحيله
بود چيزي همينظاهر, است/ كرده نازل مينويسند و ميكنند تفسير و ميخوانند آنان كه گونه
تحريف خداوند, بر بستن دروغ ميگفتند آنچه باطن اما ميفهماندند/ نيز مردمان به آنان كه
و دروغـين آبرويي كه آن نيز همه اين از هدفشان و بود خدا راه از مردم داشتن باز و كتاب
خودي به بودند گرفته كار به آنان كه وسيلهاي بدينسان, آورند/ چنگ به را پايدار نا دنيايي
و چندان دو گناه ميجستند بهره آن از نيز حرام هدفي به رسيدن براي چون و بود, حرام خود

ميشد/ سخت كيفر
خداوند البته و كند همانندي حيلهها اين با كه حيله هر بودن حرام بر است دليل خود اين

آن براي حكم اثبات پي در وي كه فرعي با كه گرفته خود قياس اصل را چيزي مٔولف هم باز ـ ١
يـهوديان كـه كـاري چه, است; معالفارق قياس وي قياس پايه اين بر و دارد بنيادين تفاوتي است
ديني نصوص و شرعي دليل در تصرف و دخل سخن ديگر به و كتاب در تصرف و دخل ميكردند
كه آن نه ميكند, استفاده دليل سعة از تنها حيلهگر حيله, جواز به معتقدان ديدگاه از كه حالي در بود,

م/ آورد/ـ عمل به تصرفي و دخل دليل در

است/١ گاه آ امور حقيقت به خود

نكردهاند آنچه براي خواهي ستايش ـ د
پيامبر به خطاب باره اين در خداوند شوند/ ستوده نكردهاند آنچه براي داشتند دوست آنان

خويشميفرمايد:
مَِن بَِمَفاَزٍة تَْحَسبَنَُّهْم َGَف يَفَْعلُوا لَْم بِما يُْحَمُدوا ٔاَْن يُِحبُّوَن َو ٔاَتَْوا بِما يَفَْرُحوَن الَِّذيَن تَْحَسبنَّ :>

نكردهاند آنچه به دارند دوست و خرسندند كردهاند آنچه به كه آنان مپندار :١٨٨ عمران. آل ـ ٢
است/ ك دردنا عذابي را آنان امانند/ در خداوند عذاب از شوند, ستوده

ٔاَليٌم>٢ َعَذاٌب لَُهْم َو الَعَذاِب,
كـه كـردهانـد روايت عوف بن عبدالرحمن بن حميد طريق از ديگران و مسلم و بخاري
انجام آنچه بر ما از كس هر گر ا بگو: و عباسبرو, ابن نزد رافع, اي گفت: خود دربان به مروان
آيا و است؟ كيفر سزاوار شود ستوده نكرده آنچه به نسبت بدارد دوست و شود شادمان داده
آيه اين كار؟ چه آيه اين به را شما گفت: پاسخ در عباس ابن ببينم؟ عذاب همه ما ميبايست
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و داشتند پنهان را آن پرسيد, چيزي دربارة آنان از پيامبر كه است شده نازل كتاب اهل بارة در
آنچه بارة در ميدادند نشان كه رفتند بيرون حالي در بدينترتيب و دادند خبر آن چيزيجز به
يعني كرده, كه كاري به و خواسته, را ستايشاو كار اين به و دادهاند, پاسخ بود پرسيده آنان از

/١٠٨ ص ,٢ ج المنثور, الدر سيوطي, : ك ر/ ـ ١

بودند/١ شادمان بود, پرسيده آنان از بارهاش در حقيقتآنچه پوشاندن
بـه پيامبر چون منافقان از مرداني كه آوردهاند خدري ابوسعيد از نقل به مسلم و بخاري
پس گـام او بـا هـمراهـي از كه اين به و ميكردند خودداري او با همراهي از ميرفت جهاد
و مـيآوردند عـذر و بـهانه او نزد ميگشت باز جهاد از چون اما ميشدند; شادمان نهادهاند
مناسبتآيه بدين ستايششوند/ بودند نكرده آنچه به كه داشتند دوست و ميخوردند سوگند

همان/ : ك ر/ ـ ٢

شد/٢ نازل
ميگويد: ابنحجرعسق=ني حافظ

ايـن مـيان بـاشد شـده نـازل گـروه دو هر بارة در آيه است ممكن كه توجيه اين با ميتوان

را پـاسخ هـمين نـيز ديگـران و قـرطبي كـرد/ ايـجاد سازگاري عباس ابن روايت و روايت

دادهاند/

از منافقان بيشتر است: گفته نيز مفسر ابوالسعود و آمده چنين نيز كثير ابن حافظ تفسير در
بودند/ يهوديان

راستي و ظاهرشصدق استكه شده نازل حيلهاي دربارة آيه كه ميآيد گذشتبر آنچه از
نفاقي خود اين و بوده, پيامبر به چيزيخ=فواقع نماياندن نيز آن از هدف و باطنشدروغ و

است/ آشكار
حـرام حيلههاي به كه كساني همة بر اما شده, نازل خاص سببي دربارة آيه اين چند هر
استعموم معيار آنچه ـ كثريتعالمان ا و محققان نظر بنابر ـ چه ميآورندصدقميكند; روي
همان معيار بگوييم و برگزينيم نيز را مرجوح ديدگاه گر ا حتي خصوصسبب/ نه است لفظ
از حرام حيلههاي چه, كرد; قياس حيله اين بر را حرام حيلههاي ميتوان هم باز است سبب
مـيباشد نـافرماني و عصيان واقعش و فرمانبري ظاهرش كه انداز غلط كردههايي و گفتهها

حـرمت بـر سـخن ديگر به يا حيله حرمت بر معيار كدام با آيه نيست روشن مترجم براي ـ ٣

ميكند/٣ د�لت حيله حرمتهر بر آيه شيوه اين به و نيست, بيرون
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م/ ـ است/ دYلتكرده آنها به تعبد از پس لفظي ادله اطDق و سعه از بهرهجستن

كمكحيله به وارثان به رساندن زيان از نهي : ٧
ميفرمايد: خداوند

َو َك, تََر مَا ثُلُثَا فَلَُهنَّ اثْنَتَيِْن فَْوَق نَِساًء كُنَّ ْن فَٕاِ أ:نْثَيَيِْن, َحظِّ مِثُْل كَِر لِلذَّ ٔاَْوَ:ِدكُْم, فِي اللّىُه <يُوصيىكُُم
لَْم ْن فَٕاِ َولٌَد, لَُه كَاَن ٕاْن َك تََر ا مِمَّ ُدُس السُّ مِنُْهما َواِحد لِكُلِّ بََويِْه َ:ٔ َو النِّْصف, فَلََها َواِحَدًة كَانَْت ٕاْن
بِهَا يُوِصي َوِصيٍّة بَْعِد مِْن ُدس, السُّ فGَٔمِِّه ٕاْخَوٌة لَُه كَاَن ْن فَٕاِ الثُّلُُث, فGَٔمِِّه ٔاَبََواُه َوِرثَُه َو َولٌَد لَُه يَكُْن
َعـلِيمًا كَـاَن َه اللّـى ٕانَّ اللّىِه, مَِن فَِريَضًة نَفعًا, لَكُْم أَقَرُب ٔاَيُُّهْم تَْدُروَن :َ كُْم َؤاَبْنَأوُ كُْم آبَأوُ ٔاَْوَديٍن,
ا مِمَّ بُُع الرُّ فَلَكُم َولٌَد لَُهنَّ كَاَن فَٕاْن َولٌَد, لَُهنَّ يَكُْن لَْم ٕاْن ٔاَْزَواجكُم َك تََر ما نِْصف لَكُم َو َحكيِمًا#
لَكُم كَاَن ْن فَٕاِ َولٌَد, لَكُم يَكُْن لَْم ٕاْن كْتُْم تََر ا ممَّ بُُع الرُّ َولَُهنَّ ٔاَْوَديٍن, بِها يُوِصيَن َوِصيَّة بَْعِد مِْن تركن,
ٔاَِوامَْرٔاٌَة كGَلًَة ُيوَرُث َرُجٌل كَاَن ٕاْن َو ٔاَْوَديٍن, بِها تُوُصون َوِصيٍَّة بْعِد مِْن كْتُْم, تََر ا مِمَّ الثُُّمُن فَلَُهنَّ َولٌَد
مِْن الثُّلُِث, في كَاُء ُشَر فَُهْم ذَلَك مِْن كْثََر ٔاَ كَانُوا ْن فَٕاِ السُدس, مِنُْهما َواِحد فَلِكلِّ ٔاُْخٌت ْو ٔاَ ٔاٌَخ لَُه َو
مَْن َو اللّىِه ُحُدوُد تِلَْك # َحلِيٌم َعلِيٌم َواللّىُه اللّىِه, مَِن َوِصيًَّة , ُمضارٍّ غَيَْر ٔاَْوَديٍن بِها يُوَصي َوِصيٍَّة بَْعِد
َو # الَعِظيم الَفْوُز ذَلَِك َو فِيها, َخالديَن نَْهاُر أ:َ تَْحتِها مِْن تَْجِري َجنّاٍت يُْدِخلْه َرُسوله َو اللّىَه يُِطِع

بـرابـر سهمي را پسر كه ميكند سفارش شما به فرزندانتان بارة در خداوند :١٤ ـ ١١ نساء ـ ١
گر ا و است, ايشان آِن از جايگذاشته بر آنچه سوم دو باشند دختر دو بيشاز گر ا است/ دختر دو سهم
را او كه گر ا است, ميراث ششم يك را او مادر و پدر از كدام هر و اوست آن از نصف بود دختر يك
گر ا اوست/ مادر آن از يكسوم برند ارث او از ومادر پدر و نباشد فرزندي را او گر ا اما باشد/ فرزندي
َديني يا و كرده استكه وصيتي اينپساز البته و اوست, مادر آِن از ششم يك باشد داشته برادر چند
حكم اينها رسانند/ بيشتر سود شما به يك نميدانيدكدام فرزندانتان, و پدرانتان است/ داشته استكه
نباشد/ فرزند را آنان كه گر ا شماست, آن از ارثزنانتان از نيمي است/ حكيم و دانا خداوند خداست/
آن از داشتهاند كه ديني يا كردهاند كه وصيتي از پس آنان ارث چهارم يك باشد فرزند را آنان گر ا اما
را آنان داشتيد فرزند گر ا اما باشيد, نداشته فرزند كه گر ا شماست, ارث چهارم يك را آنان شماست/
يك گر ا داريد/ استكه َديني يا ميكنيد استكه وصيتي پساز اين البته و شماست ارث يكهشتم
اين از يك هر باشد, داشته خواهري يا برادر كه باشد زني گر ا يا ميبرند, ارث او از كDله كه باشد مرد
از پس اين و همديگرند, شريك سوم يك در باشند بيشتر اين از گر ا اما برد/ خواهند ششم يك دو
اينها نميرساند/ زيان وارثان] سهم [به كه است بدهكاريي از پس نيز و ميشود كه است وصيتي
زير در كه آورد در بهشتهايي به را او خداوند برد فرمان او رسول و خدا از كس هر و خداست احكام
و خدا هم كس هر است/ بزرگ كاميابي همان اين, مانند/ جاودان جا آن در و است جاري نهرها آنها

مُِهيٌن>/١ َعَذاٌب لَُه َو فِيها, خالِدًا نارًا يُْدِخلُْه ُحُدوَدُه يَتََعدَّ َو َرُسولَُه َو اللّىَه يَْعِص مَْن
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او و آورد, در بود خواهد جاودانه آن در كه آتشي به را او كند تجاوز او احكام از و نبرد فرمان را رسول
است/ ك دردنا عذابي را

آيه تفسير از چكيدهاي
است: فرموده بيان را زير احكام آيات اين در خداوند

روشـن البـته /</// او�دكم في الله <يوصيكم عبارت در والدين, و فرزندان ميراث ـ الف
اجرايوصيتميتاست, و بدهيها كردن ادا پساز وارثان از دسته اين ميان ارث استتقسيم
بـنابر است گـفتني َاْوَديٍْن>/ ا بِهى يُوصيى َوِصيٍَّة بَْعِد <مِْن ميكند: تصريح آيه خود در كه چونان

شود/ رسانده زيان وارثان به نبايد بدهي به اقرار در همچنين وصيتو در اجماع,
در ازواجكـم///> تـرك ما نصف لكم <و عبارت در يكديگر, از شوهر و زن ميراث ـ ب
پس و ٔاودين> بها يوصين بعدوصية <من قيد خود زن از مرد ارث سهم تعيين از پس نيز اينجا
ديگر از و آمده, ٔاودين> بها توصون وصية بعد <من قيد خود شوهر از زن ارث سهم تعيين از
مرد و زن بدهي, به اعتراف در يا وصيت در نبايد كه است شده اجماع نيز جا اين در سوي

باشند/ داشته را همديگر به رساندن زيان قصد
ك=له كه كGَىلًَة; ُيورُث َرُجٌل كىاَن ِان <َو عبارت در مادري, خواهران و برادران ميراث ـ ج
تفسير در ٔاَْوُاْخٌت>/ َاٌخ لَُه َو ٌة اْمَرٔاَ <ٔاَو بودن, پسر و پدر جهت از نه باشد كسي بستة كه آن يعني
خواهر و برادر حكم كه شده مقيد مادري خواهر و برادر به خواهر و برادر روي آن از آيه اين

تـصريح ابـي يا ابويني خواهران و برادران ميراث حكم به آن در كه است ١٧٦ آية مقصود ـ ١
فقه في العرفان كنز مقداد, بن الدين جمال سيوري, به كنيد رجوع آيه دو هر اين بارة در است/ شده

م/ ـ /٣٣٥ ٣٣٢ـ ص ,٢ ج /ق, هـ ١٣٨٥ تهران, الجعفريه, مكتبة القرآن,

پساز اينجا در روي هر به است/ آمده سوره١ همين از ديگري آية در پدري يا مادري و پدر
بَْعِد <مِْن قيد تعدد, صورت در هم و انفراد صورت در مادري خواهر و برادر ارث سهم بيان
وصيت و بدهكاري به اقرار عبارت اين در و است آمده < ارٍّ مُضى غَيَْر َاْوَديٍْن ا بِهى ي يُوصى َوِصيٍَّة
َعـليٌم ُه اللّـى َو ِه اللّـى مَِن <َوِصيًَّة نياورد/ پي در وارثان براي را آزاري و زيان كه شده مقيد بدان
قصدي چنين كسي چه و دارد رساندن زيان قصد كسي چه كه اين به خداوند يعني َحليٌم>;
زيـان آهـنگ كه را كساني كيفر روي همين از و بردبار, نيز حال عين در و است گاه آ ندارد

شوند/ مغرور يافتهاند كه مهلتي به آنان مباد پس پيشنمياندازد; دارند وارثان به رساندن
كه آن با ـ اخير مورد اين در بدهي به اعتراف وصيتو در نرساندن زيان قيد به آيه تصريح
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شخص گاه كه است روي آن از ـ بود ثابت اجماع به قيد اين نيز مادري خواهر و برادر غير در
انـديشه ايـن در مادري ناتني برادران با خويشاوندي سستي سبب به خود زندگي دوران در
برساند/ زيان ايشان به آنان واجب سهم از كاستن يا ارث از آنان كردن محروم با كه ميافتد

نيز و وارثان سهم تعيين احكام جمله از و گفته پيش احكام به اشاره با آيهها اين ادامة در
ايـنها يـعني ِه>; اللّـى ُحُدوُد <تِلَْك است: آمده بدهي به اقرار يا وصيت نبودن ضرررسان حكم
با و نگذريد آنها از است; خويشنهاده حكمت عدالتو حكم به خداوند كه است حدودي

نورزيد/ مخالفت آنها
يـا حـيلهاي كـمك بـه و برد فرمان او رسول و خدا از كه هر َرُسولَُه>; َو اللّىَه يُِطع َومَْن >
نكند, بازي دستخوش را ارث سهام و نكاهد برخي سهم از و نيفزايد برخي سهم بر وسيلهاي
داشـته مـقرر و كـرده تـعيين او كه گونه آن و است خداوند حكم آنچه بر را سهام اين بلكه
مِْن تَْجِري َجنَّاٍت <يُْدِخلْه نكند وارد وارثان بر زياني خود بدهي به اقرار وصيتيا در و گذارد وا
نهرها زيرش از كه بهشتي به را او خداوند الَعِظيم>; الَفْوُز ذَلَِك َو فِيها, َخالِِديَن اُر ا:نهى تَْحتِها
مَـْن <َو است/ بـزرگ رستگاري همين, كه ميماند آن در جاودان و ميآورد در است جاري
يـا بدهي طريق از وارثان به رساندن زيان با كس هر و ُحُدوَدُه>; يَتََعدَّ َو َرُسولَُه َو اللّىَه يَْعِص
نافرماني را رسول و خدا ديگر شيوة هر به يا و آنان شمارة و سهم كاستن و افزودن يا وصيت,
در دوزخ به را او خداي مُِهيٌن>; َعَذاٌب لَُه َو فِيها, خالِدًا نارًا <يُْدِخلُْه بگذرد الهي حدود از و كند
و ورزيده ضديت مخالفتو او تشريع حكمتو با و داده تغيير را خداوند حكم كه چرا آورد;
او حكم برابر در نبودن تسليم و تقسيمخداوند به نارضايتي از ميتواند تنها كه كارياست اين
الرجل <اّن mnopqفرمود: خدا رسول كه: است كرده نقل ابوهريره از احمد امام گيرد/ سرچشمه
خل فيد عمله بشّر له فيختم وصيّته في حاف اوصي فاذا سنة سبعين الخير اهل بعمل ليعمل
عـمله بـخير له فيختم وصيته في فيعدل سنة سبعين الشر اهل بعمل ليعمل الرجل ان و النار,

و ميورزد ستم وصيت در ميكند وصيت چون اما ميكند نيكوكاري سال هفتاد كسي گاه ـ ١
انجام بدان كار سال هفتاد كسي گاه اما ميآيد/ در دوزخ به وي و ميكند ختم شر به را او كار خداوند
ميكند ختم خير به را او كار خداوند و ميورزد عدالت وصيت در ميكند وصيت چون ولي ميدهد

/٣ باب وصايا, كتاب ماجه, ابن سنن ك: ر/ ميآيد/ در بهشت به وي و

كـه بـخوانـيد را آيه اين ميخواهيد گر ا افزود: روايت اين از پس ابوهريره الجنه>/١ فيدخل
به حديثي نيز ترمذي و داوود /< مُهيىٌن َعَذاٌب > ميفرمايد: كه آنجا تا اللّىِه ُحُدوُد <تِلَْك فرمود:
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بـه را آن وي و شـود نـقل صـحابي از كـه است حـديثي سـنت اهل اصطDح در موقوف ـ ١
م/ ـ منقطع/ خواه و باشد متصل صحابي تا سند سلسلة خواه باشد, نداده mnopqاسناد پيامبر

عـباس ابـن از مـوقوف١ طـريق به صحيح حديث اين همچنين كردهاند/ روايت معنا همين

/٢ باب الوصايا, كتاب ترمذي, ك: ر/ است/ كبيره گناهان از وصيت در رساندن زيان ـ ٢

ثلث از بيش به وصيت mnopqهم خدا پيامبر الكبائر٢>/ من الوصية في <ا�ضرار كه است رسيده
ممنوع باشد كه مقدار هر به نيز را وارث براي وصيت و فرموده, منع وارث غير براي را ميراث

اختDف وارث براي وصيت بارة در اما نيست, نافذ نيز شيعه ديدگاه از ثلث بر افزون وصيت ـ ٣
نزد مقبول نظر اما ميداند, نافذ و وصيتجايز جواز ادله اطDق به وارثرا براي وصيت شيعه است/

م/ ـ است/ وصيت اين جواز عدم سنت اهل عامه

خداوند كه است كسي پيامبر و باشند/ راضي چنينوصيتي به وارثان كه آن مگر است,٣ كرده
مرگ پيشاز مردي استكه روايتشده انصاري ابوزيد از است/ سپرده او به كتابشرا تفسير
mnopqميان پيامبر او مرگ پساز نداشت/ ديگر مالي هيچ اين جز و كرد آزاد خويشرا ششبندة
ايـن دانست/ ثـابت را ديگر نفر چهار بردگي و كرد آزاد را آنها دوتاي و زد قرعه بردگان آن
آمده آن در كه آورده معنا همين به حديثي هم ابوداوود و كرده, روايت نيز احمد را حديث

نميشد/ دفن مسلمانان قبرستان در بودم ديده شدن دفن از پيش را او گر ا ـ ٤

منّجز عتق وقتي استكه روشن المسلمين>٤/ مقابر في يدفن لم يدفن ان قبل <لوشهدته است:
به عتق] بر وصيت همان يعني مرگ[ از پس عتق باشد داشته حكمي چنين مرگ بيماري در
<ان فرمود: mnopqرسيده پيامبر از هم حديثصحيح اين بود/ خواهد سزاوارتر حكمي چنين

ك: ر/ نـيست/ وصـيتي وارث بـراي پس است; داده او به را حقي صاحب هر حق خداوند ـ ٥
/٦ باب الوصايا, بخاريكتاب صحيح

جز به سنن صاحبان و احمد را حديث اين لوارث>٥ ف=وصية حقه حق ذي كل قداعطي الله
نـظر بـدين ا6م كـتاب در شـافعي و دانسته, صحيح را آن ترمذي كردهاند, روايت ابوداوود
كـردهانـد/ اجـماع آن مـقتضاي بـه عمل بر عالمان كه چرا است; متواتر متن اين كه گرويده

بـه تـقرير و فـعل و قـول از اعـم چـيزي آن در كـه است روايتي مشهور ديدگاه از مرفوع ـ ٦
خواه و باشد تابعي خواه باشد, صحابي است داده نسبت كه كسي خواه شود, داده mnopqنسبت پيامبر
ص هـ/ق, ١٣٩٧ دمشق, جامعة مصطلحه, و الحديث علوم صبحي, صالح, ك: ر/ بعد/ نسلهاي از

م/ ـ /٢٢٩ ـ ٢٢٦

الوصـية <�تـجوز فـرمود: كه است كرده روايت مرفوع٦ طريق به ابنعباس از نيز دارقطني
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كتاب بخاري, صحيح ك: ر/ بخواهند/ نيز ورثه كه آن مگر نيست جايز وارث براي وصيت ـ ١
باب٦/ الوصايا,

الوصايا/ كتاب , ٦ ج ا=وطار, نيل شوكاني, ك: ر/ ـ ٢

است/٢ دانسته حسن را حديث التلخيصاين در حافظ الورثة>١ يشاء ان ا� لوارث
صحتو در وارثو براي اقرار در فقهي مذاهب پيشوايان كه احاديثاست اين به نظر با

گزيدهاند: بر را نظر دو و كرده اخت=ف آن صحت عدم
مذهب اين ميرود/ اتهام گمان اينجا در زيرا نيست; وارثصحيح براي اقرار كه اين يكي

است/ شافعي قديم فتواي همچنين و احمد و ابوحنيفه, مالك,
نيز بخاري استو شافعي جديد فتواي اين است وارثصحيح براي اقرار كه اين ديگري

ميگويد: العظيم القرآن تفسير در كثير ابن حافظ است/ برگزيده را آن خود صحيح در
بـارهاش در نـظر اخـت7ف ايـن بـاشد واقـع مـطابق و درست خـود خـودي به اقرار هرگاه

كـردن كـمتر يـا كـردن زيـادتر بـراي وسـيلهاي و حـيلهاي اقرار اين هرگاه اما است/ جاري

بـها يـوصي وصـية بـعد <من آية نص به نيز و فقيهان اجماع به باشد وارثان از برخي سهم

م/ ـ /٢١٩ ص ج٢, العظيم, القرآن تفسير ابنكثير, ك: ر/ ـ ٣

است/٣ حرام مضار> غير ٔاودين

ضـرر گر ا <اثم>; و <جنف> است; گونه دو بر قرآن تعبير در رساندن زيان و ضرر اصوً�
<اثـم>/ پـذيرد صـورت قصد با گر ا و است <جنف> گيرد, انجام قبلي تصميم بدون رساندن
چنين خواه است, ضرررسان كند وارثوصيت غير براي ثلث از بيش به كس هر بدينسان,
ثلث به گر ا اما كند/ رد را وصيتاو وارثميتواند و باشد, نداشته خواه و باشد داشته قصدي
واجباست داشته, وارثان به رساندن زيان قصد كه نباشد روشن و كند ثلثوصيت از كمتر يا
براي ديگران به رساندن زيان هدف به <موصي> بداند <موصيله> گر ا البته شود/ وصيتشاجرا
به كه كند اعتراف هم <موصي> خود گر ا و نيست, ح=ل او براي مال آن گرفتن وصيتكرده او

نيست/ اجرايوصيتجايز طريق از او, به دادن ياري است كرده وصيتي زدن زيان هدف
ديگر كسي يا موصي كه اين نيز و جنف, و اثم بر مشتمل وصيت كردن لغو خود خداوند
مُوٍص مِْن خاَف فََمْن > است: فرموده و كرده جايز كند قرار بر صلح <موصيله> و ورثه ميان

بپردازد اصDح به آنان ميان و كند, گناه يا ستم وصيتكنندهاي كه بترسد كس هر :١٨٢ بقره. ـ ٤
نيست/ گناهي او بر

شارع مقصود و موصي مقصود ميان رهگذر اين از تا َعلَيِْه>,٤ ِاثَْم فGَى بَيْنَُهْم فََاْصلََح ِاثْمًا ْو ٔاَ َجنَفًا
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به هيچگاه ميگويد سخن آن از آيه كه اص=ح اين كه است روشن البته شود/ ايجاد سازگاري

نيست/ ح=ل به حرام تبديل معناي

حيله حرمت بر آيهها گواهي
اينحكايتميكند از آن نظاير و < اّرٍ مُضى غَيَْر ٔاَْوَديٍْن ا بِهى يُوصيى َوِصيٍَّة بَْعِد عبارت<مِْن الفـ
به رساندن زيان آن از هدف كه است بدهيي يا وصيت ميشود داشته مقّدم ميراث بر آنچه كه
كـارش باشد رساندن زيان بدهي به اقرار يا وصيت از شخص هدف گر ا چه نباشد; وارثان
و مُـهيىٌن> اٌب َعـذى ـ عـبارت تا ـ اللّىِه ُحُدوُد <تِلَْك آية به حقيقت اين است/ نامشروع و حرام

است/ تقويتشده و كيد تٔا رسيده باره اين در كه احاديثي وسيله به همچنين
يا وارث به بدهيي شخصبه كه است آن به بدهي, طريق از وارثان به رساندن زيان قصد
آن به نيز طريقوصيت از رساندن زيان كه چونان ندارد, حقيقت هيچ كه كند اقرار وارث غير
هدفشنه ولي كند آنوصيت از كمتر ثلثو به يا كند ثلثوصيت از بيش مقداري به كه است
قـالب در وارث بـراي وصيت باشد/ وارثان از برخي سهم از كاستن بلكه خداوند, به تقرب

تا و دارد را وصيتها ديگر حكم شيعه ديدگاه از وارث براي وصيت شدهايم يادآور هم پيشتر ـ ١
م/ ـ است/ ونافذ صحيح تركه ثلث مقدار

دارد/١ حكمي چنين نيز است جايز بظاهر كه كاري
الهي كسقوانين هر كه د�لتميكند اين بر مُهيىٌن> اٌب َعذى تا ـ اللّىِه ُحُدوُد <تِلَْك عبارت ـ ب
يا بگيرد بازي به كردن كم و زياد با است شده تعيين وارثان براي كه را اندازههايي و بشكند را

است/ سخت عذابي را او و كرده تجاوز الهي حدود از سازد, محروم ارث از را كسي
زير حيلة چند پيشگفته آيههاي گفتمجموع ميتوان ميآيد بر آيه از كه نكته دو اين بنابر

ميكند: حرام را
و قـرض و وهبه بيع چون پيشين عقدي به دروغين اقراري قالب در شخص كه اين ١ـ

م/ ـ است/ وارث براي وصيت صحت عدم بر فرع حيلهاي چنين براي موضوع ثبوت ـ ٢

كند/٢ وارثوصيت براي آنها همانند
مقداري به وارث غير براي ترتيب همين به دروغين اقراري قالب در شخص كه اين ٢ـ

كند/ ثلثوصيت بر افزون
نه وصيت اين از هدفش اما كند, وصيت بيگانهاي براي ثلث از كمتر يا ثلث به كه اين ٣ـ

باشد/ وارثان ارث سهم از كاستن بلكه خداوند, به تقرب
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آنچه از را دخترش سهم وسيله بدين تا كند وصيت خود دختر پسر براي مث=ً كه اين ٤ـ
سازد/ بيشتر است كرده برايشتعيين خداوند

يا بكاهد وارثان ارث سهم از وسيله بدين تا كند اقرار اجنبي وارثي وجود به كه اين ـ ٥
سازد/ محروم ارث از را برخي

ورزيـدن سـتم و گناه آنها از هدف و فرمانبري ظاهرشان كه هستند حيلههايي همه اينها
كه ديگر كاري يا كند حيله كه هر براي و كرده بار حيله حقيقت بر را حكم خداوند و است

باشد/ بيّنهها و قراين به بسته دنيا در گرچه قرارداده, سخت عذابي است mnopqحقيقتشحيله پيامبر با مخالفت از نهي : ٨
ميفرمايد: باره اين در تعالي خداوند

نُْصلِِه َو تََولّيى ماى نَُولِِّه الُْمٔومِنِيَن َسبِيل غَيَْر يَتَّبِْع َو الُْهديى لَُه مىاتَبَيََّن بَْعِد مِْن ُسوَل الرَّ اِقِق يُشى <َومَْن

جز ازشيوهاي و ورزد مخالفت پيامبر با هدايت راه شدن آشكار از پس كه هر :١١٥ نساء. ـ ١
بد كه ميافكنيم جهنم به و ميگردانيم ميپسندد خود كه سوي بدان را او كند پيروي مٔومنان شيوة

است/ سرنوشتي

١/< يرًا مَصى ساَءت َو َجَهنَّم

آيه تفسير از چكيدهاي
سويي در شخص كه آن و است مخالفت معني به شقاق و مشاقّه ُسوَل>; الرَّ اِقِق يُشى َومَْن >
كـه گـمراهـيي نماياندن درست با يعني مىاتََولّّي>; <نَُولِِّه گيرد/ قرار است ديگري آن آنچه جز
راه از مانعها برداشتن ميان از و او براي آن كردن داشتني دوست با و است, برگزيده شخص
<وليت از است مٔاخوذ واژه اين بريم/ است برگزيده خود سويآنچه به را او آن, به رسيدنوي
<نُْصلِِه داشتم/ سوي ف=ن به خود روي و چشم گوشو يعني كذا> وجهي و بصري و سمعي
را آتشدوزخ شعلة كافر معناستكه بدان النار> الكافر <َصلِي آوريم] در دوزخ به را [او َجَهنََّم>
ايـن هيزم را او و چشاند او به را دوزخ آتش خداوند يعني النار> الله <اص=ه و افروخت, بر
كردم/ كباب را گوسفند كه آن معني به <رمي>, باب از الشاة> <صليت گويند: همچنين آتشكرد/
mnopqدر پـيامبر راسـتي شـدن روشـن از پس كس هـر كه است آن آيه از بخش اين مراد
مٔومنان و بدانخوانده را مردم او كه حقي راه استاز دينحق آورده او آنچه كه اين دعوتشو

dayani
Typewritten Text
بازگشت به فهرست
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راه و برايشميآرايد را ناشايستاو كارهاي خداوند گيرد, فاصله پيشرفتهاند آن مخلصدر
گران باري و سنگين گناهاني با وي نتيجه در تا ميكند هموار او براي برگزيده كه را گمراهي آن
چونان و افكند در آتشدوزخ به گناهكاري و گناه اين به را او خداوند و كند م=قات را خداي

است/ نداشته همانندشآشنايي با كه بچشاند او به را پايدار وحشتي عذابو
شريعت و سنت و گيرد صورت آشكار و صريح ميتواند هم پيامبر با مخالفت كه آنجا از
كردهانـد اجماع آن بر امت آنچه و باشد تلويحي و ضمني ميتواند هم و شود نهاده كنار او
شده عطف ُسوَل> الرَّ ِاّوِقِق <يُشى عبارت بر الُمٔومِنيىَن> َسبيىِل غَيَْر يَتَّبِْع <َو عبارت شود, گذاشته وا

ميگويد: آيه ذيل در خود تفسير در كثير ابن ـ است
ايـن بـا البـته است/ نـخستين صـفت بـا مـ7زم صـفت ايـن المـٔومنين>/ سـبيل غـير <ويتبع

اتـفاق آن mnopqبـر مـحمد امت آنـچه بـا گاه و ميشود مخالفت نصشارع با گاه كه تفاوت

امت ايـن گـرامـيداشت روي از كـه چرا است; شده مسلّم آن بارة در اجماعشان و كردهاند

در و شـده تـضمين آنـان اجـتماع فـرض بر گناه از امت عصمت ,mnopq بزرگداشتپيامبر و

ايـن مـعنوي تـواتـر نـيز عـالمان از بـرخـي و است آمده بسياري احاديثصحيح باره اين

/٣٩٣ ص ج٢, العظيم, القرآن تفسير ابنكثير, ك: ر/ ـ ١

كردهاند/١ ادعا را احاديث

حيله حرمت بر آيه گواهي
ميآيد: دست به زير نكات از گواهي اين

سببرا آن شارع كه رسد هدفخود به كمكسببي استبا خواسته ورز حيله چون الفـ
ضـمني و تـبعي صورت به هدفي چنين براي را سبب آن يا و نكرده تشريع هدف آن براي
يا منفعت برايجلب روي اين از است/ كرده قصد صورتاصلي به را آن او ولي كرده تشريع
و پيموده, شارع طريق جز طريقهاي و گرفته پيش در شرع راه جز راهي شخصي مفسدة دفع
مـخالفت يك شـارع, طريق جز طريقي پيمودن شخصي, مفسدة دفع يا منفعت جلب براي

است/ شرع حكم و شرع با آشكار
چنين به آن براي بلكه نمييازد, دست خويش حيلة به دليل بي و بيهوده حيلهورز ـ ب
و خواسـته او كه است چيزي آن در ُحسن و مصلحت ميبرد گمان كه ميآورد روي كاري
را آن شارع و گذاشته وا را آن او كه است چيزي آن در قبح و مفسده و گذارده, وا را آن شارع
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حيلهورز كه است اين از سختتر و آشكارتر مخالفتي چه پرسيد: بايد كنون ا است/ خواسته
شمرد؟ پسنديده ديده ناپسند شارع را آنچه و ببيند ناپسند دانسته پسنديده شارع را آنچه

براي <وسيلهاي> شده, قرارداده <مقصود> شرع در كه را شرعي موضوعات حيلهورز ـ ج
چـنان بـه رسـيدن بـراي را مـوضوعها آن اساسًا شارع كه ساخته ديگر چيزهايي به رسيدن
روزه و نماز عباداتمحضهمانند در بروشني را مخالفت اين است/ نكرده تشريع چيزهايي
شخص اينجا در باشد/ ريا نمونه, براي آنها, از شخص هدف كه جا آن ديد, ميتوان حج و
از گـريختن بـراي وسـيلهاي يـا و دنـيا دارايـي و آبـرو به رسيدن براي دستاويزي را عبادت
ديگـر بـه است/ قرارداده ـ نماز ترك كيفر به قتل مجازات همانند ـ عبادت ترك مجازاتهاي
و دانسـته مـيشوند خـواسـته خـود خودي به كه مقصودهايي را عبادتها اين شارع سخن,
هدف شارع نظر در آنچه بدينسان, و شمرده, هدفهايخود براي وسيلههايي را آنها حيلهورز

/٣٣٥ و ٣٣٤ ص ,٢ ج الموافقات, ابراهيم, ابوعبدالله شاطبي, ك: ر/ ـ ١

است/١ آشكار مخالفتي اين و شده, وسيله وي نظر در بوده مقصود و
مـت=زم يـا هم به نزديك شود, تٔامل آنها در كه صورتي در گفته, پيش وجه سه اين البته

وي كه ميشود ممكن تفسيرهايي و توجيهها همان با نگارنده مقصود بر آن دYلت البته و ـ ٢
پيش اندازه اين تا يكآيه از برداشت در ميتوان آيا نيست روشن مترجم براي است/ آورده اينجا در

م/ ـ پرداخت؟ مصداقها بر آنها انطباق به آنگاه و كرد استخراج كلي عنوانهايي اينگونه و رفت

هستند/٢

ضرار مسجد داستان : ٩
َرُسولَُه َو اللّىَه َحاَرَب لَِمْن ٕاْرَصادًا َو مِنِيَن الُْمٔوْ بَيَْن تَفِْريقًا َو كُفرًا َو ِضَرارًا مَْسِجدًا اتََّخُذوا <َوالَِّذيَن
َس أُسِّ لََمْسِجٌد ٔاَبَدًا, فِيِه تَُقْم :َ لَكَاِذبُوَن# ٕانَُّهْم يَْشَهُد اللّىُه َو الُْحْسنَي, ٕا:َّ َرْدنَا ٔاَ ٕاْن لَيَْحلُِفنَّ َو َقبُْل مِْن
الُْمطَّهِريَن# يُِحبُّ َواللَُّه ُروا, يَتَطَهَّ ٔاَْن يُِحبُّوَن ِرَجاٌل فِيِه فِيِه, تَُقوَم ٔاَْن ٔاََحقُّ يَْوٍم ِل ٔاَوَّ مِْن التَّْقَوي َعلَي
فَانْهاَر هَاٍر ُجُرٍف َشَفا َعلَي نَُه بُنْيَا َس أَسَّ مَْن ٔاَم َخيٌْر رْضَواٍن و اللّىِه مَِن تَْقَوي َعلَي نَُه بُنيَا َس أَسَّ ٔاَفَمْن
ْن ٔاَ ٕا:َّ قُلُوبِِهْم فِي ِريبًَة بَنَْوا الَِّذي بُنْيَانُُهُم يََزاُل : # الظَّالِِميَن الَقْوم يَْهِدي :َ اللّىُه َو َجَهنََّم, نَاِر في بِِه

رسـانند, زيـان مـٔومنان بـه تا ساختند مسجدي كه هستند هم گروهي :١١٠ ـ ١٠٧ توبه. ـ ٣
كمينگاه جنگيدند او رسول و خدا با پيش اين از كه برايكساني آنجا و برانگيزند تفرقه و كفر ميانشان

َحكيٌم>/٣ َعلِيٌم َواللّىه ُقلُُوبُهْم, تََقطََّع
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خـود, آنـان كـه مـيدهد گـواهـي خداوند اما نخواستهايم/ نكويي جز كه ميخورند سوگند باشد/
سزاواتـر شده نهاده بنياد تقوا بر آغاز روز از كه مسجدي مايست/ مسجد آن در هرگز دروغگويند/
را كان پا خداوند و باشند ك پا دارند دوست كه هستند مرداني مسجد آن در بايستي/ آن در كه است
آن يا است سزاوارتر نهاده بنياد خدا خشنودي و ترسي خدا بر خويشرا بناي كه آن آيا دارد/ دوست
را سـتمگران خداونـد است؟ افتاده در جهنم به بدان و نهاده بنياد پرتگاهي لبة بر را خود بناي كه
از دلهايشان بندبند تا بود خواهد آنان نگراني دل ماية هماره كردهاند پا بر كه بنا اين نميكند/ هدايت

است/ حكيم و گاه آ خداوند بگسلد/ هم

آيهها نزول شٔان
به اوس از مردي مدينه, به پيامبر آمدن از پيش دوران در گفتهاند: آيهها اين نزول شٔان در
از پـيش دوران در او بود/ جاهليت در آنان پيشواي راهب ابوعامر صيفي, عمرو عبدبن نام
همين از و بود كرده تن بر ژنده و خوانده را كتاب دانشاهل و آمده مسيحيتدر آيين به اس=م
بن ابي بن عبدالله از پس دوم رتبة خود خاندان ميان در او ميخواندند/ راهب را او نيز روي
mnopqبه پيامبر چون داشت/ را ـ شهر آن رياستمردمان نامزد و مدينه بزرگ همان يعني ـ سلول
و آمدند گرد او پيرامون ـ خزرج اوسو مسلمانان جمله از و ـ مسلمانان و كرد هجرت مدينه
ابوعامر داد, پيروزي بدر نبرد در را مسلمانان خداوند و كرد خود آن از را موقعيتبرتر اس=م
ابي بن عبدالله 2اما برخاست/ اس=م با پيدا دشمني به ساختو آشكار خويشرا باطل ملعون
آمـد,/ در اس=م به داشت اصرار خود نفاق بر همچنان كه حالي در و ناخوشايندي روي از
ايـن گـفت: او خوانـد/ او بر قرآن از پارهاي و كرد دعوت خداوند به را ابوعامر خدا رسول
آيينم/ اين بر من گفت: آوردهام/ cdefgرا ابراهيم دين حنيف, آيين فرمود: آوردهاي؟ كه چيست
آوردهاي در حنيف آيين به چيزي تو اما آيينم, اين بر چرا, گفت: نيستي/ آيين اين بر تو فرمود:
آوردهام/ درخشش پر پاكو حنيفرا آيين بلكه نكردهام, چنين فرمود: پيامبر نيست/ آن از كه

ديـد كه هنگامي و رفت مكه به مدينه از وي يافت تحقق او خود بارة در نفرين اين اتفاقًا ـ ١
مرد/ قنسرين در غربت و تنهايي در و رفت شام به ميشود گير جا همه اسDم

فرمود: بميراند/١ تنهايي غربتو در را او خداوند بگويد دروغ كه ما از كدام هر گفت: ابوعامر
به فاسق آن كه سخناني از يكي بگوييد/ فاسق نگوييد/ راهب را او فرمود: همچنين او باشد/
تو با آنها كنار در كه اين مگر بجنگند تو با كه نمييابم را گروهي هيچ است: اين گفته پيامبر
بيرون خود قوم ميان از كفر بر پافشاري با ديگر تن چند با همراه روي همين از او ميجنگم/
به و كرد تشويق و برانگيخت خدا رسول با جنگ براي را مكه كفار و گريخت مكه به آمده

dayani
Typewritten Text
بازگشت به فهرست
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بدينسان شوند/ همراه او با و برند فرمان او از ببينند را او وي خاندان گر ا كه داد وعده آنان
كسي نخستين او آمدند/ احد پيكار به آمده گرد عرب عشاير ميان در خود همدستان با قريش
آنان داد/ آشنايي و بانگزد خويشرا قوم و آمده آوردگاه به و كرد برخورد مسلمانان با كه بود
و گفتند ناسزا را او آنگاه و ندهد خوشي را تو خداوند خدا, دشمن اي فاسق, اي گفتند: را او
از پس سوگند خداوند به ميگفت: كه حالي در برگشت, دشمن اردوي به او و دادند/ دشنام
را مسلمانان تا كند گودالهايي سپاه صفدو ميان در فاسق همين شدهاند/ شر گرفتار قومم من
حضرت دستآن ـ وجهه كرمالله ـ علي و افتاد آنها از يكي mnopqدر پيامبر سازد/ گرفتار آنها در
پادشاه هرقل از و گريخت شام به وي رسيدند پپروزي به مسلمانان كه آن از پس گرفت/ را
آنـجا نـيز او و كرد اميدوار و داد وعده را او نيز هرقل خواست/ ياري مسلمانان ضد بر روم
هوازن نبرد آن در چون و داد ادامه پيامبر جنگبا به حنين پيكار تا استوي شده گفته و ـ ماند/
خـاندان دود�ن و مـنافقان از گـروهي براي آنجا از و ـ گريخت شام به وي خورد شكست
با جنگ براي سپاهي با بزودي كه كرد اميداوارشان و داد وعده آنان به و نوشت نامه خويش
او داشت/ خواهد باز كارش از را او و شد خواهد پيروز او بر كرد, mnopqرويخواهد خدا پيامبر
بر آنجا در نامهها رساندن براي وي فرستادگان تا بسازند پايگاهي داد دستور آنان به همچنين
او كمينگاه ميآيد آنان ميان به خود وي كه زماني بتواند آنجا اين بر افزون و شوند وارد آنان
مسجد اين آنان كردند/ آغاز قبا مسجد مجاورت در را مسجدي ساختن آنان بدينسان باشد/
به را كار اين شود تبوك mnopqروانة پيامبر كه آن از پيش و كردند استوار را بنايش و ساختند را
تا گزارد نماز مسجدشان در و بيايد آنان ميان به خواستند او از و آمدند پيامبر نزد و بردند پايان
از مسـجد آن سـاختن علت بارة در پيامبر كنند/ استد�ل او تٔاييد و اقرار بر نمازگزاردنش با
شـبهاي در نـيازمندان بـراي و خـود خاندان ضعيفان براي را مسجد كه گفتند پرسيد, ايشان
خداونـد كه آن با كردند, ياد سوگند دعوي اين بر آنان ساختهاند/ تاريك شبهاي و زمستاني
بگزارد نماز مسجد آن در كه اين از را خود پيامبر خداوند ميگفتند/ دروغ كه ميدهد گواهي
بازگشت راه در پيامبر چون گرديم/ باز كه وقتي خداوند, خواست به فرمود: او و داشت نگه
ضرار حكايتمسجد شدو نازل او بر داشتجبريل فاصله آن از كمتر يا يكروز آنجا با و بود
مـيان افكندن تفرقه و كفر مسجد آن سازندگان انگيزة كه داد خبر او به را حقيقت اين نيز و
گرديده استوار تقوا بنيان بر روز نخستين از كه ـ قبا مسجد يعني خودشان مسجد در مسلمانان
زنند/ آتش و كنند اهلشويران سر بر را مسجد آن تا فرستاد را كساني پيامبر پس است/ بوده ـ
اسـباب دربارة تابعين, و 2صحابه سلف از رسيده روايتهاي كه است چيزي خ=صة اين
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بر روز نخستين از كه مسجدي از مقصود روايتها اين براساس ميگويد/ سخن آن از آيه نزول

قباست/ مسجد كنند بپرا آن از را مردم داشتند آهنگآن منافقان و شده بنيان تقوا
مدينه دل در كه است النبي مسجد مسجد آن از مقصود شده گفته ديگر روايتهايي در البته
كه است آمده خدري ابوسعيد از نقل به ترمذي و نسائي احمد, روايت در جمله از دارد/ قرار
آن گفت: يكي كردند; اخت=ف شده بنيان تقوا بر روز نخستين از كه مسجدي دربارة تن دو
مسجد همين آن فرمود: پيامبر پس خداست/ رسول مسجد گفت: ديگري و قباست; مسجد
از خـود صـحيح در مسـلم هـمچنين است/ صحيح حديث اين ميگويد: ترمذي است/ من
او از و برخوردم سعيد ابي بن عبدالرحمن به گفت: استكه كرده نقل عبدالرحمن بن ابوسلمة
روزي گفت: پدرم گفت: شنيدي؟ پدرتچه از شده بنيان تقوا بر كه مسجدي دربارة پرسيدم:
آن خـدا, رسـول اي گـفتم: و شدم وارد بود همسران از يكي درخانة mnopqكه خدا رسول بر
بر و برداشت ريگ mnopqمشتي پيامبر گفت: پدرم است؟ كدام شده بنيان تقوا بر كه مسجدي
گفت: عبدالرحمن] بن [ابوسلمة مدينه/ مسجد است, مسجد همين آن فرمود: و كوبيد زمين
شنيدم/ چنين پدرت از نيز من كه ميدهم گواهي گفتم: سعيد] ابي بن [عبدالرحمن او به من
مسجدي همان پيامبر مسجد كه اين بر نصاست اين ميگويد مسلم صحيح شرح در نووي
سخن اين بر است رّدي نيز و است, شده ياد آن از قرآن در و شده نهاده بنيان تقوا بر كه است
بر ريگ مشتي حضرت آن كه هم اين قباست/ مسجد مقصود ميگويند كه مفسران از برخي
آن از مقصود كه است حقيقت اين كردن روشنتر چه هر براي خود كوبيد زمين بر و گرفت

/٢٧٧ ص ,٣ المنثور,ج الدر سيوطي, ـ ١

است/١ النبي مسجد مسجد
در عربي ابن و خود تفسير در جرير ابن و شده خلفنقل سلفو از گروهي از نظر همين

است/ برگزيده را آن خود القرآن احكام
است: گفته وي كند/ ايجاد سازگاري آيه تفسير در ديدگاه دو اين ميان كوشيده سهيلي

نـهاد بـنيان تـقوا بـر روز نـخستين از آنـها دوي هـر زيـرا است; مـقصود مســجد دو هــر

پـاسخ است حـديث در كـه چـونان را پـرسش mnopqآن پـيامبر كـه هـم ايـن راز شــدهانـد/

اخـتصاص قـبا مسـجد بـه تـنها عـنوان آن كـه است پـرسشگر توهم اين دفع براي فرموده

ميدهد/ توجه ديگري آن بر النبي برتريمسجد به اين, بر افزون و دارد

حديث ظاهر ميگويد, آلوسي كه آنسان چه, نيست; پوشيده جمع اين بودن بعيد البته,
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دارد/ فاصله توجيه اين با فرسنگها خدري ابوسعيد از احمد و نسائي, ترمذي,

آيهها تفسير
مسجدي كه تناند دوازده آن منافقان گروههاي از يكي ِضَرارًا>; مَْسِجدًا اتََّخُذوا َوالَِّذيَن >
اين آنان كه چرا ورزند; كفر و كُْفرًا> <َو رسانند زيان را النبي مسجد يا قبا مسجد اهل تا ساختند
با گانش فرستاده آنجا در و باشد او براي پايگاهي تا ساختند فاسق ابوعامر فرمان به را mnopqمسجد پيامبر با و گردد باز قيصر سوي از سپاهياني با تا بود رفته هم خود او كنند/ ديدار منافقان
يعني مضاف آن گرفتن نظر در با ك=م معناي و شده حذف مضافي عبارت, اين در بجنگد/
پنهان دل در كه كنند تقويت را نفاقي و كفر شيوه اين با خواستند كه است چنين <تقوية> واژه
گذاردن بنيان با سپس و داشتند دل در كفر مسجد اين ساختن از پيش آنان چه, ميداشتند;
رهگذر اين از خواستند نيز و مِنِيَن>; الُْمٔوْ بَيَْن تَفِْريقًا َو كُفرًا <َو افزودند/ خويش كفر بر مسجد
مسجد يا قبا مسجد ـ يكمسجد در همه اين از پيش آنان چه, كنند; تفرقه گرفتار را مسلمانان
گزاردن نماز با بودند آن پي در منافقان ميشد/ پر آنان اجتماع از مسجد و ميگزارد نماز ـ النبي
اين آيد/ پديد اخت=فنظر و رود تفرقه سوي به اينجمع ضرار مسجد در مسلمانان از برخي
نـماز تشريع و جعل بنيادين انگيزة و بزرگتر هدف كه دارد د�لت نيز اين بر گونهاي به آيه
تـا است عـبادت مـحور بـر آنـها آوردن گـرد و طاعت بر مٔومنان دلهاي دادن خو جماعت
بر رود/ ميان از كينهها همة همنشيني با و افتد آشنايي انسو ميانشان آميزشآنان با بدينسان
دو كه است داده فتوا مالك فرموده, خود القرآن احكام در عربي ابن كه آنسان اساس همين
امام; امامتدو به خواه و باشد امامتيكامام به خواه نميشود, پا بر يكمسجد در جماعت
َو > ميانجامد/ يكديگر از مسلمانان جدايي و دوري و ارادهها كندگي پرا به خود اين كه چرا
انـتظار و چـيزي بر داشتن چشم معني به ارصاد َقبْل>; مِْن َرُسولَُه َو اللّىَه َحاَرَب لَِمْن ٕاْرَصادًا
به و ديگر چيزي براي را چيزي كه آن يعني لكذا> كذا <ارصدت ميشود: گفته است/ كشيدن
بـرابـر احـد نـبرد در كـه فـاسق ابـوعامر براي را مسجد اين منافقان و كردم آماده آن انتظار

بودند/ كرده آماده شوريد او ضد بر اين از پيشتر و mnopqجنگيد پيامبر
ساختن از ما كه ميكنند ياد سوگند مسجد اين سازندگان الُْحْسنَي>; ٕا:َّ ٔاََرْدنا ٕاْن لَيَْحلُِفنَّ َو >
به كه كساني و بيماران و ضعيفان بر گشايش و مسلمانان بر كارها كردن آسانتر جز چيزي آن
ناتوانند قبا مسجد يا النبي مسجد به رفتن از آن همانند و شب تاريكي و گرما و سرما سبب

دادهايم/ انجام كه است نيكي كار همان اين و نخواستهايم,
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خـويش سـوگند اين در آنان كه ميدهد گواهي خداوند و لَكَاِذبُوَن>; ٕانَُّهْم يَْشَهُد اللّىُه َو >
فرموده آيهها اين در خداوند كه ساختهاند انگيزههايي همان به را مسجد آن و ميگويند دروغ

است/
هرگز ـ دارند او حكميچونحكم هم مسلمانان البته و ـ محمد اي يعني ٔاَبَدًا>; فِيِه تَُقْم :َ >
ممكن نيز اين است/ نماز از كنايه آيه در قيام واژة تفسير, اين بنابر مگزار/ نماز مسجد اين در
براي مسجد اين در هرگز كه شود تفسير چنين آيه و باشد حقيقي معناي همان بر قيام كه است
عـموم افـادة وضـع لحـاظ به و است مبهم زمان ظرف آيه اين در <ابدًا> مايست/ پا به نماز

ميرساند/ را زماني عموم است گرفته قرار نفي سياق در كه آنجا از اما نميكند,
در ُروا>; يَتَطَهَّ ٔاَْن يُِحبُّوَن ِرَجاٌل فِيِه فِيِه, تَُقوَم ٔاَْن ٔاََحقُّ يَْوٍم ل ٔاَوَّ مِْن التَّْقَوي َعلَي َس أُسِّ <لََمْسِجٌد
كيهايظاهري پا نا همة از دوستدارند كه مردانيهستند شده بنيان براساستقوا كه مسجد آن

دارد/ دوست را جويان كي پا خداوند و ريَن>; الُْمطَّهِّ يُِحبُّ <َواللّىُه شوند پاك باطني و
و شـده سـاخته نادرست انگيزة چهار به ضرار مسجد داشت بيان كه آن از پس خداوند
بـيان بـه شـود گزارده نماز آن در كه است سزاوارتر ويژگي دو به قبا مسجد يا النبي مسجد
رْضَواٍن و اللّىِه مَِن تَْقَوي َعلَي بُنيَانَُه َس أَسَّ <ٔاَفَمْن فرموده: و پرداخته گروه دو اين ميان تفاوت
آمده آيه اين در كه استفهامي َجَهنََّم>/ نَاِر في بِِه فَانْهَاَر هَاٍر ُجُرٍف َشَفا َعلَي نَُه بُنْيَا َس أَسَّ مَْن ٔاَم َخيٌْر
مسجد كه آنان است: اين آيه معناي اساس همين بر است/ نفي معناي در و انكاري استفهامي
مٔومنان همان يعني نهند; بنيان او خشنودي براي نيز و خداوند از پروا و تقوا پاية بر را خويش
ايجاد و مٔومنان ميان افكندن تفرقه كفر, تقويت رساندن, زيان براي را خود مسجد كه آنان با
انگيزة آيه اين در نيستند/ برابر منافقان, همان يعني كنند, پا بر پيامبر و خدا دشمنان براي پايگاه
به پاشي فرو سرعت و ثباتي كم در گروه اين نفاق و كفر همان يعني مسجد ساختن از منافقان
و برده, پايين به و كرده تهي را آن زير سيل كه شده تشبيه دّرهاي كنارة به يعني هىاٍر> ُجُرٍف <َشفىا

است/ ريختن فرو آستانة در روي همين از
بر در را ايشان رستگاري و رهايي آنچه به را آنان خداوند الظَّالِِميَن>; الَقْوم يَْهِدي :َ اللّىُه <َو
ايمان بر را نفاق و برگزيده هدايت بر را گمراهي و كوري خود آنان زيرا نميدهد; توفيق دارد

داشتهاند/ مقدم
ترديد معنايشكو به و <ريب> از اسم <ريبه> قُلُوبِِهْم>; فِي ِريبًة بَنَْوا الَِّذي بُنْيَانُُهُم يََزاُل :>
ضرار مسجد ساختن به را آنان نيز همين و داشتند mnopqترديد پيامبر نبوت در منافقان است/
به و آمد سنگين آنان بر كار اين داد, را آن نابودي mnopqفرمان خدا رسول چون بود/ واداشته
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شدند/ استوارتر اس=م با دشمني و نفاق در خود تصميم بر روي همين از و آورد خشمشان
افـزوني سبب پيوسته ساختند, آنچه سوختن و نابودي كه ميشود اين آيه معناي بدينسان
آنـان دلهاي از آن نشان حالت هيچ در يا و لحظه هيچ در و شد, پيامبر نبوت در آنان ترديد
پاره مرگ به دلهايشان كه اين مگر ُقلُُوبُهْم>; تََقطََّع <ٔاَْن حال/ يا وقت از استثناي <اّ�> نميرود/
و سالم كه زماني تا اما يافت/ خواهند رهايي ترديد اين از كه است چنينصورتي در تنها شود/
ناممكن از گويا بسيار تصويري تعبير, اين بود/ خواهد جاي بر دلهايشان در ترديد باشند زنده
دو از يكي استكه <تتقطع> <تقطع>, فعل اصل است/ آنان دلهاي از بستنترديد رختبر بودن
كنده پرا و شدن> پاره <پاره نيز واژه اين معناي است/ حذفشده آن از تخفيف براي حرفتاء
كـه خـوانـده تـقطع> ان <الي صورت به را عبارت اين يعقوب است/ مرگ از كنايه و شدن,

است/ معنايشروشن
كه بنايي سازي ويران به دادن فرمان در و گاه آ نيتهايآنان از خداوند و َحكيٌم>; َعلِيٌم <َواللّىُه

است/ حكيم بود ساخته آنان

حيله حرمت بر آيهها د'لت
دروغگو و ستمگر را آنان نكوهيده, را ضرار مسجد اندركاران دست آيهها اين در خداوند
بگزارد نماز آنان مسجد در كه اين از خويشرا پيامبر كرده, تهديد دردناك عذاب به و خوانده

است/ كرده چنين نيز او و كند ويران را مسجد اين كه است داده فرمان را او و فرموده نهي
به آن خاطر به خداوند كه هدفي براي را مسجدي چنين استكه آن گروه اين كار حقيقت
روي و او, نام و ياد براي باشد مكاني كه آن براي نه يعني نساختند, داده فرمان مسجد ساختن
يكـي و مسلمانان آمدن گرد براي باشد جايي كه اين نه و طاعت, و عبادت به بندگان كردن
كه چونان بلكه ميپسندد, پيامبر و ميخواهد خدا آنچه محور بر آنان ارادة و خواست شدن
كنند, تقويت را كفر رسانند, زيان مٔومنان به رهگذر اين از كه ساختند آن براي فرموده خداوند

سازند/ فراهم پيامبر و خدا دشمنان براي پايگاهي و افكنند تفرقه مسلمانان ميان
نيز آن هدف و معصيت, باطنش ظاهرشطاعت, كه است آميز خباثت حيلهاي خود اين
بر بلكه ميسازند, آشكار آنچه بر نه را شرع حكم خداوند روي, همين از است/ باطن همين
هدفو چه هر كه آن استبر دليلي همينخود و ساخته مترتّب ميدارند پنهان درون در آنچه
سـزاي كـند نـقض مشروع بظاهر حيلههايي با را او نهي و امر و برد ميان از را شارع غرض
اين شود/ داشته پاس آن حوزة و شريعت از ترتيب بدين تا ميگردد باز وي خود به كارش
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روي هـر بـه كـه گرچـه است, حيله ابطال و حرمت بر د�يل قويترين و روشنترين از يكي

است/ گاه آ امور حقيقت به خود cdefgخداوند يوسف برادران حيلة داستان : ١٠
قرآن در حيله اين داستان افكنند/ جدايي پدر و او ميان تا پرداختند يوسفحيلهاي برادران

است: آمده چنين
َو مِنّا ٔاَبينا ٕالَي ٔاََحبُّ ٔاَُخوُه َو لَيُوُسُف قالُوا ٕاذْ ائِلِيَن# لِلسَّ آيَاٌت ٕاْخَوتِِه َو يُوُسَف فِي كَاَن <لََقْد
َو ٔاَبيىكُم, َوْجُه لَكُم يَْخُل ٔاَْرضًا اطَْرُحوُه ٔاَِو يُوُسَف ٔاُْقتُلُوا مُبِيٍن# َضGٍل لَفي ٔابانا ٕانَّ ُعْصبٌَة نَْحُن
يَلْتَِقطُْه الُْجبِّ َغيَابَِت في ٔاَلُْقوُه َو يُوُسَف تَْقتُلُوا :َ مِنُْهْم َقائٌِل َقاَل َصالِِحيَن# َقْومًا بَْعِدِه مِْن تَكُونُوا
ٔاَْرِسلُْه لَنَاِصُحوَن# لَُه ٕانَّا َو يُوُسَف َعلَي تَٔاْمَنَّا :َ مَالََك ٔاَبَانَا يَا َقالوا فَاِعلِيَن# كُنْتُْم ٕاْن يَّاَرِة السَّ بَْعُض
ئُْب الذِّ كُلَُه ئَاْ ٔاَْن َؤاََخاُف بِِه تَْذهَبُوا ٔاَْن لَيَْحُزنُنِي ٕانِّي َقاَل لََحافِظوَن# لَُه ٕانَّا َو يَلَْعْب َو يَْرتَْع َغدًا مََعنَا
أَْجَمُعوا َو بِِه ذَهَبُوا ا فَلَمَّ لََخاِسُروَن# ٕاذًا ٕانَّا ُعْصبٌَة نَْحُن َو ئُْب الذِّ كَلَُه ٔاَ لَئْن َقالوا غَافِلوَن# َعنُْه نْتُْم ٔاَ َو
ٔاَبَاهُْم َجاُءوا و يَْشعُُروَن# :َ هُْم َو هىَذا بِأَمِْرهِْم لَتُنَبِّئَنَُّهْم ٕالَيِْه َؤاَْوَحيْنَا , الُْجبِّ َغيَابَِت في يَْجَعلُوُه ٔاَْن
ٔاَنَْت مَـا َو ئُْب الذِّ كَلَُه فَٔاَ مَتَاِعنَا ِعنَْد يُوُسَف كْنَا تََر و نَْسَتِبُق ذَهَبْنَا ٕانَّا ٔاَبَانَا يَا َقالوا يَبْكُوَن# ِعَشاًء
أَمْـرًا ٔاَنْفُُسكُم لَكُْم َسّولَْت بَْل َقاَل كَِذٍب بَِدٍم َقِميِصِه َعلَي َجاُءوا َو َصاِدقِيَن# كُنَّا َولْو لَنَا بِمٔومٍِن

كه آنگاه عبرتهاست/ پرسيدهاند كه آنان براي برادرانش و يوسف داستان در : ١٨ ـ ٧ يوسف ـ ١
در پدرمان نيرومنديم/ گروهي ما كه آن با هستند, ما از محبوبتر پدر نزد برادرش و يوسف گفتند:
و شود شما آن از پدر توجه همة تا بريد ديگر سرزمين به يا بكشيد يوسفرا است/ آشكار گمراهي
كاري ميخواهيد گر ا بلكه نكشيد, را يوسف گفت: آنان از يكي باشيد/ درستكار مرداني آن از پس
ما چرا پدر, اي گفتند: پدر] [به بردارد/ را او رهگذران از يكي تا افكنيد تاريكچاه عمق در را او بكنيد
و بازيكند و بگردد تا بفرست ما با را او فردا اوييم؟ خيرخواه ما كه آن با اميننميداني, يوسف بر را
غافل او از شما كه ميترسم اين از و ببريد/ را او كه ميشوم اندوه در گفت: باشيم/ نگاهبان را او ما
سخت بخورد را او گرگ هستيم نيرومند گروهي ما كه اين با گر ا گفتند: بخورد/ را او گرگ و باشيد
وحي يوسف به افكنند, چاه تاريكي به را او كه شدند همرٔاي اين بر و بردند را او چون زيانكاريم/
پدر نزد كنان گريه شبانگاه كرد/ خواهي گاه آ بدينكارشان را آنان ندانند كه حالي در زماني, كه كرديم
خورد/ را او گرگ و گذاشتيم خود توشة كنار در يوسفرا و رفتيم مسابقه به ما پدر, اي گفتند: آمدند/
بـود آن بر دروغين خوني كه را او پيراهن داشت/ نخواهي باور را ما تو بگوييم راست هم گر ا البته

تَِصُفوِن>/١ مَا َعلَي الُمْستَعىاُن اللّىُه َو َجِميٌل فََصبٌْر

dayani
Typewritten Text
بازگشت به فهرست



فقه فلسفة با ناسازگار شرعي; حيلههاي ١٢٠

آنـچه بـر و بـايست زيـبا صبري است/ بياراسته نظرتان در را چيزي شما نفس بلكه گفت: آوردند/
خواست/ بايد ياري خداوند از ميگوييد

cdefg يوسف مكر از برادران انگيزة
ٔاَبينا ٕالَي ٔاََحبُّ ٔاَُخوُه َو لَيُوُسُف قالُوا <ٕاذْ ميفرمايد: كه آنجا دارد اشاره انگيزه اين به خداوند
ٔاَبيىكُم, َوْجُه لَكُم يَْخُل ٔاَْرضًا اطَْرُحوُه ٔاَِو يُوُسَف ٔاُْقتُلُوا مُبِيٍن# َضGٍل لَفي ٔاَبانا ٕانَّ ُعْصبٌَة نَْحُن َو مِنّا
برادر و يوسف كه براستي گفتند: و كردند ياد سوگند آنان َصالِِحيَن>; َقْومًا بَْعِدِه مِْن تَكُونُوا َو
سختكوشيم مرداني و گروهيتوانمند ما كه آن با دوستداشتنيترند پدر براي تنياشبنيامين
فـراهـم را او امـنيت و رفاه و راحتي وسايل و ميدهيم انجام ميخواهد چه هر پدر براي و
كـه گـونه آن ندارند/ ميتوانيم ما آنچه توانايي و نيستند بيش كودكاني دو آن ولي ميآوريم

بودند/ ديگر مادري از و مرد ده يوسف برادران گفتهاند مفسران
در و شـده بـيرون ورزي عدالت و برابري راه از ما پدر گفتند: مُبِيٍن> َضGٍل لَفِي ٔاَبانا <ٕانَّ
كه چرا بود; بجا نا داوريي خود پدر به نسبت آنان داوري اين البته است/ آشكاري گمراهي
از كه چونان ميدارد, دوست بيشتر را خويش كوچك فرزندان خود سرشت حكم به انسان
داد: پـاسخ او و داشـتنيتراست, دوست برايت فرزندت كدام پرسيدند: بصري حسن دختر
در يابد/ بهبود كه زماني تا بيمار و بيايد, كه زماني تا غايب شود, بزرگ كه زماني تا كوچكتر,
فرزندان دادن دست از مصيبت بر شكيبايي كه است آمده مضمون اين به نيز پيامبر حديث
دارد; بزرگ فرزندان دستدادن مصيبتاز بر شكيبايي از بزرگتر پاداشي خداوند نزد كوچك,
له يموت مسلم من <ما كه است انسروايتشده از مرفوع طريق به صحيحين در نمونه براي

افـتخار بـه را او خداوند كه اين مگر بميرند او از نابالغ فرزند سه كه نيست مسلماني هيچ ـ ١
/٩٢ باب الجنائز, كتاب بخاري, صحيح ك: ر/ آورد/ در بهشت به است داشته آنان بر كه مهربانيي

چنان يوسفاز اين, بر افزون اياهم>١/ رحمته بفضل الجنة الله ادخله الحنثا� يبلغوا لم ث=ثة
خـبر او فرجام از كه داشت بهره هوشمندي و دانش پرهيزگاري, خويي, شايسته نشانههاي
بـه ميبايست پدر حالتي چنين در كه است روشن ميطلبيد/ را او به بيشتر محبت و ميداد
يعقوب سخن اين نورزند/ ستم ديگري بر فرزندان از يك هيچ تا كند داري پنهان توان اندازة
او كه دارد حكايت آن از كَيْدًا> لََك فَيَكيىُدوا ِاْخَوتَِك َعليى َك يىا ُرٔوْ :تَْقُصْص بُنَيَّ <يىا يوسفكه به
نيز گاه اما بماند, پنهان بتواند گاه چند هر زياد محبت اما بود/ داده انجام را گيرانه پيش كار اين
او كـه دريافتند را نكته اين پدر داشتن پنهان رغم به يوسف برادران بدينسان شود/ آشكار
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تبعيد با يا و كشتن با يا آمدند بر صدد در نيز رو همين از و دارد, دوست آنان بيشاز يوسفرا
همديگر با كه بود چنين كنند/ خود آِن از را پدر پسدل آن از تا شوند, آسوده او از بازگشت بي
آنجا از نتواند كه بريد دور سرزميني به يا بكشيد را او َاْرضًا> ٔاَِواطَْرُحوُه يُوُسَف <اْقتُلُوا گفتند:
دست از با و كند روي شما به يكسره پدر بدينسان و َابيىكُْم> َوْجُه لَكُْم <يَْخُل گردد باز پدر نزد
مِْن تَكُونُوا <َو ندهد نشان توجهي شما جز كسديگر هيچ به يوسف به نسبت خود اميد دادن
درگـاه بـه كردهايد كه گناه اين از او كردن تبعيد يا كشتن از پس آنگاه و الِحيىَن> صى َقومًا بَْعِدِه
پدر آن از پس تا نهيد فرو و بپوشانيد را خود گذشتة گناهان درستكاري با و كنيد توبه خداوند

گردد/ خشنود شما از نيز خداوند و شود راضي شما از
كُـنْتُْم ٕاْن ـيَّاَرِة السَّ بَـْعُض يَلْتَِقطُْه الُْجبِّ َغيَابَِت في ٔاَلُْقوُه َو يُوُسَف تَْقتُلُوا :َ مِنُْهْم َقائٌِل <َقاَل
برادرشان و پدر بر همچنين و آنان بر كه جنايتي ارتكاب به را ديگران آنان از يكي فَاِعلِيَن>;
و مسـافران ديگـر تا افكنند در چاهي به را يوسف كه اين آن و كرد, راهنمايي است آسانتر
آن از يكسره را پدر مهر نتواند هم و بماند زنده او هم ترتيب بدين و گيرند بر را او رهگذارن
و شـدند هـمرٔاي آن اجـراي بـر و پسنديدند را آن آمد ميان به پيشنهاد اين چون كند/ خود
انداختن جدايي هدف به را خود توطئة آن از پس تا بگيرند پدر از را او كه پرداختند حيلهاي

ميگويد: چنين حيله آن از قرآن آورند/ در اجرا به همديگر از دو اين cdefgميان يوسف برادران حيلة چكيدة
بس جايي به را او نيرنگ آن پي در و بفريبند يوسف بارة در را پدر كه شدند اين بر آنان
به وي و شود ايشان آِن از يكسره پدر محبت بدينسان و نباشد برگشتنش اميد كه برند دور
پـدر بـه نـقشهاي چـنين بـا آنان نكند/ روي و ندهد نشان توجهي آنان جز ديگر كس هيچ
لَُه ٕانَّا َو يَلَْعْب َو يَْرتَْع َغدًا مََعنَا ٔاَْرِسلُْه لَنَاِصُحوَن لَُه ٕانَّا َو يُوُسَف َعلَي تَٔاْمَنَّا :َ مَالََك ٔاَبَانَا گفتند:<يَا
ما با را او فردا اوييم! خواه خير ما كه آن با نداني, يوسفامين بر را ما چرا پدر اي لََحافِظوَن///>
ببريد را او كه اين گفت: نگهبانيم/ را او خود ما كند; بازي و بگردد علفزارها در ما با تا بفرست
با گر ا گفتند: باشيد/ غافل او از شما و بخورد را او گرگ كه دارم آن بيم و ميكند اندوهگين مرا
كه گمان اين بر پدر بدينسان زيانكاريم/ سخت بخورد را او گرگ توانمنديم گروهي ما كه آن
و بردند را او چون كرد/ همراه ايشان با يوسفرا خويشپاسميدارند پيمان و امانتدارند آنان
جايي به و گيرند بر را او رهگذران كه شايد افكندند, چاهي درون به را او كردند, دور پدر از

بگذرد/ نيز دراز زماني چند هر نباشد, دوباره ديدار اميد را پدرش و او هرگز كه برند
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او كردن گرم سر يوسف, به كردن ظاهرشنيكي كه بود آنان خباثتآميز حيلة ايننخستين
حـِق در او بـه وفاداري و او, فرزند عزيزترين با برخورد در پدر به نيكي او, از پاسداري و
امـا مـيشد, كـيد تـٔا مكرر پيمانهاي و عهد با ظاهر اين و بود فرزندش داشتنيترين دوست
با پدر از فرزند كردن جدا ورزيدن, ستم و بردن رشك نيرنگ, و مكر جز نبود باطنشچيزي
بلند نبوتجايگاهي به و گرويده سستي توانشبه كه پدري از ستاندن انتقام استوار, رابطة آن
نيازيده دست گناهي به هرگز كه امين و پاك برادريكوچك, از گرفتن انتقام همچنين و يافته,
پسر و پدر از انتقامي خويشكرده; آِن از را پدر دوستي و مهر بيشترين و نيالوده حسدي به و
كيفر و كرد توان تصور كه زشتترينصورتي به انتقامي هم آن باشد, ميان در گناهي كه آن بي
حاليصورت در همه اين كرد/ نتواند آن از گيرندهايبا�تر انتقام هيچ كردنيچندانسختكه
خويشبا پيوند داشتند وظيفه نيز برادر برابر در و بود بزرگ حقي آنان بر را پدر ميپذيرفتكه
از بـهتر مرگ عادت, حكم به حقيقت اين كنار در و باشند, او خيرخواه و بدارند پاس را او
دارند,و پا به او عزاي تا است مرده كه باشد روشن نه و نباشد نشان هيچ آن از كه است غربتي
مـصيبت ايـن خداوند روي, هر به اما برند/ او بازگشت تااميد است زنده كه باشد روشن نه
فراوان نعمتهايي مصيبت اين �به�ي در كه آگاهانيد را او ساختو يوسفآسان بر را سخت
از را آنان آينده در تو كيد بتٔا كه فرستاد وحي او به بود چاه در يوسف كه زماني خداوند, است/
تو ندانند و باشي عزيز تو و ذليل آنان كه هنگامي هم آن داد, خواهي خبر كردند تو با چه آن
نداده جهانيان كساز هيچ به كه باشد داده نبوتي و وحي چونان را تو خداوند و يوسفي, همان
و بـود مـصر عزيز يوسف كه روزي و آورد بر سرانجام را خويش وعدة اين خداوند است/
<آيا گفت: آنان به ببرند خويشآذوقه كسان براي او خزانههاي از تا بودند آمده او نزد برادران

كرديد؟>/ برادرشچه يوسفو با بوديد نادان كه زمان آن ميدانيد
پدر بر بودند كرده آنچه حقيقت آن, كمك به تا پرداختند نيز دومي حيلة يوسف برادران
كه بود آن حيله اين طلبند/ پوزش او از باشند كرده كوتاهيي احتمال به هم گر ا يا و بپوشانند
و آمـدند پـدر نزد گريهكنان شامگاهان و آلودند خون به و كندند تنش از را يوسف پيراهن
او و آمد گرگ اما دهيم, مسابقه تا رفتيم و گذاشتيم خود توشة كنار در يوسفرا ما پدر, گفتند:
حيلهاي اين يوسفاست/ آلود پيراهنخون نيز گفته اين بر ناپذيرما انكار اينكگواه خورد/ را
بود/ شادي بدخواهيو و دروغ باطنش و اندوه و گريه و سوگند و ظاهرشراستگويي كه بود
راست چـند هـر نـداري, بـاور را ما تو <البته كه كردند كيد تٔا سخن اين به را خود گفتة آنان

گوييم>/
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آنان چه كرد; فاش پدر بر را نيرنگآنان نميدانستند, برادران اين كه جا آن از خداوند, اما
بَِدٍم َقِميِصِه َعلَي َجاُءوا <َو به تعبير بود/ دروغ خوني آن <بر> كه حالي در آوردند را او پيراهن
بر نشانه نخستين خود اين و بوده يوسف جامه روي بر فقط خون كه ميدهد نشان كَِذٍب>
سالم و نشده پاره پيراهن كردهاند, روايت كه چونان كه آن دوم نشانة است/ آنان دروغگويي
يوسف با آنان دشمني و كينه از پدر كه آن سوم نشانة است/ عادت خ=ف چيزي اين و بود,
خبر آينده در او بلند جايگاه از كه برادران به گفتنخوابخود از را وي كه آنجا داشتتا خبر
بـرايت كـه مگـو برادرانت با خويش خواب <پسرم, بود: گفته را او و داشته حذر بر ميداد
در آمدند, پدر نزد گريهكنان شامگاه هنگام به تنها آنان كه آن چهارم نشانة انديشند>/ حيلهاي
زودتر چه هر گوشميدادند پدر فرمان به بحقيقت گر ا ميبايست عادت حكم به كه حالي
جـز مـحب مـيدانسـتند آنـان چه, ميآوردند; را او خبر يا ميگرداندند بر وي به را يوسف
پدر كه داشتند خبر نيز ازاين سوي ديگر از و ندارد محبوب از دوري تاب اندك لحظههايي
تا آنان كردن دير روي همين از است/ نگران او به نسبت و دارد دوست را يوسف اندازه چه
آنان كه آن پنجم نشانة ميداد/ خبر آنان دروغگويي از كه بود قوي شبههاي خود شامگاهان
چشمهاشان در را ايشان دروغگويي پدر تا برگزيدند پدر به خبري چنين دادن براي را شب
كه دروغي راستيا از چشم كه اين چه بود; آنان دروغگويي بر قوي شبههاي اينخود و نبيند
با او ميآمدند پدر نزد روز هنگام به آنان گر ا اين بنابر و ميدهد خبر شخصاست باطن در
در رو نميتوانسـتند نيز آنها و بخواند آنان ديدگان در را دروغ ميتوانست خود هوشمندي
دو در انسان حياي كه شبحاجتخواه در گفتهاند: روي اين از كنند/ دفاع خود از پدر روي
نزد حالي در آنان كه آن ششم نشانة يارياتندهد/ زبان كه مخواه عذر روز در و اوست, ديدة
چه و ميدادند, زحمتاندوهگيننشان به را خود ميكردندو كي> يوسف<تبا بر كه آمدند پدر
را خـود و بودن اندوهگين و نماياندن, گريان را خود و كردن گريه ميان است تفاوت بسيار
شاعر روي همين از كند/ درك را آن تواند ديده گشاده هر كه آنسان دادن, نشان اندوهگين

ميگويد:
كـي تـبا عـمن بكـي مـن تبين خـدود في دموع اشتبكت اذا

گـريه بـه را خود كه و ميگريد كسي چه شود روشن آميزد هم به گونه و سرشك كه زماني
ميزند/

جايگاهي آينده در را او كه بود گاه آ اين از ميدانستو يوسفرا رٔوياي پدر اين بر افزون
كـه سـخن ايـن با و نداشت باور بودند ساخته بر آنان كه را دروغي دليل اين به است/ بلند
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بر روي آنان گفتة از است> داشته آن بر را شما و آراسته برايتان را ديگر چيزي <هوسهايتان
كه شد اندوهگين اين بر است زنده هنوز و نمرده يوسف كه دانسته اين با او هم شايد تافت/
تاب و افتاده يوسفجدا از كه داشت اندوه نيز اين از كه چونان رسد, او به ناخوشايندي مباد
را فراق طعم كه آنان تنها استو تلختر سختي هر از محبوب فراق كه چرا ندارد; را جدايي اين

دانند/ چشيدهاند

نيستند cdefgپيامبر يوسف برادران
و پدر با خداوند وحي به بودند پيامبر كه نظر اين بنابر يوسف برادران بگويد: كسي شايد

است/ بيرون نكوهيده حيلههاي دايرة از آنان كردة روي اين از و كردند چنان خود برادر
كه زماني يوسفنه برادران كه دارد د�لت بروشني داستان اين استكه آن شبهه اين پاسخ

آن; از پس حتي نه و بودند پيامبر كردند را كار اين
از يوسفكردند با آنان آنچه زيرا است; روشن مسٔالهاي نبودند پيامبر هنگام آن در كه اين
در خـويشاوندي, رشـتة بـريدن پدر, ناخشنودي دنيوي, حسادت بردارندة در كه روي آن
امـوري و آشكـار دروغ و او, كشتن براي توطئه بيگناه, مٔومن يك قراردادن نابودي معرض

ندارد/ سازگاري نبوت با ميباشد دست اين از ديگر
درست دليلي كه ميگردد بر حقيقت اين به خود پيامبرينرسيدند, به نيز آن از پس كه اين
كه چرا آنهاست; نبودن پيامبر بر دليلي كردند برادرشان با آنچه بلكه و نرسيده, آنان نبوت بر
معصومند/ كبيرهاي گناهان چنين از آن از پس خواه و پيامبري دوران از پيش خواه پيامبران

ادعايي كنند خويشچنين پدر و برادر با كرد آنانوحي به خداوند كه ادعا اين ميان, اين در
نـقل چـنين يـوسف زبان از خداوند نمونه, براي دارد; آشكار تناقضي قرآن متن با كه است
برادرشچه يوسفو با بوديد نادان كه هنگام آن ميدانيد <آيا گفت: خود برادران به كه ميكند
برايتان را ديگر چيزي هوسهايتان <بلكه ميفرمايد: آنان به يعقوبخطاب زبان از يا كرديد؟>/
آمرزش گناهمان بر پدر <اي ميگويند: پدر به نيز خود آنان است>/ داشته آن بر را شما و آراسته
بر بودند كرده آنچه گر ا كه است حالي در همه اين بودهايم>/ كار خطا بحقيقت ما كه بخواه
كـه آنجا بدهند, موسي به خضر پاسخ همانند پاسخي ميتوانستند بآساني بود, وحي اساس

َصبْرًا>/ يِْه َعلَ تَْسطِْع لَْم ماى ُل ويى ٔاْ تَ ِلَك ذى مْريى َا َعْن تُُه مىافََعلْ <َو : ٨٢ كهف. ـ ١

كني>/١ صبر آن بر نتوانستي آنچه تفسير است اين نكردم; پيشخود از كردم <آنچه گفت:
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ميگويد: تيميه ابن رو اين از

خـبري او اصـحاب از نـه و رسـيده mnopqحديثي پيامبر از نه است, چنينچيزي قرآن در نه

خـود خـداونـد است/ بـرگزيده پـيامبري بـه را يـوسف� �بـرادران ايـنان خـداونـد كه آمده

و گـناه بـه آنـان اعـتراف از مـيگويد بـاز را برادرشان با آنان كردة و گروه اين داستان چون

هـيچ از و مـيآورد مـيان بـه سـخن بـخواهـد آمرزش آنها براي خواستند پدر از كه اين از

آن از پـيش نـبوتي چـند هـر بـاشد, داشـته تناسب و سازگاري نبوت با كه آنان از فضيلتي

ايـن بـا نـدارد سـخني گـروه اين سوي از آشكاري توبة از هيچ بلكه نميكند, يادي ماجرا,

نـميكند/ گـذار فـرو بـودند داده انـجام گروه اين گناه از كمتر گناهاني كه كساني توبة از كه

از پـيش كـه است نـياورده پـيامبران از يك هـيچ دربـارة خـداونـد كـه است حـالي در اين

رشـتة بـريدن پـدر, عـقوق هـمانند بـزرگ چـنين گـناهاني مـرتكب آن از پس يـا پيامبري

بـه او تـبعيد بـراي تـ7ش و او فـروش و مسـلمان يك كشـاندن بـردگي بـه خويشاوندي,

هـمين جـز دليـلي هـيچ گـر ا حـتي بـاشند/ شـده آشكـار, دروغ سرانـجام و دور, سرزمين

هـم و كـثريت ا ديـدگاه از زيـرا ميكرد; بسنده گروه اين نبودن پيامبر بر نبود, بزرگ گناهان

آنـان پـيامبري از پس يـا پـيش گـناهاني چـنين كـه آن از پيامبران محققان, تمامي ديدگاه از

ايـن بـنابر و آيـد, بـر نـابالغان از كـه نـيست چـيزي گـروه اين كارهاي معصومند/ زند سر

ايـن و بـوده بـلوغ از پـيش كـردند آنـچه كـه شود آورده ميان به توجيه اين نيست صحيح

نيست/ بلوغ دوران در شدن پيامبر مانع

كـه بـرخـاسته گـمان ايـن از كردهانـد را گروه اين بودن پيامبر ادعاي برخي كه خطا ِاْسمىاعيىَلاين َو ِابْراىهيىَم ِاليى ُانِْزَل مىا َو ِالَيْنىا نِْزَل مىأا َو بِاللّىِه آمَنّىا <ُقولُوا آيـة در <اسـباط> از مــقصود
اسـماعيل, ابـراهـيم, بـه آنـچه نيز و شده نازل ما براي آنچه و خدا به بگوييد :١٣٦ بقره. ـ ١

آورديم/ ايمان است شده نازل اسباط و يعقوب اسحاق,

النَّبىيّيىَن َو نُوٍح ٕاليى َاْوَحيْنىا كَمىا ِالَيَك َاْوَحيْنىا <ِانّىا آيــة نــيز و ا9َْْسبىاِط>١ َو َيْعُقوَب َو اَق ِاْسحى َو
و فرستاديم وحي او از پس پيامبران و نوح بر كه چونان كرديم, وحي تو به ما :١٦٣ نساء. ـ ٢

كرديم/ وحي اسباط و يعقوب اسحاق, اسماعيل, ابراهيم, به

هــــــــمين ٢< ٔا9َْسبىاط َو َيْعُقوَب َو اَق ِاْسحى َو ِاْسمىاعيىَل َو اهىيَم ِابْرى ٕاليى َاْوَحيْنىا َو بَْعِدِه مْن ِ
فـرزندان نـه آيـه دو ايـن در اسـباط از مـقصود كـه است آن درست كه حالي در گروهند,

<بـني قـوم ايـن تـمامي بـه كه چونان اوست, نسل از ماندگان جاي بر بلكه يعقوب, صلبي
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مـيشود/ گـفته آدم� �فـرزندان <بـنيآدم> انسـانها تـمامي به و اسراييل� �فرزندان َاْسبىاطًااسرائيل> َعْشَرَة اثْنَتَْي َقطَّْعنىاهُْم َو يَْعِدلُوَن بِِه َو بِالَْحّق يَهُدوَن َامٌَّة مُوسيى َقْوِم مِْن <َو آيــــــــة

ميگشتند, باز آن به و ميكردند هدايت حق به كه بودند گروهي موسي قوم از :١٦٠ اعراف. ـ ١
بودند/ امتي يك هر كه كرديم شاخه دوازده را آنان و

هـر از مـقصود و بـنياسـرائـيل مـلتهاي اسـباط از مـقصود كه دارد تصريح بروشني ُامَمًا>١
قـبايل هـمچون بنياسـرائـيل در اسباط كه كردهاند نيز تصريح اين به است/ ملت يك سبط

صـلبي فـرزندان اسـباط از مـقصود گـر ا ايـن, بـر افـزون است/ اسماعيل فرزندان ميان در

ايـن بـا است/ كـوتاهتر و روشـنتر كـه بـنيه> و <يـعقوب مـيفرمود: خـداونـد بـود يعقوب

مـيان در هـنگامي از نـبوت كـه ايـن به باشد اشارهاي تا كرد تعبير اسباط به خداوند وجود

گـواه شـدند/ مـلت چـند بـه مـوسي دوران گـذشت از پس كـه آمـد وجـود به اسرائيل بني

فـرمود: بـرد نـام ابـراهـيم نسـل از برخاسته پيامبران از چون خداوند كه اين ميگوييم آنچه

/ سليمان/// و داوود او فرزندان از و : ٨٤ انعام. ـ ٢

نـامي اسـباط از ولي كـرد, يـاد يـوسف از آيـهها اين در و ُسلَيْمىاَن///>٢ َو اُوَد دى ذُّريتِه مِْن <َو
بـودند, رسـيده پـيامبري بـه يوسف همانند يوسف برادران گر ا كه حالي در نياورد, ميان به

ميشد/ ياد آيهها اين در نيز آنان از شد برده نام يوسف از كه چونان

يـعقوب صـلبي فـرزندان بـه نسـاء و بـقره آيـههاي در اسـباط دادن اخـتصاص ايـن بـنابر

بـه نـيز كـند ادعـايي چـنين كـه هـر و معنا, نه و دارد دIلتي آن بر لفظ نه كه است خطايي

است/ آمده گرفتار آشكار اشتباهي

و شـدند نـاميده <اسـباط> مـوسي دروان از پس اسرائيل] اينان[بني كه است آن درست

از پـيش آنـان, مـيان در چـه داشت; وجود آنان ميان در نبوت كه بود بعد به دوره همين از

است/ نشده يوسفشناخته جز هيچپيامبري موسي دوران

كـرده نـقل است� تـابعين پـيروان از كـه � زيـد ابـن از طبري چه آن خطاي بيان اين از

ايـن در انـدك گـروهي و داشت عـقيده يـوسف برادران نبوت به او كه چرا ميشود روشن

كـه كـاري عـنوان به ديگران با ورزيدن نيرنگ حرمت بر آيات اين كه نيست پوشيده البته ـ ٣
بـراي طريقي عنوان به حيله گرفتن كار به با ظاهرًا اين و ميكند دYلت است شخص اصلي هدف
استدYل پايه براين و مينمايد بيگانه دليل معنوي سعة چهارچوب در هم آن معين, هدفي به رسيدن
ـ كردهانـد تصوير جوازش به معتقدان كه معنايي به حيله هم آن ـ حيله حرمت اثبات براي آيه به

كردند/٣ پيروي او از نظر



١٢٧ حرمت بر قرآن د5لت

م/ ـ است/ ناتمام استدYلي

عزيز زن و شهر زنان حيلة : ١١
پروردگار از يوسف و پرداختند حيلهاي ديگري ضد بر يك هر عزيز همسر و شهر زنان
گـونه ايـن كريم قرآن در را ماجرا اين خداوند برگرداند/ او از را آنان مكر خواست خويش

ميكند: حكايت
َضGٍل في لَنََراهَا ٕانَّا ُحب}ا َشغَفََها َقْد نَفِْسِه َعْن فَتَاهَا تَُراِوُد الَعزيز ُة امَْرٔاَ الَمِديَنِة في نِْسَوٌة َقاَل <َو
َو ِسكِّينًا مِنُْهنَّ َواِحَدٍة كُلَّ آتَْت و مُتَّكَٔاً لَُهنَّ ٔاَْعتََدْت َو ٕالَيِْهنَّ ٔاَْرَسلْت بَِمكْرهِنَّ َسِمَعْت ا فَلَمَّ مُبِيٍن#
ٕا:َّ هىَذا ٕاْن بََشرًا, هىذا مَا لِلّىِه َحاَش ُقلَْن َو ٔاَيِْديَُهنَّ قَطَّْعَن َو كْبَْرنَُه ٔاَ َرٔايْنَُه ا فَلَمَّ , َعلَيِْهنَّ اْخُرْج َقالَِت
مَا يَفَْعْل لَْم لَئْن َو فاَْستَْعَصَم نَفِْسِه َعْن َراَودتُُه لََقْد َو فِيِه, لُْمتُنَّني الَِّذي فََذلِكُنَّ َقالَْت كَِريم# مَلٌَك
تَْصِرْف ٕا:َّ َو ٕالَيِْه يَْدُعونَنِي ا مِمَّ ٕالَيَّ ٔاََحبُّ ْجُن السِّ َربِّ َقاَل اغِِريَن# الصَّ مَِن لَيَكُونًَا َو لَيُْسَجننَّ آمُُرُه
ِميُع السَّ هَُو ٕانَُّه كَيَْدهُنَّ َعنُْه فََصَرَف َربُُّه لَُه فَاْستََجاَب الَْجاهِلِيَن# مَِن كُْن َؤاَ ٕالَيِْهنَّ ٔاْصُب كَيَْدهُنَّ َعنِّي

او دلدادة وي ميخواهد; غDمشكام از عزيز همسر گفتند شهر در زناني : ٣٠ـ٣٤ يوسف. ـ ١
براي و فرستاد ايشان پي در شنيد آنان نيرنگ چون ميبينم/ آشكار گمراهي در را وي ما است/ شده
را او چون آي/ در ميانشان به گفت: را غDم آنگاه و داد چاقويي يكرا هر و نهاد فراهم بالشهايي آنان
تـنها اين نيست/ آدميزاده اين الله! سبحان گفتند: و ببريدند خود دستهاي و يافتند عظيمش ديدند
خواستم كام او از من مينكوهيديد/ مرا دربارهاش استكه اينهمان گفت: زن است/ فرشتهايگرامي
از و شد خواهد فكنده زندان به ندهد انجام ميدهم فرمانش آنچه گر ا اينك كرد/ خويشتنداري او و
استكه چيزي از دوستداشتنيتر منزندان براي پروردگارا يوسفگفت: بود/ خواهد شدگان خوار
خواهم نادانان از و گراييد خواهم آنان به بازنداري من از آنان مكر تو گر ا اينك ميخوانند/ بدان مرا

داناست/ و شنوا او بازداشتكه او از را آنان مكر و برآورد را او خواستة پروردگارش شد/

الَعليُم>/١

آيهها از خ�صهاي شرح
تا فرستادند را آورشان آب و گذشتند, آنجا از رهگذراني افكندند چاه به را يوسف چون
پسري اين كه مژده, گفت: گاه نا و آورد با� و برد فرو چاه به را خود دلو او بياورد/ آب برايشان
فروختند درهم چند به اندك بهايي به و بردند مصر به و ساختند پنهان متاعي چون را او است!
وزيـران بزرگ عزيز, يعني بود; خريده مصر از را او كه آن نداشتند/ او به رغبتي هيچ البته و
فرزندي به را او يا افتد سودمندمان شايد بدار گرامي را او مقدم گفت: خود همسر به مصر,

dayani
Typewritten Text
بازگشت به فهرست
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خود آِن از را خوبيها از نيمي يوسفكه خوبي و يوسفشد جمال فريفتة عزيز زن اما گيريم/
را درها گرفتو سر در او از ستاندن كام آهنگ زن آن كه شد چنين و كرد اسير را او بود كرده
داده شايسته جايگاهي مرا پروردگارم خدا! بر پناه گفت: آمادهام/ تو براي اينك گفت: و بست
شد انديشه اين در زن آن بدينسان نميشوند رستگار ستمكاران استكه آن وحقيقت است,
با كه كرد آهنگآن سوييوسفهم آن از و گزيرشسازد, نا ميخواهد آنچه به و بزند را او كه
او شايستة كاري چنين كه كرد الهام او به خداوند ميان اين در كه گرچه كند, مقابله مثل به او
رسـاند/ او بـه را خود زن گريخت, در سوي به روي اين از ندارد/ خوش فرجامي و نيست
شوهرشعزيز همان يعني زن, آقايآن گاه نا هنگام اين در دريد/ را آن و پيراهنشزد چنگبه
در ناروا انديشهاي تو زن دربارة كه آن خويشگفت: شوهر بيدرنگبه زن ديدند/ در پشت را
يوسف بيند؟ دردناك عذابي يا شود فكنده زندان به كه آن جز دارد كيفري چه پروراند سر
شد اندوهگين كار اين از عزيز نخواستم/ را او من داشتو من از كامخواهي وسوسة او گفت:
اين به بود بحث موضوع چندي كه آن از پس رخداد اين كرد/ مشورت اطرافيان از يكي با و
گناهت براي گفت: او به شويش و است, گناهكار عزيز همسر و بيگناه يوسف كه انجاميد جا

بودهاي/ كار خطا براستي تو كه آمرزشبخواه
ايـن تـحقيق نـتيجة شـدن روشن از پس بويژه و قصر در ماجرا اين شدن پخش پي در
نيز او و خواسته كام او از و شده يوسف شيفتة عزيز همسر كه شد شايع نيز شهر در رخداد,
يوسف كه شدند آن دوستدار چنينشنيدند كه وزيران و بزرگان زنان است/ ورزيده خودداري
در كه موقعيت و زيبايي همه آن با را عزيز همسر كدامنياش پا و جمال كه يوسفي ببينند, را
او زيباييشان يا كشد بند در را او آنان نكويي شايد است/ افكنده زبوني به ميكردند سراغ وي
گفتن پاسخ از دليل بدان تنها ـ زنان آن ديدگاه از ـ او كه نيست بعيد هيچ چه, كند; آنان شيفتة را
مـادر چـونان و شده بزرگ او دامان در خردسالي از كه زده باز سر عزيز همسر خواستة به
و نگريستند زنان داشت؟ يوسفوجود به رسيدن براي راهي چه اما مينگرد/ او به خويش
را او ديگر كه بيازارند چونان زبان نيش به را عزيز همسر كه نديدند آن جز راهي و انديشيدند
زنان آن كه بود چنين بياورد/ عذري آنان يوسفبراي نماياندن با شود گزير نا و نباشد شكيبايي
غ=م از كامخواهي وسوسة مصر عزيز همسر واي! گفتند: شهر در <زناني پرداختند: حيلهاي
سرزنشو اين محضميبينيم>/ گمراهي در را او ما است! بوده او عاشق و داشته دل در خود
آنـچه بـه واداشت را عـزيز هـمسر كـه آنسـان بود, آميز مبالغه چند گونههايي به نكوهش
نيرنگ از كارآتر نيرنگي و خواند فرا يوسف ديدن به را آنان اصرار با و دهد اهميت ميگويند
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آن اما نگيرند/ خرده او بر و نكنند نكوهش يوسف بارة در را او ديگر تا دهد سامان زنان آن

مبالغهها:
را يوسف نام و <غ=مش> گفتند: و نياوردند, را او واسم عزيز>, <همسر گفتند: كه اين يك:
در ميتوان را زني چه, دارد; بر در را بسيار مبالغهاي و نكوهشروشن خود اين نياوردند/ نيز
دون از وي همسر دارد همسري گر ا يا و نداشته همسري كه دانست معذور وسوسهاي چنين
و بلند بسيار جايگاهي از خوردار بر نيز او شوهر و دارد شوهري كه زني اما باشد/ مرتبگان
را, ديگر هوسمردي كه برد گمان او دربارة هيچصورتنميتوان به وا�ست, بسيار موقعيتي
در ديگر مرد ميبايستآن گيرد دل در فرضچنينهوسيهم بر گر ا گيرد/ دل در باشد, كه هر
يوسف از عزيز همسر كامخواهي اين بنابر باشد/ شوهرش جايگاه همگون جايگاهي و مرتبه
نشاني خود دارد, مرتبه و جايگاه در تفاوتآشكاري عزيز با اوستو شوهر اووغ=م غ=م كه

است/ كامل تباهي محضو گمراهي يك از روشن
براي و دارد خود غ=م از كامخواهي هوس كه است عزيز همسر اين گفتند: كه اين : دو
ميبايست او مانند زني چه است; زن آن تحقير بردارندة در نيز اين ميكند/ حيله او به رسيدن
حكايت اين از همچنين زنان سخن اين عاشق/ نه و باشد معشوق و طالب, نه باشد, مطلوب
همسر اين كه چرا است; وفادارتر و بزرگوارتر نكوتر, پاكدامنتر, زن آن از يوسف كه دارد
و حيا و كدامني پا روي از كه است يوسف اين و اوست از كاميابي انديشة در كه است عزيز
آن اين, بر افزون است/ زن آن نكوهشبراي با�ترين اين ميكند/ خويشتنداري بزرگمنشي
فعل استمرار بر تا آوردند مضارع فعل و فَتىاهىا> ىِوُد <تُرا گفتند: بلكه فتاها>, <راودت نگفتند زنان
آن سرشت و خوي و شٔان اين كه باشد حقيقت اين به اشارهاي و كند د�لت آينده و حال در
او به همسرشنيز و آورده بار به رسوايي و شده خطايشآشكار كه آن همة رغم به استو زن
جدايي سرشت و خوي اين از كاري> خطا تو بحقيقت كه بخواه آمرزش خود گناه <از گفته

ندارد/
دوستي يعني ميكند; ياد ُحبًا> ا َشغَفَهى <َقْد عبارت با يوسف به زن آن محبت از كه اين سه:
كه آنسان است, گرفته جاي آنجا در و رسيده آن ژرفاي به و دريده را زن آن دل پردة يوسف

دارد/ پنهان را دوستي اين تواند نه و ورزد شكيبايي تواند نه وي
سخن زن آن اندازة از بيرون عشق از هم سرزنشخود اين در و گفتار اين در زنان چهار:
آن ديدگاه از سخن ديگر به او/ روي زياده و اصرار با درخواستهمراه از هم و آوردند ميان به
جمله اين او/ از كامخواستن در نه داشتو نگه اندازه يوسف دوستي در نه عزيز همسر زنان



فقه فلسفة با ناسازگار شرعي; حيلههاي ١٣٠

و اندازه, از بيرون عشق از گرفته, جاي وي دل درون در يوسف 2دوستي ُحبًا> ا َشغَفَهى <َقْد كه
او گـذشتة حـد از خـواسـتن از مـيكرد, حيله او از كامخواستن 2براي فَتىاهىا> ىِوُد <تُرا عبارت

ميكند/ حكايت
نـاروا و قـبيح را او كـار بشدت يعني ميبينيم>; آشكار گمراهي در را او <ما گفتند: : پنج
و ميشوند همدل همدستو هوسها گونه اين بر زنان معموً� استكه حالي در اين ميدانيم/
هـمدل و يار زمينه اين در هم مردان كه آنسان نميشمرند, قبيح را خواستهاي چنين تقربيًا
آن از خود اين شمرند قبيح ديگر زن يك از را كاري چنين زنان كه آنجا اين بنابر يكديگرند/
همدلي و همدستي حتي كه گونه آن نارواست, زشتو بسيار كرده آن كه كرد حكايتخواهد
در كه تعبيري اين بر افزون نيست/ بايسته و پسنديده اساسًا زمينه اين در وي به دادن ياري و
از عـزيز همسر دربارة زنان آن داوري كه دارد آن از حكايت خود ا> <ِانّىالَنَريىهى يعني آمده آيه
كه آوردند را عبارتي آنان چه باشد, بيدليل و بيهوده سخني كه آن نه برخاسته, ديدن و دانستن

دارد/ بر در را معنوي و لفظي كيد تٔا از چند گونههايي
انتظار اين البته و شنيد, را ناروايشان سخن و زنان آن مكر عزيز همسر چون روي, هر به
يك به را زنان او انديشيد/ آنان حيلة برابر در بزرگتر حيلهاي بشنود, چنين داشتكه وجود هم
نشستند/ آنان براي شده آماده جايگاههاي و تختها بر پذيرايي اتاق در زنان خواند/ فرا ميهماني
كمكآن به ميشود نهاده نزدشان كه را ميوهاي گوشتيا تا داد چاقويي آنان يكاز هر به آنگاه
و كند; قطع را آنان گوي سرزنش زبان ميخواست كه بود آن كار اين از وي قصد البته ببرند/
نكويي و كننده خيره زيبايي ديدن به چون كه دستها, بريدن ماجراي همان جز نبود چيزي اين
يـا حجره درون را يوسف زن آن بريدند/ را خويش دستان شدند غافلگير يوسف بديل بي
گـفت: را يوسف گاه بنا و ساخت پنهان ميشدند پذيرايي آن در زنان كه اتاقي در نهانگاهي
نكـو و زيـباترين گـهان نا و آمد در آنان ميان به يوسف آي/ در زنان ميان به < َعلَيِْهنَّ <اْخُرْج
خويش دستان و داشتند بزرگ ديدند را او چون و درآورد, شگفت به را آنان آفريده رويترين
شدت از همه اين و ميكنند چه بفهمند كه آن بي بريدند داشتند, دست در كه چاقويي 2با را
چشم كه بود بديلي بي نيكويي زيباييو و شدن بيخود خود از پريدگي, عقل زدگي, شگفت
كـردن جـدا و بريدن آيه اين در <قطع> از مقصود كه اين در مفسران ميكرد/ پر را دلشان و
آن, آغـاز بر چيز يك پايان اط=ق عنوان به و مرسل مجاز باب از 2و كردن زخمي يا است,
عبارت ظاهر نيز همين و اخيرند اين بر محققان همچنين و آنان بيشتر البته و اخت=فكردهاند,

است/
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فـرشتهاي تـنها ايـن نـيست: آدمـيزاده كـه ايـن اللـه! سبحان گفتند: ;</// لِلّىِه حاىَش ُقلَْن >
را آنان قولي حيلة عملي حيلة اين با عزيز همسر كه هنگامي بپرسد: كسي شايد بزرگواراست!
او استكه گرحقيقتآن ا گفت: <قالت///> گفت؟ چه آنان به شد چيره آنان حيلة بر و داد پاسخ
خويش دستان و مدهوششده او مشاهدة پي در و ميگوييد كه استچنان بزرگوار فرشتهاي
در و نكوهشكرديد مرا او دربارة استكه اينهمان نكردهايد, احساسهم هيچ و بريدهايد را
او از كامخواهي منوسوسة آري, پيموديد/ افراط راه او به دلدادگي و دوستي بر سرزنشمن
فكنده زندان به ندهد انجام ميدهم فرمان او به آنچه گر ا اينك ورزيد/ خودداري او و داشتم
آشكار زنان ديگر بر را خويش عذر چون زن آن بود/ خواهد شدگان خوار از و شد خواهد
پيش خود آنان البته نخواهد/ كام او از نيز آنان حضور در و ورزد خودداري ساختنتوانست
گواه يوسف طهارت و كدامني پا بر و داشتند خبر بود گذشته دو اين ميان آنچه از نيز اين از
كناري به حيا جامة زنان بارة ازنكوهشدو شدن خاطر آسوده پي در زن آن روي هر به بودند/
ولي آيد, گرفتار زندان و خواري به نياورد بر او خواستة گر ا كه كرد تهديد را يوسف و نهاد
خداوند درگاه به بلكه نياورد/ ابرو به خم او تهديد از هيچ و اهميتنداد او گفتة به يوسفهيچ
نگـاه نيز آينده در داشته نگاه ايمان نور به گذشته در كه چونان را وي خواست او از و ناليد
بدان مرا كه كه است چيزي آن از داشتنيتر دوست زندان من براي پروردگارا گفت: > بدارد/
آن استبر دليلي نسبتداده زنان آن همة به يوسفرا از دعوت فعِل قرآن كه اين ميخوانند>/
خـود به را او داشتند اختيار در كه فريبي و تشويق شيوههاي و وسايل با آنان از يك هر كه
شـده گـفته همچنين نبود/ عزيز همسر به محدود يوسف از كامخواهي وسوسة و خواندند,
مخالفت اين فرجام از را يوسف آنان كه است جهت اين از زنان همة به دعوت ِاسناد است:
سلف از نظر دو اين از هريك برآورد/ را عزيز همسر خواستة كه دادند اندرز را او و ترساندند
زده سر زنان آن از يوسف نكومنظري و رويي زيبا تٔاثير به كار دو هر اين ظاهرًا و شده نقل

است/
دور مـن از گذشته در كه چونان را آنان مكر گر ا پروردگارا, ;< كَيَْدهُنَّ َعنّىي تَْصِرْف ِاّ:ى <َو
به نهادينم, شهوت و انسانيام غريزه اقتضاي به نداري دور من از نيز حال و آينده در ساختي

نميكنند/ عمل ميدانند آنچه به كه آنان از يعني ميشوم>; نادانان از <و ميگروم آنان
و شـنوا او كه برگرداند, او از را آنان مكر و آورد بر برايش را او خواستة پروردگار <پس

داناست>
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آيهها د'لت اجمال
ميآورد: ميان به سخن گناهبار حيلة دو از آيهها اين

دل در خود غ=م از كامخواهي وسوسة عزيز همسر <واي! گفتند: شهر زنان كه اين الف:
ظاهرشمحكوم سخن, اين گمراهيمحضميبينيم>/ در را او ما است/ بوده او عاشق و داشته
بر و دور ناروايي چنين از آنان كه است نكته اين بيان زشتو كردار يك شمردن ناروا و كردن
امكان بشنود را نيشدار نقد اين چون تا است عزيز همسر برابر در باطنشنيرنگي اما كنارند,
و گرود آنان به بيند زيور همة با را يوسفآنان چون شايد سازد, فراهم يوسفرا با آنان ديدار
فريفته و بيابد زنان ديگر جمال در بود نفريفته را او و بود ديده عزيز همسر در زيبايي از آنچه
در نيز آنان و فرستاد ايشان پي در عزيز همسر و شد خواستند نيرنگخود اين از آنچه شود/
ديدند را او چون و ديدند, برد ايشان از هوش كه را يوسف جمال و يافتند حضور او دربار
تـنها ايـن نـيست! آدمـيزاده اين الله! سبحان گفتند: و بريدند خويش دستان و داشتند بزرگ
برابر در او اما خواندند/ خود به اشاره با يا صراحتو به را او آنگاه و است! بزرگوار فرشتهاي

بدارد/ نگاه را او خواست خدا از و برد پناه خداوند به آنان مكر
وسيله و است, آلود گناه و نامشروع هدفحيلهاي نظر از اينحيله است, روشن كه چونان
شـايد است/ گـرفته خـود بـه را هدف حكم ولي ـ بوده مشروع خود خودي به گرچه ـ هم
ازاين هدفشان و كردند محكوم را عزيز همسر ظاهر در تنها زنان آن كه معلوم كجا از بپرسيد:
او بر آراستگي و زيبايي همة با را خود و كنند ديدار يوسف با كه بود آن ظاهري كردن محكوم
فرمود: كه ميشود گرفته بر عبارت اين از برداشتي چنين كه است آن پاسخ بدارند؟ عرضه
حـالي در /اين شنيد/// خبر زنان آن مكر از عزيز همسر چون يعني ;< بَِمكِْرهِنَّ َسِمَعْت ا <فَلَّمى
بـه و زنان طبيعت حكم به باطنش, از جا اين در و است باطني و ظاهر داراي مكر كه است
از وضعي چونان آنان بويژه نميشود, فهميده گفتيم آنچه جز مردان به آنان شديد ميل حكم
كه جمالي چونان نداشتند, سراغ را همانندش زمان آن تا كه بودند شنيده او جمال و يوسف
بـرابـر در و شـد آن دلدادة و فريفته داشت با� جايگاهي و خوبرو نيز خود كه عزيز همسر
در غ=مشبود كه را او از كامخواهي وسوسة و خريد جان به يوسفزبوني كمال و كدامني پا
خودداري آن از نپذيرفتو را يوسفآن البته و آورد, زبان بر آشكارا سپسنيز و پروراند دل
كَيَْدهُنَّ َعنِّي تَْصِرْف ٕا:َّ َو ٕالَيِْه يَْدُعونَنِي ا مِمَّ ٕالَيَّ ٔاََحبُّ ْجُن السِّ <َربِّ عبارت اين بر افزون ورزيد/
خود شده داده اسناد زنان به دعوت هم و كيد هم آن در كه الَْجاهِلِيَن> مَِن كُْن َؤاَ ٕالَيِْهنَّ ٔاْصُب
<مكرهن> تفسير در اسحاق بن محمد روي همين از داشتند دل در ايشان آنچه استبر دليلي
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آن دليل همين به و ببيند, را او شدند ع=قهمند و رسيد زنان يوسفبه زيبارويي خبر ميگويد:

جويند/ راه او ديدار به آن وسيلة به تا گفتند را سخن
را آنان شدني نا تحمل سرزنش و نكوهش چون كه شهر زنان با عزيز همسر حيلة ـ ب
كند, ت=في باشد ثمرتر پر و كوبندهتر كه عملي حيلهاي با را قولي حيلة اين تا شد آن بر شنيد
بـرايشـان و فـرستاد ايشـان پـي در شـنيد را آنان مكر <چون است: آمده قرآن در كه چونان
نشستند خود بالشهاي بر و يافتند حضور عزيز همسر ميهماني در آنان نهاد>/ فراهم بالشهايي
ايـن شـد/ گذاشته كدام هر براي است مرسوم دربارشاهان در كه ميوه و غذا از گونههايي و
همسر چه است, زرنگي و حيله و باطنشمكر و دستي گشاده و ظاهرشكرم استكه دعوتي
او بدينسان, تا يوسفشوند جمال شيفتة و دلداده كه كرد دعوت اين براي تنها را آنان عزيز
كه است بهرهمند زيبايي چنان از يوسف كند ثابت و سازد بر و بيابد روشن عذري خود براي
با را حيله اين او خواند/ خود به را او صراحت به بلكه اشارت به نه ميسازد وادار را زني هر
آن با را خود ميوههاي تا داد چاقويي كدام هر به كه اين آن و كرد استوارتر نيز ديگر حيلهاي
يوسفگفت همينحالتبه در آنگاه باشد/ نمايانده گرمتر را آنان از دعوت بظاهر وي و ببرند
مشاهدة به زنان آن سر از هوش همه, اين با ميخواست او آيد/ در آنان ميان به غافلگيرانه كه
كه آن بي ببرد, نيز آنان دستهاي چاقو حركت يافتن ادامه با آن از پس و ببرد يوسف جمال
يعني دعوت اين از هدفخود او هنگام, اين در و پذيرفت صورت همه اينها كنند/ احساس
بـارهاش در مـرا كه است همان <اين گفت: و ساخت آشكار را خويش براي عذري ساختن
فرمان را او آنچه گر ا اينك ورزيد/ خودداري او و خواستم كام او از من ميكرديد/ نكوهش

بود>/ خواهد شدگان خوار از و شد خواهد فكنده زندان به ندهد انجام ميدهم
نيز وسيله البته و است, آلود گناه هدفحيلهاي نظر از نيز حيله استاين روشن كه چونان
برابر يوسفدر اما است/ گرفته خود به را همينهدف حكم مينمايد, ظاهرشمشروع گرچه

بدارد/ نگاه آنان مكر برابر در را خواستوي او از و برد پناه خداوند به حيله اين
آن از اما باشد, مشروع ظاهرش كه حيلهاي هر كرد: استد�ل ميتوان كه جاست همين از
خواهد هدفرا همان حكم شود استاستفاده ممنوع آنچه به برايرسيدن وسيلهاي عنوان به
يا زند سر او از حيلهاي چنين كه آن از مسلماني استهر شايسته و بود, خواهد حرام يافتو

حـرمت ادلة صريح به ديگران, با كردن نيرنگ و مردمان با كردن حيله كه است روشن اين ـ ١

برد/١ پناه خداوند به شود رهنمون آن انجام به را ديگران يا دهد فتوا آن صحت به
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با كردن حيله اينكتابدربارة در ما سخن اما است, حرام آن, همانند و دروغ و خيانت و ايذاء و غش
و هـدف با كه كاري براي دليل سعة از ميتوان آيا كه است باره اين در سخن بلكه نيست, مردمان
ظاهر از بهرهجستن چنين با و جست بهره ميرسد نظر به ناسازگار و ناهمگون حكم تشريع فلسفة
آن براي مٔولف بايد كه است چيزي اين است/ بوده آن خDف پي در شارع كه كرد كاري شرعي دليل

م/ ـ آورد/ استدYل

باغ صاحبان داستان : ١٢
است: آمده چنين كريم قرآن در

فَطَاَف يَْستَثْنُوَن# :َ َو مُْصبِِحيَن# لَيَْصِرمُنَّها ٕاذْأَقَْسُموا الَْجنَِّة, ٔاَْصَحاَب كمابَلَْونَا بَلَْونَاهُْم <ٕانَّا
َعـلَي اْغـُدوا ٔاَِن مُْصبِِحيَن# فَتَنَاَدْوا ِريم# كالصَّ فَٔاَْصبََحْت نائُِموَن# هُْم َو َربَِّك مِْن طَائٌِف َعلَيْها
َو مِْسكِـيٌن# َعلَيكُْم اليَْوَم يَْدُخلَنَّها :َ ٔاَْن يَتََخافَتُوَن# هُْم َو فَانْطَلَُقوا َصاِرمِيَن# كُنْتُْم ٕاْن َحْرثِكُْم
َاُقْل َالَْم َاْوَسطُُهْم قاىَل مَْحرومُوَن# نَحُن بَْل لََضالُّوَن# ٕانَّا قالُوا َرٔاَْوهَا ا فَلَمَّ قاِدِريَن# َحْرٍد َعلَي َغَدْوا
َقالُوا يَتGََومُوَن# بَْعٍض َعلَي بَعُْضُهْم فَٔاَْقبََل ظالِميىَن# كُنَّا ٕانّىا َربِّنَا ُسبَْحاَن َقالُوا تَُسبُِّحوَن# لَْوُ: لَكُْم
َو الَعـَذاُب, كََذلَِك َراِغبُوَن# َربِّنَا ٕالَي ٕانَّا مِنَْها خيْرًا يُبِْدلَنَا ٔاَْن َربُّنَا َعَسي طَاِغيَن# كُنَّا ٕانَّا َويْلَنَا يَا

ياد سوگند كه آنگاه آزموديم, را باغ آن صاحبان كه چنان آزموديم, را آنان ما : ٣٣ ـ ١٧ قلم. ـ ١
از آفتي بودند خواب كه هنگام شب نگفتند/ انشاءالله اما چيد, خواهند را ميوهها بامدادان كه كردند
آواز را همديگر شد/بامدادان برهنه و سياه سنگي چونان بستانها و آمد فرود آن بر پروردگار جانب
آهسته كه حالي در شدند, پسروانه شويد/ روانه پگاه همين در بچينيد ميوه ميخواهيد گر ا كه دادند
و آمدند بيرون شتابان و توانمند صبحگاهان بيايد/ باغ به بينوايي امروز مباد كه ميگفتند همديگر با
آيا گفت: نيكمردشان شدهايم! بيبهره شايد يا كردهايم/ گم را راه گويا گفتند: ديدند را باغستان چون
به پسروي بودهايم/ ستمگر ما الله! سبحان گفتند: نميگوييد؟ تسبيح را خداي چرا كه نگفتم را شما
پروردگارمان كه اميد بوديم/ سركش ما ما, بر واي گفتند: پرداختند/ نكوهشهم به و كردند همديگر
عذاب و كيفر, است اين آوردهايم/ خويشروي پروردگار درگاه به كه دهد جايگزين آن از بهتر را ما

ميدانستند/ كه گر ا است, بزرگتر آخرت

يَْعلَُموَن>/١ كانُوا لَْو كْبَر, ٔاَ ا:kِخَرِة لََعَذاُب

آيهها بارة در خ�صهاي شرح
به اين و ساختيم, گرفتار قحطي و گرسنگي ب=ي به را مكه مردمان ما يعني بَلَْونىاهُْم>; <ِانّىا
از برتابيدند روي آوردن ايمان از و آزردند را او چون كه بود آنان mnopqبر پيامبر نفرين سبب
آن هـمانند آور, قـحطي آنـان بر و گير سخت مضر بر ! <پروردگارا خواست: چنين خداوند

dayani
Typewritten Text
بازگشت به فهرست



١٣٥ حرمت بر قرآن د5لت
بـاِغ آن صـاحبان كـه چـونان الَْجنَِّة>; اَب َاْصحى بَلَْوناى ا كمى > گذشت>, يوسف قوم بر كه قحطي
مـفسران كـه گـونه آن ساختيم گرفتار دارند خبر بخوبي حكايتش از مردم كه نيز را معروف
و ميگزارد را خداوند حق كه مردي آِن از صنعاء, نزديك و يمن در بود باغي آن آوردهاند,
گـفتند: فـرزندانش گـذشت در وي چون ميداد/ طعام باغ آن حاصل از را بينوايان و فقيران
كـه آن از پس بـدينسان مـيداد/ طـعام را بـينوايـان و فقيران كه بود خرد بي مردي پدرمان
اواخـر در را ميوهها كه كردند ياد سوگند رسيد آنها چيدن هنگام و شد شيرين باغ ميوههاي
مـحصول تـرتيب بـدين و نشـوند خـبر بينوايان و فقيران تا كنند برداشت روز اوايل و شب
نظري كه آنها از يكي ميان اين در نشود/ كاسته آن از دادن صدقه با هيچ و جايماند بر بيشتري
تصميم اين از چرا گفت: ديگران به بود ُخوَيشنكوتر و ديندارياشبيشتر داشتو درستتر
خير به و نپذيرفتند را او سخن آنان اما نميكنيد؟ توبه خداوند درگاه به آلوده نيّت اين از و بد
لَيَْصِرمُنَّهَا ذْأَقَْسُموا ٕاِ > ميكند: اشاره چنين آنان تصميم به خداوند ندادند/ فرا گوش او خواهي
:ى <َو كنند/ برداشت را خود محصول صبح آغاز همان كه كردند ياد سوگند چون مُْصبِِحيَن>;
يك شاءالله ان كه آن با نگويند/ الله> <ِاْنشاء كه است عبارتآن اين معناي گفتهاند: يَْستَثْنُوَن>;
چه, است; استثنا مفاد همان نهايياش مفاد كه چرا خواندهاند; استثنا نام به را آن است شرط
<بـيرون بـاشيد: گـفته كـه است آن همانند ميروم> بيرون بخواهد خدا گر <ا ميگوييد وقتي
بـر يَْسـتَثْنُوَن> <َو:ى عـبارت ظـاهرًا تـفسير, اين بنابر باشد/ خواسته خدا كه آن مگر نميروم
پدر خ=ف بر كه معناست بدان يَْستَثْنُون> <َو:ى شده گفته همچنين است/ عطفشده <اَقَْسُموا>
در و شده عطف ا> <لَيَْصِرمُنَّهى بر كلمه اين تفسير اين بنابر نميكردند/ جدا را فقيران سهم خود
شـايد نـيست/ ابـهامي و ايراد هيچ تفسير اين بر ميگويد: آلوسي ميگيرد/ جاي قسم سياق
از كسـاني آنـان گـفت: كـه آنجا كند, د�لت تفسير همين بر هم عكرمه از جرير ابن روايت

است/ باغ آن مكان بارة در ديگر اقوال از يكي اين ـ ١

يـاد سـوگند آنان اما ميداد/ طعام بينوايان به آن از كه داشت باغي پدرشان و بودند حبشه١
به و نسازند جدا را فقيران سهم هيچ و كنند برداشت آن از را محصول صبحگاهان كه كردند
<َو:ى عبارت همان تفسير عكرمه گفتههاي از جمله آخرين ظاهرًا ندهند/ چيزي فقيري هيچ
باغ خداوند كه است اخير تفسير بر ديگر گواهي نيز اين گفتيم آنچه بر افزون است/ يَْستَثْنُوَن>
وقـتي چـنان در را مـحصول خوردند سوگند كه آن يكي سوزاند: علت دو به را مردمان آن
در دو اين از يك هر كه دارد آن از حكايت اين نكردند/ استثنا كه آن ديگر و كنند; برداشت
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در ميتوانـد آنچه كه است حالي در اين و داشته, اثري آنان براي سخت كيفر اين استحقاق
بينوايان و فقيران حق نگذاشتن كنار همان باشد داشته تٔاثير سختي مجازات چنين استحقاق
از و واجب, به اخ=ل بينوايان و فقيران حق نگذاشتن كنار چه ٕاْنشاءالله; گفتن ترك نه است,
از كه فرض اين در <ٕاْنشاءالله> ترك كه حالي در است, حرام واجب, به اخ=ل سوي ديگر
با نظرند, اين بر كثريت ا و است چنين اينجا در كه چونان گيرد, صورت مٔومن انسان سوي
نه نشوند, كردهاند تعيين كه زماني آن در محصول برداشت به موفق كه دارد تناسب كيفر اين

رود/ ميان از و بسوزد محصولشان همة كه آن
سازند خويشمحروم باغ ميوة از را ناداران و بينوايان كه گرفتند تصميم چون روي, هر به
عـذاب بـودند خـواب هـنوز كه زمان همان در كنند, برداشت زود صبح را محصول همة و
نـورديد, هـم در را انگـور و خرما درختان تمامي و سوزاند را باغ همة و آمد فرود خداوند
در ِريم>; كالصَّ فَٔاَْصبََحْت نائُِموَن# هُْم َو َربَِّك مِْن طائٌِف َعلَيْها <فَطَاَف فرمود: خداوند كه چونان
شدتسوختگيو از باغ آن گه بنا گذشتو باغ آن بر خداوند از عذابي خواببودند كه حالي
َصاِرمِيَن>; كُنْتُْم ٕاْن َحْرثِكُْم َعلَي اْغُدوا ٔاَِن مُْصبِِحيَن <فَتَنَاَدْوا شد/ تار و تيره شبي بهسان سياهي
رويد/ خويش كشتزار به داريد محصول آهنگچيدن گر ا كه خواندند را همديگر صبحگاهان
با كه حالي در شدند, پسروانه مِْسكِيٌن>; َعلَيكُْم اليَْوَم يَْدُخلَنَّهَا :َ ٔاَْن يَتََخافَتُوَن هُْم َو <فَانْطَلَُقوا
شتابان قاِدِريَن>; َحْرٍد َعلَي َغَدْوا <َو آمد/ نخواهد در باغ به بينوايي هيچ امروز ميگفتند: خود
معناي به <حرد> بودند/ برداشتمحصول آمادة خود نظر به كه حالي در كردند, آهنگباغشان
كسي كه هنگامي به بابضربيضربـ از ـ يحرد> <حرد, ميشود: گفته شتاباست/ آهنگو

باشد/ آورده روي بدان و كرده جايي يا آهنگچيزي
را راه كـردند گمان است, سوخته تاريك شبي بهسان كه ديدند را باغ چون َرٔاَْوهىا> ا <فَلَّمى
اما نيست/ باغ آن اين و كردهايم گم را خود باغ راه ما الُّوَن> <ِانّىالَضى ونخستگفتند: آمدند, اشتباه
نكردهايم, گم را راه گفتند: و گشتند نخستبر گفتة آن از يافتند را حقيقت و درنگكردند چون
از خود كنون ا داشتيم ناداران كردن آهنگمحروم كه سببآن به ما بلكه مَْحُرومُون>, نَْحُن <بَْل

شدهايم/ محروم باغ اين نعمت
راهنمايي و خواهي خير انديشترينشان درست تَُسبُِّحوَن>; لَْو: لَكُْم َاُقْل َالَْم َاْوَسطُُهْم <قاىَل
واژة معناي گرديد/ يادآور ايشان به بودند زده باز سر پذيرفتنش از كه را آنان به خود پيشين
تـوبه خداونـد درگاه به داشتيد كه كي پا نا نيت از چرا كه است آن اينجا در تَُسبُِّحوَن> <لَْو:ى
آنجا است, تفسير همين گواه آيه عبارتبعدي كه چونان آمرزشنميطلبيد, او از و نميآوريد



١٣٧ حرمت بر قرآن د5لت
سـخن ايـن با آنان ظالِميىَن>/ كُنَّا ٕانّىا َربِّنَا <ُسبَْحاَن گفتند: كه است آمده گروه همين زبان از كه
و دانستند پيراسته ستمي هر از بود كرده ايشان با آنچه در بويژه كردهها, همة در را خداوند
محصول از ناداران كردن محروم براي خود تصميمگيري در كه گشودند اعتراف اين به زبان
و نكـوهش بـه آن از پس داشتهانـد/ روا ستم خود بر و رفته خويش آزمنديهاي پي در باغ
تٔاييد را آن برخي داده, پيشنهاد برخي چه, پرداختند; بودند كرده كه كاري بر سرزنشيكديگر

بودند/ كرده محكوم را آن هم برخي و نموده سكوت آن به نسبت برخي كرده,
الهي حدود از همه ما گفتند: كه اين جز ندادند يكديگر به پاسخي هيچ آنان روي, هر به

پـاسخ در وي دوزخـي, يـا بهشتياند آنان آيا كه پرسيدند باغ اين صاحبان بارة در قتاده از ـ ١
گفته اين نميدانم گفت: كه است شده روايت بصري حسن از انداختهايد/ تكلف و رنج به مرا گفت:
زبان بر آيند گرفتار مشركان چون بابكه آن از يا بود ايمان سر از ِغبُون> راى َربِّنا ِاليى <ِانّىا كه باغ صاحبان
اين بر عالمان بيشتر روي هر به نكرد/ ابراز قاطع نظري هيچ اينگروه دربارة هميندليل به وي آورند/

دادند/ اخDصنشان و كردند توبه سپس آنان كه نظرند

به پروردگارمان است َراِغبُوَن>١;اميد َربِّنَا ٕالَي ٕانَّا مِنَْها َخيْرًا يُبِْدلَنَا ٔاَْن َربُّنَا <َعَسي كردهايم, تجاوز
اُب>; الَْعذى لَِك كَذى > فرمود: سپس داريم/ اميد خويش خداوند به ما دهد, ما به بهتري اين جاي
بـخل او حق اداي در كند, مخالفت او فرمان با كه را كس هر خداوند عذاب كه است چنين
لَْو كْبَر, ٔاَ ا:kِخَرِة <َولََعَذاُب گرفت/ برخواهد در دارد روا سپاسي نا او نعمت برابر در و ورزد,

ميدانستند/ كه گر ا است, سختتر هم اين از آخرت كيفر البته و يَْعلَُمون>; كانُوا

حيله حرمت بر داستان د'لت
مانع كه كمكحيلهاي به باغ آن صاحبان چون اينجاستكه از حرمتحيله بر د�لتآيه
بيبهره باغ محصول از را بينوايان كه شدند آن بر ميشد خاصخود حكم به سبب انجاميدن
آخـرت عـذاب <و فـرمود: نيز سپس و داد, كيفر باغشان سوزاندن به را آنان خداوند سازند
كنار در را اخروي و دنيوي كيفر آنان براي خداوند ترتيب بدين بدانند>/ كه گر ا است بزرگتر
باغ محصولهاي پرداختند: آنان كه اينكشرححيلهاي نبود/ بزرگ يكگناه اينجز و آورد, هم
كه اين بر مشروط ببرند, آن از را سهمي تهيدستان و فقيران كه است اين سبب شرع حكم به
بود اين بستند كار به باغ صاحبان كه حيلهاي باشند/ داشته حضور آنجا در برداشت هنگام در
بردارند ميان از را شرطحكم ندارند حضور فقيران عادتًا كه زماني در برداشتمحصول با كه
پي در را خاصخود شرعي حكم سبب, كه شوند آن مانع حكم شرط برداشتن ميان از با و
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و داد, كـيفر را آنان باغ, صاحبان خواستة و هدف واژگونة آوردن پيش با نيز خداوند آورد/
اينجاستكه نكته شد/ سياه سنگي بهسان سوختكه باغچونان گشتو نازل باغ آن بر عذابي
گريز اينوجود با مستحباستو برداشتيكحق هنگام در محصول از تهيدستان سهم گر ا
بـزرگتر كيفري ميبايست حيله كمك به واجب حق از گريز دارد, كيفر حيله كمك به آن از
سبب به باغ صاحبان دادن كيفر ظاهر كه ـ باشد واجب> سهميك<حق آن هم گر ا باشد/ داشته
اسقاط براي ورزيدن حيله حرمت يعني ما مطلوب ـ دارد د�لت همين بر حق اين نكردن ادا
برداشتنشرا ميان از قصد آنان كه شرطي بگوييد گر ا ثابتاست/ مردمان حقوق يا الهي حقوق
و شود حق گرفتن بردنشمانع ميان از استتا عادي شرط است: شرطي نوع چه بودند كرده
خواهيد پاسخ باشد؟ استحقاق اصل از مانع زوالش تا است شرعي شرط يا استحقاق مانع نه
ميان از را حرمتحيله بر د�لتآيه باشد كه هم كدام هر و دارد احتمال اينها دوي هر كه شنيد
ميشود آن نتيجه است عادي مانع بابتحصيل از شرط بردن ازميان بگوييم گر ا چه نميبرد;
تحصيل در كه است هدفي همانند آن از هدف استكه شرعي مانع همان تحصيل بر كيفر, كه
كـه است چـيزي بـه يـافتن دست هدف, اينها دوي هر در چه ميشود; تعقيب شرعي مانع
دارد, نيز اولويت كيفر لزوم به حكم بلكه شود, باغ محصول از تهيدستان محروميت موجب
ميان از بگوييم هم گر ا سهم/ آن گرفتن مانع هم و است استحقاق مانع هم عادي مانع كه چرا
خداوند كه اين آن و است ثابت ما مطلوب باز است, شرعي مانع بابتحصيل از شرط بردن
است/ داده كيفر كمكحيله به خود حقوق از تهيدستان كردن محروم سبب به را باغ صاحبان
عملي بخواهد, صاحبش كه زمان هر در محصول كردن برداشت اصل كه نماند پوشيده
وسيلهاي صبح آغاز در برداشت خواستهاند باغ صاحبان اينجا در كه روي آن از اما است/ مباح
مـحصولشان سوزانـدن به را آنان خداوند شود خود سهم از تهيدستان ساختن محروم براي
اين, ميدانستند>/ كه گر ا است, بزرگتر عذابآخرت البته <و است: سپسفرموده و داده كيفر
بـه رسـيدن بـراي مشـروع بـظاهر سـبب يك از جسـتن كـمك كـه آن بـر است دليل خود
شريعتاو گرفتن بازي به يا محرماتو انجام يا اسقاطواجبات همچون جايز نا خواستههايي
نيز وسيله به هدفهست براي كه كيفر استحقاق حرمتو حكم همان و ميباشد حرام كاري

حـرف آخـرين كه چرا است; آورده قرآن از مٔولف كه است دYيلي استوارترين از يكي اين ـ ١
از يا موضوع بردن ميان از و ميبريم ميان از تكليفرا موضوع ما استكه آن حيله شمرندگان جايز

است/١ گاه آ امور حقيقت به خود خداوند البته و است آيه از ما برداشت اين ميكند/ سرايت
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را ممنوعيت دليل اين اما نيست/ حرام و ناشايست كاري تكليف شرط يا موضوع شرط بردن ميان
كمك به كه است برداشتي اين البته و ميبرد شرط بردن ميان از يا موضوع بردن ميان از خود روي
فلسفة حقيقت از كه شرعي كلي قواعد كمك به همچنين و آمد خواهد بعد فصل در كه ادلهاي ديگر
م/ ـ نمينمايد/ ضعيف و نادرست برميدارد پرده معامDت, در بويژه احكام, تشريع هدف و فقه

كمكحيله به فروشي كم حرمت : ١٣
فرمايد: خداوند

َوزنُـوهُْم ٔاَْو كَـالوهُْم ٕاذَا َو يَْسـتَْوفوَن# اِس النـَّ َعـلَي كْـتَالوا ا ٕاذَا ِذيَن الـَّ لِلُْمطَفِّفيَن# <َويٌْل

چون و گيرند كامل ستانند پيمانه مردم از چون كه آنان فروشان; كم بر واي : ٦ ـ ١ مطففين. ـ ١
روزيكه شوند؟ برانگيخته بزرگ روزي در كه ندارند گمان آيا دهند, كم كنند وزن يا پيمانه مردم براي

ميخيزند/ پاي به خداوند پيشگاه در همه مردم

الَعالَِميَن>/١ لَِربِّ النَّاُس يَُقوُم يَْوَم َعِظيٍم# لِيَْوٍم مَبُْعوثوَن# ٔاَنَُّهْم ٔاُولئَِك يَظُّن ٔاََ: يُْخِسُروَن#

آيهها بارة در چكيدهاي شرح
بازي دستخوش را پيمانه و وزن شهر اين mnopqبه خدا پيامبر آمدن از پيش تا مدينه مردمان
پـيمانه و وزن بـر مـيسنجيدند وزن يـا پيمانه به خريدن براي چيزي چون و ميدادند قرار
و پيمانه به را ديگران از حقي چون و ميستاندند بود حقشان آنچه از بيش بهايي و ميافزودند
پنهان شيوههاي افزودن و كاستن اين در آنان ميكاستند/ پيمانه و وزن از ميدادند آنان به وزن
تجاوز و ستم كار اين كه آنجا از ببرد/ پي آنها كهصاحبحقنميتوانستبه داشتند گوناگوني
آن كـيفر به را دهندگانش انجام خداوند بود بناروا ديگران مال خوردن و نيرنگ و تلبيس و
ابن از سنديصحيح به ماجه ابن و نسائي </ فروشان/// كم بر <واي فرمود: و كرد تهديد جهان
كسـان فـروشترين كـم از مدينه مردمان آمد مدينه mnopqبه پيامبر چون كه كردهاند نقل عباس
درستي و نكويي به آن از پس و لِلُْمطَفِّفيَِن> <َويٌْل كه كرد نازل را آيات اين پسخداوند بودند;
پيمانه دو او ميخواندند/ ابوجهينه را او كه بود مردي مدينه در ميگويد: سدي كردند/ پيمانه

م/ ـ / ٣٢٤ و ٣٢٣ ص , ج٦ , المنثور الدر , سيوطي : ك / ر ـ ٢

شد/٢ نازل آيه اين پس ميداد, كمتر پيمانة به و ميستاند كاملتر پيمانة به داشت,
است/ دردنـاك عذاب و بزرگ خسرت معناي به ميگويد سخن آن از آيه اين در كه <ويل>
كه كساني است/ دوزخ در ژرف بسيار واديي نام ويل كه نظرند اين بر هم مفسران از بسياري
مـعنايي چـنان بـراي اسـاسًا واژه اين كه نيست آن مقصودشان كردهاند تفسير چنين را ويل

dayani
Typewritten Text
بازگشت به فهرست
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اين گواه است/ دوزخ آيه اين در ويل از مراد استكه اين مقصودشان بلكه است, شده قرارداد
mnopqفرمود: خدا رسول كه كردهاند نقل ابوسعيد از ترمذي و احمد كه است روايتي برداشت
ژرفايشچهل به رسيدن از پيش آنان و افكنند بدان را كافران كه است دوزخ در اديي و ويل
مطفف و كمكنيرنگاست/ به وزن, و پيمانه در دادن كم معناي به تطفيف باشند/ راه در پاييز
ناقص پيمانه زماني كه كسي روي آن از ميكند/ چنين ستاندن و دادن در كه است كسي نيز
به را توانگري كه شده ناميده <مطفف> ميافزايد آن بر يا ميكند پر را آن ديگر زماني و ميدهد
دادن هنگام در كه است اندكي همان آن و ميجويد, اندك و مقدار بي يعني <طفيف> چيزي
چنين آياتقرآن در فروشان وصفكم ميافزايد/ آن بر ستاندن هنگام در و ميكاهد آن از كا�
را چيزي مردم از خريد براي چون كه آنان يَْستَْوفوَن>; النَّاِس َعلَي كْتَالوا ا ٕاذَا <الَِّذيَن است آمده
در روي اين از همند/ حكم در پيمانه و وزن بعد جملة قرينة به ميستانند/ كامل ميكنند پيمانه
و است, شده ديگري از نيازي بي موجب يكي ذكر و آمده ميان به سخن پيمانه از تنها آيه اين
است/ يُـْخِسُروَن> َوزنُـوهُْم ٔاَْو كَالوهُْم ٕاذَا <َو عبارت گرديد, آور ياد زجاج كه چنان قرينه آن
با متفاوت حالتي خود حقوق ستاندن زمان در فروشان كم كه است اين عبارت دو اين معناي
و وزن بـه را آن بخواهند و باشند داشته حقي مردم بر گر ا دارند; ديگران حقوق دادن زمان
از هدف اين براي و ميگيرند بيش نيز اندكي بلكه ناقصنميگيرند را آن تنها نه ستانند پيمانه
كسي گر ا اما ميشود/ آنها به توجهي كمتر عادتًا كه ميجويند بهره پنهاني شيوهايي و حيلهها
آنچه از كمتر ناقصو را آنحق ستاند پيمانه و وزن به را آن بخواهد و باشد داشته آنان بر حقي
در كه پيمانه و وزن استيفاي هستند/ شدن ثروتمند پي در خود كار اين از و ميدهند, بايست
نزول از پيش مردمان كه وضعي به گر ا و است, ستاندن تام و كامل معناي استبه آمده آيه اين
عبارت كه كنيم چنينتفسير اينجا در را توانستاستيفا خواهيم شود نگريسته داشتند آيه اين
بر كه شيوهاي و حيله هر به و ميخواهند, كه مقداري آن به فزوني با همراه گرفتنحق از است
كـه گانه جدا پيمانهاي ديگران از كا� خريدن براي آنان از برخي ميشود; پذير امكان ايشان
بـود حـقشان آنـچه از بـيش طـريق اين از و ميگرفتند كار به داشت گنجايش بيشتر اندكي
تكـان را پـيمانه ديگـر برخي و ميفشردند ميسنجيدند پيمانه به را آنچه برخي ميستاندند,
مفاد و نكوهشروشن م=ك و معيار اين, بنابر گيرد/ جاي پيمانه در بيشتري مقدار تا ميدادند
كم دربارة آيه كه اين از گر ا بستاند/ بيشتر و بدهد كمتر كسي كه است آن فروشي كم نهايي
زياده بي خود حق ستاندن كامل به استيفا و گردد صرفنظر شده نازل بدينوصف فروشاني
هم بر شده گرفته عطف جملة دو كه است چيزي نكوهشآن معيار و مدار شود تفسير كم و
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ستاند كامل مردمان از را خود حق كسي كه بود خواهد آن فروشي كم نتيجه در و دارد, بر در
نكوهشرساتر در آن نخستين وجه, دو اين از ناقصدهد/ را ديگران حق و كم] و زياده [بي

است/
باورداران از كاري چنين كه حقيقت اين نيز نيرنگو اين نادرستي و زشتي آيهها ادامة در
ُهْم ٔاَنـَّ ٔاُولئَِك يَـظُّن <ٔاََ: مـيفرمايد: كه آنجا است, شده بيان نميزند سر واپسين روز و خدا
روزي در كـه ندارنـد گمان اينان آيا الَعالَِميَن>; لَِربِّ النَّاُس يَُقوُم يَْوَم َعِظيٍم# لِيَْوٍم مَبُْعوثوَن#
چونان ميخيزند؟ بر جهانيان پروردگار برابر در مردم كه روزي شد, خواهند انگيخته بر بزرگ
روز توصيف ظن, واژة از استفاده آيه, در تعجب و انكار ميآورد, كشاف در مخشري ز كه
به توصيفخداوند سرانجام و خداوند, برابر در مردم فروتنانة ايستادن بزرگ, روز به قيامت
و فروشي كم در كه است انبوهي معصيت و بزرگ گناه بيانگر همه و همه جهانيان, پروردگار
هر در بلكه و ستد و داد هر در برابري عدالتو به عمل ترك در و آن, همانند آميز ستم كار هر

م/ ـ /٢٣٠ ص ج٤, التنزيل, حقائق الكشافعن عمر, بن محمود ابوالقاسم زمخشري, ك: ر/ ـ ١

كـه شـده دانسته كسي جاي در فروش كم آيهها اين در كه اين دارد١/ وجود كردار و گفتار
چگونه زيرا باشد; بحث و نزاع مورد نميتواند و است درست اعتباري ندارند باور را قيامت
پس حساب و ميخيزد بر خداوند پيشگاه در كه اين به و دارد قيامت به گماني اندك كه كسي

بخورد؟ بناروا را آنان دارايي و بمكد را مردم خون ميتواند ميدهد
راضي حرام اندكي به كه آنان يعني ميدهد, فروشان كم به خداوند كه است هشداري اين
را مردمان مال يا خدا مال كي با هيچ بي كه آنان دربارة داشت گمان ميتوان اينكچه شدند/
حيلههاي به زدن دامن از يا و خود نفوذ و سلطنت قدرتو از راه اين در و ميخورند, بناروا
ترديد قيامت در آنانكه شمار در نيز گروه اين كه است درست آيا ميجويند؟ بهره گون گونا
دارند ايمان ادعاي و ميگويند زبان به آنچه رغم به را آنان ميتوان آيا و شوند؟ شمرده دارند
يقين حقيقت اين به يا است قيامت به برترشان گمان كم دست كه داد جاي كساني رديف در

دارند/

حيله حرمت بر آيهها گواهي
در را آنان و داده آنان به دردناك سختو عذابي وعدة و نكوهيده را فروشان كم خداوند
حقيقت استكه حالي در اين ندارند/ قيامتعقيدهاي شدن پا بر به استكه نهاده جايكساني
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كه نيرنگي و حيله است, نيرنگ و حيله كمك به وزن و اندازه و پيمانه از كاستن فروشي كم
ستمياست اين كاستن/ آن از و باطنشناقصدادن استو ديگران حقوق دادن ظاهرشكامل
هنگام در ميشود/ خورده بناروا او مال ترتيب بدين و ميشود داشته روا كننده استيفا بر كه
باطنش و زياده هيچ بدون خود حق گرفتن فروشان كم كار ظاهر نيز ديگران از حق ستاندن
است نيرنگي و ميشود ستانده او از كا� كه آن استبر ستمي نيز اين استو زياده با ستاندني

او/ برابر در
از هدف نظر از است; آلود گناه و هدفنامشروع نظر از هم و وسيله نظر از نيرنگهم اين
از و بنارواست; مردم مال خوردن ورزيدنو ستم ميشود خواسته كار اين از آنچه كه روي اين
است پيمانهاي و وزن گرفتن بازي به ميدهد شخصانجام آنچه كه روي آن از نيز وسيله نظر
كاربستنش به با كس هيچ كه خواسته استو نهاده مردم ميان عدالت پايي بر براي خداوند كه
حـيلهاي چـنين كـه آنان ندارد/ روا تجاوز و ستم ديگري بر شده نهاده برايش آنچه غير در
دادند/ قرار ديگران به ورزيدن ستم براي ابزاري و نيرنگخود وسيلة را پيمانه و وزن ورزيدند
امت mnopqنيز حضرتمحمد خدا پيامبر و كرد, ه=ك گناه همين كيفر به را شعيب قوم خداوند
بنابر برسد; هم آنان استبه شعيبرسيده قوم به آنچه مباد داشتكه حذر بر اين از خويشرا
وليتم قد <انكم فرمود: پيمانهداران و ترازوداران به حضرت آن است آورده ترمذي كه روايتي

كتاب ترمذي, ك: ر/ ـ شدند/ هDك همان در پيشين امتهاي كه شدهايد گمارده كاري به شما ـ ١
باب٩/ البيوع,

نـقل را آن ديگران و بيهقي كه عمر ابن حديث در و قبلكم>١; السالفة ا�مم هلكت فيه امرًا
و المـٔوونة شـدة و بـالسنين اخذوا اّ� الميزان و المكيال قوم بخس ما <و فرمود: نيز كردهاند

سختي و قحطي به را آنان خداوند كه آن مگر نكنند فروشي كم وزن و پيمانه در مردمي هيچ ـ ٢
سازد/ گرفتار پادشاه ستم و زندگي

<ما اينكه آن و است آورده مضمون اين به نزديك حديثي خود سنن البيوع كتاب در ترمذي
/٩ باب البيوع, كتاب ترمذي, سنن رك/: الرزق>/ عنهم قطع Yا الميزان و المكيال نقصقوم

نقيض آمده ميان به سخن آن روايتاز اين در كه كيفري است ظاهر كه چونان جورالسطان>٢/
است/ هدف

آنها همة كه ميكردند حيله گوناگوني طرق به ديگران حق دادن كم براي باز دير از مردمان
دين احكام كه هنگامي روشنتر, بلكه است, همينگونه است/ گذشتحرام كه ادلهاي حكم به
و دنـيوي مـنافع براي را آنها خداوند كه احكامي يعني شود, گرفته بازي به الهي شريعت و
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روح پاكشدن و تجاوز و ستم كردن دور و آنان ميان عدالتدر پايي بر براي و بندگان اخروي
از و واجب اسقاط و حرام كردن ح=ل براي وسيلهاي است, نهاده مردمان دلهاي و روان و

را مسٔاله دو آيات ديگر از برخي همانند اينآيه به استدYل در مٔولف هم باز مترجم گمان به ـ ١
دليل در كه سعهاي از بهرهجستن و آنان, حقوق خوردن و مردمان با نيرنگ است: آميخته در هم به
به كه همان يا سعه اين از بهرهجستن كه نميكند مخالفتي مٔولف ديدگاه اين با مترجم است/ شرعي
حكم تشريع از شارع نقضهدف به موارد از بسياري در گرفته قرار بحث مورد اينكتاب در حيله نام
حـرمت از كي حا ادلة كه است مخالف اين با اما ميانجامد, فقه فلسفة نقض به سخن ديگر به و
آياتي از برخي روي هر به شود/ آورده ادله سعة از بهرهجستن حرمت بر دYلت براي مردمان با نيرنگ
شنبه, روز در صيد داستان يا باغ صاحبان داستان آية همانند است, آورده فصل اين در مٔولف كه
بـا حـيلة تـنها ديگـر برخي اما باشد, مٔولف مدعاي بر مٔويدي كم دست يا دليل ميتواند بخوبي
م/ ـ است/ حاضر بحثكتاب موضوع استكه حيلهاي از غير چيزي اين و ميكند حرام را مردمان

گيرد/١ قرار آدميان حقوق و الهي حقوق بردن ميان
شارع هدفهاي با ناسازگار حرمتحيلههاي بر كه بود آياتقرآني از گذشتدستهاي آنچه
آياتفصل اين بيان با ميكند/ خبر با مشابه آيههاي ديگر از را ما آيات همين و د�لتداشت,

العالمين/ رب الحمدلله ميرسد/ پايان به نيز دوم
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سوم فصل

كه حرمتحيلههايي بر سنت د�لت
تناقضاست در شرع بااهداف

خبر گرچه حديثها اين است/ فراوان رسيده حيلهها گونه اين حرمت دربارة كه حديثهايي
اما گردد, عارض گمان و ترديد آنها دوي هر يا د*لت, يا ثبوت, در است ممكن و واحدند
فراوان حديثهاي اين بدينسان ميشود/ همچنيند*تشان ثبوتو به قطع موجب آنها مجموع
از يقين به كه ميگيرد خود به را قطعآور نص حكم است كنده پرا فقه مختلف ابواب در كه
چنين الموافقات, در شاطبي همچون اصولي, محققان ميدهد/ خبر حيلهها گونه اين تحريم
در مـختلف جزئيات استقراء به ميشود ثابت صيغه به كه گونه همان عموم كه كردهاند بيان
حـيله مسـائل در آنچه همانند باشد, كامل استقراء اين گر ا مييابد; تحقق نيز كنده پرا بابهاي
گرنه و ميرساند, قطعي و يقيني صورت به را حكم ميشود استفاده آن از كه عمومي هست,
باشند, خود مورد خاص كدام هر مختلف جزئيات كه است درجايي همه اين ظني/ صورت به

خـودي بـه خـود و روشـن د�لت مـعناي بـه و است حـنفيه ويـژة اصط�حي <عبارت> ـ ١
است/ شده آورده آن براي تبعًا يا اصالتًا ك�م كه حكمي بر لفظ 4بيواسطه3

از مقصود و رفته كار به <عبارت> برابر در و حنفيه خاصنزد معناي به اينجا در نيز <د�لت> ـ ٢
استكه حكمي �زمة اما نميباشد, آن لفظرساندن آوردن از قصد استكه حكمي بر لفظ د�لت آن
حنفيه نزد در اصط�ح ايندو نيست/ ظاهر هم جهت هر از ولي است, شده آورده آن بيان براي ك�م

عموم ياقياس٣, و د*لت٢ عبارت١, طريق از جزئي احاديث آن بيشتر يا همه از بتوان گر ا اما

dayani
Typewritten Text
بازگشت به فهرست
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بر مبتني نقلي دليل يك د�لت ميگويند: حنفيه است/ جمهور نزد در مفهوم و منطوق نهادة برابر
<عبارت باشد هم لفظ از مقصود د�لت اين گر ا نخست صورت در نه/ يا است لفظ خود به يا حكم,
لفـظ از لغت واسطة به د�لت گر ا هم دوم صورت در نص>/ <اشارة نه گر ا و ميشود ناميده نص>
ك: ر/ اقتضا>/ <د�لت شود فهميده شرع واسطة به گر ا و ميشود ناميده نص> <د�لت شود فهميده

م/ ـ /١٧٦ و ١٧٥ ص مذاهب, فقه در اخت�ف خاستگاههاي ابراهيم, مصطفي زلمي,
دليـل بـه شـرعي حكـم نـظر از ديگـر موضوع به موضوعي الحاق از است عبارت قياس ـ ٣
بـر حكـم از است عبارت قياس است, چنين آوردهاند كه هم ديگري تعريف دو, آن علت يگانگي
حكم/ علت در دو آن ك اشترا واسطة به است, ثابت ديگري معلول براي كه حكمي همانند معلولي
برخي ديدگاه از آوردهاند/ نيز اين جز تعاريفديگري البته و است سنت اهل آن از تعريف ايندو
موضوع به موضوعي از حكم يك دادن سرايت از است عبارت قياس نيز امامي اصولي علماي از
ص اس�مي, مذاهب ديدگاه در اجتهاد منابع ابراهيم, محمد جناتي, ك: ر/ است/ آن مشابه كه ديگر

م/ ـ ٢٥٩ ـ ٢٥٤

صـورتي چـنين در است, امكانپذير برداشتي چنين حيله باب در كه سان آن كرد, برداشت
ميشود/ استفاده جنبه دو از آنها د*لت به يقين و ميآيد دست به طريق دو از عموم بيگمان

زير را شرع احكام بنيان كه حيلههايي حرمت بر كه ميآوريم را احاديثي از برخي اينك
دارد: د*لت ميكند ورو

نيتشخصاست عادات و عبادات در معيار كه اين : ١
و بِالنّيّىاِت ُل اْ*َعْماى <ِانَّمِا mnopqشنيدم: خدا پيامبر از گفت: كه است شده روايت خطاب بن عمر از
مَـْن َو َرُسِوله َو اللّىِه ِالَي فَِهْجَرتُُه َرُسِوله َو اللّىِه ِالَي هِْجَرتُُه نَْت كَاى فََمْن نَويى ماى ْامِريٍء لكُّل ِانّماى

سوي به هجرتش كه هر است; نيّتكرده استكه چيزي آن كسرا هر و است, نيّت به عملها ـ ٤
است بوده دنيايي سوي به هجرتش كه هر و اوست, رسول و خدا به هجرتش بوده, او رسول و خدا
ك: ر/ است/ آهنگآنكرده استكه چيزي همان هجرتشبه شود, همسر او با كه زني يا رسد بدان كه

/١٦ باب الجهاد, فضائل كتاب ترمذي, سنن

اتفاق مورد حديث ـ ٤dَجَرِالْيِه هاى ماى ِالَي فَِهْجَرتُُه ا يَنْكُحهى ٍة َاِوامَْرٔاَ يبها يِصى ُدنْياى ِالَي هِْجَرتُُه نَْت كاى
است/

گفتهاند سببش دربارة آنچه و حديث جايگاه
ُل اْ*َعـْماى iِانَّـما عـمر حـديث است: حـديث سه بر اسjم بنيان گفتهاند: ديگران و احمد
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ك: ر/ / است مـردود آورده آنچه نيست, آن از كه گذارد بدعت چيزي ما آيين اين در كه هر ـ ١
/ ٥ باب , الصلح كتاب , بخاري صحيح

نـعمان حـديث و , dفَـُهَوَرٌد١ مِـنُْه َلْيَس ماى ا هىذى َامِْرناى فيى َاْحَدَث iمَْن عايشه حديث ,dبِالنّيّىاِت

صحيحبخاري, : ك/ ر/ /// دو ايـن مـيان شبهههايي و روشني, حراِم و است روشني ح�ِل ـ ٢
/٣٩ باب , ا�يمان كتاب

بـر چـيز سـه بـه ديـن همة كه آن احمد سخن توجيه /dبَيٌّن٢ ُم الَْحَراى َو بَيٌّن iَالَْحjىُل بنبشير
از ورزيدن خودداري و است, شده ممنوع تركآنچه است, شده امر بدان آنچه انجام ميگردد:
به خود اين كه دارد, بر در را آن منذر بن نعمان حديث كه است چيزي اين و است مشتبه آنچه
كـه هـمان يـعني باشد, سنت موافق خود ظاهر در عمل كه آن يكي ميشود: كامل اصل دو
و خداوند آن از هدف عمل, باطن در كه آن ديگري و ميگويد; سخن آن از عايشه حديث

بردارد/ در عمر حديث كه همان يعني باشد, او خشنودي
از مردي كه است mnopqآن خدا رسول فرمودة اين سبب كه است مشهور چنين عالمان نزد
بدان بلكه آورد, فراچنگ را هجرت فضيلت كه هدف بدان نه اما كرد/ هجرت مدينه به مكه
هجرتش از او بهرة تنها كه داد خبر او mnopqبه پيامبر كند/ ازدواج امقيس نام به زني با كه هدف
آن از و ساخته آشكار آنچه نه است, داشته نهان دل در و پرورانده سر در كه است چيزي همان
از تنها دنيايي هدفهاي همة ميان از حديث اين در روي همين از گفتهاند: است/ رانده سخن
ميكند نقل چنين مسعود بن عبدالله از منصور بن سعيد را داستان اين است/ شده برده نام زن
با كه كرد هجرت هدف بدان مردي اوست/ آِن از همان كند هجرت چه هر پي در كس هر كه
همين طبراني ميخواندند/ امقيس مهاجر را او سبب همين به و كند ازدواج امقيس نام به زني
زني خواستگاري به كه بود ما ميان در مردي است: كرده روايت چنين ديگري طريق به را خبر
مرد كند/ هجرت وي كه اين مگر زد سرباز خواسته اين پذيرش از زن آن رفت/ امقيس نام به
امقـيس مـهاجر را او پس آن از مـا كـرد/ ازدواج زن ايـن بـا آن از پس و گـزيد هجرت نيز

باشد, بخاري و مسلم نزد معتبر شروط داراي حديث كه آن يعني شيخين شرط به اصط�ح ـ ٣
باشند/ نياورده خود صحيح در را آن دو آن چند هر

حديثي ـ ١ : ترتيب بدين است, هفترتبه داراي سنت اهل نزد صحيح حديث ميشويم يادآور
تنها كه حديثي ٣ـ است نقلكرده را بخاريآن فقط كه حديثي ـ ٢ است مسلم و بخاري اتفاق مورد كه
هر است, مسلم و بخاري نزد معتبر صحِت شروط داراي كه حديثي ـ ٤ است كرده نقل را آن مسلم

است صحيح شيخين٣ شرط به سند اين ميگويد: الباري فتح در حجر ابن حافظ ميناميديم/
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ـ ٦ است بـرخـوردار بـخاري نزد صحت شروط از تنها كه حديثي ـ ٥ باشند نكرده نقل را آن چند
به روايت پيشوايان ديگر كه حديثي ٧ـ است برخوردار مسلم نزد صحت شروط از تنها كه حديثي

/ م ـ ١٥٥ ص , مصطلعه الحديثو علوم صحيحيعالم, : ك ر/ كردهاند/ حكم صحتآن

يك هيچ در من و است, شده صادر سببي چنين به ا*عمال> <انّما حديث كه نيامده آن در ولي

/٧ ص ج١, الباري, فتح ابنحجر, عسق�ني, ـ ١

ابـن حـافظ كند/١ اقتضا را نكته اين به تصريح كه نديدهام چيزي dروايت اين iنقل طرق از

/٩ ص الحكم, و العلوم جامع ابنرجب, ـ ٢

است/٢ داشته اظهار سخني گونه همين الحكم و العلوم جامع در نيز رجب
كسي نكوهش بر حديث نباشد, چه و باشد حديث صدور سبب ماجرا آن چه روي, هر به
نيز را زني هجرت كنار در كه آن اما ميجويد/ خالصانه هجرتي قالب در را زني كه دارد د*لت
قـصد هـمان بـر نميكند, تظاهر نيز هجرت به ولي است ازدواج هدفش تنها يا و بخواهد,
جز هدفي خود هجرت از كه كسي اندازة به نه اما ميشود, داده ثواب ازدواجش يا و هجرت
باشد, بهخداوند تقرب آن از هدفشخص گر ا كه است مباحي كار ازدواج چه ندارد, مهم اين
از يكـي مـيشود/ داده هـم پـاداش آن بر كند, حفظ حرام از را خود بخواهد كه آن همانند
مسلمان ماجراي در كه است چيزي آن قربت قصد به مباح خواستة كردن ضميمه نمونههاي
بود امسليم خواستگار ابوطلحه كه: ميكند روايت انس از نسائي است/ داده رخ ابوطلحه شدن
كـه آن از پس و آورد اسjم ابوطلحه از پيش امسليم كه بدينگونه دو/ آن ميان مهر اسjم و
تو با آوري اسjم تو گر ا اينك آوردهام/ اسjم من گفت: وي كرد خواستگاري او از ابوطلحه
البـاري فـتح در حـجر ابـن شـد/ او زن امسليم و آورد اسjم ابوطلحه پس ميشوم/ همسر
سر از و شد عjقهمند اسjم به [ابوطلحه] وي كه ميشود تفسير چنين حديث اين ميگويد:
بـدينترتيب او خواست/ نيز را مباحي ازدواج آن كنار در ولي گرويد اسjم به عjقه همين
خود طواف با يا كند, قصد را اراده تقويت عبادت, همراه خود روزة از كه يافت را كسي حكم

/١٣ ص ج١, الباري, فتح ابنحجر, عسق�ني, ـ ٣

كند/٣ نيت را بدهكار با همراهي عبادت, كنار در

حديث تفسير
بـيان است شده گفته صدورش سبب دربارة كه را آنچه و حديث جايگاه كه آن از پس

بپردازيم/ حديث شرح به بجاست اينك داشتيم,
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بـيان را ديـني مـهم قاعدة دو مانوي> امريء ولكل بالنيات ا*عمال <انما فرموده: كه اين
نـيّت بـا كار است; آن تابع و مييابد اعتبار نيت به عمل كه ميرساند نخست جملة ميكند/
بنابر است/ نيّت همين براساس سزانيز و كيفر كه چونان تباه, بد نيّت با و ميشود نيك خوب
ديگري كلي قاعدة خود كه نيز دوم جملة است/ كلي قاعدة يك بيان نخست جملة مفاد اين
نشدن, پذيرفته يا شدن پذيرفته همچون پيدارد در كننده شخصنيت براي نيت آنچه از است
بـر در را بسياري مسائل قاعده اين و ميدهد خبر فساد يا صحت با*خره و كيفر, يا پاداش
موردي در حديث اين برابر در گر ا دانستهاند/ اهميت با را حديث اين روي همين از ميگيرد/
آنچه يا نميشود, حاصل برايش كرده نيت شخص آنچه كند اثبات كه برسد خارج از دليلي
اين عموم دليل آن و ميشود عمل خارجي دليل همان به ميگردد حاصل برايش نكرده نيت

ميزند/ تخصيص را حديث
ميگويد: بيضاوي

از مـييابد هـدفي مـوافـق را آن كـه آنـچه سـوي بـه دل يـافتن توجه از است عبارت نيت
را واژه ايـن شـرع آيـنده/ در يـا حـاضر زمـان در ضرر دفع و منفعت آوردن دست به قبيل
خشـنودي خـواسـتن آن از هـدف و شـود فـعل متوجه كه است داده اختصاص ارادهاي به
يـعني آن لغـوي مـعناي بـه نـيت ا:عمال> <انما حديث در باشد/ او حكم امتثال و خداوند
مـنطبق است آمـده پـياش در آنـچه بر بتواند بدرستي تا ميشود تفسير اراده و قصد همان
سـوي بـه هـجرتش كـه آن و است چـيز فـHن سـوي به هجرتش كه آن به مهاجر و گردد
است جـزئياتچـيزي شـرح آمـده ايـنجا در كه تقسيمي چه شود; تقسيم ديگر چيز فHن
اراده نـهاده, بـنياد آنـچه از كـه است مـقصود اسـتنباط و شـده, بـيان كـليت و اجمال به كه

است/ شده
را عـمل بدون فعل بالنيات> ا*عمال <انما زيرا[عبارت گرفت; نتوان را حديث اين ظاهر
و حّس حكم به چه نيست; منتفي واقع در فعل اصل [ كه است حالي در اين و ميكند نفي
سخن, صدق براي ميبايست اين بنابر دارد/ وجود فعل هم نيّت بدون كه است معلوم بروشني
دارد: وجود نظر سه است تقدير در اينجا در چيزي چه كه باره اين در گرفت/ تقدير در چيزي
روي آن از است, آن معناي هم چيزي يا بالنيات> ا*عمال صحة <انما مقصود شده گفته ـ
د*لت صفات همة نفي بر آن تبع به و ميكند تصريح فعل ذات نفي بر تقدير بدون عبارِت كه
نفيصفات بر د*لتش ميكند, جلوگيري ذات نفي بر عبارت اين د*لت از دليل كه كنون ا دارد/

ميماند/ جاي بر



١٤٩ حيله حرمت بر سنت د�لت
اين براي و معناست اين به نزديك چيزي يا بالنيات> ا*عمال ثواب <انما مراد شده گفته ـ

آوردهاند: مرّجح دو نظر
ثوابي عادات و عبادات در چه است; ثابت نيت واسطة به ثواب همگان, باتفاق كه آن يكي
را مقتضيى عموم شود اراده عبارت اين در نيز صحت گر ا اين بنابر و ندارد, وجود نيت بدون

ميكند/ ايجاب تقديرشرا آن شرعي يا عقلي صحت يا ك�م صدق استكه چيزي مقتضيى ـ ١
در شـدن گرفته تقدير براي ميكند تغيير آنها به بسته ك�م معناي كه متفاوت مفهوم چند گر ا حال
باشد نداشته وجود مفاهيم اين از يكي تعيين بر هم قرينهاي و باشند داشته شايستگي چنينك�مي

است/ اخت�ف محل تشخيصآن و تعيين
عالمان سوي از گوني ديدگاههايگونا باشد متفاوت افرادي ميتواند مقتضيى كه چنينفرضي در
ايـن است/عـلت گذاشته اثر فقهي احكام و فروع از بسياري در ديدگاه تفاوت همين و شده اتخاذ
اين در نه/ يا دارد عموم فرضي چنين در مقتضيى آيا كه است باره اين در اخت�ف هم ديدگاه تفاوت

هست: نظر سه خصوص
بر در است ممكن تقديرش را چه هر و ميشود تفسير عام مقتضيى كه شدهاند اين بر گروهي ـ ١

دادهاند/ نسبت شافعي به را ديدگاه اين حنفيه و شافعيه از برخي ميگيرد/
دليل آنچه بلكه ندارد, عموميت مقتضيى كه شدهاند آن بر ديگران از بسياري و حنفيه از برخي ـ ٢
دهد نشان كه نداشت وجود دليلي هم گر ا و ميشود گرفته تقدير در ميدهد گواهي مطلوبيتآن بر

شد/ خواهد مجمل استك�م نظر مورد مشخص و معين مقتضاي و معنا
است/ اخت�ف مورد كه ميشود حكمي همان بر حمل مقتضيى شدهاندكه باور اين بر گروهي ـ ٣

است/ روشن اجماع به بقيه مورد, اين جز
ثابت اصول در ميگويد: استكه همينروي از و برگزيده را دوم ديدگاه استكه كساني از مٔولف

نيست/ جايز مقتضي عموم كه شده
پرداخته آنها به اصول در كه دارند د�يلي خود براي نميدانند جايز را عموم اين كه كساني البته
/١٩١ ـ ١٨٤ ص مذاهب, فقه در اخت�ف خاستگاههاي به شود رجوع بيشتر اط�ع براي است/ شده

م/ ـ

نيست/ جايز چيزي چنين كه شده ثابت اصول در كه حالي در ميطلبد١,
بـاقي اعمال تمامي در خود عموم بر كjم شود گرفته تقدير در ثواب گر ا كه آن ديگري
كـه صحت خjف بر ندارد, وجود قربت نيت بدون ثوابي هيچ اعمال همة در زيرا ميماند,

نكاح/ و بيع درباب صحت همانند است, ممكن نيز نيت بدون آن تصور
و است نيت به عمل اعتبار بالنيات> ا*عمال اعتبار <انما كه است آن نظر سومين با*خره ـ
در عـملي هر سخن ديگر به و ميشود سنجيده نيت ترازوي به و است نيت از تابعي عمل
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نـيز عمل باشد خوب نيت گر ا دارد; جاي رتبه آن در انگيزهاش و نيت كه است رتبه همان
باشد پست و مقدار بي گر ا و بلند, نيز عمل باشد بلند گر ا بد, عملنيز باشد بد گر ا است, خوب

پست/ نيز عمل
پـذيرش بـه نـيز ما ديدگاه از و است پسنديدهترين و قويترين همين نظريه, سه ميان از
ذهن به برخورد نخستين در كه است چيزي همان تقديري چنين با حديث تفسير سزاوراتر/
را حديث و دارد سازگاري است آمده كلي اصل اين از پس كه تفريعي با و ميكند, تبادر انسان
در است شده روايت شافعي از كه چونان بدينسان, و ميدهد بسيار دامنهاي و گسترده افقي
چه, ميگنجد; آن در نيز پيشتر نظرية دو اين, بر افزون و ميآيد كار به فقه ابواب از باب هفتاد
پاداش نشدن, پذيرفته يا شدن پذيرفته نظر از اعمال كه است آن جمله معناي اخير نظرية بنابر

هستند/ نيت تابع قبح يا حسن و نكوهش, يا ستايش فساد, يا صحت كيفر, يا
از محققان از بسياري و ميكند, د*لت ديدگاه همين بر صحيحخود در بخاري عمل شيوة
از عسقjني ابنحجر حافظ سراجالدين, گرد شا برگزيدهاند/ را همين بلقيني سراجالدين جمله
را نيتها از اعمال تابعيت كه شود گرفته تقدير در چيزي است آن بهتر گفت: كه ميكند نقل وي
ابن حافظ /</// الله الي هجرته كانت <فمن فرمود: حديث همين ادامة در كه چرا كند; اقتضا
ديگر و مكي ابوطالب طبري, جرير ابن گفتار در ميگويد: و است گروه همين از نيز رجب
اين به معتقدان از نيز خطابي است/ همين نيز احمد كjم ظاهر و آمده [تقدير] همين متقدمان
كـه ايـن به استناد با گروهي ميگويد: ميگزيند بر را نظر اين كه آن از پس وي است/ نظريه
عبادات غير در آن به استد*ل شدهاند مدعي است عبادات در نيتها تفاوت بارة در تنها حديث
و مـمكن كـه مـعانيي به آن دادن سوق و لفظ گستردگي به فقيهان عموم اما نيست/ درست
مورد است شده صادر آنها خاطر به كjم كه را زمينههايي و اسباب و دارند نظر است شايسته

نميسازند/ محدود خود سبب همان به تنها را لفظ معناي و نميدهند قرار توجه
فـايدة كـنيم مـحدود ثواب يا صحت به تنها را حديث معناي گر ا كه است حالي در اين
زدن شايستگيتخصيص تواناييو كه چيزي وسيلة به آن د*لت گسترده دايرة اندكو حديث

مقتضيى متعلق] حذف موارد[از گونه اين در كه ادعاهم اين ميان اين در ميشود/ تنگ ندارد را
رسيده الفاظ موجبتخصيص ايننميتواند بنابر و نيست همگان اتفاق موضوع ندارد عموم

گردد/ شرع در
هجرته كانت من و رسوله و الله الي فهجرته رسوله و الله الي هجرته كانت <فمن عبارت
چه گذشت; كه اصلي بر است تفريعي اليه> هاجر ما الي فهجرته ينكحها ٔاوامرٔاة يصيبها دنيا الي
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نيّت همان كار دهندة انجام بهرة و است نيّتها تابع اعمال كه بيان اين از mnopqپس كرم ا پيامبر
بيرون دايرهشان از چيز هيچ كه هستند كلي قاعدههايي و گير فرا اصلهايي دو, اين و اوست,
به و صورت به كه است,كاري مقام شايستة كه آورد ميان به سخن كاري از نمونه براي نيست,
mnopqبا پيامبر مييابد/ متفاوت ارزشي و منزلت نيت, تفاوت به بسته اما است, چيز يك ظاهر
كـه مـدينه بـه بـود <دارالكـفر> روز آن در كـه مكـه از كـه كس آن فـرمود بيان خود سخن
آشكار و اسjم گيري فرا به عjقهمندي و پيامبر و خدا با دوستي انگيزة به بود <دارا*سjم>
همين و كرده پيامبر و خدا آهنگ كه است راستين مهاجري كند هجرت ديني شعاير ساختن
برايش بوده پياش در رسول و خدا سوي به خود هجرت از آنچه كه است بسنده را او افتخار
هجرته كانت <فمن شرط جواب عنوان به آنچه روايت در روي, همين از است/ آمده حاصل
بـراي كه چرا است; رسوله> و الله الي <فهجرته عبارت همان تكرار آمده, رسوله> و الله الي
است/ سراي دو هر در او مطلوبنهايي خواسته هجرتش به آنچه آمدن حاصل مهاجري چنان
دنيوي بهرهاي به رهگذر اين از تا كند هجرت دارا*سjم به دارالشرك از كسي گر ا كه آنسان
پي در كه آن است, بوده آن پي در كه است چيزي همان آهنگ به هجرتش رسد زني به يا و
مـهاجر آنـان از يك هـيچ و خواستگار ميجويد زن كه آن و است تاجر گزيده هجرت دنيا
ياد روشني به مهاجري چنين خواستة از و اليه> هاجر ما <الي فرمود: كه عبارت اين نيستند/

است/ آن دانستن بيمقدار و او دنيوي خواستة تحقير خود نكرد,

حيله حرمت بر حديث گواهي
جز چيزي عقد هر و آن واقعيت جز چيزي عمل هر كه ميكند د*لت آن بر حديث اين
از را او بيع صورت و افتد ربا در خواهد ربا بيع عقد به كه هر بدينسان و نيست, آن حقيقت
كه لعني به تهديد مشمول و است محلل خواهد تحليل نكاح, عقد به كه هر نرهاند; ربا گناه

نميرهاند/ لعن اين از را او نكاح صورت و است, آمده محلل براي
كردن حjل خدايا حjل كردن حرام آن از چه هر كه دارد د*لت اين بر حديث همچنين
نميكند تفاوتي هيچ حرام كار انجام براي حيله بودن گناه در و است, گناه شود قصد خدا حرام
براي وسيلهاي است شده وضع ديگر هدفي براي شرع در را آنچه يا دهد انجام را حرام كار كه

دهد/ قرار حرام به رسيدن
كه اين و حيلهها <ترك در آورده بابي حديث اين بيان و تفسير در الحيل كتاب در بخاري
بخاري ميگويد: ابنمنير است>/ كرده نيّت كه است چيزي همان را كس هر آن جز سوگندو در
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در تـنها را حديث كه است اين عالمان نزد مشهور دارد; حديث اين از گستردهاي برداشت
پذيرفتن در و معامjتدانسته نيز عباداتو شامل را آن بخاري ولي كنند, عباداتتفسير مورد

از مقصود ميگيرد/ قرار عامه مذاهب اتكاي مورد استنباط اصول از يكي عنوان به ذرايع سد ـ ١
سـد گيرد/ قرار مفسده به رسيدن براي دستاويزي و راهي مباح يا مصلحت يك كه است آن ذريعه
است/ آن از پيشگيري منظور به فساد وسايل و زمينهها همه كلي بردن ميان از معناي به نيز ذرايع
و ِدرست يككار هرگاه اصل اين پاية بر است/ اصل همين به متكي موارد از بسياري در حيله تحريم
اين در بيشتر اط�ع براي ميآيد/ عمل به جلوگيري آن از شود مفسده براي وسيلهاي مفسده از بدور

م/ ـ /٤٠٥ و ٤٠٤ ص مذاهب, فقه در اخت�ف خاستگاههاي به شود رجوع باره

بر حديث اين به استد*ل است: گفته و كرده پيروي مالك از dمقاصد iاعتبار و ١dذرايع iسد
كه است آن نيز حديث معناي در تعميم وجه و است دليلها قويترين از حيله ابطال و ذرايع سد
عبادات در اعتبار معناي كه است حالي در اين و است, <اعتبار> واژة حديث در ر مقدَّ محذوف
شـخص قـصد بـه برگرداندن نذر و سوگند و معامjت در و آن, مراتب بيان و بودن مجزي
بـه است, ديگران و احمد مالك, امام مذهب كه چونان ميگويد: رجب ابن حافظ ميباشد/
عقدي هر كه است شده استد*ل اين بر مانوي> امريء انمالكل بالنياتو ا*عمال <انما حديث
از هدف كه بيعي عقد همانند است, حرام خود باشد, حرام به رسيدن باطن در آن از هدف كه
حديث حكم به كه است حالي در اين و شده قصد ربا بلكه بيع نه عقد اين در چه, باشد; ربا آن

است/ كرده قصد كه است چيزي همان را كس هر

نامشروع سوگند در نيرنگ : ٢
بـه يـصدقك مـا عـلي <يمينك mnopqفرمود خدا رسول كه است شده روايت ابوهريره از

كتاب , مسلم صحيح ك: ر/ تصديقتكند/ آن بر تو طرف استكه چيزي همان بر سوگندت ـ ٢
/٢٠ باب ا�يمان,

عـبارت در كـردهانـد/ روايت را حـديث ايـن ماجه ابن و مسلم ترمذي, صاحبك>/٢احمد,

/١٩ باب ا�يمان, كتاب مسلم, صحيح ك: ر/ است/ دهنده سوگند نيّت همان به سوگند ـ ٣

و مسـلم را حـديث ايـن المستحلف>٣ نيّة علي <اليمين است: چنين حديث همين ديگري
كردهاند/ روايت ابنماجه

يـا بـاشد سـتمگر است, دهـنده سـوگند نـيت بـر سوگند كه است آن حديث اين ظاهر
تـعارض در مـانوي> امريء لكل انما و بالنيات ا*عمال <انما حديث با ظاهر اين ستمديده/
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١٥٣ حيله حرمت بر سنت د�لت
اعمال از يكي خود كه ـ سوگند كه دارد د*لت اين بر خود عموم به حديث اين چه است;
[با ستمديده, خواه و باشد ستمگر خواه ميشود, منعقد خورنده سوگند نيت همان بر ـ است
ابـوهريره حـديث است]/ دهـنده سـوگند نـيت بـر سوگند ميگويد ابوهريره حديث كه آن
گـفت: كـه دارد تـعارض كردهاند نقل حنظله بن سويد از ابنماجه و احمد آنچه با همچنين
ميانة در رفتيم/ بيرون خود] محلة mnopq[از خدا رسول آهنگ به حجر بن وائل همراه به روزي
خوردم سوگند من اما كردند, پرهيز سوگند از همراهان گرفت/ را او وائل دشمنان از يكي راه
من و mnopqآمديم خدا رسول نزد آن از پس گذاشت/ وا را او دشمن و است, من برادر وائل كه
راست بـودهاي/ راسـتگوترينشان و كـارترين نـيكو تـو فـرمود: گفتم/ باز او براي ماجرا اين
شخص آن كه فرمود حكم چنين پيامبر حديث, اين در است/ مسلمان برادر مسلمان گفتهاي,
سوگند نيّت نه خود[و نيّت اعتبار به تنها او كه آن با است, كرده عمل شايسته خود سوگند در
سوگنددهنده اما بود, خورده سوگند ديني برادرِي به ميكند] اقتضا ابوهريره حديث كه دهنده
را تعارض اين ميخورد/ سوگند كه است كسي نسبي برادر شخص آن كه كرده برداشت چنين
سوگند گر ا ميگويد: او كرد/ طرف بر ميتوان است شده نقل نخعي ابراهيم از كه سخني به
باشد ستمديده دهنده سوگند گر ا و است, خورنده سوگند نيت همان نيت باشد ستمگر دهنده
صورت به را آن نيز بخاري و كرده نقل نخعي از ترمذي را سخن اين اوست/ خود نيت نيت
الباري فتح در حجر ابن است/ آورده خود صحيح ا*كراه كتاب در تعليق يك عنوان به يقين
حماد, از ابوحنيفه, از موصول طريق به ثار �كتابا� در حسن بن محمد را سخن اين ميگويد:
شـود داده سوگند ستمديده گر <ا است: چنين وي عبارت و كرده نقل نخعي] [ابراهيم او از
او كه است كسي نيت بر سوگند باشد ستمگر گر ا اما اوست/ تورية نيتو همان طبق بر سوگند
نخعي ابراهيم از ابيسليمان بن حماد طريق از را معنا همين شيبه ابنابي است>/ داده سوگند را
گر ا و كند توريه ميتواند باشد ستمديده خورنده سوگند گر <ا است: كرده نقل عبارت اين به
نظر همين به عالمان كثر ا و اسحاق, احمد, ابوحنيفه, مالك, ندارد>/ توريه حق باشد ستمگر
در عـربي ابوبكربن قاضي سرانجام, و برگزيده را همين المحلي در نيز حزم ابن گرويدهاند/

است: آورده ترمذي سنن بر خود شرح
تـنها يـادكردن سـوگند هـنگام در مـيبايست مـنكر چـه, است, روشـن حديث اين معناي
در آنـچه از و سـازد آشكـار مـدعي بـراي را آن گـر ا كه كند قصد خود سوگند در را چيزي
حـق بـردن مـيان از بـراي بخواهـد گر ا اما بپذيرد/ نيز او گشايد بر پرده او برابر در دارد دل
او بـه سـودي هـيچ فـقه پـيشوايـان اجـماع بـه ايـن كند, قصد كنايه خود سوگند در مدعي
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مـوافـق بـاطن بـه هم و ظاهر به هم ميبايست تنها و است, مدعي حق سوگند زيرا [تـوريه]ندارد; پـنهان خـطاي و لغـزگويي و ايـهام بـه وقـتي بـنابرايـن و باشد, او خود دعواي با
سـوگند كـه دارد را كسـي حكـم و بـخشيد, نخواهـد سودي هيچ را او اين كند, ياد سوگند
مـدعي گـر ا امـا بـود/ خـواهـد دوزخ دردنـاك عـذاب مـعرض در و است, خـورده دروغ

آورد/ كار لغزبه و كنايه خود سوگند در عليه استمدعي جايز باشد ستمگر
نـقل مـا بـراي نـخعي ابـراهـيم از بـيش ديگـر كس هيچ از مسٔاله اين حقيقت به توجه
مـطرح شـخصي ضـد بـر بـاطلي ادعـاي وقتي چه, است; فقه در تازه نكتهاي اين و نشده
و شـده, واجب او بـر كـه است سـوگندي ظـاهرش كـه آنـچه بـا است واجب او بـر شود
دفـاع خـود از و بـجويد رهـايي راه اوست, حـقيقي هـدف بـيانگر كـه است نـيتي باطنش

كند/

حيله حرمت بر حديث د$لت
بـه نسبت ميخواهد ستمگر از ستمديده حقداري بيّنه, فقدان حالت در كه ميشود گاه
او و كند, ياد سوگند ديگر كسي يا كم حا پيشگاه در ستمديده] حق نفي [يعني دارد كه ادعايي
برداشت را همان ستمديده كه سوگند, ظاهر جز چيزي كردن قصد با و حيله و نيرنگ با نيز
پـيامبر حـديث ايـن در كند/ تبرئه را او كم حا و بخورد را او حق تا ميخورد سوگند ميكند
نزد را شخص بظاهر گرچه حيلههايي چنين با سوگند گرفتن بازي به كه فرمود mnopqبيان كرم ا
هيچ كه خداوند نزد را او اما ,dنميدانند را رخدادها ظاهر جز مردم كه iچرا كند تبرئه مردم
خـواهـد ستمش كيفر به او كرد; نخواهد تبرئه نيست پوشيده او بر نيز درون در پنهان پندار

است/ شكسته سوگند كه بود خواهد كسي حكم در و رسيد
به و نيرنگ آن از شخص هدف كه سوگندي هر كه آن بر است دليل حديث اين بدينسان,
چند هر است, باطل او قضاي و حكم در و خداوند دين در باشد, ديگران حقوق گرفتن بازي

شود/ حكم دنيا اين در ظاهرش بنابر شايد

آن كاستن يا زكات اسقاط براي حيله حرمت : ٣

صحيح ك: ر/ شود/ متفرق است مجتمع آنچه يا و شود جمع متفرق ميان زكات, بيم از نبايد ـ ١

اين , َدقَِة>١ الصَّ َخْشيََة مُْجتََمٍع بَيَْن ُق يَُفرَّ *ى َو مُتَفَِّرٍق بَيَْن يُْجَمُع <*ى mnopqفرمود: خدا رسول
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مقدار چند استكه آن متفرق> <جمع از مقصود /٣ باب الحيل, كتاب و ٣٤ باب الزكاة, كتاب بخاري,
شوند ريخته هم روي نميشود زكات مشمول و نميرسد نصاب به بتنهايي كدام هر كه هم از جداي
است آن نيز مجتمع> <تفريق از مقصود كند/ تغيير نصابآنها يا گيرد تعلق آنها بر ترتيبزكات بدين و
از تـا شود تقسيم قسمت چند به است زكات مشمول و رسيده نصاب حد به كه مال مقداري كه

نگيرد/ قرار زكات مشمول نتيجه در و بيفتد نصاب
ملك نقل به كه آن مگر ندارد, ثيري تٔا زكات وجوب عدم و وجوب در كار اين شيعه ديدگاه از
و شخص هر براي ملكيت شيعه, ديدگاه از زكات م�ك چه, بينجامد; زكات وجوب و تعلق از پيش
ميگويد: شرايع در محقق است/ زكات كتاب در مقرر نصاب حد به بتنهايي شخص هر مال رسيدن
دو هر و باشد فراهم شركت و خلط شرايط چند هر نميشود ضميمه ديگر كسي مال به كسي <مال
دو است/ نصاب به آن رسيدن ميباشد معتبر افراد يكاز هر مال در آنچه بلكه باشند, جا يك در مال
شرايع : ك ر/ نميشوند> جدا هم از باشند, يكديگر از دور مكان دو در چند هر نيز, مالك يك مال

م/ ـ ١٠٩ ص ا7س�م,

هنگام در را آن ابوبكر كه بلندي حديث ضمن در بخاري و ابوداوود نسائي, احمد, را حديث
كردهاند/ نقل نوشت او براي بحرين به انس اعزام

حديث شرح
پيش است شايسته برگزيدهاند/ را چند اقوالي و كرده اختjف حديث اين تفسير در عالمان
زكات در شريك چند يا دو حكم بارة در آنان فقهي ديدگاههاي به گفتهها آن به پرداختن از

شود/ روشن حديث تفسير در كدام هر سخن خاستگاه تا بپردازيم
واجب مالش در زكات مقدار همان شريكها از يك هر بر ميگويند: پيروانش و ابوحنيفه
مقدار شرع در ثابت د*يل چه بود; واجب او بر ديگر كسي با نبودن شريك فرض در كه است
تفاوت ديگر حالت با را حالتي ميان اين در و كرده بيان است واجب هرنصاب در كه را زكاتي
بر ديگر, فقهي مذهب سه پيشوايان جمله از و فقيهان, كثر ا ابوحنيفه, برابر در اما است/ ننهاده
اختjف تٔاثير اين مقدار در خود اينان البته دارد/ تٔاثير زكات مقدار در شركت, كه نظرند اين
شريكها از كدام هر مال كه ميشود آشكار هنگامي تنها شركت اثر ميگويد: مالك كردهاند:
آنان شركت و ميدهند را واحد مالك زكات آنان همة صورت, اين در نباشد/ نصاب از كمتر
ميگذارد/ جاي بر شود پرداخت بايد كه زكاتي مقدار شدن زيادتر يا شدن كمتر در را خود اثر
كه صورتي در هم و ميگردد آشكار صورت اين در هم شركت اثر ميگويند: احمد و شافعي
نـصاب يك به كم دست آنها مال مجموع ولي باشد, نصاب از كمتر شريكها از يك هر مال
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برسد/
استد*ل بند اين آغازين حديث به دارد تٔاثير زكات مقدار در شركت, ميگويند كه كساني
جمع همانند زكات مشمول اموال تفريق گر ا كه است آن نيز حديث اين د*لت وجه كردهاند/
چيزي از ـ قاعده حسب بر ـ حديث كه حالي در ميرفت, ميان از حديث فايدة بود آنها كردن
وجـود نيز فايدهاي آن در نهي از پيش ميدادند انجام را آن شريكها گر ا كه است كرده نهي
واجب كـه زكاتي مقدار در يا است, عام ادلة دهندة تخصيص حديث اين اين, بنابر داشت/
احمد و شافعي كه چونان نصاب, در هم و مقدار در هم يا و ميگويد, مالك كه چونان است,
يـا و زكـات گـردآورندگان به خطاب حديث اين كه داده توضيح چنين ابوحنيفه ميگويند/

بداية ابنرشد, ;٩٠ و ٨٩ ص ا7شراف, ا7ئمة مذاهب علي ا7شراف هبيرة, ابي ابن ك: ر/ ـ ١
/ ١١ و ص١٠ , ,ج٩ عمدةالقاري ; ٣٠٢ ص , ج٣ الباري, فتح , ابنحجر ; ٥٥١ ص , ج١ , المجتهد

داشت/١ خواهيم بيان كه وجهي بر است, مالكان به خطاب
داشتهاند: ابراز اقوالي چه حديث اين تفسير در كه بنگريم اينك

پـنج گوسفند زكات در ميشويم يادآور بحث اين از روشني تصوير داشتن اختيار در براي ـ ٢
آن از اما نيست اخت�في آن در و مذاهباست همة اتفاق مورد نصابنخست سه دارد/ وجود نصاب
به نصابهايگوسفند روي هر دارد/به وجود اخت�ف اماميه مذاهب با سنت اهل مذاهب ميان بعد به

است: زير قرار
داد; زكات يكگوسفند آنها براي بايد كه گوسفند چهل اول: نصاب

داد; زكات گوسفند دو آنها براي بايد كه يكگوسفند و بيست و صد : دوم نصاب
داد; زكات گوسفند سه آنها براي بايد كه يكگوسفند و دويست : سوم نصاب

داد; زكات گوسفند چهار برايآنها بايد كه يكگوسفند و سيصد اماميه3: ديدگاه 4از چهارم نصاب
يك گوسفند صد هر ازاي به بايد كه با�تر و گوسفند چهارصد اماميه3: ديدگاه 4از پنجم نصاب

داد; زكات گوسفند
نـصاب يك را چـهارصد تـا يك و دويست از و نـدارد وجـود چهارم نصاب اربعه مذاهب در

م/ ـ نظرند/ هم اماميه شيعه با با�تر آن از و چهارصد در و ميدانند

دارد:٢ وجود ديدگاه سه باره اين در
چهل كدام هر نفر سه كه است آن حديث معناي ميگويد: الموطٔا در مالك : نخست ديدگاه
حاصل نتيجه در و است واجب زكات گوسفند يك آنان از يك هر بر كه باشند داشته گوسفند
و ميآيند گردهم سه اين اينك ميشود/ گوسفند سه بپردازند ميبايست تن سه اين آنچه جمع
واجب زكات گوسفند يك تنها آنها بر مجموعًا نتيجه در تا ميگذارند هم روي را خود اموال
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بر نتيجه در و باشند داشته گوسفند دو و دويست شريك دو كه است آن ديگر صورت باشد/
بدينترتيب تا ميكنند تفكيك هم از را خود اموال آنگاه است/ واجب زكات گوسفند سه آنان
واجب گوسفند] دو مجموعًا دو هر بر نتيجه در [و زكات گوسفند يك تنها آنان از كدام هر بر

است/ مالك به حديث خطاب بنابراين, و كرده نهي كاري چنين از حديث باشد/
چرا است; زكات گردآورندگان به خطاب حديث ميگويند: پيروانش و :ابوحنيفه دوم ديدگاه
بـنابرايـن ندارد/ تٔاثيري هيچ زكات مقدار در اموال ريختن هم روي گروه اين ديدگاه از كه
همين هم ديگر فردي و گوسفند بيست فردي كه است آن متفرق> بين <*يجمع عبارت تفسير
تا ميكند حساب هم روي را دو اين اموال زكات آوردندة گرد ولي باشد داشته گوسفند تعداد
<و* عبارت است/ كرده نهي كاري چنين از حديث بگيرد/ آنان از زكات عنوان به گوسفند يك
حكـم بـه كه باشد داشته گوسفند صدوبيست كسي كه معناست بدان نيز مجتمع> بين يفرق
نيست جايز زكات گردآورندة براي جا اين در بدهد/ زكات گوسفند يك ميبايست تنها قاعده
تا دارد, تعلق نفر سه به دسته سه اين بگويد و كند تقسيم چهلتايي دستههاي به را گوسفندها
كار اين از حديث بگيرد/ زكات گوسفند سه جمع در و گوسفند يك دسته هر ازاي به نتيجه در

است/ فرموده نهي نيز
چونان باشد/ مالك به خطاب حديث كه دارد وجود نيز احتمال اين گروه همين ديدگاه از

/ ١٠ ص , ٩ ج , القاري عمدة : ك ر/ ـ ١

حنفيه از صاحبالمحيطكه است/١ شده يادآور بخاري صحيح بر خود شرح در بدرعيني كه
نظر,تفسير اين بنابر است/ كرده نقل نيز ابويوسف از را آن و كرده تصريح نظر اين بر است
كدام هر نيز او برادر دو و باشد داشته گوسفند چهل كسي كه است آن حديث نخست جملة
من آِن از گوسفندها اين همة بگويد: زكات گردآورندة به آنان از يكي آنگاه گوسفند, چهل
كار اين از حديث بگيرد/ زكات گوسفند يك تنها آنها مجموع ازاي به وي نتيجه در تا است,
گوسفند هشتاد كسي كه است آن نظر همين بنابر حديث دوم جملة تفسير است/ كرده نهي
و من آِن از گوسفندها اين بگويد: كند مراجعه او به زكات گردآورندة كه هنگامي و باشد داشته
نكـنند/ پـرداخت زكاتي هيچ نتيجه در تا داريم, گوسفند بيست كدام هر و است من برادران
است; فقيران به رساندن زيان موجب كارها اين دوي هر چه است/ كرده نهي نيز اين از حديث

ميبرد/ ميان از بكلي را آنان سهم دوم فرض در و ميكاهد آنان سهم از نخست فرض در
از و مالك, به خطاب سويي از حديث اين ميگويد: حديث تفسير در شافعي : سوم ديدگاه
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يا فزوني بيم از ميدهد فرمان دويآنان هر به استو زكات گردآورندة به خطاب ديگر سويي
او زكات كه دارد آن بيم مالك گاه چه, نزنند; دست اموال در تفريقي يا جمع به زكات كاستي
شود, كمتر زكات مقدار تا ميزند خود اموال تفريق يا جمع به دست بيم همين از و شود زياد
جمع به بيم همين از و گردآورد, كمتري زكات مقدار كه دارد آن بيم زكات گردآورندة نيز گاه و
احتمال دو هر اين كه آنجا از شود/ بيشتر دريافتي زكات مقدار تا ميزند دست اموال تفريق يا
الباري, فتح در ابنحجر حافظ ندارد/ اولويتي دو اين از يك هيچ بر حديث حمل دارد, وجود

ميكنند/ نقل شافعي از را ديدگاه اين السنن معالم در خطابي و
است; حديث تفسير در ديدگاه شايستهترين و پذيرفتهترين نگارنده, نظر از ديدگاه همين
به را معاني اين همة او حديث لفظ كه آنجا از و شده, داده پيامبر به حقايق همة اصول چه,
روشن دليلي كه آن بدون آنها از يكي كه ندارد مفهومي هيچ ميپذيرد چند احتمالهايي عنوان
سـنن بـر خـود شرح در كه است كساني از عربي بن ابوبكر قاضي شود/ قصد باشد رسيده

ميگويد: وي است/ برگزيده را سخن همين ترمذي
امـوال صـاحبان حـديث مـخاطب كـه آن يكـي دارنـد: نظر دو حديث اين بارة در عالمان
مـن ديـدگاه از زكـاتهسـتند/ گـردآورندگان سـخن مــخاطب كــه آن ديگــري و است,

مخاطبحديثاند/ گروه دو هر كه است آن صحيح
آن در آمده پيشتر كه فعلي دو و است مفعولله الصدقه> <خشية فرمودة ميگويد: عربي ابن
هدفي و انگيزه پي در يا سرنياز از گر ا تفريق يا جمع گر ا كه دارد اقتضا اين و ميكنند, تنازع
نهي مشمول و ندارد اشكالي نباشد زكات فريضة گرفتن بازي به آن از هدف و باشد روشن
متهم چيزي چنين به را شخص زكات گردآوردندة ميگويند عالمان كه چنان مگر نميشود,
البته دهد/ سوگند را او ميتواند صورت اين در كه باشد, داشته هم وجهي اتهام اين و بداند
و سلطهگستري برابر در كه ندارند نيز را حق اين اموال صاحبان ميگويد, ابنعربي كه چونان
<َادُّوا mnopqفرمود: پيامبر چه, ورزند; حيلهاي چنين مردمان اموال و حقوق بر كمان حا چيرگي

بخواهيد/ خداوند از شماست براي را آنچه و بدهيد ايشان] است[به ايشان از را آنچه ـ ١
لكم>/١ الذي الله َسلوا و لَُهْم ي الَّذى

حيله حرمت بر حديث د$لت
صريح د*لتي حديث فقه, پيشوايان يعني كردهاند تفسير را حديث اين كه كساني اجماع به
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و پذيرد صورت تفريق يا جمع به آن كاستن يا زكات اسقاط براي كه حيلهاي هر كه اين بر دارد
حرام باشد اسjم ركن اين و استوار واجب اين گرفتن بازي به كار اين اصلي هدف و انگيزه
است مثال به تفسير باب از همه گفتهاند, حديث اين تفسير در فقهي پيشوايان هم آنچه است/
نكتة شود/ محدود شدهاند يادآور آنان كه مواردي همان به حديث تفسير كه ندارد اقتضا اين و
هدف با و نادرست انگيزهاي به كه را تفريقي و جمع هر و است عام حديث اين كه بر آن ديگر
خواه و سال شدن كامل از پيش خواه ميگيرد, بر در پذيرد انجام فريضه اين گرفتن بازي به
مـفهوم و محتوا همين و باشد زكات از فرار آن از هدف كه حيلهاي هر اين بنابر آن/ از پس
است, شده نهي آن از حديث در كه است تفريق و جمع حكم در باشد داشته را تفريق و جمع

از كه است منطوق غير ظاهر همان حنفيه اصط�ح در <د�لت> از مقصود كه آورديم پيشتر ـ ١
م/ ـ ميكنند/ ياد نصنيز اشارة به آن

ايـن از مـيكند/ حكـايت حيلهها گونه اين حرمت از قياس يا و د*لت١ طريق به حديث و
بين از را نصاب از بخشي يا كند, جايگزين آن جنس غير با را نصاب كسي كه آن حيلههاست
ايـن كه كسي آورد/ در ديگري ملك به گرفتن پس قصد به و هبه و صدقه طريق از يا ببرد,
اجماع به بگريزد, زكات از رهگذر اين از تا دهد انجام سال شدن كامل از قبل كمي را جمله
بگريزد, او كارگزار از يا كم حا از كه هر و است سنگين خداوند نزد گناهش و حرام, سنت اهل
ايـن ديگران و مالك و احمد چون تحقيق اهل عالمان مذهب گريخت/ نخواهد خداوند از
آيد فراهم مالك ناشايست قصد اين بر عادت و اقرار و عرف همانند قرينهاي گر ا كه است
خواهد را كساني گناه خداوند نزد تنها نباشد قرينهاي گر ا و ميشود, ستانده او از بزور زكات
بـا مالك كه نظرند اين بر شافعي و ابوحنيفه ورزيدهاند/ خودداري زكات دادن از كه داشت
بـه ظـن حسـن و صحت بر حمل حكم به اما است, شده مرتكب بزرگ گناهي نيتي چنين
خـود خـداونـد و شـدهايـم امر ظاهر به تنها ما چه, گرفت; او از بزور را آن نبايد مسلمانان

است/ باطن عهدهدار
ايـن است ابوحنيفه اصحاب از كه ابويوسف, تنها ـ ميدانم من كه آنجا تا ـ ميان اين در
حيلهاي كمك به روزمانده, چنديك هر سال, شدن كامل از پيش كس هر كه برگزيده را ديدگاه
كه است اين مدعايي چنين بر وي دليل نيست/ حرام كارش اين آيد بر زكات از فرار درصدد

بر وجوبزكات عدم همچنين و حرمت عدم به استد�ل همين به نيز شيعه فقيهان از برخي ـ ٢

است/٢ وجوب از كردن جلوگيري بلكه واجب, اسقاط نه داده انجام جا اين در شخص آنچه
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م/ ـ / كردهاند شخصحكم

آن كامل پذيرفتن جز راهي را انصافي با هيچ كه آورده سخن اين بر قوي نقدي جوزي ابنقيم
ميگويد: اللهفان اغاثة در او نيست/

كـه را بـاغ صـاحبان آن خـداونـد مـيداشت سـودي را ورزان حـيله تـوجيه ايـن گــر ا [١]
بـاشند نـداشـته حـضور تـهيدستان تـا كـنند بـرداشت را خـود محصول شبانه ميخواستند
ايـن بـردارنـد, ازمـيان سببش انعقاد از پس را وجوب ميخواستند اينان چه, نميداد; كيفر

است/ آن ثبوتسبب از پس زكات اسقاط براي حيلهكردن همانند
بـر را زكـات خـداونـد چـه, مـيبرد; مـيان از را زكـات ايـجاب حكمت خود, اين [٢]
بـا مـهرباني مـاية و كـند پـيراسـته و پـاك را آنـان تـا است كـرده واجب ثروتمندان دارايي
شـدن واجب از جـلوگيري بـراي كـردن حـيله بـنابرايـن شود/ آنان نياز برآوردن و بينوايان

نقضميكند/ را آن و ندارد سازگاري هيچ فلسفه اين با زكات
از حـيلهاي بـا وجـوب سـبب انـعقاد از پس كـه بود شمرده مجاز را اين شارع گر ا [٣]
ايـن كس هـر چـه, مـيشد; فـايده بدون كردن واجب اصل شود, وجوبجلوگيري تحقق
چـنين بـيابد/ زكـات وجـوب از جـلوگيري بـراي راهـي تٔامل كمترين با كه دارد را توانايي
گـر ا بـنابرايـن مـيشود/ بـيفايده حـيله جـواز فـرض در ايـجاب اصل ميگوييم: كه است
را آن اسـقاط هـدف بـه كـردن حـيله ديگـر سويي از و واجبكند را زكات سويي از شرع

است/ شريعت نقضغرضخود اين بشمرد, جايز نيز
شـارع ايـن بـنابر و گـرفته تـعلق مكـلف بـه وجوب شود منعقد وجوب سبب گر ا [٤]
در وي كـه هـنگامي بـويژه بـردارد, مـيان از را تـعلق اين كه نميدهد او به را امكاني چنين
كـه آن هـمانند درآمـده, وقت بـه گـويا كه گونهاي به است, وجوب وقت فرارسيدن آستانة
واجب كـردن سـاقط جـا ايـن در بـاشد/ مـانده سـال شدن كامل به ساعت يك يا روز يك
كـه چـونان است, آن داراي سـال شـدن كـامل از پس كردن ساقط كه دارد را حكمي همان
زكـات پـرداخت از خـودداري وسـيلة بـه كـه مصلحتي چه, است; يكي نيز دو هر مفسدة
در كـه است مـفسدهاي هـمانند نـظر هـر از مـيرود مــيان از ســال شــدن كــامل از پس

دارد/ وجود تسبّب> به زكات از خودداري
ثـابت و دارد وجـود و فـعليت كه است حكمي همانند سببش انعقاد از پس حكم, [٥]

است/
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مكـلف بـر تـوسعه بـاب از تـنها و مـييابد تـحقق سببش انعقاد واسطة به وجوب [٦]
هـمين از كـند/ خـودداري زكـات پـرداخت از سـال شـدن كـامل تا دارد حق وي كه است

بـه هـنگام اربـع غـ�ت بـاب در و جـديد ملك حصول هنگام را زكات وجوب مبدٔا گر ا ـ ١
كامل از پيش نصاب بردن ميان از حرمت بر روشن دليلي ميتواند خود اين بدانيم, آنها بارنشستن
از پيش كه صورتي در ميگويد: 3١١٠ 4ص شرايع در محقق استكه باب همين از باشد/ سال شدن
از مال يا كند معاوضه همانندش با را مال كه آن همانند برود, ميان از شروط از يكي سال شدن كامل
انجام زكات از فرار براي را شخصاينكار چنانچه استكه آن مسئله در اقوال از يكي شود نصابكم

م/ ـ نميشود/ زكات وجوب مانع كارش و است واجب او بر زكات باشد, داده

كند/١ بسنده را او همين و بپردازد را زكات سال استپيشاز مكلفجايز براي روي
انـجام از كـه است آن دارد زكـات وجـوب از گـريختن در شـخص كـه هدفي تنها [٧]
كـرده واجب او بـر سـال سـر در خـداونـد را آنـچه كه كند كاري و ورزد خودداري وظيفه
بـه از زكـات, وجـوب از گـريختن بـراي كسـي كـه نيست آن همانند اين البته شود/ ساقط
فـرار بـراي كـه آن يـا ورزد, خـودداري مـيشود واجب زكات آن در كه مالي آوردن دست
بـراي يـا نـفروشد, را خـود سـهم حـق ايـن از شـفيع اسـتفادة و شـفعه حق شدن ايجاد از
ايـن از ديگـري كـار هـر يـا و گـزيند, دوري ازدواج از زن خـرجـي وجـوب از گـريختن
انـعقاد شـخص حـق در وجـوب سـبب هـنوز مـوارد گـونه اين در چه, دهد; انجام دست
نـياورده پـيش را وجـوب سـبب و نـداده انـجام ميانجامد وجوب به را آنچه وي و نيافته,
واجب اسـقاط بـراي ورزيـدن حـيله ميشود انجام آنچه زكات] [باب جا اين در اما است,
است حـالي در ايـن است/ آن ثـبوت از پس سـبب سببيت قطع و آن, سبب تحقق از پس
بـا است, حـيله كـمك بـه سببيّت اسقاط و خداوند حكم دادن سببتغيير سببيّت قطع كه
خـويش حكـمت بـه و حكم به كه است خداوند اين چه ندارد; حقي مكلفچنين كه آن
تشـريع و جـعل ايـن نـدارد حـق مكـلف و است داده قرار سبب ديگر چيز براي را چيزي
است جـايي خـHف بـر اين نقضكند/ و ابطال ورزيدن نيرنگ و كردن حيله با را خداوند
ايـنجا در چـه كـند; خـرج را آن يـا بـبخشد ظاهر در هم و بواقع هم را خود مال كسي كه
و وجـوب از جـلوگيري بـراي ديگـر چـيزي داشـتن پـنهان و چـيزي كـردن آشكار با وي
حـيله وجـوب از جـلوگيري بـراي كسي گر ا اين, بر افزون است/ نكرده حيله واجب اداي
كـه است روشـن و هست, نـيز واجب اداي از خودداري بردارندة در واقع در او حيلة كند
ايـن بـراي كـه است آن از رواتـر و آسـانتر كـند خودداري واجب اداي از تنها شخص گر ا
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سـبب كـه آن بـا شـخص نـيست صـحيح هـمچنين كـند/ حـيله ـ هـم كـنار در ـ هدف دو
سـببهاي از مـيكند فـرار چـيزي از كـه هر چه وجوببگريزد; از ميآورد پيش را وجوب
مـيآورد روي تـفريق يـا جـمع حـيلة بـه زكـات از گـريز بـراي كـه آن مـيگريزد/ نــيز آن
و نگـرانـي هـمين از و است شـده او بـر زكات وجوب سبب كه است مالي نگران بسختي
وي, است, بـرده پـناه حـيله بـه ديگـران بـه آن دادن از جـلوگيري بـراي كـه است آزمندي
گـريخته خـويش بـر آن وجـوب از كـه گـمان ايـن بر واجبميگريزد, انجام از بدينسان

/ ٨٥ و ٨٤ ص اللهفان, اغاثة قيم, ابن ـ ١

اخير/١ اين نه است نخست همان يافته تحقق او براي آنچه كه آن با است,
ميگويد: الباري فتح در حجر ابن

از پس كـتابالخـراج در وي چـه است; بـرگشته نـظر اين از ابويوسف كه مينمايد چنين
ايـمان واپسـين روز و خـدا بـه كـه آن بـراي ميگويد: مجتمع> بين حديث<:يفرق آوردن
كسـي مـلك بـه خـود مـلك از را آن يـا ورزد خـودداري زكات دادن از نيست حHل دارد
قسـمت هـر نـتيجه در تـا كـند كـنده پرا را زكات مشمول مال وسيله بدين و آورد در ديگر
آن از زكـات تـرتيب بـدين و مـيگيرد, تـعلق زكـات آن بر كه شود اندازهاي از كمتر آن از

كند/ زكاتحيله اسقاط منظور به نيست حHل مٔومن براي وجه هيچ به شود/ برداشته
نگـارنده كـه جـايي تـا ـ گـرچـه است; فقهي پيشواي هر شايستة كه است اينديدگاهي
نياوردهاند/ ميان به سخن نظر اين از ابويوسف برگشت از خود فروع كتب در حنفيه ميداندـ
<نبايد كه اين و زكات بارة در بابي حديث اين ذيل در الحيلصحيحخود كتاب در بخاري
و گشوده, آورد> گردهم است كنده پرا را آنچه و كند پرا هم از است جمع را آنچه زكات بيم از
كـيفر و زكـات وجـوب بـر كـه است افـزوده بحث موضوع حديِث به نيز ديگري احاديث
كمك به زكات كنندگان اسقاط ميگويند كه كساني بر و دارد كيد تٔا آن از كنندگان خودداري
كرده هم گناه فرد و ميشود ساقط حيله وسيله به زكات ميگويند يا و نيست گناهي را حيله
اقتضاي نهي كه شده بنا ديدگاه اين بر شواهد اساس بر اخير ايننظر البته ميگيرد/ عيب است,

است/ نكرده تصريح آن به گرچه دارد, را ـ دو هر ـ تحريم و فساد
ميگويد: الباري فتح در حجر ابن

اسـقاط بـراي شـخص كـه حـيلهاي هـر كـه است آن بـخاري مـقصود است: گـفته مـهلب
هـم از يـا گـردآوردن mnopqاز پـيامبر كـه آنـجا چـه اوست; بـر گـناهش آورد ميان به زكات



١٦٣ حيله حرمت بر سنت د�لت
كـه چـونان مـيشود, فـهميده آن از معنا همين فرمود نهي زكات بيم از گوسفندان پراكندن
عـربي مـرد داسـتان آن در كـه مـيشود بـرداشت نـيز عبدالله بن طلحه حديث از معنا اين
آن و گـاهانيد, آ آنـها از را او حـضرت آن mnopqپرسيد/ پيامبر از اسHم احكام دربارة و آمده
واجب كـه را چـيزي خـود پـيش از نـه بـداشت, گـرامـي را تـو كه آن به سوگند گفت: مرد
مـيكاهم/ آن از است كـرده واجب مـن بـر خـداونـد كـه را آنـچه نـه و مــيآورم نــيست
از است/ شـده رسـتگار بگـويد راست گـر ا فـرمود: او سخن اين پاسخ mnopqدر رسولخدا
خـداونـد آنـچه از چـيزي حـيله كـمك به كسبخواهد هر كه ميشود فهميده حديث اين

نميشود/ رستگار استبكاهد واجبكرده او بر
شـدن كـامل از قـبلي كـمي شـخص دادهانـد اجـازه فقيهان كه هم اين ميگويد: مهلب
از فـرار هـدف بـه تـصرفي چـنين كـه نيست آن مقصودشان كند تصرف خود مال در سال
كـه است كسـي هـمانند و نـيست برداشته او از گناه كند كسچنين هر پذيرد/ انجام زكات
نـيازمند كـه را سـفري يـا بگريزد رمضان روزة از شيوهاي به هHل رٔويت از پيش روز يك
وعـدة مـعرض در كسـي چـنين نگـيرد/ روزه تـرتيب بـدين تـا گـيرد پـيش در نـيست آن

/ ٢٧١ و ٢٦٩ ص , ج١٢ , الباري فتح حجر, ابن ك: ر/ ـ ١

است/١ عذاب

مجلس خيار اسقاط براي حيله : ٤
mnopqفرمود: پيامبر كه است شده روايت جدش از پدرش, از شعيب, بن عمرو از

َاْن َخْشيََة اِرقَُه يُفى َاْن لَُه يَِحلُّ *ى َو ِخيىاٍر َصْفَقَة تَكَُون َاْن ِاّ*ى قىا يَتََفرَّ َحتّىي بِالِْخيىاِر َالُْمبْتىاُع و <البَيُّع

براي باشد/ خيار توافق كه آن مگر كنند, پرا هم از كه زماني تا دارند اختيار خريدار و فروشنده ـ ٢
مسند : ك ر/ / گردد جدا او از شود معامله زدن هم بر خواستار ديگري كه آن بيم از نيست جايز او

/١٨ ص ٣ ,٢ ج احمد,

را آن ترمذي و كردهاند نقل ابنماجه, بجز سنن, صاحبان و احمد را حديث اين / يلَُه>٢ يَْستَقى
است/ دانسته حسن

حديث تفسير
وسيلة به بيعي عقد فروشنده و خريدار ميان گر ا يعني يتفرقا>; حتي بالخيار المبتاع و <البيّع



فقه فلسفة با ناسازگار شرعي; حيلههاي ١٦٤

تا البته دارد, را حق اين كند فسخ را عقد بخواهد آنها از يكي سپس و شود واقع قبول و ايجاب
عقد مجلس از دو هر يا آنها از يكي گر ا اما نشدهاند, كنده پرا و هستند عقد مجلس در كه زماني
كـه صـورتي در نـدارنـد حق كدام هيچ و است, *زم و نافذ دو هر حق در بيع شوند خارج

شوند/ آن فسخ خواهان است عقد اجراي و امضا خواستار ديگري
از يك هـر بـراي مـجلس خـيار كه ميكند حكايت آن از حديث اين ميبينيد كه چونان
عالمان كثر ا است/ قرار بر و ثابت نشدهاند كنده پرا عقد مجلس از كه زماني تا عقد طرفهاي
گفتهاند: پيروانشان و ابوحنيفه و مالك تنها و دارند را نظر همين بعد طبقات و تابعين صحابه,
بر صحيح احاديث البته ندارند/ خيار طرفها از كدام هيچ و ميشود *زم قبول و ايجاب به عقد
بر را آنها گاه ندارند; آنها برابر در استوار و درست پاسخي آنان و است گروه اين نظر خjف
مـيآوردند/ مـعارض آنـها بـرابـر در را مطلق يا عام نصي وگاه ميكنند, تٔاويل ظاهر خjف

است/ آمده حديث و فقه كتب در بحث اين جزئيات
اختjف چيست عبارت اين از مقصود كه باره اين در عالمان خيار>; صفقة تكون ان <ا*

برگزيدهاند/ را ديدگاه سه كرده,
و خريدار كه است آن حديث معناي و تفرق, زمان تا خيار امتداد از استثنا عبارت, ـ الف
از پس را مشـتري فروشنده مثال براي كه صورتي در مگر دارند خيار تفرق زمان تا مشتري
وي چنينصورتي در كند/ اختيار را بيع امضاي او و سازد مخيّر امضا] فسخو بيع[ميان ايجاب
فقيهان تودة و شافعي ديدگاه اين باشند/ نشده جدا يكديگر از چند هر ندارد فسخ خيار ديگر

است/
مجلس خيار كه است آن حديث معناي و باشد, تفرق به خيار انقطاع از استثنا عبارت, ـ ب
صورتي چنين در باشد/ شده خيار شرط معين مدتي براي كه آن مگر ميرود, ميان از تفّرق به
نقل ابوثور از را نظر اين ابنعبدالبر ميماند/ مدت پايان تا بلكه نميرود, ميان از تفرق به خيار

است/ كرده
خـيار كـه است آن حـديث معناي و , باشد مجلس خيار اثبات از استثنايي عبارت, ـ ج
باشد/ شده شرط آن در مجلس خيار عدم كه آن مگر دارد, وجود قرارداد طرفين براي مجلس
تٔاويلي اين نيست/ خيار آن در و ميشود *زم عقد قبول و ايجاب صرف به صورتي چنين در

نميپذيرد/ را آن حديث معناي و لفظ كه است ضعيف
از مـقصود دوم تـفسير هـم و نخست تفسير هم گفتهاند: نيز عالمان برخي ميان, اين در
بخاري كه سفيان از عبدالرزاق روايت ميگويد: الباري فتح در حجر ابن حافظ است/ حديث

dayani
Typewritten Text
بازگشت به فهرست



١٦٥ حيله حرمت بر سنت د�لت
لصـاحبه يقول ٔاو الخيار بيع <ٕاّ* ميگويد: كه آنجا ميكند, تٔاييد را نظر همين كرده نقل را آن

ك/: ر/ كن/ انتخاب بگويد ديگري به طرفها از يكي كه آن يا است, خيار آن در كه بيعي مگر ـ ١
/٤٣ باب البيوع, كتاب صحيحبخاري,

ترديد/ نه بدانيم تقسيم معناي به را حديث اين در <ٔاو> واژة كه آن بر مشروط اختر١>
از فسخ درخواست جا اين در استقاله از مقصود يستقيله>; ان خشية يفارقه ان له <و*يحل
روايت mnopqبـه پـيامبر حديث در كه اقالهاي آن نه است, شده پشيمان كه است طرفي سوي

ك/: ر/ ببخشايد/ او بر را او لغزش نيز خداوند بگيرد پس را ديگر مسلمان با خود بيع كس هر ـ ٢
/٥٢ باب البيوع, كتاب ابوداوود, سنن

دوم معناي به اقالة چه, عثرته٢>; الله ٔاقاله بيعته مسلمًا ٔاقال <من فرمود: كه است آمده ابوداوود
را اقاله بايد لزومًا رو همين از نميرود/ ميان از تفرق به و ندارد اختصاص عقد مجلس به تنها
معنا همين به را اقاله نيز عالمان ديگر و خطابي, ترمذي, دانست/ نخست معناي به جا اين در
در او طرف كه آن بيم از نيست حjل شخص بر كه است آن حديث معناي گفتهاند: و دانسته
استقاله منزلة به جا اين در فسخ برگزيدن همين شود/ جدا او از بيع از پس كند فسخ مجلس

است/
ميگويد: المغني در قدامه ابن

است/ بـيع فسـخ بـيم از ديگـري از معامله طرفين از يكي شدن حرمتجدا حديث ظاهر
<چـون كـه عـمر ابـن كـردة كـه هـنگامي چه است; همين اثرم روايت در احمد كHم ظاهر
حـديث نـيز و مـيشد>, جـدا فـروشنده از مــيآمد خــوشش آن از و مــيخريد چــيزي
سـخن هـمان عـمر] ابـن كـردة [ايـن ايـن گـفت: شـدند يادآور او نزد را شعيب عمروبن
كـه است گـفته قـاضي است/ بـرگزيده را نـظر هـمين نيز عربي بن ابوبكر mnopqاست/ پيامبر
آن از و مـيخريد چـيزي چـون ابـنعمر چـه, است; كـاري چـنين جواز احمد كHم ظاهر

است~/ اتفاق مورد حديث �اين ميشد جدا [بيدرنگ] فروشنده از خوششميآمد
پـيشي عـمر ابـن كـردة mnopqبـر پـيامبر سـخن زيـرا است; نـخستصـحيحتر نظر ولي
خـبر آن از وي گـر ا و بـود, نـرسيده عـمر ابـن بـه حـديث ايـن كه است آن ظاهر و دارد,

/ ١٠ و ٩ ص , ج٤ , المغني , الدين موفق عبدالله , قدامه ابن ك ر/ ـ ٣

نميكرد/٣ ميداشتچنين



فقه فلسفة با ناسازگار شرعي; حيلههاي ١٦٦

حيله حرمت بر حديث د$لت
مجلس در كه زماني تا كه است كرده تشريع چنين بيع طرفهاي از يك هر براي خداوند
بنابرايـن, كنند/ چنين بتوانند كنند فسخ را عقد كه بدانند خود مصلحت چنانچه هستند عقد
حق اين فلسفة نيست/ جايز آن بردن ميان از و دويآنهاست هر براي ثابت حّقي مجلس خيار
درنگ بدون و شتابزده, آنها دوي هر يا بيع طرفهاي از يكي است ممكن چه, است; روشن نيز
اين شارع روي همين از باشند/ پرداخته فروختن يا خريدن به كار جوانب مjحظة و تٔامل و
جبران نداشتهاند توجه بدان است ممكن كه را آنچه وسيله بدين تا است داده آنان به را حق
حق زودتر چه هر كه شود جدا ديگري از هدف اين به بيع طرفهاي از يكي گر ا بنابراين, كنند/
ضديت تشريعش در شارع با كند, ساقط است داشته مقرر برايش شارع كه را او فسخ خيار
رسول سبب همين به است/ كرده اقدام خويش مسلمان برادر به رساندن زيان براي و ورزيده
و يسـتقيله> ان خشـية يفارقه ان له <و*يحل فرمود: و كرد حرام را كاري mnopqچنين خداوند
بـراي حيلهاي خود هدفي, چنين به ديگري از بيع طرفهاي از يكي شدن جدا است روشن
روي آن از كاري چنين است/ حرام حديث تصريح به حيله اين و است, مجلس خيار اسقاط
زدن زيان قصد بدون خود منافع آوردن بر براي بيع طرف از شدن جدا ظاهرش كه است حيله
ننگريسته, كار اين ظاهر به شارع ولي است/ رساندن زيان كار باطن اما است, مسلمان برادر به

است/ دانسته حرام را آن و كرده لحاظ را آن حقيقت بلكه
ايـن رفت اشـاره آن بـه پيشتر و ميكرد عمر ابن آنچه به توجه با عالمان از برخي براي
گر ا زيرا ندارد; دشوارييوجود حديث اين در خداوند حمد به اما است/ افتاده دشوار حديث
ميبايست است, ميداده انجام كاري چنان آن وجود با وي و رسيده عمر ابن به حديث اين
نه حديث اين او نظر از گفت و دانست حديث اين فهم در وي اجتهاد از برخاسته را او رفتار
او اجـتهاد كـه است حـالي در ايـن و داشته, د*لت كاري چنان كراهت بر بلكه , حرمت بر
ـ ميشود مشاهده جا اين در كه چنان ـ حديث صريح با بلكه و حديث, ظاهر با كه هنگامي
ـ ميكرده چنان وي و نرسيده عمر ابن به خبر اين هم گر ا نيست/ حجت باشد داشته مخالفت
و عمر ابن كردار نه است حديث است حجت آنچه گفت: بايد ـ است بوده نيز همين ظاهرًا كه
تـقليد او از حال عين در و رسيده آنان به حديث كه كساني از نه است, ساقط او از نيز گناه

كردهاند/
مجلس ناپسندي هدف چنين داشتن بدون طرفها از يكي گر ا گفته, پيش فرض برابر در
حيله خود برادر حق كردن ساقط براي كه كساني شمار در را او نميتوان گويد ترك را عقد



١٦٧ حيله حرمت بر سنت د�لت
وي آنچه گفت همچنيننميتوان آورد/ پي در را چيزي چنين او كار چند هر شمرد, ميورزند
گرنه و اوست بر فسخ باب بستن براي وسيلهاي و خود برادر حق ابطال براي ذريعهاي كرده
ميگويد: قيم ابن كرد/ حكم مطلق طور به عقد مجلس از شدني جدا هر حرمت به ميبايست
در راجـح مـفسدهاي يـا شـود راجـح مـصلحتي رفـتن دست از موجب گاه ,هر ذرائع باب
بـاز ايـن از را عـقد طـرفهاي از يك هر گر ا بنابراين, كرد/ توجهي بدان نتوان باشد برداشته
زيـان او بـه ايـن نگـويد, تـرك را عقد مجلس نخاسته بر ديگر طرف كه زماني تا كه دارند

/١٤٤ ص ,٣ ج الموقعين, اع�م قيم, ابن ـ ١

بردارد/١ در راجح مفسدهاي و ميرساند
ديگري حق كردن ساقط هدف به حيله حرمت بر داشتيم, بيان كه آنچنان حديث, كه كنون ا
براي كه حيلهاي هر حرمت بر قياس يا د*لت طريق به دارد, د*لت بيع در فسخ خيار به نسبت
جامع قدر كه چرا ميكند, د*لت نيز پذيرد صورت بندگان حقوق يا خداوند حقوق اسقاط

است/ ديني واجب حقوق و خدا قانون گرفتن بازي به دو هر ميان
گونههايش, همة با حيله, بطjن بر كه است دليلهايي روشنترين از حديث اين بيان, بدين

ميكند/ د*لت

مسابقه در حيله حرمت : ٥
mnopqفرمود: خدا پيامبر كه است شده روايت ابوهريره از

َو فََرَسيِْن بَيَْن فََرسًا َاْدَخَل مَْن َو َس بٔاْ فjَى يُْسبََق َاْن ئَامَُن *ى َوهَُو فََرَسيِْن بَيَْن فََرسًا َاْدَخَل مَْن >

پيشي آن بر نيستكه ايمن اين از اسب كه حالي در دهد, قرار اسب دو ميان را كساسبي هر ـ ٢
ايمن اين از اسب كه حالي در دهد قرار اسب دو ميان را اسبي كس, هر و نيست, ايرادي او بر گيرند,

/٦٢ باب الجهاد, كتاب ابوداوود, كسنن ر/ است/ قمار كرده آنچه گيرند, پيشي آن بر استكه

و كـردهانـد روايت ابنماجه و ابوداوود احمد, را حديث اين اٌر>٢/ قِمى فَُهَو يُْسبََق َاْن آمٌِن هَُو

/٦٧ ص ,٨ ج ا7وطار, نيل شوكاني, ـ ٣

دانستهاند/٣ صحيح را آن كم وحا ابنحزم
از بشير بن سعيد و حسين بن سفيان طريق از اجتهاد, كتاب از المحلل باب در ابوداوود

فرمود: كه است كرده mnopqروايت پيامبر از ابوهريره, از مسيب, بن سعيد از زهري,
بـين فـرسًا ادخل من و بقمار فليس يسبق ان هو*ئومن و فرسين بين فرسًا ادخل من >
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عقيل و شعيب و معمر را حديث اين ميگويد: ابوداوود قمار>/ فهو يسبق ان قدٔامن و فرسين
است/ صحيحتر ما نزد همين و كردهاند روايت علم اهل از مرداني از زهري, از

براي كه وجهي بهترين ميگويد: ابوحاتم است, آورده ا�وطار نيل در شوكاني كه چونان
بن يحيي چه باشد; مسيب بن سعيد بر موقوف كه است آن يافت ميتوان حديث اين سند
نقل سعيد از يحيي يعني است چنين نيز مـوطٔا در و كرده, روايت او از را حديث اين سعيد

است/ كرده
ياد از پس ميآورد ميان به سخن حديث اين دربارة كه هنگامي الدليل اقامة در تيميه ابن
چـنين حسـين, بـن سفيان دربارة تعديل و جرح و رجال علم پيشوايان گفتههاي شدن آور

ميگويد:
مـتن در و سـند در كـه مـيكند روايت چـيزهايي گاه او كه آن يعني ـ گفتهاند كه اندازه اين
مـخالفت او بـا او از اوثـق كسـي كه صورتي در ميكند ايجاب ـ مخالفند ديگر عالمان آنها
ايـن در ديگـران و كـند روايت مسـتقل حـديثي گـر ا امـا شـود, توقف وي روايت در كند,
او از ديگـران پـيروي سـبب بـه و مـيرود مـيان از مـحذور بـاشند كـرده موافقت او با باره

/٢٣ ص , التحليل ابطال علي الدليل اقامة تيميه, ابن ـ ١

است/١ داشته محفوظ اصلي حديث اين كه ميشود روشن
صحيح را حديث اين وجهي چه به حزم ابن و كم حا كه ميشود روشن تيميه ابن سخن اين از

است/ گاه امورآ حقيقت به خود خداوند البته و شمردهاند

كار اين فلسفة و آن در گرونهادن و مسابقه مشروعيت
مسابقة همچنين و پايان چهار ديگر و اسبان ميان مسابقه كه دارد حكايت اين از سنت
و باشد, مباح يا مستحب انگيزهاشميتواند به بسته كه است ستودهاي ورزشهاي از تيراندازي
بـه را اسب خداوند چون كه است آن نيز حكم اين فلسفة نيست/ بيهوده كاري روي هر به
و گريز و جنگ در را حيوان اين از استفاده و دواندن اسب اجازة و آورده در انسان تسخير
كار سوار به نيز و آن به آن, از استفادة براي كه نيست آن جز چارهاي است داده پيكار گرم گرما
افتد, سودمندتر بدينسان و كند, عمل نبرد ميدان در پختگي و تجربه با تا شود داده آموزش
چنين نيز تيراندازي برآورد/ آن نگهداري از را انسان هدف بهتر و باشد داشته بيشتري mnopqكارآيي پيامبر روي همين از كاراتر/ دشمن برداشتن ميان از در هم و است مشقتتر كم هم است,
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١٦٩ حيله حرمت بر سنت د�لت
و كرد تفسير تيراندازي به d٦٠ iانفال. قوة> من استطعتم ما لهم <واعدوا آية در را <قوة> واژة
كردهاند/ نقل احمد و مسلم را روايت اين است/ تيراندازي قّوت كه بدانيد هان! فرمود: بار سه
از آن/ همانند و افكن بمب و توپ با البته است, توانايي و قدرت ماية تيراندازي نيز كنون ا هم
كردن, تمرين به جز دشمن با رويارويي براي توانايي اين كردن آماده كه آنجا از سوي, ديگر
است/ شده تشريع نيز تيراندازي مسابقة نميشود پذير امكان گرفتن خوي و اندوختن تجربه
بـدون هم و است جايز عوض با هم مسابقه اين كه دارد حكايت اين از سنت همچنين
از بـرگرفته كـه داشتهاند مقرر شروطي عقد اين براي عالمان باشد, عوض با مسابقه گر آن/ا
جملة از است/ شده بيان بتفصيل فقه كتب در و است فقه فلسفة و ديني, كلي اصول احاديث,
تحمل حد در مسافت باشد, معلوم نيز مسافت باشد/ معلوم عوض كه است آن شروط اين
دو از يك افتادن پيش امكان و ميشود داده مسابقه آن با كه باشد ديگري حيوان هر يا اسب
صحيح مسابقه است, دويدن از ناتوان آنها از يكي كه شود معلوم گر ا باشد/ داشته وجود اسب
مـورد ابـزارهـاي از بايد مسابقه وسيلة و است, اسبان آزمودن مسابقه از هدف زيرا نيست;
اين از كارهايي و پرندگان ديگر پراندن يا كبوترپراني مسابقة بنابراين باشد/ جنگ در استفاده
كه احاديثي از نيست/يكي جايز جهاد, در يافتن توانايي ماية نه و است جنگ ابزار نه كه دست
رسول كه كردهاند نقل ابوهريره از سنن صاحبان و احمد كه است حديثي رسيده باره اين در

از مـقصود رواست/ سـمداران دوانـدن و تـيرانـدازي, شتردواني, [ [مسابقة در تنها جايزه ـ ١
است/ تير معناي به هم نصل است/ ديگر سمدار پاي چهار هر و اسب شتر, سر بر مسابقه حديث
و شده مضافحذف كدام هر در استكه حافر و نصل خف, واژة سة پيشاز <ذي> تقدير به حديث
موارد بر جايزه با همراه مسابقة جواز بر است دليلي حديث است/ گرديده آن جايگزين اليه مضاف

م/ ـ ص٧١ ج٤, الس�م, سبل اسماعيل, بن محمد صنعاني, ك: ر/ متن/ در مذكور

<او عبارت ابنماجه روايت در البته افِر>١ حى ٔاْو نَْصٍل آْو ُخّفٍ في اّ* َسبََق mnopqفرمود:<*ى خدا
است/ نيامده نصل>

ميگويد: حديث اين شرح در خطابي
است مـصدري َسـبْق امـا مـيدهند/ قـرار بـرنده براي كه است عطايي يا مزد معناي به َسبَق
حـرف فـتح بـه است, سـبق حـديث ايـن در روايتصحيح سبقًا/ اسبقته الرجل, َسبَقُت از
و است آن خـانوادة از آنـچه و دوانـي اسب مسـابقة در تـنها كه آن روايت از مقصود و با,
زمـينههاي از امـور ايـن چـه, مـيشود; پـيدا عطا و مزد استحقاق تيراندازي, و سواري شتر
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و جـهاد در تشـويق مـاية آنـها بـراي مـزد دادن قرار و دشمنهستند, با پيكار براي آمادگي
ايـنها هـمة زيـرا مـيگنجد; خـيل مـفهوم در نـيز ا:غ و يـابو است/ مـهم اين به برانگيختن
ايـن كـه چـرا مـيافـتد; نياز آنها چابكي و دويدن سريع به كه ميشود گاه و هستند, سمدار
امـا مـيشوند/ آورده هـمراه جـنگها در و مـيكنند حـمل را لشكـر بـنة و بار نيز چهارپايان
و پـيكار بـراي آمـادگي زمـينههاي از هـيچ آن, همانند و كبوترپراني يا و پرندگان با مسابقه
و است قـمار كـار ايـن بـراي جايزه ستاندن دليل همين به و نيست جنگ در يافتن قدرت

/٢٥٥ ص ج٢, السنن, معالم خطابي, ـ ١

ممنوع١
غير يكي و جايز گونهاش سه كه است, چهارگونه بر عوض با مسابقة ميگويند, عالمان

از: عبارتند جايز گونة سه است/ جايز
من از گر ا بگويد: ديگري به مسابقه طرف دو از يكي كه اين به طرف, يك از مزد شرط ١ـ
نخواهم تو بر هيچ افتادم پيش تو از من گر ا و داشت خواهي من بر را چيز فjن افتادي پيش

داشت/
دهند قرار جعلي طرف دو هر كه اين به سوم, فرد كردن وارد با طرف, دو از مزد شرط ـ ٢
ديگر اسب دو هماورد سوم اسب كه اين بر مشروط آورند, مسابقه ميان به هم سومي نفر و
ميان به صورت افتادنش/ عقب امكان هم و باشد داشته وجود آن افتادن پيش امكان هم باشد;
افتادي پيش ما از گر ا بگويند, وي به كه است چنين مسابقه اين در <محلل> سوم فرد آوردن
از يك هر اينوجود با نخواهيم/ تو از هيچ افتاديم پيش تو از ما گر ا و تو, آن از ما دوي هر مال
او كـه را جـايزهاي و جـعل افـتادن پيش صورت در كه ميكنند شرط خود طرف بر دو اين
را دو هر مال افتد پيش ديگر نفر دو آن از سوم فرد گر ا ترتيب, اين با بگيرند/ است قرارداده
نيز دو آن از كدام هر و ندارند, او بر حقي هيچ افتند پيش او از آنها از يكي يا دو هر گر ا ميگيرد,
اختيار در است نهاده ميان در جايزه عنوان به ديگري كه را مالي شود چيره خود طرف بر كه
نميكند زيان فرضي هيچ در dمحللi سوم فرد كه است جايز روي آن از قرارداد اين ميگيرد/
از قرارداد اين ترتيب اين با نه/ يا بگيرد چيزي كه دارد وجود او مورد در احتمال دو اين تنها و
وجود برابر خسارت احتمال طرفها از يك هر براي كه است چيزي قمار چه است; بيرون قمار

باشد/ داشته
مسابقه/ از خارج فردي سوي از برنده براي مزد قراردادن ٣ـ
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سومي فرد ميان اين در و باشد طرف دو هر از مزد كه است اين نيست جايز كه گونهاي اما
گر ا بگويد: ديگري به طرف دو از يك هر كه ترتيب بدين باشد, نشده داخل مسابقه در هم
بر را چيز فjن افتد پيش من اسب گر ا و داشت, خواهي من بر را چيز فjن افتاد پيش تو اسب

نيست/ جايز و است قمار حقيقت در گونهقرارداد اين داشت/ خواهم تو
و فـرسين بـين فـرسًا ادخـل <من حديث شرح در خطابي سخن به است مناسب اينك
قمار> فهو يسبق ان ٔامن قد و فرسين بين فرسًا ادخل من و بقمار فليس يسبق ٔان هو*ئومن

ميگويد: كه بنگريم
مـعنا بـدان مـيشود; نـاميده <مـحلل> مـيگيرد جـاي اسب دو اين ميان در كه سومي اسب
از سـويه دو گـذاري گـرو آن وسـيلة بـه و ميكند حHل وي بر او ميبرد برنده را آنچه كه
در و رسـد آنـان از يكـي بـه كـه است مـالي سـر بـر كس دو گذاري شرط �كه قمار دايرة
وجـود از غـرض مـيشود/ خـارج بـازنده~ يـا و است بـرنده يـا تنها آنان از يك هر نتيجه
طـرفهاي كـه ايـن از بـاشد نشـانهاي كـه است آن اسب دو مـيان گـرفتنش قـرار و مــحلل
صـورت ايـن در كـه مـالي, هـدفي نـه دارنـد, تـمرين و دواندن اسب قصد حقيقتًا مسابقه
دو آن بـا تـوانـايي نـظر از مـحلل اسب گـر ا يـافت/ خواهـد شباهت قمار به ميكنند آنچه
جـايزه نـتيجه در و افـتد پـيش آن از كـه بـرند آن بـيم طـرف دو باشد همسان ديگر اسب
و بكـوشند اسب دوانـدن سـريعتر چـه هـر براي صورت اين در كند/ خود آن از را �سبق~
يـا كـندرو اسـبي مـحلل گـر ا يـابند/امـا افـزونتري توانـايي و كنند تمرينبيشتري نتيجه در
سـازد, خـود آن از را سـبق و افـتد پـيش ديگـر اسب دو از كـه نرود آن بيم و باشد خسته
اسب دو مـيان بـه آن آوردن در و نگـردد حـاصل آن وسـيلة بـه تـحليل مـعناي و غـرض
صـورت اسب دو مـيان گـذاريـي شـرط كـه شـود آن نـتيجه و بـاشد مـعنا بي و لغو ديگر

است/ قمار عين اين و باشد; آنها كنار در محللي كه آن بي است, پذيرفته
بـه را خـود اسـبهاي نـفر دو كـه است آن سواري اسب مسابقة و گذاري شرط صورت
دهـند قـرار اسب دو مـيان در و بـرگزينند خـود اسبان همتاي اسبي آنگاه و گذارند مسابقه
يك هـر بـاشد; گـيرنده سـبقت آِن از كـه كنند داد قرار و نهند ميان در معلوم مالي سپس و
اسب آن سـبق هـم و آورد دست بـه را خـود سـبق هم افتد پيش ديگري از كه اسب دو از
از مـحلل گـر ا امـا نـباشد; تـعهدي هـيچ محلل بر ميان اين در و خويشكند آن از را ديگر

ببرد/ را اسب دو هر سبق پيشافتد دو آن
مـيان امـير گـر ا امـا بـاشد, نـفر دو ميان گروگذاري كه است جايي در تنها محلل به نياز
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ديگـري بـه كسـي گـر ا يـا دهـد, قرار جايزهاي گيرنده سبقت براي و گذارد مسابقه سواران
جـايز عـقد ايـن داشت, خـواهـي مـن بـر درهـم ده افـتادي پـيش كس فHن از گر ا بگويد

است/ گاه آ امور حقيقت به خود خداوند البته و باشد نياز محللي به كه آن بي است,
كـمك بـه مـباح بـه جسـتن راه كـه دارد د:لت ايـن بر همچنين بحث موضوع حديث

است/ زدن تكيه و يافتن تمايل جستن, توسل بردن, پناه معناي به لجٔا لغوي ريشة از تلجئه ـ ١
است/ آن ظاهر از غير چيزي آن باطن كه ميشود اط�ق صوريي عقد يا بيع نوع هر به اصط�ح, در

م/ ٢٤٤/ـ ص الفقهاء, لغة معجم ك: ر/
/ ٢٥٦ و ٢٥٥ ص , ٢ ج , السنن معالم خطابي, ـ ٢

نيست/٢ تلجئه١ و بابحيله از اين و است, جايز ذريعه

تناقضاست در شارع اهداف با كه حيلههايي حرمت بر حديث د$لت
ميكند: د*لت نكته دو بر بحث موضوع حديث كه دانستيم

پيش به افتاده پس كه گذارند ميان در مالي و باشد نفر دو ميان مسابقه عقد گر ا اول: نكتة
دو با وآن دهند قرار اسب دو ميان سومي اسب كه آن مگر نيست جايز كار اين بدهد, افتاده
را جايزه افتد پيش ديگر اسب دو از سوم اسب آن گر ا چنينصورتي در باشد/ همتا ديگر اسب
گيرد سبقت وي از دو آن از يكي يا افتند پيش او از هم با آنها دوي هر گر ا و ببرد ديگر آن از
برد/ خواهد را شده شرط مال افتاده پيش ديگري از كه آن و نيست, محلل عهده بر چيزي هيچ
عقب كه باشد معلوم پيش از و نكند برابري ديگر اسب دو با سوم اسب آن گر ا دوم: نكتة

است/ حرام و قمار شده واقع كه عقدي افتاد خواهد
ميگويد: حديث حديث: از نكته دو اين برداشت اينك

يعني <وهو>; دهد, قرار مسابقه اسب دو ميان اسبي كه هر فرسين>; بين فرسًا ادخل <من
اطـميناني و افتاد خواهد عقب حتمًا كه نيست معلوم پيش از يُسبَق> ان <*ئُومَن سوم اسب
احتمال اين كه چرا نيست; قمار عقد, آن بقمار>; <فليس ندارد وجود نتيجهاي چنين به نسبت
هر كه را جايزهاي اسب اين صاحب و گيرد سبقت ديگر اسب دو از سوم اسب كه دارد وجود
خسـارت آنها دوي هر ترتيب بدين و ببرد نهادهاند ميان در ديگر اسب دو صاحبان از يك
اسب دو ميان در اسبي كسي گر ا اما يُْسبََق>; ان قدٔامَِن و فرسين بين فرسًا ادخل من <و كنند///
دارد وجود آن به نسبت اطميناني چنين و نميافتد, عقب است روشن پيش از كه دهد قرار
و است لغـو حـقيقت در سـوم اسب وجـود زيرا است; قمار كردهاند كه شرطي قمار> <فهو



١٧٣ حيله حرمت بر سنت د�لت
نميآيد/ حاصل است نظر در اسب اين وجود اشتراط از كه شرعي مقصود

براي چه, است; اصلي عاقد دو هر به خطاب يا يكي به خطاب حديث كه مينمايد چنين
روي همين از دارد/ اهميت است شده شرط جانبشان از مالي آن در كه عقدي تصحيح دو اين
دو آن ميان در سومي اسب كه است آن عقد تصحيح راه كه فرمود راهنمايي را دو اين پيامبر,
نتيجه در و افتد پيش ديگر اسب دو آن از ميشود باشد, همتا و برابر آنها با كه دهند قرار اسب
نه نتيجه در و بيفتد عقب كه ميشود و ببرد, گذاشتهاند ميان در دو آن صاحبان كه را جايزهاي
به كه i قمار دايرة از پذيرفته صورت كه عقدي بدينترتيب ببازد; را چيزي نه و ببرد را چيزي
با پيامبر همچنين ميرود/ بيرون dاست باخت دو بر حتمي احتمال دو از يكي ميان معنيترديد
صاحبان بود خواهد قمار اسبها ديگر با سوم اسب آن بودن برابر نا صورت در عقد كه اين بيان
چنين در كه چرا فرمود; نهي باشد بيحاصل و لغو سوم اسب كه اين از را ديگر اسب دو آن
هـدف بـدينسان و است, قـمار گـرفته صورت آنچه و طرف, دو ميان مرّدد مال, صورتي,
اين و اسب دواندن و سردويدن بر گذاشتن مسابقه نه است, مال به دستيابي مسابقه نخستين

است/ داشته خود تشريع در شارع كه است اهدافي با آشكار تناقضي
صاحبان گر ا كه است جهت اين از حيله حرمت بر حديث د*لت گذشت آنچه به توجه با
آمدن فراهم دليل به ميدهند صورت كه عقدي دهند انجام شدهاند نهي آن از را آنچه اسب دو
شرط اين كه روي آن از ولي صحيح, بظاهر آنها, ميان در سوم اسب قراردادن يعني شرطش
آن براي خداوند كه شرعي مقصود آن چه, است; قمار به محكوم و باطل واقع در ميباشد لغو
در كه عقدي در زيرا است; نيامده حاصل مسابقهاي چنين از كرده تشريع را عوض با مسابقة
جهاد/ براي كسبتوانايي تمرينو نه است مالي هدفي دادهاند انجام اسبها فرضصاحبان اين
اسـبش كه باشد مطمئن سوم اسب صاحب گر ا كه ميشود استفاده حديث اين از ضمنًا
در ديگـر اسب دو آن ميان به را خود اسب اطميناني چنين با و افتاد, خواهد پيش بيترديد
ميكند/ اخjل شرع مقاصد در و ميخورد بناروا را مردمان اموال كه است آن به محكوم آورد
حكم و فاسد; و باطل واقع در اما صحيح, بظاهر عقدي نيز وسيلهاش و حرام, است كاري اين

آن/ صورت و ظاهر تابع نه است, عقد حقيقي معناي و واقعيت تابع هم
ظاهرش كه است عقودي حرمت آن و ميگويد, سخن چيز يك از تنها حديث اين بنابر
و عصيان ميكند اخjل عقود شرعي مقاصد و اهداف در كه روي آن از باطنش و فرمانبري
صـورت حقيقت فاقد و ظاهري شرطي ايجاد وسيلة به غالبًا عقود گونه اين است/ نافرماني
ديـده بـحث موضوع مسٔالة در كه چونان شود, مترتب آن بر عقد شرعي حكم تا ميپذيرد
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اقتضاي مانِع تا ميگيرد صورت شرطي ظاهري بردن بين از طريق از كار اين نيز گاه ميشود/

حـيلهاي <نصاب> يا <سال> بردن ميان از گر ا نيز شيعه از برخي ديدگاه از كه آورديم پيشتر ـ ١
است/ پرداختزكات به موظف شخص همچنان و ندارد اثر باشد زكات از گريز براي

مـطرح نـقدين زكـات همچنين و انعام زكات مورد در شيعه فقه در زكات از فرار مسٔاله اصوً�
مورد سنت اهل نزد همچنين و شيعه نزد مسٔاله دو هر و است يكي مسٔاله دو هر در م�ك ميشود/

است/ اخت�ف
در شيخ كراهت/ به ديگر برخي و دادهاند نظر حيله بودن اثر بي و زكات از فرار حرمت به برخي
از فرار هدف به و سال رسيدن فرا از پيش است مكروه انسان <براي ميگويد: 3٦٤ 4مسٔاله خ�ف
است نصاب از مالشكمتر كه همينحال در و چنينكند گر ا اما كند/ نصابكم از را خود مال زكات
امـا دادهانـد/ نظر چنين نيز شافعي و او اصحاب و ابوحنيفه بود/ نخواهد او بر زكات بگذرد, سال
و بگـذرد او بر سال گر ا بنابراين ندارد/ سودي شخص براي جا اين در فرار گفتهاند تابعان از برخي
همين نيز مالك ميشود/ ستانده زكات او از باشد نصاب از كمتر ورزيده] حيلهايكه نتيجة مالش[در

دارد>/ را نظر
يكجنسداشته از نصاب اندازة به مالي شخص گر <ا ميگويد: 3٦٥ همينكتاب4مسٔاله در شيخ
چنانچه مشهورترينروايات بنابر كند, متفاوت جنس چند به تبديل زكات از فرار براي را آن و باشد
آورده وارد خود بر ناحيه اين از شخص آنچه كه شده است/روايت واجب او بر زكات بگذرد سال
از فرار قصد به نصاب از كاستن مسٔاله همانند نظري مسٔاله اين در فقيهان است/ زيانبارتر و بيشتر

دارند>/ زكات
از فرار قصد شخصبه گر <ا ميگويد: آ�ت زيور و مسكوك بابزكات در نيز ٨٩ مسٔاله در شيخ
تبديل مقدار باشد زكات از فرار اينكار از قصدش چنانچه تبديلكند زيور به را خود مسكوك زكات,

ميشود>/ اضافه مسكوك به نيز زيور به شده
شده انجام زكات از فرار براي اينكار گر <ا ميگويد: جنسنيز غير به جنس تبديل مسٔاله در شيخ

است>/ �زم شخص بر زكات باشد
كه صورتي در مگر واجبنيست آن زكاتدر باشد زيور يا شمش �ط گر <ا ميگويد: نيز نهايه در

باشد>/ زكات از فرار اينكار از شخص قصد
زكات از فرار براي كسي گر ا استكه اين اماميه خاص اقوال از <يكي است: آمده نيز ا7نتصار در
كند جايگزين و تبديل ديگر جنس به را جنسي يا آورد در شمش صورت به را آنها دينار و درهم
صورتي چنين در زكات كه شده نقل نيز شافعيين از گروهي و مالك از است/// واجب او بر زكات
زكات از وسيله بدين اينكه مگر نيست <درشمشزكات است: آمده نيز الرضا فقه در است>/ واجب

است>/ واجب زكات شما بر باشيد كرده فرار وسيله بدين زكات از گر ا باشيد/ كرده فرار

بـه زكـات,١ مشمول مال دربارة <سال> شرط بردن ميان از همانند شود, خاص حكم سبب
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است/ اينآمده مانند حكمي نيز الوسيله و الغنيه المقنع, الفقيه, 7يحضره من در
و ميكند ذكر احتمال يك عنوان به تنها را زكات از فرار نداشتن فايده به قول مقنعه در مفيد اما

است/ حكم اين در وي ترديد نشان همين
دارد/ وجود نظري چنين هم عامه ميان در

قصد به سال شدن كامل از پيش را آن و باشد داشته كسگلهاي <هر است: آمده خرقي مختصر در
نميشود>/ ساقط او از زكات بفروشد زكات از فرار

ابوعبيد و اسحاق ماجشون, ابن اوزاعي, مالك, نظر آورديم كه <همين است: آمده هم مغني در
اين در اخت�ف است گفتني ميشود>/ ساقط شخص از زكات گفتهاند شافعي و ابوحنيفه اما است,
و فرار جواز بر دستهايكه دارد: وجود روايت دسته دو كه چرا است; اخبار در اخت�ف از ناشي مسٔاله
دارد/ د�لت فرار نبودن سودمند و وجوبزكات بر كه دستهاي و ميكند; د�لت وجوبزكات عدم
ـ ٢٤٩ ص ,١ ج هـ/ق, ١٤٠٤ قم, اس�مي, تبليغات دفتر الزكاة, كتاب علي, حسين منتظري, : ك ر/

م/ ـ /٢٥٤

در بـظاهر مـال مـيشود كامل سال كه زماني تا آن, از بخشي يا تمام صوري تمليك وسيلة
اين همانند شود/ ساقط او از شخص,زكات زعم به نتيجه در و نباشد شخص خود ملكيت
گردد, مترتب آن بر خاصي حكم تا كند قصد را ظاهري سببي ايجاد شخص كه آنجا كه است
انجام صورتهاي از ديگر يكي سرانجام نگيرد/ روزه تا كند سفر رمضان ماه در كه اين قبيل از
آن خـاص حكم اقتضاي مانع تا كند قصد را سبب ازالة شخص كه است آن عقود گونه اين
كند/ اقتضا را او قتل حكم ارتدادش شود مانع تا آورد اسjم بظاهر مرتدي كه آن همانند شود,

است/ گاه آ امور حقيقت به خود خداوند روي, هر به

جوارحي افعال در نيّت تٔاثير : ٦
<َصيُْد mnopqشنيديم: خدا رسول از گفت: كه است شده روايت ـ عنه الله رضي ـ جابر از

شكار را آن خود كه زماني تا است, ح�ل برايتان هستيد احرام در كه حالي در خشكي شكار ـ ١
/٣٦٢ ص , ٣ ج , مسنداحمد : ك ر/ / باشند نكرده شكار شما براي را آن يا باشيد نكرده

سنن صاحبان و احمد را حديث اين ـ لكم>١ يَُصْد ٔاو يدوه تَصى مالَم ُحُرم انتم و حjل البّرلكُم
كردهاند/ نقل ابنماجه بجز

است رسيده محرم براي صيد خوردن [حكم] دربارة كه مختلفي احاديث ميان حديث اين
درازگوش گوشت جثامه بن صعب كه است رسيده صحيح طريق به ميكند; ايجاد سازگاري

dayani
Typewritten Text
بازگشت به فهرست
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بر را آن روي اين از تنها ما فرمود: و برگرداند را آن وي و كرد هديه حضرت آن به وحشي
رسيده صحيح طريق به ارقم بن زيد حديث در مضمون همين هستيم/ احرام در كه گردانديم
خـري چـون كـه رسـيده صحيح طريق به نيز ابوقتاده حديث , ـ برابر در ـ كه چونان است,
همين بخورند/ آن از داد اجازه بودند محرم كه خود اصحاب mnopqبه پيامبر كرد شكار وحشي

است/ رسيده صحيح طريقي به ديگران و طلحه حديث در مضمون
آن در شـود گـفته كـه آن مگر كرد توجيه وجه هيچ به نميتوان را مختلف احاديث اين
نشده انجام او براي شكار كه است محرمي براي كرده حjل را شكار خوردن پيامبر كه حديث
گرفته انجام او براي شكار ميشده گمان كه است كه كسي براي كرده حرام كه حديثي آن در و
شافعي روي همين از و است, بررسي موضوع كنون ا كه است حديثي معناي همان اين است/
است/ قواعد با حديث مطابقترين و بهترين باب اين در حديث اين گفته: حديث اين بارة در
ايـن بر و است; معيار و معتبر هدف نيز جوارحي افعال در كه دارد د*لت آن بر حديث
حـرام مـحرم بـر خوردنش كند ذبح او براي را آن و كند شكار محرم براي مُِحّل گر ا اساس,
بـراي هم و او خود براي هم خوردنش كند ذبح و شكار هدفي چنين بدون گر ا ولي است,

است/ حjل محرم
به حكمي چنين عقود در و گفتهها در باشد, چنين جوارحي افعال در گر ا ميگوييم: كنون ا
به حيله بودن حرام و بودن باطل بر است دليلي خود اين و داشت, خواهد وجود اولي طريق
نيز باطن همين و است ممنوع آن باطن و مشروع كاري حيله ظاهر چه, متفاوتش; گونههاي
مورد كه حديثي در بلكه شود/ مترتب همان بر حكم ميبايست پس ميباشد شخص مقصود
واسـطة به هم آن است, كرده حرام محرم بر را شكار گوشت خوردن خداوند است بررسي
است روي آن از نيز حرمت اين است/ نداشته خبر هيچ آن از او و شده صادر او غير از كه نيّتي
از كـردن شكـار حرمت بدينسان تا شود ترتيبي هيچ به شكار كشتن سبب نتواند محرم كه
در نه و ظاهر در نه محرم, و شود ذبح شكاري گر ا شود/اما رعايت كامل طور به محرم سوي
و تـبعي امـري عنوان به است, جايز او براي آن گوشت خوردن باشد نشده آن سبب باطن,

حكمي بر ناقص چنين قياسي با معام�ت باب در حيله حرمت به حكم كه پيداست گفته نا ـ ١
آنسان ـ نيز مٔولفخود چه ميرسد, نظر به ناسازگار نيز مٔولف خود مباني با معام�تحتي باب در
مـربوط عـبادات3 برابر 4در معام�ت باب به بيشتر را حيله حرمت ـ ميآيد بر كتاب ازمطاوي كه

باشد/١ او مقصود و اصل كه آن نه ضمني,



١٧٧ حيله حرمت بر سنت د�لت

است/ كم حا تعبّد تعليل بيشاز و پيش عبادات باب بر روشناستكه ايننيز سوي ديگر از و دانسته
استنباط علت است آمده عبادي افعال عنوان به حج افعال باب در كه حكمي از مولف وصف اين با

م/ ـ است/ داده تعميم معامله باب به را استنباطي علت اين سپس و كرده

الفاظ نه است, معتبر و مCك معاني پيمانها, در : ٧
كه حالي در ميرفت پيش روم سرزمين در معاويه گفت: كه است رسيده عامر بن سليم از
آنـان به ميخواست بود/وي مانده آن از زماني هنوز كه داشت وجود پيماني آنان و او ميان
پيرمردي گاه نا ميان اين در برد/ يورش آنان بر رسد پايان به پيمان آن زمان چون تا شود نزديك
و بينَه كاَن <مَْن mnopqفرمود: خدا رسول نيرنگ! نه كنيد وفاداري كبر! اللها گفت: مركب بر سوار

كـه زمـاني تا ببندد, و بگشايد گرهي نبايد هيچ باشد پيماني ديگر قومي و او ميان كه هر ـ ١
سننابوداوود, ك/: ر/ وانهد/ آنان به برابري به را قوم آن با خود پيمان يا آيد سر به پيمان آن مدت

/١٥٢ باب الجهاد, كتاب

سواء>١/ علَي عهَدهم اليِهم يُنْبِذ او امُدها ي ينَقضى حتّىي ا نَّهى يَُشدَّ *ى َو عقدٌة يُحلَّنَّ فjى عهٌد قوٍم بيَن
است/ عبسه عمروبن پيرمرد آن ديدند گاه بنا و برگشت, راه از وي رسيد/ معاويه به سخن اين
گفته: آن بارة در ترمذي و كردهاند روايت ابنماجه بجز سنن صاحبان و احمد را حديث اين

است/ صحيح و حسن حديثي

حديث شرح
آتشبس پيمان يكديگر با گروه دو كه اين عبارت از مقصود و است پايان معني به <ا*مد>
نـه اينجا, در <ا*مد> از مقصود كه دارد وجود نيز احتمال اين بودند/ بسته معين زماني براي
چون يعني ا*مد>; انقضي <فاذا عبارت دليل به باشد, بس آتش زماني دورة همان بلكه پايان,
دورة يك كل بر <امد> واژة اطjق صورت اين در رسيد/ پايان به اتفاق] زماني[مورد دورة آن

است/ كّل بر جزء لفظ اطjق باب از آن, پاياني نقطة بر نه و زماني
سوي به مّدت آن يافتن پايان از پيش نبايست كه آن يعني آخر>; تا و/// عقدة يحلن jف>
يشّدنّها> * و عقدة يحلن *> اينجا در ساخت/ غافلگيرشان مهلت پايان در و كرد حركت آنان
است; آمده دشمن سوي به كردن حركت از كنايهاي عنوان به dنگشايد و نبندد گرهي iهيچ

است/ مسافر كار باروبنه, بر گرهبستن و گرهگشودن غالبًا كه چرا
پايان كه هنگامي دشمن اردوي سوي به كردن حركتناگهاني كه آن بر است دليلي حديث
بـه مدت آن تا كرد صبر همچنان بايد بلكه نيست, جايز است نزديك آتشبس دورة يافتن
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فقه فلسفة با ناسازگار شرعي; حيلههاي ١٧٨

زنند/ هم بر را پيمانشان خود آنان يا برسد, پايان
آنان با كه پيماني لفظ مقتضاي با بدينترتيب, دشمن اردوي سوي به حركت است روشن
دارندة دربر كاري چنين كه روي آن از حال عين در ولي ندارد, ناسازگاري است شده بسته
بـه چـه پيمان, با كردن مخالفت كه آن بر است دليلي خود شده/اين نهي آن از است نيرنگ

حرام/ و است نيرنگ آن, حقيقت و مفهوم اقتضاي به چه و لفظ اقتضاي
به وفاداري و ندارد وجود عقود ديگر و آتشبس پيمان ميان تفاوتي هيچ كه آن ديگر نكتة
واجب آنها روح و مقتضاياصل به وفاداري خواه و لفظي مدلول به وفاداري خواه عقود, همة
چند هر ميشوند, حرام به رسيدن براي وسيلهاي كه را عقودي همة بنيان حقيقت اين است/

است/ گاه آ امور حقيقت به خود خداوند البته و برمياندازد مينمايد, مشروع آنها ظاهر



١٧٩ حيله حرمت بر سنت د�لت

بدون شخص كه آن از است عبارت اصط�ح در و شكار برانگيختن معناي به لغت نجشدر ـ ١
نتيجه در تا ميخرد بيشتري قيمت به را آن كه كند اع�م و بيفزايد آن قيمت بر يككا� خريدن قصد
با باره اين در ميكند نجش كه كسي و فروشنده خواه بخرند, گرانتر قيمت به را آن و بشنوند ديگران
بيگانه شخص كه است آن نيز نجش ديگر تعريف باشند/ نكرده تباني خواه و باشند كرده تباني هم
به بيشتري رغبت خريدار نتيجه در تا بستايد دارد فروشنده با كه تبانيي براساس را معامله مورد كا�ي

باشد/ نيز تبانيي چنين بدون ستايش اين است ممكن دهد/ نشان آن خريد
<نجش ميگويد: و ميپردازد نجش حكم به تفسير دو اين بيان از مكاسبپيش در انصاري شيخ
بر نيز عقل است/ شده جبران اجماع, كمك به آن سند ضعف كه نبوي روايت دليل به است, حرام
مـرتضي, انـصاري, ك: 4ر/ است> اضـرار و تـلبيس غش, كـار اين كه چرا دارد; د�لت كار اين قبح

/3٥٥ ص خوشنويس, طاهر خط , المحرمه المكاسب
اين هم آن دليل و استق�لي حرمتي نجش حرمت است روشن بخوبي نيز تعريف از كه چنان
هستند عنوانهايي اينها و است ضرر سبب و معامله وغشدر نيرنگ و تلبيس نوعي نجش استكه

حرامند/ شارع تصريح به كه
عـنوان بـه كـارها گـونه ايـن حـرمت ـ شـد, اشاره مشابه مواردي در كه گونه همان ـ اين بنابر
معتقدان كه چنان ـ شرعي لفظي دليل شمول از بهرهجستن معناي به حيله با نيرنگ, از مصداقهايي

ندارد/ ارتباطي چندان ـ ميگويند حيله جواز به
ـ چنينكرده نيز مواردي در كه آنسان ـ بياورد دليل آن براي ميبايست مٔولف سخنآنچه ديگر به
آنها انجام اما درآورد, گونهاي به را آنها اباحة ميتوان دليل شمول از استكه حرمتكارهايي اثبات

دارد/ ناسازگاري حكم تشريع فلسفة و قانون روح با
م/ ـ نيست/ او كلي مدعاي با مخالفت معناي به مٔولف دليل اين با مخالفت روي هر به

نَْجش١ حيلة از نهي : ٨
اتفاق مورد حديث اين فرمود/ نهي نجش از خدا رسول گفت: كه است رسيده ابنعمر از

است/
معرض در كه را كا*يي خريدن قصد كه آن بي كسي كه است آن بخش] وزن [بر <نجش>
گمان خريداران ديگر تا كند پيشنهاد آن براي با*تري بهاي باشد داشته شده گذاشته فروش
با*تر به يا قيمت همين به را كا* و شوند فريفته نتيجه در و كا*ست آن حقيقي بهاي اين برند
ميشود او فريفتن و خريدار به رساندن ضرر موجب كه آن واسطه به كار اين بخرند/ آن از
و ابوحنيفه جمله از و فقيهان, كثر ا ديدگاه از صورت اين در خريدار بيع البته و است, حرام
باطل احمد از ديگري روايت در و مالك ديدگاه از اما صحيح, احمد, امام روايتي در و شافعي
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فقه فلسفة با ناسازگار شرعي; حيلههاي ١٨٠

اين به دانستهاند صحيح را بيع اين كه كساني ميكند/ فساد اقتضاي نهي كه دليل بدان است,
بيع در اثري و است عقد حقيقت از جداي چيزي شده, نهي آن از كه نجشي كه داشتهاند نظر
[در حق اين جبران و پذيرفته صورت خريدار حق از دفاع براي نهي اين, بر افزون و ندارد,
غبن مقدار كه آن به مشروط البته است, قيمت آوردن پايين به يا خيار به نجش] انجام صورت
از معموً* كه باشد اندازه آن گر ا اما نميگذرند, آن همانند از عادتًا كه گونهاي به باشد, فاحش

ندارد/ خيار خريدار ميگذرند در آن
را آن نيز خريدار و پرداختهام, مقدار فjن كا* اين خريدن براي بگويد: فروشندهاي گر ا
صحيح بيع است گفته دروغ وي كه شود روشن سپس و بخرد او از اساس همين بر و كند باور

است/ آن حكم در و نجش معناي در نيز كار اين زيرا دارد; خيار خريدار ولي است,
بها بر آنچه كه كردهاند صورتي به مقيد را نجش حرمت ابنحزم و ابنعربي عبدالبر, ابن
فروش معرض در كا*يي كند مشاهده كسي گر ا بنابراين باشد/ بيشتر المثل ثمن از شده افزوده
واقـعي قيمت تا را آن و بيفزايد قيمت بر آنگاه و ميشود, فروخته قيمت از كمتر به و است
كار اين بر خود نيّت به بنا بلكه نيست, معصيت و نجش است داده انجام آنچه برد با* خود
اسـتد*ل النـصيحه> <الديـن حديث, به خود نظر اثبات براي گروه اين ميشود/ داده پاداش
خيرخواهي نصيحتو دادوستدي چنين در كه كرد خدشه استد*ل اين در ميتوان اما كردهاند
بهاي بگويد: كا* فروشندة به كه اين آن و دارد وجود هم ديگري راه بلكه نيست, نجش تنها
زيان بفروشي قراردادهاي كنون ا كه بهايي به را آن تو گر ا و است اين ميفروشي آنچه واقعي
لزوم دليـل و مـطلق صورت به نجش حرمت از كي حا دليل ميان ميتوان راه اين با ميكني/

كرد/ قرار بر سازگاري و جمع نصيحت,
پـيشنهاد و كا* ستودن با كه ميشود روشن بيان بدين است, حيله يك نجش كه اين اما
قـيمت كـه نكـته ايـن اظهار نيز و است راستگويي و خريد به تمايل كار ظاهر قيمت, دادن
بر افزودن طريق از خريدار به رساندن زيان آن باطن اما كا*ست, واقعي بهاي همان پيشنهادي
كـه را, حـرمت شارع ميان, اين در است/ معاملهاي چنين در افتادن به وي فريفتن و قيمت
بر نه ساخته, مترتب است شخص اصلي مقصود البته كه كار اين باطن بر است, نهي مدلول
نه معتبر, و است معيار آنها حقايق و معاني عقود در كه آن بر است دليلي خود اين آن/ ظاهر

الفاظ/ ظاهر
بي و فروشنده به رساندن زيان براي كه هنگامي است حرمت حكم مشمول نجش همانند
آنچه از كمتر بهايي و كند دخالت بيع در كسي خريداران, يا خريدار كردن رغبت كم يا رغبت



١٨١ حيله حرمت بر سنت د�لت
حرام و فروشنده به رساني زيان سببنيرنگو به نيز كار اين كند پيشنهاد كا*ست واقعي بهاي

است/ گاه آ امور حقيقت به خود خداوند البته و است

تصريه حيلة از نهي : ٩
بعد ابتاعها فمن الغنم و ا*بل <*تصروا فرمود: كه كرد mnopqروايت خدا پيامبر از ابوهريره
حديث اين تمر> من صاعًا و رّدها شاء ٕاْن و امسكها شاء ان يحلبها ان بعد النظرين بخير فهو

ميان دوشيد را آن كه اين از بعد بخرد پس آن از را آن كه هر نكنيد; تصريه را گوسفند و شتر ـ ١
صاع يك با همراه را آن بخواهد گر ا و دارد نگه را آن بخواهد گر ا دارد: انتخاب حق راه ايندو از يكي

برگرداند/ خرما
دارد>/ فسخ خيار روز سه <پساو است: آورده كه آنجا است, روزه سه اينخيار مسلم روايت بنابر
ـ ص٣٦ ج٣, الس�م, سبل صنعاني, به كنيد رجوع باره اين در عامه ديدگاه با بيشتر آشنايي براي

/٣٣
مبدٔا شرحآن و لمعه در است/ خيار موجب و تدليس مصاديق از يكي تصريه نيز شيعه ديدگاه از
از پس كه كرده حكم چنين و دانسته روز سه را خيار مدت طول و حيوان آزمودن هنگام از خيار اين
تلف گر ا را شير عين بايد باشد داشته را آن دادن پس باز قصد مشتري كه صورتي در حيوان دوشيدن
: ك ر/ پسدهد/ باز فروشنده به را آن مثل شده تلف شير گر ا و برگرداند حيوان همراه به است نشده
و ٥٠١ ص ج٣, ك�نتر, چاپ زينالدين, عاملي, جبعي الدمشقيه, اللمعه شرح في البهيه الروضة

/٥٠٢
نيز اينجا در بود وارد نجش از نهي حديث به مٔولف استد�ل بر كه اشكالي همان نماند گفته نا

م/ ـ است/ وارد

ايام>١ ثjثة <فهوبالخيار النظرين] بخير <فهو جاي [به مسلم عبارت در و است, اتفاق مورد
است/ آمده

حديث شرح
مـيشود: گفته است/ كردن جمع و گردآوردن معناي به تصريه الغنم>; َو ا*بل <*تُصروا
<صري ميشود: گفته همچنين كردم/ جمع حوض در را آب يعني الحوض>; في الماء <صريُت
ماده اين مفعول اسم نكرد/ ازدواج و داشت نگه خود پشت در را آب يعني ظهره>; في الماء
معناي روي, هر به يزكي>/ <زكي و يغشي> <غشي از <مُزكاة> و <مُغشاة> همانند است, <مُصراة>
پستان در شير كه مباد داريد را شتران و گوسفندان فروش قصد كه هنگامي است: اين عبارت
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بزرگ پستانها و آيد گرد آنها پستان در شير تا گذاريد وا را دوشيدن روز چند و كنيد جمع آنها
شافعي روي همين از است/ شير پر چنين آنها طبيعت كه بيفتد گمان اين به خريدار و شود
دوشيدن از روز سه يا دو و ببندند را گوسفند يا شتر پستان نوك كه است آن تصريه ميگويد:
حيوان آن طبيعت كه اين گمان به خريدار و آيد گرد پستانش در شير تا ورزند خودداري آن

بپردازد/ برايش بيشتري بهاي است چنين
ميكند: د*لت نكته چند اين بر حديث

است; حرام عيب كردن پنهان و مشتري به رساندن ضرر واسطة به تصريه ١ـ
آن روز سـه به تقييد فلسفة بود/ خواهد خيار روز سه صورت اين در مشتري براي ـ ٢
كم شير دوم روز در گر ا چه نميشود; دانسته تصريه عيب اين, از كمتر مدتي در غالبًا كه است
همانند مسٔالهاي از ناشي شير شدن كم كه ميرود هم احتمال اين تصريه احتمال كنار در شود
گـردد مشاهده كاهش اين نيز سوم روز در چنانچه اما باشد/ روز آن در حيوان كي خورا بد

است/ بوده نادوشيده آن كه ميشود دانسته
دوشيده كه آن از پس را شتر يا گوسفند بخواهد و برگزيند را بيع فسخ خريدار چنانچه ٣ـ
مقدار خواه برگرداند, صاحبش به نيز خرما صاع يك ميبايست آن با همراه برگرداند است

زياد/ يا و باشد كم است دوشيده كه شيري
در كه شيري با بوده حيوان پستان در تصريه به و پيش از كه شيري ميگويد: عبدالبر ابن
و نيست, ممكن آن گذاري ارزش روي همين از و آميخته در است شده حاصل مشتري ملك
شـود/ داده فـروشنده به خرما صاع يك است فرموده نزاع قطع mnopqبراي پيامبر سبب بدين
بـوده حـيوان پستان در بيع هنگام در كه است شيري مقدار آن بدل خرما اين كه آن حاصل
آن از سببو همين به و شده مشتريحاصل ملك در آمده, وجود به بيع از پس آنچه اما است/
را حيوان بخواهد وي كه صورتي در گرديده, حاصل خريدار خود ضمان در شير اين كه روي

ندارد/ ضمانتي شير مقدار اين به نسبت بدهد پس
ايـن بـه و ورزيـده مـخالفت حنفيه اما كردهاند, عمل بدان و پذيرفته را حديث اين كثر ا
آنچه آيا كه كردهاند اختjف اين در پذيرفتهاند را حديث كه كساني نكردهاند/ عمل حديث
گروه اين از بسياري نه; يا باشد خرما بايد لزومًا ميشود برگردانده نادوشيده حيوان با همراه
را بلد غالب قوت از صاع يك خريدار بايد گفتهاند: ديگر برخي و است; متعيّن خرما گفتهاند
قواعد به و گزيدهتر ميگويدـ قيم ابن كه چونان ـ نظر اين ندارد/ خرما به اختصاص و بدهد
يا ماهي آنها غالب قوت كه را كساني مثال براي ميتوان چگونه گرنه و است, نزديكتر شرع



١٨٣ حيله حرمت بر سنت د�لت
دليل آن بر كه نيست نخستينتخفيفي اين كرد/ خرما دادن به مجبور است ارزن و ذرت يا برنج
قوت خرما زمان آن در كه است اين حديث در خرما به تقييد فلسفة ميان, اين در است/ رسيده
قـرار اسـتفاده مـورد كـردن آماده و پختن بدون كه نظر اين از هم و بوده مدينه مردم غالب

است/ داشته همانندي شير با ميگرفته,

حديث رّد بارة در حنفيه با بحثي
كردهاند: رّد جهت دو به را حديث اين حنفيه

فقيه ـ آنان ادعاي به بنا ـ ابوهريره و است ابوهريره روايت به حديث اين كه آن نخست
ابن از طريق دو به حديث همين كه دادهاند پاسخ چنين اعتراض اين به جمهور است/ نبوده
را آن ابويعلي و آمده نيز انس روايت به و طبراني, طريق و ابوداوود طريق است: رسيده عمر
است/ آورده خjفيات در را آن بيهقي كه عوف بن عمرو روايت به همچنين و است, كرده نقل
در ايـن و شده روايت موقوف صورت به مسعود ابن از آمده, بخاري صحيح در كه چونان
و است قياس مخالف كه چرا و است, مرفوع حكم در موقوف جايي, چنين در كه است حالي
بر افزون دارد/ را مرفوع حديث حكم قياس با مخالِف موقوف حديث گفتهاند سوي ديگر از
فـقيه ابـوهريره گفتهاند كه هم اين است/ فقيهان بزرگان از همگان اتفاق به مسعود ابن اين,
گفتهاند: و آوردهاند صحابه فقيهان شمار در را ابوهريره نام چه است; اعتبار بي گفتهاي نبوده,
اين كند جستوجويي حديث كتب در كس هر و است ميداده نيز فتوا صحابه دوران در او
پذيرش در آنچه اين, بر افزون داشت/ روانخواهد ترديدي هيچ آن در و دريافته را حقيقت
بيشترين كه است حالي در اين و است راوي امانتداري و حفظ ميباشد معيار و مjك حديث
حفظ بتواند كه كرده دعا او mnopqبراي پيامبر و بوده ابوهريره آن از ميانصحابه در حديث حفظ
همه از بيش نقل, در و داشته را حفظ بهترين راويان همة ميان در وي روي همين از و كند,

محمود سنت اهل برجسته عالم كتاب به نظر اين نادرستي مقدار از گاهي آ براي است خوب ـ ١
تـدليس ميكرد, حديث جعل ابوهريره كه ميكند ثبات ا چگونه وي ببينيد تا شود مراجعه ابوريه
ك/: ر/ است/ اعـتبار بـي او روايت سبب همين به و ميآورد, مرسل را روايت كم دست و ميكرد

/ /ش هـ ١٣٦٨ قم, دارالذخائر, ابوهريره, المضيرة شيخ ابوريه,محمود,

دانش/١ كاستي و است ايمان سستي از او روايت در خدشه و است اطمينان مورد
است جلي قياس و شريعت اصول مخالف نظر چند از ابوهريره حديث اين كه, آن ديگر

جمله: آن از



فقه فلسفة با ناسازگار شرعي; حيلههاي ١٨٤

است/ عقد شرطي در تخلِف يا و عيب هيچ بدون بيع زدن هم به مقتضي حديث ١ـ
در و مشتري نزد كه شيري چه, دارد; تعارض لضمان> با <الخراج حديث با حديث اين ـ ٢
وي حديث اين طبق بر كه حالي در نيست, آور ضمان مشتري براي ميشود حادث او ملك

است/ ضامن آن به نسبت
[و شده ضامن مثل غير به را آن خريدار حديث, اين در كه حالي در است, <مثلي> شير ـ ٣

است/ برگردانده] فروشنده به را خرما همان يعني شير جز چيزي
درحالي باشد, قيمت به ضمان كه است آن قاعده نباشد پذير امكان مثل به ضمان وقتي ـ ٤

قيمت/ نه و است مثل نه خرما كه
اندازه همان به مال هر و است مال آن خود تابع زيادي و كمي در مال هر ضمان مقدار ـ ٥
كه شيري برابر در خريدار ضمان مقدار حديث اين در كه درحالي است, آور ضمان بوده كه

است/ گرديده تعيين صاع يك زياد, خواه و باشد كم خواه دوشيده,
ايـن كـه است آن اعـتراضـها اين همة كلي پاسخ دادهاند/ پاسخ اعتراضها اين به ديگران
يك خـود باشد, داشته مخالفتي هم گر ا و دارد سازگاري شريعت قواعد و اصول با حديث
معارضو كدام هيچ شرع اصول سوي, ديگر از چنينند/ احاديثنيز ديگر كه چنان است, اصل
آيـات برخـي كه فرموده mnopqنهي كرم ا پيامبر كه چنان نميشود, قرارداده ديگري كنندة نفي
پيروي حديثي هر از ميبايست بلكه شود/ قرارداده ديگر برخي كنندة نفي و معارض كتاب
كـه رسـيده خداونـدي ناحية از اصول اين چه, نهاد; خود ويژة جاي در را اصلي هر و كرد
آشكـار خـطايي باشد اين جز آنچه و است, ساخته استوار و نهاده بنيان را خويش شريعت

دادهاند/ كه است كليي پاسخ اين است/
است: قرار اين از تفصيلي پاسخ اما

شرطي از تخلف يا و عيب هيچ بدون بيع زدن هم به مقتضي حديث گفتهاند كه اين ١ـ
اين بر دليلي رسيده شرع صاحب از كه شريعت اصول در چه ميباشد; مردود سخني است
بـه را بيع رّد شريعت اصول بلكه باشد, صورت دو همين به منحصر بيع رّد كه است نيامده
شـرط از تخلف با تدليس و غش چه دارد; اقتضا نيز غش و تدليس همانند اين جز اسبابي
وانـمود بـيع در را صفتي خود گفتههاي با گاه فروشنده زيرا هستند; باب يك از عقد ضمن
صفت شود روشن خريدار براي چنانچه صورت دو هر در و خود, كردههاي با گاه و ميكند
و گرفته قرار تدليس و غش مورد ميكرده, وانمود فروشنده كه است آن جز چيزي بيع واقعي
اصل خود اين باشد نيامده نص به حكمي چنين شريعت در هم گر ا دارد/ امضا و فسخ خيار



١٨٥ حيله حرمت بر سنت د�لت
فروشنده كه صفتي وجود بنابر تنها را خود مال مشتري چه, است; عدالت مقتضاي و قياس
نـيست صفتي چنان داراي مبيع ميدانست گر ا و داده, وي به بيع برابر در است, كرده اظهار
*زم بروي را بيع تدليس و غش اين وجود با گر ا بنابراين نميداد/ برابرش در را مال آن هرگز
پيامبر ميدانيم است/ پيراسته ًjكام آن از شريعت كه چيزي است; ستم بزرگترين اين بدانيم
و آيـند اسـتقبالشان بـه قـيمتها از يافتن اطjع و شدن وارد از پيش كه كاروانياني براي كرم ا
اينجانه در كه است حالي در اين و قرارداد, فسخ حق بخرند بازار از كمتر بهايي به را كا*يشان
وجود نجش و تدليس نوعي تنها عقد; ضمن شرط از تخلفي نه و دارد وجود بيع در عيبي

دارد/
پـاسخ در مـيكند, تـعارض حديث اين با بالضمان> <الخراج حديث گفتهاند كه اين ـ ٢
روايت عايشه از مرفوع طريق به سنن صاحبان را بالضمان> <الخراج حديث گرچه ميگوييم:
پس است/ صـحيحتر آن از حديث, پيشوايان همة اتفاق به تصريه, منع حديث اما كردهاند,
تعارض حديث دو اين ميان اين, بر افزون كند؟ تعارض آن با الخراج حديث ميتواند چگونه
<خراج ميشود گفته [و است زراعي محصو*ت و غلّه براي اسمي خراج چه, ندارد; وجود
شير و بچه كه حالي در است, قبيل اين از و چهارپا <اجرت> و برده, <كسب> همانند غلّه>],
را شـير كـه است ايـن گـفت ميتوان باب اين در كه چيزي كثر حدا نميشود/ ناميده خراج
ولي هستند محصو*ت و فوايد از دو هر كه جامع اين استناد به كرد, قياس خراج به ميتوان
حـاصل بـيع عـقد از پس و نـداشـته وجود بيع هنگام غله زيرا است; قياس فاسدترين اين
است/ بوده بيع از جزئي و داشته وجود بيع عقد زمان در شير اينجا در كه حالي در ميشود,
عوض را آن بلكه است, نداده قرار شده حاصل عقد از پس كه شير عوض را خرما هم شارع
عين آن به نسبت ضمان روي همين از و دانسته عقد زمان در پستان در موجود شيري همان

است/ قاعده مقتضاي و عدالت
به بودنش زياد يا كم از نظر صرف و خود جنس از غير چيزي به شير گفتهاند كه اين ـ ٣
خود جنس غير به شير بودن آور ضمان ميگوييم: پاسخ در است, شده ضمانت يكسان مقدار
پستان در كه شيري زيرا است; ناممكن البته خود مثل به شير ضمان چه است; عدالت نهايت
معرض در شود دوشيده چون اما نيست, شدن خراب معرض در و است محفوظ قراردارد
بـاشد, ضـامن ظرف در شير به را پستان در شير خريدار گر ا بنابراين ميگيرد/ قرار ترشيدن
حادث عقد از پس كه شيري اين, بر افزون است/ پيراسته آن از شريعت كه بود خواهد ستمي
تـا نـيست روشـن آن مـقدار و است درآميخته داشته وجود عقد زمان در كه شيري به شده



فقه فلسفة با ناسازگار شرعي; حيلههاي ١٨٦

در شده ايجاد عقد از پس كه شيري مقدار است ممكن چه, باشد; واجب برخريدار همانندش
و بينجامد, ربا به درنتيجه و باشد بيشتر يا كمتر ميشود حكم ضمانش به كه مقداري با مقايسه
گـاهي آ مـقدار دو ايـن برابري از كه است اين گفت ميتوان باب اين در كه چيزي كمترين
از يكي نظر به يا فروشنده و خريدار نظر به را شير مقدار تعيين بود قرار گر ا همچنين نداريم/
بردن ميان از براي شارع روي همين از ميآمد/ پديد بسياري درگيري و نزاع گذاريم وا دو آن
شده, تعيين شير برابر در آنچه است/ كرده تعيين را خاصي مقدار دشمني و كينه و نزاع زمينة
هر و مدينه مردم روزانة خوراك اينها دوي هر چه است; شير به چيز نزديكترين خرما, يعني
عنوان به كردن آماده و پختن بدون برنج و جو و گندم عكس بر دو هر و بودهاند مكيل نيز دو
غذايي مادة نزديكترين خرما روي همين از و ميگرفتهاند, قرار استفاده مورد غذايي مادهاي

است/ بوده شير به مردم
كه آنجا خواه ميكنيد, حكم خرما صاع يك رّد وجوب به جا همه در شما شود گفته گر ا
از خود اين ميگوييم: پاسخ در نيست, چنين كه آنجا خواه و است مردم روزانة غذاي خرما
ديگر برخي و ميكنند, حكم گونه همين كه هستند برخي است; اجتهاد و نزاع مورد مسايل
پـيشتر كه چنان است/ واجب است مردم غالب قوت آنچه از صاع يك جا هر در ميگويند
در خطابي همچنين و ابنقيم است/ نزديكتر شريعت قواعد و اصول به دوم نظر همين گفتيم,
شـرح در ابـنعربي فـتحالبـاري, در ابـنحجر العـمدة, شرح در العيد ابندقيق السنن, معالم

داشتهاند/ ابراز خjصهتر گونهاي به را نظر همين ديگر كساني و ترمذي,
و است, نيرنگ و غش مصداق و حرام, تصريه كه دارند نظر اتفاق اين بر همه است گفتني
ميگويند: ـ او از مشهور روايت به بنا ـ ابويوسف و محمد او گرد شا دو ابوحنيفهو ميان, اين در
بـراي مـانعي زيـرا بـرگردانـد; را نـادوشيده حـيوان عيب, خيار استناد به ندارد حق مشتري
مـقدار مـطالبة دربارة است/ آمده حاصل كه است منفصلي زيادة آن و آمده پيش برگرداندن
طـحاوي شرح روايت در است: رسيده روايت دو ابوحنيفه از حيواني, چنين قيمت تفاوت
فـروشنده از را قـيمت تفاوت خريدار است ناممكن مبيع برگرداندن كه آنجا از است: آمده

/٢٧٢ ص ج١١, ـ ١

خريدار است: آمده اسرار روايت در ميگويد, بخاري١ شرح در عيني كه چونان اما ميگيرد
عـيب حيوان درپستان شير گردآوردن يا و گردآمدن زيرا ندارد; را قيمت تفاوت مطالبة حق
كه دادهاند پاسخهايي حديث به برگزيدهاند را ديدگاهي چنين كه گردش شا و ابوحنيفه نيست/



١٨٧ حيله حرمت بر سنت د�لت
كرد/ ترك را سنّت آنها استناد به نميتوان و است كافي نا و نارسا پاسخها همة ديديم و گذشت,

حيله حرمت بر حديث د$لت
يا گاو يا شتر دوشيدن از روز چند براي كه آن از است عبارت تصريه گفتيم, كه چونان
در وضـع ايـن بـا كه هنگامي نتيجه در و شود شير پر پستانش تا ورزند خودداري گوسفند
و است هـمين حـيوان ايـن طبيعت كه آن گمان به خريدار ميشود, گذاشته فروش معرض
را با*تري بهاي و ميكند پيدا آن خريد به بيشتري رغبت دارد فراوان شيري و بزرگ پستاني
است, حيوان آن طبيعت بودن شير پر كه آن ظاهرش است, حيله يك اين بيترديد ميپردازد/
كه است حالي در اين بپردازد/ را بيشتري بهاي تا اوست به دروغ و خريدار با باطنشنيرنگ و
به رساندن ضرر موجب كه زماني تا و خوديخود به حيوان پستان در شير داشتن نگه ميدانيم
يعني حرام هدفي به رسيدن براي وسيلهاي كار همين كه آنجا از اما است, مباح كاري نشود آن
حرمت به محكوم قصد همين واسطة به نيز خود گرفته, قرار باشد روا بنا مردم مال خوردن
آن; صورت و ظاهر نه است مjك عقد هر حقيقت و باطن كه آن بر است دليلي اين و است

نيست/ تفاوتي عقدها ميان چه
عملي كناية ميان و است عملي كناية و نوعيتعريض تصريه كه است حالي در گفتيم آنچه
بناروا مردم مال خوردن و دروغ و نيرنگ و غش آنها از هدف كه صورتي در گفتار به كناية و

ندارد/ وجود تفاوتي هيچ باشد
مـردي به را شتري كه است حيلهگري حكايت بيع, در گفتار به كناية نمونههاي از يكي
بار ديوار بر ميخواهي چه هر داد: پاسخ ميكشد؟ بار اندازه چه پرسيد: او از مرد آن فروخت/
چگونه پرسيد: بدوش/ ميخواهي ظرفي هر در داد: پاسخ ميدهد؟ شير اندازه چه پرسيد: كن/
اوصاف آن از يك هيچ برد را شتر خريدار كه آن از پس رسيد/ نتوان باد به گفت: ميرود؟ راه
اوصاف آن از يك هيچ فروختي من به آنچه در گفت: برگشتو حيلهگر آن نزد نديد/ آن در را

نگفتهام! دروغي تو به من داد: پاسخ وي نديدم/ را
ميگويد: الدليل اقامة در ابنتيميه ا*سjم شيخ

اين استد:لميكنند حيله بردرستي كه كساني استو شده نقل تابعان بعضي از حكايت اين
كهفروشنده آن استيا اينحكايتدروغ يا كه مينمايد چنين اما آوردهاند/ سخنخود در را
تصريه از بيش غرري كرده آنچه گرنه و حقيقتبيع; قصد نه است, داشته شوخي قصد او با
زبان بر سخن آن شخصاز استكه حالي ظاهر از غررشبيشتر مفهوم گفتار زيرا بردارد; در
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يكديندار/ به رسد چه تا نيست شايسته جوانمرد يك از كار اين و است, نياورده
است/ قاضي شريح ميشود نقل او از حكايت اين كه تابعيي است گفتني

نيست ما از دارد روا غش كه هر : ١٠
كـرد/ بـرخـورد انباشته dگندمي i طعامي mnopqبه خدا رسول كه است رسيده ابوهريره از
طـعام صـاحب اي فـرمود: رسـيد/ دستش به رطوبتي و برد فرو آن درون به را خود دست
را اين چرا فرمود: است/ رسيده آن به باران اندكي خدا, رسول اي گفت: چيست؟ اين ,dگندم i
اين نيست/ من از دارد روا غش كه هر مني>; فليس غش <من ببينند؟/ مردم تا ندادي قرار رو
كرده حيله كه چرا نكوهيد; را فروشنده mnopqاين خدا است/پيامبر كرده روايت مسلم را حديث
باشد, ظاهرش خjف بر dگندم i طعام آن باطن كه بود كرده كاري وي است/ ورزيده نيرنگ و
چه, بنارواست; او مال خوردن معناي به و خريدار برابر در تدليس و تغرير نوعي خود اين و
نـتيجه در و مـيشود درشتتـر و مـيگيرد خود به رطوبت دانهها برسد گندم به آب وقتي
پر است خشك كه زماني به نسبت كمتري مقدار با ميكنند] اندازه را گندم آن با كه پيمانه[اي
همانند نيز گندم اين باطن كه گمان اين با و ديده آنچه استناد به خريدار كه حالي در ميشود,
كمتري بهاي بود گاه آ حقيقتامر از وي گر ا و پرداخته, آن براي بهاييرا است آنخشك ظاهر
را او چيست؟> اين طعام, صاحب <اي عبارت mnopqبا پيامبر روي همين از ميپرداخت/ برايش
آن بر باراني آسمان از بلكه نيست, او كردة شده آنچه كه آورد بهانه او چون و كرد نكوهش
mnopqبهانه پيامبر است, مانده تر همچنان آن ميان و شده خشك گندم با*ي قسمتهاي و باريده
كساني بر هم او, بر هم سپس ببينند؟ مردم تا ندادهاي قرار رو را اين چرا فرمود: و نپذيرفت را
با كار اين كه كرد حكم چنين ميآورند روي فريب و تغرير و نيرنگ و حيله به او بهسان كه
در ايـن نيست/ من از دارد روا غش كه هر فرمود: است; ناسازگار اسjم بنيادهاي و اصول

بـا نـيرنگ جـواز به ميدانند جايز را حيله كه كساني كردهايم اشاره بار چند كه گونه همان ـ ١
ناپسند و حرام مردمان با معامله در غش ميگويند هم آنها ندارند/ عقيده معامله و غش و مردمان
دليـل ظاهر در موجود سعه از دارد حق كسي آيا كه است اين سر بر اساسي نزاع و اخت�ف است/
كه جاست اين در است/ مخالف حكم آن روح و فلسفه با كه آورد عمل به خاص برداشتي لفظي
تعبد با ديگر برخي و ميشمرند ناروا را حيلهها اينگونه فقه فلسفة و قانون روح به تمسك با برخي

است/١ حرام حديث اين حكم به و نيرنگ, و غش حيلهاي هر كه است حالي

dayani
Typewritten Text
بازگشت به فهرست
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دليل برايش ميبايست آنچه كه ميبرد ياد از گاه مٔولف ميكنند/ جواز به حكم نقلي دليل ظاهر به
م/ است/ـ فقه فلسفة و قانون روح به توجه بدون لفظي دليل ظاهر به كردن بسنده بودن ممنوع بياورد

باب از تصريه, حيلة مانند درست حديث, اين در گندمها فروشندة كار كه نماند پوشيده
هر و است, سزاوارتر حكمي چنين به بلكه و آن حكم در گفتار به كناية كه است, عملي كناية
گرفته پيش در ناداني با آنچه جز موضعي كند پيدا اطjع آن از مغبون گر ا كه هم ديگري نيرنگ

دارد/ را حكم همين ميداشت,
دارد: د*لت حيله حرمت بر طريق دو از بحث مورد حديث كه ميشود دانسته همه اين از

است/ گاه آ امور حقيقت به خود خداوند البته و لفظي د*لت ظهور و قياس,
است: جمله آن از كه رسيده بسياري احاديث گذشت كه حديثي مضمون به

َو ِخjبٌة, ِت الُمْحَفjى <بيع كه: مرفوع صورت به ابنمسعود از ابنماجه و احمد روايت ـ ١

: ك ر/ نيست/ ح�ل كردن نيرنگ مسلمان براي و است نيرنگ نادوشيده حيوانهاي فروش ـ ١
م/ ـ /٢٩ ص ج٣, الس�م, ٢٥٣/سبل ص ,٤ ج الباري, فتح ك: ر/ ـ ٢

كـه چـنان حـال عين در و دارد وجود ضعفي روايت اين سند در لُمسلم>١/ بَة الِخjى تَِحل *ى
طريق به و صحيح سندي به را آن عبدالرزاق و شيبه ابنابي ميگويد٢ الباري فتح در ابنحجر

/ منفصل خواه و باشد متصل او تا سند خواه شود, نقل صحابي از استكه حديثي موقوف ـ ٣
م/ ٢٤٤/ـ ص ج٤, الباري, فتح : ك/ ر/ ـ ٤

كه: است آورده عباده بن سعد بن قيس از نقل به الكامل در ابنعدي كردهاند/ نقل موقوف٣
مكـر هـمه از بـيش النـار> فـي الخـديعة و <المكـر فـرمود: خدا رسول كه بودم نشنيده گر ا

نيست/ اشكالي حديث اين سند در ميگويد:٤ الباري فتح در ابنحجر ميورزيدم/

حديث شرح
گرفته است, نادوشيده حيوان معناي به منعول,و اسم صيغة به <محَفلة> جمع <المحفjت>
ناميده چنين نادوشيده حيوان روي آن از كردن/ فراوان و گردآوردن معني به تحفيل از شده
چه هر به نسبت عربي زبان در كه است حالي در اين و شده زياد او پستان در شير كه ميشود
يـعني حـافٌل; ضـرٌع ميگويند: كه چنان ميبردند, كار به <حفل> فعل باشند كرده زياد را آن
به كه معناست همين از شد/ زياد مردمان جمع يعني القوم>; <احتفل يا پرشير; و بزرگ پستاني

ميشود/ گفته <محفل> مردمان اجتماع جاي
مـردي يـعني خـjّب; رجـل گـويند است/ نـيرنگ مـعناي به حمايت وزن به <الخjبة>
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را بيننده گويا كه باراني بي ابر يا برق يعني الخلب>; <السحاب يا و الخلب> <البرق و پرنيرنگ,
ميفريبد/

صريحند/ آن جز و بيع در نيرنگ حرمت در احاديث از دسته اين
اخوالُمسلِم, <الَمسلم ميفرمود: كه mnopqشنيدم خدا رسول از ميگويد: عامر بن عقبة ـ ٢

كـه بفروشد چيزي خود مسلمان برادر به مسلمان نيست روا است/ مسلمان برادر مسلمان ـ ١
/٢٥ باب التجارات, كتاب ماجه, سننابن ك/: ر/ كند/ بيان برايش را آن اينكه مگر دارد عيبي

روايت ابنماجه و احمد را حديث اين لَه١> بيَّنَه ٕاّ* عيٌب فيه و بيعًا اخيىه مِن بىاع لمسلٍم mnopq*يَِحلُّ خـدا رسـول ميگويد: وائله است/ حسن آن سند ميگويد ابنحجر كه چنان و كردهاند

براي كند/ بيان است آن در را آنچه كه اين مگر بفروشد چيزي نيست ح�ل كس هيچ براي ـ ٢
ج احمد, مسند ك/: ر/ كند/ بيان را آن اينكه مگر نيست ح�ل چنينفروشي ميداند را آن همكه كسي

/٤٩١ ص ,٣

حديث اين بيّنه٢>/ اّ* ذلك يعلم *حٍد يّحل * و مافيه بيّن اّ* شيئًا يبيع حٍدٔان * <*يحل mnopqفرمود: كـرم ا پيامبر از حزام, بن حكم همچنين كردهاند/ روايت كم حا و ابنماجه, احمد, نيز را
بيعهما في لهما بورك بيّنا و صدقا فان يفترقا, لم ما بالخيار <البيعان فرمود: كه است كرده روايت

بيعشان كردند بيان و راستگفتند گر ا پس دارند; خيار نشدهاند جدا كه زماني تا بيع دوطرف ـ ٣
بخاري, صحيح ك/: ر/ رود/ ميان از بيعشان بركت پوشاندند و گفتند دروغ گر ا و كند بركت برايشان

/٤٤ ,٢٢ ,١٩ باب البيوع, كتاب

به نيز ابنماجه سرانجام, است/ اتفاق مورد حديث اين بيعهما٣>/ بركة محقت كتما و كذبا اْن و
تَـزِل لم َو اللّىِه مَِن مَقٍت في يَزل لَْم يبيّنه لم عيبًا باع <من كه است كرده روايت مرفوع طريق

و بـود خواهد خدا خشم در پيوسته نكند بيان را آن و بفروشد عيب داراي] [چيزي كه هر ـ ٤
/٤٥ باب التجارات, كتاب ماجه, سننابن ك/: ر/ كرد/ خواهند لعنت را او فرشتگان

فراوانند/ مضمون اين به احاديث و تَلعنُه٤> الَمjئِكُة
ديگر طرف كه عيبي اظهار از سكوت كه است فرموده mnopqبيان كرم ا پيامبر احاديث اين در
خشـم سـبب را آن و دانسته, حرام را داري پنهان اين و است, بزرگ گناهي خود, نميداند,
سـخني هـيچ گزيده سكوت كه كس آن گرچه است/ داده قرار او فرشتگان خشم و خداوند
كه است جهت آن از گناه اين ولي نياورده, ميان به آن بارة در شرطي يا مبيع از وصفي و نگفته
همين بر تنها را بنا بيع طرف و است عيب هر از مبيع سjمت و صحت در ظاهر او سكوت
نـوعي خـود اين كه است نهاده نداشته, اظهار دربارهاش هم چيزي ديگر طرف كه ظاهري
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بـر توصيف و دروغ سخنان به كه آن ميبايست اين, بنابر اوست/ به نسبت تدليس و تغرير

باشد/ افزونتر كيفرش و گناهكارتر خداوند نزد ميفريبد را ديگر طرف خود ساختة
چنيننوشت: من mnopqبراي پيامبر گفت: كه است شده روايت هوذه بن خالد بن عداء از ـ ٣
و *داء امة ٔاو عبدًا منه mnopqاشتري الله رسول محمد من هوزه بن خالد بن العداء اشتري ما <هذا
بخاري روايتكردهاند, نسائي ترمذيو را حديث اين المسلم>/ المسلم بيع خبثة, * و غائلة *

باشند/ شده حذف هم سر پشت راوي چند يا يك آن سند ابتداي از كه است حديثي معلق ـ ١
م/ ـ ٢٣٦ ص مصطلحه, و الحديث علوم صبحي, صالح, ك/: ر/

بـه چـند طرقي داراي و دارد حسن سندي گفته: دربارهاش ابنحجر و دانسته, معلّق١ را آن

/٢٨٣ ص ,١٢ ج الباري, فتح ك: ر/ ـ ٢

است/٢ عداء

حديث شرح
اسjم حنين از پس كه است روايت كم صحابة از يكي كرده نقل را حديث اين كه عداء

آورد/
و است, خاص درد نفي مقصود بلكه نيست, بيماري و درد هر نفي آن از مقصود <*داء>;
يعني <*داء> ميگويد: ابنمنير روي همين از باشد/ نداشته گاهي آ آن از خريدار كه دردي آن,
داشته دردي و بيماري عبد گر ا وگرنه ندارد, بپوشاند را آن فروشنده كه دردي و بيماري هيچ
[يعني مسلمان با مسلمان معاملة گرفته صورت كه معاملهاي كند, بيان را آن فروشنده و باشد

است/ ستوده] و مشروع و درست معاملهاي
مـن بـا كس فـjن يـعني فـjن>; <اغتالني از است مٔاخوذ ميگويد: ابنبطال <و*غائلة>;
كـه است آن غائله ميگويد: عبارت اين تفسير در هم التين ابن درربود/ مالم و كرد حيلهاي

دهي/ انجام آن جز و تدليس همانند پنهان و نهفته كاري
ابـنبطال است/ نكوهيده خوي و طبع معني به قدرت; يا و حكمت وزن بر خبثة>, <و*
نيست/ جايز حيله مسلمانان بيعهاي از يك هيچ در كه ميشود استفاده خبر اين از ميگويد:

ميگويد: فتحالباري در ابنحجر
از و است نـهي آن مـعناي امـا است, حديثخبري لفظ گرچه كه است آن سخن اين دليل
و جـايز مسلمانان بيعهاي از بيعي هيچ در ورزيدن حيله كه ميشود استفاده عمومشچنين

نيست/ حHل
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مـطلق عقد مقتضاي عيب هر از بيع سjمت كه آن بر است دليلي المسلم>; المسلم <بيع
روي هـمين از است/ آن بـر كـيدي تٔا و مقتضا اين بيان شرطي چنين ذكر اين بنابر و است,
را اين حتمًا كه كرد امر ميآورد ميان به حيله خود فروشهاي و خريد در كه را mnopqكسي پيامبر
در mnopqگفت خدا رسول به مردي كه: است آمده ابنعمر از نقل به صحيحين در كند; شرط

عـدم اشـتراط جواز بر است دليلي حديث اين نباشد/ كار در حيلهاي بگو: ميخري وقتي ـ ١
با معامله در كه شود متوجه چنانچه است, گذشته معامله در شرطي چنين كه بابكسي اين از حيله/
هر بزند, هم به را معامله توانست خواهد پايه اين بر و داشت خواهد شرط خيار كردهاند, حيله او
سبل به كنيد رجوع بيشتر توضيح براي باشد/ نرسانده غبن حد به را كار كردهاند او با كه حيلهاي چند

م/ ـ /٣٦ و ٣٥ ص ١٣ ج الس�م,

ثابت اين بنابر *خjبة١>/ فقل: بايعت <من mnopqفرمود: خدا رسول پس ميكند/ حيله دادوستد
عقد مطلق با شرطي چنين گر ا و است, مشروع عقد, ضمن در شرط اين گذاشتن كه ميشود
بر عداء حديث در را آن نه و ميداد فرمان عقد ضمن در آن كردن مطرح به نه داشت مخالفت

ميكرد/ شرط خود
آنها جملة يا و بيشتر يا و حيلهها از بسياري كه است روشن ضرورت به كه آن سخن كوتاه

است/ حرام فراوان, نصوص حكم به خjبه, و هستند <خjبه> مصداق

ويافروشآنهابهكمكحيله مراتع اختصاصيكردن حرمت : ١١

ك: ر/ شود/ داشته باز نيز مرتع نتيجه در تا نميشود داشته باز ديگران] حاجت[از بر زائد آب ـ ٢
/٣٨ و ٣٧ باب المساقات, كتاب بخاري, صحيح

در /<٢ ٔjالك به ليمنع الماء فضُل <*يُمنع mnopqفرمود: خدا رسول كه است رسيده ابوهريره از

بداريد/ باز ديگران] [از را مرتع وسيله بدين تا نداريد ديگران]باز [از را حاجت بر زائد آب ـ ٣
/٥ باب الحيل, كتاب بخاري, صحيح : ك ر/

اتفاق مورد روايت دو اين و ,<٣ ٔjالك به لتمنعوا الماء فضل <*تمنعوا كه است ديگري روايت
ليـباع المـاء فضل <*يباع كه است آمده ابوهريره از مسلم مرفوع روايت در همچنين است/

مسلم, صحيح ك: ر/ شود/ فروخته مرتع وسيله بدين تا نميشود فروخته برحاجت زائد آب ـ ٤
/٣٨ باب : المساقات كتاب

/<٤ ٔjبهالك
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١٩٣ حيله حرمت بر سنت د�لت
حديث شرح

مـعناي بـه <ٔjالك> است/ افزون شخص نياز از كه است آبي آن از مقصود الماء>; <فضل
عاقبت و فرجام بر د*لت براي <ليمنع> عبارت در هم *م خشك/ يا باشد تر است, روييدني

است/
ملكخاص كه i عام اراضي در كه علفهايي از است كرده مباح مسلمانان همة براي خداوند
كه وسيلهاي هر به حق, اين از جلوگيري براي اينتjش بنابر برند/ بهره ميرويد dكسينيست

ممنوع/ خواه و باشد مشروع وسيله خواه است, ممنوع و حرام باشد
ميكوشند كه مردم از برخي عادت اين كه است فرموده بيان حديث اين mnopqدر كرم ا پيامبر
جايز غير كاري ديني نظر از كنند كم آنها به را ديگران رغبت يا سازند خود آن از را علفزارها

است: كرده نهي ميجويند بهره آن از سودپرستان و آزمندان كه نيرنگ دو از خداوند است/
آن در و بكند چاهي دارد قرار مباح مرتِع كنار در و اوست ملك كه زميني در فرد كه اين ١ـ
اجـازه او از مـيچرند مرتع در آنها گلة كه گلهداران چون و نباشد, نيز ديگري چاه نزديكي
سبب خود اين و ندهد اجازه كنند, سيراب او چاه اضافي آب از را خود گوسفندان كه mnopqخواهند كرم ا پيامبر يابد/ اختصاص بهصاحبچاه آن از گرفتن بهره و گويند ترك را مرتع آنان شود
فـضل <*يمنع فرمود: و كرد نهي حيله اين وسيلة به مراتع از ديگران بازداشتن از را مردمان
محروم مرتع از آنان تا شود خودداري ديگران به اضافي آب دادن از iمباد <ٔjالك به ليمنع الماء

/<ٔjالك به لتمنعوا الماء فضل <*تمنعوا فرمود: كه است ديگري روايت در و ,dشوند
باشد مباح مرتعي آن نزديكي در و داشته چاهي كسي كه است آن مقصود ميگويد: مهلب
خود كه حالي در و انگيزه همين به پس دهد/ اختصاص خويش به را مرتع اين بخواهد وي و
كنند/ استفاده آب اين از ديگران گوسفندهاي كه شود آن مانع ندارد نيازي چاه اضافي آب به
چاه نزديكي آن در سويي از و شوند تشنه بچرند چهارپايان چون كه آنجا از صورتي چنين در
در و شود رغبت بي مرتعي چنين به آنها صاحب گردند, سيراب آن آب از تا نباشد نيز ديگري

آيد/ فراهم چاه صاحب براي بيشتري مرتع حيله اين رهگذر از نتيجه
حيله, كمك به خود براي مرتع كردن اختصاصي حرمت بر است دليلي حديث اين, بنابر
وسـيله نـظر از هم حيله اين ديگران/ براي اضافي آب گذاردن اختيار در از خودداري يعني
عمومي مباح مرتع كه روي آن از هدف, نظر از هدف; نظر از هم و است آلوده گناه و حرام
از وسيله نظر از و است; قرارداده آن از استفاده در برابر حقي مردم همة براي خداوند و است
حديثي در جمله آن از است/ شده نهي ديگران براي اضافي آب كردن جلوگيري از كه روي آن



فقه فلسفة با ناسازگار شرعي; حيلههاي ١٩٤

سندش ميگويد الباري فتح در ابنحجر كه چنان و آورده ابوهريره از نقل به را آن ابنماجه كه

ابنماجه, سنن ك/: ر/ آتش/ و مـرتع آب, نـميشود: داشته باز ديگران از كه است چيز سه ـ ١
/١٦ باب الرهون, كتاب

النار>١/ و الكjء و الماء *يمنعن: فرمود:<ثjثة كه آمده است صحيح نيز
گلهداران اختيار در آن بهاي برابر در تنها را خود چاه آب اضافة آزمند شخصي كه اين ـ ٢
حيلهاي چنين با و شود كم مباح مراتع از جستن بهره به ديگران رغبت ترتيب بدين و گذارد
را حـالتي چـنين در اضـافي آب mnopqفروش خدا رسول رسد/ وي به مرتع از بيشتري سهم
چنين در ستد دادو طرفهاي كه هدفي اعتبار به بلكه لفظ, اعتبار به نه است, ناميده مرتع فروش
آب فروش مباد ;<ٔjالك به ليباع الماء فضل <*يباع فرمود: كه است چنين داشتهاند/ معاملهاي
خود نياز بر اضافه آب گفتهاند: حديث اين تفسير در عالمان است/ مرتع فروش آن, كه اضافي
پرداخت برابر در تنها گلهداران كه ندهيد قرار هدف اين به رسيدن براي دستاويزي و وسيله را
در كه چشمههايي يا چاهها روشنتر بيان به بچرانند/ مباح مرتع در را خود گلههاي آب, قيمت
نـياز كه اندازهاي به است جايز آنها صاحبان براي دارد, قرار افراد ملكي زمين در يا و بيابان
به را نياز بر زايد آب است واجب آنان بر جواز, اين كنار در اما كنند, استفاده آنها آب از دارند
چاه گرصاحب ا اينك نيست/ حقياختصاصي آن در را آنان كه مرتع خjف بر بدهند; ديگران
گزير نا مرتع به نيازمندان ديگر نتيجه در تا ندارد او نياز بر زياده آبي چاه شود مدعي بدروغ
بـراي حـيلهاي را خـود دروغ اظـهار اين وي بدهند, خود گلة به و بخرند آب وي از شوند
ملكيت در كه است آبي فروش ظاهرش حيله است/اين قرارداده معاملهاي چنين به رسيدن
و قرارداده مسلمانان همة براي را آن خداوند كه است مرتعي فروش آن از هدف اما اوست,
و چـاه صـاحب هـدف كـه آنـجا از ندارد/ ديگران برابر در اختصاصي حق آن در كس هيچ
مترتب آنان هدف بر بلكه ظاهر, بر نه را حكم نيز شارع است مرتع همان هردوـ ـ گله صاحب
نيست/ درست آن روي بر معاملهاي هيچ كه دانسته مرتعي بيع دادهاند انجام را آنچه و ساخته
گذاشتن وا از اما دارد, خود نياز بر زايد آبي كند اعتراف چاه صاحب گر ا است حكم همين در
اين ورزد/ خودداري رايگان صورت به اوست چاه مجاور مرتع در گلهاش كه گلهداري به آن
بنابر است/ مرتع فروش حقيقتش و آن از هدف اما آب, فروش ظاهرش كه است حيلهاي نيز
آلود گناه هدف نظر از هم نياز بر زايد آب بيع صوري قالب در مرتع, بيع براي كردن حيله اين,
آن از نيز, وسيله نظر از و است; روشن كه هدف نظر از وسيله; نظر از هم و است ممنوع و
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بر افزون و داده دروغ خبري شخص گفته, پيش صورت دو از نخست صورت در كه روي
در و است, آمده گرد هم دركنار محظور دو بدينسان و فروخته را خود نياز بر زايد آب اين,

است/ نياز بر زايد آب فروش آن و دارد وجود محظور يك نيز دوم صورت
برابر حقي آن در مردم همة كه است عمومي مباحي مرتع ميدانيم كه است درحالي اين
بـراي تjش يا كسي براي آن در اختصاصي حق ايجاد براي تjش گونه هر بنابراين و دارند
خداوند كه است ازحقوقي مسلمانان ديگر كردن محروم حقيقت در حيله, كمك به آن فروش
هـر است/ كـرده حرام را كاري mnopqچنين كرم ا پيامبر روي همين از است/ قرارداده برايشان
را حرمت حكم همين باشد مسلمانان حقوق گرفتن بازي به آن از هدف كه هم ديگري حيلة

دارد/
آورده حديث اين در كه نهيي جمهور ديدگاه از كه ميشود آور الباريياد فتح در ابنحجر
حفر موات زمين در يا و شخصي ملك زمين در كه ميشود حمل چاهي آب فروش از نهي بر

ملك بر مقرر حق را ارتفاق حق و ملك به مربوط منافع دستآوردن به معناي به را ارتفاق ـ ١
غـير براي ملك از مرور حق /3٥٣ ص الفقهاء, لغة 4معجم دانستهاند ديگر ملك منفعت واسطة به
صرف حق و همسايهاش ملك براي ملككسي از آب عبور حق دارد, آن جوار هم ملكي كه مالك
يا ملك خود تابع ارتفاق حق هستند/ ارتفاق حق از نمونههايي ديگر ملك در ملك يك بر زائد آب
ندارد/ قرارداد به نيازي و مييابد انتقال ديگر مالك به مالكي از ملك انتقال با و است محل خود
انتفاع محل كه ملكي به همچنيننسبت و دايم حقي ارتفاق حق استكه آن ارتفاق حق ديگر ويژگي
كه ملكي براي و �زم ميكند3 عبور ديگري ملك براي آن از آب كه ملكي نمونه 4براي است ديگري
مراجعه بيشتر اط�ع براي كند/ ساقط را آن ميتواند خود و است �زم غير دارد ديگري بر حقي چنين
ـ ٢٧٤ ص ج٤, بيتا, مصر, ا7س�مي, الفقه موسوعة ا�س�ميه, للشٔوون ا�علي المجلس به: كنيد

م/ ـ / ٢٧٨

آب است برشخصواجب صورت دو اين در باشد/ ارتفاق١ يا كندنشتملك از هدف و شده
كند/ گذار وا ديگران به برايگان را خود نياز بر زايد

ميگويد: خود گفتار ادامة در حجر ابن
به استبرايگان ظرفنگهداريشده در كه آبي نياز بر زايد واجبنيستمقدار بنابرصحيح,
از نهي كه است اين نيز بحث موضوع حديث دو ظاهر شود/ گذار وا نيست مضطر كه كسي
مرتع به گلهدار استكه فرضي در فروشآن از يا و نياز بر زايد آب از ديگران داشتن محروم
ندارد; منعي كار اين نباشد مرتعي چاه آن نزديك در گر ا بنابراين, دارد/ نياز چاه آن نزديك
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مـراد ظـاهر اين مهلبميگويد: وجود اين با است/ منتفي نهي علت صورتي چنين در زيرا
بازداشت; ديگران از را نياز بر زايد آب نبايد وجه هيچ به است: معنايحديثچنين نيستو
مـمنوع مـرتع] هـمان [يعني آن جز چيزي به نياز دليل به ديگران, از آن داشتن باز گر ا زيرا
خواهد ممنوع اولي طريق به ديگران از بازداشتنش باشد نياز آن خود به كه هنگام آن است,
نياز بر زايد آب بيع mnopqاز خدا رسول كه آمده روايتمسلم به حديثجابر در كه اين و بود
mnopqآن خدا رسول كه هم اين است/ مهلب سخن بر گواهي خود فرمود, نهي الماء> <فضل
وي براي نباشد افزون چاه صاحب نياز از آب گر ا كه آن به است اشاره ناميد <فضل> را آب

٢٧٢ ص ,١٢ ج ,٢١ و ٢٠ ص ج٥, الباري, فتح ابنحجر, به كنيد رجوع بيشتر اط�ع براي ـ ١
/٢٧٣ و

است/١ گاه آ امور حقيقت به خود خداوند البته و بدارد باز ديگران از را آن است جايز

عينه حيلة از نهي : ١٢
نمونه براي كه است آن ميجويند بهره آن از رباخواران از بسياري كه حيلههايي از يكي
دنـيوي زودرس سود بدون قرضي نيز او و بگيرد قرض دينار چهل خالد از ميخواهد زيد
را گيرنده قرض و خود بين ظاهري بيعي انجام منفعت, به دستيابي براي رو اين از نميدهد/
سپس و ميفروشد زيد به دينار شصت به نسيه را كا*يي بيع اين در او ميدهد; قرار وسيله
در كه ميشود آن نتيجه و ميخرد نقد دينار چهل به است خريدار همان كه زيد از را كا* همين
كا*يي ميان اين در و داده قرض زيد به نسيه دينار شصت برابر در نقد دينار چهل خالد عمل
كا*يي كه كرده نهي را اين سنت ندارند/ آن دادوستد به نظري كدام هيچ كه كردهاند واسطه را
قيمتي به و صورتنقد به دوباره را آن فروشنده سپس و شود فروخته كسي به نسيه صورت به
از هدف نه/ خواه و باشد ربا دادوستد اين از هدف خواه بخرد, خريدار از نسيه قيمت از كمتر
<بيع را صوري بيع اين شود/ بسته ممكن شيوة هر به ربا راه كه است آن نيز تحريمي چنين

در مينمايد مناسب ميپذيرد/ انجام ربا از فرار هدف به كه است بيعهايي انواع از عينه بيع ـ ٢
به فقيهان از بسياري كه آن رغم به بياوريم/ اشارهاي نيز شيعه فقه در ربا از فرار مسٔاله به مقام اين
به استكه كساني EFGHIاز راحل امام ميكنند, تجويز ربا از فرار براي را حيله كه نقلي ادلهاي ظاهر استناد
فتوا پذيرد ربايقرضانجام از فرار براي معاملهايكه حرمتهر به همچنين و فرض هر در ربا تحريم

عبارت كه تعريفكردهاند چنين را بيع اين ديگران و رافعي ناميدهاند/٢ ـ عين كسرة به ـ العينه>
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ميدهد/

بحث اين كه آن رغم به مسٔاله اهميت علت به 3٤١٧ ـ ٤٠٥ ص 4ج٢, البيع كتاب در خميني امام
بـيرون رغم به كه است <مسٔالهاي ميگويد: و ميپردازد بدان ميداند بيرون خود بحث سياق از را
روشن آن در امر حقيقت سببكه بدان همچنين و دارد كه اهميتي واسطه به بحث, محل از بودنش

پرداخت>/ بدان بايد است نشده
اخـبار كه آنسان ميتوان <چگونه كه ميكند آغاز پرسش اين طرح با را باره اين در بحث امام
با را ربا دادهاند, فتوا آن بر اندك شماري بجز نيز فقيهان از بسياري و آمده باره اين در فراواني صحيح
كريم قرآن در آن با مخالفتي و سختگيري چنان و است حرام ربا كه آن با كرد, ح�ل شرعي حيلههاي
آن در نيز و ميدهد, روي معصيتها ديگر از معصيتي باره در كمتر كه است رسيده سنت همچنين و

پرداختهاند؟> بدان اقتصاد علماي استكه سياسي و اجتماعي اقتصادي, مفاسدي
<اين ميگويد: و ميكند تصريح آن به پاسخگويي اهميت به پرسش طرح از پس بار ديگر امام
سختكه اشكالي خاستگاه نيز و است انديشمندان از بسياري نزد يكگره بلكه و دشوار مسٔاله يك

آوردهاند>/ وارد حكم اين بر مسلمانان غير
و مـيشمرد نامقبول مسٔاله اين در را تعبد به تمسك امام كه است اهميت همين به عنايت با
درك را آن منع مصالح و تجويز مفسدههاي عقل كه مسٔالهاي چنين در تعبد به <چنگزدن ميگويد:

است>/ درستي و صواب از دور ميكند
دستة دو در است كرده حرام و خوانده ربا اس�م را آنچه و ميپردازد ربا تقسيم به 4ره3 امام آنگاه
تقسيم ديگر گونه دو به نيز را معاوضي رباي آن از پس و ميدهد قرار قرض رباي و معاوضي رباي

ميشود: معرفي هم از جداي ربا قسم سه وبدانسان ميكند
قيمت تفاوت مثل دو ميان كه حالي در موزون و مكيل در و نقود در جاري معاوضي رباي ١ـ
دينار با عراقي دينار عثماني, باليره انگليس ليره نامرغوب, برنج و مرغوب برنج همانند دارد, وجود
شارع است/ دانسته ملحق مثلين به را آنها شارع كه روغنحيواني يا كره با ماست جو, با گندم كويتي,
ممكن استكه قيمتي اخت�ف كنار ايندر البته و دانسته جايز را مثل به مثل معامله تنها ايننوع در

باشد/ داشته وجود مثل دو ميان است
وجود قيمت در تفاوتي مثل دو ميان كه حالي در موزون و مكيل و نقود در معاوضي رباي ـ ٢
به مثل معامله جواز به شارع نيز ايننوع در يكنوع/ از گندم كيلو دو يا عراق, دينار دو همانند ندارد,
تا ندارد وجود قيمتنيز در تفاوتي هيچ سوي آن از البته و تفاوتحكمكرده و تفاضل حرمت و مثل

بطلبد/ را چارهاي
ظلم را قرض اصل بر زائد مقدار ستاندن و كرده محكوم بسختي را آن شارع قرضكه رباي ـ ٣

است/ خوانده
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بودن اثر بي تبيين براي مقدمهاي خود تااين ميكند اشاره شرع در ربا تحريم علت به آنگاه َوامام َتْظلُِموَن ى الِكُْم َامْوى وُس ُرٔوُ َفلَكُْم تُبْتُْم <َوِاْن آيـة آوردن از پس 4ره3 امام باشد/ ربا از گريز در حيله
استكه ايجابكرده ربا بودن فساد و ظلم همين <روشناستكه ميگويد: 3٢٧٩ 4بقره. ُتْظلَُموَن> ى
يـا عـلت ظـلم و ظلم معلول تحريم آيه, ظاهر د�لت به بنابراين كند/ حكم آن تحريم به خداوند

است/ تحريم حكمت
ربا, تحريم علت نوشت: چنين وي cdefgبه رضا امام استكه آمده نيز سنان بن محمد روايت در
يك انسان وقتي چه دارد; وجود آن در استكه اموالي تباهي همچنين و كرده آن از خداوند كه نهيي
تحريم علت است/// باطل ديگر درهم آن و است درهم يك تنها ثمندرهم بخرد درهم دو به را درهم
از قرض وانهادن سود, به مردم رغبت اموال, رفتن ميان از نيكوكاري, رفتن ميان از نيز نسيه در ربا

هست/ آن در استكه اموالي تباهي و ظلم و فساد همچنين و مردم سوي
و cdefgپرسيد صادق امام از ربا تحريم علت دربارة استكه حكم بن هشام صحيحه در همچنين,
پس وامينهادند/ دارند نياز بدان كه را كارهايي و ستد دادو مردم بود ح�ل ربا گر <ا cdefgفرمود: امام
براند>/ ستد دادو و تجارت به و ح�ل سوي به و بگريزاند حرام از را مردم تا كرد حرام را ربا خداوند
مربوط پيشگفته نوع سه از نخست نوع به روايات در شده نقل حيلههاي همه 4ره3 امام ديدگاه از
از پس روي ايـن از دارد/ نـظر حكم فلسفه به انواع ديگر در تحريم همانند نيز تجويز اين و است
اقسام برخي كرديم ذكر كه اقسامي ميان <در ميگويد: شد ربا تحريم علت به مناسبت به كه اشارهاي
[يعني معاوضي رباي نوع دو از نخست نوع همانند نيستند, ربا مصداق �عق نزد و عرف حسب به
دومن با برابر مرغوب برنج من يك قيمت گر ا چه, دارد]; وجود قيمت تفاوت مثل دو ميان كه جايي
در نفعي نه اينجا در زيرا شد; نخواهد شمرده دومنربا آن با من يك اين مبادله باشد نامرغوب برنج
و نفع ميزان تجارت درباب زيادتحجمي كه حالي در حجم, زيادتدر بجز زيادتي نه و است ميان
بيشتر ديگري از يكي و كنند مبادله عثماني ليره با را انگليسي ليره گر ا است همينگونه نيست/ فزوني
دو هر در نباشد/ كار در افزونيي و ربا هيچ و شوند برابر يكديگر با بازار قيمت در كه گونهاي به باشد
قيمت كه فرضشود گر ا پاريه اين بر دارد; وجود همينحكم شوند مبادله هم با بدينترتيب كه مثلي
نه است, خريده عراق درهم دو به را كويت درهم يك فردي و است عراق درهم برابر دو كويت درهم

ربايي/ نه و سودي نه بود, خواهد كار در زيادتي
با جو مبادله همانند است, شده دانسته ملحق مثليات به استكه جايي آن حكم اين به سزاوارتر
از ديگري ثانوي فراوردههاي با يا محصول آن خود با محصول يك ثانوي فراوردههاي مبادله يا گندم
حسب به شود مبادله پنير يا شير من چند با حيواني منروغن يك گر ا پايه اين بر محصول/ همان
ديگريدر بر يكي فزوني با مبادله كه چونان بود, نخواهد مصداقربا اين واقع, حسب به و عرف نظر
از مردم شدن موجبرويگردان نه و ستم, بردارنده در نه است, فساد دربردارنده نه مبادلهها از ايننوع



١٩٩ حيله حرمت بر سنت د�لت
من يك نسية مبادله �مث قرضو رباي در اما روشناست/ بخوبي اينحقيقت و دادوستد, و تجارت
كه دارد وجود بازاري تزلزل و ستم و فساد همان صفات, تساوي فرض با ديگر من دو با محصول

پرداختهاند>/ بدان اقتصاد عالمان و شد اشاره پيشتر
بـه مـبادله, طرف دو واقعي قيمت به توجه و عرفي معيار اين به دادن توجه از پس 4ره3 امام
افزايشحجمي نخست نوع در كه مبنا اين با و ميپردازد پيشگفته قسم سه يا نوع سه يكاز هر احكام
حـيله ادله گـويا ميداند, نوع اين به ناظر را حيله تجويز ادلة همه ندارد ربا به ربطي هيچ ظاهري
مثل به مثل صورت از هم ظاهر در نيست ربا بواقع كه گونه همان مبادله كه كند استكاري خواسته
نه اساسًا نخست قسم در حيله <جواز ميگويد: امام شود/ ربوي مبادلهاي ظاهرًا تا باشد نشده خارج
قـيمت داراي ديگـر كا�ي هر همانند مثليات زيرا پيچيدگيي; و گره نه و دشواري نه دارد, اشكالي
چند يا بد منگندم دو به خوب منگندم يك خريدن و ميآيد, پايين گاه و ميرود با� گاه كه هستند
داراي كه هم دينار يا درهم يك خريدن آنهاست/ بازاري قيمت به كا�ها ديگر خريدن همانند جو من
پيچيدگيي/// نه و دارد اشكالي نه است, ديگري صنف از دينار يا درهم دو با معادل بازاري قيمتي

است>/ جايز قسم اين در حيله اين بنابر
در حجمي زيادتي به مبادله ميآيد بر البيع كتاب بحث اين مطاوي از كه آنسان سخن, ديگر به
عبارت به و باشد, كرده جايز را آن حيله تا نيست ربا مصداق اساسًا نخست نوع در طرف دو از يكي
كردنش ح�ل براي حيلهاي �اص رباست آنچه و نيست ربا �اص آمده آن براي حيله آنچه روشنتر,

نيست/
فـقط نه كه نخست نوع همين به شرعي حيلههاي دانستن منصرف از پس امام4ره3 روي هر به
و مـيپردازد ديگر قسم دو به مينمايد, ضرورت يك بلكه جايز, كار يك مقدار تفاوت با مبادله
و ربـا بواقع آن در كه معامليي رباي همچنين و قرض رباي يعني ديگر, قسم دو در <اما ميگويد:
ميتوان آنها سند و متن در يا كه اخبار از پارهاي در مگر است, نرسيده حيلهاي هيچ هست, زيادت
�زم تجويزي چنين آن از كه هستند ادلهاي ديگر با سازگاري و جمع قابل گونهاي به يا و كرد مناقشه

نميآيد>/
در حيله برجواز نقلي متندليلي اينفرضهمكه در حتي امام4ره3 استكه سخنآن اين از مهمتر
كه شود فرض چنين گر ا <بلكه ميگويد: و ميداند قانون ناقض و نادرست را آن باشد دست در ربا
تفسير يا كرد تاويل را اخبار ميبايستآن است رسيده نوع دو اين در حيله بر دال و صحيح اخباري
تعطيل و فساد و ظلم عنوان ذيل از را موضوع حيله چه, وانهاد; معصوم] صاحبانشان[يعني به را آنها
فرض گر ا پايه اين بر نميكند/ خارج است شده ذكر سنت و كتاب در كه عنوانهايي ديگر و تجارات
حيله شخصبه همكه صورتي استدر ظلم بيستدرصد سود با سال يك مدت به قرضدادن شود
و اشكال هيچ بي نيز اين بفروشد, ساله يك نسية دينار بيست و صد به را دينار صد و جويد توسل
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فرضتساوي در بعد, سال يك براي آن برابر دو با جو مقداري مبادله گر ا يا بود/ خواهد ظلم ترديدي
به يكدستمال كردن ضميمه با اينكار نيست معقول باشد, فساد و ظلم اوصاف, در و جنس در آنها

شود/ تجويز وفساد ظلم نيست معقول كه آنسان شود, خارج عنوانها اين ذيل از كمتر مقدار
ونه مستفيضبود سنت و كتاب نقضكننده بود, رسيده حيله جواز بر نصي گر ا بگويد: ميتوانيد

/ /// تخصيص يا تقييد قبيل از
mnopqكـه خدا رسول چرا بود رباخواري كنندة تصحيح آساني اين به حيله گر ا كه آن ديگر نكته
هر و رسول و خدا با جنگ اع�م كه نيفتد حرامي آن در تا نداد توجه بدان را امت بود رحمت پيامبر
خود كارگزار mnopqبه خدا رسول كه است روايتي در است؟ محرم با زنا هفتاد از سنگينتر آن از درهم
به ربا از بردن بهره گر ا اين بنابر بجنگد/ ندارند بر اينكار از دست گر ا خواران ربا با نوشتكه مكه در
تحمل به نيازي وي بود, ممكن لفظ در تغييري يا ديگر چيز به چيزي كردن ضميمه با و اينآساني
ربا به را حيله شيوة مسلمانان جان حفظ براي بود كافي بلكه نمييافت, مردمان كشتن و جنگ رنج

دهد/ تعليم خواران
بزرگ گناه آن انجام منظور به ازحيله بهرهجستن براي راهي هيچ ميشود دانسته گذشت آنچه از

ندارد>/ وجود
عنوان دو مقدس شرع در كه ميكند بيان روايات ناسازگاري روشنتر حل براي ادامه در 4ره3 امام
خواه بازياده مثليات مبادله و مثليات, غير در خواه و مثليات در خواه ربا داريم: مسٔاله اين در حرام
تخلصاز باره در صحت, و فراواني همه با حيله, به ناظر روايات آن نه/ خواه و باشد ربا بر مشتمل
به ناخالص درهم هزار مبادله همانند نميكند, صدق آنها بر ربا عنوان استكه رسيده مثلياتي مبادله
اينجا در بنابراينحرمت باشد/ برابر هم با مقدار ايندو بازاري قيمت كه جايي در خالص, درهم هزار
بـراي نيز حيله و است, مثلين به مثل مبادله عنوان صدق واسطه به بلكه ربا عنوان صدق براي نه
گر ا چنينجايي, بر هم اط�قربا باشد/ داشته بابربا به ربطي بيآنكه است, آمده اينكار تخلصاز

است/ مجاز و توسع نوعي باشد, داشته وجود كه
چنينخ�صه و ميبرد ربا عنوان واقعي صدق روي را معيار سره3 4قدس راحل امام روي, هر به
نـتوانـد و كند صدق آنها بر ربا كه باشد گونهاي به گر ا روايات در مذكور حيلههاي <آن كه ميكند
گر ا حتي بود/ خواهد قطعي سنِت و كتاب مخالف آنها از كي حا روايات برد, ميان از را ربا موضوع
ميان تنافي هم باز است غرضبوده يا داعي بيع[صوري] و است ديگر يكعنوان اينخود شود گفته

بود>/ خواهد باقي خود حال به خدا كتاب و صحيح اخبار و حيلهها وُسآن ُرٔوُ َفلَكُْم تَبْتُْم ِاْن <َو آية ميگويد: و ميپردازد تنافي و تخالف اين بيشتر تبيين به آنگاه امام
اصل بر افزون چيز هر ستاندن كه دارد ظهور اين در 3٢٧٩ 4بقره. ُتْظلَُموَن> ى َو َتْظلُِموَن ى الِكُم َامْوى
كـه گر ا است, تحريم] جعل[حكم حكمت بودن ظلم همين و است ظلم شارع, ديدگاه از سرمايه,



٢٠١ حيله حرمت بر سنت د�لت
ايـن هـمچنان كـه حالي در و عنوان تبديل با كه اين در است ظاهر آيه همچنين آن/ علت نگوييم
به را ربا حرمت صحيح روايات كه گذشت نيز اين نميرود/ ميان از ظلم عنوان باشد قرار بر ستاندن

است/ نيكوكاري و تجارت از مردم موجبرويگرداني ربا استكه كرده معلَّل اين
آنگاه و است ظلم ربا عنوان به زياده ستاندن شود گفته گر ا استكه روشن نيز اين سوي ديگر از
اين در را تناقضگويي و تنافي عرف بستان, عنوان دادن تغيير با و حيله كمك به را زياده شود گفته
را خمر mnopqشارب خدا رسول و است حرام خمر شرب بگويد: كسي كه آن نظير ديد, خواهد سخن
سپس و است, مستكنندگي و آوري فساد واسطه به <شرب> تحريم اين بگويد آنگاه و /// لعنكرده
است مترتب آن بر نتايج همان كه حالي در و بريزيد كپسولي در را شراب ندارد اشكالي البته بگويد
چه, شد; خواهد شمرده حكم در آوري تنافي و يكتناقضگويي اين بخوريد/ <شرب> جاي به را آن
ميگوييد حكم علت را آن آنچه و نيست, حرام كل ا اما است حرام <شرب> شود گفته نيست صحيح
آن نيز علت و است حرام كافر به قرآن فروش شود: نيستگفته همچنيندرست است/ حكم حكمت
صحيح آيا ندارد/ اشكالي قرآن كردن هبه شود گفته آنگاه و نگيرد, قرار كافر سلطه در قرآن كه است
حكـم حكمت بلكه نيست, حقيقي علت علت و نيست بيع هبه و است حرام بيع شود گفته است

است؟
اين از نيز اخبار و ناميده ظلم را ربا تعالي خداوند است; قبيل اين از نيز ما بحث مورد مساله
كـه رسـيده بـاره اين در چند اخباري سپس است/ ف�ن و ف�ن نيز تحريم علت كه ميگويد سخن
بر تفاوتي هيچ بدون و عينا مفاسد كه حالي در ندارد, اشكال كمكحيله به زيادتي يا اينربا خوردن
قانون, تناقضدر و جعل در ناهمگوني جز چيزي چنين آيا ميشود/ مترتب هم خوردن از نوع اين
ميشود مترتب كاري چنين بر كه مفاسدي همه با پذيرفت ميتوان وآيا است؟ گفتار متن در بلكه

ميدادهاند؟ انجام حيله كمك به را rstuvاينكار ائمه
انجام و دستآوردنربا به مفادش �زمه آنچه و حيله] از كي رواياتحا روايات[= آن پايه اين بر
لم ربنا قول خالف <ما دربارهاشگفته: معصوم استكه روايات دسته آن از است, رباخوري در حيله
را آن مـا بـاشد داشـته مـخالفت پـروردگارمان سخن با 4آنچه باطل> <فهو يا زخرف> <فهو يا نقله>

است3/ باطل آن ـ يا ـ است بيهوده آن ـ يا ـ نگفتهايم
مسـٔاله آوردن مـثال بـا و مـيدانـد نـامعتبر را مسٔاله اين در فتوايي اشتهار پايان, در 4ره3 امام
دارد فايدهاي نه اجتهاد در خلل به حاصل اجماع حتي و شهرت كه ميكند كيد تٔا اين بر بئر منزوحات
مـخالفت مسـٔاله در جواهـر صاحب عبارت اين نقل با را مسٔاله اين در سخن آنگاه اعتباري/ نه و
پوشيده متقدمين بر مسٔاله نيستآن بعيد <هيچ كه ميبرد پايان به بئر منزوحات در قدما با متاخرين
در كه احكامي بسيار چه نيست; ناياب مواردي چنين زيرا است; شده آشكار ديگران براي و مانده

م/ ـ است>/ شده آشكار ديگران براي و بوده پوشيده آنان بر اصول يا فروع

از قبل سپس و دهد وي تحويل و بفروشد ديگري به نسيه به كا*يي شخص كه آن از است
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تا بخرد خريدار از نسيه قيمت آن از كمتر قيمتي به و نقد صورت به دوباه را آن ثمن قبض
باشد/ امان در ربا از ظاهرًا بدينسان

صاحبالقاموسميگويد:
يا گرفت را ـچيزي نقدي غير معاملة يعني ـ طريقعينه به كه آن يعني ; ـ سمع بروزن ـ <عين>
كمتر قيمتي به را همان سپس فروختو نسيه به را خود كا:ي كه آن يعني التاجر>, <عين داد/

نقديخريد/ صورت به قيمتمدتدار, آن از
ميگويد السنن شرح در ارسjن ابن

بـراي كه است حاضر مالي معني به <عين> كه شده ناميده <عينه> روي آن از معاملهاي چنين
مـوجود كـه پولي يا مال به تا ميخرد نسيه صورت به را كا: وي و ميشود, حاصل مضطر

برسد/ خود هدف به وسيله بدين و بفروشد ميگيرد قرار او اختيار در بيدرنگ و است
مقصود نيز همين رباستو حقيقتش و بيع ظاهرش كه است حيله روي آن از عقدي چنين
مـترتب حـقيقت هـمان بـر را حكم و نكرده توجهي ظاهر به هم شارع است/ بيع طرفهاي
گر ا ميآيد; دست به چه و ميرود دست از چه بنگريم كه است آن قاعده بنابراين, و ساخته,
جايز و صحيح شده انجام آنچه باشد درست ميرود ديگر دست به دستي از آنچه با معامله
ظاهر نه است آنان هدف و معامله طرفين كردار است معتبر آنچه ميان اين در نه/ گرنه و است

مينگريم: است آمده عينه بيع تحريم در كه احاديثي از برخي به اينك گفتارشان/
و الدرهم و بالدينار الناس <ٕاذاضّن mnopqفرمود: پيامبر كه است شده روايت عمر ابن از ١ـ
يرفعه jف بjء بهم الله انزل الله, سبيل في الجهاد تركوا و البقر اذناب اتبعوا و بالعينة تبايعوا

به يكسره =] بگيرند را گاو دم كنند, عينه بيع دارند, دريغ [ هم [از را درهم و دينار مردم وقتي ـ ١
بر ايشان از را آن و فرستد فرو ب�يي آنان بر خداوند گذارند وا را جهاد و [ شوند مشغول زرع و كشت
كتاب سننابوداوود, ص٤٢; ,٢ ج احمد, مسند : ك/ ر/ بازگردند/ خود دين به كه زماني مگر ندارد

/٥٤ باب البيوع,

دينهم>/١ يراجعوا حتي
داد خبر را ما عامر بن اسود است: گفته و كرده نقل خويش مسند در احمد را حديث اين
در ابنحجر كردهاند/ حديث نقل او براي ابنعمر از رباح, ابي بن عطاء از اعمش, از ابوبكر كه
صحيح را آن نيز ابنقطان و هستند ثقه همه سند اين رجال گفته و آورده را سند اين بلوغالمرام

است/ دانسته
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خراسـاني اسحاق ابوعبدالرحمن از شريح بن حيوة طريق از را حديث اين نيز ابوداوود
حديث چنيننقل او براي عمر ابن از نقل به نافع است گفته وي به خراساني عطاء كه كرده نقل
و بـالزرع رضـيتم و البقر اذناب ؤاخذتم بالعينة تبايعتم <ٕاذا mnopqشنيدم: خدا رسول از كرده:

وانـهاديد, را جـهاد و بستيد دل زرع و كشت به گرفتيد, را گاوان دم كرديد, عينه بيع وقتي ـ ١
خود دين به كه زماني مگر نميكند دور شما از را آن چيز هيچ كه ميدارد مقرر ذلتي شما بر خداوند

گرديد/ باز
است/ كرده نقل المرام بلوغ در را آن حجر ابن كه است حديث اين آورده, مٔولف آنچه خ�ف بر

م/ ـ /٤١ ص ,٣ ج الس�م, سبل ك: ر/

مختصر در منذري دينكم>/١ ٕالي ترجعوا حتي شيء *ينزعه ذً* عليكم الله سلط الجهاد تركتم
مصر كن سا اسحاقبناسيدخراساني ابوعبدالرحمن حديث اين سند رجال از يكي السننگفته:
در كه است حديث اين سند رجال از نيز خراساني عطاء كرد/ استناد نتوان او گفتة به كه است

است/ اشكالي او
و ميكند استناد ابوداوود و احمد روايت دو به بترتيب حديث, اين ذكر از پس ابنتيميه

ميگويد: چنين
رجال تقويتميكند; و پشتيباني را ديگري يك هر كه هستند حسن سندهايي سند دو اين
عطاء از را اعمشآن است ممكن كه دارد وجود اينبيم اما مشهورهستند, اولپيشوايان سند
حـديث ايـن كه ميكند روشن نيز دوم سند باشد; نشنيده ابنعمر از را آن عطاء ولي شنيده
وحيوة است, مشهور و ثقه خراساني عطاء چه, است; ابنعمر از نقل به محفوظ اصلي داراي
مصري پيشوايان كه است شيخي هم اسحاق ابوعبدالرحمن چنيناند/ نيز افضل و شريح بن
و ايـوب بـن يـحيي سـعد, بـن ليث شـريح, بن حيوة همانند درست روايتكردهاند, او از

ديگران/
سنديمشهور به سهلجنديشاپوري بن سري از نقل به هم سومي طريق از اين بر افزون
بن عبدالرحمن از بنرشيد, عبدالله است; شده نقل حديثبرايمان همين ويميرسد تا كه
را كسخود هيچ گذشتكه ما بر زماني استكه كرده نقل ابنعمر از عطاء از ليث, از محمد,
رسول از من نميدانست/ داشتسزاوار كه درهمي و دينار به خويش مسلمان برادر از بيش
الجهاد تركوا و بالعينة تبايعوا و الدرهم و الناسبالدينار ضن <اذا ميفرمود: كه mnopqشنيدم خدا

پي در و گذارند, وا را جهاد كنند, عينه بيع دارند, دريغ يكديگر از را درهم و دينار مردم وقتي ـ ٢

خود اين دينهم٢>/ يراجعوا و يتوبوا حتي :ينزعه ذً: عليهم الله ادخل البقر, اذناب اتبعوا و
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كنند توبه كه آن مگر ندارد بر ايشان از را هيچآن مسلطكندكه خواريي آنان بر خداوند افتند, گاوان دم
/٥٤ باب البيوع, كتاب ابوداوود, سنن ك: ر/ بازگردند/ خود دين به و

دارد/ عطاء از نقل به اصلي حديث, كه است آن بيانگر
آن بر همچنين است/ كبيره گناهان از و حرام عينه بيع كه ميكند د*لت آن بر حديث اين
دارد; را حكم همين نيز است شده برده نام آن از عينه بيع از پس و پيش آنچه كه ميكند د*لت
است, گرديده مترتب آن بر زبوني و خواري و شده دانسته دين از خروج ماية همه اينها چه

گردند/ باز خويش ديانت به و كنند توبه كه زماني مگر
ميشود: اشكال دو تحريم بر حديث د*لت بر

هـمراه زرع و كشت به شدن مشغول و گاو دم گرفتن با عينه بيع حديث, در كه آن يكي
حـرام شدن مشغول زرع و كشت به و افتادن گاو دنبال كه است حالي در اين و شده آورده

باشد; حرام آنهاست رديف در كه هم عينه بيع تا نيست
ندارد/ د*لت تحريم بر اين و شده تهديد زبوني و خواري به حديث اين در كه آن ديگر

ميدهيم: پاسخ چنين اشكال دو اين به
زرعـي و كشت بـه حـديث اين در زرع و كشت كه چرا نيست; پذيرفته نخست اشكال
است/ كبيره گناهان بزرگترين از خود اين و بينجامد, جهاد كار در سستي به كه ميشود تفسير
اسباب از و بودن عزت پي در و رسول, و خدا آن از عزت زيرا نيست; وارد نيز دوم اشكال
به تهديد اين, بنابر و است ايمان مقتضيات و لوازم از گزيدن دوري زبوني و خواري عوامل و
و خواري چنين و دارد آن تحريم در روشني ظهور كاري, انجام صورت در زبوني و خواري
كه را mnopqكسي خدا رسول روي, همين از باشد/ نميتواند بزرگ گناهي سبب به جز زبونيي

گردد/ بر دين از كه است قرارداده كس آن حكم در دهد انجام آوري زبون كارهاي
نقل همسرش از سبيعي ابواسحاق از نقل به شعبه از جعفر بن محمد ميگويد: احمد ـ ٢
به زيد كنيز رفت/ عايشه حضور به ديگر زني و ارقم زيدبن كنيز همراه به وي روزي كه كرده
نقد درهم ششصد به را همان و فروختم زيد به نسيه درهم هشتصد به غjمي من گفت: عايشه
mnopqرا خدا رسول كنار در خود جهاد همة وي كه برسان زيد به گفت: عايشه خريدم/ او از

خريدي! بد و كردي! فروشي بد كند/ توبه كه آن مگر است, كرده باطل
در ا�خـبار مـنتقي صاحب همچنين است/ خوب حديث اين سند ميگويد: عبدالهادي
آن اسرائيل از نقل به هم حربكرماني و داده, نسبت نيز قطني دار به را حديث اين خود كتاب
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چه ميباشد; اسرائيل جده iمقصود عاليه او جدة از نقل به ابواسحاق ميگويد: كرده, روايت را
بن اسرائيل جدة و ابواسحاق همسر نيز عاليه استو اسحاق ابي بن يونس پسر اسرائيل كه اين
آمدهايد؟ كار چه به پرسيد: وي رفتم/ عايشه حضور به زن چند همراه كه: كرده روايت dيونس
كنيزي من گفت: آري/ گفت: ميشناسي؟ را ارقم زيدبن آيا عايشه, اي گفت: محبه ام پاسخ, در
بـه را آن مـن و بـفروشد را آن دوباره ميخواست او فروختم, او به درهم هشتصد به نسيه
بـد و فروختي بد گفت: و كرد زن آن به رو خشم با عايشه خريدم/ او از نقد درهم ششصد
زن آن كند/ توبه كه اين مگر است, كرده باطل را خود جهاد همة وي كه برسان زيد به خريدي!
كـه چـندي از پس گذرانـد/ سكوت به همچنان دراز زماني و شد خاموش بود ما همراه كه
همان فقط كه است چگونه شما نظر به عايشه, اي گفت: وي شد آسان زن بر سخن دشواري
ِه َربـِّ مِـْن مَْوِعظٌَة َجاَءُه <فََمْن خوانـد: را آيه اين پاسخ در عايشه بگيرم؟ او از را خود سرماية

پـيشتر آنچه بدارد, دست آنگاه و رسد اندرزي را او پروردگارش از كه هر پس :٢٥٧ بقره. ـ ١
اوست/ آن از آورده فراهم

َسلََف>١/ مىا فَلَُه فَانْتَهيى
ميگويد: ا�وطار نيل در شوكاني

همان و ديگريبفروشد به نسيه را نيستكسيچيزي جايز كه آن استبر دليلي اينحديث
كاري چنين از مقصود گر ا بخرد/ او از كمتر بهايي و نقد صورت به آن, قبضبهاي از قبل را
اين باشد, صورتمدتدار به آن از مقداربيشتري برگرداندن و نقد گرفتنمقداري براي حيله
سودي آنهيچ كردن حHل در باطل ربايحرامياستكهحيلههاي از مصداقي بيترديد كار

نميبخشند/
ـ باب اين حديث در است/ عينه بيع صورت همان شده ذكر حديث اين در كه صورتي
وجود است فرموده نهي كار اين از پيامبر كه آن از حاكي چيزي ـ حديثعايشه همان mnopqيعني خدا رسول كنار در وي جهاد بطHن موجب كار اين كه آن به عايشه تصريح اما ندارد,
يا است; داشته خبر شارع سوي از تحريم از حاكي نصي از وي كه دارد د:لت اين بر است
نصي يا و برميگيرد, در نيز را صورت اين كه ربا تحريم از احاديثحاكي همانند عام نصي

حديثعينه/ همانند مورد خاصاين
باشدچنين داشته تحريمخبر از حاكي دليلي از كه آن بي عايشه كه شود گمان چنين مباد
احـباط مـوجب نميتواند ديگر صحابي با صحابي يك مخالفت كه چرا است; گفته سخني
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سـنت يـا قـرآن بـا مـخالفت بـاشد احـباط موجب ميتواند آنچه [و باشد او گذشتة اعمال

/١٧٥ ص ,٥ ج ا7وطار, نيل شوكاني, ـ ١

mnopqاست]/١ پيامبر
ميگويد: خود كتابالفروق در قرافي

بنابراين و نميگويد است رسيده او به كه دليلي استناد به جز را سختگيرانه حكم اين عايشه
شـود گفته گر ا ماست/ مطلوب نيز همين و است واجب ذريعههايي و حيلهها چنين از منع
سـروران و پـرهيزگار و عادل همه صحابه و است صحابه بزرگان از يكي خود ارقم زيدبن
كه است آن پاسخ ـ رواست او براي شده گفته ارقم بن زيد از آنچه انجام چگونه پس مايند;
پيش او كنيز و ارقم بن زيد ميان دادوستد اين رشدميگويد: بن المقدماتابوالوليد صاحب
ميان ربا حرمت به ناظر را عايشه سخن بايد اين بنابر و است صورتپذيرفته كردنش آزاد از
ارقم بن زيد هم شايد دانست/ ذريعهها و حيلهها اين حرمت به قول كنار در بندهاش, و مو:
نيست جايز مسلماني هيچ پسبراي است/ نداشته عقيده خود بندة و مو: ميان ربا حرمت به
داراست, مدت يكي كه Hط متفاوت مقدار دو ستد دادو بر وي كه برد گمان زيدچنين دربارة
بـوده حـرام شـده انجام آنچه عايشه نظر بنابر شود: گفته گر است/ا كرده تواطي خود كنيز با
است, شـرك بـه تنها اعمال احباط كه درحالي دارد, معنايي چه زيد جهاد احباط اما است,
اعمال احباط از عبارتاست كه اسقاط, احباط است: گونه دو احباط كه بود خواهد آن پاسخ
سـودي صـالحي عـملي هـيچ بـراي ديگـر كفر وجود با كه گونهاي به كفر واسطة به صالح
تا او بد كارهاي با انسان خوب سنجشكارهاي از عبارتاست كه موازنه احباط و نميماند;
بـه شـخص بـچربد خـوب كارهاي گر ا و شود دوزخي شخص باشد بيشتر بد كارهاي گر ا
بـا اما معتبرند, كارها از دسته دو هر اخير صورت اين در آيد/ در خداوند بهشتخشنودي
نيست/ معتبر صالحي عمل نخستهيچ صورت در كه حالي در ميشوند, سنجيده يكديگر
اينكيك است/ موازنه احباط آمده ميان به سخن آن از كه احباطي بحثنيز حديثمورد در
را جهاد ثواب همة ميتواند عنيه] [بيع كار اين چگونه كه اين آن و ميماند پرسشديگري
كـه اين اول باشد: معنا دو اين از يكي به ميتواند سخن اين ميگويم: درپاسخ كند؟ احباط
گناه اين پساز كه آن ديگر و آن; معنايحقيقي نه باشد كار اين محكوميت در مبالغة مقصود
و ميرود ميان از كل اين از برخي بلكه نميماند, جاي بر جهاد از آمده حاصل ثواب مجموع

است/ صورتپذيرفته مجموع, در احباط اينتفسير, بنابر ميماند/ همچنان ديگر برخي
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جـهت از يا است, معصيت و گناه پذيرفته انجام آنچه كه است اين توبه و احباط ظاهر
اين در زيد كه آن, به كردن اقدام از پيش عقدي چنين حكم و وضعيت به نسبت تعلم ترك
تقريرشخودداري از و نقضكرد ميبايست را وي اجتهاد اين ديد عايشه و كرد اجتهاد باره
از زيد بابكه اين از يا و است~ نبوده حجت او خود براي زيد بدينترتيباجتهاد و وزريد,
او از فتوا اين در مردم كه داشته آن بيم عايشه و اوپيرويميكردهاند از ديگران كه بوده كساني
و شـود نـوشته زيـد عـمل نامة در خود اين و شود گشوده ربا باب نتيجه در و كنند پيروي
<مـن فرمود: كه آن است احباط گونه همين از پذيرد/ صورت او به نسبت احباط بزرگترين
احـباط به او عمل گويد ترك را عصر نماز كه هر يعني عمله>; حبط فقد العصر صHة ترك

/١٣٩ شماره الفروق, انواع في البروق انوار احمد, الدين شهاب مالكي, قرافي ـ ١

است/١ شده حبط موازنه

عايشه: حديث در حزم ابن طعنهاي به پاسخ
گويد: المحلي در كه آنجا است, كرده خدشه عايشه حديث اين در حزم ابن

هـمسر كه آن نخست جهت: چند به است, نادرست ًHكام خبري ابواسحاق همسر خبر اما
است; مجهول ابواسحاق

ابوالسفر همسر از را آن بلكه عايشهنشنيده; از را اينحديث ابواسحاق همسر كه آن دوم
حالي در اين و كرده دادوستد او با و بوده ارقم بن زيد كنيز استكه زن همين و روايتكرده
آنچه دليل است/ ابواسحاق همسر از گاهي ناآ از بيش زن اين وضعيت از گاهي آ نا كه است
روايت نشـنيده] عـايشه از مسـتقيم طور به را روايت ابواسحاق همسر كه اين [يعني گفتيم
ابوالسفر همسر از گفت: كه اوست همسر از سبيعي ابواسحاق از ثوري سفيان از عبدالرزاق

آورد; را ماجرا همين آنگاه و پرسيدم عايشه مٔومنان مادر از ميگفت: كه شنيدم
همة نكند توبه گر ا كه برسان ارقم بن زيد به باشد: گفته عايشه ندارد امكان كه آن سوم
جنگيعني دو در تنها وي كه حالي در است/ كرده باطل mnopqرا خدا رسول كنار در جهادش
و آورده ايـمان فـتح از پـيش ايـن بر افزون و mnopqنداشته پيامبر همراهي توفيق احد و بدر
آيه بيعتچنين آن حاضران ديگر و او دربارة و شركتداشته بيعترضوان در نيز و جنگيده

توبيعتكردند/ با درخت آن زير در كه هنگام آن شد, خشنود مٔومنان از خداوند :١٨ فتح. ـ ٢

خـداونـد بـه َجَرِة>٢ الشَّ تَْحَت يُبىايِعُونََك ِاذْ الُْمْومِنيىَن َعِن اللّىُه َرِضَي <لََقْد كـه است شده نازل
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اينچيزي و دين, از برگشتن مگر ببرد ميان از نميتواند گناهي راهيچ مقامي چنين سوگند,
بداشت/ دور آن از را او زيد از بركتخشنودي به خداوند كه است

يعنيربايصريح مرتكببزرگترينگناه, زيد كه فرضصحيحباشد بر گر ا كه اين چهارم
كـار ايـن بر بلكه است, نكرده گناهي هم باز نداشته گاهي آ آن حرمت از چون است, شده
را زيد جهاد همة عايشه كه برد گمان ميتوان چگونه پس يكپاداش/ تنها اما دارد پاداشنيز

باشد؟ دانسته باطل داده, انجام اجتهاد روي از وي كه كاري واسطة به
باشد اينخبرصحيح هم گر ا همه اين با د:لتميكند, اينخبر بطHن بر وجه چهار اين
ندارد, زيد كردة يا گفته برابر در اولويتي عايشه قول زيرا حّجتنيست; و دليل آنان براي باز

/٥٠ و ٤٩ ص ج٩, المحلي, حزم, ابن ـ ١

است/١ برتر عايشه باشند تنازع مقام در يكديگر با دو اين گر ا كه گرچه
حديث برابر در ابنحزم شبهة اين كه گذشت عالمان از گفتههايي و روايتها اين, از پيش
دفاع در سخناني نيز ابنقيم الموقعين, اع<م و تيميه الدليلابن اقامة در ميكند/ نقض را عايشه

بياوريم: را آنها از خjصهاي است شايسته كه آمده حديث اين از
اين و دارد قرار آن سند سلسله در شعبه ك است حديثي ارقم بن زيد كنيز و عايشه حديث
كس هر چه گرفت; استوار را حديث آن بايد باشد حديثي سند در شعبه گر ا كه است حالي در

است/ كرده تكيه استوار منبعي به خويش دين در دهد قرار خداوند و خود ميان را شعبه
پيشوايان از يكي خود كه ابواسحاق و است, سند واسطههاي از يكي نيز ابواسحاق همسر
زنشنزد گر ا نيستكه كسي عدالتاوستو به و همسرخود كسبه گاهترين آ ميباشد بزرگ
درباره آنگاه و شود, حرام امت بر چيزي آن واسطة به كه كند نقل حديثي او از نباشد ثقه او

كند/ جانبداري او از خدا دين حساب به بلكه و نگويد, هيچ خود همسر
چـنين او از و شـده وارد عـايشه بـر كه است تابعان همسران از يكي وي اين, بر افزون
نگـفته هـم كلمه يك زن آن نكوهش در كس هيچ كه حالي در كرده, نقل و شنيده ماجرايي
به تا نبود همهگير و آشكار پديدهاي تابعان ميان در فسق و دروغگويي اين بر عjوه و است,

شود/ رّد رواياتشان آن استناد
يونس بن اسرائيل بزرگ مادر او است/ عاليه نامش و شده شناخته زني زن, اين همچنين
گرفتهاند, او از را روايت اين ابواسحاق و اسرائيل و است ابواسحاق همسر و اسحاق ابي بن
ابواسحاق هم و ميشناسد را خود بزرگ مادر ديگر كس هر از بيش اسرائيل هم كه حالي در
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را عاليه حديث اين كه نميشود يابيده تابعان ميان در كس هيچ كه اين عjوه را/ خويش همسر
در اين باشد/ كرده خدشه او عدالت در سبب بدين و ورزيده مخالفت وي با آن در نپذيرفته,
ميان در حديث اين و كند روايت باطل حديثي وي است محال عادت حكم به كه است حالي

نورزد/ مخالفتي آن با و نكند انكار را آن كسي حال عين در و يابد شهرت امت
كه هنگامي حديث, حافظان نزد و است, ماجرايي بر مشتمل حديث اين كه آن ديگر نكتة

است/ حديث آن داشتن اصالت بر آنان راهنماي باشد ماجرايي بردارندة در حديثي
سـخن بـيعي چـنين تـحريم از كه آثاري و احاديث آن به حديث اين گر ا اين بر افزون
خواهد وجود به گمانيبرتر كم دست نكند ايجاد يقين گر ا مجموع اين شود, ضميمه ميگويد
و قاعده اصِل بود نرسيده هم نصي و روايت هيچ مسٔاله اين در گر ا حتي اين بر عjوه آورد/
حرام ستدي دادو چنين كه ميكرد ايجاب تشريع فلسفة و بندگان مصالح همچنين و قياس,
شـده حـjل روشن بسيار حيلة يك به كه است ربايي حقيقت در ستد دادو اين چه, باشد;
تحريم در و كرده لعن را دهنده ربا و رباخوار كه كاملي شريعت براي چگونه بنابراين است/
و پسـنديده دانسته, رسول و خدا با جنگ در را رباخوار و رواداشته مبالغه و سختگيري ربا
صـورت هر در كه آن با بداند, حjل روشن بسيار حيلهاي قالب در را ربا كه است شايسته

است؟ يكي نتيجه
عـينه بيع تحريم در و mnopqنداشت كرم پيامبرا ناحية از ترديد, از بدور گاهيي آ عايشه گر ا
mnopqحكم پيامبر صحابة از مردي جهاد ابطال به خود اجتهاد صرف به نبود, ترديد هر از رهاي

نميكرد/
همين از است/ نداشته خبر بيعي چنين تحريم از كه است آن زيد عذر تنها ميان اين در
و اوبرسد به تحريم حكم كه هر چه, برسانند; او به را تحريم اين خبر داد فرمان عايشه روي
حكمي چنان به محكوم ورزد اصرار خود كار ادامة بر سپس و شود روشن برايش حكم اين
اجتهاد مسايل از مسٔاله اين گر ا است روشن است/ شده بيان حديث ادامة در كه بود خواهد
آن از بنابرايـن باشد/ كبيره كه آن به رسد چه تا نبوده, گناه كاري چنان انجام هيچ بود, بردار
زيد به را خبر اين داد فرمان و داشت يقين ستدي دادو چنين بودن كبيره به عايشه كه روي
چـنين نـيست/ بـردار اجتهاد مسايل از مسٔاله اين كه داشته خبر وي ميشود معلوم برسانند
ابطال را ديگر اجتهاد نميتواند اجتهاد يك گرنه و باشد, مستند علم به ميتواند تنها برداشتي
بـطjن به ديگر مجتهد اجتهاد با مجتهد مسلمان يك مخالفت صرف به نميتوان نيز و كند
گاهي آ رسول و خدا به عايشه, بويژه و صحابه, كه است حالي در اين كرد/ حكم او كارهاي
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چيزيرود/ چنين گمان آنان دربارة كه بودند گاه آ دين از آن از بيش و داشتند بيشتري
و داده فتوا دادوستد اين تحريم به انس و ابنعباس عايشه, چون صحابياني اين, بر افزون
است نرسيده ما به و كردهاند, كيد تٔا حكم اين بر بارها و رواداشته نيز سختگيري باره اين در
تابعان, عموم بلكه باشد, شمرده جايز را كاري چنين تابعان از كسي حتي و صحابه از كسي
خود اين و داشتهاند, عقيده دادوستد اين تحريم به شهرها ديگر و كوفه و مدينه اهل شامل

است/ اجماع يك آن, از با*تر و حّجت,
كثر حدا و ورزيده مخالفت برديد نام كه كساني ديگر و عايشه با ارقم بن زيد شود گفته گر ا
پـاسخ است, اجـتهادي مسـٔالهاي مسـٔاله و دارنـد نظر دو صحابه مسٔاله اين در كه است آن
هم كسي كردار از داد/ فتوا بدان نه و است, حjل كار اين كه گفت نه هرگز زيد كه داد خواهيم
بـا يـا و غفلت يا فراموشي, روي از را كار آن وي بسا چه زيرا پيبرد; او فتواي به نميتوان
آمرزش خداوند از و ميكند توبه آن از كه گناهي عنوان به حتي يا و داشته كه مستندي تٔاويل
را آن كـه دارد حسنههايي برابر در ولي ميكند اصرار آن بر همچنان كه گناهي يا و ميطلبد,

باشد/ شده مرتكب ميپوشاند,
ايـن بودن حjل به اعتقاد باشد داشته وجود مسٔاله در احتمالهايي چنين وقتي اين, بنابر
در و كرد مراجعه عايشه به او كنيز كه آن بويژه داد, نسبت ارقم زيدبن به نميتوان را دادوستد
خود اولية سرماية همان به و برگشت عقيده اين از شنيدن پاسخ از پس و پرسيد او از باره اين
آن كه اين نداشتهاند/ گاهي آ مسٔاله از او كنيز و زيد كه ميشود دانسته جا همين از كرد/ بسنده
او پاسخ در هم عايشه و بگيرم> را خود سرمايه فقط گر ا چيست شما <نظر پرسيد عايشه از زن
كه اين بر است آشكار دليلي خود خواند, را َسلََف> مىا فَلَُه فَانْتَهيى َربِِّه مِْن مَْوِعظٌَة َجاَءُه <فََمْن آيه
مدت كه روي آن از نه رباست, كار اين كه بوده روي آن از حكم اين در عايشه سختگيري
اين و رباست, محكوميت در آيه اين چه, گفتهاند; برخي كه چونان است, بوده نامعلوم نسيه
رسيدن خريدار] به كا* يك نسية [فروش اول عقد از هدف چنانچه كه آن بر است دليلي خود
نـظر و است, باطل نيز اول عقد همان اساسًا باشد خريدار] از آن نقدي [خريد دوم عقد به

مذهبها/ ديگر بر هم و ما مذهب بر هم است همين درست
دادوستدي چنين از ناچار كه ميپذيرد صورت كسي با عينه بيع غالبًا اينها, همة بر افزون
ديـنار پانصد و هزار را خود دينار هزار ستاندن مقابل در كه بينياز انسان يك گرنه و است,
است حالي در اين سازد/ وادار كار اين به را وي نيازي يا ضرورتي كه آن بي نميكند, بدهكار
ما cdefgبراي علي كه است كرده روايت بنيتميم از شيخي از رستم, بن صالح از ابوداوود كه
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الثمرة بيع عن و الغرر بيع عن و المضطر بيع عن الله رسول <نهي فرمود: ما به يا و خواند خطبه

نهي برسد كه آن از پيش ثمره بيع از همچنين و غرر بيع از و مضطر با بيع mnopqاز خدا رسول ـ ١
كرد/

به ديگري مبسوط روايت در همچنين و كرده روايت را حديث اين نيز احمد تدرك١>/ ٔان قبل
عـضوض, زمـان الناس علي سئاتي cdefgفرمود: علي كه است آورده منصور بن سعيد از نقل
بَـيْنَكُْم الْـَفْضَل تَـنَْسُوا و*ى تـعالي: اللـه قـال بـذلك, يـٔوثر لم و يده في ما علي الموسر يعض
mnopqعن الله رسول نهي قد و المضطرون, يبايع و ا*خيار, يستذل و ا*شرار وينهد ,dبقره.٢٣٧i

ميفشارد دندان دارد دست در آنچه بر ثروتمند آن در كه رسيد خواهد سخت زماني مردم بر ـ ٢
ـ 3٢٣٧ 4بقره. مبريد ياد از را خود ميان <فضل ميفرمايد خداوند ـ نميدارد روا ديگري به را آن و
در ميشود, فروش و خريد مضطران با ميشوند, كشيده خواري به نيكان ميكنند, ستبر سينه بدان
فرمود/ نهي شود خوردني كه آن از پيش ثمره بيع از و غرر بيع از مضطر, با بيع از خدا رسول كه حالي

/١١٦ ص ج١, احمد, مسند ك/: ر/

جهالتي روايت اين راوي در گرچه تطعم>/٢ ان قبل الثمرة بيع و الغرر بيع عن و المضطر بيع
هيثم ميگويد: كه است سعيد روايت آن و دارد هم گواهي حديث اين ديگر سويي از اما است,
رسول از حذيفه كه رسيده من به كه كرد نقل ايمان بر مكحول از حكيم, بن كوثر از نقل به
يعض عضوضًا, زمانًا هذا زمانكم بعد <اّن است: فرموده آن در و كرده نقل mnopqحديثي خدا
هَُو َو يُْخلُِفْه فُهو َشٔيٍء مِْن َانَْفْقتُْم مىا َو تعالي: الله قال بذلك, ئوثر لم و يديه مافي علي الموسر
حرام/ المضطر بيع ان ا* مضطر/ كل يبايعون الله خلق شرار ينهد و ,d٣٩ iسبٔا. اِزقيىن الّرى َخيُْر
هjكًا *تزده و اخيك علي به فعد خير عندك كان ان *يحقره/ و *يظلمه ٔاخوالمسلم المسلم

دندان دارد دست در آنچه بر ثروتمند آن در كه رسيد خواهد فرا سخت زماني زمان آن از پس ـ ٣
جايگزينش خداوند انفاقكرديد <آنچه ميفرمايد: خداوند ـ نميدارد روا ديگري به را آن و ميفشارد
با ميكنند, ستبر سينه خدا آفريدگان بدترين ـ 3٣٩ 4سبٔا. است> دهندگان بهترينروزي او و ميكند
ستم او بر نه است, مسلمان برادر مسلمان است/ حرام مضطر با بيع هان! ميكنند/ بيع مضطري هر
او بـيچارگي بـر و دهـيد خود برادر به را آن داشتيد مالي گر ا ميكند/ تحقير را او نه و ميدارد روا

باب٢٥/ البيوع, كتاب ابوداوود, سنن ك/: ر/ ميفزاييد/ بيچارگي

تقويت را نخست خبر كم دست اين اما نشود, ثابت حجتي نيز سند اين به گرچه هjكه>٣/ الي

كه است الب�غه نهج cdefgدر مٔومنان امير سخن احاديث از دسته اين روشن گواههاي از يكي ـ ٤
بـه را او حرام آنگاه و شد/// خواهند آزموده اموالشان به مردم اين mnopqفرمود: خدا <رسول فرمود:

است/ نبوت نشانههاي از بلكه و درست خبري٤ نيز آن كه اين با ميكند,
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و هديه نام به رشوه نبيذ, نام به شراب كردن ح�ل درصدد و ميكنند/// ح�ل /// دروغين شبهههاي
م/ ـ /١٥٦ خطبه صالح, صبحي همت به نهجالب�غه, شريفرضي, ك/: ر/ ميآيند/ بر بيع نام به ربا

هستند خرجيي و گزير نا كه ميپذيرد صورت كساني سوي از عمومًا عينه بيع روي هر به
نيازمندان بدينسان تا ميورزند بخل قرض صورت به آن گذاردن اختيار در از توانگران كه
نيازمندي چنين گر ا بگيرند/ وام و بدهند سود ميخواهند آنان كه درصدي هر با شوند گزير نا
ايـن بـفروشد, فروشندهاش خود به واسطهاي هيچ بدون خريده كه را كا*يي همان درست
سومي فرد به را آن گر ا و است, <تورق> بفروشد ديگري فرد به گر ا است, عينه> <بيع همان
واسطه آن و ربا> <تحليل اين كند, عمل اوليه فروشندة و وي ميان واسطه عنوان به او و بدهد
بهره آنها از دهندگان ربا و خواران ربا كه است شيوههايي از قسم سه هر اين رباست/ محلل
مكروه را آن عبدالعزيز بن عمر داشتهاند: نظر اختjف تورق كراهت دربارة سلف ميجويند/
و رسيده صريح روايت دو باره اين در احمد از رباست/ برادر تورق, ميگفت: و ميدانست
ديگر قسم دو دربارة اما است/ مضطر بيعي چنين طرف كه كرده اشاره كراهت روايت در وي
ترديدي آنها حرمت در باشد, گرفته انجام عرفي يا و لفظي تبانيي و حيله به كه صورتي در

است/ گاه آ امور حقيقت به خود خداوند البته و نيست
تا او خود سند به ابنبطه ابوعبدالله روايت عينه تحريم از كي حا روايات از ديگر يكي ـ ٣
الربـا يسـتحلون زمان الناس علي <ئاتي mnopqفرمود: خدا رسول است: گفته كه است اوزاعي

ميشمرند/ ح�ل بيع نام به را ربا كه ميآيد مردم بر زماني ـ ١

عينه/ بيع همان يعني بالبيع١>;
جمله: از ميكند/ تقويت را آن كه ميگيرد قرار مرسل حديث اين كنار در نيز ديگري آثار
نتوان را خدا گفت: وي و پرسيدند او از عينه دربارة كه است شده روايت بنمالك انس از ـ

كردهاند/ حرام را آن او رسول و خدا كه است چيزي اين فريفت;
كه حالي در درهم به را هم در بپرهيزيد/ عينه اين كه:از ميكند نقل ابنعباس از ابنسيرين
مطين به معروف كوفي عبدالله بن محمد را اثر دو اين نفروشيد/ گذاشتهايد, ميان در حريري

است/ كرده روايت كتابالبيوع در
را همان سپس و فروخت ديگري به دينار صد به حريري قطعه مردي كه است روايتي در
متفاوت مقوله دو معاملة گفت: او پرسيدند باره اين در ابنعباس از پس خريد/ او از پنجاه به
كسـاني و حنبلي ابويعلي قاضي روايت اين است/ ميان در نيز حريري قطعه كه است درهم
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پرسيدند حرير فروختن يعني عينه بيع مورد در ابنعباس از ديگري نقل بنابر اما است, ديگر
و كردهاند, حرام را آن او رسول و خدا كه است چيزي اين فريفت/ نتوان را خدا گفت: او پس
است چيزي اين يا كردهاند, حرام رسول و خدا كه است چيزي اين بگويد: صحابي كه هنگامي
mnopqرا خدا رسول سخن عين كه دارد را آن حكم گفته اين كردهاند, واجب او رسول و خدا كه
راوي استو جايز حديث در معنا به نقل زيرا ميكند; نقل دارد د*لت وجوب يا حرمت بر كه
و تٔامل از پس تنها اين بنابر و دارد گاهي آ شنيده آنچه معناي به ديگر كس هر از بيش خود
اين در دارد/ اختjفاندكيوجود باره اين در البته ميگويد/ سخن چنين حقيقت شدن روشن
و ضـعيف احـتمال كـردن, فرامـوش يا شنيدن اشتباه احتمال همانند نيز توهم احتمال ميان

است/ مرجوحي
كه گرچه ميكند, استد*ل و استناد شايستة را آن شود ضميمه اوزاعي مرَسل به آثار اين گر ا

كرد/ استناد آن به نتوان بتنهايي
حديث در كه حالي در مينامد, <بيع> را آن ميشمرد حjل را عينه كه كسي است روشن
بيع; رباستنه كار اين كه شده بيان چنين ميكند تٔاييد گواهيو را آن كه آثاري در نيز اوزاعيو
دانسته حjل بيع ظاهر و نام با را آن تنها و نشمرده حjل را صريح رباي امت از كسي هيچ چه,
نكرده حرام آن لفظ و صورت و نام واسطة به تنها را ربا شارع است روشن كه حالي در است,
كه معنايي و حقيقت همان است; كرده حرام مقصودش و معنا و حقيقت واسطة به را آن بلكه
اين خود عقد طرف دو هست/ ربايصريح در كه آنسان دارد, ربويوجود حيلههاي همة در
قـصد كـه است گـاه آ هم خداوند و ميفهمد نيز بنگرد را آنان وضعيت كه هر و ميدانند را
را آن و جسته بهره نيست مقصودشان كه عقدي از آن انجام براي و رباست, همان آنان حقيقي
زيـان نـيازمندان به كه است كرده حرام سبب آن به را ربا خداوند ناميدهاند/ مجازي نامي به
و ميدهد قرار ماندگار و فزاينده بدهيهايي و هميشگي فقري معرض در را آنان و ميرساند
بـيرون آنـان چنگ از را نيازمندان داشتههاي و زندگي همة رباخوار كه ميكشد آنجا به كار
بـودن كـامل مقتضاي پيداست/ بخوبي حقيقت اين امروزه كه چونان درميربايد و ميآورد
حرمت و ربا حرمت به حكم ميكند تٔامين را بندگان منافع و مصالح همة كه شريعت فلسفة
از قبل شدن جدا خاستگاه, همين از كه چونان ميرساند, آن به را فرد كه است شيوههايي همة
نسيه درهم يك به نقد درهم يك كه است كرده ممنوع و دانسته حرام صرف بيع در را قبض
چگـونه ايـن بـنابر نباشد/ ديگر طرف به نسبت زيادتي طرف هيچ در چند هر شود, مبادله
و بداند مباح را حيله كه داشت روا را گمان اين حكمت, و علم كمال آن با شارع, بر ميتوان
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هدف كه صوري بيعي قالب در را آن مضاعف وقوع و مفسده اين حصول براي كردن نيرنگ
بشمرد؟ جايز رباست آن از

تٔاملي است ديني واجبات اسقاط يا الهي حرامهاي تحليل بردارندة در كه حيلههايي در گر ا
اين از ناشي مفسدة يافت خواهيد و دارد, وجود وضع همين نيز آنها در ديد خواهيد ورزيد,
بـر اصلياش صورت و نام همان با حرام خود از كه است مفسدهاي از بيشتر بسيار حيلهها
بـا حرامها نام و صورت دادن تغيير اين بنابر است/ وجدان حقيقت اين بر ما گواه ميخيزد/
است شـده حرام آن واسطة به حرام كار كه آنچه بر افزون مفسدهاي حقايق, و اهداف بقاي
و دغل و حيله و مكر دادن نسبت و رسول و خدا با نيرنگ كاري چنين اين, بر عjوه دارد/
حـرام مـفسدهاي واسـطة به را چيزي خداوند كه آن اظهار و است الهي آيين و دين به نفاق
همين از ميدارد/ حjل دارد همراه به بزرگتر مفسدهاي كه حالي در را همان سپس و ميكند
نـيرنگ خـدا بـا كنند حيله كودكان با كه <چونان ميگويد: سجستاني ابويعقوب كه است رو
بدون و حرام اصلي صورت همان به [يعني خود صورت همان به كردند آنچه گر ا ميورزند;

بود>/ گواراتر و رواتر ميدادند انجام صوري] تغيير و حيله هيچ

حرام خوردن در يهود حيلة : ١٣
تا كردند ذوب را پيه آنان اما كرد/ حرام يهوديان بر را پيه همان يا <شحم> خوردن خداوند
ذوب پيه يا <ودك> همين سپس گرفت/ نام <ودك> پس آن از و نكند صدق آن بر <شحم> نام
اسـتفاده مـيآوردند دست بـه آن برابر در كه پولي از و فروختند را يافته شكل تغيير و شده
بـاره ايـن در كه احاديثي از برخي اينك فرستاد/ لعنت سبب بدين را آنان خداوند و كردند;

است: رسيده
ميفروشد/ شراب كس فjن رسيد خبر عمر به ميگويد: كه شنيد عباس ابن از طاووس ـ ١
حرمت اليهود الله <قاتل mnopqفرمود: خدا پيامبر كه نميداند آيا بكشد! را او خداوند گفت: عمر

صحيح ك: ر/ فروختند/ و كردند ذوب را آن اما شد, حرام آنان بر پيه بكشد; را يهود خداوند ـ ١
/ ١١٢ و ١٠٣ باب البيوع, كتاب بخاري,

است/ اتفاق مورد حديث اين ـ فباعوها١> فجملوها الشحوم عليهم

dayani
Typewritten Text
بازگشت به فهرست



٢١٥ حيله حرمت بر سنت د�لت
حديث شرح

<جـملت مـيشود: گفته درآمد/ <ودك> صورت به تا كردند ذوب را پيه يعني <َجَملوها>:
بـه هـم <جميل> باشد/ كرده ذوب را پيه شخصي كه هنگامي اجتملته>, و واجملته, الشحم,

است/ شده ذوب پيه معناي
روي آن از كرد تشبيه يهود فروشي پيه به را مسلمان سوي از شراب فروش عمر كه اين
فروش و خريد كه است آن مستلزم اين و دارند, ك اشترا خوردنشان از نهي در دو هر كه است
را آن ثمن كند حرام را چيزي خداوند وقتي زيرا باشد; حرام نيز آنها ثمن از استفاده همچنين و
آن از كه چيزي فروش و خريد به زدن دست اين, بنابر و ميكند حرام معناست همان در كه نيز

است/ آن از كردن استفاده حقيقت در شده, نهي
را كـارش عمر و فروخت شراب كه كسي آن كه شده ثابت ابنماجه و مسلم روايت در
به مشكل او سوي از كاري چنين انجام پذيرفتن كه آنجا از بود/ جندب بن سمره كرد محكوم

دادهاند: پاسخهايي باره اين در عالمان ميرسد, نظر
و خريد كه نميدانست اما داشت, خبر شراب حرمت از سمرة ميگويد: اسماعيلي ـ الف
اين نداد/ كيفر را وي و كرد نكوهش را او تنها عمر روي همين از است/ حرام نيز آن فروش

رود/ گمان سمره دربارة ميتواند كه است چيزي
شيره اين و ميساخت, شراب آن از كه بود فروخته كسي به شيره او ميگويد: خطابي ـ ب
نامگذاري دو هر اين ميشود/ ناميده چنين گاه نيز انگور كه چنان ميشود, ناميده شراب مجازًا
نـميرود گـمان ميگويد: خطابي ميشوند/ تبديل بدان كه است چيزي اعتبار به نيز مجازي
را شراب عين داشتند خبر آن از همه و بود شده گير جا همه شراب حرمت كه آن از پس سمره
آورده عـمر كه تشبيهي در شباهتي وجه ميتوان بسختي تفسير اين بنابر البته باشد/ فروخته

يافت/ است
از جزيه, جاي به و بود بصره در خطاب بن عمر كارگزار سمره ميگويد: جوزي ابن ـ ج
در ايـن فروخت/ است, جايز كاري چنين كه اعتقاد اين بر را آن و گرفت شراب كتاب اهل
كـار در تـا واميگذاشت كتاب اهل خود به را شراب فروش وي بود شايسته كه است حالي
داستان همانند او وحكايت بود نزده دست حرامي به صورت اين در وي چه, نيفتد; ممنوع
آن بـه او و بـودند داده بـريره بـه ديگـران كه گوشتي بارة mnopqدر پيامبر آن, در كه بود بريره
او و است صدقه دادهاند كه او iبه لناهدية> و صدقة عليها <هو فرمود: بود كرده هديه حضرت
ميزند: حاشيه چنين پاسخ اين الباريبر فتح در ابنحجر البته /dاست هديه ميدهد ما به كه
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حاكميت زير مناطق از واليمنطقهاي جانبعمر از سمره كه نديدهام تاريخ از جايي هيچ در
زمـاني تنها سمره نيست/ آنان از سمره و مشخصاند هم بصره در عمر كارگزاران باشد/ او
والي دو, ايـن سـوي از زياد بن پسرشعبيدالله و ابيه بن زياد دوران در يعني عمر, از پس

/٢٨٢ ص ج٤, الباري, فتح حجر, ابن ك/: ر/ ـ ١

است/١ بوده بصره
عـليهم حـرمت اليهود الله <لعن mnopqفرمود: پيامبر كه است شده روايت عباس ابن از ٢ـ

خـوردند/ بـهايش و فـروختند را آن امـا شد, حرام آنان بر پيه كند; لعنت را يهود خداوند ـ ٢
مسند ك/: ر/ كند/ حرام آنها بر نيز را ثمنآن خوردن كند حرام مردمي بر چيزي خوردن چون خداوند

/١١٧ ص ,٢ ج و ٢٤٧ ص ,١ ج احمد,

ثـمنه>/٢ايـن عـليهم حّرم شٔي كل ٔا عليقوٍم اذاحّرم الله اّن و اثمانها كلوا ا و فباعوها الشحوم
كردهاند/ روايت ابوداوود و احمد را حديث

حديث شرح
كه چونان فروختند, را آن كردند ذوب را پيه كه آن از پس يعني <فباعوها> فرمود: كه اين

دارد/ د*لت مطالب همين بر ديگر فراوان روايات
مـقابل در كه است ثمني مقصود ثمنه>; عليهم حّرم شيء كل ا قوم علي حّرم اذا الله <اّن
و باشد داشته هم حjل منفعت چيز آن گر ا اما ميشود/ داده است حرام منفعتي كه خوردن,
كه ا*غ از استفاده مسٔاله همانند نيست, حرمت مشمول ثمن اين گيرد قرار آن مقابل در ثمن
براي فروشش و خريد اما است, جايز و مباح كاري كه شدن سوار براي آن فروش و خريد

حـرام را اهـلي خر گوشت خوردن كثريت, ا ديدگاه از كه است عامه فقه مبناي بر اين البته ـ ٣
علي الفقه عبدالرحـمن, جزيري, ك/: ر/ شدهاند/ كراهت به قائل مالكيه از برخي كه گرچه ميداند,

م/ ٢/ـ ص ج٢, ا7ربعة, المذاهب

است/٣ حرام آن حرام گوشت از استفاده
شهر اين در مكه فتح سال mnopqدر خدا رسول شنيد كه است رسيده عبدالله جابربن از ـ ٣
الله, رسول يا فقيل: ا*صنام و الخنزير و الميتِة و الخمِر بيَع م حرَّ رسوله و اللَّه <ان ميفرمايد:
هو ,* قال: الناُس؟ بها يستصبح و الجلوُد, بها تدهن و السفُن بها تُطلي فانها الميتة شحوَم ارٔايَت

خدا, رسول اي پرسيدند: كرد/ حرام را بت و خوك و ميته و شراب فروش او رسول و خدا ـ ٤

عليهم حرم لّما الله اّن اليهود الله <قاتل فرمود: آن از پس خدا رسول ميگويد: راوي حرام٤>/
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بـراي و مـيمالند روغـن را پـوست مـيكنند, اندود را كشتيها آن وسيله به كه را ميته پيه ميبينيد
: ك ر/ است/ حـرام آن نـه, فرمود: ؟ كرد] استفاده چنين ميتوان [آيا ميگيرند بهره آن از روشنايي

/١١٢ باب البيوع, كتاب بخاري, صحيح
و فروختند و كردند ذوب را آن كرد حرام آنان بر را پيه خداوند چون بكشد/ را يهود خداوند ـ ١

/٦٤ باب البيوع, كتاب ابوداوود, سنن : ك/ ر/ خوردند/ بهايشرا

است/ اتفاق مورد حديث ـ ثمنه١> كلوا فٔا باعوه ثم جملوه شحومها

حديث شرح
شافعي عالمان از برخي است/ حرام فروش و خريد كه معناست بدان حرام> <هو عبارت
پيه وفروش خريد ميباشد حرام آنچه تفسير اين اساس بر و كردهاند تفسير چنين را حديث
برده است آمده راوي سٔوال در آنچه قبيل از هم ديگر استفادههايي آنها از چند هر است, ميته
خريد است آن خوردن ميته] از شده جدا پيه =] پيه مهمتر و اصلي استفادة كه آنجا از اما شود/
شده, پرسش آن از آنچه كه است آن تفسير اين مٔويد نيست/ جايز هدفي چنين به فروشش و
روايت باشد/ منطبق پرسش با ميبايست پاسخ قاعده, بنابر و انتفاع, نه است فروش و خريد
بيع في <فماتري گفت: مردي ميگويد: كه آنجا است, آورده بصراحت را مضمون اين احمد
به ناظر تحريم كه بپذيريم گر ا و بها>, يُستصبح و الجلود و بهاالسفن تُدهن فانها الميتة شحوم
اين از دليل به آنچه مگر بود, خواهد جايز ميته از شده جدا پيه از ديگر استفادههاي است, بيع

است/ شافعي مذهب ديدگاه اين شود/ استثناء جواز
پيهميته از بردن انتفاع به حرام> <هو عبارت در <هو> ضمير كه دارد وجود هم احتمال اين
با بيع منع صورت اين در دارد/ اشاره بدان و///> السفن بها تطلي <فانها راوي گفتة كه برگردد
است/ نشـمرده جـايز را انـتفاعي گـونه هـيچ حديث زيرا بود; خواهد همراه بيشتري كيد تٔا
عموم ميته از بردن انتفاع از نهي كه استناد بدين برگزيدهاند, را نظر همين عالمان از بسياري
البـته شود/ خارج عموم اين از دليلي به آنچه مگر ميگيرد, بر در را انتفاعي هرگونه و دارد

است/ گاه آ احكام حقيقت به خود خداوند

حيله حرمت بر احاديث دسته اين گواهي
آنچه كه سبب بدين را آنان نيز خداوند كه داد خبر و فرستاد لعنت را mnopqيهود خدا رسول
خداوند كه هنگام آن است; كرده لعنت ساختند حjل حيله كمك به بود كرده حرام آنان بر را
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نشـود گفته بظاهر كه كنند استفاده پيه از گونهاي به حيله با خواستند كرد حرام آنان بر را پيه
ببرند بهره آن قيمت از و برود آن از پيه اسم تا كردند ذوب را آن دليل همين به كردهاند/ چنين
حرام اصلش آنچه از كه هدف اين با آمده, در <ودك> صورت به و شده ذوب كه پيهي از نه
كه آن با گزينند/ دوري است حرام آنچه از كامل طور به ـ خود زعم به ـ و نبرند بهرهاي است
آنچه به نظر با رسول و خدا برنتافتند/ سر تحريم حكم از ظاهرًا حيله اين كمك به يهوديان
حكمش آنچه زيرا فرستاد; لعنت حرام> ساختن <حjل اين بر را آنان است بوده مقصودشان
چـيز هـر بـدل سـخن, ديگـر بـه نميكند/ تفاوتي همديگر با مايعش و جامد باشد حرمت
را چيزي از بردن بهره وقتيخداوند اين بنابر ميگيرد/ خود به را آن حكم استو آن جايگزين
شكل به تنها حرمت گر ا است/ كرده حرام است منفعت آن برابر در كه هم را بهايي كرد حرام
هـدف, بـه نه و داشت اختصاص آن نام ظاهر به گر ا و حقيقت, به نه و ميگرفت تعلق پيه

ميگويد: خطابي روي همين از نمييافتند/ نفرين و لعن استحقاق يهوديان هيچگاه
همچنين باشد/ يكحرام به آنرسيدن از هدف حيلهاياستكه هر بطHن اينحديثبيانگر

/١٢٣ ص ج٣, السنن, معالم خطابي, ـ ١/٢٨٢ ج٤,ص الباري, فتح حجر, ابن ـ ٢

نميكند/١ تغيير آن نام و صورت تغيير با حرام حكم كه د:لتميكند اين بر حديث
ميگويد: نيز حجر ابن

استفاده آنها از حرام به رسيدن براي كه است وسيلههايي و حيلهها ابطال بيانگر حديث اين
ميشود/٢

ميآيد *زم ميگيرند مjك را حقايق مقاصدو نه و ظاهر و صورت تنها كه كساني نظر بنابر
كه اين مگر نباشد حرام يهوديان براي شده فروخته پيه بهاي يا و شده ذوب پيه از استفاده كه
است/ كرده حرام مستقل صورت به نيز را آن بهاي پيه خود تحريم بر افزون خداوند بگويند
آنان بر آنچه بهاي شمردن حjل بر را يهوديان او رسول و خداوند كه آنجا از ميگوييم ما اما
كه ميشود دانسته نكرد, تصريح عين حرمت بر نيز گانه جدا و فرستاد لعنت بود شده حرام
ديگر سويي از و هست, نيز انتفاع تحريم عبن تحريم كه اين آن و است مقصود به نظر مjك,
و مالي اثباتخصوصيت و عين از انتفاع شمردن حjل معناي به عين آن بدل از كردن استفاده
دارد/ منافات عين تحريم اصل با كه است چيزي اين و است, حرام عيِن آن در عقjيي مقصود
حيلههاي همانند مغالطههايي به ميدانند جايز را آنها همانند و ربوي حيلههاي كه كساني
و مقصود به كه آن بي ميدانند, ظواهر و الفاظ بر معلّق را حكم و ميجويند توسل يهوديان
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يهوديان كه ميزنند دامن كاري همان به درست گروه اين كه است چنين كنند/ توجهي باطن
به نكردن توجه و ظواهر كردن اعتبار و مغالطه چند جز چيزي حيلهها همة چه, زدند; دامن
استحقاق سبب بدان و كردند يهوديان كه است كاري همان جنس از و نيست مقاصد و حقايق
به آنچه تا شدهايم نهي يهوديان با شدن همگون از ما كه است حالي در اين يافتند/ الهي لعن

است/ گاه آ امور حقيقت به خود خداوند روي هر به نرسد/ ما به رسيد آنان

آن نام تغيير با خمر شمردن حCل : ١٤
جمله: آن از و آمده فراواني احاديث باره اين در

بن معن كرد, حديث نقل برايمان سعيد بن عبدالله است: آورده خود سنن در ابنماجه ١ـ
غنم بن عبدالرحمن از مريم, ابي بن مالك از حريث, بن حاتم از صالح, بن معاوية از عيسي
ناٌس <لِيَشربَّن mnopqفرمود: خدا رسول كه كرد حديث نقل برايمان اشعري ابومالك از اشعري
اللّىُه يَخِسُف الُمَغنِّيات, و بالَمعاِزف ُرٔووِسهم علي يُعَزف بَِغيِْراسِمها يُسمُّونها الخمَر امتىي من

و مينامند ديگر نامي به را آن كه حالي در نوشيد, خواهند شراب من امت از كساني كيد بتا ـ ١
ميبرد زمينفرو به را آنان خداوند ميشود/ چنگنواخته و ميخوانند خوانان آوازه سرشان با�ي بر

ميدهد/ قرار خوك و ميمون آنان از و

الَخنىازيىَر>١/ َو القرَدَة منهم يْجَعُل َو ا*رَض, بهُم
<يعزف عبارت دو اين روايت در ولي كردهاند, روايت را حديث اين نيز ابوداوود و احمد
و صحيح صالح بن معاوية تا ماجه سندابن ميگويد: ابنتيميه است/ نيامده رٔووسهم///> علي
اين حبان ابن ميگويد: الباري فتح در نيز ابوداوود حديث دربارة است/ حسن نيز سند بقية

دارد/ فراواني شواهد و دانسته صحيح را حديث
بر نيز گاه مشغله/ وزن بر معزفه جمع است, لهو آ*ت <معازف> از مقصود حديث اين در

ميشود/ اطjق عزف لعبي و لهو هر بر و غنا خود
بن عبدالسjم كرد, حديث نقل برايمان دمشقي وليد بن عباس است: آورده ماجه ابن ـ ٢
بـاهلي ابـوامـامه از مـعدان, بن خالد از يزيد, بن ثور كرد, حديث نقل برايمان عبدالقدوس
فيها تشِرَب حتّىي ا*ياُم و الَّلياليى تَْذهَُب <*ى mnopqفرمود: خدا رسول كه كرد حديث نقل برايمان

را آن كه حالي در بنوشند, شراب من امت از گروهي كه اين تا رفت نخواهند روزها و شبها ـ ٢

اْسِمها>٢/ بغيِر يُسّمونَها الخمَر امتي مِن طائفٌة

dayani
Typewritten Text
بازگشت به فهرست
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مينامند/ ديگر نامي به

سكوت آن دربارة فتحالباري در ابنحجر است, متصل حديث اين سند ميگويد: تيميه ابن
دمشقي وليد بن عباس طريق از ابنماجه را ابوامامه حديث است: گفته شوكاني است/ گزيده
ولي شده, تضعيف عبدالقدوس بن عبدالسjم ناحيه از كه گرچه است, صدوق او و كرده نقل

هستند/ ثقه راوياني سند اين رجال بقية است/ ضعيف خود او
بن ابوبكر از گفت: كه است كرده روايت شعبه از صحيح سندي به سننخود در نسائي ـ ٣
ميكند روايت ايشان mnopqاز پيامبر اصحاب از مردي كه شنيد ابنمحيريز از او و شنيدم, حفص

مينامند/ ديگر نامي به را آن كه حالي در مينوشند, شراب من امت از گروهي ـ ١

بَِغيراسِمها>/١ يُسّمونها الخْمر امتي مِن ناٌس <يشِرُب كه
هم ابنمحيريز است/ صحيحين رجال از و ثقه راويي حفص بن ابوبكر ميگويد: ابنتيميه
ميگويد: هم شوكاني باشد/ او ستايش به نياز كه است آن از نامورتر و بزرگ سروري و پيشوا

است/ صحيح نسائي نزد ابنمحيريز حديث سند
را مـا ابـيالسـري بن حسين است: آورده چنين را حديث همين خود سنن در ابنماجه
از عبسي, يحيي بن بjل از عبسي, اوس بن سعد كرد, حديث برايمان عبدالله كرد, حديث
كه كرد حديث را ما صامت بن عبادة از سمط, بن ثابت از ابنمحيريز, از حفص, بن ابوبكر

ميخوانند/ نهادهاند خود كه نامي به را آن كه حالي در مينوشند, شراب من امت از كساني ـ ٢

ايّاه٢>/ يسمونها باسم الخمر امتي من ناس <يشرب mnopqفرمود: خدا رسول
يستحل فيمن ماجاء <باب عنوان به بابي نوشيدنيها كتاب در خود صحيح در بخاري ـ ٤
خالد بن صدقة گفت: عمار بن هشام كه ميآورد آن در و ميگشايد اسمه> بغير يسميه و الخمر
قيس بن عطية و كرد, حديث صدقه براي جابر بن يزيد بن عبدالرحمن و كرد, حديث ما براي
حـديث نقل عطيه براي اشعري غنم بن عبدالرحمن و كرد, حديث عبدالرحمن براي كjبي
هرگز او سوگند خداوند به و ـ كرد حديث نقل برايم اشعري ابومالك يا ابوعامر گفت: و كرد
يستحلون اقوام امتي من نّن <ليكو ميفرمايد: كه شنيده پيامبر از كه ـ است نگفته دروغ برايم
ئاتيم لهم بسارحة عليهم يروح َعلٍَم جنب ٕالي اقواٌم لينزلّن و المعازف, و الَخمر و الحريَر و الِحَر
الي خنازير و قردة آخرين يمسخ و العلم, يضع و اللُّه فيُبيتُهُم اليناغدًا ارجع فيقولون: لحاجة

حـ�ل را سـاز و شـراب و حـرير و زن كـه بـود خـواهـند كساني من امت ميان در كيد بتا ـ ٣

در و كرده روايت معلّق صورت به و آن به نسبت جزم با را حديث اين بخاري ـ القيامة>٣ يوم
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در چوپان شامگاهان [چونروزي] و ميگزينند مسكن كوهي كنار مندر امت از كساني و ميشمرند
و ميبرد خواب به را آنان خداوند برگرد/ ما نزد فردا ميگويند را او ميگردد/ باز آنان نزد نياز و كار پي
خوك و ميمون آنان از و ميكند مسخ را آنان از ديگراني و ميآورد فرود آنان روي بر را كوه آنگاه

/١ حديث الخمر, يستحل فيمن ماجاء باب ا�شربه, كتاب بخاري, صحيح ك: ر/ ميآفريند/

است/ نياورده اين جز حديثي باب اين
است/ كرده وارد اشكال دو حديث اين بر حزم ابن

اين با را حديث بخاري كه جهت اين از است, منقطع هشام او شيخ و بخاري ميان سند ـ ١
اين است/ برده پيش هشام سند به را روايت آنگاه و ـ گفت> عمار بن <هشام كه آورده ترتيب

باشد/ شنيده هشام از را روايت اين خود بخاري كه ندارد صراحت
عموم يا و iساز معازف تحريم بر حديث اين به استد*ل رّد درمقام را اشكال اين حزم ابن

است/ آورده dموسيقي آ*ت
كه است آن گواه خود اين و است شده ترديد ابومالك] و ابوعامر [ميان صحابي نام در ـ ٢

نورزيدهاند/ كافي دقت صحابي آن در حديث اين راويان
بـه بـخاري كه را حديثي است شده ثابت حديث رجال و راويان نزد اول: اشكال پاسخ
صحيح شده معلق او بر سند كه كسي تا او از سندش سلسله بياورد جزم با و تعليق صورت
واسطه با خود شيخ از را حديث بخاري كه اين اما نباشد/ بخاري شيوخ از او چند هر است,
ميكند يقين و جزم حديثي به تنها بخاري زيرا ندارد; اثري هيچ واسطه, بدون يا باشد شنيده
آن بـه اسـتد*ل مقام در را حديث وي كه هنگامي بويژه باشد, داشته پذيرش شايستگي كه
معلق حديث گر ا ميان, اين در است/ همينگونه بحث مورد حديث در كه چونان باشد, آورده
و صحيح شده تعليق او بر حديث كه راويي تا و باشد شده نقل نيز ديگري روايت به بخاري
راويان كه است حالي در اين ميبرد/ ميان از را اشكال و ميآورد اطمينان بيشتر باشد مسند

اينگونه در مينامند/ <مستخرج> را آنها كه هست كتابهايي سنت اهل حديثي كتب ميان در ـ ١
بـه را آنها در موجود احاديث پرداخته, سته3 4صحاح معتبر حديثي منابع از يكي به مٔولف كتابها
با�تر راوي يا صاحبكتاب شيخ در و ميكند نقل كتاب صاحبآن سند از غير خاصخود, سندي
مستخرج بخاري, صحيح بر اسماعيل ابوبكر مستخرج است قبيل اين از مييابد/ ت�قي او سند با
ايمن بن عبدالملك مستخرج و ترمذي, سنن بر طوسي ابوعلي مستخرج مسلم, صحيح بر ابوعوانه

م/ ـ /٣٠٨ ص مصطلحه, و الحديث علوم : ك/ ر/ ابوداوود/ سنن بر

طريقموصول به عمار بن هشام حديث ابونعيم مستخرج و اسماعيلي, مستخرج١ در گفتهاند/
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طـريق غـير از را حديث اين خود روايت در نيز هروي ابوذر است/ شده روايت بخاري از
و الشـاميين, مسـند و الكـبير المـعجم در طبرانـي همچنين است/ كرده نقل هشام تا بخاري
و بسط را آن الباري فتح در نيز ابنحجر و آوردهاند را حديث اين خود صحيح در ابنحبان

است/ داده توضيح
حديثرا اين درتاريخخود بخاري نيز و ابنابيشيبه احمد, كه حالي در دوم: اشكال پاسخ
mnopqنقل خدا رسول از اشعري, ابومالك از غنم, بن عبدالرحمن از بنابيمريم, مالك طريق از
مـيشود روشـن بدينترتيب ندارد/ اشكالي سند يك آن در صحابي نام در ترديد كردهاند,
در كه ابيمريم بن مالك زيرا است; كjبي قيس بن عطية از دارد وجود سند اين در كه ترديدي
از يكـي ابـومالك و نكرده, ترديدي ابومالك در است عطيه همراه شيخ يك از حديث نقل
آورده ابـنحزم ايـراد بـرابـر در ابنحجر كه است پاسخي چكيده اين است/ مشهور صحابة

است/
ميگويد: صjح بن ابوعمرو شيخ

در است مـنقطع حديث صورت صورتش و آمده مسلم صحيح و بخاري صحيح در آنچه
نوع اين نيست/ ملحق حديثمنقطع به ضعيف, دايرة به آوردن در و صحيح دايره از خروج

است/ اندك بسيار كتابمسلم در و زياد بسيار كتاببخاري در و گويند تعليق را حديث
و بـخاري ميان كه كسي حكايتكند بيقين كه باشد لفظي به كتاب دو اين در تعليق گر ا
بنابر بعد, به او از سند و كرده روايت يا گفته را [حديث] سخن آن افتاده جدايي او با مسلم
يـا روايتكرده, فHن از <زهري بگويند: مسلم يا بخاري كه آن �همانند است متصل شرط
كـتاب دو ايـن ويژگي بياورند~ را زهري صحيح ِاسناد سپس و گفته> فHن از نقل به زهري

باشد/ صحيح دو آن نزد چنينحديثي كه ميكند اقتضا
را انـقطاعي چـنين كه آنجا است, نكرده ابراز درست نظري ظاهري حزم ابن محمد ابو
مباح بر مبني خود فاسد فتواي رهگذر همين از و دانسته صحتحديث در موجبخدشه
در حديثصحيحي استهيچ شده مدعي و نشانده كرسي به را لهو و آ:تموسيقي بودن
يـا ابـوعامر حـديث بـه ادعايي چنين راه شدن هموار براي وي نيامده/ موضوع اين تحريم
و الحـر يسـتحلون اقـوام امـتي في <ليكونن : فرمود mnopqكه خدا رسول از اشعري ابومالك
در را آن بـخاري گرچه ـ حديث اين شده مدعي و داده پاسخ المعازف> و الخمر و الحرير
بـن هشام است: گفته آن نقل پساز بخاري زيرا نيست; صحيح حديثي ـ آورده خود كتاب
بـين سـند كـه است حالي در اين و برده پيش هشام سند به را حديث آنگاه و ـ گفت عمار
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است: كرده جهتخطا چند از خود ادعاي اين در حزم ابن است/ منقطع هشام تا بخاري

او از و ديده را هشام بخاريخود چه, ندارد; وجود انقطاعي اينسند در اساسًا كه اين ١ـ
مروي و راوي ميان وقتي كه كردهايم ثابت الحديث علوم خود كتاب در نيز ما است/ شنيده
را آنچه نباشد, نيز تدليس احتمال آن, كنار در و باشد, پذيرفته صورت شنيدني و ديدن عنه
او از را آن وي كه ميكنند حمل اين بر ـ باشد كه لفظي هر به ـ ميكند نقل ديگري از راوي
حـمل ايـن بـر گـفتهاش mnopqگـفت, خدا رسول بگويد: صحابي گر ا كه چنان است/ شنيده
ثـابت خHفش كه آن مگر است, mnopqشنيده خدا رسول از خود را سخني چنان كه ميشود

دارد/ وجود حكم همين نيز <قال> از غير ديگر الفاظ مورد در شود/
و روايتشده متصل سند به بخاري غير طريق از لفظ همين با حديث همين كه اين ـ ٢

است/ معروف آن اتصال
كتاب دو اين در انقطاعي چنين مثل باشد, انقطاع يك گفتهاند آنچه گر ا حتي كه اين ـ ٣
دانسـته مسـلم و بخاري شرط و عادت از آنچه حكم به مسلم], صحيح و بخاري صحيح ]
كـتابي در را حـديث كـه چـرا ندارد; كند وارد خلل سند صحت به كه انقطاعي حكم شده,
اطمينان و بررسي بدون ندانستهاند روا هرگز و اختصاصدارد احاديثصحيح به كه آوردند

باشد/ ديگران ناحية از كه ارسالي يا انقطاع خHف درستبر گويند, سخن آن از جزم به
در ابنحجر كه چونان ميرسيم/ بر را حديث اصل با باب عنوان مطابقت چگونگي اينك

ميگويد: باره اين در ابنمنير كرده, البارينقل فتح
گويا است]/ حديثنيامده در كه ] اسمه> بغير <ويسميه در مگر حديثمطابقتدارد, با عنوان
بعيد زيرا بهچنينبرداشتيرسيده; متنحديثآمده در كه عبارت<منامتي> استناد به بخاري
حـHل نـام تـغيير و توجيه و تٔاويل هيچ بدون را شراب است محمد امت از كه استكسي
امت از كرده چنين كه آن مخالفتباشد, و عناد سر از شراب شمردن حHل گر ا چه, بشمرد;

است/ دين ضروريات از حرمتخمر كه چرا است; بيرون مسلمان
آن اما استتصريحشده, بخاري عنوان مقتضاي آنچه به طريق اين غير در اين بر افزون
رويوي همين از موافقتندارد/ آن نقل حديثو به جزم بر بخاريمبني شرط ديگر طريق

است/ رسيده برداشتي چنين به آورده خود كه روايتي طريق از تنها

حديث شرح
الحر <يستحلون كه بود خواهند الزمان آخر در من امت از كساني اقوام>; امتي من <ليكونن
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يـعني ميشمرند; حjل را لهو آ*ت و شراب و حرير و ِحر المعازف>; و الخمر و الحرير و
در <ِحر> ميدانند/ حjل را اينها فاسد تٔاويلهاي كمك به گفتهاند, ديگران و ابنمنير كه چنان
را زنا كه, آن عبارت معناي اساس اين بر و است فرج معناي به بخاري صحيح روايات بيشتر
كه آمده <الخز> <الحر> جاي به ابوداوود روايت در ميشمرند/ حjل توجيه و تٔاويل كمك به
دربارة كه چرا ميشود; بافته حرير و پشم از كه معروف خز آن نه است, نفيس ابريشم نوعي
كـلمة مـيگويد: ابنعربي است/ حjل قويتر نظر بنابر و دارد, وجود نظر اختjف آن حكم
<الحر> همان بخاري روايت در مشهور و گزيدهتر ميگويد: ابنحجر است/ تصحيف <الخز>
فروج امتي تستحل ان <يوشك لفظ به ابنمبارك الزهد كتاب در cdefgكه علي حديث و است,

است/ احتمال همين مٔويد آمده, الحرير> و النساء
كنار در َعلَم> جنب <الي گزينند سكونت شمرندگان حjل اين از كساني و اقوام> لينزلن <و
ئاتيهم لهم بسارحة عليهم <يروح ـ است اعjم آن جمع و بلند كوه معناي به علم ـ بلند كوهي
در ـ مـيگردد باز آنان نزد نياز و كار پي در گله همراه به چوپان شامگاهان, چون و لحاجٍة>
است گله معني به كه سارحه زيرا شده; حذف مقام قرينة به است چوپان كه جمله فاعل اينجا
بـيا/ مـا نـزد دوبـاره فـردا مـيگويند غـدًا> اليـنا ارجـع <فيقولون ـ ميخواهد چوپان گزير نا
اللـه> <فيبيتهم فرمود: كه چونان رفتهاند, ميان از همه ميبيند ميآيد آنان نزد كه صبحگاهان
خـراب آنان سر بر را كوه و عليهم> العلم <ويضع ميرساند هjكت به شبانه را آنان خداوند
شدن خراب همين وسيلة به آنان هjكت چه مسبب; بر است سبب عطف عبارت اين ميكند/
روايت در كه چونان القيامة>; يوم الي خنازير و قردة آخرين يمسخ <و است سرشان بر كوه
گروه همين از ديگراني منهم> <آخرين <آخرين>, اين از مقصود آمده, اسماعيلي و ابوداوود
در كه چونان باشد, حقيقي مسخ مسخ از مقصود كه دارد احتمال ميگويد: ابنعربي است/
خوي شدن ديگرگون از كنايه كه دارد وجود احتمال اين هم پذيرفت/ صورت پيشين امتهاي

است/ سزاواتر و سازگارتر حديث سياق به نخست معناي ميگويد: ابنحجر باشد/ آنان

حيله حرمت بر احاديث گواهي
حjل را حرامها اين كه كساني كه دارد ظهور يا صراحت مطلب اين در گذشت كه احاديثي
نـه دانسـتند, ظـاهر و نـام بر معلق را شرع حكم و آوردند روي توجيه و تٔاويل به شمردند
از او عذاب و قهر كه گرفت خود عذاب و قهر به را آنان رويخداوند همين از معنا/ و حقيقت
شمردند, حjل <نكاح> نام به بماند مصون بايد كه را دامنهايزنان اينان نيست/ دور ستمكاران
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به و است تحليل نكاح كار اين روشن نمونة نبود/ زنا جز حقيقت در كردند آنچه كه حالي در
آن از كارهايي چنين زشتي روي هر به كرد/ لعنت را محلَّلله و محلِّل خدا رسول سبب همين

اسم/ و ظاهر نه است مسميى و حقيقت تابع مفاسد و مصالح كه ميخيزد بر
تـوجهي بـدان و شـمردند حjل آن جز ديگر نام هر به يا نبيذ نام به را شراب گروه اين
را حرير دارد/ وجود همانندش و نبيذ در آن علت نيز و حرام حقيقت و معنا همان كه نكردند

است؟ كرده حرام آورده, برون بندگانش براي كه را خداوند زينت كسي چه بگو :٣٣ اعراف. ـ ١

از و شمردند حjل <١ لِِعبىاِدِه اَْخَرَج الَّتِي اللّىِه زيىنََة َم َحرَّ مَْن <ُقْل آية حكم به و <زينت> نام با هم
بـرداشـتي اسـتناد بـه را رسـول سـنت بدينسان و برتافتند روي تحريم, از كي حا احاديث
و خوش <صداي نام به را حرام موسيقي آ*ت و غنا آنان كردند/ رّد خداوند كتاب از نادرست
گذاشتنمعانيو وا و نامها با بازي وسيلة به و رهگذر اين از دانستند/ حjل روان> آسايش ماية
خدا حرامهاي كردن حjل براي است, داشته مقرر آنها مjك به را تحريم شرع كه حقايقي
بدين كرد, مسخ را ديگر گروهي و برد فرو زمين در را گروهي خداوند جستند/ بهانه و حيله
روي تحريم فلسفة از و شارع مقصود از و شمردند حjل حيله كمك به را محارم كه سبب

گرداندند/
شرعي احكامي به ورزان حيله نوعند; اين از حيلهها بيشتر يا همه كه است حالي در اين
حjل را آنچه ميشوند مدعي و ميدانند وابسته ظاهر و لفظ به صرفًا را آنها و ميآورند روي
مـعناي و حقيقت ميدانيم اما نميگيرد, قرار است حرام آنچه لفِظ شمول دايرة در گرفتهاند
صورتها و نامها تبديل بود بنا گر ا و است, حرام معناي و حقيقت همان گرفتهاند حjلش آنچه
ديگرگون شرايع همة ميگرويد, تباهي به ديانتها همة آورد پي در را شرع حكم تغيير و تبديل

ميرفت/ ميان از بندبند و ميگسست هم از رشته رشته اسjم و ميشد
از موضوع] خود تغيير [نه موضوعها نام دادن تغيير كه آن بر است دليلي حديث اين, بنابر
مقاصد معانيو احكام مناط مjكو كه چرا نميشود; احكام تبديل و موجبتغيير مردم سوي
ميدارد باز هدف به رسيدن از را ورزان حيله كه است حقيقت همين ظواهر/ و الفاظ نه است,

ميگويد: الباري فتح در حجر ابن روي همين از ميگرداند/ بر آنان خود به را نيرنگشان و
حرام خداوند آنچه كردن حHل براي كه ميدهد كساني به سخت عذابي وعدة حديث اين
داير حكم اينحديثميگويد: همچنين ميجويند/ بهره آن نام دادن حيلةتغيير استاز كرده
و است آن بـودن آور مسـتي خـمر تحريم علت ميدانيم سوي ديگر از و است علت مدار
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ابن نباشد/ خمر اسم چند هر هست, هم تحريم حكم باشد آوري اينمستي جا هر بنابراين
ايـن مـيگويد: مـيدانـند, آنـها به وابسته و الفاظ بر جاري را احكام كه كساني رّد در عربي

آنها/ الفاظ به نه دارند تعلق اسماء معاني به احكام كه آن استبراي حديثمستندي

كارگزاران به هديه : ١٥
خود كارگزاري به را اللتبيّه mnopqابن خدا رسول گفت: كه است رسيده ساعدي ابوحميد از
گفت: كند حساب وخواست mnopqآمد پيامبر نزد چون او گماشت/ بنيسليم زكات گردآوري در
mnopqفرمود: خدا رسول است/ شده داده من به كه است هديهاي هم اين و شماست, مال اين
و برخاست سپس بيايد؟> نزدت هديه تا ننشستي مادرت و پدر خانة در چرا گويي راست گر <ا
استعمل فانّي بعد, <اما فرمود: سپس گفتو ستايش سپاسو را خداي پرداخت/ خطبه ايراد به
لي, ُاهديت هدية هذه و لكم هذا فيقول: احدكم فئاتي الله وّ*ني مما امور علي منكم رجاً*
شيئًا منها احدكم *ئاخذ فوالله صادقًا كان ٕاْن هديته تٔاتيه حتي امه و ابيه بيت في جلس ّjفه
ٔاوبقرًة ُرغاء له بعيرًا يحمل الله لقي منكم احدًا فjٔعرفّن القيامة يوم يحمله الله جاء ٕاّ* حّقه بغير

است گـماشته بـدانـها مـرا خـداونـد كـه كارهايي از پارهاي بر را شما از مرداني من باري, ـ ١
شـده اهدا من به كه است هديهاي هم اين و شماست آِن از اين ميگويد: و ميآيد پس ميگمارم/
خداوند به برسد؟ او به هديهاش تا ننشست خود مادر و پدر خانه در چرا ميگويد راست گر ا است/
به ميكند حمل را آن كه حالي در قيامت روز بستاند را اينها از چيزي حق بنا شما از كس هر سوگند
كه حالي در م�قاتكرده خدايرا ميشناسمكه را شما از مردي كيد بتا آمد/ خواهد خداوند [حضور]

دارد/ پشت بر بعبعكنان گوسفندي يا و خّرستكنان گاوي يا كنان نعره شتري

نمايان حضرت آن بغل زير سفيدي تا كرد بلند را خود دستهاي سپس تَيَْعر>١/ اوشاًة خوار لها
است/ اتفاق مورد حديث اين بلّغت؟> هَْل <ٔا* فرمود: آنگاه گشت/

حديث شرح
و بگيرد خاندان اين از را زكات تا كرد بنيسليم زكات گردآوري مٔامور را اللتبيّه ابن پيامبر
از ابناللتبِيَّه برساند/ مسلمان نيازمندان مصرف به حضرت آن و دهد تحويل حضرت آن به
ناحية از وي و بود لتب خاندان از مادرش شده گفته ميباشد/ ازد عشاير از كه است بنيلتب

است/ عبدالله او خود نام گرنه و شد, معروف نامي چنين به مادر
فـقرا بـراي ثـروتمندان دارايـيهاي در خداونـد كه زكاتي گردآوردن mnopqبراي خدا پيامبر
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٢٢٧ حيله حرمت بر سنت د�لت
بارة در آنان از و ميكرد بازرسي و نظارت آنان كار بر خود و داشت كارگزاراني بود قرارداده
لتبيه بن عبدالله به بار يك وي جمله, آن ميخواست/از حساب بودند گردآورنده كه mnopqاموالي پـيامبر نـزد خـود مـٔاموريت انـجام از پس او گردآورد/ را بنيسليم زكات داد مٔاموريت
در كه اموالي بارة در حضرت آن آورد/ ايشان حضور به بود گردآورده كه را اموالي و بازگشت
نيست, زكات جزو اموال اين از بخشي شد مدعي نيز او خواست/ حساب او از داشت اختيار
از بخش اين بدينترتيب ميخواست وي دادهاند/ او به دهندگان زكات كه است هدايايي بلكه
سخن اين بار زير ًjاص پيامبر اما نگذارد/ فقيران اختيار در و كند قلمداد خود آن از را اموال
را هديهها اين آنان ساخت روشن او براي و كرد محكوم را آن و مخالفت آن با ًjكام و نرفت
دادهانـد/ قرار او اختيار در زكات, گردآوري منصب داشته,يعني وي كه منصبي حكم به تنها
همان يعني فقرا حقوق ستاندن كامل در هديهها اين گرفتن از پس وي *بد كه آن ديگر نكتة
در كنند, هديه او به چيزي تا كرده حيلهاي چنين پيش از يا ورزيده, تساهل و كوتاهي زكات
را او كسـي نه بود نشده گماشته سمتي چنين به و بود نشسته خود خانة در او گر ا كه حالي
رسيده او به طريق اين از آنچه اين, بنابر ميكرد/ هديه او به را چيزي كسي نه و ميشناخت
براي فقرا حقوق دربارة ورزيدن مسامحه مقابل در بلكه است, نبوده او خالص و خاص حق
عـمومي امـوال روي از و كـند قـلمداد خود مال را آن ميتواند چگونه او و آمده حاصل او

بردارد؟ مسلمانان
يابد رواج كارگزاران ميان در هديه نام با رشوه مباد كه بيم اين از كرم پيامبرا كه بود چنين
اين و ندارد وجود كسي براي حقي چنين شرعًا كه داشت بيان و فرمود ايراد همگاني خطبهاي
مادر و پدر خانة در وي گر ا كه دليل بدان است مسلمانان اموال گرفتن اختيار در براي حيلهاي
نام با ولي است <رشوه> آن ستاندن اين بنابر نميرسيد/ او به هديههايي چنين بود نشسته خود
فرداي و دارد فرجامي چگونه كند چنين كس هر كه فرمود mnopqبيان كرم پيامبرا همچنين هديه/
بدينسان و ميآورد همراه خود با آشكارا گرفته را آنچه و ميآيد خداوند نزد گناهكار قيامت
چنين پذيرفتن و ستاندن كه آن بر است دليلي اين ميشود/ رسوا ًjكام همگان ديدگان برابر در

است/ بزرگ گناهي خداوند نزد هديههايي,
آن بغل زير سفيدي حاضران كه كرد بلند آسمان به چنان را خود دستان كرم ا پيامبر سپس
تا گرفت گواه است رسانده مردم به را مهم اين كه اين بر را خداوند آنگاه و ديدند را حضرت

باشد/ نهاده خود شانة از را بارگران اين و رسانده را مسٔاله حساسيت و عظمت
بـاز اين از را منصبان صاحب و كارگزاران همة حديث است, روشن كه چنان اين, بنابر
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بگيرند/ رشوه كسي مصالح و منافع آوردن فراهم يا كسيو از ستم دفع لواي زير در كه ميدارد
حقوقي همان از بخشي بلكه نيست, حقشان بگيرند آنچه كه ميكند حكايت اين از همچنين

ميكنند/ كار آن براي كه است

حيله حرمت بر حديث گواهي
هر فرمود وبيان كرد حرام باشد داشته رشوه معناي كه صورتي در را mnopqهديه خدا رسول
اين ميكند/ رسوا همگان ديدگان برابر در قيامت در را او خداوند بپذيرد را هديهاي چنين كس
ظاهر; و صورت نه آنهاست قصد و انگيزه كارها, در مjك كه برآن است روشن دليلي خود
ظاهرش رعيت, سوي از زكات امور عهدهداران به كننده راضي رشوهاي اهداي نمونه, براي
و آزار و سـتم از جلوگيري يا آن از مقصود اما است, مهرورزي و دوستي و پيوند و تسامح
در انگـاري سـهل بـه آنـان واداشتن يا و ميرود, احتمال كارگزاران آن از كه است اجحافي
شرع mnopqحكم پيامبر روي همين از است/ واجب دهنده هديه بر آن اداي كه حقوقي ستاندن
آن پذيرش و خوانده رشوه را هديه اين و ساخته مترتب است دهنده هديه مقصود آنچه بر را

است/ كرده تهديد سراي آن در رسوايي به را پذيرنده نيز و دانسته حرام را

اصط�ح در است/ كردن طرفداري نيز و گذاشتن فرو و بخشيدن معناي به لغت در محابات ـ ١
سـود به معامله طرفهاي از يكي آن, در كه ميشود اط�ق معامله يا و فروش يا خريد از نوعي به
آورده محابات براي تعريف دو الفقهاء لغة معجم در قيمتگذارد/ واقع از كمتر را خود كا�ي ديگري

است: صادق نيز دو هر كه
تخفيف ديگران از بيش آنان از يكي براي يا بدهد, چيزي همانند, چند از يكي به كه اين ـ الف
فرزندان از يكي به توجيهي هيچ بي اينكه همانند باشد, داشته صحيحي وجه اينكار كه آن بي دهد,

كند/ هبه خود
بدهد واقعي ثمن از افزونتر بهايي خريدار, ترتيبكه بدين كنند, مسامحه معامله در اينكه ـ ب

م/ ـ بفروشد/ واقعي بهاي از كمتر به را چيزي فروشنده يا

يا و فروش يا خريد در محابات١ جامة به ميآيد, در هديه جامة به رشوه گاه كه چونان
هرگونه و است يكي اينها همة در كار حقيقت اما ميآيد, در نيز آن همانند و بدهي بخشودگي
صاحبان همة كه ميشود سزاوار را لعنتي و ميآورد پي در مفسده پذيرد انجام كه نام هر با و
و الراشـي الله لعن فرمود: كه كردهاند mnopqنقل خدا رسول زبان از را آن ـ نسائي بجز ـ سنن

لعنتكند/ را گير رشوه و ده رشوه خداوند ـ ٢

المرتشي>/٢



٢٢٩ حيله حرمت بر سنت د�لت
از كساني و قاضيان به كه هديههايي كه كردهاند برداشت چنين ابناللتبيّه حديث از عالمان
گر ا دهنده هديه كه چرا نيست; جايز آنها پذيرفتن و است رشوه نوعي ميشود داده قبيل اين
كه است روشن باشد, عادتنداشته او به هديهدادن به قضاوت, مقام به قاضي رسيدن از پيش
براي يا ميخواهد و ميدهد هديه او به هدفي غرضو پي در تنها مقام اين به او رسيدن از پس
و سـتم يـا و برسد, خود حق به او واسطة به يا شود, برخودار او كمك از باطلي به رسيدن

و المقاصد جامع از آنگاه و ميآورد حرامها شمار در را مكاسبرشوه در 4ره3 انصاري شيخ ـ ١
د�لت حرمت اين بر سنت و كتاب و است آن تحريم بر مسلمانان اجماع كه ميكند نقل مسالك
نقل از پس و ميپردازد رشوه تفسير به نكوهيده بسختي را رشوه چندكه رواياتي پساز شيخ ميكند/
شـود داده كـم حـا بـه باطل خصوص براي كه چيزي به <رشوه ميگويد: چنين خود تعريف, چند
او سود به كردن حكم يعني خود غرض حصول براي شخص كه را آنچه همه بلكه ندارد, اختصاص
نيز همين باطل/ خواه و باشد حق دهنده, رشوه براي كردن حكم اين خواه ميگيرد, بر در است داده

م/ ـ ٣٠ ص المكاسب, كتاب انصاري, شيخ ك: ر/ است>/ نهايه و مصباح عبارت ظاهر

قـاضي نـزد مـيخواهـد كـه است آن وي هدف كمترين بدارد١/ دور خود از را او اجحاف
خود نزاع طرفهاي بر جايگاه اين از جستن بهره با بتواند بسادگي و باشد وا*مقام و آبرومند
را خود حقوق ديگران كه شود آن مانع يافته كه ابهتي حشمتو از گرفتن بهره با يا يابد چيرگي
اين, بر افزون ميانجاميد/ رشوه كه ميانجامد جا همان به همه اهداف اين كنند/ مطالبه او از
خود اين است/ سرشته ورزد دوستي كه آن دوستي بر دلها كه چرا است; بردگي سبب احسان
در و كند پيدا دهنده هديه به قلبي تمايل نوعي ستانده هديه كه قاضيي يا كم حا ميشود سبب
رشوه, است/ حق بر كه گمان اين بر بدارد, مقدم ديگران بر را او گاه, ناخودآ داوري, هنگام
را حكم همين نتيجه در و اثر همين نيز هديه كه است حالي در اين و نميكند اين از بيش كاري

دارد/
بـه خود سخن اين mnopqبا خدا رسول كه است چيزي همان هديه و رشوه ميان مرز تنها
برايت تا ننشستي مادرت و پدر خانة در چرا ميگويي راست گر <ا كه فرمود اشاره ابناللتبيه
آن همانند ميشود داده هديه منصب به رسيدن از پس آنچه گر ا سخن, ديگر به بياورند>/ هديه
است, رشوه گرنه و است هديه است ميشده هديه او به بدان رسيدن از پيش كه باشد چيزي

باشند/ نهاده آن بر نامي هر
را السنن معالم در خطابي سخنان متن ابناللتبيه حديث ارزش دليل به اينجا در نيست بد

ميگويد: او بياوريم/ است داشته اظهار حديث اين شرح در كه
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ديگـر حكم و است حرام ميشد داده كارگزاران به كه هديههايي كه ميكند بيان حديث اين
جانبداريكند, دهنده هديه از كارگزار كه ميشود هديه آن براي بلكه ندارد, را مباح هديههاي
خيانتاستو هم كار اين واجباستببخشد/ او بر را آنچه از بخشي يا و تخفيفدهد او به
هـديه از مسـتحقانش بـراي را آن ميبايست وي كه واجبي حق از درربودن و كردن كم هم
مادر خانة در <چرا فرمود: كه ابوداوود روايت mnopqبه خدا رسول سخن اين در بستاند/ دهنده
چـه هر كه اين بر است د:لتي نه؟> يا ميآورند هديه او براي آيا ببيند تا پدرشننشست يا
براي سودي كه دادني قرض است/ ممنوع نيز خود شود ممنوع و يكحرام ذريعة و وسيله
آن در كـرايـه دادن بدون گيرنده رهن و دهند رهن به كه خانهاي آورد, پي در قرضدهنده
به آن بر يا شود سوار آن بر دادن كرايه بدون گيرنده رهن و دهند رهن به كه مركبي بنشيند,
به درهم يك كه معناستكسي همين در نيز و است, كلي قانون همين مشمول مسافرترود
آن واقـع در شـخص دادوستد, اين در كه چرا بفروشد; درهم دو به نان قرص يك ضميمة
اسـتفاده مـورد سـود عـنوان بـه زايـد درهـم آن ستاندن براي بهانهاي و وسيله را نان قرص

م/ ـ است/ صوري عقد يا بيع معناي به و حيله از مصداقي تلجئه آورديم پيشتر كه چونان ـ ١

مشـمول شـود آورده ميان به معامله در كه دخيلي هرگونه و تلجئه١ هرگونه است/ قرارداده
او براي آيا ببيند تا ننشست خود مادر خانة در حديث<چرا از استفاده با كه است حكم همان
يكديگربسنجيم با را مورد دو جا همه كه است آن قاعده داشتيم/ اظهار نه> يا ميآورند هديه
فرض در كه داشت را وضعيتي همان نيز ديگري با اقتران فرضعدم در يك هر آيا ببينيم و
گـاه امورآ حقيقت به خود خداوند روي هر به نيست/ چنين كه يا دارد, ديگري آن با اقتران

/٨ ص ج٣, السنن, معالم خطابي, ـ ٢

است/٢

ربا جاي به دهنده حرام به گيرنده وام هدية : ١٦
هدية گيرنده وام سوي از وام بازپرداخت از پيش كه كرد نهي را دهنده mnopqوام كرم ا پيامبر
وامي برابر در دهنده وام به دادن پاداش يا فرضي چنين در هديه از مقصود زيرا بپذيرد; را او
كه چند هر خود, طلب ديرستاندن به وي كردن وادار براي است وسيلهاي يا و داده, كه است
معناي در و حكم در كاري چنين باشد/ نياورده هم زبان بر و نكرده شرط را ديرستاندن اين
يا و خود بدهي دادن پس باز هنگام به گيرنده وام است جايز كه است رو همين از و رباست
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٢٣١ حيله حرمت بر سنت د�لت
رفته بين از ربا معناي اينجا در كه چرا كند; هديه او به چيزي يا و بدهد اضافه چيزي آن, از پس
موجب به هديه دادن يا و اضافي اين پرداخت كه است جايي در هم جواز همين البته است/
بدهي بازپرداخت از پيش كه است هديهاي همانند گرنه و نباشد, عرفي يا لفظي شرط هيچ
به كه كساني البته ميبندد/ را ربوي حيلههاي بسياري باب و ربا راههاي نهي اين ميشود/ داده
مـخالفت نـبوي سـنت با بدينسان و دانسته جايز را كار اين ندارند توجهي عقود از هدف
مـيگويد كـه مـيآوريم را احـاديثي از پارهاي اينك آشكاراست/ حقيقتي اين و ورزيدهاند,

رباست: و ُسحت و حرام باشد كه شكل هر به و نام هر با دهنده وام سوي از هديه پذيرش
بـن اسـماعيل و كـرد, حديث نقل ما براي عمار بن هشام كه ميكند روايت ابنماجه ١ـ
براي هنائي يحييبنابياسحاق از ضبي حميد بن عتبة و كرد, حديث نقل هشام براي عباس
به مالي ديگري به ما از كسي پرسيدم: مالك انسبن از گفت: كه كرده حديث نقل mnopqاسماعيل خـدا رسـول گـفت: انس چيست؟] [حكم ميدهد, هديهاي وي به او و ميدهد قرض
يكون ٔاْن ٕاّ* يقبله * و فjيركبها الدابة علي ٔاوحمله اليه فٔاهدي قرضًا ٔاحدكم اقرض <ٕاذا فرمود:

مركبخود بر را او يا كرد هديه وي به چيزي او آنگاه و قرضداد ديگري به شما از كسي گر ا ـ ١
دو آن ميان چنينچيزي پيشنيز از كه آن مگر بپذيرد, را هديه آن يا بنشيند مركب بر نبايد كرد, سوار

/١٩ باب الصدقات, كتاب ماجه, ابن سنن ك/: ر/ است/ داشته جريان

حسـن سـندي مـيگويد ابنتيميه كه چونان حديث, اين سند ذلك>١/ قبل بينه و بينه جري

/١٢٨ ص التحليل, ابطال علي الدليل اقامة ابنتيميه, ـ ٢

است/٢
ميگويد: ا�وطار نيل در شوكاني

بن همچنينعتبة است/ مجهول او و هنائي, بنابياسحاق يحيي بر انسمشتمل حديث سند
روايت او از كه هم كسي و ضعيفدانسته را او احمد استكه رجالسند ديگر از حميدضبي

/١٦٩ ص ج٥, , ا7وطار نيل ـ ٣

ضعيفاست/٣ نيز وي كه عياشاست بن اسماعيل ميكند
صـحيح رجـال از و ثقه هنائي يزيد بن يحيي كه اين به است, مردود شوكاني سخن اين
هنائي از كردن روايت به نيز ضبي حميد بن عتبة است/ ابواسحاق او پدر كنية و است مسلم
شرطهاي و است راويان عدالت به حكم در كسان سختگيرترين از كه ابوحاتم و است معروف
كه شده نقل احمد از كه هم اين است/ درست حديثش گفته: او دربارة ميگذارد را بسياري
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از وي كه است آن سخن اين از نيست>مقصودش قوي و است ضعيف <او گفته عتبه دربارة
مـيبايست كـه است كسـاني از بـلكه مـيشود, شمرده صحيح حديثشان كه نيست كساني
به حال عين در و ميناميدند ضعيف را حديثي چنين دوران آن در دانست/ حسن را حديثشان
گـونة دو به تنها حديث زمان آن در چه ميجستند; نيز استناد بدان است حسن كه دليل آن
ضعيف حديث ميگويد: احمد كه است حديثي چنين دربارة ميشد/ تقسيم ضعيف و صحيح
است/ حسن اما نميرسد, صحيح حديث پاي به كه ضعيفي حديث يعني است: بهتر قياس از
و شـاميان از حـديث نـقل در و حافظ, است سند رجال ديگر از كه نيز عياش بن اسماعيل
در كـه حديثي كه حالي در ميباشد, ضعيف حجازيان از او حديث تنها و است ثقه ديگران

نيست/ حجازيان از كرده نقل اينجا
ادامـه در داشـته اظهار را سخنان اين كه ابنتيميه است/ حسن حديث شداين ثابت پس
ولي كرده, عياشنقل بن اسماعيل از سننخود در منصور بن سعيد را حديث همين ميافزايد:
يزيدبن از درتاريخخود را حديث اين نيز بخاري /</// هنائي يحيي ابي بن يزيد <از است: گفته
ئاخذهدية>/ jف ٔاحدكم ٔاقرض <ٕاذا فرمود: كه كرده mnopqنقل پيامبر از انس, از هنائي يحيي ابي
است/ شده ديگرگون راوياش نام كه است حديث همان اين من گمان به ميگويد: ابنتيميه

فـهو مـنفعة جّر قرض <كل mnopqفرمود: خدا رسول كه است شده cdefgروايت علي از ـ ٢

رباست/ پيآورد در منفعتي كه قرضي هر ـ ١

مصعب بن سوار به آن سند سلسلة در و كرده نقل اسامه ابي حارثبن را حديث اين ربا١>/
ايـن حـال عـين در است/ مـتروك راويي كه ميكنيم خورد بر كور مٔوذن به مشهور همداني
قرض <كل عبارت به المعرفه در را آن بيهقي كه دارد عبيد بن فضالة از ضعيف گواهي حديث
از نيز ديگري موقوف شاهدهاي اين بر افزون است/ آورده الربا> منوجوه وجه فهو منفعة جّر
عباس بن عبدالله و عمر, بن عبدالله عمر, مسعود, بن عبدالله ابيبنكعب, سjم, بن عبدالله

است/ رسيده حديث اين براي
آنجا در و رفتم مدينه به گفت: كه كرده نقل ابوموسي از ابوبرده از خود صحيح در بخاري
سرزميني در تو گفت: من به سپس و كرد ذكر كامل حديثي وي برخوردم/ سjم بن عبدالله به
يك يا كاه, بار يك تو به او داشتيو حقي كسي بر گر ا است/ شده گستر همه ربا آن در كه هستي

پـختن از پس و مـيكردند آرد را آن نشـين بـيابان تـازيان كـه بـياباني است دانـهاي <قّت> ـ ٢

رباست/ آن كه نپذير كرد هديه قت٢ بار يك يا و جو بار
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م/ ـ 7روس/ فرهنگ ك: ر/ ميخوردند/

گفتم: كعب بن ابي به گفت: كه كردهاند نقل حبيش زربن از حديث پيشوايان ديگر و اثرم
يافته رواج ربا آن در كه ميروي سرزميني به گفت: بروم/ عراق جهاد, سرزمين به ميخواهم
دهد تو به هديهاي با همراه را قرضت تا آمد سپس و دادي قرض كسي به آنجا در گر ا است;
است; شـده نـقل مسعود ابن از نيز معنا همين برگردان/ او به را هديهاش و بپذير را قرضت
او و داد قرض كسي به درهم چند مسعود ابن كه كرده نقل نخعي ابراهيم از حماد, از ابوحنيفه
اين پذيرش از مسعود ابن اما بدهد, وي به تا آورد وي براي بهتري درهمهاي چندي از پس
حديث اين محمد و ابويوسف بياور/ درهمهايمان همانند گفت: و ورزيد خودداري درهمها

كردهاند/ نقل و ثار �ا� كتاب در را
قرض مردي به من گفت: و آمد او نزد مردي كه است شده نقل هم عمر بن عبدالله دربارة
گـفت: عـمر بـن عبدالله آورد/ ارزشمندي هدية من براي او و بشناسم را او كه آن بي دادم,
سـالم از كـن/ حسـاب بدهياش] بازپرداخت عنوان [به برايش يا برگردان او به را هديهاش
فروشي ماهي به من گفت: و آمده ابنعباس نزد مردي گفت: كه است رسيده هم بنابيجعد
قـيمتش من گمان به كه است داده [هديه] ماهي يك من به او و دادهام, قرض درهم بيست
بن سعيد را اثر دو اين بگير/ درهم هفت او از تنها كنون ا گفت: ابنعباس است/ درهم سيزده
قرض چيزي كسي به گر ا كه: است رسيده ابنعباس از همچنين است/ كرده روايت منصور
حـرب را اثر اين بگير/ عاريه شدن سوار براي او از مركبي نه و بپذيرد هديه او از نه دادي,

است/ كرده نقل كرماني
ُابي و داد قرض درهم هزار ده كعب بن ُابي به عمر كه است رسيده ابنسيرين از همچنين
ُابي پس برگرداند/ نپذيرفتو را آن وي اما كرد, هديه او به خود باغ يا زمين محصول از چيزي
ما اينك و است, ميوه لذيذترين كترينو پا من ميوة كه ميدانند مدينه مردم گفت: رفتو او نزد
و داد عمر به را هديه سخن اين از پس او نپذيرفتي؟ را ما هدية چرا پس نداشتيم; نيازي بدان

پذيرفت/ نيز عمر
كه هستند گونهاي به قبيل اين از آثاري نيز و mnopqرسيده خدا رسول صحابة از كه آثار اين
كـه مـرفوعي حـديث مـعناي و كرد, سراغ نميتوان صحابه ميان در آنها براي مخالفي هيچ
بن يحيي حديث به را اينها همة گر ا ميشود/ تقويت آثار همين وسيلة به كرده, cdefgروايت علي
كنيم ضميمه است رسيده عينه بيع دربارة كه آثاري و احاديث به همچنين و هنائي اسحاق ابي
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ُسحت پيآورد در دهنده قرض براي منفعتي كه قرضي هر كه آورد خواهد پي در را يقين اين
بصورت منفعت اين خواه شدهاند, لعنت آن گيرندة و دهنده كه است ربايي مصداق و حرام و
خواه و حق بخشودن صورت به خواه فروش, يا خريد در محابات, قالب در خواه باشد, هديه
برابر در دادن عوض يعني ميكنند, تٔامين را هدف يك كه زماني تا اينها همة ديگر/ صورتي به

دارند/ يكسان حكمي قرض,
گفت: كه دارد, مخالفت شيخين نزد ابوهريره حديث با آثار و احاديث اين شود: گفه شايد
طلبيد را شترش آمدو حضرت آن وينزد روي همين از ميخواست/ پيامبر از شتر يك مردي
بزرگسالتر شتري جز آمدندو بر آن جوي و جست در پس بدهيد/ او به را آن mnopqفرمود: پيامبر
تـو براي خداوند دادي, كامل عوضي مرا گفت: مرد آن بدهيد/ او به را همان فرمود: نيافتند/

بخاري, صحيح : ك/ ر/ دهـد/ بازپس را خود قرض همه از بهتر كه است كسي شما بهترين ـ ١
/٧ و ٦,٤ باب ا�ستقراض, كتاب

مخالف همچنين احاديث و آثار اين قضاء١>/ احسنكم خيركم <اّن mnopqفرمود: پيامبر كند/ كامل
آن نزد داشتم طلبي پيامبر از كه حالي در گفت: كه است مسلم بخاريو روايت به جابر حديث

افزود/ آن بر هم چيزي و داد مرا بدهي او و رفتم حضرت
سخن آن از حديث كه ] ديگران قرض كردن ادا خوب كه است آن اشكالي چنين پاسخ
نـاحيه از كـردن ادا افزون اين زيرا نيست; آورد پي در منفعتي كه قرضي مشمول ميگويد]
گيرنده وام بلكه عام; عرف به نه و عرفخاص به نه لفظ, به نه است, شرطنشده دهنده قرض
در مالك روايت مطلب اين دليل است/ داشته كار اين به ثواب قصد باطن در هم و بظاهر هم
قرض به درهم چند ازمردي عمر بن عبدالله گفت: كه است مجاهد از مكي, حميد از الموطٔا
قرض تو به من كه درهمهايي از اينها گفت: مرد آن داد/ او به بهتر درهمهايي سپس و ستاند
خشـنودم/ كـار بدين دل ته از خود من اما ميدانم, داد: پاسخ ابنعمر است/ بهتر بودم داده
زيادي اين دادن ميگوييم و ميگيريم را عمر ابن نظر هم ما ميگويد: شيباني حسن بن محمد
نـظر نـدارد/ اشكـالي باشد نپذيرفته صورت گيرنده وام بر شرطي موجب به كه صورتي در

/٤٢ ص ج٣, الس�م, سبل ;١٨٤ ص ثار, W7ا ابويوسف, ـ ٢

است/٢ همين نيز ابوحنيفه
پرداخت هنگام به زيادي اين دادن كه دانستهاند شرط و كرده احتياط مسٔاله اين در حنابله
قـرض مـيان پيشين عادت كه آن مگر نيست, جايز آن از پيش اما باشد/ آن از پس يا بدهي
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هـم ايـن تازه است/ ميداده او به هدايايي عادي طور به كه باشد آن دهنده قرض و گيرنده
پسنديده احتياطي اين نباشد/ بيشتر معتاد حّد از ميدهد كه هديهاي كه آن به است مشروط

/٣٦٢ ـ ٣٦٠ ص ,٤ ج الكبير, الشرح ـ ١

است رو همين از ميبندد/١ ميآيد بر سنت و آثار از آنچه كمك به را ربا راههاي همة و است
ميگويد: ا�وطار نيل در شوكاني كه

از پـيش آن همانند و هديه دادن كه نميآيد :زم بدهي اداي هنگام پرداختن زياده جواز از
دو كه چونان نيست, حHل استو رشوه منزلة به كار اين زيرا باشد; جايز بازپرداختبدهي
حقيقت اين از سHم بن عبدالله اثر همچنين و بخاري تاريخ و ابنماجه سنن در انس حديث

حكايتميكند/
پرداختبدهي, در برايمهلتخواستنبيشتر آن مانند و عاريه و هديه گر ا كه آن حاصل
است كرده كه كاري برابر در دهنده وام به كه باشد آن براي يا و طلبكار, به رشوهاي عنوان به يا
كه باشد عادتي حكم به گر ا اما است, رشوه و ربا نوعي زيرا بود; خواهد حرام منفعتيبرسد,
اشكالي هيچ است, داشته وجود گيرنده وام و دهنده وام ميان ستاندن وام و دادن وام از پيش
زيرا است, منع ظاهر باشد, هيچپيشينهاي بي و هدف هيچ به اساسًا هم گر ا داشت/ نخواهد

دارد/ اطHق كار اين از نهي
از يـا و كرده شرط را چنينچيزي كه آن بدون بدهي, اداي هنگام در پرداختن زياده اما
باشد مقدار در زياده كه اين ميان تفاوتي هيچ بي است, جايز ظاهرًا باشند, داشته نظر پيشدر

داوطـلبانه گـيرنده وام گر ا ميگويد: و ميكند نقل فتوا عنوان به را همين شرايع در محقق ـ ٢
/٣٢٤ ص ا7س�م, شرايع ك/: ر/ است/ جايز بدهد عين در يا صفت در زيادهاي

قبلي شرط با حرمتزياده به الدين3 كتاب از ١١ 4مسٔاله الوسيله تحرير در نيز خميني4ره3 امام
گيرنده وام است مستحب بلكه ندارد, اشكال قبلي شرط بدون <زياده ميگويد: سپس و ميكند حكم

بكند>/ را اينكار
ك: ر/ است/ شده خ�ف نفي قبلي شرط بدون صحتزياده به حكم دادن بارة در لمعه شرح در

م/ ـ /١٤ ص ج٤, البهيه, الروضة

است/ جابر و حديثابوهريره نيز حكم اين زياد/٢مستند يا باشد كم صفت, در يا و
ميباشد/ نيز پرداختنمستحب زيادتر اين بلكه

و بـيع و سـلف <*يـحل mnopqفـرمود: پـيامبر كه است شده روايت عمر بن عبدالله از ٣ـ
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از بـردن سود بيع, يك ضمن در شرط دو يكديگر], به [منضم بيع و سلف نيست صحيح ـ ١
/١٩ باب البيوع, كتاب ترمذي, سنن ك: ر/ نيست/ تو نزد آنچه بيع و است, نشده ضمانت كه چيزي

نـيز و احمد را حديث اين عندك>١/ ماليس بيع * و تضمن مالم ربح * و بيع, في *شرطان
است/ صحيح و حسن حديثي گفته: ترمذي و كردهاند روايت سنن صاحبان

خداوند چيست؟ سلف و بيع آيا اما فرمود/ نهي را سلف> و <بيع پيامبر حديث, اين در
در و بفروشد ديگري به چيزي كسي گر ا كه است آن مقصود بگوييم كه آن مگر ميداند, خود
فروخته او به كه كا*يي واقعي قيمت بر قرض آن خاطر به و بدهد او به هم قرضي حال همان
صورت در چند هر رباست, حقيقت در كه ميشود زياده> با <قرض مصداق اين بيفزايد است
هـمانند تـبرعات عقود ديگر و بيع, همانند نيز معاوضات عقود ديگر باشد/ بيع ظاهر در و
كرد; جمع تبرع و معاوضه بين نبايد كه است آن حديث اين حاصل روي, هر به هستند/ قرض
و ميگيرد صورت آن ازاي به و معاوضه براي بلكه نيست, مطلق تبرع يك تبرعي چنين زيرا
عوضنيست از جزئي اينتبرع كه كنند اتفاق اين بر هم گر ا ميشود/ عوض از جزئي نتيجه در
قرض درهم هزار ديگري به كه كسي نمونه براي چه آوردهاند; هم كنار در را متباين پديدة دو
در ميفروشد, وي به درهم هزار به است درهم پانصد بهايش كه كا*يي آن, كنار در و ميدهد
وام و داده طرفقرض به خود كا*ي اضافي بهاي درهم پانصد همان به رسيدن هدف به واقع
را دهنده قرض كا*ي است شده راضي قرض درهم هزار كردن دريافت براي تنها نيز گيرنده
قرض دهنده قرض نه ميشد جدا هم از عقد دو اين گر ا بخرد/ آن قيمت از گرانتر درهم پانصد
هـر مـيخريد/ واقـعي بـهاي از گرانـتر بهايي چنان به را او كا*ي گيرنده قرض نه و ميداد
براي و ببرد سودي آن از و بدهد قرض ديگري به كه باشد آن شخص هدف كه هم معاملهاي
خواه وام از نقد دينار صد به كا*يي كه آن همانند جويد, بهره حيلهها از مقصود اين به رسيدن
و صد به نسيه كا*يي يا بفروشد, مدتدار دينار بيست و صد به را كا* همان سپس و بخرد
دينار ده كه را كا*يي يا بخرد, نقد دينار صد به را كا* همان سپس و بفروشد او به دينار بيست
هـر دهـد/ قرض وي به ديگر دينار پنجاه آن كنار در و بفروشد او به دينار پنجاه به ميارزد
و گيرد قرار ابناللتبيه mnopqبه پيامبر سخن آن مشمول باشدميتواند صورت اين به كه معاملهاي
بهايي چنان به را كا* آن آيا ببيني تا نكردي جدا همديگر از را عقد دو چرا شود: گفته او به
آن از يـا افـزوده كـا* بـهاي بـر قرض همين واسطة به گر ا نه؟ كه يا ميفروشي يا ميخري
در و آورده, حاصل را آن ضميمه معاملة همين كه شده داده منفعتي مقابل در قرض كاستهايد



٢٣٧ حيله حرمت بر سنت د�لت
خوانده آن مانند و بيع چون ديگري نام به چند هر رباست, معناي در شده انجام آنچه نتيجه
ميان از كرده حرام را ربا آن واسطة به خداوند كه را مفسدهاي حيلههايينميتواند چنين شود/

بزدايد/ را قرض از حاصل منفعت مفسدة نميتواند كه همچنان دارد, بر

حيله حرمت بر د$لتحديثها
و است قصد است معتبر آنچه عقد در كه دارد د*لت اين بر گذشت كه آثاري و احاديث
كرد/ بسنده آن ظاهر به عقد يك فساد يا و صحت يا حرمت يا حليت به حكم در نميتوان
طرفهاي كه نيتي و قلبي مقصود همان ميدهند انجام مقصود فjن براي را كاري وقتي بنابراين
گر ا استو حjل عقد باشد حjل گر ا كه است همين و است, سخن منزلة به دارند دردل عقد

حرام/ عقد باشد حرام
سوي از آن همانند و اجاره و شراء بيعو در محابات دادن, عاريه دادن, هديه اساس, براين
معنا در قرض گويا و ميشوند انجام قرض همان دليل به همه دهنده, وام نفع به گيرنده وام
آن هم مطلب اين دليل نكردهاند/ شرط را آنها لفظ به چند هر است, شده امور اين به مشروط
وام دهنده وام نه شود جدا دادن] [هديه ديگري از دادن] [قرض دو اين از يكي گر ا كه است
mnopqحكـم پيامبر روي, همين از ميكند/ محابات يا و ميدهد هديه گيرنده وام نه و ميدهد
مـترتب عـقد طـرفهاي مـقصود بر ميشود فهميده نهي صيغة از و است حرمت كه را شرع
بـر مـتفاوتش گـونههاي بـا را حـيلهها هـمة بنيان كه است اصلي اين ظاهر/ بر نه و ساخت

مياندازد/

زكات بازستاندن هدف به حيله حرمت : ١٧
را آن او و دادم كسي به خدا راه در را اسبي گفت: كه است شده روايت خطاب بن عمر از
ارزان را آن او ميكردم گمان و بخرم او از را اسب ميخواستم گذاشت/ شدن تباه معرض در
كهبدرهم اناعطا و <*تشتره فرمود: و mnopqپرسيدم خدا رسول از باره اين در فروخت/ خواهد

خود صدقه سراغ به بار ديگر كه آن چه, بدهد; تو به درهم يك به را آن چند هر نخر, را آن ـ ١
باب الهبه, كتاب بخاري, صحيح : ك/ ر/ رود/ خود كردة قي سراغ به كه است سگي همانند ميرود

/٣٧

است/ اتفاق مورد حديث اين قيئه>١/ في يعود كالكلب صدقته في العائد فاّن واحد
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فقه فلسفة با ناسازگار شرعي; حيلههاي ٢٣٨

حديث شرح
از نگهداري در كس آن كند/ جهاد خدا راه در آن پشت بر تا داد صدقه كسي به اسبي عمر
او از را آن كه شد عjقهمند عمر نرسيد/ آن به خوب و كرد كوتاهي دادنش ك خورا و اسب
در پس فروخت/ خواهد ارزان را آن وي شده ضعيف و *غر اسب چون كه گمان اين با بخرد,
از را mnopqاو پـيامبر نـه/ يـا بخرد مرد آن از را اسب آيا كه mnopqپرسيد خدا رسول از باره اين
است صدقهاي از برگشتن حقيقت در كار اين كه ساخت روشن او براي و بازداشت خريدن
مرّوت با دينداري سزاوار كار اين باشد/ خريدن بظاهر چند هر است, شده داده خدا راه در كه
مـعناي بـه را آن ديگـر گروهي اما دانستهاند, تنزيهي را نهي اين فقيهان جمهور البته نيست/
سـازگار حديث ظاهر با گفتهاند, ديگران و قرطبي كه چونان نيز, همين كه گرفتهاند حرمت
عـنوان ذيل در را حديث اين و ميگزيند بر را نظر همين خود صحيح در نيز بخاري است/
يكي دوم, نظر اين برتري وجه ميدهد/ قرار صدقته> و هبته في يرجع ٔ*حدٔان *يحل <باب
نفرت و زشتترين به صدقه از برگشتن آنجا در و آمده, حديث در كه است تشبيهي همان
شده مبتني آنها بر تشريع كه [عللي] معاني مراعات ديگر و است; شده تشبيه چيز برانگيزترين

است/
ميگويد: قيم ابن

دارد: علت دو اينجا در خريدن از منع
از مـقداري يـا هـمه گرفتن پس باز براي ميشود حيلهاي و وسيله خريدن, كه آن يكي
آنسختگيري بهاي در و ميكند شرم داده صدقه كه آن از گرفته صدقه كه فقيري زيرا صدقه;
به دوباره رهگذر اين از تا استبفروشد واقعي قيمت آنچه از ارزانتر هم شايد و نميورزد,
را آنچيز گر ا كه برد گمان يا بداند هم شايد شخصدستيابد/ همان ناحية از صدقهايديگر
اندك بهاي همينمقدار دستآوردن به اينميگويد: بنابر پسبگيرد/ او از را آن نفروشدوي

است/ هيچ از بهتر
است داده خداوند راه در آنچه پسگرفتن باز به را انسان طمع رشتة منع اين كه آن ديگر
طـمع است داده آنـچه برگرداندن به گونهها از گونهاي به آدمي گر ا چه, ميكند, قطع بكلي
خشنودي با را آن آغاز همان از و دارد بداندلبستگي هنوز استكه مفهومشاين باشد داشته
هر را طمعي چنين خدا رسول اين, بنابر است/ روانداشته كفدادنشرا از و نداده قلبي كامل
تنها ميدهد زكات يا صدقه كه آن تا كرد قطع پذيرد صورت خريدن طريق از بخواهد چند
و است هّمتسزامند و منزلت صاحبان و بزرگمردان از استكه اينچيزي بدهد/ خدا براي



٢٣٩ حيله حرمت بر سنت د�لت
را آن نميدهند اجازه خود به وجه هيچ به دهند ديگران به عطايي وقتي كه كسانياند چنين
شمرده مايگي فرو و پستي كار اين كه چرا آن; طريقيجز به نه و خريدن به نه بازپسستانند,
از كه را mnopqكسي كاراستپيامبر اين در كه آزمنديي و دونمايگي و پستي واسطة به ميشود/
دست از را خود كردة قي مباد كه آن بيم از كه فرمود سگيتشبيه به برگردد خود صدقة يا هبه

ميخورد/ دوباره را آن بدهد
مـنع خود صدقة خريدن از را دهنده صدقه كه است شريعت برجستگيهاي از يكي اين

ميكند/

حيله حرمت حديث گواهي
در عادت بنابر چه ناميد; صدقه از برگشتن نيازمندآن از را صدقه mnopqخريدن كرم ا پيامبر
حديث روي, ازاين نميكند/ سختگيري قيمت در و ميورزد مسامحه فروشنده چنينجايي
صورت نه آنهاست باطني حقايق و معاني همان عقود در مjك و معيار كه آن بر است دليلي
هـمان انجام باطنش و فرمانبري ظاهرش كه حيلههايي كه ميآيد بر خود اين, از ظاهرشان/

هستند/ حرام آن, جز و ربوي حيلههاي همانند است, ممنوع كارهاي
داده صدقه عنوان به كه را اسبي داشت قصد واقعًا عمر كه است حالي در همه اين تازه
چه پس كند/ مغبون را او نه و روادارد ستمي فروشنده بر نه آن در و بخرد واقعي بيعي به است
بـيعي قـالب در صـدقه گـرفتن بازپس شخص واقعي هدف كه آنجا داشت خواهد حكمي
است/ مثليبدتر نيز آن مثَل و شديدتر نهي و سختتر حرمت اينجا در بيترديد باشد; صوري
نـه و داشتهاند نگه را دين حرمت نه كه حيله دانندگان جايز چگونه پرسيد: بايد همه اين با
پـرداخت هنگام به ثروتمندان است جايز دهند فتوا كه ميدارند روا را, آيين احكام مكانت
جو يا و گندم مقداري ًjمث ميان در است زكات كه را دينارهايي و درهم فقيران به خود زكات
گيرندگان براي دينار و درهم آن كه گونهاي به كنند, پنهان دارند] را آن دادن صدقه قصد كه ]
بخرند, بازار بهاي از بيشتر به يا واقعي بهاي به را جو يا گندم همين آنگاه نباشد/ معلوم زكات
يا گندم آن ميان در دينارهايي و درهم چه و شده واقع مغبون نميداندچگونه فقير كه حالي در
سود فروش اين در و فروخته قيمت به واقعًا فروخته آنچه ميكند گمان بلكه است, بوده جو
عهدة از بازي اين با ميكنند گمان و ميدهند فتوا چنين حيله دانندگان جايز است؟ برده هم
بـراي وسيلهاي و قرارداده ثروتمندان برگردن و محروم و سائل حق را آن خداوند كه زكاتي
چنين شدهاند/ خارج است ساخته طمع و آزمندي و بخل از دهندگان زكات روح كردن پاك



فقه فلسفة با ناسازگار شرعي; حيلههاي ٢٤٠

است/ مسٔووليت پر و بسگران كاري خداوند نزد در كه آن با ميپندارند, آسان كاري را فتوايي

شفعه اسقاط براي حيله حرمت : ١٨
بـيان با خداوند كه است شفيعي حق اسقاط براي ورزيدن حيله باطل حيلههاي از يكي
صـورت در است مـمكن كه ضرري وسيله بدين تا است فرموده مقرر را آن خويش پيامبر
ظـاهر نـه كـه گفتهاند حيله از وجوهي شود/ دفع برسد شريك به خانه يا زمين يك فروش

آن/ فلسفة و باطن نه و ميپذيرد را آنها شرعي نصوص
است: جمله اين از

كند هبه شريك] غير مشتري =] بيگانه مشتري به را ملك از خود سهم فروشنده كه اين ١ـ
جايز ديدگاه از ـ ترتيب بدين تا دهد هبه او به ميكند راضي را وي كه چيزي برابر در هم او و
هبه/ در نه دارد وجود بيع در تنها شفعه حق كه چرا شود; ساقط شفعه حق ـ حيله شمرندگان
دينار هزار به ميارزد دينار پانصد به كه حالي در را فروشنده سهم مشتري ًjمث كه اين ٢ـ
شريك گر ا نتيجه در تا بدهد او به درهم دو دينار هر جاي به صرف بيع يك در سپس و بخرد
يعني شده واقع آن بر معامله كه را ثمن همان باشد گزير نا كند استفاده شفعه حق از بخواهد
شريك نتيجه در و است بيشتر سهم آن قيمت از بمراتب اين كه بپردازد[,درحالي دينار هزار

نميزند]/ كاري چنين به دست
بخرد دينار هزار به ميارزد دينار پانصد به كه حالي در را فروشنده سهم خريدار كه اين ـ ٣
او بـه را بـاقيمانده ديـنار پانصد نيز فروشنده سوي آن از و بدهد او به دينار پانصد سپس و
همان ميبايست گزير نا كند استفاده شفعه حق از بخواهد شريك گر ا صورت اين در ببخشد/

بپردازد/ را دينار هزار يعني شده, واقع آن بر معامله كه را ثمني
كم براي ديگر حيلة دو و شفعه حق كردن ساقط براي نخست حيلة حيله, سه اين ميان از
بـردن ميان از براي وحيلهاي مكر چنين است/ شفعه حق از استفاده به شريك عjقة كردن
از ضـرر دفـع بـراي شفعه چه, نيست; جايز است ساخته استوار را آنها خداوند كه حقوقي
هـدف بـاشد جـايز حق اين اسقاط براي كردن حيله بنابود گر ا و است شده تشريع شريك
با بتواند كس هر كه نميماند حّقي چنين تشريع براي فايدهاي هيچ و ميشد نقض شريعت

ببرد/ ميان از را آن شيوه آسانترين
در زيلعي و الهداية در مرغيناني المبسوط, در سرخسي همانند حنفيه, علماي آنچه بنابر
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٢٤١ حيله حرمت بر سنت د�لت
براي ورزيدن حيله مسٔالة در او موضع همانند اينجا در ابويوسف موضع آوردهاند, الكنز شرح
حـق شدن مقرر و ثبوت از پس حيله اين گر ا كه است عقيده اين بر او است/ زكات اسقاط
به خريدار كه آن همانند نيست, جايز وسيله بدين او حق بردن بين از باشد شفيع براي شفعه
آن از پس گذاري, وا من به را شفعهات حق كه ميكنم مصالحه تو با مبلغ فjن به بگويد شفيع
خريدار بر و ميشود باطل اساسًا او شفعة كرد تسليم را خود حق و پذيرفت را صلح شفيع كه
است; باطل ابويوسف نزد حيله اين بدهد/ او به است داده وعده كه را مالي نيست واجب هم
شفعه حق ثبوت از پيش حيله گر ا اما است/ محّقق و ثابت كه است حقي اسقاط بر مشتمل زيرا
حيله خود از ضرر دفع براي واقع در خريدار] شخص[يعني اينجا در زيرا ندارد; اشكالي باشد
آن ضمن در چند هر است, جايز و مشروع خود از ضرر دفع كه است حالي در اين و كرده

ببيند/ ضرر ديگر كسي
شفعه اسقاط براي حيله گر ا زيرا نيست; جايز صورت دو هر در حيله محمد ديدگاه از اما

نميشد/ ثابت شفعهاي هيچگاه بود جايز
آن غـير به دادن فتوا و ميكند تٔاييد را آن شرعي نصوص كه است حق ديدگاه نيز همين

مـقام در اما بشمرد, صحيح را خود نظر و كند استد�ل خود اجتهاد براي دارد حق مٔولف ـ ١
جز چيزي به ديگران دادن فتوا كه نيست ديگر مجتهد هر يا مٔولف براي حقي چنين فتوا و اجتهاد

م/ ـ كند/ اع�م جايز غير را خود ديدگاه

پـر انـبوهي مـيان در بـخشش قـابل لغـزشي شده, آن بر ابويوسف هم آنچه نيست/١ جايز
حيله باب در ابنقيم كه رّدي ببخشايد/ او بر خداوند كه است درست فتواهاي از درخشش
آوردن با را سخن و است صادق هم اينجا در آورده ابويوسف نظر اين بر زكات اسقاط براي
كـه است ايـن مـيرسد مـا نظر به آنچه مقوله اين در اين, بر افزون نميكشانيم/ درازا به آن
نيز زكات اسقاط باب در خود فتواي از وي كه دليل بدان برگشته, خود فتواي آن از ابويوسف
از يكـي ايـن نـدارد/ وجود مقوله دو اين ميان تفاوتي هيچ كه است حالي در اين و برگشته
آن ميباشد امكانپذير كه هم ديگري توجيه است/ ابويوسف فتواي براي توجيهها قويترين
كه است دانسته جايز صورتي در تنها را شفعه حق اسقاط براي ثبوت از قبل حيلة وي كه است
بـرابـر, در و نداشته نيازي هيچ شفعه حق به يا نباشد, ايمني او شّر از و باشد ستمگر شفيع
در را او فتواي ديگران كه بعدها ولي باشد, داشته است خريده آنچه به را نياز بيشترين خريدار
آن توجيه اين بر ما دليل دادهاند/ توسعه را جواز و گذاشته وا را قيد اين كردهاند نقل حيله باب
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در حيلهاي خود از ضرر دفع براي <مشتري كه: ميكنند نقل فتوايش تٔاييد در او از كه است
در اين و ميورزد> خودداري است نشده ثابت هنوز كه حقي به پايبندي از و ميگيرد پيش
توجيه نميآيد/ وارد گفته پيش ناحية دو از يكي از جز مشتري به ضرري هيچ كه است حالي
نافذ او, نظر كنندگان نقل براي و داده فتوا تصرفي چنين بودن نافذ به وي كه است آن ديگر
بسياري نزد مقوله دو اين ميان كه حالي در است/ شده خلط بودن جايز و بودن حjل با بودن
نبود آن د*لت و حديث دايرة در من كنوني بحث گر ا و دارد, وجود زيادي تفاوت فقيهان از
بسنده دارند ديني غيرت انصافو كه آنان براي اندازه همين اما ميگستردم/ بيشتر را بحث اين

ميكند/
ميورزد كيد تٔا آن بر و ميكند ثابت را شفعه حق كه بياوريم را احاديثي است شايسته اينك
خـود شـريك از كه آن مگر ندارد فروش حق فروشنده كه ميگويد سخن حقيقت اين از و

بماند/ او منتظر بايد باشد غايب شريك گر ا و بگيرد, اجازه
است: احاديث اين از

روايت عبداللـه بن جابر از عبدالرحمن بن ابوسلمة از زهري از خود سند به بخاري ١ـ
كه زماني امّا كرد/ حكم است نشده تقسيم آنچه در شفعه حق mnopqبه كرم ا پيامبر كه: است كرده
جابر از همچنين نيست/ شفعهاي شود جدا كدام هر راههاي و تفكيك], [و مشخص مرزها
خواه ميكرد, حكم شفعه به بود نشده تقسيم كه شركتي هر mnopqدر خدا رسول كه است رسيده
ديگري از كه زماني مگر بفروشد را آن شريكان از يكي نيست جايز و باغ, خواه و باشد خانه
شريك گر ا اما ميدهد/ رخصت بخواهد گر ا و ميدارد باز بخواهد گر ا كه اوست بگيرد/ اجازه
سـزاوارتـر مال آن به شريك] همان [يعني خود ندهد اجازه او به ديگري و بفروشد را مال

م/ ـ /٧٣ ص ج٣, الس�م, سبل ك: ر/ ـ ١

است/١ اتفاق مورد حديث اين است/ـ
رسول اي گفتم: پيامبر] [به گفت: كه است شده ثابت سويد بن شريد از صحيح سند به ـ ٢
كه اين جز دارد, آن در سهمي كسي نه و است شريك آن در كسي نه كه است زميني ,mnopq خدا

م/ ـ ٧٤ ص ج٣, سبلالس�م, ك/: ر/ است/ سزاوارتر باشد, چه هر خود, جوار به همسايه ـ ٢

و احمد را حديث اين كان>٢ ما بَسَقبِه احق <الجار فرمود: هست/ زمين] اين [براي همسايه يك
كردهاند/ نقل ابنماجه و نسائي

همسايه كه آن حديث معناي اين بنابر و است نزديكي روايت اين در <َسَقب> از مقصود
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نه است وصل باي <بسقبه> در <باء> حرف اوست/ نزديكي در كه خانهاي به است سزاوارتر

سببّيت/
و آمد من نزد مخرمه بن مسور روزي كه است رسيده شريد بن عمرو از صحيح سند به ٣ـ
هنگام اين در شدم/ روانه dابيوقاص بن iسعد سعد نزد او با من نهاد/ شانهام روي بر دستش
دسـتور وقاص] ابي بن [سعد مرد اين به آيا گفت: مسور به dmnopq خدا رسول iغjم ابورافع
آن نميخرم چهارصد از بيش گفت: سعد بخرد؟ من از دارم او سراي در كه اتاقي دو نميدهي
ندادم, را آن و ميدادند نقد دينار پانصد من به گفت: ابورافع اقساط/ به و قسمت قسمت هم
نميفروختم/ تو به را آن بسقبه> <الجاراحق فرمود: كه بودم نشينده خدا رسول از گر ا اينك اما

است/ كرده روايت بخاري را حديث اين

حديث شرح
اتاق دو اين كرد پيشنهاد سعد به وي داشت/ اتاق دو ابيوقاص بن سعد سراي در ابورافع
ورزيد/ خودداري قسطي دينار چهارصد از بيش بهايي به آنها خريدن از سعد اما بخرد, او از را
و مني همساية تو كه نبود گر ا و ميخواستند نقد دينار پانصد به را آن ديگران گفت: ابورافع
و نميفروختم تو به را آن است سزاوارتر شفعه به همسايه mnopqفرموده, خدا رسول كه چونان
سـعد كه بهايي همان با را معامله سخن اين از پس وي روي, هر به ميگزيدم/ بر را ديگران
مسامحه سعد با ابورافع چگونه كه ـ كناد رحمت خدايتان ـ بنگريد اينك داد/ انجام ميگفت

است/ حقي را شفيع و است شفيع كه دليل آن به تنها كرد,
قسمت آن و معناست يك به دو هر اين و آمده منجمة> اما و مقطّعة <اما حديث عبارت در
در راوي تـرديد آمـده لفـظ دو اين كه هم آن علت است/ كردن پرداخت اقساط به قسمت
راويـان كـه مـيكند د*لت خـود اين است/ آورده برزبان سعد كه است واژههايي خصوص

بودند/ امانتدار نقل در اندازه چه تا حديث
<الجار mnopqفرمود: پيامبر كه: است رسيده جابر از عطاء, از سليمان, ابي بن عبدالملك از ـ ٤

آن دربارة است, يكي ملك] ] آن راه چنانچه است/ سزامندتر خود همساية شفعة به همسايه ـ ١
م/ ـ /٧٥ ص ج٣, الس�م, سبل ك: ر/ باشد/ غايب چند هر ماند, او منتظر بايد

و احـمد را روايت ايـن واحـد>/١ طريقهما كان اذا غائبًا كان ان و يُنتظربها جاره بشفعة احق
است: گفته و خوانده حسن را آن ترمذي و نقلكردهاند سنديابيو ـ بجزنسائي ـ سنن صاحبان
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به شعبه باشد/ كرده نقل جابر از عطاء, از را روايت اين كه نداريم سراغ عبدالملك جز كسي
مورد و ثقه حديث اهل نزد عبدالملك و گفته, سخن عبدالملك دربارة حديث همين واسطة

است/ اطمينان
جاهليت دوران در ميگويد: قتبي بود/ رايج و شناخته عرب نزد جاهليت دوران در شفعه
و مـيآمد او نـزد دوست يـا يـاشريك همسايه بفروشد باغي يا خانه ميخواست كسي گر ا
بر را او و ميپذيرفت را وي خواهش نيز او ميشد/ داشت را فروشش قصد كه آنچه خواستار
چـنين كـه كسـي و گرفت نام شفعه كار اين ميداشت/ مقّدم بودند دورتر او از كه ديگراني
آن و سـراي ايـن مصالح بر اسjم شريعت كه آنجا از شد/ خوانده شفيع داشت درخواستي
را شـفعه است گرديده استوار دارد, امكان كه جايي تا آنان, از ضرر دفع بر و بندگان سراي
اين فلسفة و غرض بتواند كه آورد عمل به تعديلهايي آن احكام در ولي كرد, تثبيت و تقرير

سازد/ آورده بر را قانون
سـخن ايـن از و دارد د*لت همسايه و شريك براي شفعه ثبوت بر آورديم كه احاديثي
اخjل آن در نميتوان وجه هيچ به و است همسايه شريكو حق شفعه از استفاده كه ميگويد
يا استشريك واجب بفروشد را آن ميخواهد كه خانه و باغ زمينو برصاحب اين بنابر كرد/
از پس باشد/ داشته نياز بدان او شايد كه چرا كند; گاه آ خويش تصميم اين از را خود همساية
چنين وي مورد در كه بيگانهاي از بود آن خريد خواهان و داشت نياز او گر ا دادن, خبر اين
بـه هـم ضرري حق اين ثبوت از البته است/ سزاوارتر دارد نياز را شفيع كه نيست اطميناني
گر ا اينك ميدهد/ نيز شفيع ميدهد بيگانه خريدار كه را بهايي همان زيرا نميرسد; فروشنده
شفيع و شده بزرگ گناهي مرتكب كرد فروش به اقدام شفيع از خواستن اذن بدون فروشنده
او و بخواهد اجازه شفيع از فروشنده گر ا اما است/ خريدار از سزاوارتر شده فروخته آنچه در
ساقط او شفعة حق ندارم, نيازي است فروش معرض در آنچه به من بگويد: و دهد اجازه نيز
اين ندارد/ حقي هيچ وي بيگانه خريدار يك با فروشنده سوي از بيع انجام از پس و ميشود

ميكند/ د*لت آن بر معارض بدون صحيح احاديث كه است چيزي
عدم يا ثبوت در اما دارد, وجود نظر اتفاق عالمان ميان شريك براي شفعه ثبوت دربارة

است: نظر سه همسايه براي شفعه ثبوت
ملك دو از يك هر حقوق و راهها چند هر ميدانند, ثابت همسايه براي را شفعه كوفيان ـ

باشد; شده تفكيك و جدا يكديگر از
با ملك دو حقوق و راهها چند هر ميدانند, ساقط همسايه براي بكلي را حق اين مدنيها ـ
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باشند; مشترك يكديگر

شفعه حق باشد داشته وجود كي اشترا ملك دو حقوق از حقي در كه صورتي در بصريها ـ
نه/ وگرنه ميدانند ثابت همسايه براي را

و است ثـابت نـيز همسايگي به شفعه حق كه دارد صراحت اين در آورديم كه احاديثي
كرد تٔامل آن در بايد اينجا در كه مسٔالهاي تنها البته نيست/ جايز احاديث ازاين برگشتن بنابراين
به شفعه ثبوت در آيا ديد بايد است/ هم مجاور ملك دو حقوق ديگر و راهها بودن مشترك
دارد, صراحت بودن شرط در عبدالملك حديث يانه/ است شرط نيز اين همسايگي واسطة
ميكنند حمل مقيد بر را مطلق كه كساني اين بنابر و است مطلق ابورافع و شريد حديث ولي
iيـعني نـميكنند حـمل مقيد بر را مطلق كه كساني ولي قايلند, شرط اين به dبصريها iيعني

نميدانند/ *زم را شرطي چنين dكوفيها
كـه شـد ثـابت جـابر از ابوسلمه از زهري حديث در بخاري, صحيح در شود: گفته گر ا
و مشخص مرزها كه زماني اما قرارداد, است نشده تقسيم چه درهر تنها را شفعه خدا <رسول
پايانش در و حصر مفهوم به آغازش در اثر, اين و شفعهاينيست>; شود جدا يكديگر از راهها
را نظر همين نيز شافعي و مالك و ميكند, نفي را همسايگي واسطة به شفعه حق منطوق, به
ثابت ديگر حديثهاي منطوق به همسايگي واسطة به شفعه ميشود: گفته پاسخ در داشتهاند,
از قسمت اين در ندارد/ را آن با معارضه قدرت اثر اين در حصر مفهوم بنابراين و است شده
نيست>, شفعهاي شود جدا يكديگر از راهها و مشخص مرزها كه <زماني گفت: كه هم عبارت
همانند ديگر سببي استناد به شفعه ثبوت اين, ولي است, شركت نفي استناد به شفعه نفي مراد

نميكند/ نفي آن, ثبوت از كي حا دليلي رسيدن صورت در را, همسايگي

حيله حرمت بر احاديث گواهي
بدون كه دانست حرام فروشنده بر و شمرد شفيع حق را شفعه از mnopqاستفاده خدا رسول
در او و نميشود ساقط شفيع حق كند چنين هم گر ا كه بفروشد, را مشترك مال شفيع از اجازة
ميان از يا جلوگيري براي همه اين است/ سزاوار شده فروخته آنچه به خريدار از بيش حال هر
اين, بنابر برسد/ كسي به است ممكن مجاورت يا شركت واسطة به كه است ضرري برداشتن
حيله, كمك به آن از استفاده راه كردن دشوار يا و حق اين بردن ميان از براي تjش هرگونه
انگاشتن هيچ همچنين و داشته, را آن نفي قصد شارع كه است آزاري و ضرر همان تحكيم
احاديث با آشكار مخالفتي خود اين و است نيرنگ كمك به شفيع ناخشنودي يا خشنودي
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جايز مسلماني هيچ براي بنابراين معنايشان/ و حقيقت با هم و آنها الفاظ ظاهر با هم است,
خواهد تباهي زمين در نه وگر دهد, فتوا آنها جواز به يا زند دست حيلههايي چنين به نيست
ديگـر ابـطال با حق اين ابطال ميان كه آن ديگر نكتة شد/ پاخواهد بر بزرگ فسادي و افتاد
ندارد; وجود فرقي است خواسته كيد بتٔا و ساخته استوار و داشته مقرر را آنها شرع كه حقوقي

ميگويد/ سخن ميگيرد انجام حقوق ابطال براي كه حيلههايي همة حرمت از احاديث چه,
جابر, از ابوسلمه از زهري حديث به آن, بودن باطل و شفعه در حيله حرمت براي بخاري
از كه است جسته استناد خالد بن عداء حديث به نيز و شريد, بن عمرو حديث به همچنين
العداء اشتري ما <هذا نوشت: چنين سندي او براي حضرت آن و خريد كنيزي يا غjمي پيامبر
بيع *خبثة, و غائلة * و *داء ٔاوامًة عبدًا منه اشتري اللّه رسول محمد من هوذه بن خالد بن

بـاشد كرده پنهان خريدار از را آن فروشنده كه عيبي داراي شده فروخته آنچه يعني <�داء> ـ ١
مال كمكآن به و آورد ميان به حيلهاي كسي چون استكه عرب اينقول از مٔاخوذ <�غائله> نيست/
كسرة اينكلمه در هم ديگر احتمال خاء/ حرف ضم به �خبثة> <و ف�ن>/ <اغتالني گويد: ربايد در او
تهي كردن فرار همانند بد خويهاي از برده آن كه است آن عبارت معناي صورت اين در و خاء حرف

است/

را آن نيز بخاري و كردهاند نقل ابنماجه و ترمذي, نسائي, را حديث اين المسلم>١/ المسلم
صورت به بخاري دارد/ عداء به چند طرقي و است حسن آن سند است/ كرده روايت تعليقًا
و ستم باطنش كه ميجويند توسل ظاهري عقودي به شفعه اسقاط براي كه را كساني آشكارا
كرده محكوم اوست حق اسقاط نيز و او رضايت عدم و رضايت كردن بياثر و شفيع با نيرنگ
پيش باشد/ متقابل خواهي خير مبناي بر بايد مسلمان با مسلمان دادوستد كه است داشته بيان و

گفتيم/ سخن بتفصيل عداء حديث دربارة دهم دربند اين از

نميكند, حCل را حرام و حCل را حرام كم حا حكم : ١٩
باشد/ نافذ بظاهر هرچند

لعـّل و الّي تـختصمون ٔانتم و بشر ٔانا انّما كه: است شده mnopqروايت پيامبر از سلمه اّم از
حق من له قطعُت فمن اسمع نحومّما علي له فاقضي بعض من بحجتّه الحن يكون ٔاْن بعضكم

يكي ميان اين در شايد و ميخواهيد, داوري و ميآوريد نزاع من نزد شما و انسانم يك من ـ ٢

است/ اتفاق مورد حديث اين النّار>٢ من قطعة له اقطع فانّما ئاخذه jف شيئًا اخيه

dayani
Typewritten Text
بازگشت به فهرست
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حكم او براي شنيدهام كه آن همانند من نتيجه در و باشد تواناتر ديگري از خود دليل بيان در شما از
آتش از پارهاي او براي كه چرا بگيرد; را آن نبايد بريدم چيزي برادرش حق از او براي كه پسهر كنم/

م/ ص١٢١/ـ ج٤, سبلالس�م, ك: ر/ بريدهام/

حديث شرح
نميدانم غيب از چيزي است, ديگر انسان هر شٔان كه گونه آن من, يعني بشر>; ٔانا <انّما
را رسـالت و وحـي mnopqويژگيهاي كرم ا پيامبر گرچه است/ آموخته من به خدايم آنچه مگر
بشر از فرد يك تنها فرمود كه اين ولي ميساخت, متمايز ديگران از را او ويژگيها اين و داشت
ميپندارند يا مدعياند كه آنان بر است رّدي اين و است; امور باطن بر اطjع اعتبار به است,
را سـخن اينگونه نيست/ پنهان و پوشيده او بر چيز هيچ و ميداند, را امور mnopqباطن پيامبر

ميآيد پي در آنچه براي است زمينهاي و مقدمه عبارت اين مينامند/ قلب> <قصر
تا ميآوريد من نزد را خود اختjفهاي و دعاوي خصومتها, شما الي>: تختصمون <وانكم
من بحجته الحن يكون ان بعضكم لعل <و كنم/ داوري است خداوند حكم بدانچه آنها دربارة
دروغ كـه آن بـا و تـوانـمندتر, خـود دليل بيان در شما از يكي شايد ميان اين در و بعض>;
ميشنوم آنچه براساس نيز من و اسمع>; مما نحو علي له <فاقضي باشد رساتر دليلش ميگويد,
قضاوت و حكم بپندارد است بناحق دعوايش و ميگويد دروغ كه آن نبايد بنابراين كنم/ حكم
كه را خويش برادر حق گمان اين بر و است, كرده حق را باطل يا و باطل را حق او, سود به من

معنايش و شرطي قضيهاي شيئا> اخيه حق من له قضيت فمن ميگويد: سبكي الدين تقي ـ ١
است/ جايز چنينكاري استكه آن

سپس, و كرده mnopqحكمي خدا رسول استكه ثابتنشده ما براي هيچ ميگويد: ادامه در سبكي
خود رسول حكم خداوند باشد/ شده روشن آن خ�ف ديگر, سببي به يا دليل شدن آشكار سبب به
نبود/ محذوري آن در باشد شده واقع چنينچيزي هم گر ا كه گرچه داشت, محفوظ چنينچيزي از را
استناد به ميبايست حكم داشته, مقرر شرع آنچه پايه بر كه نيست محذوري اين در روي آن از
كم حا حكم نمونه براي گر ا چه نيست; حكم آن در خطايي يا خللي اساسهيچ اين بر و باشد, ظاهر
نه باره اين در اما است, مدعي از اينتقصيري باشد پذيرفته صورت سوگنددروغ يا گواهي استناد به

است/ داشته اين جز راهي او نه و است خرده كم حا بر
ديگر; چيزي مردم براي آنها بيان و احكام تقرير مقام و است يكچيز داوري و حكم مقام ظاهرًا
آنچه در پيامبر است بوده جايز بگوييم ـ ايننظرند بر عالمان بيشتر و محققان چونانكه گرـ اينا بنابر
حضرت آن رواستكه هم احتمال اين ـ بگوييم آن كنار در ـ و كند اجتهاد خود خاصنرسيده وحي

حـق من له قضيت <فمن١ نيست چنين هرگز روابشمارد/ خويش بر كرده خود آن از بناروا
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از را او خداوند بلكه نميماند, حكمي چنين امضاي بر پيامبر هم باز كند, خطا خود اجتهاد اين در
بپردازد/ آن جبران به تا گاهاند ميآ است پذيرفته صورت كه خطايي

داوريكردن و كردن حكم مقام يعني نخست مقام به مربوط آمده اينجا در كه حديثي روي, هر به
است/ گاه آ امور حقيقت به خود خداوند البته و ـ است

خود او و دادم, او به برادرش حق از چيزي و كردم قضاوت كسي سود به هرگاه شيئا>; اخيه
حكم اين mnopqعلت خدا رسول سپس بگيرد/ را آن مباد ئاخذه> jف> نيست حق بر كه ميداند
دوزخ آتش از پارهاي به او براي من كه النار>: من قطعة له اقطع <فانّما ميفرمايد: بيان چنين را
دوزخـي را او و است حـرام او براي باطن در كه كردهام حكم چيزي به يعني كردهام; حكم

است/ رفته كار به سبب جاي به مسبَّب آن در و است مرسل مجاز عبارت اين ميكند/
بي غيب از و هستم شما همانند انساني تنها من mnopqميفرمايد: پيامبر كه آن سخن كوتاه
شريعت احكام و قرآن از آنچه مگر ندارم, خبر امور باطن از نادانان پندار خjف بر و اطjعم
آنچه و مردم دروني انگيزههاي از داشتن گاهي آ بارة در اما است/ كرده منوحي به كهخداوند
و است حجت ظاهر ما براي برابريم/ هم با ديگران و من دارند سينه در آنچه و ميدارند پنهان
نزد طرفهاينزاعي گر ا اين بنابر است/ گذار وا بهخداوند امور باطن استو جاري ظاهر حكم
باشد اثرگذارتر و استوارگوتر سخنورتر, آنها از يكي شايد كنم داوري نزاعشان در تا آمدند من
در ورزيدگي و توانمندي واسطة به و دارد, بيان را خود دليل حجتو ديگريبتواند از بيشتر و
ويـژگي چنين از ديگري اما سازد, روشن را شبههاي بيان, و دل استواري و قدرت يا گفتار
سسـتي, و نـاتوانـي اما راست, نيز گفتارش و باشد جانب به حق حال عين در ولي بيبهره,
باطل ادعاي بتواند و يابد جسارت و جرٔات او بر خصم و بپوشاند را او بودن برحق نشانههاي
دفاع آن از دستي چيره و سخنوري از بهرهجستن با و بيارايد حق ادعاي يك قالب در را خود
چنين نيست دروغ جز نيز سخنش و نيست حق بر خداوند نزد كه حالي در بدينسان و كند
سود به نميدانم غيب كه آن حكم به آنگاه راست, نيز سخنش و است حق بر او كه كنم گمان
بكند كاري چنين توانسته و است دروغ ادعايش كه آن با شما از كسي گر ا مباد كنم/ قضاوت او
دست از را آن ميتواند و است جايز او براي شده داده او به قضاوت در آنچه گرفتن برد گمان
ديگران ناموس و مال و جان و كند چنين كه هر نيست,و چنين هرگز كند/ خارج خويش برادر
ميكشاند; دوزخ به را او كه داده انجام حرام كاري دهد قرار تعرض دستخوش طريق اين از را
آنچه در و شدهاند گماشته آن بر سختگير فرشتگاني سنگ, و آدميانند آن <هيزم كه دوزخي
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مـيدهند> انـجام دارنـد فـرمان را آنـچه و نـميكنند, نـافرماني را او فرموده آنان به خداوند

/dتحريم.٦i

حيله حرمت بر حديث گواهي
بـه نـه دانست, امور بواطن و حقايق به وابسته را اشياء حرمت و mnopqحليت كرم ا پيامبر
حجت يك خواه است, شده آشكار او براي آنچه براساس وقتي بنابراين آنها/ ظاهر و صورت
چيز آن خداوند نزد كه كند حكم چيزي به كسي براي كوبنده, درهم دليل يك خواه و دروغين
خـود براي است شده حكم او سود به را آنچه نيست جايز شخص آن براي نيست او آن از
اورا خـداونـد و اوست گاه وعده دوزخ كند چنين گر ا كه كند, استفاده آن از و بشمرد حjل
است انسان يك تنها وي زيرا است; معذور خداوند نزد كم حا البته خواست/ خواهد حساب
و تزوير از كه مييابد كيفر صورتي در تنها او ندارد/ خبر امور باطن از و نميداند هم غيب كه
آن بـزرگ گـناه و كـند, حكم آن براساس حال عين در و باشد داشته خبر دعوا طرف حيلة
شود گاه آ امور باطن از ًjكام يافته ترجيح او نزد كه عواملي اسبابو استناد به كه است هنگامي

كند/ حكم الهي حكم غير به و گردد منحرف است حق آنچه از سپس و
اسـقاط آن از هـدف كـه آنگاه حيلهاي هر ميگويد ميشود درك حديث از كه معنا اين
حـرام و نـادرست بـاشد نيست واجب آنچه كردن واجب الهي, حكم نقض شرعي, واجب
آنـها بـا فـقيهي چـون كـه گونهاي به باشند, مشروع بظاهر ابزارش و وسايل چند هر است,
حكم آنها جواز به دارد خويش دل در كار حيله كه نيرنگي از بيخبري سبب به شود روياروي
صرفًا نه مينگرد, را هدف و دل خداوند كه است آن نيز حيلهها گونه اين بطjن دليل كند/
آمده ميكند نقل ابوهريره از مرفوع صورت به كه مسلم حديث در كه چونان را, عمل و ظاهر

بخاري, صحيح ك: ر/ مينگرد/ دلهايتان به بلكه نمينگرد, شما چهرههاي و تنها به خداوند ـ ١
/٣٢ باب البر, كتاب

كه چونان نيز و قلوبكم>,١ الي ينظر لكن و صوركم الي * و اجسامكم الي *ينظر الله <اّن است:
mnopqفرمود: خدا پيامبر است آمده ثقفي ابوبكرة از نقل به حديثي منابع اتفاق مورد حديث در

ك: ر/ آتشند/ در دو هر كشته و كشنده بايستند هم روي در رو شمشير با مسلمان دو چون ـ ٢
/١٥ و ١٤ باب الفتن, كتاب مسلم, بود/صحيح ديگر كشتنآن آزمند او ـ ٣

مورد در خدا, رسول اي گفتم: من النار>٢ في المقتول و فالقاتل بسيفيهما المسلمان التقي <اذا
صاحبه>/٣ قتل علي حريصًا كان <انه فرمود: است؟ كرده چه مقتول اما درست, قاتل
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فسخ و عقد زمينه در كم حا حكم دربارة ابوحنيفه مذهب
حjل را حرام قاضينه و كم حا قضاوت و حكم كه داشت د*لت اين بر گفته پيش حديث
آن از ولي است/ باقي ا*مر نفس در خود واقعيت همان بر آنها بلكه حرام, را حjل نه و ميكند
ايـن از يـافتن گـاهي آ چه باطني; حقايق نه است ظاهري ادلة قضاوت و حكم مبناي سوي

نيست/ انسان توان در حقايق
دو گر ا اين, بنابر را; فروج و دماء هم و ميگيرد بر در را اموال هم گفتيم كه كلي قانون اين
به را مال گواهي اين به تكيه با كم حا و است كس فjن از مالي كه دهند گواهي بدروغ گواه تن
صاحب براي دهند گواهي قتل به بدروغ شاهد دو گر ا يا نيست; حjل او براي مال آن دهد او
و كـند; قـصاص نـيست جايز باشد داشته گاهي آ آنها دروغگويي از كه فرض اين در خون
نيز و گواهان براي است, داده طjق را همسرش فjني كه دهند گواهي بدروغ گر ا همچنين
قاضي حكم از پس نيست جايز باشد داشته خبر گواهان دروغگويي از كه ديگر كس هر براي
نزد كه را دروغين ادعاهاي همة و است عام گفته پيش حديث كنند/ ازدواج او با زن طjق به
را چيز يك حليت و حرمت اصل كم حا حكم بود بنا گر ا ميگيرد/ بر در ميشود مطرح كم حا
خـداونـد سـوي ديگـر از بـود/ سزامـندتر تغييري چنين ايجاد به پيامبر حكم كند, دگرگون
اِل َامْـوى مِْن فَريىقًا كُلُوا لِتَْا الُْحكُّاِم ِالَي ا بِهى تُْدلُوا َو بِالبىاِطِل بَيْنَكُْم الَكُْم َامْوى كُلُوا تَٔا <و*ى مـيفرمايد:

اين از تا دهيد كمان حا به رشوت به و بخوريد بناروا همديگر داراييهاي مباد :١٨٨ بقره. ـ ١
بخوريد/ ميدانيد خود كه حالي در و گناهكارانه را مردم اموال از بخشي رهگذر

يـا و حرام مال خوردن حرمت ميان كه است حالي در اين و تَْعلَُموَن>١, َانْتُْم َو بِْاِ*ثِم النّىاِس
سزاوارتر اموال داشتن پاس از دامن داشتن پاس بلكه نيست, تفاوتي حرام همبستري حرمت
ديگران و تابعان و صحابه از شهرها فقيهان مسلمان, عالمان تودة احمد, شافعي, مالك, است/
را نـظر همين نيز ابويوسف و حسن بن محمد ابوحنيفه گرد شا دو كه چونان نظرند, اين بر

كردهاند/ اختيار
اموال فروجو باشد, خjفواقع بر چند هر كم, حا حكم ميگويد: ابوحنيفه ميان اين در اما
يا عقد دعواي ضمن در كه آن بر مشروط ميكند, حرام يا حjل باطن در هم و بظاهر هم را
هـر در است: قرار ازاين ـ آمده حنفيه كتب در آنچه بنابر نظرـ اين توضيح باشد/ عقد فسخ
و عقدها ديگر و طjق و نكاح همانند باشد, داشته انشاء و*يت كم حا است جايز كه موردي
چـنين كـه مـواردي در اما است/ نافذ باطنًا و ظاهرًا دروغ گواهي استناد به قضاوت فسخها,
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از نيز و است, طjقه سه يا و است, كسي همسر يا است, درعّده كه زني ازدواج قبيل از نيست,
ميباشد نافذ ظاهرًا تنها قاضي قضاوت است, نشده ذكر آن براي سبب كه ملكيتي اثبات قبيل
كند ادعا بدروغ عكسزني به يا اوستو همسر زني كه كند ادعا بدروغ مردي گر ا براينمونه,
اين حال هر در و است كرده طjقه سه را زنش كه كند ادعا مردي يا و اوست, شوهر مردي
طjق به يا نكاح به قاضي نتيجه در و بياورد خود دعواي بر نيز دروغي گواهي دروغگو مدعي
با همسري ادعاي بر مردي گر ا ولي است, وجاري نافذ باطنًا نيز و ظاهرًا او قضاي كند حكم
داده طjق بار سه را وي خود او يا و است ديگر كسي همسر يا ديگر كسي عّده در كه زني
سببي كه آن بي كند, اقامه دروغ گواهي چيزي ادعايتملك بر يا كند, اقامه دروغ گواهي است
و نكاح به اول مورد در هم قاضي نتيجه در و بياورد, ملكيت براي صدقه يا بيع يا هبه قبيل از
نـه و است جـايز نكـاح نه خدا و خود بين مدعي براي كند, حكم ملكيت به دوم مورد در
و*يتي چنين داراي يا باشد داشته و*يت نكاح عقد در كم حا گر ا البته ميشود/ ثابت ملكيت
در كم حا كه آنجا از اما است, نافذ باطنًا هم و ظاهرًا هم او حكم دهد طjق را كسي زن كه باشد
ديگر, شخص به شخصي از اموال نقل در يا آن, همانند و شوهردار زنان آوردن در ازدواج به
نافذ از مقصود است/ نافذ ظاهرًا تنها او قضاوت ندارد و*يت نقل, براي سببي وجود بدون
يا و نفقه يا و تمكين مطالبه نسب, ثبوت قبيل از دنيوي احكام كه است آن نيز ظاهري بودن
اخروي احكام ترتب باطني بودن نافذ از مقصود اما ميشود/ مترتب فسخها يا عقود بر قسم,
مطالبة و او براي كردن نزديكي نتيجه در تا مرد براي زن شرعي حليّت ثبوت همانند است,
شده صادر حكم او نفع به ملك مورد در كه مالكي براي يا و باشد حjل شرعًا زن براي نفقه

كند/ استفاده است كرده ذكر را ملكيتش سبب كه ملكي از باشد حjل است
مـرتكب او دروغگـوي گواهـان و كاذب مدعي كه است بزرگي گناه بر افزون همه اينها

نيست/ گناهي مسٔاله اين در را قاضي گفتيم, كه آنسان گرچه, شدهاند,
آن از نكوهيدهاند/ سبب بدين را او و كرده تقبيح را ابوحنيفه نظر اين عالمان از بسياري
كه ميكند ذكر فرع سه كتاب اين در او خود/ <صحيح> الحيل كتاب در بخاري است, جمله
از يك هر در وي است/ دروغ گواهي با نكاح صحت آن و ميزند دور معنا يك پيرامون همه
اجازه كه است آن بيانگر و ميكند نقض را صحت اين كه ميآورد سنت از د*يلي فروع اين
دوشيزه غير مورد در نيست/ جايز آن بدون نكاح و است واجب نكاح در دوشيزه از خواستن
موافقت چنين بدون او با ازدواج و شود گرفته صريح اجازة باره اين در او از است *زم نيز
شود نكاح به محكوم زن دروغ شهادت بنابر گر ا كه است درحالي اين نيست/ صريحيصحيح
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كردن/ مشورت او غير براي نه و ميشود ممكن خواستن اذن دوشيزه براي نه
است: آورده بخاري كه حديثي سه يا فرع سه اينك

فرمود: كه ميكند mnopqنقل پيامبر از ابوهريره از را آن وي كه است حديثي : اول حديث

كه آن بي ازدواجكنند بيوه با مباد و خواهند, اجازه او از كه آن بي ازدواجكنند دوشيزه با مباد ـ ١
عبارت كتاب, اين در است گفتني /١١٨ ص ج٣, الس�م, سبل ك/: ر/ خواهند/ صريح فرمان او از
و الله رسول يا قالوا: تستٔاذن, حتي البكر تنكح � و تستٔامر حتي ا�يم تنكح �> و بدينصورتاست

م/ ـ تسكت>/ ان قال: اذنها؟ كيف

زن اذن خدا, رسول اي شد: گفته پس تستٔامر١>/ حتي الثيب * و تستٔاذن حتي البكر <*تنكح
گفتهاند: برخي ميگويد: حديث اين نقل از پس بخاري سكتت>/ <اذا فرمود: است؟ چگونه
امـا باشد, نيامده در نكاح به اذني چنين براساس وي و نشده خواسته اذن دوشيزهاي از گر ا
او بـا زن آن رضـايت با مرد اين دهند گواهي بدروغ كه بياورد شاهد دو و كند حيله مردي
گواهي اين ميداند خود مرد كه حالي در و گواهي اين استناد به نيز قاضي و , كرده ازدواج
زن آن بـا كـه داشت نخواهد اشكالي او براي كند, حكم نكاح ثبوت به است باطل و دروغ

است/ صحيح ازداوج يك اين و شود, همبستر
نـقل بكـر ابي بن محمد بن قاسم از نقل به را آن بخاري كه است حديثي دوم: حديث

است/ ابيطالب بن جعفر مقصود قويتر, گمان به ميگويد: حجر ابن ـ ٢

بـه را وي او نـاخشنودي رغم به ولّيش كه داشت آن بيم جعفر٢ فرزندان از زني كه ميكند
عبدالرحمن يعني انصار بزرگان از تن دو نزد خود شكايت رو همين از آورد/ در كسي ازدواج
به پدرش را خدام دختر خنساء چه, مدار; بيم گفتند: آنان و برد جاريه بن مجمع و جاريه بن
فرمود]/ [ابطال كرد رّد را ازدواج mnopqاين پيامبر و آورد در كسي ازدواج به او ناخشنودي رغم
بـرخـي است: افـزوده آنگاه و آورده, ديگر طريقي از نيز را ابوهريره پيشين حديث بخاري
با مرد آن دهند گواهي بدروغ كه بياورد شاهد دو و ورزد حيله مردي گر ا ميگويند: ازمردم
مرد ازدواج ثبوت به حكم هم قاضي و كرده, ازدواج او با نيست دوشيزه كه زني صريح اجازة
به كه نكاح اين هم باز است, نكرده ازدواج زن آن با هرگز كه بداند خود مرد آن و كند زن آن با

بداند/ خود همسر را زن آن ميتواند و رواست او براي شده ثابت قاضي حكم
رسول كه است كرده روايت عايشه طريق از را آن بخاري كه است حديثي : حديثسوم
<اذنـها فـرمود: مـيكند/ شـرم دادن اذن از دوشـيزه گـفتم: تسـتٔاذن>/ <البكر mnopqفرمود: خدا
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ـ الس�م,ج٣,ص١١٩/ سبل ك: ر/ اوست/ سكوت او اجازه خواست/ اجازه بايد دوشيزه از ـ ١
م/

يـتيم دختري مردي گر ا ميگويند: برخي افزوده/ حديث اين نقل از پس بخاري صماتها١>/
بياورد گواه دو و كند حيله مرد آنگاه و نپذيرد, او و باشد خواسته را نكرده شوهر يا كرده شوهر
و است, داده رضايت نيز دختر و كرده تزويج بلوغ از پس را دختر او دهند گواهي بدروغ كه
و بپذيرد را آنان گواهي است, باطل او گواهان گواهي ميداند مرد آن خود كه آن با هم, قاضي

است/ جايز مرد براي زن آن با همبستري كند, حكم آن براساس
كه زني دربارة دوم فرع نكرده, شوهر پيشتر كه زني دربارة نخست فرع است; فرع سه اين
مشترك نكتة يك اينها سة هر در است/ يتيم كه دختري دربارة سوم فرع و كرده شوهر پيشتر
و داشته را عقد انشاي قابليت محل كه است نكاحي باطني و ظاهري صحت آن و دارد وجود
بخاري شارحان كه چونان است/ كرده حكم آن ثبوت به دروغ گواهي استناد به قاضي يا كم حا
حـليت دادن نشـان زشت بـراي تـjش فـرع سـه و حديث سه اين آوردن فايدة آوردهاند,
شخص خود و ندارد خارجي واقعيت هيچ كه است صوري نكاحي چنين استناد به همبستري

است/ خبر با آن حرمت از هم
است: جمله آن از كه آوردهاند فراواني ادلة خود فقهي پيشواي نظر از دفاع براي حنفيه

مرد آن پس نپذيرفت/ او و رفت زني خواستگاري به مردي كه است cdefgرسيده علي از ـ ١
زن آن آورد/ نـيز گواه دو ادعا اين بر و است, آورده در خود ازدواج به را زن آن شد مدعي
كـه آوريـد در او ازدواج بـه مـرا خـود شما اينك دادهاند/ گواهي بدروغ گواه دو اين گفت:
را ازدواج همين آنگاه آوردهاند/ در او ازدواج به را تو شاهد دو همان cdefgفرمود: علي راضيام/

كرد/ امضا
همين و كرده حكم است داشته و*يتانشاء شرعًا آنچه در شرعيو حجتي بنابر كم حا ـ ٢
نداشته وجود خارج در كه قرارداده چيزي اثبات يا و فسخ يا عقد انشاي را قضاوت و حكم
يا و او براي ديگر محرمي وجود فرض در زن با همبستري اباحة قاضي حكم كه اين نه است,
برابر در را ما اساس همين وبر پنداشتهاند چنين ما مخالفان باشد/ خارجي واقعيت دادن تغيير
ما است/ بدكاري دادن رواج و زنا زمينة كردن فراهم ميگوييد آنچه كه قراردادهاند مjزمه اين
و كرده حjل مدعي, مرد براي را زن قاضي و كم حا قضاوت حكمو همان ميگوييم: مقابل در
تـنها ازدواج كـه آن نـه مگر است/ حjل او براي كه ميبرد بهره زن از هنگامي وي بنابراين
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ناممكن حقيقت به كردن پيدا علم وقتي اين بنابر شاهد؟ دو حضور با است قبول و ايجاب
مـيدهد/ انجام مرد و زن جاي به خود را قبول و ايجاب و شده نكاح عهدهدار قاضي باشد
نـيز شاهد دو قاضي ناحيه از حكم صدور هنگام در كه كردهاند شرط حنفيه از برخي حتي
البـته بـاشد/ نكـاح عقد هيئت همانند حكم صدور و قضاوت هيئت تا باشند داشته حضور
عقد يا اراده قصد و به مستند عقد در تنها گرفتن گواه زيرا ندارند; نظري چنين حنفي محققان
چيزها بسيار چه و است, ضمني عقد اينيك كه آن با ضمني], عقد در است[,نه شرط قصدي
در قـضاوت بگـوييم گـر ا ايـن, بنابر نميشوند/ ثابت قصدي اما ميشوند, ثابت ضمني كه

ميآيد: پيش محظور دو نيست نافذ باطنًا بحث مورد موضوع
قضاوت و حكم داشتن مصون زيرا ميشود; ابطال گرديده واجب شرع به آنچه كه آن يكي
بـه مـيكند صادر قاضي موردي درچنين كه حكمي چه, است; شرع مطلوب شدن باطل از
با اما ندارد, عقيده چنين خود كه است مجتهدي يك بر اجتهادي مسٔاله يك در قضاوت منزلة
كم حا حكم تا بپذيرد را آن قضاوت اين به نداشتن عقيده رغم به است *زم وي بر وجود اين

بماند/ مصون
زن ميآيد *زم بدهد طjق به حكم قاضي ًjمث و نباشد نافذ باطنًا حكم گر ا كه آن ديگري
نيست پوشيده كه حالي در باشد, حjل خود دوم همسر براي ظاهرًا و اول همسر براي باطنًا
نـزاع بـه و مـيكشاند ابـتذال بـه را فروج و است, ناپسند و زشت اندازه چه تا حالتي چنين
زن است نافذ نيز باطنًا است نافذ ظاهرًا كه چنان حكم بگوييم گر ا كه صورتي در ميانجامد,
مصون زن دامِن هم و ميرود ميان از نزاع هم بدينترتيب و ميماند حjل مرد يك براي تنها

ميماند/
آنها واقعيت تغيير و هستند ا*مر نفس در ثابت حقيقت از كي حا سبب بدون ملكيتهاي اما
و ندارند حكايت چيزي از و هستند انشاء كه عقود برخjف نيست, كم حا و قاضي دست به
است جايز عقد طرفهاي براي كه گونه همان بنابراين كنند/ ايجاد را آنها ميتوانند عقد طرفهاي
از قاضي اختjف, هنگام در كه است جايز نيز اين كنند اقدام فسخ يا عقد به رضايت با خود كه
از قـويتر قـاضي تـصرف قاعده]ميبايست [بنابر بلكه ببرد, ميان از را نزاع و كند نيابت آنها

گردد/ جاري و نافذ موردشان در آنها رضايت خjف بر تا باشد عقد طرفهاي تصرف
اختلف <اذا كه كردهاند روايت مرفوع صورت به ابنمسعود از سنن صاحبان و احمد ـ ٣
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صاحب استكه همان پذيرفته قول نباشد بينهاي ميانشان و كنند اخت�ف بيع طرف دو گر ا ـ ١
باب٧٢/ البيوع, كتاب ابوداوود, سنن ك: ر/ ميكنند/ رها را همديگر اينكه يا ميگويد/ كا�

عبارت حديث, اين در ٔاويتتاركان>/١ السلعة رب مايقول فالقول بيّنة بينهما ليس و المتبايعان
جـايز كـا* فروشندة براي طرفين, سوي از نزاع گذاردن وا از پس كه ميرساند <اويتتاركان>
در و باشد, كاذب آن] فروش عدم بر [مبني خود ادعاي در گرچه برد, بهره كا* آن از است
به را آن ميبايست بيع به كم حا حكم صورت در كه ] ثمن از است جايز نيز مشتري براي برابر
بـاشد/ كـاذب بـيع] وقوع بر [مبني خود ادعاي در چند هر كند, استفاده بدهد] كا* صاحب
كم حا سوي از عقد فسخ ميشود ثابت بدينترتيب و است ممكن قاضي نزد تنها نزاع متاركة
بـاطن در چـند هر برگردد, خود صاحب ملك به ثمن و مبيع از يك هر كه است آن باعث

باشد/ آن خjف
دربـارة بقره آية همانند حديث اين كه دادهاند پاسخ چنين نيز سلمه ام حديث از حنفيه
نكاح قياس سوي ديگر از نيست/ مال بارة در باب اين در ما نزاع كه حالي در است, مالي جنبة
به را زيد مال ندارد حق قاضي چه, است; باطل مال بر آن فسخهاييهمانند و عقدها و وطjق
را آنچه ميتوان چگونه اين بنابر دارد/ عقد فسخ يا عقد انشاي حق كه حالي در بدهد عمرو
سبب, بدون ملكيتهاي يعني ندارد, و*يتي چنين آن در آنچه بر دارد انشا و*يت آن در قاضي

است؟ ضد بر شٔي قياس جز چيزي قياسي چنين آيا كرد؟ قياس
چند به اينجا در اما كه شده مطرح دامنهداري نقدهاي آوردهاند حنفيه كه ادلهاي همه بر

ميكنيم: بسنده زير نكتة
نيز شدن ثابت فرض بر و است, نشده ثابت محدثان نزد شده cdefgنقل علي از كه اثري ١ـ
اختjف صورت در الباري فتح در ابنحجر گفتة بنابر كه است حالي در اين است/ موقوف
گفتة برابر در مرجح بدون نميتواند آنها از يكي گفتة موضوع, يك دربارة همديگر با صحابه

شود/ تلقي حّجت ديگري
است يكسان باطنش و ظاهر كه شرعي وجهي به تنها آن جز و فروج در حليت انشاي ـ ٢
در دليل/ نه و دارد نظير نه كه است چيزي باطل, امري به حلّيت انشاي اما است/ امكانپذير
در است, نـافذ ظاهر در فقط كه است ظاهري شرعي حّجت يك نيزتنها قضاوت ميان, اين
يـا قضاوت همچنين, نيست/ واقعي احكام تغيير قضاوت و حكم بودن نافذ *زمة كه حالي
هيچ به را اخير احتمال است ظاهر كه چونان سابق/ عقد امضاي يا و است جديد عقد انشاي



فقه فلسفة با ناسازگار شرعي; حيلههاي ٢٥٦

ايجابي نه آن در زيرا دارد; وضعي چنين نيز نخست احتمال كرد, اثبات و ادعا نميتوان وجه
قـضاوت يـا حكم باطني نبودن نافذ *زمة گفتهاند كه هم اين شهودي/ نه و قبولي نه است,
آشكارا يكي باشد; شوهر دو داراي زن كه است صورتي در ميباشد, بدكاري و زشتي قاضي
بـحث مـوضوع مسـٔاله در مـيگويند فـقيهان تـودة اما پنهاني/ ديگري و شود همبستر او با
كه كسي همان iيعني او غير يا مدعي گر ا اين بنابر و است حرام دوم مرد بر زن با همبستري
مرتكب كند همبستري زن با dنيست او همسر واقعًا زن آن كه ميداند نيز و ميداند را حقيقت
آن از او و شود حكم او نفع به بناروا هم مالي مسٔالة در گر ا كه چونان است, شده بزرگ گناهي
و زشـتي ايـن بـنابر است/ بزرگتر پيشين مسٔاله گناه البته و است, كرده گناه كند استفاده مال
حرام او بر واقع در خداوند كه است كاري به مرد كردن اقدام از آمده پديد اينجا در كه فحشايي

باشد/ كرده زنا دارد, ديگر شوهري كه حالي در زن, با كه است آن همانند و كرده,
و بيّنه, نبودن صورت در بيع طرفهاي تحالف مسٔاله از كه مسعود ابن حديث مورد در ـ ٣
از بـيع طرفهاي از يك هر باشد بنا گر ا كه است اين پاسخش ميگويد سخن نزاع متاركه از
از هم و بدل از هم ميآيد *زم شوند منع است بوده ملكشان در آن از پيش آنچه كردن استفاده
چـنين و نـميشود داشـته سراغ شرع در چيزي چنين كه حالي در بمانند, محروم منه مبدل
گـفته دروغ كـه آن روي, هـر بـه البته و ندارد, وجود نزاع صورتهاي از يك هيچ در چيزي

است/ شده بزرگ گناهي مرتكب
ناموس و جان و مال حرمت دربارة پيدرپي شرعي احكام و ديني متون نگارنده, نظر به
دمه حرام المسلم علي المسلم كل > حديث و ٔانابشر> <انما سلمه ام حديث كه رسيده, مسلمان
در آن از عدول و است قطعي و اتفاق مورد اندازه همين و است, جمله آن از عرضه> و ماله و
تخصيص يا كردن نسخ صjحيت كه قويتر دليلي واسطة به مگر نيست, جايز مسٔالهاي هيچ
از تنها و نگفتهاند سخن دليلي چنين از هيچ حنفيه كه است حالي در اين باشد/ داشته را زدن
محل صjحيت كه آن با آوردهاند, ميان به سخن آن همانند فسخو و برايانشا محل صjحيت
ذكر شروط كه اين نيز و قضا, در ضمني صورت به فسخ و عقد اثبات و عقد فسخ يا انشا براي
آن نميتوان كه است سخني ضمني, عقد براي نه و است قصدي عقد براي تنها عقد براي شده
دست اما كند, ثابت را ظاهرًا و باطنًا قضا بتواندصحت كه دليلي رسيدن از پس مگر پذيرفت را

است/ دليلي چنين يافتن از آسانتر خارناك چوب بر كشيدن
با است, حكم باطني و ظاهري بودن نافذ ابوحنفيه مذهب كي ميگوييم: همه اين از پس
پس ميداند؟ بزرگ گناهي مرتكب دادهاند گواهي بدروغ كه را شاهداني و مدعي وي كه آن



٢٥٧ حيله حرمت بر سنت د�لت
از دهد فتوا چنين كس هر و نيست, صحيح فتوايي چنين نيز ابوحنيفه خود نزد قواعد, بنابر
حرام كه كاري جواز به دادن فتوا زيرا است; رفته بيرون حنفي فقه قواعد و اصول چوب چهار
و تقرير خjل در ـ است حنفيه بزرگان از خود كه ـ همام ابن روي, همين از نيست/ روا است

ميگويد: چنين ابوحنيفه مذهب بيان
بـرساند اثـبات به باطل طريقي به را آن و كند آغاز را باطل ادعاي كس هر كه آن ديگر نكتة

/٣٩٠ ص ج٢, القدير, فتح ر/ك: ـ ١

گناهي!١ چه هم آن است, كرده بزرگ گناهي

كمكحيله به طاعون از فرار حرمت : ٢٠
آهنگ به خطاب عمربن كه است رسيده ربيعه بن عامر بن عبدالله از بخاري, روايت به بنا
است/ كرده پيدا شيوع وبا شام در كه آمد خبر برايش رسيد <َسْرغ> به چون رفت/ بيرون شام
<اذا است: mnopqفرموده خدا رسول داد خبر عمر به بود] همراه كه ] عوف بن عبدالرحمن پس

ايـن و بوديد سرزميني در گر ا و نياييد, در بدان هست شهري در [طاعون] آن شنيديد گر ا ـ ٢
نرويد/ بيرون و نكنيد فرار آن از نمود رخ آن در بيماري

كه عمر منه٢>/ فرارًا تخرجوا jبهاف انتم و بٔارضٍ وقع ٕاذا و عليه فjتقدموا بٔارضٍ به سمعتم
برگشت/ َسْرغ از شنيد چنين

حديث شرح

٢٤ با است برابر مقدار اين بپيمايد/ روز طول در ميتواند باركش شتر يك استكه مسافتي ـ ٣
م/ ـ /٤٢١ ص الفقهاء, لغة معجم ك: ر/ متر/ ٤٤٣٥٢ يا و فرسخ ٨ يا هاشمي, ميل

را آن ابوعبيده و دارد فاصله مرحله٣ سيزده مدينه با كه شام مرز در است شهري نام <َسْرغ>
است/ طاعون حديث اين در هم وبا از مقصود كرد/ فتح

ايـن فرموده/ نهي آن از خروج از نيز و زده طاعون سرزمين به ورود mnopqاز خدا رسول
است: جمله آن از و دارد ارزشمند حكمتهايي نهي حكم

تقديرخداوند به جا آن در است ممكن برود زده سرزمينطاعون به شخصي گر ا كه اين ١ـ
اينطاعون نميآمدم جا اين به و ميماندم خودم شهر در گر ا بگويد: سپس و رسد او به آسيبي
آن داشت اقامت خويشنيز همانوطن در وي گر ا شايد كه است حالي در اين نميگرفت/ مرا
بيرون آن از سپس و باشد زده طاعون سرزمين در كسي گر ا همچنين ميرسيد/ او به طاعون
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آن در گر ا بگويد: نتيجه در و بماند ايمن طاعون آسيب از خداوند تقدير به است ممكن رود
كه است حالي در اين ميرسيد/ نيز من به رسيد سامان آن كنان سا به آنچه ميماندم سرزمين
رسول اين, بنابر نميرسيد/ او به طاعون آن از آسيبي هيچ شايد ميماند هم جا همان در گر ا
سرزمين به كه اين از را آنان بهانه, راه بستن و مسلمانان عقايد داشتن پاس هدف mnopqبه خدا

فرمود/ نهي شوند خارج آن از يا وارد زده طاعون
jبـ مـعرض در زده طاعون سرزمين به رفتن ـ دقيق ابن تقيالدين گفتة به ـ كه اين ـ ٢
شايد باشد/ نداشته شكيبايي آن بر شخص است ممكن كه حالي در است, خويشتن گذاردن
شده نهي كاري چنين از مسلمان روي همين از باشد/ توكل و صبر ادعاي نوعي كار اين هم
را آن شكـيبايي آزمـايش هنگام به كه كند ادعا را چيزي و شود مغرور خود به مباد تا است
طبيعي عوامل و اسباب به توجه گونهاي به است ممكن زده طاعون سرزمين از فرار اما ندارد/
شده تقدير برايش آنچه از طبيعي عوامل به عنايت با كند سعي شخص كه صورتي به باشد,
ابندقيق است/ كرده نهي حالت دو هر در تكلّف از را ما شارع كه است چنين بگريزد/ است

ابوداوود, سنن ك/: ر/ نگريزيد/ شديد روياروي چون و نكنيد آرزو را دشمن با رويارويي ـ ١
/٨٩ باب الجهاد, كتاب

اين با و فاصبروا>١ لقيتموهم اذا و العّدو, لقاء *تتمنوا فرمود: كه است باب همين از ميگويد:
در و است گرفتن قرار گرفتاري و jب معرض در معناي به آنچه آرزوي از را مسلمانان سخن
هنگام انسان نيست بعيد كه اين چه ـ ميرود فريفتن خود يا و خويشتن به شدن مغرور بيم آن
داد فرمان آنان به ديگر سويي از و بازداشت ـ كند نيرنگ و حيله گرفتاري و jب با رويارويي
گاه آ امور حقيقت به خود خداوند البته باشند/ خداوند امر تسليم آمدند گرفتار jب در چنانچه

است/
عقلي سببّيت نه عادي سببّيت طريق به شرعًا و حسًا طاعون بيماري سرايت كه اين ـ ٣
خـود قـراردادن نـابودي معرض در زده طاعون منطقة به رفتن اين, بنابر و است شده ثابت

ميفكنيد/ ه�كت به خويش دست به را خود :١٩٥ بقره. ـ ٢

فرار سوي آن از التَّْهلُكَِة>/٢ الَِي بَِايْديىكُْم تُلُْقوا <َو*ى ميفرمايد: قرآن در خداوند كه آن با است,
و ميآورد پي در ديگران براي را فراواني آسيبهاي موارد بسياري در هم زده طاعون منطقة از
بتواند فرد خود كه گرچه ميشود, مسلمانان آزار نتيجه در و مناطق ديگر به آن سرايت موجب
مقدم فرد مصلحت بر را آن و مينگرد جمع مصالح به شارع اما يابد, نجات رهگذر اين از



٢٥٩ حيله حرمت بر سنت د�لت
جامعه مصالح ميتوان نباشد منفعتي هم فرد براي ًjاص كه جايي در چگونه اين بنابر ميدارد/
و آزار جز ثمري آن از فرار و ميگيرد بر در را همه شود شايع طاعون كه وقتي چه, كرد؟ فدا را
و ضعيفان گذاشتن وا و توانمندان فرار اين, بر افزون ندارد/ مسلمانان جمع به رساندن ضرر
مصالح و منافع و مينهد جاي بر آنان دلهاي در حسرتي دستهاند اين در كه كساني و ناتوانان
از فـرار براي عذاب وعدة گفتهاند: كه است رو همين از ميگذارد/ تباهي معرض در را آنان
احساس با آنان و ميكند سست نگريختهاند كه را آنان دل كار اين كه است سبب بدان جنگ
فرمود: جابر مرفوع حديث mnopqدر پيامبر كه است چنين ميدهند/ راه خود به ترس شدن تنها

كند پايداري آن در كه آن و بگريزد جنگ از كه است كسي همانند بگريزد طاعون از كه آن ـ ١
/١٨٦ و ١٨٠ ,١٧٥ ص ,١ ج احمد, سنن : ك/ ر/ است/ پايداريكرده جنگ در استكه كسي همانند

احمد را حديث اين الزحف١>/ في كالصابر فيه الصابر و الزحف من كالفاّر الطاعون من <الفاّر
بررسي شايستة حديث اين سند گفته: ابنحجر حافظ و كردهاند نقل و سنديابي خزيمه ابن و
بـا ابـنخزيمه و احـمد روايت به عايشه مرفوع حديث در مضمون همين است/ پيگيري و

است/ آمده حسن سندي

حيله حرمت بر حديث گواهي
و اهداف تبع به آنها حكم اما يكسان, فعل دو ظاهر و صورت گاه كه ميرساند حديث اين
خارج آن از فرار مقصد به زده طاعون سرزمين از كه كسي نمونه براي است; متفاوت مقاصد
باشد داشته فرار قصد كه آن بدون و كاري پي در كه كسي اما داده, انجام را منهيعنه فعل شود
كه آن بر دارد صريح د*لتي خود اين است/ نداده انجام حرامي رود بيرون منطقهاي چنين از
كه چونان و ميدهد, تغيير را كارها حكم نيّت, و است مjك او انگيزة انسان تصرفات همة در

ميكند/ ويران باشند, كه نوع هر را, حيلهها بنيان د*لت اين گذشت بارها
باشد داشته كاري آوردن بر قصد هم و فرار قصد هم كسي گر ا كه فرع اين در ميان اين در
كه كساني دانستهاند; ممنوع ديگر برخي و جايز را آن برخي است, اختjف دارد, حكمي چه
شمردهاند جايز را آن كه آنان اما داشتهاند, نظر الجمله في فرار صورت به كردهاند منع آن از
از فـرد نـيّت تـنها چه نيست; فرار> قصد به <خروج مصداق كار اين كه داشتهاند نظر بدين

است/ نبوده فرار mnopqخروج, خدا پيامبر گر ا كه كردهاند تقرير چنين را حيله حرمت بر حديث د*لت عالمان برخي
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بر را بنده تا ميكند نهي است شده نازل بنده بر بjيي كه صورتي در خداوند تقدير از فرار از
اجـازه را او ميتوانـد چگونه بدارد, او حكم برابر در شدن تسليم و الهي قضاي به رضايت
دين احكام از و شريعت امر از كه ميدهند, انجانم را كار اين حيله به معتقدان كه چونان دهد,

بگريزد؟ گيرد قرار آن مخاطب كه هنگامي
از فرار براي ناپسند حيلههاي <باب عنوان تحت را حديث اين بخاري ميشويم آور ياد

است: كرده تقرير چنين را عنوان اين بر حديث د*لت جهت ابنمهلب و آورده, طاعون>
قالب در نمونه شخصبراي كه ميشود تصور گونه بدين طاعون از فرار براي ورزيدن حيله
فرار كار اين از وي قصد كه حالي در رود بيرون زده طاعون منطقة از تجارت يا زيارتي سفر

است/ طاعون از
در بود, خواهد حرمت باطنش ولي جواز, او فعل ظاهر كند چنين شخص گر ا است روشن

ماست/ مطلوب نيز همين و ميداند معتبر را باطن خود عموم به حديث كه حالي

آن بر حيلة و زن حقوق گرفتن سست حرمت : ٢١
امرٔاة <ايما mnopqفرمود: خدا رسول كه است رسيده جدش از پدرش از شعيب بن عمرو از
فهو النكاح عصمة بعد كان ما و لها, فهو النكاح عصمة قَبل ٔاوعدٍة ٔاوِحباء صداق علي نُكحت

شود همسريگرفته به نكاح عقد شدن بسته از پيش وعدهاي يا عطيه يا صداق بر كه زني هر ـ ١
بدو را آن استكه كسي آن از باشد نكاح عقد پساز آنچه و اوست, آِن از وعده] و عطيه و [صداق آن
ك/: ر/ خواهراويند/ و دختر بداشت گرامي بتوان آن بر را شخص كه موضوعي سزاوارترين دادهاند/
چـنين حـديث پاياني بخش متن الس�م سبل روايت در است گفتني /١٥٠ ص ج٣, الس�م, سبل

م/ ـ / اخته> او ابنتة عليه الرجل كرم ا ما <واحقُّ است:

بجز سنن صاحبان احمدو را حديث اين اخُته>/١ و ابنتُه الرجُل عليه مايُكرم احق و ُاعطيه, لمن
است/ گزيده سكوت آن دربارة ابوداوود و كردهاند روايت ترمذي

حديت شرح
و دهند زن به يا دهند, زن غير به كه است عطيهاي معناي به كساء و غطاء وزن بر <حباء>
به مرد كه است عطيهاي وعده معناي به اينجا در وصله, هبه وزن بر <عده> باشد/ مهر بر افزون

نكاح/ عقد از پيش يعني النكاح>; عصمة <قبل ميدهد/ زن
كـه است مدتي بي و مدت با عطية و مهر همة مستحق زن كه آن بر است دليلي حديث

dayani
Typewritten Text
بازگشت به فهرست



٢٦١ حيله حرمت بر سنت د�لت
همانند زن, غير براي عطيه اين چند هر ميآيد, ميان به سخن آن از آن, از پيش يا عقد هنگام
همان به ميشود مطرح نكاح عقد از پس كه عطيهاي اما باشد, شده داده وعده او پدر يا برادر
ولّي يا باشد, زن كس آن خواه كردهاند, نامبرد و قرارداده او براي را آن كه ميگيرد تعلق كسي
[ميان نهادن تفاوت اين دليل است/ مالك و ابوعبيد ثوري, عبدالعزيز, بن عمر مذهب اين زن/
بـراي عـقد از پس گـر ا كه است آن عقد] از پس عطية با آن هنگام به يا عقد از پيش عطية
ترديد و تهمت معرض در كار اين شود, برده نام عطيهاي او پدر يا برادر چون زن, بستگان
عطيهاي روي همين از و شده تثبيت و مقرر عقد در زن حقوق آن, از پيش كه اين چه نيست;
پيش گر ا اما كردهاند/ مطرحش او نام به كه است كسي همان براي شود برده نام عقد از پس كه
است; آشكار ترديدي و تهمت معرض در اين شود قرارداده عطيهاي زن بستگان براي عقد از
در كـه است حيلهاي زن ولّي بخصوص و بستگان به مرد سوي از عطيهاي چنين دادن چه,
و بستگان سهلگيري آن از هدف كه است رشوهاي واقع در اما گرفته, خود به هديه نام ظاهر
آور, سود رشوهگيرنده براي و مرد براي كاري چنين اوست/ حقوق ديگر و مهر در زن اولياي
كسي چه نام به را عطيه كه آن mnopqظاهر خدا رسول دليل همين به است/ زيانبار زن براي اما
ايـن كـه كرده حكم چنين و كرده نظر آن از هدف و حقيقت به و ندانسته معتبر قراردادهاند
حـيلة بـدينترتيب تـا است, زن آِن از باشد, شده قرارداده ديگر كسي نام به چند هر عطيه,

نرسد/ خويش هدف به وي و گردد بر او خود به حيلهگر
انگيزهها ميباشد مjك و معيار تصرفاتآنچه در و عقد در كه آن بر است دليلي خود اين

كردارها/ و گفتارها ظاهر نه است, اهداف و

عسل حيلة ـ ٢٢
رسـول كـه: كردهاند نقل عايشه از پدرش از عروه بن هشام طريق از مسلم و بخاري ١ـ
و ميگشت باز زنان خانة به ميشد شامگاهان چون وي داشت/ دوست حلوا mnopqعسلو خدا
ديگران نزد آنچه از بيش و شد وارد عمر دختر حفصه بر او روزي ميرفت/ آنان از نزِديكي به
از زني شد: گفته من به پرسيدم/ باره اين در و شد برانگيخته غيرتم من ماند/ او نزد ميماند
نوشيده شربتي عسل آن از mnopqنيز پيامبر و كرده هديه او به عسلي ظرف [حفصه] وي خاندان
سوده به پس انديشيد/ خواهيم حيلهاي او براي كه سوگند خداوند به گفتم: خود با من است/



فقه فلسفة با ناسازگار شرعي; حيلههاي ٢٦٢

م/ ـ ميشود/ جاري شوره درخت از استكه بدبوي و شيرين صمغي مغفار ـ ١

خواهد تو به او خوردهاي؟ مغفار١ بپرس: او از آمد, خواهد تو نزد [پيامبر] او گفتم: زمعه دختر
گفت: خواهد چيست؟ ميكنم احساس تو [دهان] از كه بويي اين بگو: او به پس نه/ گفت:
خورده عرفط است آن از عسل كه زنبوري بگو: او به پس داد/ من به عسل از شربتي حفصه
را سخن همين صفيه اي نيز تو و گفت, خواهم سخن چنين آيد نزدم پيامبر چون نيز من است/
كه بود نيامده سوي اين به در از او هنوز سوگند خداوند به گفت: سوده ميگويد: عايشه بگو/
به پيامبر كه آن از پس ميگويد:] [عايشه بگويم/ او به بودي گفته را آنچه خواستم تو بيم از
كه بويي اين گفت: نه, فرمود: خوردهاي؟ مغفار خدا رسول اي گفت: او به شد نزديكتر سوده
گفت: سوده داد/ من به عسل از شربتي حفصه فرمود: چيست؟ ميكنم احساس تو [دهان] از
كه هم زماني ميدهد:] ادامه [عايشه است/ خورده عرفط گرفتهاند آن از را عسل كه زنبوري
را سخنان همان نيز صفيه رفت صفيه نزد چون و گفتم را سخن همان او به آمد من نزد پيامبر
مينوشيد؟ شربت آن از هم هنوز آيا گفت: حفصه بازگشت حفصه نزد بار ديگر چون گفت/
از را پيامبر سوگند خداوند به ميگفت: سوده ميگويد: عايشه نيست/ نيازي بدان مرا فرمود:

باش/ خاموش گفتم: او به من كرديم/ محروم عسل آن
كـه است شـنيده عـمير عـبيدبن از وي كـه آوردهاند عطاء طريق از مسلم و بخاري ـ ٢
عسل او ونزد جحشميماند دختر زينب mnopqنزد پيامبر ميكرد ادعا شنيدم عايشه از ميگويد:
او به شود وارد ما از يك هر بر پيامبر هرگاه كه چيديم توطئهاي حفصه و من پس مينوشيد/
اين از يكي mnopqبر پيامبر آن از پس خوردهاي؟ مغفار ميكنم; احساس مغفار بوي تو از بگوييم
زينب نزد بلكه نه, فرمود: پاسخ در mnopqنيز پيامبر گفت/ بود بنا كه را سخن آن او و شد وارد دو
َها >ياىَايـُّ شد: نازل آيه اين پس كرد/ نخواهم را كار اين ديگر و خوردهام عسل جحش دختر

حـرام خـود] است[بـر كـرده حـ�ل برايت خداوند را آنچه چرا پيامبر <اي :٤ ـ ١ تحريم. ـ ٢
است///>/ بازگشته حق از دلهايتان كه چرا است; بهتر كنيد توبه گر ا ميكني؟///

٢< ُقلُوبُكُماى َصَغْت فََقد اللّىه ِالَي تَتُوباى ِاْن ـ ميفرمايد كه جا آن تا ـ لََك اللّىُه َاَحلَّ ماى ُم تَُحرِّ لَِم النَّبِّي
خود همسران از يكي mnopqبه پيامبر كه شد نازل هنگامي و است حفصه و عايشه به خطاب كه

خوردهام/ عسل كه همان يعني نهاد; ميان در سخن
تفسير در وي روايت اما اوست/ صحيح از النذور> و ا*يمان كتاب > در بخاري روايت اين
چه, است; كرده همراه عسل خوردن از امتناع با نيز را mnopqسوگندي پيامبر كه است آن گوياي



٢٦٣ حيله حرمت بر سنت د�لت
كرد نخواهم را كار اين <هرگز است: چنين عطاء طريق همين از تفسير در بخاري حديث لفظ

بگويي>/ باره اين در چيزي كسي به مباد كردم; ياد سوگند اين بر و
همسران از يكي mnopqنزد پيامبر خوردن عسل داستان دربارة عايشه حديث مسلم بخاريو

آوردهاند/ صورت دو به را mnopqخود پـيامبر خـوردن عسـل است: آمده آن در كه عايشه از عمير بن عبيد طريق از : يك
mnopqهـمدست خـدا رسول برابر در حيله بر كه تن دو آن و بود جحش دختر زينب درخانه

شد/ تحريم سورة آغازين آيات نزول سبب داستان همين و بودند عايشه و حفصه شدند
حفصه خانة mnopqدر پيامبر خوردن عسل است: آمده آن در كه عايشه, از عروه طريق از : دو
و عـايشه يعني تن سه سوي mnopqاز خدا رسول برابر در حيله بر همدستي و بود عمر دختر
تـحريم سورة آغازين آيات كه است نيامده روايت اين در پذيرفت/ صورت سوده و صفيه

شد/ نازل سبب بدين
جمع/ شيوة و ترجيح, شيوة برگزيدهاند: شيوه دو دوگانگي, اين پاسخ در عالمان

به عمير بن عبيد روايت گويد: برگزيده, را نخست شيوة كه است كساني از عياض قاضي
بـه اين و ا> تَظىاهَرى <َوِاْن است آمده قرآن در زيرا است; سزاوارتر الهي كتاب با موافقت سبب
تن/ سه نه بودند, تن دو كردند حيله و همدستي كه كساني ميدهد نشان و است تثنيه صيغة
است/ عـمير بـن عـبيد روايت تـرجـيح ديگر دليل نيز شيخين روايت به عباس ابن حديث
اما بپرسم, خطاب عمربن از آيه اين دربارة كه بودم پيآن در تمام سال يك ميگويد: ابنعباس
من و كرد حج آهنگ وي كه آن تا كنم/ پرسشي چنين او از هيبتشنميتوانستم و حشمت از
سمت به كاري دليل به را خود راه جايي در بود بازگشت راه در چون رفتم/ حج به او با نيز
راه بـه او با سپس يافت/ فراغت كارخود از او تا ماندم نيز من و كرد كج اراك درختچه چند
او كيستند؟ َعلَيْه> ا اهَرى تَظى ِاْن <َو فرموده آنان دربارة خداوند كه زني دو آن گفتم: و دادم ادامه
روايت راوي نـزد كسـان اين اسمهاي گويا ميافزايد: عياض قاضي حفصه/ و عايشه گفت:
گـر ا ميگويد: و ميكند نظر اظهار عياض سخن اين پيرامون كرماني است/ يافته تغيير ديگر
رفت/ خواهد ميان از روايات بيشتر به اطمينان بدانيم, جايز را ترجيح] [شيوة توجيهي چنين

مانعي چه ميگويد: او گراييدهاند/ دوم شيوة به كه كسانياند از قرطبي همچنين و كرماني
mnopqگفته پيامبر به است داستان در كه سخنان آن چون و بوده پيشتر حفصه داستان كه دارد
نشده نازل هم آيهاي باره اين در لذا و كند حرام خود بر كه آن بي گفته, ترك را عسل وي شده
ماجرايي چنان ساختن بر حفصه و عايشه خورده عسل زينب خانة در كه آن از پس اما است/
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بـدين و كـرده حرام خود بر را عسل حضرت آن كه بوده هنگام اين در و كردهاند همدستي

/٣٠٢ ص ج٩, الباري, فتح ـ ١/٢٣٢ ص ج٩, الباري, فتح ـ ٢

اما برميگزيند/١ را دوم شيوة همين كه است كساني از نيز ابنحجر است/ شده نازل آيه سبب
mnopqبدان پيامبر و شده تكرار حيله آن كه نميشود تصور چه, است; قويتر عياض قاضي شيوة

باشد/ نبرده پي
وارد اشكـالي بوده آيه نزول سبب زينب mnopqنزد پيامبر خوردن عسل كه داستان اين بر
او بـا و داشت mnopqكـنيزي پـيامبر كه است انس از صحيح سند به نسائي روايت آن, و شده
را او وي تا ورزيدند مخالفت حضرت كار اين با اندازه آن عايشه و حفصه اما ميشد/ همبستر
اين شد/ نازل لََك> اللّىُه َاَحلَّ ماى ُم تَُحرِّ لَِم النَّبِيُّ َايَُّها <ياى آية مناسبت بدين و كرد, حرام خود بر
مشهور تابعي اسلم, زيدبن از صحيح سندي به را آن طبري كه دارد نيز مرَسل گواه يك حديث
شدو همبستر ابراهيم اّم با خود همسران از يكي خانة mnopqدر خدا رسول گفت: كه است آورده
در من! فرش بر و من درخانة ,mnopq خدا رسول اي گفت: حضرت آن همسر پس شد/ باردار او
رسـول اي گـفت: حـضرت آن هـمسر كرد/ حرام خود بر را ابراهيم] [ام وي پيامبر آن, پي
او بـا خورد سوگند پيامبر پس ميكني؟ حرام خود بر است حjل را آنچه چگونه ,mnopq خدا

شد/ نازل آيه مناسبت بدين و نكند, همبستري
آمده مسلم صحيح بخاريو صحيح در آنچه كه بدهيد پاسخ چنين اشكال اين به ميتوانيد
حادثه دو اين از يك هر بگوييد: ميتوانيد داريد گرايش جمع شيوة به هم گر ا است/ صحيحتر

است/ گاه آ امور حقيقت به خود خداوند روي هر به بودهاند/٢ آيه نزول سبب

حيله حرمت بر حديث گواهي
از بودهاند; جايز غير هدف, ازنظر هم و وسيله نظر از هم دو هر كه انديشيد حيله دو عايشه
نوشيدني يك خوردن از ايشان داشتن دور mnopqو پيامبر دادن اندرز او حيلة ظاهر وسيله, نظر
حـjل خداوند كه را mnopqعسلي پيامبر كه است بوده آن حيله اين از هدف ولي است, بو بد
كمتر داشت عسل كه زني آن نزد نتيجه در و كند حرام خود بر ميداشت دوست نيز او و كرده
چيزي از پيامبر كردن بيبهره آن در كه چرا است, حرام شرعًا حيله اين شد/ نيز چنين و بماند,
زني براي زيان بردارندة در اين بر افزون و است, ميداشته دوست را آن و خو, آن با كه است
ان <و ميفرمايد: كهخداوند است رو همين از و است, نوشيده عسل وي نزد حضرت كه است



٢٦٥ حيله حرمت بر سنت د�لت
است/ گناه پس در هميشه توبه و تتوبا>,

برايش خداوند كه چيزي از ديگران بازداشتن آن از شخص هدف كه هم ديگري حيلة هر
با كردن نيرنگ و ديگران به رساندن زيان هدف به كه حيلهاي هر و باشد, است كرده حjل

است/ حرام حيله اين همانند پذيرد, انجام آنان,
<باب عنوان تحت را عايشه از پدرش از عروه بن هشام حديث الحيل, كتاب در بخاري
شـده> نـازل پـيامبر بـر بـاره اين در آنچه و خود همشويان با و شوهر با زن حيلة ناپسندي

گفتيم/ پيشتر كه است همان عنواني چنين بر حديث د*لت جهت و قرارداده,
ميكند: تقرير چنين را عنوان بر حديث د*لت جهت منير ابن

پـرسش عـنوان بـه را سخن اين كه خوردهاي مغفار بگويند بود جايز زنان براي روي آن از
نه بود, كنايه گفته اين از زنان مقصود نه/ پاسخفرمود: mnopqدر كهپيامبر دليل بدان بودند, آورده
او بـراي سـوگند خـداونـد بـه گفت: عايشه كه است حيلهاي وجه همان اين صريح/ دروغ
در زيرا نميگرفت; نام حيله بود محض دروغ زنان آن سخن گر ا انديشيد/ خواهيم حيلهاي

ندارد/ وجود گويندهاش براي شبههاي محضهيچ دروغ
زيرا نيست; كنكاش و بحث از خالي البته و ميكند نقل منير ابن از ابنحجر را سخن اين
اعم پوشيدگي, و خفا طرق از طريقي به كردار و گفتار در ايهام و خدعه محور بر حيله [حيله]معناي عنوان بر حديث د*لت جهت اين بنابر ميزند/ دور آن, جز يا و كذب يا تعريض از
از ابنمنير گويا محض/ دروغ نه باشد, وتعريض كنايه زنان آن گفته كه نيست اين بر متوقف
<من عبارت شيخين, نقل به عايشه از عمير بن عبيد روايت در كه است داشته غفلت نكته اين
را عبارتي چنين كه است حالي در اين و آمده خوردهاي> مغفار ميكنم; حس مغفار بوي تو از
منك اجد <اني است; آمده <اّن> كيد تٔا حرف آن متن در زيرا كرد; حمل استفهام بر نميتوان
استنباط آن از را خود سخنان ابنمنير كه است روايتي از غير گرچه روايت اين مغافير>/ ريح
آن تقرير اين از هم ما هدف است/ آنهمانند با نوع, جنسو نظر از حيله بر د*لت در اما كرده,
نفي بر متوقف حيله] عنوان [يعني آورده بخاري كه عنواني بر حديث د*لت جهت كه است
باشد/ نيز استفهام بر حمل قابل روايتنخست در عبارت تركيب چند هر نيست, كذبصريح

است/ گاه آ امور حقيقت به خود خداوند روي هر به
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تحليل نكاح : ٢٣
بر زن دهد طjق بار سه را زنش مردي هرگاه امّت, اجماع نيز و سنت و كتاب د*لت بر بنا
بدان زني چنين با مردي گر ا اين بنابر كند/ ازدواج ديگر مردي با كه زماني تا ميشود حرام او
بـاطل و حـرام ازدواج ايـن شـود حjل خويش نخست شوهر بر وي كه كند ازدواج هدف
<نكاح كه نكاح اين دهد/ طjق را او خواه و دارد نگه را زن ازدواج از پس خواه بود, خواهد
زن زماني تنها و نميگردد, خويش پيشين شوهر براي زن شدن حjل موجب دارد نام تحليل>
زن با بايد نيز و حيله, نكاح نه كند, رغبت> <نكاح او با مردي كه ميشود حjل پيشين شوهر بر
مرگ, چون وسيلهاي به دو اين ميان اتفاق, حسب به گر, ا كه است آن از پس كند/ همبستري

شد/ خواهد حjل خود پيشين همسر بر زن افتد جدايي نكاح فسخ يا و طjق,
دارد: صورت سه است باطل و حرام كه تحليل نكاح

تباني كه آن بي كند, ازدواج او با پيشين شوهر براي زن كردن حjل قصد به مرد كه اين ـ ١
باشد; كار در لفظي يا عرفي

عقد متن در و كند, ازدواج او با پيشين شوهر براي زن كردن حjل قصد به مرد كه اين ـ ٢
باشد; پذيرفته صورت لفظي توافقي آن از پيش يا و

چنين آن با مقارن نه و عقد از پيش نه ولي كند, ازدواج زن با قصدي چنين با مرد كه اين ـ ٣
د*لت اين كند/ د*لت قصدي چنين بر احوال و اوضاع قراينو تنها بلكه باشند, نكرده شرطي

است/ لفظي اشتراط منزلة به نيز
سوي از دهندهاش انجام و است باطل باشد كه صورت سه اين از يك هر به تحليل نكاح
داشتهاند/ باره اين در را شيوه همين نيز تابعان و شده لعن صحابه زبان بر نيز mnopqو خدا رسول
وي با نو از بايد كند زندگي زن آن با بخواهد واقعًا داده انجام نكاحتحليل كه كسي گر ا اين بنابر

بندد/ نكاح عقد
ميآوريم: است شده روايت باره اين در كه را آثاري و احاديث از پارهاي اينك

كـه است شـده روايت ابـنمسعود از تـرمذي جامع و نسائي, سنن احمد, مسند در ـ ١
كرد>/ لعنت را له محلَّل و mnopqمحلِّل خدا <رسول

جـمله از پـيامبر اصحاب عالمان و صحيح, و است حسن حديثي اين ميگويد: ترمذي
نيز تابعين فقهاي قول و كردهاند عمل بدان عمر بن عبدالله و عفان بن عثمان خطاب, عمربن

است/ همين

dayani
Typewritten Text
بازگشت به فهرست
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نزد ابوهريره نسائي, بجز سنن اصحاب و احمد cdefgنزد علي را, ابنمسعود حديث همانند
مـيگويد ترمذي پاسخ در بخاري كه چونان حديث اين و ـ العلل كتاب در ترمذي و احمد
اخير روايت سند در كردهاند/ روايت ماجه ابن نزد ابنعباس همچنين ـ, است حسن حديثي
در ومسلم دانستهاند ثقه ديگر گروهي و ضعيف را او گروهي كه دارد وجود صالح بن زمعة
باره اين در نيز ابنمعين از است/ آورده ديگر حديث يك با همراه او از حديثي خود صحيح

است/ رسيده روايت دو
<ا* mnopqفـرمود: خـدا رسول كه: است آمده عامر بن عقبة حديث ابنماجه, سنن در ـ ٢

لعنت را محلَّلله و محلِّل خداوند است/ محلّل او /// گاهانم؟ نيا عاريهاي قوچ از را شما آيا ـ ١
/١٢٧ ص ج٣, الس�م, سبل ك/: ر/ كند/

المصري, صالح بن عثمان بن يحيي <حدثنا است: چنين ماجه ابن سنن از نقل به حديث سند
عامر: بن عقبة قال هاعان: بن مشرع ابومصعب لي قال يقول: سعد بن الليث سمعت قال: ابي حدثنا

الحديث>/ ـ سلم: و آله] [و عليه الله صلي الله رسول قال

له١>/ المحلّل و المحلِّل الله لعن المحلِّل <هو فرمود: آري>, گفتند: المستعار؟> بالّتيس اخبركم
كه است حالي در اين و خوريم, بري هاعان مشرعبن و صالح عثمانبن به حديث اين سند در
او مشهور اصحاب از كه حالي در ميكند, روايت ليث از تنها وي كه گرفتهاند خرده عثمان بر
مردود حديث سند در اينطعن اما دانستهاند/ ضعيف را هاعان بن مشرع نيز برخي نيست/ هم
و كرده, حديثنقل او از صحيحخود در بخاري استو ثقه راويي صالح بن عثمان چه, است;
و درستكار بزرگي گفته: وي دربارة اخير و كردهاند روايت او از نيز رازي ابوحاتم و ابنمعين
چنين كه هر كه است حالي در اين نه, گفت: ميكرد/ تلقين او گفتند: ابوحاتم به است/ سالم
روايت با كه است آن شاذ روايت زيرا است, حجت باشد آورده او تنها هم روايتي گر ا باشد
باشد/ شده روايت يكي سوي از تنها و آنان از جداي كه آن نه باشد, داشته مخالفت ثقه راويان
و ميكند نقل او از را حديث بيشترين و است ليث كاتب كه ابوصالح چون كسي اين, بر افزون
نيز هاعان بن مشرع است/ داده رخ نيز چند اشتباهي او حديث در گرچه است, ثقه راويي خود
مـيگويد: او دربـارة هـم احـمد است/ ثقه ميگويد: او دربارة ابنمعين كه است ديگر يكي
اين است/ حسن نيز آن سند و خوب حديث اين كه ميشود ثابت بدينترتيب است/ معروف

/١٥٤ ص التحليل, ابطال علي الدليل اقامة : ك/ ر/ ـ ٢

ميدارد/٢ عرضه الدليل اقامة در ابنتيميه كه است ديدگاهي
روايت mnopqبه خدا رسول ناحية از نكاح اين تحريم نقل از پس المعاد زاد در نيز قيم ابن
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ميگويد: چنين عامر بن عقبة cdefgو طالب ابي بن علي ابوهريره, ابنمسعود,
انـدركاران mnopqدست خـدا رسـول كـه دادهاند گواهي صحابهاند بزرگان از كه تن چهار اين
فـرستاده لعـنت كـند هـمدستي و همراهي آنان با را كه هر و محلَّلله و محلِّل يعني تحليل,
خواهد صادق خبري كه است جانبخداوند از خبري mnopqيا خدا رسول لعنت اين است/
كه است آن گوياي لعن اين شد/ خواهد آورده بر قطعًا كه او خود جانب از دعايي يا و بود
و مـدينه مردمان نزد است/ لعن دهندهاشمستحق انجام كه ميباشد كبايري از كاري چنين
به يا و توافق و تباني به يا لفظ به چنينچيزي كه اين ميان فرقي آنان فقيهان و حديث اهل
اعتبار و است استقصد آنانمعتبر نزد آنچه عقود در چه, نيست; نه يا باشد شده شرط قصد
بـراي بـلكه نيستند, مقصود آنها خود براي و خود خودي به الفاظ و نيّتهاست به هم اعمال
كه لفظ ديگر باشد روشن مقاصد و معاني وقتي اين بنابر هستند/ مقاصد و معاني بر د:لت
و يـافته تحقق خود بوده, وسيله اين غايت و هدف آنچه و ندارد استاعتباري وسيله يك

است/ مترتبشده آن بر احكامشنيز
از شخصي كه كرده روايت پدرش از نافع بن عمر از مدني ابوغسان از جراح بن وكيع ـ ٣
آن خود [يعني وي سپس و داده طjق بار سه را خود زن كه كرد سٔوال كسي دربارة ابنعمر
پيشين همسر براي تا كرده ازدواج زن آن با باشد توطئهاي و هيچتباني كه آن بي كننده] پرسش
دوران مـادر بـاشد/ رغبت نكاح كه آن مگر نه, گفت: پاسخ در ابنعمر شود/ حjل خويش

ميشمرديم/ زنا را كار mnopqاين خدا رسول
ميگويد: تيميه اين

اين در نصاست هم حديث خود هستند/ ثقه و مشهور آن رجال و خوب حديث اين سند

/١٩٦ ص الدليل, اقامة ـ ١/٤٠ ص ,٣ ج الموقعين, اع�م ـ ٢

ميشمردهاند/١ زنا را پنهاني mnopqتحليل خدا رسول دروان در كه
سپس و ـ گفت حديث را ما غسان گفت: كه مريم ابنابي طريق از را حديث اين قيم اين
ايـن شـيخين شرط <بر گفت: كم حا ميگويد: اخير راوي كه جايي تا سابق سند همان ادامه

است/٢ داده نسبت كم حا به نياوردهاند> را آن آنها اما است, صحيح حديث
بـن ابـراهـيم گـفت, حـديث را ما ابنابيمريم كه كرده روايت جوزجاني ابواسحاق ـ ٤
كه كرد خبر نقل ما براي عباس ابن از عكرمه, از حصين, بن داوود از ابيحبيبه, بن اسماعيل
,*> فرمود: حضرت آن و mnopqپرسيدند خدا رسول از محلِّل دربارة است: گفته وي[ابنعباس]
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سپس و خدا, كتاب كردن ريشخند نه و تدليس نكاح نه باشد, رغبت نكاح كه آن مگر نه, ـ ١
/٤٩ باب الط�ق, كتاب ابوداوود, سنن : ك/ ر/ كند/ همبستري او با بايد

العسيله>/١ يذوق ثم الله, بكتاب استهزاء و* دلسة *نكاح رغبة نكاح اّ*
اختjف او دربارة كه اسماعيل بن ابراهيم ناحيه از مگر است, خوب هم حديث اين سند
بـاب در وي مـيگويد: او دربارة ابنعدي دانستهاند/ ضعيف برخي و ثقه را او برخي است;
ابنتيميه ميشود/ نوشته حديثش بودنش ضعيف رغم به و است درستي انسان كردن روايت

ميگويد: الدليل اقامة در نيز
ضعيفيهست, مرد آن در ناگزير چه, است; منصفانهاي و درست سخن گفته ابنعدي آنچه
شماري او باشد/ متهم كه نظر اين از نه است, اتقان عدم و حفظ عدم نظر از ضعف اين ولي
چنين اين بنابر كردهاند/ نقل را آنها از برخي ابنماجه و ترمذي كه دارد سند همين به حديث

/١٩٥ ص الدليل, اقامة ك/: ر/ ـ ٢/٢٧٠ ص ج١, اللهفان, اغاثة ـ ٣

ميشود/٢ نوشته است اعتبار داراي راوي كه روي آن از حديثي
ميگويد: اللهفان اغاثة در نيز قيم ابن

البته و ضعيفميدانند, را او حافظان از بسياري كه ابراهيم, مگر هستند ثقه راويان اين همة
ميكند/٣ استناد او حديث به و دارد خوبي نظر او دربارة شافعي

از الفـرات, ابـي بن موسي از نقل به عبدالرحمن بن حميد ميگويد: شيبه ابي بن ابوبكر
طjق را خود زن كه پرسيدند مردي دربارة او از كه كرد حديث نقل برايمان دينار بن عمرو
مالي و آمده بدانند, چيزي زن آن يا او كه آن بي آبادي, مردمان از ديگر مردي سپس و داده
كند/ حjل پيشين شوهر براي تا است آورده در خويش ازدواج به را زن آن و داده اختصاص
حضرت آن و mnopqپرسيدند پيامبر از باره اين در كه شد يادآور سپس نه, گفت: پاسخ در او
له تحل لم ذلك فعل فاذا لنفسه, مرتغبا يتزوجها حتي لنفسه, مرتغبا ينكحها حتي ,*> فرمود:

العسيله>/ تذوق حتي
مرسل حديث اين و است خوب ـ گفتهاند استادش و قيم ابن كه چونان ـ حديث اين سند
كه حالي در است, جسته استناد بدان خود كرده نقل ارسال به را آن كه كسي زيرا است; حّجت
سند ذكر بدون و ديگر راوي به آن دادن اسناد بدون نبود جايز ثبوتنداشت او حديثنزد گر ا
بسنده همين است> شده ثابت من نزد حديث <اين باشد: گفته تابعي وقتي كند/ استد*ل بدان
يك از نقل به ديگر تابعي يك از يا و صحابي يك از را آن موارد بيشترين در وي زيرا ميكند;
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آن بويژه كرد, پيدا گاهي آ راوي بودن ثقه به ميتوان بسهولت جايي چنين در و شنيده صحابي
قوي دليلي خود اين و شده كيد تٔا و تقويت پيشين حديثهاي وسيلة به مرسل حديث اين كه
اصـل ـ مـيرساند را قـلبي قـصد به تحليل حرمت نص, به كه ـ حديث اين كه آن بر است

است/ mnopqداشته پيامبر از نقل به محفوظي
شده نقل تحليل نكاح ابطال و حرمت بر صحابه اجماع ابنقيم او گرد شا و تيميه ابن از ـ ٦

است: رسيده باره اين در كه است آثاري جمله از اينها و
اثر اين ميكنم/ سنگسار آورند من نزد كه محلَّلله و محلِّل هر كه: است رسيده عمر از يك:
عمر از و كردهاند روايت اثرم ابوبكر و كرماني, حرب جوزجاني, ابواسحق شيبه, بن ابوبكر را

دارد/ محفوظ اصلي و است مشهور
نـزد را مردي كه: است رسيده يسار بن سليمان از كرده, روايت جوزجاني كه چنان : دو
از را دو آن عثمان و كند, حjل پيشين شوهر بر را او تا بود كرده ازدواج زني با كه بردند عثمان
تـدليس/ نكـاح بـه نه برگردي, زن آن به ميتواني رغبت نكاح به تنها گفت: و كرد جدا هم
سه را خود زن مردي كه است شنيده نجيبي ابومروان از مرادي عبدالرحمن بن محمد همچنين
زن آن كه آن بي داشت قصد كه بود مردي آنها همسايگي در شدند/ پشيمان سپس و داد طjق
از باره اين در پس كند/ حjل هم بر را دو آن تحليل نكاح با سازد گاه آ خود قصد از را مرد و
ابنوهب تدليس/ ازدواج رغبتنه ازدواج مگر مكن ازدواج او با گفت: عثمان و پرسيد عثمان

است/ كرده روايت عبدالرحمن بن محمد از سعد, بن ليث از را اثر cdefgاين ابيطالب بن علي از حبيب ابي بن يزيد از كتابخ<فخود در طرطوشي ابوبكر : سه
آن در كه نكاحي برگردد, مرد به رغبت نكاح با ميتواند تنها زن كه ميكند نقل محلِّل درباره
رسول سوي از محلِّل لعن كه است كساني cdefgاز علي نباشد/ خدا كتاب ريشخند و تدليس

ميشمرد/ تحليل مصداق را رغبت غير نكاح همو اينك و كرده روايت mnopqرا خدا
بـن عمران از اعمش كرد, حديث نقل ما براي هيثم ميگويد: خود سنن در سعيد چهار:
كـه گـفت و آمد عباس ابن نزد مردي است: گفته كه كرد حديث نقل ما براي سلمي حارث
گـفت: عـباس ابن است/ شده پشيمان اينك و داده طjق بار سه را خويش همسر عمويش
فرمان شيطان از او هم و ساخته, پشيمان را او هم خداوند و كرده نافرماني را خداي عمويت
من گر ا آيا شما نظر به گفت: عمران است/ نداده قرار شدي بيرون راه او براي خداوند و برده
هر گفت: عباس ابن ميگردد؟ بر عمويم به زن آن كنم ازدواج زن آن با عمويم گاهي آ بدون
لعـن كه است كساني از خود ابنعباس كند/ نيرنگ او با نيز خداوند كند نيرنگ خدا با كس
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كس هر كه است كرده تفسير گونهاي به را محلل اينك و كرده, روايت خدا رسول از را محلِّل
جـدا هم از باين طjق به كه زني يا مرد چند هر ميگيرد, بر در باشد داشته تحليل قصد را
و اتفاق اين, بر كه آنجا داشت خواهد حكمي چه پس باشند/ بيخبر قصد اين از نيز شدهاند

رغبت؟ نكاح نه باشد لعنت نكاح عقد عقدشان كه بندند عقد و كنند توافق
حjل بارة در عمر ابن از كه است رسيده نوفل بن مغيرة بن عبدالملك از زهري از : پنج
عمر گر ا است/ بدكاري و زنا اين گفت: پاسخ در وي پرسيدند/ او پيشين شوهر براي زن كردن
است/ كرده روايت را اثر اين ابيشيبه بن ابوبكر ميداد/ كيفر را شما ميرسيد شما به دستش
ابن از كه است رسيده شريك بن عبدالله از ثوري, از حفص, بن حصين روايت به بنا همچنين
آنان قصد كه بداند خداوند گر ا گفت: پرسيدند او از محلّلله و محلِّل دربارة چون شنيدم عمر
بيست گر ا حتي كارند زنا دو هر است, بوده پيشين شوهر براي زن كردن حjل ازدواج اين از
گفت: كه كرده نقل بنشريك عبدالله از عبدالرزاق, را روايت همين باشند/ يكديگر با هم سال
خواسته و شده پشيمان سپس و داده طjق را زنش كه پرسيدند مردي دربارة عمر ابن از چون
دو هـر گـفت: او كند, حjل برايش را او وي تا آورد در ديگر مردي همسري به را او است

باشند/ هم با سال بيست چه گر ا كارند, زنا
ميگويد: تيميه ابن

مـحلل واژة آنان نزد است: شده بيان نكات اين آنها در و است مشهور صحابه, از آثار اين
عمر نه; خواه و كند آشكار را قصد اين خواه باشد, داشته تحليل قصد كه هر استبراي نامي
هر ميكرد جدا هم از را زن و محلّل مجازاتميكرد; ميشدند تحليل مرتكب كه را كساني
هر دهد طHق بار سه را زنش كه يكي باشند; كرده پيدا رغبتي يكديگر به عقد از پس چند
ندارد حق ببرد هم رنج جدايي اين از و گردد خاطر آزرده و شود پشيمان آن پساز هم چند

صورتپذيرد/ او اطHع بي كار اين چند هر كند, استفاده تحليل حيلة از
است دليل رساترين ميشمرد سختفرجام و گران كاري را تحليل كه آن كنار در آثار اين
پساز راشدين خلفاي و عمر دوران در آن انجام بر استحقاقكيفر و حرمتتحليل كه اين بر
مخالفت عمر با متعه مسٔاله در عباسكه ابن چون كساني حتي استو بوده رايج و مشهور او
هـمرٔاي تـحليل نكاح تحريم بر همه بلكه نكردهاند, مخالفتي او با مسٔاله اين در ورزيدهاند

/١٩٩ و ١٩٨ ص الدليل, اقامة ـ ١

بودهاند/١
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ميگويد: ميكند نقل او از قيم ابن آنچه بنابر همچنين تيميه, ابن
اظـهار را آن ولي بـاشد شخصتحليل قصد كه جايي آن مورد در كه اين بر افزون آثار اين
كه بيانميكند نيز را اين دارد, صراحت صورتنپذيرد هم تبانيي و توافق باره اين در و نكند
چـه است, شده mnopqلعنت خدا رسول سوي از دهندهاش انجام كه است تحليلي همان اين
بـويژه داشـتند, گـاهي آ ايشـان مـراد و مقصود به ديگر كس هر از mnopqبيش اصحابپيامبر
افزون باشند/ كرده ظاهرشهستنيزتفسير آنچه موافق و روايتكرده را حديثي كه هنگامي
تفاوتي تحليل گونههاي ميان كه نداريم سراغ mnopqرا خدا رسول اصحاب از كس هيچ اين بر
چون طHقهاي سه زن كه] ميدهد گواهي [تاريخ باشد دانسته حHل آنها از را چيزي و نهاده
مـراجـعه او خـلفاي به وي از پس همچنين mnopqو پيامبر به دراز زماني قرظي رفاعه همسر
بازميداشتند, كار اين از را او اما خويشبازگردد, پيشين شوهر به وي دهند اجازه تا ميكرد
چنين زيرا ميشد; رهنمون كار اين به را mnopqاو خدا رسول بود جايز تحليل گر ا كه حالي در

/٢٧٣ و ٢٧٢ ص ج١, اللهفان, اغاثة ـ ١

نيابد/١ كار اين انجام براي را كسي زن آن باشد جايز تحليل گر ا كه نبود
از نمونههايي اينك كه است رسيده تحليل نكاح تحريم در بسياري آثار نيز تابعان از ـ ٧

ميآوريم/ را آنها
بود كرده ازدواج زني با كه مردي دربارة مسيب بن سعيد كرماني, حرب روايت به بنا يك:
نكرده گاه آ خود قصد اين از را زن و مرد آن ميان اين در و كند حjل شوهرپيشين براي را او تا
حjل پيشين شوهر براي را او كه است كرده ازدواج زن آن با هدف بدان تنها گر ا گفت: بود

است/ گشوده دو آن كار از مشكلي نه و بود جايز او خود براي كار اين نه كند,
پيشين, همسر يعني سه آن از يكي نيّت گر ا ميگويد: نخعي ابراهيم ابنمنذر, روايت به دو:
حjل پيشين شوهر براي را زن نكاح, اين كه باشد آن ميكند ازدواج او با اينك كه مردي و زن,

نميكند/ حjل قبلي شوهر براي هم را زن و است باطل نكاح كند
داشته تحليل قصد سه آن از يكي گر ا ميگويد: بصري حسن ابنمنذر, روايت به هم : سه

است/ كرده فاسد را نكاح باشد
طjق را خود همسر مردي پرسيدند رباح ابي بن عطاء از جوزجاني, روايت به بنا : چهار
با كه آن بي سوزانده, دل مرد آن بر و شده غمناك ماجرا اين از كه ديگري مرد سپس و ميدهد
را او كه كرده ازدواج زن با هدف آن به گر ا گفت: او ميكند/ ازدواج زنش با كند هماهنگي او



٢٧٣ حيله حرمت بر سنت د�لت
كرده ازدواج او با هدف بدان گر ا اما نميشود, حjل او براي زن كند حjل همسرپيشين براي

ميشود/ حjل او براي زن بدارد نگاه را او ميخواهد كه است
زن, و دوم شوهر و پيشين شوهر گر ا كه: ميكند نقل قتاده از وي و معمر از عبدالرزاق پنج:

نميآيد/ كار به نكاح آن باشد, داشته تحليل قصد سه اين از يكي يا
كرده ازدواج زني با مردي كه پرسيدند باره اين در شعبي از جوزجاني, روايت به بنا : شش
تا دهد طjق را زن است جايز مرد آن براي آيا است, كرده طjقه سه را پيشينشوي شوهر كه
انديشيده چنين خود با پيشتر كه آن مگر گفت: پاسخ در او برگردد/ خود قبلي شوهر به وي

شـيخ سخن به نگاهي مسٔاله اين در اماميه ديدگاه با آشنايي براي ميرسد نظر به مناسب ـ ١
پيشين همسر بر را او تا كند ازدواج زني با مرد گر <ا ميگويد: چنين مبسوط در شيخ بيفكنيم/ طايفه

است: مسٔاله سه داراي خود اين كند, ح�ل وي
كـند حـ�ل پيشين شوهر براي را او چون كه پايه اين بر گيرد همسري به را زن گر ا كه آن يكي
اين سازد, ح�ل پيشين شوهر بر را وي كه هدف بدين كند ازدواج زن با يا نباشد, ميان در نكاحي

است>/ باطل اجماع به نكاح
استناد شد نهاده رويتان فرا حاضر كتاب متن در بحث اين آغاز در كه روايتي دو به سپس شيخ
نه مترتبنميشود, اينازدواج بر نكاح احكام از يك هيچ چنينجايي <در ميافزايد: سپس و ميكند
باشد نكرده همبستري زن با چنينفرضي] [در مرد گر ا ولد/ به مگر لعان نه و اي�ء نه ظهار, نه ط�ق,
در كردهاند/ نامبرد كه مهري نه ميبرد, المثل مهر باشد كرده همبستري او با گر ا و نيست مهري را زن
آبستن گر ا حتي ندارد, نفقه هيچ عده دوران در كه گرچه دارد, نگه نيز عده ميبايست زن اخير صورت

باشد>/
ط�ق تحليل از پس را او كه پايه اين بر زن با نكاح يعني دوم مسٔاله متعرض آن از پس شيخ البته
ديگـر كسـاني گـرچـه است, باطل شرط و صحيح عقد اينجا <در كه ميكند حكم و ميشود دهد

است>/ باطل نكاح گفتهاند:
آورد در همسري به را زن گر ا كه آن سوم <مسٔاله ميگويد: و ميپردازد سوم مسٔاله به آنگاه شيخ
البته و كنند تراضي چيزي چنين بر عقد از قبل يا دهد/// ط�ق كند مباح را او چون كه اعتقاد براين
حسن, بن محمد 4طوسي, نيست, باطل عقد اصل اما است, مكروه نكاح نياورند, ميان در شرطي

م/ 3٢٤٨/ـ و ٢٤٧ ص ج٤, ا7ماميه, فقه في المبسوط

برند/١ سر به هم با زندگي پايان تا كه باشد
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تحليل نكاح دربارة سختگيري همه اين راز
ميگردد: بر سبب چند به شده تحليل نكاح حرمت در كه سختگيري همه اين

است, نشده تشريع آن براي عقد كه كرده قصد را چيزي ساخته واقع كه عقدي با محلِّل ـ ١
آن لوازم و آثار به نه و داشته را آن معناي قصد نه كه آورده زبان بر را نكاح صيغة حالي در و
تشريع آن براي نيز و هم كنار در هميشگي زيستن براي را نكاح خداوند چه, است; بوده پايبند
آشناييو خانوادههايشان و دو آن ميان نيز و بدارند, دور حرام از دامن مرد و زن كه است كرده
است كـرده طـjقه سـه را او كه خود پيشين شوهر به زن كه آن براي نه گردد, قرار بر الفت
پس است; نكاح حكم رفع و ازاله طjق استو ممكن طjق به تنها برگشت اين چه, برگردد;

شود؟ رفع و ازاله كه باشد شده تشريع آن براي نكاح ميتواند چگونه
آن احكام و آثار به اما آورده, زبان بر را نكاح صيغة گواهان حضور در چند هر محلِّل ٢ـ
حقيقتش ديگر عقد هر همانند عقد اين بود بنا گر ا كه ميداند خود بلكه است, نشده پايبند
خjف كه است منافق يك حكم در او بدينسان, نميشد/ راضي بدان يابد تحقق و شود ثابت

نميدهد/ انجام عمل در را آن كه ميگويد چيزي و ميسازد آشكار داشته پنهان را آنچه
آيين را آنچه و ساخته آسان گرفته سخت آن در شارع را آنچه خود, كار اين با محلِّل ـ ٣
شوهر بر را طjقه سه زن سبب بدان خداوند چه, است; كرده نقض و سست ساخته استوار
در حكـم ايـن كـه است كـرده حرام نكند ازدواج او با ديگر مردي كه زماني تا خود پيشين
حيلهاي و تدليس هيچ بدون و حقيقتا گر ا موارد اغلب در و اوست بندگان مصالح بردارنده
جاهليت دوران در ميآيد/ پيش مفسده نخست مرد براي نكند ازدواج زن آن با ديگر مردي
به باز و ميداد طjق را خود زن ميخواست هرگاه مرد و نبود محدود معيني شماره به طjق
موارد در جز طjق از را مرد تا كرد محدود بار سه به تنها را طjق اسjم اما ميكرد/ رجوع او
كار اين از ميشود حرام او بر سوم طjق با زن بداند مرد گر ا اين, بنابر بدارد/ باز ضرورت
گر ا اما كند/ زندگي او با نخواهد و باشد نخواسته را زن واقعًا كه اين مگر ميورزد, خودداري
ديگر كسي يا و كرده طjقه سه را زنش كه مردي كه باشد برداشتن قابل شيوه بدين تحريم اين
او پـيشين زن بـا كـه كند دعوت بدان را او و بدهد چيزي ديگري هرزه مرد به او جانب از
بود; خواهد كارها آسانترين از يكي تحريم اين زوال دهد/ طjق را او آنگاه و شود همبستر
به رسد چه تا شوند, همبستر زني با و بدهند چيزي دارند دوست كه كساني بسيارند چه زيرا
هر در كار اين كه چونان بگيرند! هم مزدي خود كار اين براي و شوند همبستر زني با كه اين

است/ رايج مردم ميان زمان هر و جاي



٢٧٥ حيله حرمت بر سنت د�لت
در مفاسد برنده ميان از و بندگان مصالح و منافع بردارنده در كه تحريمي بود بنا گر ا ـ ٤
چندانـي مصلحت و فايده تحريم آن در باشد, برداشتني شيوه سادهترين به است آنان ميان
و جـدي; حكـم يك بـه تـا بـود نزديكتر شوخي و بازي يك به حكم اين و نداشت وجود
مردي كه زماني تا است حرام خود پيشين شوهر بر زن شود گفته كه بود قبيل اين از حقيقتش
بلكه و ندارد زن آن با شرعي نكاح به رغبتي هيچ كه مردي هم آن كند, همبستري او با ديگر
آن آثار و عقد به و دارد ازدواج قصد كه ميكند اظهار چنين تنها و ميگيرد نيز مزد خود بركار
است آن گوياي دارد سر در او كه مقاصدي و قراين و ادله همه سوي آن از اما است, پايبند نيز

ميگويد/ دروغ ميآورد زبان بر كه نكاحي صيغه در كه
باز پيشين شوهر به زن كه بشمرد مجاز را آن و بداند حjل را تحليلي چنين كس هر ـ ٥
تا دانسته حرام قبلياش برشوهر را طjقه سه زن كه است افترابسته چنين خدا بر گويا گردد,
كسي كار زنا چه, زناست; عين وطي اين بلكه شود/ همبستري او با زنا شبيه وطيي به كه زماني
روي همين از كند/ همبستري است دانسته معتبر را آن شارع كه نكاحي بدون زني با كه است
شما عمر گر ا زناست; اين گفت: پرسيدند عمر بن عبدالله از تحليل نكاح درباره چون كه است
رسول دوران در ما گفت: كه است ابنعمر از ديگري روايت در ميداد/ كيفرتان مييافت mnopqرا پـيامبر اصحاب از گروهي جمع در روزي نيز عمر ميشمرديم/ زنا را كار mnopqاين خدا
به را mnopqمحلِّل پيامبر همچنين ميكنم/ سنگسار آورند من نزد كه را محلَّلله و محلِّل هر گفت:
ميشود كرايه گوسفندان كردن آبستن براي كه قوچي از مقصود زيرا كرد; تشبيه كرايهاي قوچ
خواسته هم محلل از آنچه ترتيب, همين به است/ كردن آبستن همان بلكه نيست, آن ملكيت

عقد/ احكام به پايبندي نه است زن با كردن همبستري ميشود
نكـاح ايـن بـودن حjل به مسلمانان از برخي كه ديدند كتاب اهل از بسياري چون ـ ٦
آيين از حكم اين پنداشتند دارد را زنا معناي همان نكاح اين ديدند سوي آن از و معتقدند,
پرداخته, مسٔاله اين سر بر سرزنشمسلمانان به آنگاه و زدند چنينتجاهلي به را خود يا است,
او با ديگر مرد يك كه زماني تا ميدانند حرام شوهرش بر را طjقه سه زن مسلمانان اين گفتند:
همين گستراندن با و دستاويز همين با گروه اين ميشود/ حjل كند زنا او با چون و كند زنا
اين در نه كار اين كه نميدانستند و ميكردند, دور دين اين از را ديگران آن ونكوهش زشتي
جوزجاني ابويعقوب تابعان, از نه و است شده گرفته پيشگام صحابه از نه دارد, اصلي ديانت

ميگويد:
سزامند آيين اين است/ پاكساخته و داشته برتر و برگزيده را آن استكه دينخداوند اسHم
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شود پاسداشته مينمايد زشت را آن چهره چه هر برابر در و شود, داشته گرامي كه است آن
براي دستاويزي آيينها ديگر پيروان آنچه از است, رسيده خدا رسول از كه نهيي بر تكيه با و

شود/ پيراسته ميدهند قرار مسلمانان نكوهش و سرزنش
بـه دامـنها است; آورده پي در مردم براي را فراواني مفسدههاي تحليل باب گشودن ـ ٧
رفته كدامن پا مومن آبرويزنان و گرديده هتك مردمان ناموس و حرمتها و شده كشانده ابتذال
محلل و دهنده طjق مرد نيز و او خاندان و زن آن واسطه به كه است شده لكهننگي كار اين و
كنندهاش و شمرده باطل و حرام كار اين كه است آن در حكمت روي همين از شوند/ نكوهش

تحليل از پس كه پايه اين بر كند تحليل عقد كه كسي استكه نظر اين بر مبسوط در نيز شيخ ـ ١
م/ ـ كرد/ جاري تعزير او بر بايد باشد داشته علم حكم به و كرده آنچه به گر ا نباشد, ميان در نكاحي

شود/١ تعزير

: حيله حرمت بر آثار و احاديث گواهي
ايـجاد طـريق از او, شوهرپيشين به زن بازگشت هدف به كه است حيلهاي تحليل نكاح
شـرعي شـرط چه, ميپذيرد; صورت شرط, حقيقي ايجاد نه و بازگشت اين شرط ظاهري
هم شرعياش آثار كه است ديگر مرد يك با رغبت نكاح او همسرپيشين براي زن شدن حjل
عقدي ايجاد به ميدهد انجام حيله عنوان به را تحليل نكاح كه كسي اما گردد, مترتب آن بر
اراده را اين جز عقد صيغه از او زيرا زناست; باطنش ولي نكاح ظاهرش كه ميجويد توسل
كه است حالي در اين باشد/ او با كند بسنده همبستري يك براي اندك زماني كه است نكرده
همين از و داده قرار حكم مjك را معنايش و حقيقت و نگرفته معتبر را نكاح اين ظاهر شرع

است/ دانسته كرايه> <قوچ را محلل و كرده لعن را محلَّلله و محلِّل روي
است معتبر آنچه عقود در كه آن بر ميشود مستندي گذشت كه آثاري و احاديث بدينسان

و قـصد از عقد تبعيت آنها همانند و ايقاعات و عقود باب در شيعه فقه مسلمات از يكي ـ ٢
چـنين بـاره ايـن در الصادق ا7مام فقه در مـغنيه جـواد مـحمد است/ قـصد و عقد مطابقت لزوم
معام�ت, باب در خود خودي به افعال و الفاظ كه سخنند هم و عقيده هم اين بر همه مينويسد:
بر شخصپرده قصد از اينحيثكه از تنها و ندارند اثري هيچ آن همانند و شهادات اقرارها, ايقاعات,
قصد, كه چرا ميشود; مترتب شرعي اثر آنها بر و هستند حجت ميكنند حكايت آن از و ميدارند
�> فـرمود: cdefgنيز صادق امام بالنيات> ا�عمال <انما mnopqفرمود: خدا رسول است/ اساس و پايه

چيزي اين ظواهر/ و الفاظ بر فقط نه ميگردد, مترتب حقيقت همين بر احكام و است٢ قصد
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rstuvاز بـيت اهـل روايـات mnopqو كرم ا رسول احاديث دسته اين از و ـ الط�ق> اراد لمن ا� ط�ق
بود ندارد را آن معناي قصد آورده كه لفظي شخصاز بدانيم طرق از طريقي به گر ا پايه اين بر جدشان/

بود/ خواهد يكسان لفظ آن نبود و
مكاسب بر خود حاشيه در يزدي سيد است/ شده تكرار معام�ت در بويژه كتبفقه در مسٔاله اين
انشاء قصد يا است نكرده قصد را آن مدلول يا ندارد را لفظ شخصقصد شود دانسته گر <ا ميگويد:

است>/ اثر بي و باطل آورده كه لفظي ندارد
ثير تٔا زيرا نيست; عقد حقيقتًا باشد نشده قصد كه <عقدي ميگويد: مقاييس در شوشتري شيخ
و ايجاب آن ضميمه به صيغه بلكه هست, تعبد نماز كار اذ در كه چونان محضنيست, تعبد يك عقد

ميشود>/ ناميده عقد است شده قصد آن در كه قبولي
فـراوان عبارتهاي نيست>/ هيچ قصد بدون <صيغه ميگويد: مكاسب حاشيه در اصفهاني شيخ
از را خود وجود عقد ايناستكه گوياي همه و آمده فقيهان كلمات ايندستدر از شماري از بيرون
در خدشه بود اين جز گر ا دهد/ رخ كه هرگونه آن, خارجي تحقق و عقد صورت از نه ميگيرد, قصد
تتبع <العقود استكه مشهور شيعه فقه در استكه حالي ايندر نبود/ روا كراه ا به يا قصد عدم به عقد

م/ ـ /٦٥ و ٦٤ ص ج٣, الصادق, ا7مام فقه جواد, محمد مغنيه, ك/: ر/ القصود>/

بـر است احكـام تشـريع فلسفه نقض آن از هدف كه را حيلهاي گونهها همه بنيان كه است
مينماياند/ كنده پرا هوا در غباري چونان را حيلهها اين و ميافكند

شبهه چند به پاسخ
شاهين بن ابوحفص آنچه با است تعارض در گفتهايد شما آنچه شود گفته است ممكن ١mnopqـ پيامبر اصحاب از يكي از پدرش, از مطين, بن موسي از او خود سند به السنن غرائب در
اين جز ما و كرده ازدواج زن فjن با مرد فjن شد: mnopqگفته خدا رسول به گفت: كه كرده نقل
رسول كند/ حjل قبلياش شوهر براي را زن آن ميخواهد كه نميبينيم او ازدواج در هدفي
فـرمود: آري, گـفتند: است؟ گـرفته نـيز گـواه ازدواج ايـن بـر آيا فرمود: پاسخ mnopqدر خدا

/dاست رفته ميان از iنيرنگ الخداع> <ذهب فرمود: آري گفتند: است؟ كرده نيز همبستري
مستندي و است باطل حديث اين كه آن گفته,يعني ابنتيميه كه است همان شبهه اين پاسخ
راوياني از منكر احاديثي و است ساقط و متروك مطين بن موسي mnopqندارد/ خدا رسول از
بن يحيي نيست, جايز او روايتهاي از روايت به استد*ل روي همين از و ميكند نقل مشهور
و است الحديث متروك ميگويد: رازي ابوحاتم است; كذاب ميگويد: راوي اين درباره معين
حكم بن عبدالرحمن و است; متروك او حديث ميگويد: ابوزرعه است; بياعتبار او حديث
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/٢٣٤ ص الدليل, اقامة ـ ١

گذاشتهاند/١ وا را او حديث عالمان ميگويد:
و كرد, طjقه سه را خود زن مردي كه است كرده روايت سيرين ابن شود گفته شايد ـ ٢
بود او جامه پارچه تكه دو تنها كه بود عربي مرد مدينه در ميان, اين در شد/ پشيمان آن از پس
داري دوست آيا گفت: مرد اين به وي بود/ پوشانده را خود پس ديگري به و پيش يكي به و
آن پس آري/ گفت: دهيم؟ تو به هم مزدي و بخوابي او با شب يك و گيري همسري به را زني
وي به زن كرد همبستري او با و ماند زن آن نزد شبي مرد آن چون آورد/ در او ازدواج به را زن
من نزد چيزي هر بخواهي, تو آنچه داد: پاسخ دهي؟ انجام را خيري كار ميتواني آيا گفت:
كرد/ نخواهد مجبور من دادن طjق به را تو هم عمر كه نده طjق مرا گفت: زن فدايتو! است
بود نزديك كه آنجا تا نگشود را در مرد آن و آمدند درخانه بر صبحگاهان روز آن فرداي
طjق را زن آن گفتند: مرد آن به آمدند در خانه به در گشودن از پس كه زماني بشكنند/ را در
خوش من گفت: او پرسيدند/ باره اين در زن آن از پس اوست/ خود با انتخاب گفت: بده/وي
گذشته آنچه از را او و بردند عمر نزد به ماجرا كه شد چنين باشم/ مردي بر در بار هر كه ندارم
روزيـي را بـرهنه مـرد توايـن پروردگارا, گفت: و كرد بلند خود دست عمر آگاهانيدند/ بود
بـه و ـ دهي/// طjق را او گر ا گفت: مرد آن به پس ميدارد/ دريغ او از عمر اينك و دادهاي
كرده نقل وي از را آن حرب و كرده روايت منصور بن سعيد را اثر اين كرد/ تهديد را او سخني
عبارت اين به سيرين ابن از خود سند به عبدالرزاق را اثر همين است/ سعيد آِن از عبارت و
پيشينش شوهر بر را وي تا آورد در او همسري به را خود و آمد مردي نزد زني است: كرده نقل
او دادن طـjق از و دارد نگـه را زن داد دسـتور مـرد آن بـه خـطاب بن عمر اما كند/ حjل
ايـن كرد/ مجازات به تهديد طjق انجام صورت در را مرد آن همچنين وي كند/ خودداري
كه است آن صحت و عقد تقديم كار اين درستي شرط و شده روايت عمر از كه است كاري
عمر از نكاحتحليلي از نهي درباره كه را روايتي ميبايست اين بنابر است/ كرد حكم بدان عمر
طjق شرط به مقرون عقد كه است تحليلي نكاح آن وي مقصود كه كرده حمل اين بر رسيد
نكاح صورت اين در همچنين و آيد در سازگار يكديگر با او روايت دو بدينسان تا باشد,

آنان/ اتفاق مورد نه شود دانسته صحابه اختjف مورد عقد, بر متقدم شرط با همراه تحليل
ميگوييم: شبهه اين پاسخ در

راوي چند هر سيرين ابن زيرا است; مرسل حديث اين ميگويد, ابوعبيد كه چونان اوً*:
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حديث اين ميتواند چگونه اين بنابر و است نكرده درك را او و نديده را عمر ولي است اميني
هر ميگويد: منبر فراز بر كه شنيدند عمر از خود كه شود قرارداده كساني حديث برابر در او

ميكنم؟ سنگسار آورند من نزد كه را محلَّلله و محلِّل
شوهر براي زن كردن حjل مورد در عمر ابن از چون كه كرديم نقل خود ما اين بر افزون
مـيداد/ كـيفر را شما ميكرديد درك را عمر زمان گر ا زناست/ اين گفت: پرسيدند قبلياش
وي است/ بدكاري و زنا پنهاني تحليل كه دارد حكايت آن از همه نيز ابنعمر احاديث ديگر
آثار ميداد/ كيفر آن بر ميديد را كار اين گر ا كه ميدهد خبر اين از خود پدر درباره همچنين
<تحليل آنان نزد كه است آن بيانگر شده روايت ديگران cdefgو علي و عثمان از كه هم ديگري
است/ بوده شوهرپيشين براي زن كردن حjل آن از هدف كه ميشده نكاحي هر شامل حرام>
محلَّلله و محلِّل هر گفت: آن در و خواند خطبه كه است رسيده ثابت نقل به عمر از همچنين
تحليل هرگونه عمر مقصود كه ميشود دانسته بدينسان ميكنم/ سنگسار آورند من نزد كه
تحليل نكاح, از هدف كه نشود بيان آغاز همان از [و شود داشته پنهان كه گرچه است, بوده
كند معارضه متصل حديث با منقطع حديث وقتي كه ميدانيم نيز را اين سوي ديگر از است]/

نميشود/ اعتنايي منقطع حديث به
در بلكه گشت, بر پيشين شوهر به زن كه نميگويد شده روايت ابنسيرين از كه اثري ثانيًا,
بلكه نيست, تحليل دوام از سخني اثر اين در همچنين است/ شده نهي كاري چنين از اثر اين
شده بدل رغبت نكاح به بوده تحليل نكاح كه آن از پس نكاح آن كه ميگويد سخن اين از اثر
و است روشن بسيار مسٔاله كه بوده جديد عقدي به رغبت نكاح آن گر ا ميگوييم: اينك است/
محل ميتواند كه است چيزي مسٔاله اين بوده, اول عقد همان اثر و حكم يافتن ادامه به هم گر ا
نكاح آيا كه ميشود مطرح بحث اين زن اذن بدون نكاح در كه چونان باشد, نظر و اختjف
ميشود/ صحيح سابق نكاح همان اذن از پس و است زن اذن بر متوقّف يا است مردود jاص
شـرط آن است بـوده فاسد شرِط به مقرون كه عقدي از پس گر ا ميگويند: فقيهان از برخي
روايت سيرين ابن آنچه در عمر حكم و سخن ميتوان اينك مييابد/ صحت عقد شود حذف
و دارند اختjف مسٔاله اين در خود چهصحابه كرد; توجيه و تفسير مبنا همين بر را است كرده
چنين نتيجه در و است آن اشتراط همانند تحليل نيت كه است روشن نيز اين سوي ديگر از
بماند همچنان گر ا و مييابد صحت عقد شود برداشته گر ا كه است فاسد شرط حكم در نيتي
ديگـر مسٔالهاي در اختjف محل به شود تفسير و حمل معنا اين بر حديث گر است/ا فاسد
*زم تـحليل نكـاح مسـٔاله در اختjف آن, از و گشت, خواهد بر dفاسد شرط مسٔاله iيعني
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رغبتي تحليل نكاح از پس چند هر كه است آن باب اين در گزيدهتر همه اين با گرچه نميآيد,
حكـايت ايـن از سنت كه چونان كنند, جدا هم از را دو آن شود حاصل مرد و زن ميان هم
به هم عمر حديث كردند/ نقل را آن وديگران ابنعمر و داد انجام را كار همين عثمان و ميكند
بـا نميتوانـد منقطع حديث كه است حالي در اين و است منقطع حديثي ابنسيرين روايت

كند/ تعارض متصل و مسند آثار و احاديث
است, دانسته مورديصحيح در را نكاحتحليل وي كه باشد شده ثابت عمر از هم گر ا ثالثًا:
آنچه زيرا برگشته; نظري چنين از بعدها وي كه كرد تفسير و حمل آن بر را كار اين ميبايست
تـحليل از او نهي از كه نيست آثاري قاطعيت و شدت به رسيده او از نكاح اين تصحيح در
كيفر مييافت را محلِّل عمر گر ا تحليلزناستو كه گفته او فرزند اين بر افزون ميكند حكايت
به كه چونان است, تحليل اعتقاد به و قصد به تحليل صدق كه داشته بيان نيز را اين وي ميداد/
تحليل از نهي از پس عمر كه ندارد وجود امكان اين ميان اين در مييابد/ تحقق نيز آن اشتراط
نـهي آن از وي بـرگشت معناي به اجازه از كي حا روايت بگوييم [تا باشد داده اجازه را آن
mnopqصـورت خـدا رسـول روايت و سنت از گاهي آ استناد به ميتواند تنها نهي زيرا است];
آنچه كه اين از بگذريم باشد, استصحاب حكم به ميتواند كه اجازه خjف بر باشد, پذيرفته
تغيير او رحلت از پس نميتواند فرستادهاست لعنت را كنندهاش و كرده نهي آن mnopqاز پيامبر

يابد/
در كـه احتما*تي لحاظ از هم و سند لحاظ از هم ابنسيرين] [روايت داستان اين وقتي
كـه عـمر مـعروف سـخن بـا نميتوانـد باشد, استواري از پايه بدين است ممكن آن تفسير
صحابه كه ميشود ثابت بدينسان كند/ معارضه شنيدهاند منبر فراز بر او از ديگران و فرزندش

سپاس/ را خداي و ـ نداشتهاند اختjفي هيچ تحليل مسٔاله در
در سـوي ديگـر از و شده ناميده <محلل> محلل, حديث در شود: گفته است ممكن ـ ٣

ميكند/ حjل تسبب طريق به نيست] حjل كه ] را چيزي كه است كسي محلل اينجا,
ميگوييم: نيز شبهه اين پاسخ در

نفرين لعنتو شده گفته اشكال اين در كه باشد همان حديث در محلل از مقصود گر ا اوً*:
قصد كه آن بي سپس و گرفته همسري به رغبت نكاح به را طjقه سه زن كه هم را كسي آن
كه حالي در ميگيرد, بر در است داده طjق را او باشد داشته پيشين شوهر براي او كردن حjل

است/ باطل بداهت به چيزي چنين
بر است دليل اين و فرستاده لعنت ميكند كه كاري واسطة به را mnopqمحلل خدا رسول : ثانيًا
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اين بر مسلمانان و است, فاسد و باطل نيز حرام سوينكاح ديگر از حرام,و تحليل نكاح كه آن
اين شود/ حjل شوهرپيشين براي صحيحميتواند نكاح به تنها طjقه سه زن كه دارند اجماع
است, كرده اجماع نقل آن بر ابنتيميه كه است حقيقتي است> فاسد حرام <نكاح گفتيم: كه هم
آن از اختjف اين و دارند نظر اختjف حرام تصرفات ديگر فساد و صحت در عالمان گرچه
فساد مقتضي هميشه آيا هست گر ا و نه يا هست فساد مقتضي نهي آيا كه ميگيرد سرچشمه

موارد/ پارهاي در يا است
به را حرامي چيز كه را كس mnopqهر خدا رسول كه كرد تصور نميشود را اين اساسًا ثالثًا:
عقد را او سپس و ميپسندد را زني كه كسي همانند باشد, كرده لعنت كند حjل مشروع سببي
همانند يا شود, حjل بود حرام او بر زن اين با برخورد در عقد اين از پيش آنچه تا ميكند
ميخرد را آن روي همين از كند, استفاده نيست آن مالك كه كا*يي از است عjقهمند كه كسي
كار كه ميشود روشن كرده لعنت را mnopqمحلل پيامبر كه آنجا از اين بنابر شود/ حjل برايش تا
سـبب به نميتواند طjقه سه زن بالتبع, و است بوده حjل غير و نامشروع كاري محلل آن

شود/ حjل شوهرپيشين بر حرام, و ممنوع كاري چنين
در مـحلل از مـقصود كـه ميشود معلوم نيز و روشن شبهه اين بطjن شد گفته آنچه از
حقيقت كه آن بي دارد, او شوهرپيشين براي زن كردن حjل قصد كه است كسي نهي حديث

است/ شوهر و زن ميان دايم زندگي آن از هدف كه باشد خواسته را مشروعي نكاح
طريق به را حjلي كه كسي هر مطلِق محلل, از مقصود بداهت, حكم به كه آن سخن كوتاه
در عـقد به را زيبايي زن كه كسي بر ميبايست عنوان اين وگرنه نيست ميكند حرام تسبب
استفاده آن از تا ميخرد خوبي مركب يا خانه يا جامه كه كسي يا شود, حjل برايش تا ميآورد
تفسير تنها اين بنابر پذيرفت/ را آن نميتوان وجه هيچ به كه است چيزي اين و كند, صدق برد
حرام ميخواهد كه است كسي آن عنوان اين از مقصود بگوييم كه است آن محلِّل براي ممكن
او بر كه را زني بخواهد كه كسي همانند كند, حjل است نداده اجازه كهخداوند وسيلهاي به را
و دزديـدن بـا نـيست او از كـه را مالي يا كند حjل خود بر شرعي نكاح غير با است حرام

سازد/ حjل خود براي درربودن
است سببهايي آن از هم شوهرپيشين براي او كردن حjل هدف به طjقه سه زن با ازدواج
را او و كرد لعنت را كار اين mnopqكنندة خدا رسول كه آن گواه و است, نداده اجازه خداوند كه
اين, بنابر فرستاد/ لعنت ميپذيرد انجام او براي كار اين كه هم را كسي آن و خواند كرايه> <قوچ
خواهد باطل نكاحي نفرموده, اجازه خداوند كه باشد سببهايي دسته آن از نكاحي چنين وقتي
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روي هـر بـه و ـ شـود او شوهرپيشين براي زن شدن حjل موجب توانست نخواهد و بود
است/ گاه امورآ حقيقت به خود خداوند

در را تحليل كه ميشود حمل كسي بر محلِّل لعن در رسيده احاديث شود: گفته شايد ـ ٤
بـه آن از jاص يا و دارد قصدي چنين كه كسي بر نه كند, ذكر شرط يك عنوان به عقد متن
بلكه نبوده, عقد ضمن در او شرط كرده شرط گر ا يا و نياورده ميان به سخن شرط يك عنوان
كـه است كسـي براي نامي تنها محلل كه است آن سخني چنين بناي است/ بوده آن از پيش
ايـن يا دارد تحليل قصد كه را كسي نميتواند لذا و ميدهد قرار عقد ضمن شرط را تحليل

برگيرد/ در است كرده ذكر عقد از پيش را شرط
ميگوييم: نيز شبهه اين پاسخ در

ضمن در را آن كه را كسي هم ميگيرد, بر در را تحليل كنندة قصد هم <محلل> عنوان اوً*
كنندة قصد سلف كه چرا است; كرده شرط را آن عقد از پيش كه كسي هم و كرده شرط عقد
حقيقت هم اطjق در اصل باشد/ نكرده شرط را آن چند هر ميناميدند, محلل هم را تحليل
براي دليلي اينجا در ما كه است حالي در اين و نيست جايز دليل بدون آن از عدول و است
از پيش لغتاند/ صاحبنظران و دين پيشوايان كردهاند اطjقي چنين كه سلف و نداريم, عدول
اين جمله آن از گذشت/ داشت, حكايت حقيقت اين از كه سلف از رسيده آثار از دستهاي اين
خدا وقتي گفت: پاسخ در او و پرسيدند محلَّلله و محلِّل درباره عمر بن عبدالله از كه روايت
بـا هـم سال بيست چند هر كارند, زنا دو هر است, بوده زن كردن حjل دو آن قصد بداند
چيزي چنين و كرده تحليل قصد كه كسي درباره كه است آن روايت اين ظاهر / باشند يكديگر
در آنچه ناميدهاند/ <محلل> پرسش در را كسي چنين و پرسيدهاند او از است نكرده نيز شرط را
اين گواه است///> بوده زن كردن حل دو آن قصد بداند خدا <وقتي يعني آمده, ابنعمر عبارت

است/ برداشت
كند ازدواج طjقه سه زني با كه را كس هر خود معجمهاي در لغت پيشوايان اين بر افزون
مـيگويند: ديگـران و جـوهري ناميدهانـد; <محلل> كند, حjل قبلياش شوهر براي را او تا
قبلي شوهر براي وي تا ميكند ازدواج طjقه سه بازن كه است كسي نكاح, باب در <محلل>
زمان تا خاصه و عامه ميان در رايج كاربرد گفتهاند ديگران و جوهري كه همين شود/ حjل
آن تغيير نقلو عدم و خود نخستين معناي بر لفظ بقاي هم اصل سوي, ديگر از و است حاضر

است/
است باقي خود عموم بر همچنان استو عموم آن از مقصود دارد, عموم حديثنهي ثانيًا:
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كرد: ذكر ميتوان چند وجوهي اين براي و

شرط ذكر بدون كه همكسي و كرده شرط كه كسي هم [يعني گونه دو هر <محلّل> واژه يك:
كار به كه واژهاي يك از متكلم گر ا سوي ديگر از و ميگيرد, بر در را است] داشته قصدي چنين
كه دهد قرار آن بر دليلي و قرينه بايد باشد كرده اراده را مصداقهايش و معنا از بخشي ميرود
در و نهي حديث در كه آنجا از روي, همين از باشد/ است نكرده اراده وي آنچه خروج بيانگر
شمول از مصداقها از برخي كه آن بر قرينهاي دليلو رسيده, مضمون اين در كه ديگرنصوصي
مراد را همان و كرد عمل لفظ عموم به ميبايست گزير نا ندارد وجود هستند خارج عنوان اين

دانست/ خويش سخن از شارع
يا شود شرط عقد متن در كه بود تحليلي تنها لعن, حديث mnopqدر پيامبر مقصود گر ا : دو
نميكرد, بسنده محلَّلله و محلِّل لعن به فقط پذيرد صورت تباني و توافق آن باره در پيشتر
سازنده, خمر, باب در كه چونان ميداد, قرار لعنت مورد نيز را عقد شهود و زن, ولّي زن, بلكه
را آن ساقي و نوشنده فروشنده, خريدار, ميشود, حمل او براي خمر كه كسي كننده, حمل
آن مقصود گر ا بلكه فرستاد/ لعنت را آن كاتب و عقد گواه گيرنده, دهنده, ربا, در يا كرد, لعنت
محلَّلله و محلِّل از بيش زن ولّي و زن شدهاند مدعي اشكال در كه بود چيزي همان حضرت
يك و محلِّل با عقد بار يك كردهاند; عقد به اقدام دوبار او ولّي و زن زيرا بودند; لعن سزاوار
و محلِّل تنها حديث در كه آنجا از اين, بنابر زن/ برگشت از پس محللله با عقد هم ديگر بار
او ولي از و زن از كه است تحليلي آن در تحليل از مقصود ميشود معلوم شدهاند لعن محلَّلله
خود دوست براي دوست يك كه كاري همان يعني شود, داشته پنهان عقد شهود از همچنين و
بـراي دوبـاره را زن آن كه اين براي ديگري ميكند طjقه سه را زنش يكي چون كه ميكند
كه حالي در ميدهد, طjق سپس و ميآورد در خويش عقد به را او كند حjل خويش دوست

نميدانند/ غالبا ديگران و گاهند آ هست كار اين پس در كه قصدي از دو اين تنها
خلفاي دوران در mnopqو كرم ا رسول دوران در شود شرط عقد ضمن در كه تحليلي : سه
بـراي را قـصدي چـنين گر ا زمان آن در چه, نميپذيرفت; صورت مسلمانان ميان راشدين
را كسي و ميورزيدند مخالفت كار اين با گواهان ميساختند آشكار تحليل نكاح عقد گواهان
فردي كسيبخواهد گر ا كه آن درستهمانند ميداشتند, باز ايننكاح از دارد چنينقصدي كه
از را امـر حقيقت نيز صورت اين در كه ] آورد در خويش ازدواج به اوست محارم از كه را
كه بوده پنهان كاري تحليل دوران آن در پذيرفت بايد گريز نا اين بنابر ميدارد]/ پنهان گواهان
گواهي آن بر بتوانند عادل گواهاني تا است ميپذيرفته انجام صحيح و واقعي نكاح صورت به



فقه فلسفة با ناسازگار شرعي; حيلههاي ٢٨٤

پـنهان را تحليل كه است كسي آن حديث, در اين از مقصود كه ميكند بيان خود اين دهند/
عـقد متن در يا و سازد آشكار را آن و ندارد پنهان را خويش قصد كه كسي البته و ميدارد,

است/ لعنت اين مشمول اولي طريق به كند شرط
بـه محلَّلله كه آن همانند است, نادر ًjكام پديدهاي عقد ضمن در تحليل اشتراط چهار:
كني همبستري او با چون كه آن بر مشروط ميآورم در تو ازدواج به را زن اين بگويد: محلِّل
را او كني همبستري او با چون بگويد: يا شود, برداشته ميان از تن دو شما ميان نكاح ديگر
صورتهاي شامل كه را عامي لفظ ميدانيم سوي ديگر از كه است حالي در اين دهي/ طjق
مـنصرف بـدان و كـرد مـحدود نادرش صورت چند به نميتوان ميشود فراواني و مشهور
پيراسته آن از شارع كjم كه است افكني گمراهي به و انگيزي ابهام از نوعي اين چه, دانست;

است/
ديگـران و عمر ابن و ابنعباس از نقل mnopqبه كرم ا پيامبر از روايتهايي اين از پيش : پنج
كه صحابه از ناموراني زبان از همچنين است/ نزاع محل در نّصي موضوع اين در كه آورديم
زبان بر كه محلِّلي آن ميرساند كه آورديم سخناني نشود داشته سراغ برايشان هم مخالفي هيچ
اين خواه باشد, داشته تحليل قصد كه است كسي هر براي عنواني شده mnopqلعن خدا رسول
است احاديثي تفسير منزله به كرديم نقل صحابه از كه آثار اين نكند/ خواه كند, آشكار را قصد
بويژه است, واجب آنان به رجوع زمينه اين در كه است حالي در اين و آمده محلِّل لعن در كه
وجوب اين دليل باشند/ كرده تفسير هست نيز آن ظاهر موافق بدانچه را حديث كه جايي در
شارع كjم كه موقعيتي و كjم نزول شٔان و علل لعنت, از ديگران از بيش اينان كه است آن هم

گاهند/ آ است شده صادر آن در
شرط هم و كننده قصد هم و است عام عنواني <محلِّل> كه ميشود روشن گفتيم آنچه از
حقيقت به خود خداوند البته و ـ است شارع مقصود نيز همين و ميگيرد بر در را تحليل كنندة

است/ گاه آ امور

همگون مورد در امّت به پيامبر هشدار : ٢٤
ورزي حليه در يهوديان با شدن

اليـهود ارتكـبت مـا <*ترتكبوا mnopqفرمود: خدا رسول كه است شده روايت ابوهريره از

dayani
Typewritten Text
بازگشت به فهرست
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ح�ل حيله كمترين به را الهي حرامهاي تا دهيد انجام شدند مرتكب يهوديان را آنچه مباد ـ ١
/٣٩ باب الزهد, كتاب ماجه, ابن سنن ك/: ر/ شمريد/

الحيل>/١ بادني الله محارم فتستحلوا
حديث را ما مسلم بن احمد است: گفته و كرده روايت بطه ابن ابوعبدالله را حديث اين
محمد گفت, حديث را ما هارون بن يزيد گفت, حديث را ما زعفراني صباح بن حسن گفت,
پـذيرفته, را حـديث ابـنتيميه كـرد/ حـديث نقل ما براي ابوهريره از سلمه ابو از عمرو بن

ميگويد:
حسن گاهي و صحيح را سندي چنين گاهي ديگران و استترمذي خوب سندي سند اين
تاريخ در خطيببغدادي و است ثقه و مشهور سند اين در مذكور مسلم بن احمد ميدانند,
به نيازي كه آنند از مشهورتر نيز سند اين رجال ساير است/ كرده ياد عنوان بدين او از خود

/٢٤ ص الدليل, اقامة ـ ٢

باشد/٢ آنان وصف
ميگويد: نيز ابنكثير

ابوبكر سوي استاز رجالسند از كه بنمسلم محمد بن احمد خوباست/ اينسندسندي
كه اين بر مشروط هممشهورند, اينسند رجال ديگر است/ شده خوانده ثقه خطيببغدادي

باشد/ حديثشده نقل آنان از بخاري صحيح در

حديث شرح
ورزيدن, حيله كمك به خداوند حرامهاي شمردن حjل كه اين در است حديثنص اين
در خداوند كه بوده يهودياني كار و است حرام نيرنگ و مكر كمك به الهي واجبات اسقاط و
صورت به و كرده مسخ را آنان نيز و فرستاده لعنت را آنان پيامبرانش زبان بر نيز و خود كتب
بر ميكردند يهوديان آنچه از را خود mnopqامت پيامبر روي, همين از است/ آورده در ميمون

برسد/ نيز اينان به رسيد آنان به آنچه مباد تا ميدارد حذر
دردسـترسترين و سـادهترين كمك <به معناي به الحيل> <بادني عبارت حديث اين در
شرعي طريق به بخواهد گر ا كرده طjقه سه را زنش كه كسي نمونه براي چه, است; حيله>
شـرعي طريق اين كه چرا است; دشوار بسيار آورد در خويش همسري به را زن آن دوباره
شـوهر ايـن سپس كند/ ازدواج زن آن با رغبت نكاح به ديگري مرد كه است آن بر متوقف
دهد طjق را او نه هم يا است, نادر بسيار چيزي چنين كه بميرد, يا و دهد طjق را يااو جديد
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تحليل حيله از بخواهد شخص گر ا كه آن خjف بر است, طور همين نيز غالبا كه بميرد, نه و
تباني ديگر مردي با است *زم تنها چه, است; دردسترس و آسان بسيار كار اين كند استفاده
اين دهد/ طjق را او سپس و كند همبستري او پيشين زن با ميگيرد كه مزدي مقابل در كه كند

است/ آسان بسيار محلَّلله براي هم و محلِّل براي هم كه است كاري
ايـن برابر در و دهد قرض دينار هزار ديگري به ًjمث بخواهد كسي گر ا ترتيب همين به
هنگام در تنها گيرنده حرام كه است آن بر متوقف ببرد هم سودي شرعي طريق به دادن قرض
كه آن بي بدهد, او به كامل رضايت با و دل صميم از را چيزي آن از بعد يا و قرض دادن پس
صـورت كـار ايـن غـالبًا كـه است درحـالي اين باشد, شده شرط عرفا يا لفظًا چيزي چنين
خjف بر درست نميدهد/ دهنده وام به چيزي باشد نشده شرط گر ا گيرنده وام و نميپذيرد
اين ضميمه گيرنده, وام به دينار دويست به ديناري صد كا*يي فروش و بدهد را قرض كه آن

ميرسد/ خود خواسته به حيله اين با تمام با¡ساني دهنده وام اينجا در كه كند, قرض
دارند/ حكمي چنين نيز حيلهها ديگر

ايـن كه است روي آن از خواند حيلهگري نشان به را mnopqيهوديان پيامبر چرا كه اين اما
كنون ا و بودهاند, نامردي و خيانت خاستگاه باز دير از و خدعهاند و حيله و نيرنگ *نه طايفه
حيله كار به دست آفريدند, را شنبه حيله داستان كه طايفهاند همين دهندهاند; آزار دردي نيز

دادند/ انجام قبيل اين از ديگر حيلههايي و شدند پيه كردن ذوب
mnopqو پـيامبر ضد بر تا ميبستند كار به گوناگوني حيلههاي mnopqنيز پيامبر دوران در آنان
جمله اين از برگرداند/ خودشان به را آنان كيد و مكر خداوند اما بيافرينند, كيدي او اصحاب

است:
كنار در حضرت آن كه حالي در و انديشيدند mnopqحيلهاي خدا رسول قتل براي آنان ـ ١
از تا بردند بام با*ي به خود با دستي آسيابي و رفتند بام بر بود نشسته آنان از يكي سراي ديوار
گشت بر شهر به برخاسته, او و رسيد پيامبر به الهي وحي اما افكنند/ حضرت آن روي بر آنجا
كه است نضير بني غزوه داستان همان اين كرد/ آنان راندن بيرون و آنان با جنگ آهنگ سپس و

كرد/ نازل آن باره در را حشر سوره خداوند
آوردند/ گرد و شوراندند او برابر در بدر غزوه از پس را قريش ديگر حيلهاي در آنان ـ ٢
يهوديان پيشواي به بدر غزوه در قريش يjن شدن كشته خبر چون كه بود قرار اين از ماجرا
سـرودن mnopqو پيامبر با جنگ به قريش برانگيختن به و رفت مكه به رسيد اشرف بن كعب
مكـه از و پـرداخت بدر مشرك كشتگان بر سرايي مرثيه نيز و باره اين در حماسي اشعاري



٢٨٧ حيله حرمت بر سنت د�لت
خويش كيشان هم و آمد مدينه به سپس كرد/ مصمم پيامبر با جنگ بر را آنان كه زماني تا نرفت

ع�قه و عشق از سخنگفتن و زن دلرباييهاي و زيباييها شدن يادآور از است عبارت تشبيب ـ ١
به قدما شعر در شعري اغراض از يكي تشبيب پرشور/ و احساسزنده و تاب و تب با آميخته او به
از و ميآورد خود شعر صدر در را مسلمان زنان نام وي استكه آن مقصود اينجا در و ميرفته شمار
رجوع بيشتر اط�ع براي است/ حرام و ناپسند اس�م آيين در كه كاري ميگفت; سخن آنان زيباييهاي

م/ ـ /٢٢ ص المكاسب, كتاب ;١٢٢ ص ا7دبيه, و اللغويه المصطلحات قاموس به كنيد

mnopqمحمد پيامبر كار, اين پي در ميكرد/ تشبيب١ مسلمان زنان به و ميانگيخت بر جنگ به را
برداشت/ مردم سر از را او شر خداوند و كشت را وي نيز او و فرستاد را اسلمه بن

خـيانت حـضرت آن به و شدند mnopqهمدست پيامبر دشمنان با خندق غزوه در آنان ـ ٣
مـيگويد: چـنين مـاجرا ايـن از قـرآن در خداوند شكستند/ داشتند او با كه پيماني و كردند
خـندق غزه در كه همدستانشان ديگر و قريش مشركان يعني برگرداند>; را كافران <خداوند
اين شر خداوند و بودند, نرسيده دستاوردي هيچ به كه حالي در و <خشگمين داشتند, شركت
را كتاب اهل از كساني و است, ناپذير شكست و قوي خداوند و بازداشت مٔومنان از را جنگ
را ترسي و آورد زير به دژهايشان از بنيقريظه> همان <يعني بودند, كرده پشتيباني ايشان از كه
و خـانهها و سرزمين نيز و كنيد; اسير را گروهي و بكشيد را گروهي تا افكند آنان دلهاي در
چيز هر بر خداوند و ساخت, شما آن از بوديد ننهاده گام آن بر كه را زميني و آنان داراييهاي

است/ آورده كتاب در را مٔولفآن كه ٢٧ ـ ٢٥ احزاب. متنآيات ـ ٢

تواناست>/٢
خداوند اما بكشند, و كنند مسموم mnopqرا پيامبر خواستند كردندو نيز ديگر حيلهاي آنان ـ ٤
گـوشت يـهودي زنـي كـه است آمده صحيحين در رهانيد/ و آگاهانيد حيله اين از را پيامبر
خورد آن از لقمهاي پيامبر فراخواند/ آن خوردن به را حضرت آن و كرد مسموم را mnopqگوسفندي پيامبر اما خورد/ گوسفند آن از حضرت همراه نيز براء بن بشر و انداخت, بيرون دهان از و

نداد/ كيفرش و بخشيد را زن آن
مـيكرد گمان او كه بود سحر همين نتيجه در و كردند افسون را او ديگر حيلهاي در ـ ٥
و بخشيد شفا افسون اين از را او خداوند اما بود/ نداده انجام را آن كه اين با داده, انجام را كاري

است/ آمده عايشه از نقل به صحيحين در ماجرا اين رهانيد/
روز روشنايي در است شده نازل مٔومنان <بدانچه كه منافقان به خود گفته اين در آنان ـ ٦
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است/ آورده كتاب در را مٔولفآن كه ٧٢ عمران. آل متنآيه ـ ١

و حيله برگردند>١ آيين اين از مسلمانان شايد شويد, كافر بدان روز پايان در و آوريد ايمان
كردند/ ديگر مكري

خدا كه زماني تا ورزيدند حيله و كردند نيرنگ مسلمانان mnopqو پيامبر برابر در پيوسته آنان
هـم از بكـلي و نشاند زبوني و خواري بزرگترين به مسلمانان mnopqو پيامبر دستان با را آنان

خاتم بـه كـنيد mnopqرجـوع خـدا رسـول ضـد بـر يـهوديان حيلههاي از بيشتر گاهي آ براي ـ ٢
م/ ـ /٤٤٧ ـ ٤٢٥ ص ج٢, پيامبران,

كند/٢ پرا
بدارد/ دور مٔومنان از را آنان با شدن همگون شر و آنان شر ميخواهيم ازخداوند

# # #
در شارع مقاصد با كه حيلههايي تحريم در كه آثاري و احاديث از اندازه همين به اينك
و مـيكنيم بسـنده است رسـيده مـيگيرد بـازي بـه را مردمان و خدا حقوق و است تناقض

مينهيم/ روي فرا را ديگر فصلي و ميگوييم سپاس را گيتي دو پروردگار



٢٨٩ حيله حرمت بر صحابه اجماع
چهارم فصل

حرمتحيله بر صحابه اجماع

در تشـريع فلسفة با و شارع اهداف با كه حيلههايي حرمت mnopqبر خدا رسول اصحاب
كرد, پيروي آن از بايد كه است قطعي حجتي نيز آنان اجماع و كردهاند اجماع تناقضاست
نزد بلكه فقيهان, نزد آنان اجماع حجيّت در و است همه سرآمد و حّجتها قويترين اين بلكه

حـجيّت اما نيست, اخت�في سنت اهل نزد صحابه اجماع الجمله في حجيّت در كه گرچه ـ ١
صحابه شدن كنده پرا دوران از پيش mnopqو پيامبر وفات از پس كه است آن به مشروط اجماعي چنين
چـنين كـه آن بـي است, كرده صحابه اجماع ادعاي تنها مٔولف البته باشد/ اس�مي سرزمينهاي در

كند/ نقل كسي از را آن يا باشد كرده تحصيل خود را اجماعي
مخالفت همين سبب به كند مخالفت اجماع اين با كسي گر ا شده مدعي مٔولف كه آن ديگر نكته
صرف به كفر به حكم نيز سنت اهل مذاهب پايه بر كه است حالي در اين كرد/ حكم او كفر به ميتوان

باشد/ دين از برگشتن حكم در كه آن مگر روانيست, اجماعي فقهي حكم يك از تافتن بر روي
نظر چنين صحابي قول حجيّت باب از و دارد نظر صحابه تك تك عصمت به مٔولف هم شايد
بزرگاني حتي و نيست عامه همه قبول مورد صحابي قول حجيّت كه است حالي در اين ميدهد/
جـاي مـوهوم> <اصول رديف در را آن و پرداختهاند مخالفت به آن با بشدت آمدي و غزالي چون
للفقه العامه اصول , تـقي مـحمد حكيم, به: كنيد رجوع زمينه اين در بيشتر گاهي آ براي دادهاند/
فقه در اخت�ف خاستگاههاي ابـراهـيم, مصطفي , زلمي ;٤٤٢ ـ ٤٣٩ و ٢٧٥ ـ ٢٥٥ ص المقارن,

م/ ـ ٤٤٤ ٤٢٩ـ ص مذاهب,

مخالفت اجماع اين با كساني ميان اين در تنها نيست١/ اخت?في دارند ايمان كه مٔومناني همة
كه هم ديگر كساني البته و كرد حكم آنان فسق يا كفر به ميتوان بدعتشان دليل به كه كردهاند

dayani
Typewritten Text
بازگشت به فهرست
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حـجيّت اين با نيز ميدهند انجام است فسق موجب كه كبيرهاي گناهان خود بدعت دركنار
كردهاند/ مخالفت

ثابتشود, حيلهها گونه اين بودن باطل حرمتو بر اتفاقصحابه كه زمان هر روي, هر به
كرد: تقرير ميتوان وجه چند به را اتفاق و اجماع اين بود/ خواهد دليل برترين خود اين

دست آنها به وجود اين با ولي داشته, وجود آنان دوران در حيلههايي چنين موجب ١ـ
ديدگاه از كه ميشود دانسته همين از و نشدهاند, رهنمون آنها انجام به نيز را كسي و نيازيدهاند
به بود مشروع آنان نزد حيلهها اين گر ا چه, است; نداشته دين به ربطي حيلهها گونه اين ايشان
تجارت دوران آن در نمونه, براي ميجستند; بهره آن از است آن آورندة بر حيله كه نيازي گاه
بودند, آن مشروع راههاي از سود آوردن دست به پي در مردم داشتو رواج ايشان ميان در
نيز مردمان ديگر براي و ميبردند بهره آنها از بود مشروع آنها همانند ربويو بيعهاي گر ا حال
اتفاق عصر آن در كه بود چيزي بار برايسه زن دادن ط?ق يا ميدادند; فتوا آنها بودن ح?ل به
زن بـه رجـوع خواسـتار و پشيمان بودند داده ط?قي چنين كه مرداني نيز پيوسته و ميافتاد
را, كساني كسيا بيگمان ميشد تحليلح?ل كمكنكاح به ط?قه سه زن گر ا حال ميشدند,
كاري براي دليل و انگيزه كه آنجا چه, ميكردند; راهنمايي كار اين انجام به نفر, يك چند هر
آنجا از ميگوييم: روي همين از ميپذيرد صورت گزير نا باشد نيز مباح كار آن و داشته وجود
دانسته باشند شده رهنمون كاري چنين به را كسي استكه نشده نقل صحابه از هيچيك از كه
كـه آن از پس قـرظي رفـاعة هـمسر نـيست/ امكـانپذير كـار ايـن شـرع ديدگاه از ميشود
پيوسته ط?قشداد, او به رسيدن پيشاز و كرد ازدواج او با ـ امير بروزن ـ زبير بن عبدالرحمن
درخواست و بود او خليفگان نزد شد و آمد در پيوسته نيز آن از پس و mnopqميآمد پيامبر نزد
گويا ميداشتند/ باز كار اين از را خليفگانشاو mnopqو پيامبر اما برگردد, رفاعه نزد بتواند ميكرد
گر ا ندهد/ ط?ق را وي او و كند ازدواج ديگر كسي با خوشنداشت ميخواستو را رفاعه او
مـيكردند/ راهـنمايي كار اين به را زن آن ماجرا اين در بود, جايز اس?م شريعت در تحليل
بنابر و بودند, امّت كسان بيتكلفترين و گاهترين آ كدلترين, پا _صحابه^ آنان كه اين بويژه
دانسته نيست صحابه عصر در عملي چنين يا راهنمايي چنين از نشاني هيچ كه آنجا از اين,
از گـريز در خـلع انگـيزههاي و اسباب همچنين ندارد; وجود آن انجام به راهي كه ميشود
خلع ط?ق انجام ميتوانست گر ا و بود, فراوان دوران آن در زن, دادن ط?ق بر مبني سوگند
به را ديگران يا ميدادند انجام را كار اين شخصبردارد ذمة از را آن و باشد سوگند از گريزي
ديگران راهنمايي يا حيله اين انجام از نشاني هيچ كه آنجا از اما ميكردند, راهنمايي آن انجام



٢٩١ حيله حرمت بر صحابه اجماع
حيلهها ديگر نيست/ جايز كار اين ميشود دانسته ندارد وجود صحابه دوران در آن انجام به
با ولي داشته وجود آنها همة براي مقتضي عوامل اسبابو و انگيزهها دارند; چنينوضعي نيز
گـونه ايـن صحابه اجماع به كه آن بر است دليلي خود اين ندادهاند/ انجام را آنها وجود اين

نيست/ دين از حيلهها
و قضاوتهايصحابه و فتواها mnopqو پيامبر احاديث دربارة كه كتابهايي از كدام هيچ در ـ ٢
و ميكرده عمل حيلهها اينگونه به آنان كه ندارد وجود آن از كي حا چيزي شده نوشته تابعين
ما براي نقل, ديگر چيزهاي بهسان بودند, كرده چنين گر ا كه حالي در ميدادهاند, فتوا آنها به يا
كه بودهاند آن پي در بسختي نوشتهاند آن] جواز [و حيله دربارة كه متٔاخراني بويژه ميشد; نقل
كنايههاي برخي جز نيافتهاند, چيزي اما كنند, تكيه آن بر و بيابند باره اين در اثري يا روايت
بگشايد; حرام و ممنوع حيلههاي جواز سوي به راهي نميتواند كه كنايههايي عملي, و قولي
كه را چيزي آنها صاحبان استكه اين گفت ميتوان كنايهها اين دربارة كه چيزي بيشترين چه
انـديشه و ذهـن در آنـچه خـ?ف يـا و داشتهاند پنهان او از بوده دريافتنش پي در مخاطب
و بـودهانـد صادق كرده قصد خود سخن از آنچه در كه حالي در فهماندهاند, او به داشتهاند
برايش مسٔاله آن در او گاهي ناآ يا و داشته روا ستم خود بر چيز آن از گاهيجويي آ مخاطبدر
صـورت مـخاطب با كنايهها آن صاحبان سوي از اينجا در آنچه است, بوده بهتر دانستن از
شرح بتفصيل ديگر گفتاري در مطلبرا اين كه چونان است, بوده سزا درستو كاري پذيرفته
و پـايبنديها شكسـتن يـا و واجب اسقاط يا حرام كردن ح?ل و كجا اين اما گفت/ خواهيم
اهدافي چنين براي ولي هست شرع در كه وسايلي يا و مشروع غير وسايلي كمك به التزامها

كجا؟ است نشده تشريع
از كسي از جواز منكران يا و حيله جواز به معتقدان از كدام هيچ حتي شد ثابت بدينسان
حالي در باشد, داده فتوا بهصحتآنها يا و داده حيلههاييانجام چنين كه نقلنكردهاند صحابه
استو فراهم ـ باشد زده سر سويآنان از كه صورتي در ـ فتوايي يا كردار نقلچنين انگيزة كه
در حيله ايشان ديدگاه از كه آن بر است دليل همه اين و نيست, ميان در نقل براي هم مانعي

است/ نبوده مشروع دين
به و نداده فتوا است بحث مورد كه گونه اين از حيلهاي جواز به آنان كه اين بر افزون ـ ٣
مواردي و مسايل در و داده فتوا نيز آن حرمت به نجستهاند, بهره حيله از مقتضي وجود رغم
آن پرداختهانـد, آن با مخالفت به هم از دور سرزمينهايي در و متفاوت زمانهايي در فراوان,
به مخالفت اين با هم كسي آنان ميان در و است رسيده شهرت حد به مخالفت اين كه اندازه
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حـيله بـودن حـرام و بـودن مـحكوم بـر آنان اجماع از را ما همه اينها و نپرداخته رويارويي
گاهاند/ ميآ

ميآوريم: دادهاند فتوا حرمتحيله به آنها در كه را مواردي از پارهاي اينك
و محلِّل <هر گفت: آن در و كرد ايراد mnopqخطبه خدا رسول منبر بر خطاب بن عمر : يك
و كردند تقرير را او گفته اين نيز صحابه ديگر ميكنم>/ سنگسار آورند من نزد كه را محلَّلله
نكاح واسطه به زن كه دادند فتوا چنين ابنعمر و عباس ابن ,cdefg علي عثمان, اين, بر افزون

نميشود/ ح?ل پيشين شوهر بر تحليل
س?م, بن عبدالله ابنمسعود, ُابّيبنكعب, چون صحابه از ناموراني سخن اين از پيش : دو
و كرده نهي گيرنده وام هديه پذيرفتن از را دهنده وام كه گذشت عباس ابن و ابنعمر, عمر,
يا بدهد چيزي هديه اين برابر در دهنده وام كه اين مگر بودند/ دانسته ربا شمار در را كار اين

كند/ حساب او بدهكاري جزو را آن
در و دانستند حرام را عينه بيع كهچگونه كرديم انسنقل ابنعباسو و عايشه از پيشتر سه:
بيع اين كه كردند چنينحكم و فاسدشمردند آن واسطه به را عقد و سختگيريكردند باره اين

رباست/ باطنش و واقع ولي بيع ظاهرش زيرا است; رسول و خدا با ورزيدن نيرنگ
نبرد در كنندگان شركت ديگر و كعب ُابّيبن ,cdefg علي عثمان, عمر, كه شده ثابت : چهار
ط?ق را او مرگ, بيماري در مرد كه زني كه داشتند نظر اتفاق اين بر ديگران همچنين و بدر
حكم چنين سلمه بن غي?ن ماجراي در عمر ميبرد/ ارث او از مرگ از پس است, داده قطعي
ميان را دارايياش و داد ط?ق را خود زنان حيات] روزهاي آخرين وي[در كه زماني و كرد
كه اين يا و ميگرداني بر را داراييات و را زنانت يا گفت: او به عمر كرد تقسيم خود فرزندان
قـبر با كه چونان كنند, سنگسار را تو قبر ميدهم فرمان سپس و ميدهم ارث تو از ترا زنان
را او بنعوف عبدالرحمن كه جا آن اصبغ, دختر تماضر داستان در نيز ديگران كردند/ ابورغال
گفته ابنزبير كه شود اشكال چنين مسٔاله اين بر مباد البته دادهاند/ را حكم همين داد, ط?ق
ط?ق شده گفته zًاو زيرا نميدادم; ارث عبدالرحمن] اموال [از تماضر به بودم, من گر ا است:
ط?ق در عبدالرحمن براي عذري و توجيه را همين استو بوده او درخواستخود به تماضر
و بود يافته پايان عبدالرحمن مرگ هنگام به زن آن عّده شده گفته ثانيًا و آوردهاند; زن اين دادن
عدهاشبه يا و بوده زن تقاضاي به ط?ق كه آنجا [يعني مسٔاله دو اين در استكه حالي در اين
كردهاند; اخت?ف يافته ط?ق كه توريثزني به قائ?ن باشد] پذيرفته پايان شوهر مرگ هنگام
ميبرد, ارث شوهر از قيدي هيچ بدون ط?ق با زني چنين آيا كه كردهاند اخت?ف اين در آنان
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زن بردن ارث از فرار ط?ق از هدفش باشد متهم مرد كه است صورتي در او ارثبري تنها يا
تا يا ميبرد, ارث شوهر از عده دوران در تنها زن آيا كه اخت?فكردهاند نيز اين در است/ بوده
باشد كرده هم ازدواج گر ا حتي يا و ارثميبرد, است نكرده ازدواج ديگر مردي با كه زماني
ابنزبير سخن باشد اخت?فنظرهايي و فرضها دارايچنين مسٔاله وقتي اين بنابر ميبرد/ ارث
در نظرصحابه اتفاق در خللي بدينساننميتواند و باشد قول دو آن از يكي بر مبتني ميتواند

شود/ شمرده مسٔاله اين
عينه, بيع در دهنده, وام به گيرنده وام هدية در تحليل, نكاح در صحابه ديدگاه كه هنگامي
در باشد, استچنين داده ارثط?ق از ساختن محروم هدف به زنشرا كه كسي ط?ق در و
و دارايـيها كـردن خـارج در آن, وقت از روزه تـٔاخير در اسـتبراء, و شـفعه و زكات اسقاط
و فاسد عقدهايي صحيحدانستن در زكاتو از هدففرار به ملكيتصاحبانشان از مستغ?ت

داشت؟ خواهند ديدگاهي چه اس?م آيين ريسمان گسستن رشته رشته
و معنا كه مختلفي مسايل در آنان گفتههاي پيگيري به جز صحابه اجماع شناخت واقع در
گر ا و نيست; پذير استامكان شده اظهار متفاوت كن اما اوقاتو در و دارند, حقيقتواحدي
اجماعي دهد, نشان آنان ديدگاه از را چيزي بودن ح?ل گير فرا و كامل بررسي و پيگيري اين
اجماع دهد خبر آنان ديدگاه از را چيزي بودن حرام گر ا و حليت, همين بر آنان ناحيه از است

حرمت/ همين بر آنان از است
اين عذرشان دانستهاند جايز را حرام حيلههاي از برخي عالمان از كساني گر ا ميان اين در
بـه گـر ا و است مانده پوشيده آنان بر حيلهها گونه اين و حرمت بر صحابه اجماع كه است
كه ميشد روشن ايشان بر ميپرداختند گون گونا مسايل در صحابه گفتههاي تتبع و بررسي
را حرام حيلههاي از حيلهاي هيچ مستندي چنين با پس آن از و داشته, وجود اجماعي چنين
از كه صريحي نقلي دليل با كه است حكايتكسي گونهكسان اين حكايت نميشمردند/ جايز
چـنين است/ نـرسيده بـدو دليل اين كه روي آن از ميورزد, مخالفت است شده نقل پيامبر
صحابه اجماع با مخالفت او/ دانش در كاستي نشان نه اوستو دينداري در خللي نه مخالفتي

ميگويد: ابنتيميه دارد/ را حكم همين نيز مسٔاله اين در
حرام حيلهها گونه اين نوع كه يقينخواهدرسيد اين به پيشگيرد در را راه اين گرخردمندي ا

مسـايل گـونه ايـن در ايـن از قويتر دليلي احكام ادله و طرق ميان در ما چه, است; باطل و

فتواها گسترشاين نيز و حرمتحيله, به آنان مورد به مورد فتواهاي فراواني كه زيرا نداريم;

مردم بود, اس4ميگسترشيافته كهسرزمينهاي آن رغم به آنعصر در كه دارد اين حكايتاز
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و بـود, آورده روي اس4م به گسترده صورتي به دنيا بودند, آمده در خدا دين به گروهگروه

از كه كساني شمار كه آنجا تا بودند, شده قايل بسياري توسعه ديني احكام دامنه در كساني

بـراي مـقتضي و انگيزه كه آن رغم به سرانجام و يافت, فزوني ميكردند تجاوز دين حدود

نشده نقل صحابه كساز هيچ از ـ همه اين با ـ بود بسيار و قوي حيلهها گونه اين از استفاده

در كسي به يا و شده رهنمون بدان را ديگري يا داده فتوا نوع اين از حلّيتحيلهاي به استكه

بـاز و مـيكردند نـهي كـار ايـن از را ديگـران پـيوسته آنان بلكه باشند/ داده فرمان باره اين

مسـايل از حـيلهها از گونه اين گر ا كه است يقين اين آورندة, پي در خود اين و ميداشتند

بـاره ايـن در و مـيدادنـد فـتوا آنـها بودن جايز به آنان از برخي كم دست بود بردار اجتهاد

اخت4فكردهاند/ بيشماري مسايل و احكام در كه چونان اخت4فميورزيدند,

فـقيهان چـه, بـودند; نـظر هـمين مـوافـق نيز تابعان عموم صحابه, اجماع اين بر افزون

زمينه اين در و آموختند حديث و فقه صحابه از كه هستند تابعين از گروهي هفتگانه فقيهان ـ ١
بن قاسم زبير, بن عروة مسيب, بن سعيد از: عبارتند مشهورتر روايت به بنا گروه اين شدند/ نامور
آشنايي براي زيد/ بن خارجة و يسار, بن سليمان عبدالله, بن عبيدالله عبدالرحمن, بن ابوبكر محمد,

م/ ـ /٤٣ ـ ٣٣ ص مذاهب, فقه در اخت�ف خاستگاههاي به: كنيد رجوع بيشتر

اتفاق حيله ابطال بر بودند گرفته فرا او جز ثابتو زيدبن از كه مدينه فقيهان ديگر و هفتگانه١
حسـن, ابـوشعثاء, بودند; نظر اين بر مسعود بن عبدالله اصحاب نيز كوفيان از داشتند; نظر
مكه فقيهان و بودند; كرده اختيار را ديدگاه همين بصره فقهاي از ديگر فقيهاني و ابنسيرين
بـاره ايـن در فقيهان اين گفتههاي داشتند/ نظري چنين نيز ديگران و ابنعباس پيروان يعني
در كه چونان باشد/ سراغ نظري اخت?ف باره اين در آنان از كسي از كه آن است,بي مشهور
گام حيلهها اينگونه كردن محكوم در سنتنيز پيشوايانحديثو ديد خواهيم آينده فصلهاي

نهادند/ نخستان آن گام جاي بر



٢٩٥ حيله حرمت بر شرعي اصول د#لت
پنجم فصل

حرمتحيله بر شرعي اصول د�لت

استنباطو فقهي احكام موارد و فقه منابع از عالمان سوي از كه فقه عمومي اصول و قواعد
حيلههاي كه را قواعد اين از پارهاي ما تناقضاست/ در حيله با آشكارا است شده استخراج
ايناستكه بر هم ما شيوه آورد/ خواهيم ميكوبد هم در را شارع مقاصد اهدافو با ناسازگار
را حـيله بط?ن و حرمت بر آن دzلت چگونگي سپس و كنيم بيان را اصل يا قاعده نخست

آورد: خواهيم ميان به سخن قواعد و اصول اين از فصل اين در ما شويم/ يادآور
بندگان; مصالح بر شريعت بناي : يك

فساد; ذرايع سد دو:
كارها; در نيت و قصد اعتبار سه:

لفظي; شرط با عرفي شرط همگوني و مقارن شرط با متقدم شرط همانندي چهار:
نقيضمقصودش/ به بدكار با خورد بر پنج:

# # #

بندگان مصالح بر شريعت بناي : ١
شده وضع بندگان آينده و حال برايمصالح آيينهايآسماني, ديگر همانند شريعتاس?م,
بيهوده ميبايستعبثو يا فقهي احكام شريعتو وضع استكه آن نيز اينسخن دليل است/
مـيگويد كـه ادلهاي حكـم بـه اول فرض مشخص/ فلسفه يك داراي و هدفدار يا و باشد,

dayani
Typewritten Text
بازگشت به فهرست
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تـنها ايـن بنابر و است باطل است, پيراسته و منزه احكامش در بيهودگي و عبث از خداوند
ايـن البـته شـدهانـد/ وضع بندگان مصالح براي شرع احكام كه اين آن و ميماند دوم فرض
او/ بندگان به يا و گردد بر خداوند به ميتواند يا دارد وجود احكام در كه مصلحتي حكمتو
زيرا است; فرضمحال برگردد خداوند منفعتبه مصلحتو اين كه سويفرضاين ديگر از
محال نيز او به منافع گشتن بر استو بينياز و غني خداوند شده, تبيين ك?م علم در كه چنان
و گردد بر بندگان به منفعت اينمصلحتو استكه آن فرضممكن جا اين در اين بنابر است/
جانب از تفضلي اين ـ ميگويند جماعت سنتو اهل يعني امت كثر ا و محققان آنچه بنابر ـ

است/ انسان بر خداوند
احكام جزئي و كلي ادله در دقت و شرعي احكام موارد در استقرا عقل, دليل اين بر افزون
حقيقتدzلتميكند همين بر استنيز نهفته فقه ابواب از درهرباب كه حكمتهايي و اسرار و
وصف در خداوند چه, ميآورد; پي در نيز را يقين مجموع در كه است حّدي به دzلت اين و
لَُهُم يُِحلُّ َو الُْمنْكَِر َعِن يَنْهاىهُْم َو بِالْمَعْروِف <يَأْمُرهُْم mnopqميفرمايد: حضرتمحمد خود رسول

است ك پا را آنچه ميدارد, باز ناشايست هر از ميدهد, فرمان نيكي به را آنان :١٥٧ اعراف. ـ ١
از بـود آنان بر كه را زنجيرهايي و گران بار و ميكند, حرام آنان بر را كيها ناپا ميكند, ح�ل آنان بر

ميدارد/ بر ايشان

ا مـى <َو َعـلَيِْهم>١; كـاىنَْت الَّتِي ْغ&ىَل اْ)َ َو ِاْصَرهُْم َعنُْهْم يََضُع َو الَْخبىائَِث َعلَيِْهُم ُم يَُحرِّ َو الطَّيّبىاِت

نفرستاديم/ جهانيان براي رحمتي جز را تو :١٠٧ انبياء. ـ ٢

َة الَْحياى َو الَْمْوَت َخَلَق <َالَّذيى ميفرمايد: اصلخلقتنيز باره در و لِلْعىالَميىَن>٢; َرْحَمًة ِاّ)ى َك َاْرَسلْنىا

كـارتريد/ نـيكو كـدامـتان كـه بـيازمايد را شـما تا آفريد را زندگي و مرگ كه آن : ٢ ملك. ـ ٣

/<٣ َعَم&ً اْْحَسُن َايُّكُْم كُْم لِيَبْلَُو
شمار از معلَّل احكام اين و شده ذكر علت و دليل سنت كتابو در ازاحكام بسياري براي

ميكنيم: اشاره آنها از برخي به اينك بيرونند/

كتاب در الف:
َعلَيْكُْم لِيَْجَعَل اللّىُه <مىايُِريُد ميفرمايد: كي پا و طهارت مشروعيت بيان از پس خداوند ـ ١

كند كيزه پا را شما ميخواهد بلكه افكند, دشواري در را شما نميخواهد خداوند : ٦ مائده. ـ ٤
گزاريد/ سپاس كه شايد رساند, كمال به شما بر را نعمتش و

تَْشكُُروَن>;٤ لََعلَّكُْم َعلَيْكُْم نِْعمتَُه لِيُتّم َو ركُْم لِيُطَهِّ يُريىُد لكِْن و َحَرٍج مِْن
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َو اِء الفَـْحشى َعـِن تَـنْهيى ـ&ىَة الصَّ ِانَّ ـ&ىَة الصَّ <َاقِـِم ميفرمايد: آن تشريع و نماز درباره ـ ٢

ميدارد/ باز ناشايستي و زشتي هر از نماز كه پايدار به را نماز : ٤٥ عنكبوت. ـ ١

الُْمنْكَِر>;١
لعـلكم َقـبْلكُْم مِْن الَّذيىَن َعلَي كُتَِب ا كَمى ياىُم الصِّ َعلَيْكُُم كُتَِب > مـيفرمايد: روزه درباره ـ ٣

نـوشته بودند شما از پيش كه آنها بر كه چنان شد, نوشته شما بر داشتن روزه :١٨٣ بقره. ـ ٢
كنيد/ پروا كه شايد بود, شده

تَتَُّقوَن>;٢
ِاّنى َعلَيِْهْم َوَصلِّ ا بِهى كِّيِهْم تَُز َو ُرهُْم تُطَهِّ َصَدَقًة الِِهْم َامْوى مِْن <ُخْذ ميفرمايد: زكات درباره ـ ٤

آنان بر و ; كني كيزه پا و ك پا زكات بدان را آنان كه بگير زكات آنان داراييهاي از :١٠٣ توبه. ـ ٣
است/ ايشان آرامش مايه آنان بر تو درود كه فرست درود

لَُهْم>;٣ َسكٌَن َص&ىتََك
مىا َعليى مَْعلُومَاىٍت َايّىاٍم فيى اللّىِه ْاسَم كُرُوا يَْذ َو لَُهْم مَنىافَِع <لِيَْشَهُدوا ميفرمايد: حج باره در ـ ٥

بـه را خداي نام معيّن روزي چند در و ببينند است آنان براي كه را سودهايي تا :٢٨ حج. ـ ٤
كنند/ ياد است, كرده روزيشان خود او كه چهارپاياني ذبح هنگام

ْاَ)نْعىاِم>;٤ بَهيىَمِة مِْن َرَزقَُهْم

ستم آنان بر كه سبب بدان شد, داده پيكار اجازه ميشود پيكار ايشان با كه آنان به : ٣٩ . حج ـ ٥
است/ رفته

ظُلُِموا>;٥ بَِانَُّهْم اتَلُوَن يُقى لِلَّذيىَن <ُاِذَن ميفرمايد: جهاد درباره ـ ٦

است/ زندگاني قصاص در را شما خرد, صاحبان اي : ١٧٩ بقره. ـ ٦

ْاَ)لباىِب>;٦ اولِي يىا َحيىاٌة اِص الِْقصى فِي لَكُْم <َو قصاصميفرمايد: درباره ـ ٧
فـِي النّسـاَء فَـْاعتَِزلوا هُـَوَاذًي ُقْل الَْمحيىِض َعِن <َويَْسٔاَلُونََك ميفرمايد: حيض درباره ـ ٨

از حيض دورة در پس است/ آزردگي يك آن بگو ميپرسند/ تو از حيض باره در : ٢٢٢ بقره. ـ ٧
شوند/ ك پا تا نكنيد نزديكي آنان با و گيريد كناره زنان

يَطُهْرَن>;٧ َحتّىي تَْقَربُوهُنَّ )ى َو الَْمحيىِض
اَوَة الَْعدى بَيْنَكُُم يُوقَِع َاْن الّشيْطىاُن يُِريُد ا <ِانَّمى ميفرمايد: قمار شرابو تحريم فلسفه درباره ـ ٩

از را شما و افكند كينه و دشمني شما ميان قمار و شراب با ميخواهد شيطان : ٩١ مائده. ـ ٨
ميكشيد؟ دست آن از آيا دارد/ باز نماز از و خدا ياد

مُنْتَُهوَن>;٨ َانْتُْم فََهْل &ىِة الصَّ َعِن َو اللّىِه كِْر ِذ َعْن كُْم يَُصدَّ َو الَْميِْسِر َو الَْخْمِر فِي اَء الْبَْغضى َو
)ى َو الَْحَسنَُة تَْستَِوي )ى <َو مـيفرمايد: ديگران بديهاي برابر در كردن نيكويي درباره ـ ١٠
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آن ديد خواهي آنگاه ده, پاسخ است نيكوتر آنچه با نيستند/ برابر وبدي خوبي : ٣٤ فصلت. ـ ١
است/ ديرين دوستي گويا است بوده دشمني او و تو ميان كه

َحميىٌم١>/ َولِيٌّ كََانَُّه اَوٌة َعدى بَيْنَُه َو بَيْنََك الَّذي فَِاذىا اَْحَسُن هَِي بِالَّتىي ِاْدفَْع يِّئَُة السَّ

سنت ـ ب
و عـليكم الطـوافـين مـن <انـها فـرمود: گـربه بودن پاك وجه باره mnopqدر كرم ا پيامبر ١ـ

كتاب ابوداوود, سنن ك/: ر/ دارد/ شد و آمد شما پيرامون در كه است حيواناتي از گربه] =] آن ـ ٢
/٣٨ باب الطهاره,

الطوافات>;٢

/٤٣ باب الطهاره, كتاب ابوداوود, سنن ك/: /ر/ كننده ك پا آبي و ك پا خرمايي ـ ٣

طهور>;٣ ماء و طيبة <تمرة فرمود: و خرما نبيذ درباره ـ ٢
من اzستئذان جعل <انما فرمود: ديگران] خانه به ورود [براي خواستن اجازه درباره ـ ٣

بخاري, صحيح ك: ر/ است/ شده مقرر چشم [ خيانت از [دوري واسطه به خواستن اجازه ـ ٤
/١١ باب اtستئذان, كتاب

البصر>;٤ اجل
فـرمود: اوست همسر نيز خالهاش يا عمه كنون ا هم كه زني با ازدواج از نهي درباره ـ ٤

گسستهايد/ را خويشاوندان با پيوند بكنيد را كار اين گر ا ـ ٥

ارحامكم>;٥ قطعتم ذلك اذافعلتم <انكم
آيا فرمود: خرمايخشكپرسيدند به رطب فروش درباره حضرت آن از كه هنگامي ـ ٥

فرمود/ نهي دادوستد اين از آري, گفتند: چون ميشود, كم خشكشدن از پس رطب

انـدوهگين را ديگـري آن كـار اين كه چرا كنند; درگوشي سوم فردي حضور در تن دو مباد ـ ٦
/٤٧ باب اtستئذان, كتاب بخاري, صحيح ك/: ر/ ميكند/

ذلكيحزنه>;٦ فان الثالث دون اثنان <zيتناجي فرمود: مجلس ادب درباره ـ ٦
في و داء جناحيه احد في فان فاملقوه احدكم اناء في الذباب وقع <اذا فرمود: همچنين ـ ٧

ديگري در و درد آن بالهاي از يكي در چه بماليد; ظرف به را آن افتد ظرفي در مگس گر ا ـ ٧
اtطعمة, كتاب ابوداوود, سنن ك/: ر/ كرد/ پرهيز آن از بايد است درد آن در كه بالي به و است درمان

/٤٨ باب

الداء>;٧ فيه الذي بالجناح يتقي انه و دواء اzخر
<انها فرمود: پاسخ در كند ازدواج حمزه دختر با شد حضرتخواسته آن از كه هنگامي ـ ٨
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النكاح, كتاب بخاري, صحيح ك: ر/ است/ من رضاعي برادر دختر او نيست; ح�ل من بر او ـ ١
/٢٦ باب

الرضاعة>;١ من اخي ابنة انها zتحللي;

صحيح ك/: ر/ است/ ديگـران [ [مـال آلودگيهاي آن نيست; ح�ل محمد خاندان بر صدقه ـ ٢
/١٦٨ و ١٦٧ باب الزكاة, كتاب مسلم,

الناس>;٢ اوساخ انّماهي محمد; �zل zتحل <انها فرمود: صدقه درباره ـ ٩

به رو و شده كامل آن انعقاد كه حالتي به خرما ميوه رسيدن از است عبارت ص�ح> <بدو ـ ٣
م/ ـ ميشود/ مشخص خرما زردي يا سرخي شدن آشكار با حالت اين است/ نهاده شدن رسيده

بم الثمرة الله منع <ارٔايتان فرمود: ص?ح>٣ <بدو از قبل فروشميوه منع دليل درباره ـ ١٠

را ديگـري مـال ميتوانـد شما از يكي دليل چه به ندهد را ميوه خداوند گر ا ميكني فكر ـ ٤
/٩٣ و ٨٧ باب البيوع, كتاب بخاري, صحيح : ك/ ر/ بگيرد/

اخيه؟>٤/ مال احدكم ئاخذ
از هـدف و دارد دzلت گـفتيم آنچه بر كه است احاديثصحيحي و آيهها از اندكي اين
و آيـهها در اسـتقراي گـر ا ايـن بنابر است/ آوردن نمونه و دادن توجه نيز مقدار اين آوردن
ميكنيم پيدا يقين باشد, علم مفيد مسايلي چنين در استقرا و كند دzلت معنا همين بر احاديث
جاستكه همين از و دارد وجود شرع جزئيات و احكام همه در معنا همين و حكم همين كه
رخـدادي بـراي شـارع كه هنگامي چه, مييابد; مشروعيت و ميشود ثابت اجتهاد و قياس
تعيين و تقرير براي كه مصلحتي وجه به حديث در يا آيه در سوي آن از و كند معين حكمي
پيرامونش شبههاي هيچ كه باشد آشكار گونهاي به وجه آن يا كند, اشاره است بوده حكم اين
مصلحتتحقق يا همينوجه كه هم واقعهاي هر در درستاستكه مجتهد براي يافت, نتوان
تصريح بدين عالمان عموم كند/ شارع حكم در مذكور واقعه با آن تساوي به حكم باشد يافته
فقهي احكام و فقه دايره آن كمك به و است فقهي استنباط منابع از منبعي قياس كه كردهاند

گيرد/ بر در را شماري از بيرون رخدادهاي است توانسته و يافته گسترش
اقتضاي به نه مفاسد دفع و مصالح و منافع جلب كه دارند همسويي اين بر نيز نقل و عقل
لطيف خداوند كه است ممكن راه همان از تنها بلكه انساني, هوسهاي و نفساني خواستههاي
از نيست روا و فرموده مقرر دارد^ گاهي آ آسمان و زمين پنهان و پيدا از كه همان _يعني خبير
پايبند انسانهاي كه است آمده آن براي فقه زيرا شود; گذشته مرز اين از يا و گزيده كناره راه اين
به همه تا برد, بيرون ميدارند دوست خود آنچه و نفساني انگيزههاي دايره از را آيين اين به
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با شود مسلم ثابتو نكته اين گر ا اويند/ بندگان نيز گزير نا كه چونان باشند, او بندگان اختيار,
نفساني اساسخواستههاي را شريعت خداوند كه باشد داشته سازگاري فرضنميتواند اين
است/ نـهاده بـنياد ممكن شيوه هر به زودگذر, منافع به آنان زودتر چه هر رسيدن و انسانها

آنهاست در چه هر و زمين و آسمانها ميكرد پيروي آنان هوسهاي از حق گر ا : ٧١ منون. مٔو ـ ١
ميشد/ تباه

<َو ,١< فيىِهنَّ مَْن َو ْرُض اْ)َ َو اُت وى مى السَّ لَفََسَدِت هُْم اَء َاهْوى اْلَحقُّ <َولَِواتَّبََع ميفرمايد: خود خداوند

كشاند/ بيراهه به خدا راه از را تو كه مرو هوس پي در :٢٦ ص. ـ ٢
پـي در خـداونـد جانب از هدايتي هيچ بي كه است آن از گمراهتر كسي چه : ٥٠ قصص. ـ ٣

رفت؟ خود هوس

اللّىِه>/٣ مَِن هُدًي بِغَيِْر اُه هَوى اتَّبََع ِن مِمَّ ٔاََضلُّ مَْن <َو و اللّىِه>٢ َسبىيل َعْن فَيُِضلََّك الَْهويى تَتَّبِِع )ى
خواستههاي با و رود خود هوسهاي و شهوتها پي در كه كس نكوهشهر بر هم عاق?ن
گر ا يا كنند, پيروي آن از تا نداشتند آييني كه پيشينياني حتي دارند/ اتفاق شود همراه نفساني
از پيروي با نيز را خويش دنيوي منافع همان بود شده تهي درون از و گسيخته هم از بود آييني
نظر اتفاق اين ميجستند/ ميگويد را آن خ?ف عقل كه آنجا نفساني, خواستههاي و هوسها
به را آنان شيوه اين و داشته آنانصحت نزد قاعده اين كه روي آن از مگر صورتنپذيرفته نيز
آنچه يا خويش, دنيوي كارهاي بخشي سامان يعني ميرسانده; ميخواستهاند كه دنيايي همان

مينهند/ آن بر را سياستمدني نام
بر نقل و عقل كه است چيزي است مفاسد و مصالح تابع قوانين و احكام كه حقيقت اين
روي همين از شود/ آورده دليل برايش كه است آن از آشكارتر و ميكند همسويي آن صحت
دو در بـندگان مصالح آوردن بر براي ديني احكام و شريعت نهادن بنياد ميگوييم: كه است
آن نه است], داشته مقرر ميداند[و خداوند كه است ممكن شيوه همان به و گونه همان سراي

و عقل بحث همچنين و امارات اعتبار و قطع مباحث در مجتهدان ك�م مطاوي از كه چونان ـ ٤
مفاسد و مصالح تابع احكام شيعه اصوليين ديدگاه از ميآيد, بر عقليه مستق�ت غير يا مستق�ت
در لفظي انكار همه رغم به هم اخباريين شايد و نيست اخت�في اصوليين ميان نكته اين در هستند/
و نزاع محل ميان اين در آنچه باشند/ پذيرفته هست مصلحتي شرعي احكام در كه را كليت اين عمل
حجيت يا اعتبار و مفسدهها و مصلحتها و كها م� اين كشف در عقل توانايي ميگيرد قرار اخت�ف
نيز و اخباريين كه اين بيان از پس نائيني است/ شرع و عقل ميان م�زمه ثبوت به حكم يا كشف اين

ميطلبد/٤ زودگذر هوسهاي و نفساني خواستههاي كه گونه
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بـر عـقل حكم و شرع حكم ميان م�زمه از دفاع به پرداختهاند م�زمه انكار به اصوليين از برخي
ك ادرا به اعتراف از پس و مفاسد و مصالح از احكام تبعيت به اعتراف از <پس ميگويد: و ميخيزد
/�٦٢ ص ج٣, اصول, �فوائد ماند> نمي م�زمه منع براي راهي عقل وسيله به مفاسد و مصالح اين
و مصالح از احكام كه ندارد وجود حقيقت اين انكار براي راهي <هيچ ميگويد: ديگر درجايي همو
نهي و امر از نظر صرف انسان افعال در و ميكنند تبعيت دارد وجود آنها متعلقات در كه مفاسدي
�فوائد هستند> احكام كهاي م� و علل مفاسد و مصالح همين و است نهفته مفاسدي و مصالح شارع

/�٥٩ ص ج٣, اصول,
ديده اصول يا فقه در عقل نفي در كه جنجالي و جار همه رغم به كه است باور اين بر مترجم
عقلي مناطهاي و كها م� به ـ اصول حوزة در بويژه ـ فقه و اصول حوزة دو در شيعه عم�ً ميشود
است اين سر بر مث� و لفظي نزاعي باشد واقعي نزاعي كه آن از بيش موجود نزاع و است آورده روي
را بحث ماهيت كه نيست چيزي نزاع اين البته و چيست, ادله ديگر برابر در عقل دليل جايگاه آيا كه

كند/ ديگرگون خيلي
درك حجيت و استحسان بارة در مستوفي بحثي بيان از پس حكيم تقي محمد معاصر محقق
تـفاوت آن از عقل ك ادرا تفاوت به بسته مصلحت <حجيت ميگويد: مفسده يا مصلحت از عقل
نيست>/ پرسش براي مجالي هيچ قطع وراي در چه است; حجت باشد كامل ك ادرا آن گر ا مييابد/
شرع در مصالح از <نوعي است: گفته كه ميكند نقل �٩٢ ص قوانين�ج٢, در قمي محقق از سپس وي
آنها در را مفسده از خالي مصلحتي عقل كه جهت اين از است, شده شمرده معتبر قطعي حكم به و
به و كرده اعتبار را آنها از حفاظت شارع نسل/ و عقل جان,مال, دين, حفظ همانند است, كرده درك
حجيت به عقيده <البته ميافزايد: سپس حكيم است>/ داده فرمان ميانجامد آنها تباهي به آنچه ترك
است> عـقل دليل همان اين بلكه نميدهد/ قرار عقل برابر در مستقل دليلي را آن مصالح, گونه اين
ميآورد: چنين عقل دليل بحث به پرداختن از پيش حكيم /�٤٠٣ ص المقارن, للفقه العامه �اصول
هـيچ جـاي مـيآيد نـايل آنها درك به مستق�ً عقل كه چيزهايي آن حجيت در اس�م عالمان <نزد
العامه, �اصول عقل> مدركات حجيت در نه و ك ادرا به نسبت عقل توانايي در نه نيست, اخت�في

م/ ـ /�٢٨١ ص

حيله حرمت بر قاعده اين د�لت
همه مييابيم در شده, تشريع بندگان مصالح براي احكام ثابتشد قاعده اين با كه آنجا از
هم كاري گر ا اين, بنابر است/ همين شارع مقصود زيرا مييابد; اعتبار مصالح همين به كارها
ظاهر گر ا ولي نيست, ميان در اشكالي باشد مشروعيت اصل بر خود باطن در هم و ظاهر در
نـامشروع و نادرست جهت چند از باشد, شرع مخالف حقيقتش و باطن و شرع موافق كار

بود: خواهد
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از ديگر هدفي به كهشخصبرايرسيدن ] اينسببمشخصرا شارع چون كه نخستآن
خود اين نكرده, تشريع است آن پي شخصدر خاصكه مسبّب آن براي ميكند] استفاده آن
نـه است, مـفسده آورده پـيش و خـواسـته شخص كه سببيت اين كه آن از ميكند حكايت
در و است منتفي تسبب اين با است, شده تشريع آن براي مسبّب كه مصلحتي و مصلحت,
در شارع قصد با كه آنجا از نيز, عمل استو بيهوده و مسببيبيگانه چنين سببنسبتبه نتيجه

باطل/ دارد تشريعشمخالفت
غير است شرع مقصود كه سببي آن به نسبت شخصميخواهد, كه سبب اين كه آن دوم
نشـده تشـريع اص?ً كه سببي گر ا است/ نشده تشريع اص?ً كه است سببي بهسان و مشروع
جـز چيزي براي اما شده تشريع كه هم سببي نشود, بار آن بر مشروع اثري و نباشد صحيح

بود/ نخواهد استصحيح شده گرفته كار به تشريعشبوده هدف آنچه
ديگر چيزهايي آنها از مقصود بلكه نيستند, مقصود خوديخود به ديني اعمال كه آن سوم
آنها آوردن بر براي اعمال كه مصالحي همان يعني ميدهد, تشكيل را آنها حقيقت كه است
مشروع مبنايي كارش ميدهد انجام اين جز مبنايي بر كاري كه كسي اين بنابر شدهاند/ تشريع

نيست/ ديني فعل يك و ندارد
ميگوييم: شد روشن نكته اين كه كنون ا

تشريع آن براي عبادتها ديگر آوردن جاي به و گزاردن نماز و شهادتين آوردن زبان بر ـ ١
بزرگ را او تنها بازگردد, او درگاه به جويد, تقرب خداوند به آنها وسيله به انسان كه شدهاند
تـوسل حـيله بـه كه كسي اما كند/ همراه او از اطاعت و فرمانبري در را دل و دست و بدارد
همانند يابد, دست دنيوي بهرهاي به آن وسيله به تا آورد جاي به نوع اين از عبادتي ميجويد
ـ كند حفظ وسيله بدين را خود مال و جان كه هدف بدان تنها آورد زبان بر شهادتين كه آن
بستايند را او مردم تا بگزارد نماز كاران ريا چون كه آن يا ـ بودهوهست منافقان شيوه كه چونان
شارع كه مصحلتي زيرا نيست; مشروع هرگز فعلي چنين يابد, منزلتي و مقام دنيا اين در يا و
درست آمده حاصل آنچه بلكه نيامده, حاصل كرده تشريع را عبادت اين آن به رسيدن براي

است/ مصلحت آن ضد
به نيكويي بخل, و آزمندي از دل كسازي پا است آن تشريع از مقصود آنچه زكات در ـ ٢
سـرانـجام و نابوديانـد و مرگ آستانه در كه آنان بازگرداندن زندگي به ناداران, و تهيدستان
بـه كسـي باشد جايز گر ا اين, بنابر است/ ناداران و دارايان ميان پيوند به بخشيدن استحكام
نشده, آورده بر قانون اين تشريع از شرع فقطمقاصد نه بگريزد, دادن زكات از حيلهاي وسيله
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داراييخود سال, رسيدن فرا از پيش كسي گر ا براينمونه چه, است; يافته تحقق آن ضد بلكه
هـنگام [يعني سال سر از گذشتن با سپس و كند هبه ديگري به زكات شدن واجب بيم از را
صوري هبة همين نيز ديگر سالهاي و سوم سال و دوم سال در و ستاند باز او از را آن وجوب]
و تهيدستان به رساندن ضرر و بخل, و آزمندي روحيه تقويتهمان تنها او كار كند, تكرار را
است روشن است/ دارايان نسبتبه بيداريحسانتقام و كينه به سببواداشتنآنان و ناداران,
و گذشت نوعي هبه كه چرا خوانده; بدان را مردمان شارع كه نيست هبهاي آن هبهاي چنين
سبب ـ ثروتمند خواه و باشد فقير خواه ـ او بر گشايشزندگي مايه است, آن گيرندة به احسان
آن/ خ?ف بر درست صوري هبة اين اما اوست, با بيشتر آشنايي و دوستي آوردن دست به
با پذيرد صورت آن گيرندة به واقعي تمليك قصد به و مشروع صورت به واقعًا هبه گر ا البته
دست به نيز و زندگي در گشايش ايجاد و احساس و گذشت يعني حكم اين جعل مصلحت
خـوي و است سـازگار مـيدارد دريـافت را هـديه كه كسي بيشتر آشنايي و دوستي آوردن
جاست همين از نيست/ هم زكات پرداختن از گريز و ميكند دور انسان از را آزمندي ناستوده
نيست ناسازگار زكات تشريع در شارع قصد با واقعي و مشروع هبة چگونه ميشود روشن كه
از پس تا ميشود شخصداده به كه صوري هبة همان يعني ـ مشروع غير هبة سوي آن از و
آن تشـريع از هـدف و زكـات حـقيقي فلسفه با ـ شود ستانده باز او از سال سر از گذشتن

دارد/ ناسازگاري
آن در سعادتآنان و مردمان زندگي برپايي مايه كه شده تشريع آن براي خدا حجخانه ـ ٣
تهديد مردن مسلمان نا به نگزارند حج كه را توشه و دارندگانزاد خداوند و باشد ديگر سراي
دادن صدقه يا و مالخود صوري كردن هبه قبيل از كمكحيلهاي به كسي گر ا استحال كرده
دارد وجود تركحج در كه مفسدهاي همان بگريزد حج وجوب از بازپسگرفتن, نيت به آن
اين بنابر است/ نشده آورده بر حج تشريع از نيز شارع مقصود و است جاي بر نيز جا اين در
كار به چنينحيلههايي مكلفان همه و بود جايز حيله گر ا كه بينديشند خرد صاحبان كه دارد جا

ميآمد/ بار به نتيجهاي چه ميبستند
كيفر همچنين و بازدارنده عاملي عنوان به را آن خداوند و دارد چنينوضعي نيز حدود ـ ٤
بـيشترين دربـردارنـده حدود تشريع گفت ميتوان است/ داشته مقرر مجرمان كنندة پاك و
هيچ براي كشوري هيچ اداره پيشبرد و سياست بلكه و است بندگان اخروي و دنيوي مصالح
امكان جنايتكاران و گناهكاران براي مقرر كيفرهاي و دارنده باز عوامل گونه اين بدون كمي حا
آن جعل فلسفه با حدود از حّدي كردن ساقط براي حيله از جستن بهره اين بنابر نيست/ پذير
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و جرم ارتكاب به را نهاد بد انسانهاي اين بر افزون و ميكند نقض را آن و دارد ناسازگاري
وجود كيفر از رهايي براي راهي ميدانند آنان حيله, فرضجواز در كه چرا ميدارد; جنايتوا
ديگر به ميشوند/ دردسترسساقط و آسان بسيار حيلههايي با شده مقرر كه كيفرهايي و دارد
بـراي بدانند مجرمان كه نيست آن ميان فرقي هيچ باشد جايز حيله كه فرض اين در سخن,
حيله كمكسادهترين به ولي شده وضع كيفري بدانند يا استو نشده وضع كيفري جرمشان

است/ برداشتن قابل
كه پنهاني و پيدا مفاسد واسطة به آن, كنندة و شده نكوهش شريعت در تحليل نكاح ـ ٥
شرط ذكر قبيل از حيلههايي آوردن ميان به اين بنابر است/ شده لعنت دارد, پي در كار اين
را تحليل نكاح مفسدة گر ا عقد, متن در شرط اين آوردن از خودداري و عقد بر مقدم ط?ق,
نكـاح حـرمت نـميبرد/ ميان از را آن و نميكاهد آن از گفت ميتوان كم دست نكند بيشتر
آن علت بلكه كرد, درك نتوان را غرضآن علتو كه نيست تعبدي صرفًا مسٔاله يك تحليل
براي حيلهورزيدن روي, اين از است/ شريعت خوبيهاي از خود اين و درك قابل عقل براي
است هدفي برآوردن و نقضغرضشارع آن به بخشيدن درستي و تحليل نكاح ساختن واقع

است/ خواسته آن از حيله گيرندة كار به كه
مفسده بردن ميان از هدف به را آن خداوند كه است شرع احكام از يكي نيز استبراء ـ ٦
را ديگـري مـزرعه كسي كه آن نادرستي و زشتي به عنايت با و نسب تباهي و نسل اخت?ط
عقل براي اندازه آن ميشود مترتب آن نبودن بر كه مفاسدي و است كرده تشريع كند آبياري
حكـم آن بودن ناروا به خود عقل بود, نكرده حرام را آن شرع گر ا حتي كه است درك قابل
كه حيلههايي با بيقين, مفسدهها, اين ميدانيم سوي ديگر از كه است حالي در اين ميكرد/

ميرود/ ميان از نه و ميشود كاسته نه ميپذيرد انجام استبراء از گريز براي
از شوهر و زن داشتن فرضبيم در را آن خداوند كه است چيزي نيز خلع ط?ق فديه ـ ٧
صورت در كه دانسته مباح زن براي و كرده تشريع دارند پاي بر را الهي حدود نتوانند كه اين
از او و دهـد فـديه خـويش شـوهر بـه قلبي رضايت با ممنوع, كاري به آمدن گرفتار از بيم
هدف رابه خويش مال كند فديه دادن به اقدام صورتي چنين در زن گر ا رود/ بيرون نكاحش
اين باحسان> <تسريح است نيكي به كردن رها همان اين و داده همسرش با خود مشكل حل
پـي در آيـنده و حـال در را فسـادي هيچ و است, مصلحت با مطابق و شرعي مقصود يك
رهـايي بـراي كه سازد ناچار را او و دهد قرار فشار در را خود همسر مرد گر ا اما نميآورد/
به رساندن, زيان بدون ويميتوانسته زيرا است; داده انجام نامشروع كاري دهد خويشفديه
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<تسـريح نـيكي بـه كـردن رها زن, كردن رها موردي چنين در اين بنابر يابد/ دست جدايي
فديه داده فديه عنوان به زن آنچه بلكه نيست, الهي حدود برپايي ناتواني بيم از يا و باحسان>
دليل به زن براي چند هر كار اين ميزند/ كاري چنين به دست ناچاري سر از كه است كسي
جـايز زن از فـديهاي چنين ستاندن مرد براي اما است, جايز تنگنا از رفتن بيرون و اضطرار

است/ رسيده او دست به نامشروع طريق از كه است مالي اين زيرا نيست;
كند نزديكي خود زن با دارد روزه كه حالي در و رمضان ماه روز در كه كسي بر شارع ـ ٨
و سسـتي يعني دارد; وجود كفاره در كه است مصلحتي واسطه به اين و كرده واجب كفاره
بـاز كـاري چنين دوباره انجام از را فرد ميكند, جبران است شده روزه حق در كه را اهانتي
ايندست از ديگر مصالحي و ميكند تدارك ورزيده كوتاهي را آنچه و پاك, را او گناه ميدارد,
دانسـتن مـباح ايـن بـنابر است/ كرده لحاظ كفاره تشريع در را آنها شارع كه ميآورد پي در
با همسر, با نزديكي از پيش كه آن همانند شود, انجام كفاره كردن ساقط هدف به كه حيلهاي
نقضو را شارع حكم دهد, انجام را كار آن سپس و كند باطل را خود روزه چيزي خوردن

است/ نمايانده نيز صحيح را آن و آورده بر را خويش هدف و كرده باطل
كه واسطه بدان است, كرده حرام ص?ح> <بدو از پيش را ميوه فروش همچنين شارع ـ ٩
و بـرود بـين از ميوه چنانچه و ميآورد پي در اخت?ف و نزاع و درگيري چون مفسدههايي
چنين كردن برايجايز گر ا اين, بنابر ميانجامد/ باطل به مال خوردن به دستنيايد به محصول
چـيده معامله زمان همان در ميوه كنند شرط كه آن همانند آورند, ميان به حيلهاي معاملهاي
روي همين از و ندارد حقيقتي استو يكشرطصوري تنها اين ميدانند خود كه آن با ـ شود
برندة ميان از نه شرط اين ـ كنند اجرا را آن معامله زمان همان در نميدهد اجازه هم خريدار
نـه و داشته را برداشتنش ميان از قصد خود حكم تشريع طريق از شارع كه است مفسدهاي
آن جواز به حكم ثابتو خوديخود به عقدي چنين مفسده روي اين از ميكاهد/ آن از حتي

است/ حكم تشريع از شارع نقضهدف
بـر نـدارنـد آمـدي در راه هـيچ كـه را نيازمند نزديكان خرج تٔامين شارع همچنين ـ ١٠
از جلوگيري نيز و گروه دو مصلحتهر شدن آورده بر هدف به اين و كرده واجب كسانشان
از است/ سويكسانشان از گذاشتنآنان صورتوا در نيازمندان شدن خوار شدنو تباه مفسدة
به ديگران به خود دارايي صوري تمليك با واجب, اين اسقاط براي ورزيدن حيله روي اين
كننده استكهشخصاستفاده هدفي همان آوردن بر و شارع حكم فلسفه بردن ميان از معناي

است/ خواسته حيله از
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يكمصلحت دربردارنده همه آنها ميگوييم ترتيب همين به نيز شرع احكام ديگر درباره
را مسـٔاله هر جزئي مصلحت هستند; خاص مصلحتي بردارنده در نيز مسٔاله هر در و كلي,
هـر كـه است آن احكام همه در موجود كلي مصلحت اما كرد; برداشت آن دليل از ميتوان
همانند نه و باشد, معين قانوني پيرو خود كردارهاي و گفتارها پندارها, همه در بايد مكلفي
آوردنش بر براي ـ باشد كه چه هر ـ خواهد چه هر و رود خود شهوتهاي پي در رها حيواني

كند/ ت?ش
احكام از حكمي در كسي گر ا ميگوييم: كه است موردي و مصلحتكلي دو اين به نظر با
كه را چيزي گر ا و كند, خالي شانه آن از حيله كمك به نيست سازگار او هوسهاي با كه شرع
باكمك شده مقرر او بر كه واجبي گر ا و كند, ح?لش حيله كمك به كرد, حرام او بر خداوند
نفساني خواستههاي كند, تعطيل كرده تشريع خداوند را آنچه و بردارد, خويش از را آن حيله
حكمتهايي و احكام شكستن هم در و الهي دين كردن تباه در و گرفته خود خداي را خويش

است/ كوشيده ساخته استوار را آنها شارع كه

فساد ذرايع سد : ٢
غصبكه همانند ميباشند, مفسدهاي دربردارنده خوديخود به كه هستند كارها از برخي
را بيگناه انسان آبروي كه قذف و ميسازد خويشمحروم مال از بهرهجستن از را مال صاحب

ميكاهد/ ديگران دلهاي در او جايگاه از و ميكند لكهدار
وسيلة خود بلكه نميخيزد, بر آنها از مفسدهاي مستقيم كه هستند كارها از ديگر برخي
آن با كه كسي دست به چاقو دادن همانند است, مفسده آن در كه ميشوند كرداري يا گفتار
وي كه بيگناه انساني مخفيگاه به ستمگر كردن راهنمايي يا و ميريزد, را بيگناهي انسان خون
به جايي به كسي كردن راهنمايي يا چاقو دادن نمونه, دو اين در اوست, به رساندن آزار پي در
مفسدهاي آن از عم?ً و بپذيرد صورت ميتواند گاه كه چرا برندارد, در مفسدهاي خوديخود
مانع يا بيگناه خون ريختن براي چاقو از استفاده مانع ديگر چيزي كه آن همانند نشود, ناشي

حـرام> بـه موصله <مقدمة يا برگناه> <معاونت عنوان زير نيز اماميه فقه در مسٔالهاي چنين ـ ١
كه <چيزهايي از دوم قسم در خود مكاسب در انصاري شيخ نمونه براي است/ گرفته قرار بحث مورد
حرام منفعت آن از معامله طرفهاي هدف كه <چيزهايي به هستند> حرام آن مقصوِد حرمت واسطه به

شود/١ بيگناه مخفيگاه به ستمگر رسيدن

dayani
Typewritten Text
بازگشت به فهرست



٣٠٧ حيله حرمت بر شرعي اصول د#لت

را حرمت به قائ�ن ادله يك هر در و ميرسد بر را عنوان اين فروع مسٔالة سه در و ميپردازد است>
همچنين و بودن باطل به كل ا بودن, گناه بر اعانت ميكند اشاره بدانها وي كه ادلهاي جمله از ميآورد/
محمد, سيد شيرازي, ك/: �ر/ است/ رسيده مورد هر در كه است خاصي ادله سپس و منكر از نهي ادله
رديف در و بحث اين ضمن در انصاري شيخ /�٣١٤ ـ ٢٥٥ ص ج١, المكاسب, الي الطالب ايصال
كه است چيزي آن برگناه اعانت از <مقصود كه ميآورد را اردبيلي محقق سخن اين فقه بزرگان از آرايي
صدق آن بر اعانت عرفًا كه باشد گونهاي به يا باشد همراه [ گناه بر معاونت بر [مبني داشتن قصد با
در را قـلم آن او و بـخواهـد قلم شخص از است ستم كه كتابتي براي ستمگري كه آن همانند كند/

/�٢٨٣ ص ج١, الطالب, �ايصال گذارد/> اختيارش
هنگام آن مبيع <حكم دربارة گسترده فصلي المحرمه المكاسب كتاب در نيز خميني�ره� امام
يا گناه بر اعانت حرمت چون ادلهاي از آوردن ميان به سخن از پس گشوده, شود> مصرف حرام در كه
در گناه تحقق و حصول بر متوقف گناه بر اعانت صدق كه ميپردازد مسٔاله اين به منكر, از نهي لزوم
از بينياز را ديگران براي وسيله ايجاد اين و اعانت اين حرمت امام كه معناست بدان اين است/ خارج
<بـلكه مـيگويد: و مـيگردد بـر گـناه خارجي تحقق لزوم شرط از آنگاه �ره� امام ميشمرد/ بحث
تحقق گناه آن خود چند هر است, گناه مقدمه كردن ايجاد گناه بر اعانت عرفي مفهوم گفت: ميتوان
استفاده آن از دزدي براي وي كه هدف اين به است داده نردبان دزدي به كه كسي نمونه براي نپذيرد/
به موفق او نتيجه در و شوند دزد دزدي مانع گر ا پايه اين بر و است داده ياري گناه ايجاد بر را او كند,
هر داده, ياري سرقت ايجاد بر را سارق نردبان گذارندة اختيار در آن كه است صادق هم باز نشود دزدي
بيجا, المحرمة, المكاسب الله, روح , خميني �امام است> نشده دزدي به موفق عمل در سارق چند

م/ ـ /�١٤١ ص ج١, ق, هـ/ ١٣٨١

و خوديخود به آنچه تحريم به كه است احكام تشريع فلسفه و شريعت حكمت از اين
بر مفسدهاي غالبًا كه وسايلي به را آن بلكه نكند, استبسنده مفسده بردارندة در واسطه بدون
كه اين از نظر صرف و خود خودي به وسايل آن چند هر دهد, تعميم نيز ميشود مترتب آنها
چيزي خداوند گر ا ميگوييم: روي اين از باشند/ ح?ل ميشوند گرفته كار به هدفي چه براي
را وسايل و راهها آن بينجامد حرام بدان كه باشد داشته وجود وسايلي و راهها و كند حرام را
كه اين از انسانها و تثبيتشود و يابد تحقق چيز آن حرمت رهگذر اين از تا ميكند, حرام هم
حرام به كه را ذرايعي و وسايل خداوند گر ا باشند/ شده داشته باز شوند نزديك آن حوزة به
دارنـدة وا و نـخستين حـرام آن نقضتـحريم خود اين ميداد قرار مباح و ح?ل ميانجامد
حتي بلكه نميپذيرد, هرگز را چيزي چنين الهي حكمت كه حالي در بود, آن انجام به انسانها
حكـمرانـي گر ا نمونه براي ميكند; رد را چيزي چنين نيز حكمرانان كشورداري و سياست
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كه را راههايي حال درعين اما بدارد باز چيزي از را خود خانواده حتي يا و رعيت يا سپاهيان
را خـويش خواسـته كه ميدانند كساني شمار در را او بداند مجاز برايشان ميرسد كار بدان
اوستهمچنين ناقضمقصود كه ميزند سر كارهايي رعيتنيز و سپاهيان از و نقضميكنند,
چـه هر از را وي بردارد ميان از شخصي وجود در را بيماري يك ريشه بخواهد طبيبي گر ا
پـي در آنـچه هـرگز وگـرنه مـيدارد, بـاز است بـيماري آن به شونده منتهي وسيلة و طريق
مرتبههاي واzترين در كه اس?م كامل آيين درباره اينك نميشود/ آورده بر برآوردنشهست

داشت؟ روا و برد گمان ميتوان استچه كمال مصلحتو حكمتو
در اخت?فآنان تنها و ندارند شريعتاستاخت?في اصول از سدذرايع, كه اين در عالمان
اصـل اجـراي بـه گروهي و ميكنند اجرا آنها در را ذرايع سد گروهي كه است فروع پارهاي

ميآورند/ روي آنها در ديگري
به گونهاي به و آمده سنت و قرآن در كه است احكامي اصل اين اثبات در عالمان مستند

ميگردد/ بر اصل اين
فراوانـي از اندازه آن به اما ميشوند, مربوط ويژه رخدادي به يك هر گرچه احكام, اين
به و كنند دzلت است بوده فساد سدذرايع شارع هدف كه حقيقت اين بر بتوانند كه رسيدهاند
بـودن مـبتني بر بصراحت و است آمده سنت و قرآن در كه شوند تلقي عمومي دليلي منزله
الموافقاتميگويد: در شاطبي امام كه است روي همين از نمايد/ دzلت ذرايع برسّد احكام
برخي گرچه دارد, وجود نظر اتفاق آن كليت در كه است قطعي شرعي اصل يك <سدذرايع

تواتر آن كه بديناعتبار عملكردهاند, اصل اين به سلفنيز اخت4فكردهاند/ آن جزئيات در

گرچه عموماتيمعنويدUلتكردهاند, بر خود شده, تكرار رخدادهايمتعددي در كه معنوي

فراوانند>/ حال عين در اما خاصبودهاند, رخدادي كدام هر رخدادها اين كه

كه چنان و بشكافيم را موضوع درست سدذرايع, براي آوردن دليل از پيش است بايسته
سازيم/ روشن و دهيم استشرح شايسته

چيز يك به رسيدن راه يا و وسيله معناي به لغت در ذريعه و <ذريعه> جمع <ذرايع> واژه
ميشود: تقسيم گونه سه به معنا اين با خود كه است,

ميانجامد, مفسده به يقين به نزديك گمان به يا قطع طور به كه rstuvوسيلهاي Sنخس گونة
مردمان گذرگاه در چاه كندن ميآورد, پي در را آن مرگخورندة كه غذا در سم ريختن همانند
در كـه زنا و ميانجامد, آن همانند و تاريكي يا غفلت واسطه به آن, در عابران افتادن به كه
را كرامتانساني شرافتو رفتن ميان از و زنان, عفتي بي و فساد نسل, و نسب شدن آميختن
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ميآورد/ پي در

مفسده بندرتبه گاهي اما است, مباح به برايرسيدن وسيلهاي اساسًا rstuvآنچه دوم گونة
هنگام در زن به كردن نگاه همانند است/ احتماليشبيشتر مفسدة از مصلحتآن ميانجامد نيز
به معرضفروشاست در كه كنيزي به كردن نگاه او, مورد در دادن گواهي يا و خواستگاري
بـه است مـمكن كه انگور كاشتن ستمگر, كم حا برابر در حق سخن گفتن او, خريدن قصد
از برخـي مرگ ميتواند گاه كه طبابت پيشه گرفتن پيش در و بينجامد, آن از ساختن شراب

آورد/ پي در را بيماران
موارد از بسياري در اما است, مباح به رسيدن براي وسيلهاي اساسًا rstuvآنچه سوم گونة
ميكند, استغلبه وسيله اين در كه مصلحتي بر مفسده آن كه بهگونهاي ميانجامد, مفسده به
ناداني و جهل سر از آنان تا ميشود وسيلهاي كه مشركان حضور در بتان به گفتن ناسزا همانند
ميشود انجام خدا براي گرچه كه قبر برابر در گزاردن نماز گويند, ناسزا را خداوند سركشي و
ربـا بـراي وسـيلهاي كه عينه بيع يابد, رواج پرستي قبر زمان گذشت با كه است بهانهاي اما
كـه نـزاع] مـوضوع [از خـود عـلم اسـتناد به قاضي كردن حكم و است, ربادادن و خوردن

ميشود/ قضاوت در كردن ستم براي وسيلهاي
كراهتو يعني آن اعم معناي به منع, از كي حا ادلهاي نخست گونه دربارة اس?مي, فقه در
و ابـاحه از كـي حا ادلهاي دوم گونه درباره و ميآورد, پي در كه مفسدهاي مقدار به حرمت

است/ آمده بردارد در كه مصلحتي مقدار استحبابو
همين و هستيم, آن براي آوردن دليل درصدد اينك ما كه است چيزي همان سوم گونة اما
وسايلي از دسته آن تنها را ذرايع فقيهان ميكنند/ ياد <ذرايع> عنوان به آن از فقيهان كه است
<منتهيشدن> اين گر ا كه گونهاي به ميشود, منتهي فعلحرام به موارد از بسياري در كه دانسته
گر ا تعريف, براساساين نيست/ مفسدهاي هيچ وسايل آن خود در نباشد بين در حرام فعل به
مسـتي به كه خوردن شراب همانند نباشد حرام فعل يك آن اما شود, منتهي فساد به چيزي
شدن آميخته در كه زنا همانند يا و يكحالتاست] بلكه نيست, مستييكفعل ميانجامد[و
كشتن همانند باشد مفسده و فساد خوديخود به چيزي گر ا يا پيميآورد در را نسب و نسل
مقتضيات> باب<اسبابو از اولي بلكه نميگيرد, جاي باب<سدذرايع> در كردن, ستم و بيگناه
وسـيلهاي <ذريعه گفتهاند: كه است روي همين از است/ محض> <محرمات باب از دومي و
ذرايع عنوان ذيل در چه هر حرام>/ فعل انجام براي است وسيلهاي غالبًا اما است, مباح بظاهر
به رسيدن چيز آن از شخص خواه است, آمده حرمتش بر دليل شرع در بگنجد, معنا بدين
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نظر صرف كه است چيزي خمسه احكام در المقدمه ازذي مقدمه تبعيت يا ذرائع سد و فتح ١ـ
به آن اعتبار بر بسياري ميگردد, بر بحث بندي رده و نامگذاري به كه اخت�فهايي و لفظي نزاعهاي از
بر نزاع است مطرح باب اين در آنچه و دارند, نظر اتفاق احكام شناخت راههاي يا منابع از يكي عنوان
شرعي يا بودن عقلي سر بر همچنين و مستقل, منبع يك عنوان به آن اعتبار سر بر آن, نامگذاري سر
اصوليين و فقها كه مسٔاله اين است/ مستقل نحو به آن داشتن ثواب و عقاب و مقدمه حكم بودن
نشـان آن از فـقه كتب در ميتوان بخوبي كه است چيزي كردهاند اعتبار عمل در را سدذرائع اماميه

يافت/
امـاميه اصوليين از گروهي به را نظر اين اس�مي مذاهب ديدگاه از اجتهاد منابع در جناتي هم
باره اين در او ميداند/ اصوليين بيشتر ديدگاه را اين العامه اصول در حكيم هم و ميدهد نسبت
فتح به متٔاخر محققان از برخي استثناي به داريم, سراغ ما كه سني و شيعه اصوليين بيشتر مينويسد:
نظر اتفاق به همديگر با آن نامعتبر مقدار و معتبر مقدار حدود در چند هر دارند, عقيده سدذرائع و

نرسيدهاند/
همين و ـ ميكند نقل �٢٧٠ اس�مي�ص للفقه المدخل در مدكور س�م محمد از سپس حكيم
ذرائع سد اصل فقيهان همه كه است آن <واقعيت ميگويد: كه ـ است آمده نيز اجتهاد منابع در عبارت
نظر تفاوت آن طريق از حكم به رسيدن شيوه در و اخت�ف آن به استناد مقدار در البته و پذيرفتهاند را
هدف يك براي متعيّن وسيلهاي كه صورتي در فقهي احكام در فقيهان بيشتر ميشود ديده چه دارند;
هدف آن براي متعين طريق تنها وسيله اين گر ا اما ميدهند, وسيله به را هدف حكم باشد مشخص
منابع از يكي ذريعه نيز اينجا در كه است اين مالك امام از مشهور و] دارند اخت�ف باره اين [در نباشد
پـيروي دو ايـن از هم تيميه ابن و ابنقيم و دارد اين به نزديك نظري نيز احمد امام است/ احكام

كردهاند>/
شايسته را نكته اين تنها دارد, ادله ضعف به كه اشارهاي اندك با عبارت اين نقل از پس حكيم
چرا دانستهاند; ادله ساير كنار در گانه جدا منبعي را ذرايع سد چرا كه ميداند زدن حاشيه و كردن استثنا

سنت/ صغريات از يا و است عقل صغريات از يا ذريعه حكم كه
دليـل يك عـنوان بـه ذرائع سد و فتح كردن اعتبار كه ميشود يادآور را نكته همين نيز جناتي
از تقريبي به و سنت مسٔاله صغريات از تقريبي به ذرائع سد چون ; است نادرست ما نظر <به مستقل

م/ ـ �٣٧٩ ص اجتهاد, منابع ك/: �ر/ ميآيد> شمار به عقل مسٔاله صغريات

است فراوان بسيار سنت كتابو در حرمت اين شواهد نه١/ خواه كند, قصد را مفسده و حرام
الموقعين اع�م در ابنقيم كه چونان دانست, شمار از بيرون را آنها ميتوان تقريبًا كه بهگونهاي

ميشويم: يادآور را آنها از پارهاي ما اينك استو آورده ذرايع حرمت بر دليل نودونه
بِغَيِْر َعْدوًا اللّىَه فَيَسبُّوا اللّىِه ُدوِن مِْن يَْدُعوَن الَّذيىَن تَُسبُّوا <َو)ى ميفرمايد: قرآن در خداوند ـ ١
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هم آنان تا مگوييد دشنام ميخوانند خدايي به خداوند برابر در كه را چيزهايي : ١٠٨ انعام. ـ ١
گويند/ ناسزا را خداي ستم و گاهي ناآ سر از

كه آن با ميپرستيدند جايخداوند به را آنها مشركان كه بتاني به گويي ناسزا آيه اين در ِعلٍْم>/١
و بهانه گويي ناسزا اين كه است آن نيز تحريم اين علت و شده, حرام است عبادت يك خود
آنان كه اين مصلحت سوي ديگر از گويند/ ناسزا را خداي تا ميشود مشركان براي دستاويزي

دارد/ برتري و غلبه آنها باطل خدايان به گويي ناسزا مصلحت بر نگويند ناسزا را خداوند
بكوبند زمين بر را خود پاي كه است فرموده نهي اين از را زنان كريم قرآن در خداوند ـ ٢

/</// َاْرُجلهنَّ بِ يَْضِربَْن tى <َو :٣١ نور. آيه به اشاره ـ ٢

و راهي كوبيدن زمين بر پاي كه روي آن از جا اين در شود٢/ دانسته داشتهاند پنهان كه زينتي تا
خـود نيز اين و ميكردند پاي به زنان كه است خلخالي صداي كردن آشكار براي وسيلهاي
فـرموده نـهي كـار اين از را آنها خداوند آنان, به مردان جذب براي است ذريعهاي و مقدمه

است/

ِاِرهْم///>/ َابْصى مِْن يَُغصنُّوا يَِن مِن ُمٔوْ لِلْ ْل <قُ : ٣٠. نور آيه به اشاره ـ ٣

آن از است٣, داده فرمان چشمان داشتن فروهشته به را مٔومن زنان و مردان خداوند ـ ٣
است/ حرام فعل به افتادن ذريعة خود آن محبتو و ميل ذريعة و مقدمه كردن نگاه كه روي

انْظْرنىا///>/ قُولُوا َو عنىا راى ا تَُقولُوى <tى : ١٠٤ بقره. آيه به اشاره ـ ٤

معنايصحيحش آن از و بگويند٤, <راعنا> پيامبر به خطاب كه اين از را خداوندصحابه ـ ٤mnopq پيامبر به آن گذر از يهوديان كه را راهي تا كرد نهي كنند اراده هم را خواستن توجه يعني
معناي نه آن از و ميگرفتند كار به را واژه اين يهوديان چه, ببندد; آنان روي بر ميگفتند ناسزا

ميكردند/ قصد را رعونت ماده از فاعل اسم معناي بلكه گفته, پيش
را وفـات عـّدة كـه زنـي حـتي دارد, عّده كه زني از خواستگاري بصراحت خداوند ـ ٥

ِسّرًا///>/ اِعُدوهُنَّ تُوى tى كِْن َلسى <َو :٢٣٥ بقره. آيه به اشاره ـ ٥

چنين كردن مباح كه چرا كرده٥; حرام نيست, زن گفتة آن يافتن پايان در ميزان كه ميگذارند
سپسهمبستري استو عّده در كه زني با ازدواج يعني بزرگتر, كارهاي به گاه خواستگاريي

ميانجامد/ او با كردن

يَْع///>/ بَ الْ َذُروا <َو : ٩ جمعه. آية به اشاره ـ ٦

راهي كار اين مباد تا است٦ كرده نهي جمعه نماز اذان هنگام در دادوستد از خداوند ٦ـ
آن/ جز چيزي به پرداختن و نماز از شدن گردان روي براي شود
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و پدر به كسي كه اين mnopqفرمود: خدا رسول كه آمده است اتفاق مورد كه حديثي در ـ ٧
مـادر و پدر كسي mnopqآيا خدا رسول اي گفتند: است/ كبيره گناهان از گويد ناسزا خود مادر
در وي پدر به نيز او و ميگويد ناسزا ديگري پدر به <آري, فرمود: ميگويد؟ ناسزا هم را خود
در ميگويد>/ دشنام را وي مادر نيز او و ميدهد دشنام را ديگري مادر و ميگويد, ناسزا مقابل
كه سببشود او دشنامگويي و گويد دشنام ديگري به كه را mnopqكسي كرم ا پيامبر حديث اين
و مـيگويد دشـنام خـود مـادر و پـدر به كه خوانده كسي منزلة به گويند ناسزا را او والدين
انـجام شخص اين كه كاري در اين, بر افزون كه گرچه ميآورد, فراهم را آنان قهر موجبات

است/ ديگران به رساندن آزار آن و دارد وجود نيز ديگري گناه داده
معتكف مسجد در كه حضرت آن mnopqآمد, پيامبر ديدار به حيي دختر صفيه كه زماني ـ ٨
صـفيه با را حضرت آن انصار از تن دو راه در شد/ خانهاش روانه و برخاست او همراه بود
ايـن در است/ حـيي دخـتر صفيه اين مورزيد! شتاب فرمود: تن دو آن mnopqبه پيامبر ديدند/
با را همراهش و او به تن دو آن شدن بدگمان mnopqراه كرم ا پيامبر است, اتفاق مورد كه حديث

بست/ آنان بر است وي همسر اوستصفيه همراه به كه زني كه اين اع?م
مصلحتي براي چند هر را او همراه به كردن سفر يا و نامحرم زني با كردن خلوت شارع ـ ٩
مرد و زن و ببندد آيد در آن از ميتواند شيطان كه را راهي وسيله بدين تا كرده حرام باشد ديني

سازد/ دور گيرند قرار مردمان نارواي گفتههاي معرضتهمتو در كه اين از را
كه داد خبر نيز و بخشششود, فرزندان به برابر صورت به داد mnopqفرمان خدا رسول ـ ١٠
مـوردي چـنين در دادن گواهـي از همچنين او نارواست/ ستمي برابري اين نكردن مراعات
فرمان است بخشيده آنچه گرداندن باز به را بخششي چنين دهنده انجام و ورزيد خودداري
به بشير بن نعمان روايت كه چونان ـ سفارشفرمود تقوا عدالتو به گفتو اندرز را او و داد
مناسب و آماده بسيار زمينهاي كار اين كه چرا ـ ميكند تصريح حقايق اين همة به شيخين نقل

است/ آنان بين خانوادگي پيوندهاي گسستن و فرزندان ميان ورزي كينه و دشمني براي
نفر يك قتل قصاص به را گروه يك ميتوان كه حكم اين بر فقيهان عموم و صحابه ـ ١١
دليل اما ميكند/ منع را بابقصاصچنينچيزي در قاعده كه آن وجود با كشتاتفاقكردهاند,
ريختنخون براي راهي عنوان به چنينصورتي, در قصاصنكردن مباد استكه آن اتفاق اين

شود/ قصاصاستفاده از ماندن امان در و ديگران
اين تا فرمود نهي كفار جنگبا هنگام در مسلمانان بر اجرايحدود mnopqاز كرم ا پيامبر ـ ١٢

نشود/ كافران به پيوستن در آنان براي دستاويزي و بهانه
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كه آن مگر فرمود نهي روزه روز دو يا يك با رمضان پيشانداختن mnopqاز كرم ا پيامبر ـ ١٣
<يـوم روزه از حـضرت آن گيرد/ صورت رمضان عنوان به نه و عادي صورت به روزه اين

الشك> <يـوم بـاشد تـرديد رمضان و شعبان به آن تعلق ميان كه را شعبان ماه روز آخرين ـ ١
م/ ـ گويند/

براي شود وسيلهاي و ذريعه گرفتن روزه چنين كه آن بيم از نيستمگر اين كرد/ نهي الشك>١
واجب/ به نيست, واجب كه چيزي كردن ضميمه

در فرمود, نهي پذيرد صورت يكديگر همراه سلفي و بيع كه اين mnopqاز كرم ا پيامبر ـ ١٤
آن در اشكالي استو صحيح پذيرد صورت ديگري از جداي دو اين از يك هر گر ا كه حالي
كاري چنين قرض, مقابل در استكه آن يكديگر با دو اين كردن همراه از نهي دليل اما نيست/
نمونه براي قرضگيرنده; ناحيه از قرضدهنده به نفعي رسيدن براي باشد وسيلهاي ميتواند
اينقرضضميمه به هم را ديگري فروشكاzي و قرضدهد دينار هزار ديگري به كسي گر ا
و كرد خواهد تعيين آن براي واقعياش بهاي از بيش بهايي zكا قيمتآن تعيين هنگام در كند
خواهد دينار دويست به را آن گيرنده وام باشد داشته بها دينار صد zكا آن مث? گر ا نتيجه در
zكـا بهاي به دينار صد وام, دينار هزار برابر در دهنده وام كه شد خواهد آن نتيجه و خريد,
منع عقد دو اين كردن همراه از شارع روي همين از رباست/ نوعي حقيقت در اين و افزوده,
مـيدهد كـه قرضي برابر در منفعت به رسيدن قصد كاري چنين از دهنده وام چند هر كرد,

باشد/ نداشته
او آنچه از كمتر قيمتي به را آن خريدار به كاzيي فروش از پس كه اين از فروشنده ـ ١٥
اين از وياص?ً چند هر استـ عينه بيع همان اين و ـ است شده نهي بخرد او از است خريده
وسيله عمل در دادوستدي چنين كه است آن منع اين دليل اما باشد/ نداشته ربا قصد خود كار

نقد/ دينار ده برابر در نسيه دينار پانزده مبادله مث?ً براي است آشكاري
جزو را هديه كه اين مگر است, شده بازداشته گيرنده وام هدية پذيرفتن از دهنده وام ـ ١٦
آن ميان هديهاي چنين دادن و ستاندن قرضدادن, اين از پيش كه آن يا كند, حساب او بدهي
عنوان به دادن اينهديه از كه آن بيم چيزينيستجز نيز اينحكم دليل باشد/ بوده معمول دو
در و معنا در ميشود داده آنچه نتيجه در و شود قرضاستفاده برابر در پاداش براي وسيلهاي

باشد/ ربا حقيقتخود
و ذريـعه آنـچه و است, مـفسده خـود آنچه است: دوگونه محرمات كه آن سخن كوتاه
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بـه انسـان تـقرب مـوجب كـه است طاعتي و عبادت هر <قُربة> جمع <قربات> از مقصود ـ ١
م/ ـ شود/ خداوند

و مصلحتاست, خود آنچه است: گونه دو بر نيز قربات١ كه چونان است/ مفسده به رسانندة
درست نـخست گـونه در ذرايع باب گشودن سوي, آن از است/ آن به مقدمه و ذريعه آنچه
آورده شـريعت آنـچه با دو هر اين و است, گونهدوم در مقدمات و ذرايع باب بستن بمانند

دارد/ ناسازگاري

حيله حرمت بر قاعده اين د�لت
شارع ديدگاه از باشد حرام به رسيدن مقدمه و ذريعه آنچه كه ميكند دzلت اين بر قاعده
انجام وسيلة و ذريعه ميتواند گاه را آنچه شارع كه هنگامي اين بنابر است/ شده منع بشدت
نكـند, قـصد حـرام خواه و كند قصد حرام آن از شخص خواه دانسته, حرام شود حرام كار
اسقاط حرامها, كردن ح?ل قصد به جز كه را مقدمههايي و ذريعهها اولي طريق به ميبايست
روي اين از باشد/ حرام نميگيرد انجام مردمان حقوق الهيو حقوق گرفتن بازي به واجباتو
راهـهاي وسـيله هـر بـا شـارع چه, است; تناقض در سدذرايع با آشكارا حيله دانستن جايز
ممكن شيوة هر به ميجويد بهره حيله از كه كسي اما ميبندد, را حرام انجام و حرام به رسيدن
وصـف اين با دهد/ انجام است داشته مقرر شرع آنچه جز كاري تا ميشود متوسل حيله به
گـذرگاههاي و راهـها و مـيكند دفـع را مفاسد كه اس?م كامل آيين بارة در ميتوان چگونه
را نـيزنگ مكـرو راهـهاي و حيله درهاي كه رواداشت را گمان اين ميبندد را آن به رسيدن
و بشمارند ح?ل را او محرمات و كنند ساقط را واجبات آن رهگذر از كساني تا باشد, گشاده
يك عنوان به حيله از آمده, آن برداشتن ميان از براي شرع استو مفسده آنچه به رسيدن براي

بهرهجويند؟ ذريعه يك و وسيله

كارها در نيت و قصد اعتبار : ٣
قصد نيتاستو به كارها همه ديد خواهد ورزد تٔاملي آن موارد و تشريع كسدرمنابع هر
در آنچه است/ عادت آنچه خواه و عبادي كارهاي خواه است, م?ك كارها همه در نيت و
است/ شمار از بيرون تقريبًا و فراوان بسيار ميكند گواهي قاعده اين بر و آمده سنت و كتاب
بـه ميتوان قاعده اين ادله جمله از اما گذشت/ حيله حرمت ادله در گواهيها اين از بسياري

dayani
Typewritten Text
بازگشت به فهرست
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كرد: اشاره زير موارد

اخ�ص او دين در كه حالي در بپرستند, را خداي كه ندادند فرمان اين جز را آنان : ٥ بينه. ـ ١
ورزند/ مي

بپرست/ دين در اخ�ص با را خداي : ٢ زمر. ـ ٢

الديىن>٢; لَُه مُْخلِصًا اللّىَه <فَاْعبُد و الديىن>١ لَُه مُْخلِصيَِن اللّىَه لَيِْعبُدُوا ِاّ)ى <َومااُمُِروا آيههاي ١ـ

است], آنان بر خدا [خشم شوند كافر خداي به آوردن ايمان از پس كه كساني : ١٠٦ نحل. ـ ٣
است/ استوار ايمان به دلش كه حالي در واداشتهاند اين به زور به را او كه آن مگر

بِاْ)يِماىِن>٣; مُطَْمئِنٌّ َقلْبُُه َو كِْرَه ُا مَْن ِاّ)ى ايِماىنِِه بَْعِد مِْن بِاللّىِه كَفََر <مَْن آيه ـ ٢

زكات ناخوشايندي و كراهت به جز و نميشوند حاضر نماز به رغبتي بي با جز : ٥٤ توبه. ـ ٤
نميدهند/

كاىِرهُوَن>٤; هُْم َو ِاّ)ى يُنِْفُقوَن )ى َو كُساىليى هُْم َو ِاّ)ى &ىَة الصَّ ئَاْتُوَن )ى <َو آيه ـ ٣

نداريد/ نگه رساندن زيان براي و ستم سر از را آنان : ٢٣١ بقره. ـ ٥

لِتَْعتَُدوا>٥; ِضراىرًا هُنَّ تُمسكو )ى <َو آيه ٤ـ

نميرساند/ زيان را] [ورثه كه بدهيي يا ميكند وصيت بدان كه وصيتي از پس :١٢ نساء. ـ ٦

مُضاىٍر٦>; غَيْر َاْوَديٍْن بِهاى يُوصيى َوِصيٍَّة بَْعِد <مِْن آيه ـ ٥
اللّىِه مَِن فَلَيَْس ذىلَك يَفْعْل مَْن َو الُْمٔومِنيَن ُدوِن مِْن َاْولِياىَء الْكاىفِريَن الُْمٔومِنُوَن يَتَِّخِذ <)ى آيه ـ ٦

او كند چنين كه هر گيرند; دوستي به مومنان جاي به را كافران مٔومنان مباد :٢٨ عمران. آل ـ ٧
بريد/ بيم بسختي آنان از كه اين مگر نيست, پيوندي هيچ خداي با را

;<٧ اًة تُقى مِنُْهْم تَتَُّقوا َاْن ِاّ)ى ٍء َشْي فيى

ايـن دربـارة پـيشتر ـ است كرده نيت كه است چيزي آن را كسي هر و است نيّت به كردهها ـ ٨
است/ شده بحث مفص�ً حديث

٨;</// نَويى ماى امرٍيء انَّمالكِل و بالنياِت اzعماُل <انّما اتفاق مورد حديث ـ ٧
يُـَصْد َاْو يُدوُه تَـصى لَْم ماى ُحُرٌم َانْتُم و َح?ىٌل لكُْم البَرِّ <صيُد اتفاق مورد صحيح حديث ـ ٨

شكار را آن خود كه زماني تا است, ح�ل شما بر هستيد احرام در كه حالي در خشكي شكار ـ ٩
گذشته پيشتر نيز حديث اين باره در بحث باشند/ نكرده شكار شما براي بويژه را آن يا باشيد نكرده

است/

كردهاند; نقل را آن سنن صاحبان و احمد كه لكم٩>,

بخاري, صحيح ك: ر/ / خداست راه كشتة دهد غلبه را خداي نام كه بجنگد آن براي كه هر ـ ١٠

اللّىه١٠>; َسبِيِل فيى فَُهو الْعلْياى هَِي ِه
اللّى كَلِمة ليَكُوَن تََل قاى مَْن > حديثصحيح ـ ٩
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/١٥ باب الجهاد, كتاب

تركته غيري معي اشرك عم?ً عمل من الشرك, عن الشركاء ٔاغني انما > قدسي حديث ١٠ـ

گيرد شريك را غير آن در و دهد انجام كاري كس هر ميكنم; بينياز شريك از را شريكان من ـ ١
/٤٦ باب الزهد, كتاب مسلم, صحيح : ك/ ر/ واميگذارم/ شريك همان با را او

است; كرده نقل را آن مسلم كه شركه١> و

/١٥ و ١٤ باب الفتن, كتاب مسلم, صحيح : ك/ ر/ آتشند/ در دو هر مقتول و قاتل ـ ٢

نيست, سخني كه قاتل درباره گفتند: النّىاِر٢>/ في المقتوُل و <القاتُل اتفاق مورد حديث ـ ١١

بود/ آزمند ديگري آن كشتن به او ـ ٣

ِحبِه٣>; صاى قَتِْل َعليى حريصًا كاَن <انَّه فرمود: است؟ گناهي چه را مقتول اما
و معتَِصَرها و عاِصَرها و بائعها و مبتاعها و ساقيها و شاربَها و الخمر الله <لعن حديث ـ ١٢

را, كننده تهيه را, فروشنده را, خريدار را, ساقي را, خور شراب را, شراب كند لعنت خداوند ـ ٤
باب اtشربه, كتاب ابوداوود, سنن : ك/ ر/ ميشود: حمل برايش شراب كه را كسي و كنندهرا, حمل

/٢

افزوده و كرده نقل را همينحديث نيز ابنماجه ابوداوود/ روايت به اليه٤> الَمْحمولَة و حاملَها
آب تهيه از او نيت كه آنجا از اما فشرده, را انگور اينحديث<عاصر> در /< ثََمنَهاى كَل آ <و است
نميرساند سودي او استبه آبانگور گرفتن تنها كارشكه ظاهر بوده شراب فراوردن انگور

نميبرد; بيرون آمده حديث اين در كه لعني شمول از را او mnopqو خدا رسول گفت: كه پدرش از بريده, بن عبدالله از بطه, ابن عبدالله ابو روايت ـ ١٣
فقد خمرًا يتخذه من ٔاو نصراني ٔاو يهودي من يبيعه القطافحتي ايام حبسالعنب <من فرمود:

يا مسيحي يا يهودي به را آن تا ورزد خودداري آن چيدن از انگور چيدن روزهاي در كس هر ـ ٥
است/ افكنده در آتش به گاهانه آ را خود ميگيرد, شراب آن از كه بفروشد كسي

و آورده بيهقي همچنين ا�وسطو المعجم در طبري را روايت اين بصيرة٥>/ علي النار تقحم
خمرًا>; يتخذه ٔان يعلم ممن <ٔاو است: افزوده خمرًا] يتخده ممن <او عبارت از [پس اخير

آن در و كرده نقل خود سند به را آن ابوحفصعكبري كه ابوهريره مرفوع روايت ـ ١٤
فهو اzئوديه ينوي دينًا ادان من و زاٍن فهو zئوديه ان ينوي بصداق امرٔاة تزّوج <من است: آمده

هر و است كار زنا ندارد دادنش قصد كه دهد قرار مهري او براي و كند ازدواج زني با كس هر ـ ٦
است/ دزد ندارد دادنش بازپس قصد كه گيرد قرضي كس

نيز و ندارد مهر دادن قصد و ميگيرد زن كه را mnopqمردي كرم ا پيامبر روايت اين در سارق٦>/



٣١٧ حيله حرمت بر شرعي اصول د#لت
ناموس به بناحق كه دانسته كسي منزلة به ندارد بازپرداختآن قصد و ميگيرد وام كه را كسي
هر است, دزد و كار زنا همانند حقيقتامر در و معنا در نتيجه در و ميكند تجاوز مردمان مال يا
از مـعنا هـمين به ديگري مرفوع حديث دارد/ تفاوت دو اين با ظاهر در و صورت در چند
يريد ٔاخذها من و عنه الله ٔاداها ٔاداءها الناسيريد اموال ٔاخذ <من استكه: روايتشده بخاري

از را آن خـداونـد بـاشد داشته دادنش بازپس قصد و بگيرد چيزي مردم دارايي از كس هر ـ ١
برد/ ميان از را آن خداوند باشد داشته بردنش ميان از قصد و بگيرد چيزي كس هر و كند ادا او جانب

/٢ باب اtستقراض, كتاب بخاري, صحيح ك: ر/

الله١>; ٔاتلفه ٔات?فها
بدون كه را الفاظي شارع ديد خواهد كند تدبر احكام ادلة در كس هر اينها, بر افزون ـ ١٥
از مستي و نسيان درحالت يا خواب در آنچه همانند است, شده شخصجاري زبان بر قصد
عذري واسطه به اما زبان, بر قصد و توجه با شخصي كه را الفاظي نيز و ميشود, شخصصادر
از كه ميشود كسيصادر از يا و مكره يا جاهل از آنچه همانند است, نكرده اراده را آنها معناي
و نـدانسـته معتبر ميگويد, چيزي اشتباه به بيماري واسطه به يا و فراوان خشم يا سرشادي
از و يافته را آن آن, يافتن به نسبت نوميدي از پس و كرده گم خود كاروان كه را كسي همچنين

است/ نشمرده كافر توام> پروردگار من و مني بندة تو <خدايا است گفته شادي شدت
تابع عمل كه دارد اينصراحت در نشديم آورشان ياد كه اينها برابر چند متوني و متون اين

كار/ ظواهر نه و حقايق تابع نيز احكام و شخص, قصد تابع كاري هر استو نيت

حيله بط�ن بر قاعده اين د�لت
احكام استكه آن گوياي قاعده اين چه ميبرد; ميان از و ميكند بر را حيله بنيان قاعده اين
صورت استنه كار واقعيت حقيقتو تابع فساد صحتو و كيفر, پاداشو حرمت, حليتو
شرع حكم امتثال حيله استظاهر روشن كه حالي در آن/ ظاهر نه است عقد باطن تابع و آن,
شرع ميبايستحكم قاعده اين مقتضاي به اين بنابر استو گردنفرازي و باطنشنافرماني و
نيز ما نزد باشد/ اثر بي و باطل و حرام خداوند نزد حيله و شود مترتب كار حقيقت و معنا بر
و ميبايستمكر دستآيد قصدشخصبه از لفظي غير يا و لفظي قرينهاي گر ا استو چنين
براي ساخت; لغو و بياثر دارد امكان كه جايي تا را او كار و برگرداند وي خود به را او حيله
همانند نيست, جايز كه كند قصد چيزي آن از و آورد زبان بر را عقدي كسيصيغه گر ا نمونه,
بگويد, <اشتريت> و <بعت> ربا قصد به يا بگويد, <تزوجت> و <نكحت> تحليل قصد به كه آن
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سوگند شكستن كه بيآن خورده, تركشسوگند بر كه كاري انجام هدف به و حيله قصد به يا
شفعه حق اسقاط براي يا زكات از فرار و حيله قصد به يا بگويد, امرٔاتي> <خالعت آيد zزم
مخالف قصدي با قبيل اين از صيغههايي يا و بگويد <ملكت> و <تصدقت> و <وهبت> شفيع
نميشود سبب و نميآورد بر را او مقصود صيغههايي چنين كند, جاري زبان بر آنها حقيقت
بر او مقصود بخواهد گر ا چه باشد; مقصودش به او رسيدن براي وسيلهاي فعل و لفظ ظاهر
بـه كردن كمك نيز و وي هدف و شارع با آشكار تناقضي بردارنده در خود اين شود آورده
تنها اسباب و طرق كه است دليل بدان اين است/ خويش ستمورزي و گناه انجام بر ورز حيله
دو اين ميان تفاوتي هيچ سوي ديگر از ميشوند,و قصد غير به رسيدن براي و هستند <وسيله>
مخالفت طريق از يا و برسد حرام به حيله از جستن بهره شخصبا كه ندارد وجود صورت
به آورده ميان به كه قصدي و لفظ و پنهان و پيدا و باطن و ظاهر بودن يكي و شرع با آشكار
ديگري آن برابر در ميآورد بر را خود هدف اخير راه اين از كه كسي شايد بلكه برسد, حرام
حيله مكرو راه گيرندة پيش كه چونان باشد, كمتر نيز ميكند آنچه خطر و داشته بهتري فرجام
انـجام را خـويش كـار خـود راه همان از و آشكارا كه كسي آن به نسبت نيز مردم ديدگاه از
ايوب كه است روي اين از ميانگيزد/ بر بيشتر را آنان كينه و است خشم مورد بيشتر ميدهد
كه چونان ميدهند, فريب را <خدا ميگويد: باره اين در تابعين, ناموران و بزرگان از سختياني,
بودند داده هستانجام كه همانصورت به و آشكارا ميكنند آنچه گر ا فريبدهند, را كودكان

بود>/ آسانتر آنان براي

آنها پاسخ و شبهه چند
و نيت كه كردهاند اشكال چنين كارها> در نيت و قصد <اعتبار قاعدة بر عالمان از برخي
از نـيت كـه ضـرورت ايـن حكم به نيست, گاهي آ آن از را ما و است باطني مسٔالهاي قصد
ميتوان پسچگونه است; خداوند نزد در تنها آن و الغيب> <علم آن دانستن غيبو مصاديق
بـه خطاب الهي كتاب در خداوند كه آن با دانست قصد بر مترتب و نيت به منوط را احكام

خدا/ مگر نميداند غيب زمين و آسمانها در كس هيچ بگو :٦٥ نمل. ـ ١

و َه١> اللّـى ِا)َّ الْـَغيَب رِض اْ)َ َو اِت وى ـمى السَّ فـي مَـْن يَْعلَُم )ى <ُقْل است: فرموده خويش پيامبر

بخاري, صحيح : ك/ ر/ بشكـافم/ را آنـان سينه يا بررسم را مردم دلهاي كه ندارم فرمان من ـ ٢
/٦١ باب المغازي, كتاب

فرموده: نيز و بطونهم٢> اشق z و الناس قلوب عن انقب ان ٔأومر لم <اني mnopqفرموده پيامبر
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اzبحق اموالهم و هم دماء عصموامني قالوها فاذا zالهاzالله, يقولوا الناسحتي اقاتل <امرتان

و جان گفتند را اين چون اtالله/ tاله بگويند: كه هنگامي تا كنم پيكار مردمان با دارم فرمان ـ ١
: ك/ ر/ است/ خداونـد با آنان حساب اما داشتهاند, پاس من برابر در مسلماني حق به را خود مال

/٣ باب اtستتابه, كتاب بخاري, صحيح

را آنان كار باطن و كرده بسنده مردمان ظاهر به اساس اين بر و الله١> علي حسابهم و اzس?م
خـودداري جهاد در او با همراهي از كه كساني mnopqبا خدا پيامبر است گذاشته وا خداوند به
و پـذيرفت ميداشتند آشكار آنان آنچه و كرد رفتار چنين نيز آوردند بهانههايي و ورزيدند
اس?م و پيشگرفت در را شيوه همين نيز منافقان با او گذاشت/ وا خداوند به را كارشان باطن
است: فرموده نيز خداوند گذاشت/ وا خداوند به را كارشان باطن و پذيرفت را آنان ظاهري
از يافتن گاهي آ به راهي ما براي خداوند كه است حالي در اين و علم> به ماليسلك <وzتقف
رسـول از صـادر احكام باشد/ آنها به منوط دنيوي احكام تا است نداده قرار قصدها و نيتها
و شده جاري اساس همين بر احكام ديگر و حقوق و حدود از اعم بندگان, ميان mnopqدر خدا
آشكـار كـه است چـيزي آن بـه بسـته آنـها احكام همه كه آگاهانيده اين از را مردم خود او
فـرمود: كه است mnopqرسيده كرم ا پيامبر از حديثي در خداست/ با كارشان باطن و ميسازند
له بعضفاقضي من بحجته الحن يكون ان بعضكم لعل و الّي تختصمون انكم و بشر انا <انما

له <قضيت جاي به الس�م سبل روايت در كه شد بيان آنجا و گذشت حديث ترجمه پيشتر ـ ٢
م/ ـ است/ آمده اخيه> حق من له <قطعت عبارت اخيه> حق من

النار٢>/ من قطعة اقطعله فانما ئاخذه ف? شيئًا اخيه حق من قضيتله فمن اسمع مما نحو علي
و ميشوند ثابت ظاهرشان همان به عقود كه كنند دzلت اين بر سنت و كتاب وقتي اين بنابر
به پذيرد صحيحصورت ظاهر در عقدي گر ا گفت: بايد نميكند فاسد را آن عقد نيتطرفهاي
اراده آن از عـقد طـرفهاي آنـچه به نسبت ـ عقد طرفهاي از غير ـ ديگر كسان توهم واسطه

باشد/ سست توهمي توهم اين كه هنگامي بويژه نميشود, فاسد كردهاند
و مـعّرف عنوان به بندگان ميان را الفاظ ـ تعالي ـ خداوند كه است آن اشكال اين پاسخ
چـيزي ديگـري از كسـي كه هنگامي و است كرده وضع دارند دل در آنچه بر كنندة دzلت
آشكـار مـخاطب براي دارد دل در را آنچه و خود خواستة الفاظ همين كمك به ميخواهد
مترتب ميشوند ابراز لفظ وسيلة به كه مقاصد و ارادهها اين بر را احكامي خداوند ميسازد/
آن بر فعلي يا لفظ هيچ شخصاستو دل در آنچه بر صرفًا را احكام كه اين نه است, ساخته
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نكرده قصد را آنها يا و ندارد گاهي آ آنها معاني از متكلم كه الفاظي بر صرفًا يا و دzلتنكرده,
بـدان ولي آورند دل در آنچه از امت اين براي او روي, همين از باشد/ ساخته مترتب است
عدم يا و كراه ا يا نسيان, روي از يا اشتباه به آنچه از همچنين و نياورند زبان بر يا و نكنند عمل
انجام كاري فرد صورتنخست [در كه اين چه گذشته; در آورند زبان بر لفظ معناي از گاهي آ
گـاهي آ آورده زبان بر آنچه معناي از نيز اخير صورت در و] نياورده زبان بر چيزي و نداده
كه ميشود مترتب شرعي حكم صورتي در تنها اين, بنابر است/ نكرده قصد را آن و نداشته
كه است فقهي احكام معيار و قاعده اين آيند/ حاصل هم كنار در قولي يا لفظي دzلت و قصد

ميكند/ دzلت آنها بر ادله
كه اين و او نيت و متكلم قصد با وقتي لفظ ميگوييم: كلي قاعده اين شدن روشن از پس
داشته را حالت سه اين از يكي ميتواند شود سنجيده نه يا است كرده اراده را آن معناي آيا

باشد:
حسب بـر خـود ظهور اين باشد/ ظاهر لفظ معناي با متكلم قصد مطابقت كه اين : يك
باzترين كه دارد مراتبي آن, همانند و مقامي و مقالي و حالي قراين نيز و نفسه في ماهيتك?م

است/ متكلم مراد به كردن حاصل قطع و يقين آنها
مـعناي اين گوينده كه دارد وجود آن احتمال هم اما است, ظاهر لفظ معناي كه اين دو:
بر افزون باشد/ نكرده اراده را معنايظاهر اين وي كه آن احتمال هم و باشد كرده اراده را ظاهر
در نباشد, دست در است گوينده مراد معنا دو آن از يكي كه اين از كي حا نيز دليلي هيچ اين
دzلت موضوعله معناي بر خود خودي به و شده آورده زبان بر اختيار روي از لفظ كه حالي

ميكند/
مراتبي خود نيز ظهور اين است, نكرده اراده را لفظ معناي متكلم باشد ظاهر كه اين : سه
در البته نميماند/ ميان در ترديدي و هيچشك كه گونهاي به است يقين آنها باzترين و دارد

ميشود: تصور صورت دو حالتخود اين
ديگر; معنايي ونه كند اراده را لفظ ظاهر معناي شخصنه كه اين ـ الف

كند/ اراده لفظ ظاهر معناي مخالف شخصمعنايي كه اين ـ ب
صادر است كردن شوخي مقام در كه كسي و مست ديوانه, خوابيده, مكَره, از كه الفاظي
يا و چيستان و توريه, كنايه, قصد كه كسي از آنچه و نخست, صورت از نمونههايي ميشود

هستند/ دوم صورت از استنمونههايي آن ل مٔووَّ معناي مقصودش و دارد ك?مي گفتن
كه معنايي همان بر را لفظ ميبايست نخست صورت دو در گفته پيش حالت سه ميان از
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مورد قاعدة بر اشكال مقام در كه هم ادلهاي دانست/ معنا بدان و كرد حمل دارد ظهور آن در
حقيقتي اين و ميكند دzلت مسٔاله همين بر دست ازاين ديگري دzيل نيز و آمده, ما بحث
آن استو حالتسوم در هست كه نزاعي تنها ندارد/ مخالفتي و نزاع آن كسدر هيچ استكه
نياتشخصظهوري و مقاصد چند استهر عقود و الفاظ استظواهر معتبر آنچه آيا كه اين
دارد تٔاثير نيتچنان و قصد نيتاستو و قصد است معتبر آنچه يا باشد, داشته خ?فآن بر

گرفت/ معيار را آن و كرد توجه آن به ميبايست كه
عقود در آنچه كه ميكند دzلت اين بر يكديگر با همسو شرع قواعد و ادله ما ديدگاه از
بـه مـيگذارد تٔاثير نيست عقد كه هم آنچه در قصد و است عقد طرفهاي قصد است معتبر
فاسد صحيح گاه و صحيح فاسد گاه ح?ل, حرام گاه حرام,و ح?ل گاه آن, تبع به كه گونهاي
به گر ا و ح?ل شود ذبح خداوند تقرببه قصد به حيوان گر ا كه است ذبحيكنمونه ميشود/
در [و نباشد مُِحرم كسي گر ا كه آن ديگر نمونة بود, خواهد حرام شود ذبح بتها به تقرب قصد
همان گر ا ولي ميشود حرام حيوان كند شكار مُحرم يك براي را حيواني و نباشد] هم حرم
انسان كه ميشود گاه بلكه ميشود/ ح?ل كند شكار نيست احرام در كه كسي براي را حيوان
به را كار همان و ميشود ايمان از مصداقي كرده آنچه و ميآورد جاي به قصدي به را چيزي
باشد خدا براي گر ا كه سجده همانند ميشود, كفر از مصداقي و ميدهد انجام ديگري قصد
كه آورديم قاعده اثباتاين بر دليل اندازه آن اين, پيشاز كفر/ برايبتباشد گر ا استو ايمان

كند/ بسنده را انصافي صاحب هر
با داد فرمان او است; شريعت كاملترين mnopqآورده پيامبر آنچه ميشود روشن بدينسان
هـرگز امـا نـهند, گـردن او رسول و خدا از فرمانبري به و گروند اس?م به تا بجنگند كافران
بـر مـترتب دنيوي احكام چه شود; تفتيش دارند نيت در و دل در آنچه درباره كه نخواست
mnopqمسلماني پيامبر روي همين از است/ بودن مٔومن آخرتمترتببر احكام و بودن مسلمان
بـظاهر را منافقان اس?م كه چونان كرد, نفي را آنان بودن مٔومن اما پذيرفت, را باديه اعراب
نميرساند, قيامتسودي در را آنان اس?م به تظاهر اين كه داد خبر سوي آن از ولي پذيرفت,

دوزخند/ مراتب پايينترين در و
ظاهر بندگان براي كه چيزياست همان بر مبتني دنيا اين در الهي احكام كه آن سخن كوتاه
ظاهر آنچه كه كند دzلت اين بر و آيد ميان به لفظي غير يا لفظي دليلي كه آن مگر ميشود,

داشتهاند/ پنهان كه است چيزي آن خ?ف كردهاند
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آن رّد و ما پاسخ به كننده اشكال ايراد
است: نادرست جهت دو معترضاز پاسخ اين ميگويد: داديم كه پاسخي رّد در

به مستند كه باشد مقاصدي بر مترتب احكام ميبايست پاسخ اين مبناي بر كه آن نخست
الفاظ; به مستند نه استو قراين

در باشند, لغو تعارضدارند ظاهر قراين با كه الفاظي ميآيد zزم مبنا اين بر كه آن ديگري
توضيح: بدين است, كرده دzلت شما پاسخ zزمة دو اين خ?ف بر نقلي, ادله كه حالي

كفر و نفاق بر دليلي كه اين با نكرد حكم آنان كفر به منافقان باره mnopqدر كرم ا پيامبر :zًاو
و آنـان دربـاره خداوند دادن خبر آن و ندارد, وجود آن از قويتر كه بود ميان در آنان باطني

است/ ايشان نفاق بر پروردگار گواهي
ميگوييم: ايراد از بخش اين پاسخ در

بلكه نساخته, مبتني خود علم بر را بندگان ميان در دنيوي احكام ـ تعالي ـ خداوند ـ الف
خود چند هر است, داده قرار احكام آن بر ادلهاي را اسباب آن و دانسته اسبابي بر مبتني را آنها
و خداوند كه آنجا چه ميدارند; پنهان دل در ساختهاند ظاهر آنچه خ?ف چيزي آنان بداند
كه نيست حكمي ايننقضكننده باشند, داشته گاهي آ باطن و مخالفتظاهر اين بر او رسول
حكـم خداونـد كه آن نمونه است/ ساخته مبتني خاصخود اسباب بر و كرده تشريع را آن
طريق از را مٔومنان و خود رسول سپس و ساخت جاري لعان طرف دو بر را ظاهري شرعي
آن ديگر نمونه گاهانيد/ آ زن وضعيتآن از بود, زن آن با زنا به متهم كه كسي به فرزند شباهت
آنـچه همانند است] كرده اقامه استوارتر را خود بينه كه كسي [براي او براي <من فرمود: كه
كه نگيرد را آن كردم برادرشحكم حق از چيزي به او براي كه پسهر ميكنم; حكم شنيدهام
ممكناستخداوند حالياستكه در اين و كردهام>, جدا او براي آتشاستكه از پارهاي اين
اجراي مانع اين اما باشد, ساخته گاه آ نيست ح?ل او براي كه مالي وضعيتگيرندة از را پيامبر

نميشود/ او سوي از ظاهر ادله حسب بر حكم
خـودداري روي ايـن از بـود مـصلحت داراي كـه آن بـا منافقان قتل از كرم ا پيامبر ـ ب
را خـود اصـحاب مـحمد بگويند و شود او از مردمان گريز سبب كار اين مباد كه ميورزيد
كساني هم و اس?م به گرويدگان هم پخشميشد مردم ميان در سخني چنين گر ا چه ميكشد;
رانـدن در كه مفسدهاي سوي ديگر از ميراند/ آن از بودند نگرويده آيين اين به هنوز كه را
از بـيش جـذب مـصلحت و مـنافقان, كشـتن مصلحت از بيشتر دارد وجود اس?م از مردم

است/ قتل مصلحت
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بن شريك با زنا به متهم را خود همسر اميه بن ه?ل كه زماني بخاري, روايت به بنا ثانيًا:

لعان كنند/ لعن را همديگر ويژه صيغهاي به مرد و زن كه اين از است عبارت م�عنه يا لعان ـ ١
ـ است/ مرد يا زن سوي از فرزند انكار ديگري و زنا به زن كردن متهم يكي كه ميآيد پيش سبب دو به

م/

لعان١ به دو آن ميان پيامبر آورد, بينهاي او ونه كرد اقرار اتهامي چنين به زن نه و كرد سحماء
فرزند است سياه دارايچشماني آورده دنيا به كودكي گر ا <بنگريد فرمود: سپس و كرد حكم
بود اينجا و آورد دنيا به همينصفت با كودكي زن گذشتو زماني است>/ سحماء شريكبن
الهي حكم آن گر ا يعني شٔان>; لها و لي لكان الله كتاب من مضي ما zلو> mnopqفرمود: پيامبر كه

ميكردم/ سنگسار را او كرد قضاوت نميتوان بينه يا اعتراف به جز كه نبود
دو از يكي ميدانست خود كه آن mnopqبا خدا رسول كه است اين در حديث اين گواهي
قويتر آن از كه را دzلتي استعمال بدينسان و كرد جاري را لعان ميگويند دروغ لعان طرف
اثر بي و ابطال بود, فرموده خود او كه شباهتها آن با فرزندي آوردن همان يعني يافت, نتوان

نشد/ معترضشريك يا زن معترضآن هيچ و كرد
الله كتاب من مضي ما zلو> كه گفته اين از حضرت مقصود ميگوييم: ايراد اين پاسخ در
حكم گر ا كه ـ است گاه آ امور حقيقت به خود خداوند البته و ـ است آن شٔان> لها و لي لكان
است شـده زنـا بـه متهم كه مردي به فرزند شباهت نبود مسٔالهاي چنين در لعان به خداوند
مسٔاله اين در لعان به خداوند حكم اما زن/ شدن سنگسار يعني داشت; اقتضا ديگر حكمي
شباهتكه و ايجابميكند را لعان فراشكه اينجا در چه, است; كرده الغا را شباهت اين حكم
از يكي حكمنصشارع به و تعارضكردهاند يكديگر با كه هستند دليل استدو مقتضيرجم
ميشود/ عمل آن به نيز روي همين از استو قويتر شباهت يعني ديگري از فراش يعني دو آن
معارضبر بدون قراين كه صورتي در را نيت و قصد كه است چيزي ماجرا اين كجاي در اما
آن با قويتر دليلي كه قرينهاي واسطه به حكم بط?ن از آيا و كند؟ ابطال باشد داشته دzلت آن

كنيم؟ حكم قرينه گونه هر با حكمي هر بط?ن به كه ميآيد zزم است تعارضكرده
آنـان مـيان را لعان طرف, دو از يكي بودن دروغگو به علم mnopqبا خدا رسول كه اين اما
ميان هماره نيستو پذير امكان فرضسومي شرعًا اينجا در كه است روي اين از كرد جاري
بااين و باطل بر ديگري استو حق بر آنها از يكي گزير ونا دارد چنينوضعيوجود مدعي دو
بـاطل ابـطال و مـحق حـق اثبات به گاه اين و ميشود اجرا آنها درباره خداوند حكم وجود
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آن/ جز به باشد, نداشته خود دعواي اثبات بر دليلي محق كه صورتي در گاه دروغگوستو
كودكي <زنم mnopqگفت: پيامبر به خطاب كه بشنود را فزازي مرد آن سخن كس هر : ثالثًا
آورده كنايه سخنخود اين در او كه يافت خواهد را گمان اين است> آورده دنيا به پوست سياه
جاري مرد آن بر حّدقذف پيامبر وجود اين با اما زناست/ به همسرش كردن متهم غرضش و
آن داشت اعـتبار صريح الفاظ جز چيزي وسيله به مقاصد بر دzلت گر ا كه حالي در نكرد,
كنايههايي در عمر بگويد: و اعتراضكند كسي گر ا ميكرد/ حّدقذفجاري مرد آن حضرتبر
و كرد مشورت صحابه با باره اين در وي كه شنيد خواهد پاسخ ميكرد, جاري حّد چنين اين

ميكند/ تٔاييد را همين كرديم ذكر ما كه هم دzيلي و پرداختند مخالفت به او با برخي
دارد: اشاره رخداد دو معترضبه ك?م : ميگويم نيز ايراد اين پاسخ در

از مـردي گـفت: كـه كردهانـد روايت ابوهريره از ديگران و مسلم و بخاري آنچه ـ الف
اين با البته و است آورده دنيا به سياهپوست فرزندي زنم گفت: و آمد خدا پيامبر نزد بنيفزازه
گفت: او شترداري؟ آيا پرسيد: او mnopqاز پيامبر ميكرد/ خويشنفي از را فرزند كنايه به سخن
شـتري آنـها مـيان در آيـا پـرسيد: سـرخ/ گـفت: هستند؟ رنگ چه شترهايت پرسيد: آري/
از شتران پساين پرسيد: رنگهست/ اين به شتر چند آنها ميان در گفت: هست؟ كستري خا
فرمود: باشد/ گرفته سرچشمه آنها] پدران رگي[در يك از اين شايد داد: پاسخ آمدهاند؟ كجا
خود از را فرزند مرد آن نداد اجازه بدينسان و باشد يكرگ غلبه از هم تو] اين[فرزند شايد

كند/ نفي
گفتههاي در چه, دارد; ظهور معترضميگويد اين آنچه چيزيجز در درست اينحديث
كـنايه به يا صريح صورت به او سوي از قذف ارادة بر كه نيست چيزي هيچ فزازي مرد آن
را فـرزند اين شرعي حكم و داده mnopqخبر پيامبر به را واقعيت تنها مرد آن بلكه كند, دzلت
اين حكم به يا اوست به ملحق رنگپوست در تفاوت وجود با فرزند اين آيا است: خواسته
فـرزند كـودك آن كـه كرد حكم چنين او پاسخ در mnopqنيز پيامبر ميشود؟ نفي او از تفاوت
و فهم به اينحكم شدن نزديكتر براي حضرتهمچنين آن كند/ نفي را وي اوستونميتواند
براساس و گشاده سينهاي با و پذيرد آسانتر وي استتا حديثآمده در كه آورد مثالي او ذهن
كسي از را حّدقذف ميتواند اينحديثكجا اما بسته/ چشم نهدنه گردن آن به شدن فهموقانع
از ديگر كنايههاي يا و مادرم> نه و كارم زنا من <نه كه ميدهد دشنام چنين را ديگري كه بردارد
به شنوندهاي هر براي آن ظهور استو تصريح از زشتتر و دهندهتر آزار بسيار كه دست اين
بر افزون ديگر/ چيزي آمده روايت در آنچه استو چيزي اين صريح؟ ك?م يك ظهور منزله
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نظر هم او با اينحكم در صحابه همه و جاريميكرد حّد هم كنايه به قذِف مسٔاله در عمر اين

بودند/
در كه است كرده روايت عبدالرحمن دختر مادرشعمره از ابوالرجال, از مالك آنچه ـ ب
خـداونـد بـه گفت: ديگري به يكي و گرفتند دشنام به را يكديگر تن دو عمر خ?فت زمان
گفت: يكي خواست/ نظر صحابه] [از باره اين در پسعمر مادرم/ نه و كارم زنا من نه سوگند,
مـادرش و پدر ستايش براي گفتند: ديگر برخي است,و كرده ستايش را خود مادر و پدر او
نيز عمر زني/ تازيانه او و كني جاري حّد او بر كه نظريم اين بر ما است/ بوده نيز اين جز راهي

زد/ تازيانه هشتاد را مرد آن خواهي نظر اين از پس
با ـ كرده برداشت كننده اشكال كه چونان ـ نخست گويندة آن كه ندارد دzلت روايت اين
و پـدر سـتودن بـراي شـد: گفته او به چون زيرا است; ورزيده مخالفت عمر با خود سخن
نيز روي همين از و بوده, قذف وي مقصود كه فهميد است داشته نيز اين جز راهي مادرش
طـريق بـه اين, بر افزون مخالفت/ به تا است نزديكتر او با موافقت به اين و گزيد/ سكوت
است/ كـرده جـاري حد نيز تعريض و كنايه در كه است رسيده عمر باره در چند صحيحي
وقـفو عـتق, ط?ق, كه چونان است, قياس مقتضاي و اوزاعي و مدينه فقهاي نظر همين,
براي كه است چيزي لفظ ميان, اين در كنايه/ به هم و ميشود واقع صريح لفظ به هم ظهار,
نميكند تفاوتچنداني باشد ظاهر كام?ً معنا وقتي بنابراين, و است شده وضع معنا بر دzلت

تعريض/ و كنايه يا باشد لفظصريح كه
كند جاري را رجوع و ط?ق و نكاح صيغههاي بشوخي كه را mnopqكسي كرم ا پيامبر رابعًا:
است روشن جا اين در كه آن با ميسازد, جاري را صيغهها اين بِجّد كه قرارداده كسي همانند
باره اين در است/ نكرده اراده آورده زبان بر را آنها صيغههاي كه را كهشخصحقيقتعقودي
خوانـده حسن را آن ترمذي و كردهاند نقل را آن سنن صاحبان كه ابوهريره مشهور حديث
الط?ق و النكاح جد: هزلهن و <ث?ثجدهنجد mnopqفرمود: پيامبر براساسآن كه استآمده

طـ�ق, ازدواج, است: شـوخي نيز آنها شوخي و است جدي آنها جدي كه است چيز سه ـ ١
م/ ـ /١٧٥ ص ج٣, الس�م, سبل ك/: ر/ رجوع/

سـه ايـن بر نيز كارها ديگر است چنين رجوع و ط?ق و نكاح درباره كه كنون ا الرجعة١> و
كه آورده زبان بر سخني بيهودهگو كه است آن حديث اين از فقهي داشت بر ميشود/ قياس
بـر شـرعي احكـام ترتب اما است/ نشده پايبند آن حكم به و نكرده قصد جدًا را آن معناي
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روي همين از ميآورد/ زبان بر را عقد صيغه كه كسي دست به استنه شارع دست به اسباب
و باشد خودشخواسته خواه ميآيد, zزم او حكمشبر كند ايجاد را شخصسبب كه زماني

نه/ خواه
آنچه بط?ن به كه بوده آن قاعده مقتضاي مورد سه اين در ميگوييم: اشكال اين پاسخ در
معنا قصد ميكند دzلت حالي قراين كه چونان وي, زيرا شود; استحكم داده شخصانجام
گرفته جدي را او شوخي گفتة جا اين در شارع اما است/ نداشته را آن مترتببر حكم قصد و
ط?قو نكاحو استكه آن علتنيز اين است/ ميطلبيده چنين علتياستكه واسطه به اين و
سـبب آوردن پـديد بـا شخصنميتواند روي همين از و است الله حق بردارندة در رجوع
نميتواند وي كه چنان نسازد, مترتب اسباب آن بر را آنها موجبات احكام اين كنندة ايجاب
بنده چه, نكند; بار آنها بر را سخنان اين موجبات و آورد زبان بر بشوخي را كفر بر دال سخنان
بـازي بـه را او حـدود و ريشخند به را او آيات يا كند, شوخي خويش خداي با كه نرسد را
آدمي محض حق آن و است مال در تصرف كه آن امثال و بيع باب برخ?ف درست بگيرد,
بدهد/ ديگري به عوض بدون يا عوض با را خود مال دارد حق نيز سبب همين به و است,
كه هنگامي است روشن و ميگويد, مزاح و ميكند برادرششوخي با زمينه اين در گاهانسان

نيست/ بار او بر است گفته بجد سخني كه كسي حكم بگويد سخني عنوان بدين
از باب دو اين گر ا استكه آن ميكند تٔاييد را بيع باب با بابنكاح تفاوتميان وجود آنچه
و جده ـ كله الك?م او ـ كلها <العقود mnopqميفرمود: پيامبر ميبود داراييكحكم و يكمقوله

است/ برابر جدياش و شوخي ـ همه ك�م يا ـ همه عقود ـ ١

و كوتاهتر روشنتر, عبارت اين كه چرا ميآورد; دست اين از ديگر عبارتي يا و سواء١> هزله
بابمماشاتصحت از گر ا اينحتي بر افزون كند/ بيان را مقصود ميتواند بهتر استو گوياتر
بدكار با خورد باببر از ـ ميداند را امور حقيقت خود البتهخداوند ـ اين بپذيريم قياسرا اين
اين ميخواهد آورد زبان بر را عقدي صيغه بشوخي كه كسي چه, اوست; مقصود نقيض به
خـودش بـه را او قـصد ايـن شارع نيز روي همين از و بگيرد شوخي و بازي به را صيغهها
داده جدي صيغه حكم آورده زبان بر شوخي با كه صيغهاي به دادنش كيفر براي و برگردانده
ايجاب كه است چيزي درست نقيضمقصودش, به بدكار با خورد بر يعني مسٔاله اين است/
او خود نيرنگشبه مكرو و نقيضمقصودشحكم, به شده متوسل حيله به كه كسي با ميكند

شود/ برگردانده
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و ميگيرد بر در نيز را حيله كارها> در نيت و قصد <اعتبار قاعدة ميشود روشن بدينسان
به خود خداوند البته و است, ايراد و خدشه گونه هر از سالم حيله ابطال براي آن به استدzل

كتاب > ,٧ ,ج شافعي ام از تصرف با همراه است شدهاي خ�صه آن پاسخهاي و شبهه اين ـ ١
/٤١١ ـ ٧٧ ص ج٣, الموقعين, اع�م و اtستحسان>; ابطال

است/١ گاه آ امور حقيقت

عقد شرطضمن همانند عقد بر متقدم شرط : ٤
عرفي شرط همانند لفظي شرط و

گـر ا و است عـقد مقارن شرط همانند عقد بر متقدم شرط كه نظرند اين بر عالمان توده
آن بر پيشتر بدانچه اين سازند, منعقد را عقد آن از پس و كنند توافق چيزي بر عقد طرفهاي
مـذهب ظـاهر مـدينه, فقيهان مذهب اين, ميگردد/ بر است معلوم نزدشان و كردهاند اتفاق
كه است شافعي مذهب در اقوال از يكي همچنين و ديگران و احمد اهلحديثچون فقيهان
آن جز و تحليل متقدم شرط مسٔاله به را مسٔاله اين و شده تصريح آن به پنهان و آشكار مَهر در
هيچ عقد بر متقدم شرط كه است اين ابوحنيفه مذهب و او مذهب مشهور گرچه دادهاند, نقل
است/ اقـوال از يكـي نيز احمد مذهب در همين و است, مطلق وعده همانند و ندارد اثري

ميگويد: ابنتيميه
بودهاند آن بر صحابه قدماي آنچه نيز و او اصول مقتضاي و احمد تصريحات در مشهور اما

نيز مدينه مردمان كه گونه آن است, مقارن شرط همانند عقد بر متقدم شرط كه است اين از

/٣٤٩ ص ج٣, تيميه, ابن فتاوي ـ ٢

دارند/٢ ديدگاهي چنين
<سد قاعده بندگان>, و مصالح بر شريعت <بناي قاعده دليل به و ادله قوت و اعتبار نظر از
از برخي زير در كه ديگر فراوان دzيل به نيز و كارها> در نيت و قصد <اعتبار قاعده و ذرايع>

مينمايد: گزيدهتر فقيهان توده ديدگاه همان ميآوريم را آنها
پـيمان از و داده فرمان عقود به كردن وفا به را ما كتاب از بسياري آيات در خداوند ـ ١
َاْوفُـوا آمـنُوا ذيىَن الـَّ ا هى َايـُّ ا <يـى آيـههاي است جمله آن از و داشته حذر بر بيوفايي و شكني

كنيد/ وفا خود پيمانهاي به آوردهايد ايمان كه كساني اي : ١ مائده. ـ ٣

اين در نَفِْسِه٥>/ َعليى ينْكُُث ا فَِانَّمى نَكََث مَْن <َو و مَْسٔوُوً)٤> كىاَن الْعَْهَد بِالْعَْهِدٕاّن <َاْوفُوا بِاْلعُُقوِد٣>,

dayani
Typewritten Text
بازگشت به فهرست
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ميپرسند/ پيمان از كه كنيد وفا پيمان به : ٣٤ اسراء. ـ ٤
ميشكند/ خود زيان به شكند پيمان كه هر :١٠ فتح. ـ ٥

ديگر از است/ تفاوتننهاده ديگر عهد با عهدي ميان و ديگر عقد با عقدي ميان آياتخداوند
سپس و دارند اتفاق آن بر كه كند شرط را وصفي نكاحي يا بيعي در كس هر ميدانيم سوي
ايـن كـنند, عقد انعقاد به اقدام عقد ضمن در وصف آن ذكر بدون و قبلي توافق همان بنابر
ميتوانسته نه و بفهمد ميتوانسته نه اين جز عرب و است آنان <عهد> و <عقد> از مصداقي
وفا ميگوييم: مقدمه دو اين به نظر اينكبا است/ شده نازل عربي زبان به نيز قرآن و بدارد باور
بشكند را متقدم كسشرط هر استو شرع مطلوب مقارن شرط به وفا همانند متقدم شرط به
ميان عرب استو پيمانشكن نيز بشكند را مقارن كسشرط هر كه چونان است, شكن پيمان

نمينهد/ تفاوتي دو اين
وفا به بود, داده فرمان خداوند كه گونه همان احاديث, از بسياري mnopqدر خدا رسول ٢ـ
روايت است جـمله اين از داشت/ حذر بر وفايي بي و نيرنگ از و داد فرمان عهد به كردن
احل اzشرطًا شروطهم علي <المسلمون فرمود: كه كردهاند نقل ديگران و ابوداوود كه مرفوعي

يـا كـند حـ�ل حرامـي كه شرطي مگر مسٔوولند ميكنند كه شرطهايي برابر در مسلمانان ـ ٦
/١٧ باب اtحكام, كتاب ترمذي, سنن : ك/ ر/ كند/ حرام ح�لي

كنند توافق برآن عقد از پيش آنچه كه است اين شرط از مردم برداشت /<٦zً?ح حرم او حرامًا
در كه آنجا تا است, شرط نيز كنند توافق آن بر عقد با مقارن آنچه كه همانگونه است, شرط
در اصل سوي, ديگر از نبود؟ چيز ف?ن ما ميان شرط آيا ميگويند: همديگر به منازعه هنگام
در عـمر ابـن از نـقل بـه مـرفوع حديث در اين بر افزون است/ تغيير عدم و نقل عدم لغت
فـيقال غدرته بقدر استه عند القيامة يوم لواٌء غادر لكل <ينصب است: آمده چنين صحيحين

و حـيله ايـن گـويند: و افرازنـد خيانتش اندازه به پرچمي خيانتكار هر پس در قيامت روز ـ ٧
/٢١ باب الفتن, كتاب و ٩ باب الحيل, كتاب بخاري, صحيح : ك/ ر/ است/ ف�ني خيانت

و كـند شرط را چيزي ديگري با كس هر ميدانيم كه است حالي در اين ف?ن>٧/ غدرة هذه
و سازند منعقد هم را سپسعقد و سازند منعقد شرط آن به نظر با را خود عقد كه كنند توافق
اين است/ ورزيده خيانت او به و نيرنگ ديگري با نكند وفا خود شرط به شرط كننده آنگاه
سراغ لغتچيزي اهل از نه ميان اين در ميرسد/ عقلشان به و ميفهمند مردم استكه چيزي
كـه كسـاني از نـه و كـند حكايت ك?م معناي در حالت دو اين ميان نهادن فرق از كه داريم
آنـان نهادن تفاوت نشانگر كه داريم دست در چيزي است حجت احكام باب در سخنشان
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باشد/ آنها شرعي حكم نظر از حالت دو اين ميان

عقد طرفهاي سخن و ميشوند منعقد آن طرفهاي رضايت استناد به درحقيقت عقود ٣ـ
الَكُْم َامْوى كُلُوا تَٔا )ى آمَنُوا الَّذيىَن َايَُّها <يىا كريمه آيه كه چونان ميشود, شمرده آنان رضايت دليل

تجارتي كه آن مگر مخوريد بناروا را همديگر اموال آوردهايد ايمان كه كساني اي : ٢٩ نساء. ـ ١
داريد/ رضايت بدان كه باشد

دzلت عـقود در رضايت بودن ركن بر مِنْكُْم١> اٍض تَرى َعْن اَرًة تِجى تَكُوَن َاْن ِاّ)ى بِالْبىاِطِل بَيْنَكُْم
سپس و كنند شرط را چيزي آن انجام از پيش عقد وقتيطرفهاي حالياستكه در اين ميكند,
همان به مشروط استكه راضي عقدي به آنها از يك هر استكه روشن سازند, منعقد را عقد
شرط آن بدون و مطلق عقد به كند ادعا كس هر و باشد, آن سر بر شده توافق پيش از شرط
قبل كه شرطي مبناي بر وقتي اين, بنابر است/ معلوم ضرورت ادعايشبه بط?ن داده, رضايت
از و ساخته, منعقد را عقد رضايتدادهاند بدان و كردهاند توافق يكديگر با آن مورد در عقد از
نسبت كه باشد چيزي همان عقد ميبايست است, رضايت عقود در م?ك وقتي سوي ديگر
همانند عقودي در بويژه متقدم], شرط به مشروط عقد همان يعني =] داشتهاند رضايت آن به
ميان در خياري عقد, انعقاد از پس و ميگيرد قرار توافق مورد پيشتر آن شرط عادتًا كه نكاح
كه حديثي mnopqدر پيامبر روي همين از شود/ تدارك رفته دست از آنچه آن وسيله به تا نيست

حـ�ل خـود بـر را مـحرمي نا دامن بدان كه است چيزي كردن وفا براي شرطها سزاواترين ـ ٢
/٦ باب , الشروط كتاب بخاري, صحيح : ك/ ر/ كردهايد/

اينحديثي و الفروج>٢; به استحللتم ما به توفوا ان الشروط احق <ان فرمود: است اتفاق مورد
نيست/ آن در پوشيدگي هيچ استو روشن

همه گوهاي گفتو در استكه چيزي مقارن, شرط و متقدم شرط ميان ننهادن تفاوت ـ ٤
كـه كسي چه, ميشود; مشاهده سخن فصيحترين و بليغترين در بلكه و يكديگر, با مردمان
سـخن آن, از پس ميكند, بيان را خود خواستة آن وسيلة به و ميگذارد كارش براي مبنايي
پيشتر كه <مقيّد>ي همان جز چيزي آن از البته ميآورد مقدمه و مبنا آن ذكر بدون را خويش
او مـقيد غير ك?م از اين جز چيزي هم شنونده نميكند/ اراده است آورده مقدمه در و گفته
مخاطب باشد, نهيي يا و امر بردارندة در شارع, ك?م وقتي او همانند و ديوانه البته نميفهمد/
حكمي شرع در را ديوانه استكه شده بيان ديگر جايي در ميدانيم كه اين چه نيست; او ك?م
در گفتهاش اين گرچه <انكحت>, يا و <بعت> ميگويد: ديگري به كسي وقتي بنابراين, نيست/
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شرط را آن پيشتر آنچه به است مقيد واقع در اما است, قيد هرگونه بدون و مطلق لفظ, ظاهر
تو به كه است اين <بعتك> حقيقي معناي بنابراين كردهاند/ توافق يكديگر با دربارهاش و كرده
حـقيقي مـعناي كـردهايـم/ توافق يكديگر با آن شرطهاي دربارة كه فروشي همان فروختم,
هـمة [بـا آن دربـارة پـيشتر كـه مـيآورم در ازدواجـي بـه را تـو كه است آن نيز <انكحتك>
عمل به قبلي توافقهاي كه آن پي در را, خود ك?م كس هر پس كردهايم/ توافق شرطهايش]
در را آن و بـياورد مـطلق است, شـده مطرح طرفهاي از يك هر نظر مورد شرطهاي و آمده
بيرون است همديگر با گفتن سخن در مردم عرف آنچه از بداند مطلق همچنان نيز حقيقت

نيست/ پوشيده آن جاي هيچ كه روشن است مسٔالهاي اين است/ رفته
است گـفته ديـدگاه ايـن تـٔاييد در جـوزي قيم ابن را آنچه جا اين در نيست بيمناسبت

ميگويد: الموقعين اع�م در او بياوريم/
پـيشتر و تـقدم بـه مقارن شرط مفسدة چه, نيست; تفاوتي مقارن شرط و متقدم شرط ميان

درحـالت آن مفسدة همانند تقارن حالت در شرط مفسدة بلكه نميرود, ميان از آن آوردن

و بـدانـند عقد طرفهاي كه هنگامي ميرود ميان از شرط تقدم به مفسدهاي چه است/ تقدم

و ساختهانـد منعقد را عقد باطل و فاسد شرط آن مبناي بر كه بدانند نيز حاضران و خداوند

واقع در كه حالي در آوردهاند, شرط و قيد ذكر بدون و مطلق صورت به را عقد ظاهرًا البته

نكاح نكاح, عقد كه كنند توافق عقد از قبل گر ا نمونه براي است/ حرام شرط همان به مقيد

از چهپيشتر همان اتكاي به و سازند واقع را عقد همينمبنا بر و باشد شغار يا متعه, يا تحليل,

عقد متن در را شرط آن پايبنديبدان, با و كردهاند توافق آن سر بر و آورده ميان به سخن آن

خـارج است آن حقيقت كه بودن شغار يا متعه يا تحليل, عقد از كار اين با عقد نكنند, ذكر

آن طـرفين چگـونه كـردهانـد, حـرام صـفت بدان را آن رسول و خداو كه عقدي نميشود/

خودداري عقد متن در آن ذكر از سپس و شرطكنند, را صفت همان عقد از قبل كه ناتوانند

طرفهاي خواسته شدن آورده بر آيا شود؟ آورده بر ميخواستهاند آنچه بدينترتيب تا نمايند

شـرط كـه قاعده اين آيا و نيست؟ شارع خواسته و مقصود بردن ميان از عين عقدي چنين

آيا بلكه است؟ حيله باب گشودن معناي به جز ندارد عقد فساد و صحت در تأثيري متقدم

جهت هر از كه چيز دو ميان شرع چگونه نيست؟ حيله خاستگاه و اساس و اصل خود اين

در كه اين صرف به تنها يكيهستند متعاقدين قصد و معنا حقيقتو در و يكديگرند همانند

اين آيا و تفاوتميگذارد؟ شود آورده دنبال به لفظ همان ديگري در و آمده جلو لفظي يكي

كـه است چـيزي آن حصول براي ذريعه و وسيله دردسترسترين و نزديكترين جز چيزي
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مـحرمات سـدذرايـع قـاعدة و كـجا قاعده اين است؟ خواسته را آن برداشتن ميان از شارع

قاعده اين اما ممكنميبندد, شيوة هر به را حرام به ذريعههايرسيدن و راهها شارع كجا؟///

ميكند/ قانونمندتر و روشنتر و ميگشايد را راهها آن

خواهد در تٔاملكند عقد] بر شرطمتقدم نداشتن تٔاثير [قاعده قاعده اين در گرخردمندي ا
يا حرمت مقتضي و علت كه حالتي در ميدارد, بر را وجوب يا حرمت قاعده اين كه يافت

از كـه آن نـخست است: حـرمت تٔاكيد جهت دو از خود اين است/ باقي همچنان وجوب

آن نتيجه [و قاعده اين كه آن ديگر و واجبتركميشود, و ميپذيرد انجام حرام آن رهگذر
استشريعتي اين معناي به و فريب و نيرنگ و مكر تدليسو بردارندة در حيله] جواز يعني
همان به رسيدن براي وسيلهاي ساخته, استوار و خويشپسنديده بندگان براي خداوند كه را

است/ بازداشته آنها انجام از را مردمان و كرده حرام خود او كه دهند قرار چيزهايي

كـه گـونهاي بـه آشكار, و حقيقي باشد فرقي وحرام ح4ل ميان ميبايست كه است روشن

چيز دو ميان تفاوتصوري اما آيد/ روشن عقل نظر در يكديگر با دو آن ضديت مخالفتو

رفتار و گفتار در استكه مقاصدي و معاني است معتبر آنچه زيرا اثري; نه و دارد اعتباري نه

يـا و آنها شكل تنها و باشند واحد حقيقت و معنا داراي الفاظ كه هنگامي چه, دارد; وجود

گر ا عكس بر و داشت, خواهند حكم يك تنها پيششود, و پس و كند تفاوت آنها جايگاه

در داشت/ متفاوتخواهند حكمي باشد متفاوت آنها معناي و باشند يكي همديگر با الفاظ

است/ چنين نيز افعال

كه كاري يافت/ خواهد در را حقيقت اين درستي ورزد بايسته تٔاملي شريعت كسدر هر

امـا ح4ل, و صورتشمشروع شده, گرفته پيش در شرط تقدم حيلة آن كردن برايصحيح

و حقيقت و نگريست را قضيه صورت نبايد بنابراين است/ باطل و حرام از كه آن از مقصود

حرام با حقيقت و معنا به هم و صورت به هم را كار اين گر ا بلكه نياور, شمار به را مقصود

ملحق باطل به را آن دارند خود درحقيقت و قصد در كه هماننديي واسطه به و بدانيم يكي

آن ومشروع, ح4ل با كار اين هماننديصوري استناد به تنها استكه آن از سزاوارتر سازيم,

/١١٩ و ١١٨ ص ج٣, الموقعين, اع�م ك/: ر/ ـ ١

كنيم/١ ملحق ح4ل به را
بي و كردن وفا و فساد نظرصحتو از عقد پيشاز شرط كه ثابتشد همه اين با اينككه
عرفيهمانند شرط كه ميشود روشن نيز اين است عقد ضمن و مقارن شرط همانند بودن اثر
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مردم كه بدهد رختشويي به را خود جامة كسي گر ا گفتهاند: روي همين از است/ لفظي شرط
مـيشود/ واجب او بـر اجـرت پـرداخت عرف بنابر ميشويد, رخت مزد ازاي در ميدانند
بر يا گشودهاند پرداختمزد ازاي در عموم استفادة براي كه رود حمامي به كسي گر ا همچنين
است, شده نهاده اختيار در كرايه پرداخت ازاي به شدن سوار براي عرفًا كه شود سوار كشتيي
يا بيع عقد در گر ا نيستكه اخت?في اين در همچنين ميباشد/ عرفپرداختاجرتzزم بنابر
مشخص آن نوع و شود آورده مطلق صورت به دينار> و <درهم واژة آن جز يا صلح يا نكاح
استانصراف رايج آنان شهر در و شده شناخته عقد طرفهاي ميان كه سكهاي و نقد به نشود,
آن مطلق معناي به دينار> و <درهم نيست جايز و است لفظ <مقيّد> عرف جا اين در و دارد,
ديـنار و درهم مسماي پرداخت به ملزم تنها شخص كه شود حكم چنين نتيجه در و گرفته
يا ثمن چنانچه بيع باب در همچنين باشد/ وزني چه يا و نقد چه كه اين از نظر استصرف
فرد كه قاعده بنابراين دارد, انصراف سالم افراد يا فرد به اط?ق اين شود آورده مطلق مثمن
آنچه بنابر است/ مطلق بظاهر و سالم غير و سالم از اعم لفظ كه گرچه عرفاست, مطابق سالم
اين در ميآيد, دست به شرعي احكام ديگر و وصيت و وقف و نذر و سوگند فقهي ابواب
داراست/ را عام عرف حكم عرفخاصنيز ميشود] مطلق عرفموجبانصراف كه ] مسٔاله
و مـيدهد انـجام تحليل نكاح كه باشد اين به معروف مردم ميان در مردي گر ا اين بنابر
تحليل كردن شرط حكم در خود او, نزد بردن همين برند, او نزد را زني آنگاه و ميشود, محلل
گر ا كه است فهم براساسهمين و نميفهمند اين جز مردم و است, زن آن با او نكاح عقد در
نيرنگو و مكر مردم ديدگاه كارشاز نكند عمل شرطكردهاند او با آنچه به عقد پساز مرد آن
از ميشود: باطل جهت دو از تحليل عقد بدينسان ميشود/ شمرده شكني پيمان و خيانت
گر ا مبنا, همين بر عرف/ به يا لفظ به عقد از قبل آن كردن جهتشرط از و جهتنيتتحليل,
عقد سازد منعقد ديگر نيتي به را زن آن با نكاح عقد او و كنند تحليل شرط مرد با عرفًا يا لفظًا
شرعًا همينروي از و رضايتنداده بدان خداوند شرطكردهاند او بر آنچه زيرا است; باطل او
يعني نظر اين از و نبوده او ولّي و رضايتزن مورد كرده قصد [محلل] مرد آنچه استو باطل
رضـايت بـدان آنـان آنـچه سخن, ديگر به است/ باطل عقد دو, آن رضايت عدم واسطة به
و رضـايت آن بر آنان شمرده, مجاز خداوند آنچه و نبوده مجاز خداوند جانب از داشتهاند
و كرده نيتتحليل محلل آن در كه عقد[عقدي دو اين از كدام هيچ اين بنابر و نكردهاند توافق
اجاره, بيع, قبيل از عقود ديگر در نيستند/ صحيح است] نكرده نيت محلل آن در كه عقدي

هست/ نكاح باب در كه است جاري سخن درستهمين آن همانند و دين
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ادعايي متقدم, شرط نه و است, مقارن شرط تنها عقد در مٔوثر شرط كه ادعا اين بنابراين,
بلكه ندارد, وجود آن براي قياسصحيح و سنت و كتاب در مستندي هيچ و است بياساس

الدليل, اقامة ;١١٩ و ١١٨ ص ج٣, الموقعين, اع�م از است شـدهاي خـ�صه بخش اين ـ ١
/٣٤٩ ص , تيميه ابن فتاوي ;٢٢٢ ـ ص٢١٩

ميكند/١ دzلت آن بط?ن بر گفتيم, شرح پيشتر كه چونان هست, منابع اين در آنچه

حيله ابطال و حرمت بر قاعده اين د�لت
بـه آنـچه بـا نبودن همراه بواسطه ظاهر در كه است عقودي بر مبتني حيلهها از بسياري
كه فاسداند شروطي به حقيقتمقيد در و معنا در ولي هستند, ميرساندصحيح صحتاخ?ل
عـقد بـه آنـها براساس و ميكند اقتضا را آنها عرف يا و شده توافق آنها سر بر عقد از پيش

است/ شده داده رضايت
آنچه نيز استو آن با مقارن شرط همانند عقد بر مقدم شرط چگونه كه ساختيم روشن ما
اين ميان تفاوتنهادن كنند/ شرط را آن لفظًا كه است چيزي آن همانند است, جاري عرف در
بلكه عرف, نه لغتو نه نقل, نه دzلتميكند, تفاوتنهادني چنين بر عقل نه استو باطل دو
اينگونههايشرطنيست, ميان هيچتفاوتي كه دzلتدارند اين بر يكديگر با همسو اينها همة
در آنها فلسفة و الهي احكام با و شريعت به اهانت كه حيلههايي از بسياري راه بدينسان و
بَينَُهْم اْحكُْم َاِن <َو ميشود; بسته ميخواند تماي?تنفسانيبدانها و هوسها تنها تناقضاستو
فَاْعلَْم تَولَّْوا فَِاْن ِالَيَْك, اللّىُه َانَْزَل مىا بَْعِض َعْن يَْفتِنُوَك َاْن َواْحَذْرهُْم اَءهُْم َاهْوى تَتَّبِْع )ى َو اللّىُه َانَْزَل ا بمى
َو يَبُْغوَن اهِلِيَِّة الْجى َافَحكَْم لَفىاِسُقوَن/ النّىاِس مَِن كَثىيرًا ِانَّ َو ذُنُوبِِهْم بِبَْعِض يُصيىبَُهْم َاْن اللّىُه يُريىُد ا َانَّمى

پـيروي هوسهايشان از و كن حكم است فرستاده فرو خداوند آنچه به آنها ميان :٤ مائده. ـ ٢
رويگردان گر ا گردانند/ بر فرستاد فرو تو بر خداوند آنچه از برخي از را تو كه مباد بپرهيز آنان از و مكن
مـردمان از بسـياري بـرساند گناهانشان از برخي سزاي به را آنان ميخواهد خداوند كه بدان شدند

نافرمانند/

يُوقِنُوَن٢>/ لَِقْوٍم ُحكْمًا اللّىِه مَِن اَْحَسُن مَْن

او نقيضمقصود به بدكار با برخورد : ٥
چه, باشد; تشريع در شارع قصد كارهايشموافق در او قصد كه مكلفميخواهد از شارع
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كنند/ پرستش مرا كه آفريدم اين براي تنها را انس و جن : ٥٦ ذاريات. ـ ١

لِيَْعبُُدوِن١>, ِاّ)ى نَْس اْ)ِ َو الِْجنَّ َخلَْقُت مىا <َو ميفرمايد: كريم قرآن در خداوند كه چونان مكلف,
و مقاصد طبق بر كه است پذير امكان بدان پرستش اين و شده آفريده پرستشخداوند براي
برسد/ اخروي پاداشدنيويو به بدينوسيله و كند شريعتعمل نهادن بنيان در اهدافشارع
تكاليف اين كه بجويد آن جز چيزي شرعي تكاليف در كس هر ميگوييم: مقدمه اين با
باطل عملش باشد نقضشريعت مقام در كس هر و نقضكرده را شريعت شده, برايشوضع

سخن: اين ميشود/اينكشرح برگردانده او خود به قصدش و است,
مكلفچيزي وقتي استكه دليل شريعتاستبدان كسينقضكننده چنين كه اين الفـ
اعتبار بي و مهمل را شارع مقصود حقيقت در كند قصد است كرده قصد شارع آنچه جز را
قرارداده معتبر خويشو مقصود دانسته بياعتبار و مهمل شارع را آنچه سوي آن از و ساخته
قصدي چنين كه كسي اين, بر افزون است/ شارع با آشكار رودررويي يك خود اين است/
است حالي در اين و ميگيرد ريشخند استبه كرده تشريع او كه را احكامي و الهي آيات دارد
و ط?ق رجوع, نكاح, جمله آن از _و احكام پارهاي تشريع از پس كريم قرآن در خداوند كه

مگيرند/ ريشخند به را خداوند آيههاي :١٣١ بقره. ـ ٢

است آن سياق, قرينه به آيه اين از مقصود و ,<٢ هُُزوًا اللّىِه آيىاِت تَتَِّخُذوا <َو)ى ميفرمايد: خلع^
هـمين از بخواهد/ است شده وضع آن براي آنچه جز هدفي به را الهي احكام كسي مباد كه
است كـرده قـصد اسـ?م از شارع آنچه جز چيزي مسلماني اظهار با كه منافقان به نيز روي
گرفتن ريشخند و استهزاء تَْستَْهِزئُوَن>/ كُنْتُْم َرُسُولِِه َو آيىاتِِه َو <َابِاللّىِه ميشود گفته ميخواستند
است كرده خويشوضع علم و تدبير حكمتو با شارع را شخصآنچه كه است آن به آيات
اين آورد/ روي ميگزيند بر نفسانياش خواستههاي و دارد دوست خود آنچه به و گذارد وا

/٣٣٥ ـ ٣٣٣ ص الموافقات, , شاطبي ك/: ر/ ـ ٣

است/٣ رسول و خدا با رودررويي و حكمتخداوند با آشكار ضديتي
خود قصدشبه استو عملشباطل آيد نقضشريعتبر مقام كسدر هر كه اين اما ـ ب

است: جمله آن از كه دارد بسياري شواهد ميشود برگردانده او
قدرت و سربلندي او از و طلبيده ياري به او كنار در ديگر خدايي كه را كسي خداوند ١ـ
شـريك آن واسـطه به وي و قرارداده او ضد را شريك آن سراي آن در و داده كيفر خواسته
كَ&ّى ِعّزًا لَُهْم لِيكونُوا لَِهًة آى اللّىِه ُدون مِْن اتََّخُذوا <َو ميفرمايد: كه چونان است, شده زبون و خوار
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هـرگز اما باشند/ آنان سرافرازي مايه تا گرفتند خداياني خداوند برابر در : ٨٢ و ٨١ مريم. ـ ١
بود/ خواهند آنان ضد بر و كرد خواهند ناسپاسي را آنان پرستش اين بزودي نيست/ چنين

ِضّدًا>١/ َعلَيِهْم يَكونُوَن َو بِِعبىادتِهِمْ َسيَكْفُرُوَن
او بـه اسـتهزاء اهل و مكر به را او با مكر اهل و خدعه به را او با خدعة اهل خداوند ٢ـ
هُـَو َو َه اللّـى اِدُعوَن يُـخى الُْمنىافِقيىَن <ِانَّ فرمود: كه چنان است, داده كيفر استهزاء به را او وآيات

/ كند خدعه آنان با كه است خداوند اما , كنند خدعه خدا با منافقان :١٤٢ نساء. ـ ٢
نگيرد/ بر در را نيرنگبازان جز بد نيرنگهاي :٤٣ فاطر. ـ ٣

كرد/ مكر آنان با نيز خداوند و كردند مكر خداوند با :٥٤ عمران. آل ـ ٤

آمَنُوا يىَن الذَّ لَُقوا ِاذىا <َو و مَكَرَاللّىُه٤> َو مَكَرُوا <َو بَاهْلِِه٣>, ِاّ)ى ئِّيُ السَّ الَْمكُْر َيحيىُق )ى <َو ِادُعُهْم٢>, خى

بـا چـون و آوردهايـم, ايـمان گـويند رسـند آوردهانـد ايـمان كه كساني به چون :١٤ بقره. ـ ٥
را آنـان خداوند ميكنيم/ ريشخند را آنان ما شماييم, با ما گويند گزينند خلوت خويش شيطانهاي

كند/ ريشخند

بِِهْم>٥ يَْستَْهِزٔيُ اللّىُه مُْستَْهِزُءوَن نَْحُن ا ِانَّمى مََعكُْم ِانَّا قىالُوا َشيىاطىينِِهْم ِاليى َخلَْوا ِاذىا آمَنّىاَو قىالُوا
تباه و رفتن ميان از به ميافزايد آن بر و ميآورد گرد مال ربا طريق از كه را كسي خداوند ـ ٣

دهد/ فزوني را صدقات و گرداند ناچيز را ربا خداوند : ٢٧٦ بقره. ـ ٦

َدقىاِت٦>/ الصَّ َويُْربِي بىا الرِّ اللّىُه <َيْمَحُق فرمود: كه چنان است, داده كيفر دارايياش شدن
آن كـنند بـزرگي خـود او از فـرمانبري و پرستش برابر در كه را كساني كيفر خداوند ـ ٤

شوند/ او فرمانبران و بندگان بردة و بنده كه قرارداده
دست به افزونتري سهم غنايم به زدن دستبرد با ميخواستند كه را كساني كيفر شارع ـ ٥
عمرو از شود; سوزانده كاzيشان و شوند محروم غنميت سهم از بكلي كه قرارداد اين آورند
كاzي عمر و ابوبكر mnopqو خدا رسول كه است شده روايت جدش از پدرش, از شعيب, بن
در و كـرده روايت ابوداوود را حديث اين سوزاندند, بود زده دستبرد غنميت به كه را كسي
كردند>/ محروم خود سهم از را او <و است: آورده كرده ذكر تعليقًا را آن كه ديگري روايت

محروميت و منع به باشند داشته قضاوت امارتو حرصوzيتو كه را كساني شارع ـ ٦
عموزادگانم از تن دو منو گفت: كه شده اشعرينقل ابوموسي از است; داده كيفر كارها اين از
آنـچه از پارهاي بر را ما خدا, رسول اي گفت: دو آن از يكي شديم/ mnopqوارد رسولخدا بر
پس گفت/ سخني چنين هم ديگري ده/ امارت فرمان است داده وzيت آن بر را تو خداوند



فقه فلسفة با ناسازگار شرعي; حيلههاي ٣٣٦

آزمـند بـدان يـا بطلبد را آن خود كه وانميگذاريم كسي به را كار اين ما سوگند خداوند به ـ ١
/٧ باب اtحكام, كتاب بخاري, صحيح : ك/ ر/ باشد/

حرصعليه>/١ اواحدًا يسٔاله احدًا العمل هذا zنولي والله <انا mnopqفرمود: خدا رسول
اين صيغة بشوخي كه را كسي عتق و رجوع ط?ق, نكاح, رسيده, كه نصي به شارع, ـ ٧
خود به او بد قصد برگرداندن كار اين از فقهي برداشت و دانسته معتبر آورد زبان بر را عقود

است/ وي
به استكه داده را كيفري همان ميگيرند هديه نام به را رشوه كه كارگزاراني به خداوند ـ ٨
استكه داده خبر حديثابناللتبيه mnopqدر خدا رسول ميدهد, غنايمخيانتورزد كسدر هر
به دارد همراه به خود با است ربوده در آنچه كه ميآيد حالي در قيامت روز در كسي چنين
دنيا اين در كه است كم حا بر و ميشود, رسوا مردمان ميان در حساب, جايگاه در كه گونهاي

گيرد/ پس باز او از ربوده در او را آنچه
و او از روزياش بازداشتن به ميدارد دريغ ديگران از مالشرا زيادي كه كسي خداوند ـ ٩
<انفقي فرمود: ابوبكر دختر اسماء mnopqبه خدا رسول است; داده دارايياشكيفر دسترفتن از

خداوند كه مدار دريغ مردمان] [از و بشمرد, تو بر نيز خداوند كه مشمار پيوسته و كن انفاق ـ ٢
/٢١ باب الزكاة, كتاب بخاري, صحيح : ك/ ر/ بدارد/ دريغ تو از نيز

است اينحديثآن از مقصود عليك>٢/ الله فيوعي zتوعي عليكو الله فيحصي تحصي z و
در گيرد/ بر تو از را آن خداوند كه مكن ذخيره را آن و كن انفاق را خويش ثروت زيادي كه
ينزzن اzملكان العبادفيه يصبح يوم من <ما ميفرمايد: استكه حديثديگري مضمون همين

كند انفاق كه را آن خدايا گويد: يكي و آيند فرود فرشته دو شود صبح چون كه نيست روزي ـ ٣
ده/ تباهي و تلف ورزد خودداري انفاق از كه را آن خدايا ديگريگويد: آن و ده, جايگزين

تلفًا>٣/ ممسكًا اعط اللهم ا�zخر: يقول و خلفًا منفقًا اعط اللهم احدهما: فيقول
و باران, بازداشتن ميورزد خودداري زكات دادن از كه را كسي دنيوي كيفر خداوند ـ ١٠
سربلندي احساس و ميفروخته فخر بدان كه دارايي همان با كردن عذاب را او اخروي كيفر
zولو السماء من القطر منعوا zا الزكاة قوم منع ما <و فرمود: ,mnopq پيامبر است; قرارداده ميكرده

گر ا و شدند, محروم آسمان باران از كه اين مگر نكردند خودداري زكات دادن از قومي هيچ ـ ٤
/٢٧ باب الزكاة, كتاب بخاري, صحيح : ك/ ر/ نميآمد/ باران آنان سرزمين در هرگز نبودند, چهارپايان

)ى َو َة الْـِفضَّ َو هََب الذَّ يَكْـنُِزوَن ذيىَن الـَّ <َو است: آمده نيز كريم قرآن در يمطروا٤>/ لم البهائم
َو ِجبىاهُُهْم ا بِهى فَتُكْويى نىاُرَجَهنََّم فِي َعلَيَْها يُْحميى يَْوَم اليىم اٍب بِعذى ْرهُْم فَبَشِّ اللّىِه َسبىيِل فىي ا يُنْفُقونَهى
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به نميكنند انفاق را آن خدا راه در و مياندوزند سيم و زر كه را كساني و : ٣٥ و ٣٤ توبه. ـ ١
داغ آن با پشتشان و پهلو و پيشاني و شود افروخته بر جهنم آتش كه روزي ده/ مژده دردآور عذابي

بچشيد/ را خويش اندوخته طعم اينك اندوختيد/ خود براي كه است همان اين كنند/

حديث در اين, بر افزون تَكْنُِزوَن>١/ كُنْتُْم مىا فَُذوُقوا نْفُِسكُْم َ(ِ كَنَْزتُْم مىا ا هىذى ظُُهوُرهُْم َو ُجنُوبُُهْم
جايگاه در نميدهد مالخود در را الله حق كه گوسفندي و گاو و صحيحاستكهصاحبشتر
مـيكنند, مـال لگد خود سم زير به را او شتران و ميشود داده كيفر وسيله همين به حساب
از يكي كه بار هر و ميروند او روي به خود سمهاي با گوسفندان و ميزنند, شاخ را او گاوان
خـداونـد كه زماني تا ميگردد, باز ديگري ميگذرند و ميكنند سپري خود كار دستهها اين

كند/ داوري همة درباره و برد پايان به را مردمان همة حساب
بدين و ساخته محروم آخرت ازشراب بنوشد شراب دنيا دراين كه را كسي خداوند ـ ١١
في حرمها منها يتب لم ثم الدنيا في الخمر شرب <من mnopqفرمود: پيامبر است, داده كيفر وسيله

ماند/ محروم آن از آخرت در نكند توبه كار اين از پس و نوشد شراب دنيا در كه هر ـ ٢

خرة>/٢ �zا
نـخواهـد را آنـان و كـرد نخواهـد رحم آنان بر كه كرده تهديد را سنگدzن خداوند ١٢ـ

نبخشايند/ او بر نبخشايد كه هر و نكنند رحم او بر نكند رحم كه هر ـ ٣

يغفرله>/٣ z zيغفر من و zيرحم يرحم لم <من mnopqفرمود: خدا رسول آمرزيد;
مـيشوند; انگـيخته بـر زبـوني و خـواري در ورزيـدگان تكـبر كه داده خبر شارع ـ ١٣
القيامة يوم المتكبرون <يحشر فرمود: عمرو بن عبدالله از ترمذي و روايتاحمد mnopqبه پيامبر

از و ميشوند انگيخته بر ذره اندازه به و انسان مانند به چهرهاي در قيامت روز در متكبران ـ ٤
ميگيرد/ ميان در را آنان خواري سوي هر

مكان>/٤ كل من الذل يغشاهم الرجال صور في الذر مثل
ميان از مايه فروشآن هنگام به را zكا عيوب داشتن پوشيده نيرنگو و دروغ شارع ـ ١٤
فـان يفترقا مالم بالخيار <البيّعان mnopqفرمود: خدا رسول كه چونان است, دانسته بركت رفتن

در را [آنچه و گفتند راست گر ا پس دارند; خيار نشدهاند جدا هم از كه زماني تا بيع طرف دو ـ ٥
بركت دارند پوشيده و گويند دروغ گر ا و شود داده بركت آنان بيع به كردند بيان هست] عوض و بيع

رود/ ميان از آنان بيع

بيعهما>/٥ بركة محقت كتما و كذبا ان و بيعهما في لهما بورك بيّنا و صدقا
بـا كـه را كسـي همچنين و كار, زنا ورزد نيرنگ زن با مهر درباره كه را كسي شارع ـ ١٥



فقه فلسفة با ناسازگار شرعي; حيلههاي ٣٣٨

بـه را آن طبراني كه حديثي در چه است; خوانده دزد كند خدعه و نيرنگ مالش در ديگري
رجلتزوج <ايما mnopqفرمود: خدا رسول استكه آمده كرده نقل هستند ثقه آن رجال كه سندي
ئود لم و فمات خدعها حقها اليها ئودي ان نفسه في ليس و كثر او المهر من قّل ما علي امرٔاة
الي يـٔودي ان هـوzيريد و دينًا استدان رجل ايما و زان, هو و القيامة يوم الله لقي حقها اليها

كه باشد نداشته اين قصد دل در و كند, ازدواج زني با زياد, يا كم معين, مهري بر كه مردي هر ـ ١
در را خداوند بميرد است نداده را زن حق كه حالي در آنگاه و كند, نيرنگ زن با و بدهد را زن حق اين
به را آن نخواهد و ستاند وام ديگران از كس هر و است, كار زنا كه حالي در كند, م�قات قيامت روز
دزدي كه حالي در كند, م�قات را خداي بستاند, مالش و كند نيرنگ او با و دهد, پس باز صاحبش

است/ ١٠٧/كرده توبه. ـ ٢

سارق>/١ هو و الله لقي ماله اخذ حتي خدعه حقه صاحبه

حيله تحريم بر قاعده اين د�لت
ميافكند; استبر شرعي احكام كردن وارونه آنها از هدف كه را حيلههايي بنيان قاعده اين
نيز چنين و كرد جلوگيري آن به رسيدن از ميبايست و است بد يكهدف هدفي چنين زيرا
ديد خواهد بداند را آنها فلسفه نيز و احكام و ورزد تٔاملي شريعت در كس هر چه است; شده
آنـان بـا خواسـتهانـد نقيضآنچه به و كرده باطل را حيله از بهرهجويان مقاصد شريعت كه
از كه بسته آنان روي بر گشودهاند باطل حيلههاي براي كه را راههايي همة و شده, روياروي

است: جمله اين
هدف بدان مسجد كه هدفي همان براي نه را سازندگانشآن كه را ضرار مسجد شارع ـ ١
كردن ديدهباني و مٔومنان ميان افكندن تفرقه و كفر و رساندن ضرر <براي بلكه ميشود, ساخته
صاحبانشآتشزد/ سر بر بودند ساخته جنگيدند>٢ او رسول و خدا پيشبا از كه كساني براي
مـحصول جـمعآوري هنگام به بينوايان سهم بردن بين از براي كه را كساني خداوند ـ ٢
<ِانّىا فرمود: كه چنان داد, كيفر محصولشان و باغ سوزاندن به بودند انديشيده حيلهاي خويش,

آزموديم/ را باغ آن صاحبان كه چنان آزموديم, را آنان ما : ١٧ . قلم ـ ٣

الَْجنَِّة///>٣ اَب َاْصحى بَلَْوناى ا كَمى بَلَْونىاهُْم
داد, كـيفر مسـخ به جستند توسل حيله به حرام كردن ح?ل براي كه را آنان خداوند ـ ٣
كه امت اين از كساني با كه آنسان و كرد شنبه روز در صيد داستان در يهوديان با كه آنسان
نيز كيفر اين و كردار اين ميان تناسب وجه كند/ چنين ميخورند نامش دادن تغيير با را شراب



٣٣٩ حيله حرمت بر شرعي اصول د#لت
را آنان نيز خداوند و دادند تغيير را چهرهاش و كردند مسخ را الهي شريعت آنان كه است آن

باشد/ آنان كردار با برابر كيفري تا داد تغيير را چهرهشان و كرد مسخ
محروم به قراردهد, ارث به رسيدن براي راهي را خود موّرث قتل كه كسي خداوند ـ ٤
هر دربارة سدذريعه براي اين بر افزون و داده كيفر ديگران ارثبه رسيدن ارثو از وي ماندن
داشـته مـقرر را حكم همين باشد نداشته هم قصدي چنين و بكشد را خود موّرث كه كس

است/
را <موصيله> براي وصيت بكشد را موّرثخود كه كسي مورد در آنچه همانند شارع ـ ٥

است/ كرده باطل بكشد را موصي وي كه صورتي در نيز

مـوtيش و او مـيان كه بردهاي به موtيش/ مرگ از پس برده آزادي از است عبارت تدبير ـ ١
عبد به tمو كه معنا اين در است صغيهاي داراي تدبير گويند/ مدبَّر است شده نهاده وعدهاي چنين
مردم امسال مث�ً گر ا ميگويد: مقيد طور به يا آزادي, من مرگ از پس تو ميگويد: مطلق طور به خود

م/ ـ آزادي/ تو

خويشرا موzي آزادي, پيشافتادن براي وي كه صورتي در را مدبَّر١ عبد تدبير شارع ـ ٦
است/ دانسته باطل بكشد

بـراي حيلهاي را ازدواج اين و كرده ازدواج او با عّده دوران در مرد كه را زني شارع ـ ٧
است/ دانسته مٔوبّد حرام مرد آن بر قرارداده صوري يكعقد پي در زن آن با كردن همبستري

است/ احمد از رسيده روايت دو از يكي مالكو و خطاب بن عمر مذهب اين
شـده داده ط?ق مرگ بيماري در كه زني فقيهان از گروهي ديدگاه از شارع حكم به ـ ٨
عّدهاش گر ا حتي ديگر گروهي ديدگاه از ارثميبرد, مرد آن از باشد عّده در كه زماني استتا
از سرانجام و ميبرد, ارث مرد آن از نكند ازدواج ديگر مردي با كه زماني تا شود سپري هم

ميبرد/ ارث باشد كرده هم ازدواج گر ا حتي ديگر كساني ديدگاه
كار اين كه چرا دانسته; باطل وارثش براي مالي به را مرگ به نزديك بيمار اقرار شارع ـ ٩

م/ ـ نميدانند/ نافذ را وارث براي وصيت كه است سنت اهل ديدگاه پايه بر اين البته ـ ٢

باشد/٢ او براي كردن برايوصيت حيلهاي ميتواند
ميان از به ندهد را آن عوض و برد ميان از تا بگيرد را مردمان اموال كه كسي شارع ـ ١٠
اخذ <من فرمود: كه است بخاري حديث در است; داده كيفر او خود دست در مال آن رفتن

جانب از را آنها خداوند دارد, آنها دادن بازپس قصد كه حالي در بگيرد را مردم اموال كس هر ـ ٣

الله٣>/ اتلفه ات?فها يريد اخذها من و عنه الله ادي اداءها يريد الناس اموال
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كند/ تباه را او خداوند باشد داشته را آنها بردن ميان از قصد و بگيرد را مردم مال كس هر و كند ادا او
/٢ باب اtستقراض, كتاب بخاري, صحيح : ك/ ر/

خويش برادر كه كس هر شدن, خوار به كند خوار خويشرا برادر كه كس هر شارع ـ ١١
است داده كيفر شدن رسوا به كند رسوا را خود برادر كسكه هر و شدن ترسانيده به بترساند را

آشكـار را او پنهان عيب خداوند سازد آشكار را خويش مسلمان برادر پنهان عيب كس هر ـ ١
باب٥/ الحدود, كتاب ماجه, ابن سنن : ك/ ر/ كند/ رسوا نيز خانهاش در بدان را او كه جايي تا سازد

<من بيته١>, في بها يفضحه حتي عورته الله كشف المسلم اخيه عورة كشف من <و فرموده: و

ندارد/ ايمن قيامت روز ترسهاي از را او كه است حق خداوند بر بترساند را مٔومني كس هر ـ ٢

و ينصره مٔومنًافلم <منخذل و القيامة٢> يوم افزاع من zئومنه ان الله علي حقًا كان مومنًا اخاف

را او دارد دادن يـاري توانايي كه حالي در و گذارد وا را [ كمك به [نيازمند مٔومني كس هر ـ ٣
كند/ خوار مردمان همه ديدگان برابر در و قيامت روز در را او خداوند ندهد ياري

م/ ـ /< /// مٔومن عسنده ٔاُذل <من است: چنين حديث صدر �٤٨٧ ص ,٣ ج � احمد مسند در

القيامة٣>/ يوم وساzشهاد رٔوُ علي الله اذله نصره علي قادر هو



٣٤١ حيله حرمت بودن قطعي
ششم فصل

مخالف حرمتحيلههاي بودن قطعي
آنها رّد لزوم و شارع قصد با

قطعي نقضميكند را شارع مقاصد كه حرمتحيلههايي كه شد روشن گذشته بحثهاي از
قـواعـد بـه نـيز و اجـماع سـنت, كتاب, آيات گواهي به حقيقت اين است/ ناپذير اجتهاد و
توضيح اين با شد/ ثابت ميكند دzلت آنها نصوصبر و منابع جزء جزء بررسي كه شرعياي
مترتب با و بهرهجسته آنها از كه كسي ضرر بر دارد امكان كه جايي تا حيلهها واجباستاين
گـونهاي بـه و آن خود حسب بر حيلهاي هر در اين شود/ باطل نقيضخواستهاش ساختن

است/ خاصامكانپذير
است: اساسي گونة دو بر حيله ميگوييم: كلي دستهبندي يك در

عنوان به صيغه از يا و قول از شخص كه است هنگامي آن و قولي, حيله نخست: گونة
حيلهها: گونه اين بهرهجويد/ واجب اسقاط يا حرام دادن انجام براي حيلهاي

است; ممكن وجوه همه از آن ابطال ـ الف
او آنچه كه گونهاي به است, استچنين غرضبهرهجوينده و مقصود كه جهتي از يا ـ ب

نميگردد/ صيغهاشمترتب يا برگفته ميخواهد
است: ممكن وجوه همه از آنها ابطال كه حيلههايي از نمونههايي ـ الف

عينه, بيع همانند كردهاند, توافق و تباني آن دربارة پيش از عقد طرفهاي كه ربوي عقود ـ ١
كنيز براي عايشه كه چونان ميشود, باطل دوم بيع عقد هم و نخست بيع عقد هم آن در كه

dayani
Typewritten Text
بازگشت به فهرست
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گفت; سخن مسٔاله اين از حارثه زيدبن
شركت, مضاربه, اجاره, بيع, قبيل از معاوضات عقود از يكي با را قرض عقد كه اين ـ ٢

ميشود; حكم عقد دو هر فساد به صورت اين در كه كنند, همراه مزارعه مساقاتو
هبهاي بر يا و كنند, تباني زكات اسقاط براي صوري بيعي يا برهبه عقد طرفهاي اينكه ـ ٣
همبستر خود بردة با بخواهد زن كه آن همانند كنند, توافق فاسد نكاحي كردن هدفصحيح به
آن تا ببخشد مردي به را وي كه آورد ميان به را حيله اين مقصود اين به رسيدن براي و شود
بـار ديگـر آورد بر برده آن از خويش كام چون سپس و آورد, در وي همسري به را او مرد
به را برده نيز مرد آن و شود خواستار مرد جانبآن از هبهاي عنوان خويشبه به را برگشتاو
در شود/ فسخ خود به خود است بوده برده و او ميان كه نكاحي بدينسان و ببخشد زن اين

هستند/ باطل و فاسد احكام تمامي در عقد دو هر جا اين
تحليل نكاح با كه كند توافق ديگري مرد با كرده, ط?قه سه را خود زن كه مردي كه اين ـ ٤
نكاح ـ گذشت پيشتر كه چونان ـ صورت اين در شود/ او براي همسرش دوبارة سببحليت
حـ?ل پـيشين] هـمسر و [مـحلل مـرد دو از كـدام هيچ براي آن سبب به زن و است فاسد

نميشود/
است: واجب وجوه از برخي را آنها ابطال تنها كه قولي حيلههاي از نمونههايي ـ ب

آشكار زن براي را خود قصد اما باشد داشته قصدي چنين تحليل درنكاح مرد كه اين ـ ١
زيان قصد به يا كند, رجوع وي به او دادن ط?ق پي در زن به رساندن زيان قصد به يا نسازد,
يازد/ دست نوع اين از ديگر كارهايي به يا و كند, وصيت يا و هبه را خود مال ورثه به رساندن
غـرض كـه كسي به نسبت نيز و دارد حيله قصد كه كسي به نسبت عقد موارد, اين همة بـترتيب]در پيشگفته, مسايل در نتيجه [در و است فاسد و باطل ميداند را عقد اين از حيلهگر
كسي گر ا و ارثنميبرد, او از وي بميرد زن گر ا نيستو جايز مرد براي زن با كردن همبستري
و دهنده استغرضهبه اووصيتشده براي يا هبه او به ورثه به رساندن زيان قصد به مال كه
وصيتشده يا و شده هبه مال به ملكيتنسبت او براي بداند را وصيت و هبه از كننده وصيت
تحليل نكاح مسٔاله در همچنين نيست/ جايز او براي مال آن از بردن بهره و نميشود, حاصل
چـنين وقـوع صـرف به نيست جايز برايشان بدانند را محلل نيت زن يا و پيشين شوهر گر ا
شـوهرپيشين بـراي نه نتيجه در و بشمرند ح?ل خويش براي را همديگر محلل, با نكاحي
و پيشين شوهر برابر استدر جايز برايزن نه و برگرداند خود خانه به را زن آن استكه جايز
غرض از عقد ديگر طرف فرضشود گر ا صورتها اين همه در كند/ تمكين محلل برابر در يا



٣٤٣ حيله حرمت بودن قطعي
در را عقدصحيح آثار همة او براي استو صحيح او نسبتبه عقد نداشته, گاهي آ طرفخود

است/ بسياري همانندي شرع در مسايل اينگونه براي ميآورد/ پي
ملكبضع زوال نسبتبه ميدهد ط?ق را او زن ارثبري از فرار براي كه كسي ط?ق ـ ٢
زن ارثبري از فرار از تنها وي كه چرا است; صحيح غير زن از ارث منع به نسبت و صحيح
كند زايل خود از را ملكبضع كه اين از اما داد, ط?ق را او نهي اين خ?ف بر و بود شده نهي

است/ اثر داراي و جهتط?قشصحيح اين از لذا و بود نشده منع
يا و ميشود زنحاصل صرفارتداد به مرد از زن جدايي ميگويند كه كساني ديدگاه از ـ ٣
خود نكاح عقد فسخ براي زني گر ا نميشود, كشته ارتداد به زن ميگويند كه كساني ديدگاه از
و جاري قتل يا كيفر به نسبت ارتداد, حكم بگوييم است واجب شود متوسل ارتداد حيلة به
او كـه اثـر ايـن و نميشود شمرده مرتد نكاح فسخ جهت از اما است, مرتد نظر اين از زن
هدفي چنين به زن كه بداند كم حا يا قاضي گر ا اين, بنابر نيست/ بار ارتداد اين بر ميخواسته
با نزديكي سوي آن از البته و كند, حكم همديگر از مرد و زن جدايي به استنبايد شده مرتد
نـزديكي گاه چه, نيست; جايز شوهر براي است باقي خود ارتداد بر كه زماني تا زني چنين
اين همانند ميشود, حرام مرد بر پيشميآيد او جانبخود از كه اسبابي واسطة به زن با كردن
شود كشته يا بميرد اس?م به برگشتن از پيش زن گر ا مسٔاله اين در همچنين بندد/ احرام زن كه

هست/ او از بردن ارث مستحق مرد
حـيله عـنوان بـه فـعل يك از شـخص كـه است هنگامي آن و فعلي, حيلة دوم: گونة

است: ممكن فرضهايي اينگونه براي بهرهجويد/
قـصد بـه كردن سفر همانند باشد, شخص براي رخصت مقتضي بظاهر حيله گر ا ـ الف
شخصدر كه رخصتي آن صورت اين در نگرفتن, روزه در رخصت يا نماز خواندن شكسته

هـر همانند روزه از خودداري يا نماز خواندن شكسته قصد به سفر شيعه فقه نگاه در البته ـ ١
انجام شخص ميان اين در آنچه و ميآورد پي در را سفر احكام و آثار ـ معصيت سفر غير ـ ديگر سفر
خارج شرع احكام از يكي موضوع شمول از كه گونهاي به است خود وضعيت دادن تغيير تنها داده

م/ ـ است/ آمده در ديگر حكم موضوع شمول به و شده

نميشود١; استحاصل بوده پياش
پسر همسر با يا و پدر زن با كه آن همانند باشد, غير حق سقوط مقتضي حيله گر ا ـ ب
اين كه كساني ديدگاه از البته ـ گردد فسخ همسرش با او خود نكاح تا كند نزديكي خويش
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دختر يا و همسر كه آن همانند يا ـ خويشميدانند شوهر بر موجبحرمتهمسر را نزديكي
در شود, فسخ خوديخود به زن آن با مرد نكاح تا دهد شير را او كوچك همسر مردي بزرِگ
آن اثر نفي و ابطال كه غصب به يا قتل به است ملك ات?ف حكم در حيله صورتهايي, چنين
چه تا عقلشرطنميشود هستند موجبتحريم كه افعال اين در چه, نيست; امكانپذير شرعًا
حق استنه الله حق واسطه به اينجا در حرمت اين, بر افزون شود/ شرط قصد كه آن به رسد
از كه مايعي كردن نجس شخصبراي كه است آن منزلة به حيله از اينگونه همچنين بندگان/
اينجا در بيفكند/ مايع آن در است موجبنجاست كه چيزي و كند استحيله ديگري فرد آِن
شدن آميخته وسيله به مايعات كردن نجس زيرا ميشود; نجسنجس اين وسيله به مايع آن
چرا نشده; اعتبار قصد آن در و ميشود ثابت حسي امري به كه است حكمي نجاست, با آنها

است/ الله حقوق از كه
كه آن همانند باشد, او غير يا او خود براي حرامي شدن سببح?ل بظاهر حيله گر ا ـ ج
كسـي ازدواج به را او همسر يا كند ازدواج او همسر با بتواند تا بكشد را ديگري مرد مردي
قـصد قاتل كه كسي براي نه و ميشود ح?ل قاتل براي نه زن آن جا اين در آورد, در ديگر
مـرد هـر و است حـ?ل ديگـران براي زن همين اما است, داشته او همسري به درآوردنش

ميپذيرد تحقق مرد شدن كشته از پس آنچه زيرا نيست; روشن ما براي تفصيلي چنين وجه ـ ١
و صحت ك م� كه عنوان اين تحقق و است ديگران با او ازدواج نبودن ممتنع و زن بودن <بيشوهر>
بـود بهتر باشد/ رفته ميان از چگونه زن آن شوهر كه ندارد اين بر توقفي است زن با ازدواج امكان
اين از و كند جدا قاتل براي او پيشين همسر حرمت به حكم از را قاتل بودن گناهكار به حكم مولف

م/ ـ بپرهيزد/ اخير

كـه است زني حكم در ديگران براي او زيرا كند;١ ازدواج او با ميتواند دو اين جز ديگري
شـده كشته خدا راه در يا و رسيده قتل به قصاص يا حد اجراي عنوان به يا مرده, شوهرش

است/
جمله: آن از استو شريعت در همانندهايي داراي حكم اين

كند شكار بسته احرام كه فردي براي را حيواني نيست احرام در كه شخصي گر ا كه اين ـ
است/ ح?ل ديگران براي و حرام, محرم براي تنها آن گوشت خوردن

بردن ارث مانع اما ميشود, محروم او ارث از بكشد را خود مورث شخص گر ا كه اين ـ
نميگردد/ ديگر



٣٤٥ حيله حرمت بودن قطعي
حـرام مـوجب قصدي چنين با كشتن گر ا بگوييد: گفتيم آنچه بر اشكالي عنوان به شايد
كرد تصريح مسٔاله اين بر كه چونان ميكرد, تصريح آن به شارع ميبود قاتل بر مقتول زن شدن

است/ ارث از قاتل شدن محروم موجب ث مورِّ قتل كه
به و كرده تصريح ارث براي قتل بودن مانع به تنها جهت آن از شارع ميگوييم: پاسخ در
مرد يك داشتن چشم استكه نكرده تصريح مقتول همسر با قاتل ازدواج براي آن بودن مانع
از و است, نـادرتر و كمتر ث مورِّ مال به وارثان داشتن چشم با مقايسه در ديگران همسر به
به كرده, تصريح مقتول از ارثبري براي قتل بودن مانع به كه آن خ?ف بر شارع روي همين
حرام قاتل بر مقتول همسر بكشد را ديگري مرد مردي گر ا كه است نكرده تصريح حكم اين
ميبخشد/ الهام را چنينحكمي تشريع فلسفة و اسرار شريعتو روح همه اين با اما ميشود/
آن از موجبمحروميتاو آنچه كند ازدواج او همسر با تا بكشد را ديگري مردي گر ا بنابراين,
كيفر نقيضخواستهاش به را مرد آن ميبايست موجب همين حكم به و آمده پديد است زن

/١٤٩ ـ ١٤٦ ص , الدليل اقامة ـ ١

ميكند/١ اقتضا را حكمي چنين نيز سدذرايع قاعدة كه اين بر افزون داد/
و اسرار و داشته احاطه آن قواعد و نقل دليل به كه را انصافي با هيچ همه, اين از اينكپس
گاهي آ حيلهها اينگونه برابر در او اصحاب و خدا رسول موضع از و دريافته را تشريع فلسفة
اين جز و كند ديگر حكمي خداوند نزد حيلهها اين بط?ن به حكم جز كه نسزد باشد, يافته
حيلههايشان نميآيند, بر شرع نواهي و اوامر عهدة از هيچ حيله به جستگان توسل كه بگويد
حيله كردهاند آنچه كه اين بر آن همانند و اقرار, عادت, عرف, چون قرينهاي گر ا استو باطل
فساد مقتضي مطلقا نهي بگوييم چه مترتبنميشود, آنان حيلة بر اثري هيچ دستآيد به بوده
در بگـوييم و آوريم ميان به تفصيل چه و ندارد فساد اقتضاي مطلقا نهي بگوييم چه است,
بـهره آن از كـه كسـي بـراي هـم حيله زيرا نه; ديگر برخي در و دارد اقتضا حالتها از برخي
بـراي هـم و اسـ?م بـراي هم شده, بهرهجسته آن از زيانش به كه كسي براي هم ميجويد,

است: جمله آن از نيستو پذير پايان كه ميگشايد بدي و شر از را درهايي مسلمانان
آن سبب وجود با واجب سقوط نيز و آن, موجب وجود با تحريم رفع مقتضي حيله ـ ١
پـي در را واجب فـعل تـرك و ميكند مباح را حرام فعل حقيقت در سخن ديگر به و است

ميآورد/
است/ بندگان و خداوند تلبيسبا فريبو نيرنگو بردارندة در حيله ـ ٢



فقه فلسفة با ناسازگار شرعي; حيلههاي ٣٤٦

را آن شريعت و دين قواعد كه مينماياند چنين و ميشود داده نسبت شارع به حيله ـ ٣
است/ كرده اقتضا

بلكه نميكند, توبه آن از و نميشمرد گناه را خود كردة ميجويد بهره حيله از كه كسي ـ ٤
ميبيند/ خوب را آن و شده نمايانده آراسته او ديدة در بدش كار

تـوجه نيز و آن به ديگران كردن راهنمايي و آن دام به ديگران كشاندن موجب حيله ـ ٥
ميشود/ آن از بهرهجستن به غافلند حيله از كه كساني دادن

و شريعت اصل به و گيرند خرده آن بر كه ميدهد را امكان اين دين دشمنان به حيله ـ ٦
شوند/ گمان بد است نهاده بنيان را آن كه كسي

را آنـچه ميكوشد آن از بهرهجويندة چه, است; شارع با آشكار رويارويي يك حيله ـ ٧
شارع را آنچه و سازد, ح?ل كرده حرام شارع را آنچه بيندازد, وجوب از كرده واجب شارع

شكند/ درهم ساخته استوار
آشكـار هـمكاري با و است تجاوز و گناه انجام بر همدستي و همكاري نوعي حيله ـ ٨
كه حيلهاي كمك به حيله از بهرهجويندة چه, شيوه; تفاوت به مگر ندارد تفاوتي هيچ برگناه
به ديگر آن و ميكند گناه استمعاونتبر ممنوع باطنشزشتو و مشروع و ظاهرشصحيح
بـهره حـيله از كـه آن نـيز شايد ميانجامد/ آن بر تعاون و گناه به بواقع و بظاهر كه شيوهاي

باشد/ بزرگتر و گناهشسنگينتر خداوند نزد ميجويد
شرع كه است نفساني خواستههاي از كردن پيروي در روي زياده و افراط نوعي حيله ـ ٩

است/ آمده آن از كردن جلوگيري براي تنها
را اس?م آيين رشتههاي ميانگيزد, بر را دشمني و كينه ميكند, تباه را روح و دل حيله ـ ١٠
بـر درست ايـن و ميگيرد, بازي به را اموال اعراضو و دماء و حقوق ميگسلد, يكبهيك

است/ خواسته اس?م كه است چيزي آن خ?ف
ايجاب نگفتيم, را برخي و گفتيم را برخي كه دست, اين از ديگر zزمة دهها و zزمهها اين
از بهرهجستگان و شود دفع و رّد و ابطال, نقضو شارع مقاصد نقضكننده حيلههاي ميكند
دلها, اص?ح براي خداوند كه شود داشته پاس شريعتي آن رهگذر اين از تا شوند تعزير آنها
كردن استوارتر براي مردم, آبروي و مال و پاسداشتجان براي انسانها, روح كردن پاك براي
و بندگي پرستشو براي سرانجام و آنان, ميان استوارتر پيوندهاي بستن يا و مردم ميان پيوندها
پـيامبرش زبـان بـه و خويش كتاب در و پسنديده خود او كه گونه آن خداوند, شكرگزاري

است/ فرستاده كرده, تشريع



٣٤٧ حيله حرمت بودن قطعي
آن به پاسخ و شبهه يك

آن دربارة عالمان كه است مسايلي از آنها حكم و حيلهها اين بگويد: كسي است ممكن
آن از ميتواند ميداند جايز را حيله كه كند تقليد عالمي از كسي گر ا اين بنابر و دارند, اخت?ف
و نـيست جايز اخت?ف مورد مسايل در ديگران كردن محكوم سوي ديگري از جويد/ بهره
به را حيله جواز به قول كه چونان است, شايع فقها از گروهي سوي از آن به عمل اين بر افزون
اظـهار چـنين پيشواياني كه را چيزي ميدهند/ نسبت شافعي به همچنين و ابوحنيفه مذهب
مسايل از حرمتحيله گفتمسٔاله ميتوان بنابراينچگونه كرد/ محكوم نميتوان باشند داشته

است؟ ديني پيشوايان بر گيري خرده جز اين آيا است؟ ناپذير اجتهاد و قطعي
داد: پاسخ جهتميتوان چند از شبهه اين رّد در

با مخالفت و نافرماني آنها باطن حقيقتو و شارع امر امتثال آنها ظاهر كه حيلههايي يك:
را كساني چند هر كرد, تقليد آنها جواز به معتقد عالمان از نميتوان كه گونهاند آن است او امر
دو ايـن توضيح اينك ميداريم/ معذور است رسانده باوري چنين به را آنان اجتهادشان كه

نكته:
فـتوا شـريعت مـقاصد كـنندة نقض حيلههاي جواز به كه عالمي از پيروي كه اين : الف
اين ثابتميكندحرمت كه ادلهاي آورديم, پيشتر كه ادلهاياست را اين نيستو جايز ميدهد
چـنان باره اين در صحابه و است, قطعي نيز آنها بودن اثر بي و باطل و قطعي حيلهها گونه
ميبرد/ بيرون اجتهادي مسايل حوزه از را مسٔاله اين كه راندهاند سخن قاطعيت با و بشدت

كردهاند/ پيروي صحابه از موضع اين در نيز فقه حديثو پيشوايان
سخني نيست> اخت?فجايز مورد مسايل در ديگران كردن <محكوم ميگوييد شما كه مخالف[نص]اين فتوايي و گفته گر ا چه ميرسد; نظر به نادرست كليت و اط?ق اين با كه است
گـر ا و است واجب آن كـردن رّد و انكـار هـمگان اتفاق به باشد اجماع يا و سنت يا كتاب
كـه معنا بدين ميشود, انكار هم باز باشد داشته مخالفت ادله ظاهر با تنها و نباشد همچنين
باشد اجماع يا سنت كتابيا خ?ف بر نيز كاري هر ميشود/ روشن و بيان آن سستي ضعفو
وجود نيز اخت?ف آن درباره كه را نبيذي كه كسي گفتهاند: كه چونان است, واجب انكارش
تـٔاويل را نبيذ] شرب از [نهي حديث چند هر ميخورد, حّد حديث فقيهان نزد بنوشد دارد
روايت نيز احمد از همين نيستو پذيرفته مالك ديدگاه از نيز كسي چنين گواهي باشد/ كرده
يا سنت يا كتاب مخالف چنانچه طوايف ديگر فقيهان ديدگاه از هم كم حا حكم است/ شده

باشد/ كرده تقليد نيز عالمي از خود حكم در وي چند هر نقضميشود, باشد اجماع



فقه فلسفة با ناسازگار شرعي; حيلههاي ٣٤٨

ميتوان نه و است, اجتهاد موارد از مسٔاله آن نباشد اجماعي يا نصي مسٔاله در كه جايي اما
خود مجتهد از مسٔاله اين در كه را كسي نه و كرد محكوم است كرده اجتهاد آن در كه را كسي

است/ كرده تقليد
مسـايل كـه دريافته چنين وي كه است آن شده شبهه اين كنندة مطرح اشتباه منشٔا آنچه
مشتبه نيز عالمان از گروههايي بر امر اين كه چونان هستند, اجتهادي مسايل همان اخت?في

/٢٥٢ ص ج٣, الموقعين, اع�م ـ ١

كه است اين آنند بر پيشوايان كه درستي ديدگاه اما يكچيزند/١ دو اين كه پنداشتهاند و شده
حـديث هـمانند دليـلي آنـها در كه هستند مسايلي اجتهادي مسايل و جدايند هم از دو اين
كه مواردي در پس نباشد/ اختيار در است واجب ظاهرًا آن به عمل معارضكه بدون صحيح
ندارد وجود دليلي اص?ً يا و است پنهان و پوشيده آنها دzلت يا تعارضند, در يكديگر با ادله
اصـل حكم برخي و اصل يك حكم برخي كه است موارد اينگونه در كرد/ اجتهاد ميتوان
در ـ هستند نيز اخت?فنظر مورد طبعًا كه ـ قبيل اين از ديگر راههايي يا ميكنند جاري را ديگر

ميگيرند/ پيش
ميداريم معذور دادهاند فتوا مسايل برخي در حيله جواز به كه را پيشواياني ما كه اين : ب
امور حقايق به شريعتو كسبه هر كه است روي آن از نميگيريم بدينسببخرده آنان بر و
او بـر كـه شـود لغزش گرفتار است ممكن گاه بزرگمردي هر كه ميداند باشد داشته گاهي آ
در نيست جايز اما دارد, نيز پاداش خود خطاي اجتهاد اين واسطه به بلكه و است بخشوده
و مٔومنان دلهاي در او منزلت و آبرو نيست جايز كه آنسان كرد, پيروي او از لغزشي چنين
كه كرده لغزشي چنان و داده فتوايي رويچنان آن از تنها او چه, برد; سٔوال زير نيز را امامتاو
او به دليلي يا و نيافته, در را آن دzلت جهت او اما رسيده او به دليلي يا نرسيده, او به دليلي
ديـدگاه از ـ قـويتر دليـلي با را آن وجود اين با اما دريافته, هم را آن دzلت جهت و رسيده
عذرها اين مجموعة ابنتيميه است/ داشته قبيل اين از عذري يا و تعارضديده, در ـ خودش

است/ كرده شرح و آورده گرد ا�ع�م ا�ئمة عن الم�م رفع كتابخود در را
نـقل او صـحابة mnopqو كرم ا پيامبر از ديگران و ابنعبدالبر كه مشهوري آثار و روايتها در
تـيمي سـليمان دادهانـد/ هشـدار آن بـه نسبت و داشته حذر بر عِالم لغزش از را ما كردهاند
تو در بديها همه كني عمل بدان و شوي پايبند است داده عالم هر كه رخصتي به گر ا ميگويد:
كه نيست كس هيچ كه كردهاند تصريح اين بر سلف پيشوايان ديگر و مالك آمد/ خواهد گرد



٣٤٩ حيله حرمت بودن قطعي
/mnopq خدا رسول مگر شود, گذاشته گفتههايشوا از برخي و گفتههايشپذيرفته از برخي

گر ا است واجب باشد گشوده اس?م براي را سينهاش خداوند كه كس هر بر روي اين از
استآن برايشثابتشده صحتنقل چنانچه رسيد, پيشوايان از يكي نظريسستاز و گفته
چـنانچه و گزيند سكوت آن به نسبت بلكه نكند, نقل ميكنند تقليد او از كه كساني براي را
از كه آرايي است بسيار چه, كند; توقف آن پذيرش در نشده ثابت برايش نقل صحت اصل
يك پـيروان كـه هست نيز مسايل از بسياري و ندارد, حقيقتي هيچ و ميشود نقل پيشوايان
او به و ميكنند استنباط او مذهب از پيشوايخود فقهي و اساسمبانياصولي بر فقهي مذهب
چنين به فقهياش يا اصولي مبناي ف?ن كه ميديد پيشوا آن گر ا كه حالي در ميدهند, نسبت

نميشد/ پايبند آن به هرگز ميانجامد نتيجهاي
گر ا كه مييابد در باشد داشته گاهي آ كيآنان پا و پروا از و فقاهتپيشوايان كساز هر بلكه
شده دين قراردادن بازيچه مايه چگونه كه ميكردند مشاهده و ميديدند را حيلهها اين آنان
mnopqو پـيامبر از حـيله نكـوهش در آنـچه گر ا و ميدادند, قطعي فتواي آنها حرمت به است
شـافعي رو ايـن از مـيگشتند/ بر خود نظر از بيقين ميرسيد آنان به است رسيده اصحابش
به مرا گفتة رسيد شما mnopqبه خدا رسول از من] نظر برابر حديثصحيحي[در وقتي ميگويد:
هيچ براي ميگويد: ابوحنيفه كه چونان هست, نيز پيشوايان ديگر حال زبان اين بكوبيد/ ديوار
فتوا ما گفتة به دادهايم فتوايي دليل اساسكدام بر و كجا از نيافته در كه زماني كسروانيستتا

است/ شده نقل پيشوايان از بسياري از اين همانند گفتههايي دهد/
رسـول اصحاب گفتههاي كه است آن فقيهان نزد مقرر قواعد و اصول از يكي همچنين
يكي گفته ] آن همانند واسطه به مگر نميشود گذاشته وا كنده, پرا فقه] [ابواب در mnopqكه خدا
براي كه آورديم حيله بودن اثر بي و باطل و تحريم بر ادلهاي چنان كنون تا ما صحابه]/ از ديگر
مقتضاي با كه نيز فقهي پيشوايان از كتبكساني نميماند/ آنها با مخالفت در كسحجتي هيچ
و رسيده آنان به ادله شود گفته تا است نبوده ادله اين دربردارندة ورزيدهاند مخالفت ادله اين
نـزد برسد, او به ندارد معارضي هيچ كه ادله اين كس هر بنابراين كردهاند/ تٔاويل را ادله آنها
او بـه ادله ايـن گـر [ا كـه كند تقليد كسي از باره اين در داشت نخواهد عذري هيچ خداوند
حديثصحيحي وقتي ميگفت: خود و ميكرد نهي او از تقليد از را ديگران خود ميرسيد]

مورزيد/ اعتنايي من گفته به برسد
مـذهب خـ?ف بـر نـصوص دzلت رغـم بـه كه كساني بر عبدالس?م بن عزالدين شيخ
است آن شگفتيها شگفت است: گرفته خرده چنين ميفشرند پاي آن بر همچنان پيشوايشان
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گونهاي به ميبرند, پي مسٔالهاي] [در خود پيشواي مستند سستي به مقلد فقيهان از برخي كه
از مسٔاله] آن همچنان[در اينوجود با اما سستينمييابند, آن دفع براي دليلي و پاسخ هيچ كه
در و واميگذارند ميدهد گواهي آن بر سنت و كتاب كه را كساني ديدگاه و ميكنند تقليد او
تٔاويلهايي با را گواهيها اين ميكنند تقليد او از پيامبريآسماني چونان كه پيشوايخود از دفاع
و است درستي و صواب از شدن دور و حق از گرفتن فاصله اين ميكنند/ توجيه دور بسيار

نيست/ خشنود و خرسند بدان خردمندي هيچ كه چيزي
درستي دربارة ما و كردهاند اخت?ف آن در كه نيست مسٔالهاي نخستين حيله مسٔاله البته
دست اين از كه مسايلي چه, رسيدهايم; يقين به شده ابراز آن در كه نظري چند يا دو از يكي
در _ربـاي فـضل رباي و متعه نكاح مكه فقهاي سران كه اين جمله آن از و بسيارند هستند
نينجامد مستي به كه اندازه آن تا را نبيذ نوشيدن كوفي فقهاي سران يا ميدانند, جايز را معامله^
آمده كنندگانشيقينحاصل اظهار خطاي به كه ديگر دستمسايلي اين از و ميشمرند ح?ل
فتوا بدان كه را كاري چنان كه هر است واجب بلكه نيست, جايز آنها در تقليدشان و است,
هر شود, محكوم كند حكم بدان كه هر نيز و دهد فتوا براساسآن كه هر و دهد انجام دادهاند
رسيدهانـد چيزها گونه اين اباحة به خود اجتهاد براساس كه را پيشينياني اين, وجود با چند
به كه كساني البته نميگيريم/ خرده برايشان آن سبب به و ميداريم معذور و نميكنيم محكوم
اما داشتهاند, اختيار در مستند عنوان به صحيح سنتي دادهاند فتوا معاملي رباي و متعه جواز

بـر عـمر حكم بگويد كسي كه آن مگر است, نداده دست به دليلي نسخ اين دربارة مٔولف ـ ١
ناسخ صحابي قول سنت اهل نزد شده, پذيرفته مباني پايه بر كه حالي در است/ نسخ دليل آن حرمت
ج پيامبران, خاتم به كنيد رجوع آنها نقد و متعه ادله بارة در بيشتر توضيح براي ـ نيست سنت يا كتاب

م/ ـ /١٥٣ ـ ١٣٨ ص ,٣

مفهوم به كه ] نيز النسيئة> في الربا <انما حديثربا و منسوخاست١ متعه جواز از كي حديثحا
بر صريحًا كه احاديثي وسيله به دانستهاند] جايز و ح?ل را قرضي غير رباي و كرده استناد آن
بـيان چـنين احـاديث ايـن و ميشود تفسير دارد دzلت معاملي^ _رباي فضل رباي حرمت
غـير است حصري بلكه نيست, حقيقي حصر zبا حديث در نسيه در ربا حصر كه ميدارد
شديدتر نيز آن حرمت و سختتر انواع ديگر از كه ربايي به دادن توجه هدف به و حقيقي

با گندم يا نمك, با خرما بيع همانند خود, جنس غير به ربوي بيع بر را حديث نيز ميتوانيد ـ ٢
<فـاذا حـديث با النسيئه> الربافي <انما حديث صورت اين در كنيد/ تفسير پايه اين بر و حمل جو

بر بيقين كند استناد فضل رباي حليت براي گفته پيش حديث به كسي گر ا اين بنابر است٢/
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حصري پايه, اين بر و يافت خواهد همسويي بيد> يدا كان اذا شئتم كيف فبيعوا اtصناف هذه اختلفت
شد/ خواهد حقيقي حصر هست الربا> <انما حديث در كه

در نـه سـنت, در نه هست, كتاب در آن بر دليلي نه كه حيله جواز به رسد چه تا خطاست,
و حيله بودن اثر بي و باطل بودن, نكوهيده بر همه اينها بلكه صحيح, قياسي در نه و اجماع
دليلي باب اين فرضدر بر گر ا حتي دارند/ دzلت جويد بهره حيله از كه كسي بودن گناهكار
از هرگز او صحابة نيز mnopqو خدا ضرورتميدانسترسول به مٔومني هر نداشت, وجود هم
اين وجود با دهند, فتوا آنها جواز به يا و بياموزند ديگران به را حيلهها اين كه نبودهاند كساني
نيست اين است/ داشته وجود نيز زمان همان در ارتكابحيله براي zزم دواعي و انگيزهها كه
جز چيزي به دانستن, از اندازه اين و نيست الهي دين شايستة هرگز حيله كه روي آن از مگر
تنها آخرت و دنيا درستي و پسنديده خويش بندگان براي خداوند كه ديني حقيقت معرفت

نيست/ نيازمند ميگردد پذير امكان بدان
و نادرستاست, نسبتي شافعي_ره^ و ابوحنيفه به حيلهها گونه اين جواز دادن نسبت دو:

نيست: ميآوريم زير در كه متوني از روشنتر گواهي حقيقت اين بر
ميگويد: است حنفيه پيشوايان از خود كه صاحبالمبسوط ١ـ

مـيرسد ح4ل به آن وسيله به يا ميجويد رهايي حرام از آن وسيله به شخص كه حيلهاي

ميكنند/ قصد را حرمت آن از و ميبرند كار به كراهت> > واژه ديگر برخي و حنفيه متقدمان ـ ١
به عنايت با مييابيم/ ميشود نقل ديگران و احمد , شافعي مالك, از آنچه در بفراواني را تعبير اين ما
هم ديگر سويي از و است مكروه حيله بگوييم كه ميرود ميان از گفته دو اين ميان تعارض نكته اين

است/ گناه و تجاوز بگوييم

حـيله ديگـر انسـاني حـق دربـارة كسـي كـه است مكروه١ حيلهاي آن تنها است/ پسنديده
وانـمود حـق را آن و كـند حـيله باطلي در يا ببرد, ميان از را حق آن كمكحيله به و ورزد

شـيوه ايـن بـر آنـچه شـود/ وارد حـق بـدان شبههاي كه آنجا تا كند حيله حقي در يا سازد,

ندارد/ اشكالي نخستگفتيم كه باشد شيوهاي بر آنچه و است, ناپسند باشد
ميگويد: است حنفيه پيشوايان از هم او صاحبالمحيطكه ـ ٢

مشكن/ خود سوگند و بزن آن با و گير دست در باريك چوبهاي از دستهاي : ٤٤. ص ـ ٢

است آن نـيز مـعيارش و است تَْحنََث٢> و�ى بِِه فَاْضِرْب ِضغْثًا بِيَدِك <َوُخْذ آيـه حـيله مستند
بـردن مـيان از بـراي گـر ا امـا است, پسنديده باشد گناه از شدن دور و حرام از فرار گر ا كه

است/ تجاوز و گناه بلكه نه, باشد, مسلماني حق
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صحابه بزرگان از كه حسن بن محمد از الكافي كتابخود در است حنفيه از كه نسفي ـ ٣
است: گفته كه ميكند نقل اوست مذهب نشر و تمدن در بزرگ افتخاري داراي و ابوحنيفه

مٔومنان اخ4ق از ميانجامد حق ابطال به كه حيلههايي وسيله به خداوند احكام از گريختن

نيست/

يجمع z و مجتمع بين حديث<zيفرق آوردن كتابالخراجپساز در ابويوسف قاضي ـ ٤
ميگويد: چنين الصدقة> خشية متفرق بين

زكاتخودداري پرداخت از كه نيست ح4ل دارد ايمان واپسين روز و خدا به كه كسي براي

را خود مال سان بدين تا آورد در جماعتي ملك به و كند خارج ملكخود از را آن يا ورزد,

جماعت آن از فرد دستهر در كه گوسفند و گاو و شتر از مقدار آن نتيجه در و كند پراكنده

از زكات بدينترتيبوجوب و باشد زكاتبيرون شمول از و نصاب حّد از كمتر گرفته قرار

بنمسعود عبدالله از كرد/ حيله نبايد سببي و زكاتبههيچوجه ابطال در شود/ برداشته او مال

كس هر نيستو مسلمان ورزد زكاتخودداري دادن از كه <كسي گفت: استكه مارسيده به

خـودداري او بـه زكـات دادن از كه هنگامي نيز ابوبكر نيست>/ نمازي او براي ندهد زكات

رسـول بـه كـه مـلكي گـر <ا گـفت: ديد روا و ح4ل را كنندگان خودداري با جنگ و كردند

mnopqروايت رسـولخدا از نيز جرير ميجنگم>/ آنان با بدارند باز من از mnopqميدادهاند خدا

ك/: ر/ است/ خشـنود كـه بـرود و گـويد بـدرود را شما حالي در بايد ميدهد زكات كه آن ـ ١
/ ٨٠ ص السلفيه, مطبعة الخراج, كتاب ابويوسف,

راض>/١ هو و يصدر حين عنكم المصدق <ليصدر فرمود: كه ميكند

كـه حيلههايي حرمت در ميكند, اع?م حرام زكات در را حيله بزرگ پيشواي اين وقتي
بابزكات ميان تفاوتي دارد ناسازگاري تشريع فلسفة با و ميكند باطل نقضو را شرع مقاصد

نيست/ ابواب ديگر با
حـنفي مذهب گسترش در و بود مطلق طور به ابوحنيفه گرد شا برجستهترين ابويوسف
است/ شده شناخته و روشن مذهب اين عالمان نزد كه كرده خود آن از را افتخاراتي چندان

چـنين البـاري فتح در است شافعي مذهب پيشوايان از كه عسق?ني ابنحجر حافظ ـ ٥
ميگويد:

از برخي است/ كرده تصريح ديگران حقوق بردن ميان از براي حيله بودن مكروه بر شافعي

اين پيرو محققان از بسياري اما است, كراهتتنزيه كراهت, از وي مقصود گفتهاند او پيروان
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گـناه حيله انجام با شخص و است تحريم كراهت او مقصود گفتهاند: غزالي همانند مذهب

بـنابر مانوي>/ امرٔي لكل انما <و كه mnopqاست حضرت آن فرمودة حقيقت اين دليل ميكند/

گـناه ايـن از را او بـيع صـورت و است افـتاده ربـا در كند ربا قصد بيع عقد به كس هر اين

بـارة در كه لعنتي مشمول و است محلّل كند تحليل قصد نكاح عقد به كه هر و نميرهاند,

نميرهاند/ حكم اين از را او نكاح صورت و آمده, محلل

كـردن حـ4ل يـا و كرده ح4ل خداوند كه چيزي كردن حرام آن از هدف كه چيزي هر

كه نيست تفاوتي هيچ گناه حصول در و است گناه باشد است كرده حرام خداوند كه چيزي

چيزي از يا و شده نهاده حرام همان براي كه شود چيزيبهرهجسته از حرام فعل انجام براي

براي ذريعهاي را شخصآن اما شده وضع حرام غير براي كه شود جسته بهره حيله عنوان به

ميدهد/ قرار حرام به رسيدن

از ميآورد پي در را دين احكام ساختن بازيچه كه حيلههايي وقتي گذشت, آنچه استناد به
درستنيستحكم هرگز باشد, حرام شافعي و ابوحنيفه فقهي, بزرگ پيشواي دو اين ديدگاه
معتبر است ظاهر آنچه ما براي كه آن استناد به چند هر شود, داده نسبت آنان به حيله جواز به
را مٔومن فعل استبايد ممكن كه جايي تا و ميشود گذاشته وا خدا استبه باطن آنچه استو
مسايل كثر ا در يا بسياري در آن نبودن اثر بي و حيلهورز كار بودن نافذ به برصحتكرد, حمل
نافذ و داشتن اثر به حكم استو چيز يك كاري, بودن ح?ل به حكم چه, باشند; كرده حكم
حرمتو از نه و ميآيد zزم حليت داشتن اثر و بودن نافذ از نه و ديگر; چيزي كار آن بودن
شافعيه و حنفيه نمونه, براي حكم; ظاهر در آن بودن اثر بي و بودن باطل عقد, يك در گناه
به كس هر ميگويند: حال عين در و ميدانند جايز ظاهر بنابر آنها دنيوي احكام در را عقود

است/ شده بزرگ گناهي مرتكب خداوند نزد ورزد نيرنگ و مكر و آورد روي حيله
چيزهايي شود داده نسبت ديگران به يا و شافعي و ابوحنيفه به است جايز آنچه اين بنابر
كتب در بسياريچون استكه حالي در اين دادهاند/ نظر حرمتآنها عدم حليتو به كه است
اشتباه داشتن> اثر و بودن نافذ معناي به <جواز با را حليت> معناي به <جواز مينگرند پيشوايان
ميدهند نسبت پيشوايان به را اساسچيزي همين بر و ميآميزند درهم را دو اين و ميگيرند

است/ نبوده آنان نظر كه
كـارهاي بـط?ن بـه حكـم است پسـنديده و شـايسته مـا ديـدگاه از آنچه اينجا در البته
لفظ, چون آشكار قرينهاي كه آن بر مشروط است, دنيوي احكام در حيله از بهرهجويندگان
استو بوده حيله قصد و بوده كار در حيلهاي كه اين بر آن همانند و عام عرف عرفخاص,
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حديث و فقه پيشوايان بيشتر و احمد و مالك كه است مبنايي براساس اين باشد/ داشته جود
آن غير احتمال تقريبًا و ميكند اقتضا را آن ادله كه است چيزي نيز همين و گرويدهاند, بدان

ندارد/ وجود
حـيله صـورتهاي از برخـي بارة در مجتهدان است ممكن كه برد ياد از نبايد همه اين با
از صـورت ف?ن كه اساس اين بر برخي روي همين از و باشند داشته متفاوت ديدگاههايي
در را آن ديگر برخي و كنند حكم آن تحريم به ميبينند شريعت مقاصد نقضكنندة را حيله
ادله در كه ظهوري حسب بر يك هر كنند, حكم آن جواز به و نبينند شرع مقاصد با تناقض
كلي قاعدة اين در ـ گفته نصوصپيش استناد به ـ همه گرچه برترشديدهاند, آنچه و يافتهاند
است/ شديد حرمتي به محكوم نقضميكند را شرع مقاصد كه حيلههايي كه دارند نظر اتفاق
فراواني شمار و نيست حقيقتي هيچ داراي ميكنند نقل پيشوايان از آنچه از بسياري : سه
از او فـقهي و اصولي مباني و قواعد براساس فقهي پيشواي يك پيروان كه هست مسايل از
ميدانست پيشوا آن گر ا كه اين با ميكنند, مذهبمعرفي آن عنوانحكم به و مذهبشاستنباط
و هـوسها بـازيچة را ديـني احكـام و ديـن كه ميانجامد حيلههايي چنين به او فتواي و مبنا
را چيزي آن حاضر روي, هر به و نميشد پايبند بدان هرگز ميدهد, قرار خواستههاينفساني

نميبيند/ غايب كه ميبيند
استو zزمةنصوصشرعيحق كه گرچه نيست, فتوا مبنا يا يكفتوا zزمة اين, بر افزون
نـيز تـناقض او حق در و نيست پنهان شارع بر لوازم كه چرا كرد; حكم ميتوان آن براساس
ممتنع هيچ شارع غير مورد در اما است/ حق گفتهاش zزمة اساس همين بر و نيست ممكن
zزمة گر ا كه گونهاي به باشد, پنهان و پوشيده او بر گفتهاش لوازم و بگويد را چيزي كه نيست
فقيه يك مبناي يا فتوا zزمة به اين, بنابر نميگفت/ را سخن آن ميدانست را خويش سخن

است/ نگفته كه داد نسبت او به را چيزي استناد بدين گفتو او فتواي مبنايا نميتوان
و پرهيزكاري و فقاهت در فقهي پيشوايان بلند كسجايگاه هر ميگوييم: كه است چنين
mnopqو پـيامبر از حـيله نكـوهش و حرمت در آنچه گر ا كه يافت خواهد در بداند را انصاف
قطعي حكم آن حرمت به كه نميداشتند آن جز راهي ميرسيد آنان به است آمده او اصحاب
كه نميداشتند آن جز راهي ميديدند را حيله فراوان مفسدههاي و بد آثار گر ا همچنين كنند/
را مـفسدهها ايـن از اندكي كه آن با سلف از بسياري كه آنسان كنند, برخورد آن با بسختي

كردند/ چنان ديدند
انتظار چنين آوردهاند روي آنها استنباط و حيلهها تفريع به كه فقهي پيشوايان پيروان از ما



٣٥٥ حيله حرمت بودن قطعي
اخير عصرهاي در و چنيننكردند اما پيشگيرند, در را خويش پيشوايان راه همان كه داشتيم
همة به را حيلهها اين و پرداختند اصول و قواعد بر آنها تفريع و گون گونا حيلههاي اختراع به
حـدود, اسـتبراء, عّده, حج, زكات, روزه, نماز, چون ابوابي به حتي آميختند, در فقه ابواب
ضوابط مقتضاي آنچه به حتي استنباط و تفريع اين در آنها آن/ جز ارثو نذر, و سوگند بيوع,
بسنده ميكردند, نقل ايشان از خود آنان و بودند كرده ترسيم پيشوايانشان كه بود اصولي و
بيفكنيم استنباطها و تفريعها اين به راستين نگاهي گر ا كه اين با رفتند, فراتر نيز اين از و نداشتند
يافته تدون اصول بر و زنيم محك كردهاند نقل خويش پيشوايان از كه را قواعدي همان با و
ايـن بـنابر است/ بـاد بر همه بنيان و بياساس همه كه ديد خواهيم سازيم, منطبق مذهبشان
سان آن ـ حيلهها اين چه, شود; نقل هدايتگر پيشوايان اين از اينحيلهها نيستجواز شايسته
اسـتنباط آنان قواعد از قاعدهاي از گفت ميتوان كثر حدا و نيست, آنان كتب در ـ گفتيم كه
ميدانست را آن نتيجه و zزمه صاحبش گر ا كه قاعدهاي بسا چه كه حالي در است, ميشده
به حيلههايي چنين كه است آن پيشوايان اين مراعاتحق پسzزمة نميپذيرفت/ را آن اصل
خـوش حـنبل بـن احـمد روي هـمين از نشود/ نقل آنان از دارند كه بسياري زشتي واسطه
و متعه, فضل, رباي نبيذ, بودن ح?ل چون مسايلي مكّيان و مدنيان و كوفيان از نميداشت
كساني براي بودند كرده اشتباه نظر اين در فراوان ادلة حكم به كه را پشت از زنان با نزديكي
پيشوايان اين بر آنها واسطه به يا كنند, تقليد آنان از مسايل اين در ميرفت آن بيم كه كند نقل
اقـامه در ابـنتيميه خـود استاد تبع به الموقعين اع�م در جوزي ابنقيم ع?مه گيرند/ خرده
بـه و گشـودهانـد را حيله راههاي كه نكوهيده اين بر را فقهي پيشوايان متٔاخر پيروان دzيل,

ميگويد: او رفتهاند/ فراتر آن از و نكرده بسنده شده نقل بصراحت پيشوايشان از كه همان
بـر نـيست صـحيح فـقه پـيشوايـان از يك هـيچ از آنها جواز به قول كه حيلههايي پسينيان

در فردا و دراشتباهند, نسبتدادن اين در كه آن با نسبتدادهاند, اينپيشوايان به و ساختهاند

بود/ خواهند پاسخگو پيشوايان آن برابر در خداوند پيشگاه

انجام به نه او يافتكه خواهد در بداند را او ديني جايگاه و فضل و شافعي كسسيره هر

ميكرد/ توصيه آن به را مسلماني نه و ميشد, رهنمون بدان را كسي نه بود, معروف حيله

خود كردههاي از نسبتدادهاند, خود پيشوايان به و كرده ذكر كهپسينيان حيلههايي بيشتر

آوردهاند/ در خويش مذهبپيشوايان به و گرفتهاند علمايمشرق از كه است آنان

عـقد طـرف نـيت و قـصد بـه و ميساخت جاري ظاهرشان بر را عقود شافعي گرچه

دروغ به را مردم كه است پيراستهتر اين از بسيار او و است دور او از بسيار اما نمينگريست,
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باطنشخ4فظاهر استكه روشن و ندارد آنچههيچحقيقتي به و حيله فريبو نيرنگو و

چنين كه نميرود اين گمان هم شافعي از كمتر دينداراني و عالمان به دهد/ فرمان است آن

باشند/ دانسته مباح را چنينچيزي يا داده فرمان

معتبر را نيت و قصد عقد شخصدر كه آن تفاوتميان كه است اين ميگوييم آنچه دليل

بر است معلوم كه بداند جايز را عقدي كه آن ميان و كند, ظاهرشجاري بر را عقد و نداند

خداوند به چه, است; روشن استبسيار آن خ4فظاهر باطنشبر و شده نيرنگبنا و مكر

كس هر فقه/ پيشوايان از ديگر كسي ونه شمرده جايز را عقدي شافعيچنين امام نه سوگند

را آنچه بود; خواهند آنان پاسخگوي خداوند نزد در داده نسبت آنان به را چيزي چنين هم

ظـاهر بر را خود قضاوت و احكام قاضي كه است آن همانند دانستهاند جايز فقه پيشوايان

به معتقدان آنچه اما باشند, دروغگو آنان واقع در گرچه جاريميكند, و گواهانمبتني عدالت

گـواهـان بـدانـد آغـاز هـمان از قـاضياي كـه است آن هـمانند دانستهاند جايز حيله جواز

آنان عدالت ظاهر استناد به حال عين در و ندارد حقيقتي هيچ ميگويند آنچه و دروغگويند

قضاوتكند/ و حكم

كـه را كـاUيي خريدار كه است اين تنها دانسته جايز شافعي آنچه نيز عينه بيع مسٔاله در

از عقود اين بودن سالم و مسلمان عقود ظاهر بر مبتني اما بفروشد, فروشنده به دوباره خريده

هزار به دينار هزار [قرضدادن] بر عقد طرفهاي ميشد گفته شافعي به گر ا ولي حيله, و مكر
در كـه را كاUيي و كردهاند معاملهاي اساس اين بر و كردهاند تباني و توافق دينار دويست و

آن بشدت و نميدانست جايز را بيع اين هرگز دادهاند قرار ربا كردن ح4ل وسيله آمده ميان

مـيكرد نقل شافعي از را حيله به فتوا كه هر با شافعي فقه پيرو پيشوايان ميكرد/ محكوم را

مخالفتميورزيدند/

آجري ابوبكر است: آمده آن در كه ميكنند ذكر را ماجرايي حيله بارة شيخشدر و قيم ابن
دربارة است, شافعي اصحاب قدماي از و برجسته پيشوايان از يكي كه زبيري, ابوعبيدالله از
ف?ن گر ا كه ميخورد سوگند مردي گفت: پرسيد ميشود داده نسبت شافعي به كه خلع حيلة
به ابوبكر دهد/ انجام را كار آن كه ميشود ع?قهمند سپس است/ ط?قه زنشسه بكند را كار
زن آن از خلع ط?ق به كه ميدهند فتوا چنين شافعي پيروان مسٔاله اين در گفت: ابوعبدالله
هـمسري بـه را زن دوبـاره آنگـاه [و دهد انجام ميخواهد كه را كاري آن سپس شود, جدا
من به و ندارم, سراغ شافعي گفتههاي در چيزي من گفت: پاسخ در زبيري آورد]/ در خويش
چنين كه را كساني و دارد, شده شناخته و معروف نظري باره اين در وي كه است نرسيده نيز



٣٥٧ حيله حرمت بودن قطعي
ابن نميبينم/ او] به سخني [چنين دهندگان نسبت و سازندگان بر جز ميكنند نقل او از سخني

ميافزايد: ادامه در قيم
او گـر ا و اوست, سـخن اين گر ا و است, شافعي مذهب در بزرگ پيشوايان از يكي زبيري

حيلههاي بارة در ميداند, پيراسته سوگند شكستن از برايگريز خلع حيله از را شافعي چنين

چـه حـرام حـقوق ديگـر و حـقوق و زكات اسقاط حيلههاي تحليل, حيلههاي ربا, صريح

داشت؟ گمان ميتوان

ميريزد/ فرو پايه از بودند آورده ميان به كه شبههاي بنيان گفتيم كه وجه سه اين با اينك
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هفتم فصل

آنها به پاسخ و شبهه چند

حكـايت آن جـواز از كه ادلهاي با حيله بط?ن و حرمت ادلة بگويد: كسي است ممكن
بـه كه آن به رسد چه تا دانست, حرام را حيله نميتوان اين بنابر و است تعارض در ميكند

شود/ حكم شرع در آن حرمت بودن قطعي
آورده ميان به ميتواند شبهه اين طرح مقام در كه را دzيلي آشكارترين و استوارترين ما

ميدهيم: نيز را يك هر پاسخ و ميكنيم ذكر شود
همسر كه كرد ياد سوگند ميكرد اقتضا چنين كه سببي واسطه cdefgبه ايوب خدا پيامبر : يك
بيرون سوگند اين از كمكحيلهاي به داد اجازه او به سپسخداوند زند/ تازيانه صد خويشرا
يك دسـته همين با آنگاه و باشد چوب يكصد آن در كه بردارد دسته يك كه اين آن و آيد,

مشكن/ خود سوگند و بزن آن با و دستگير در باريك چوبهاي از دستهاي : ٤٤ ص. ـ ١

تَْحنَْث١> )ى َو بِِه فََاْضِرْب ِضْغثًا بِيَِدَك <َوُخْذ فرمود: كريم قرآن در كه چونان بنوازد, او بر ضربه
تازيانه هم از جداي ضربه ميبايستيكصد امر ظاهر در حضرت آن استكه حالي در اين و
را حيلهها ديگر و ميدانيم روا و ميپذيريم را حيله همين شريعتخود در نيز اينكما ميزد/

ميكنيم/ قياس آن بر نيز
است: جمله آن از كه دادهاند پاسخهايي شبهه اين رّد در عالمان

اين و است <زدن> شده zcdefgزم ايوب بر لغت حكم به و سوگند اين موجب به آنچه ـ ١
را آن لفظ كه است چيزي فتوا اين تفسير, اين بنابر جا/ يك يا باشد كنده پرا كه نميكند تفاوتي

dayani
Typewritten Text
بازگشت به فهرست



٣٥٩ ا آنه به پاسخ و شبهه چند
از را لفظ كه است چيزي حيله زيرا باشد; يكحيله كه آن نه است, كرده اقتضا اط?ق هنگام به

گرداند/ بر ديگر چيزي به اط?ق, هنگام به خود مقضاي
است, كنده پرا زدن آمده, zcdefgزم ايوب بر لغت حكم به و سوگند اين موجب به آنچه ـ ٢
قبل شريعت زيرا درستنيست; مخالفشريعتماست آنچه به كردن استدzل اما يكجا, نه
نيامده آن خ?ف بر چيزي ما خود شريعت در كه است حجت ما براي صورتي در تنها ما از
و سوگند ما شريعت در است, معروف آنچه بنابر سوي ديگر از كه است حالي در اين باشد/
تـفسير آن بـراسـاس و شخصحـمل خود قصد بر يا و عرف بر يا لغت, بر يا آن مقتضاي
بـه ضربهها زدن سوگند, مقتضاي بگيريم كه را معيار سه اين از يك هر اينجا در و ميشود,

مجموعه/ قالبيك در نه است متفرق صورت
چند هر ميكند, جايز يكجا را تازيانه زدن كه دارد وجود cdefgعلتي ايوب داستان در ـ ٣
هـمسر كـه است اين گفتيم كه علت آن نيست/ چيزي چنين اط?ق هنگام در لفظ مقتضاي
در آنچه با وي بيماري يافتن بهبود و شوهرش س?متي به فراوان ع?قهمندي سبب به ايوب
برابر در ناشناس مردي صورت به شيطان ميان اين در بود/ او براي دارويي پي در داشت توان
نـبرد پـي بـودنش گـناه و شرك به وي كه گناه يا شرك از گونهاي به را وي و شد آشكار او
زن آن شود/ طرف بر بيمارياش نتيجه در و كند توصيه آن انجام به را ايوب تا كرد راهنمايي
گر ا كه كرد ياد سوگند سپس است/ بوده شيطان آن گفت: ايوب و داد اط?ع ايوب به را اين
شـفا را او خـداونـد كه آن از پس زند/ تازيانه صد را خويش همسر دهد شفا را او خداوند
و گيرد بر باشد داشته چوب رشته صد كه نازك چوبهاي از دستهاي داد فرمان وي به بخشيد
كردن نيكي جز و بود معذور بود كرده آنچه در او كه چرا بنوازد; او بدن بر ضربه يك را آن
داشتاز وجود كفاره گر ا چه نداشت; وجود كفاره شريعتآنان در اين بر افزون بود/ نخواسته
سـوگند آنـان شريعت در نبود/ زن آن زدن تازيانه به نيازي و ميشد عدول كفاره به تازيانه
نيز ما شريعت در سوي ديگر از ما/ شريعت در حدود بمانند درست بود, حد اجراي موجب
حدش اجراي در باشد داشته عذري او بر حد اجراي به محكوم فرد گر ا كه است شده ثابت
يك بـه همه و برگرفته آن همانند يا نازك شاخة صد كه ترتيب بدين ميشود, داده تخفيف
بن سعد بن سعيد از سهل, بن ابوامامة از ديگران نيز و احمد ميشود; نواخته او بدن بر ضربه
محله ميان در كه ناقصدستبود ضعيفو مردكي ما كوي در گفت: كه روايتكردهاند عباده
او با بدكارگي به كه ديدند كنيزانشان از كنيزي روي بر را وي كه اين تا نميايستاد باز بدي از
از نهاد/ ميان mnopqدر خدا رسول با را ماجرا اين عباده بن سعد ميگويد: راوي است/ مشغول
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رسـول اي گـفتند: بـزنيد/ تـازيانه را او mnopqفـرمود: خدا رسول بود مسلمان مرد آن كه آنجا
فـرمود: مـيميرد/ زنـيم تازيانه صد را او گر ا ميپنداريد; كه است آن از ضعيفتر mnopqاو خدا

او پـيكر بر ضربه يك به را آن سپس و باشد داشته شاخه صد كه برداريد خرمايي خوشه ـ ١
/١٨ باب الحدود, كتاب ماجه, ابن سنن : ك/ ر/ زنيد/

كردند/ را كار اين نيز آنان و واحدة>١ ضربة به اضربوه ثم شمراخ مٔاة فيه zًعثكا له <خذوا
او بـا كه كسي نميدانست او داشت; عذر خود كردة براي ايوب همسر گفتيم كه چونان
و داشت خود شوهر به كردن نيكي قصد تنها ديگر سويي از استو بوده شيطان گفته سخن
كنند برخورد چنان او با كه داد فتوا چنين پيامبر ايوب روي همين از نبود/ كيفري چنان سزاوار
در بود, كرده بسياري مداراي ايوب با زن آن اينها, همة كنار در ميشود/ برخورد معذور با كه
از سوي آن از و بود يافته كرامتي خداوند نزد و كرده نيكي او به ورزيده, شكيبايي او بيماري
ايوب براي متعال خداوند كه كرد اقتضا همه اين بود/ ناتوان مستقل تازيانة ضربه صد تحمل
با كردن مدارا كنار در ـ بود پذيرفته صورت او خدايي خشم پي در كه ـ را سوگند به كردن وفا
مقصود كه گونهاي به سازد, نداشتميّسر هم كيفري چنان استحقاق كه معذور و كار نيكو زني
بر تازيانه, يكدسته با زدن يكبار با آن كنار در و آيد حاصل او براي آزردن همان يعني زدن از

است/ الهي رحمت آثار از اين باشد, گرفته نيز خويشآسان همسر
ضعيفي دربارة سنت دليل با قرآني دليل ايوب داستان در چگونه كه شد روشن بدينسان
نميتوان نصخاصهستند يكمورد هر كه مورد دو اين از و دارد هماهنگي بود كرده زنا كه

داد/ سرايت موارد ساير به را حكم
آنچه همانند گريزي راه به نذر] عهد, [سوگند, نذور و َايمان ابواب در ما شريعت در البته
اجرايحّدي بر سوگند كه كسي چند هر نيست, نيازي بود داده فتوا بدان ايوب داستان اين در
ما شريعت در كه چرا باشد; ناتوان تازيانه تحمل از ضعيفو يا و بيگناه و معذور شده ياد او معذور]بر و ضعيف براي كيفر تخفيف [يعني حكم اين است/ شده تشريع كفاره ابواب اين در
به محكوم فرد استكه صورتي در آن و مييابد, سريان نيز ما شريعت به ابوابحدود در تنها
بـه امـيد البـته و كند تحمل را مستقل تازيانههاي نتواند و باشد ناتوان و ضعيف حّد اجراي
اجراي به بود كرده زنا كه ضعيف مرد آن بارة mnopqدر پيامبر كه چونان نباشد, نيز او بهبودي
داشـته وجود عذر رفتن ميان از شخصو بهبودي گر ا اما داد/ فرمان تخفيف اين با حكمي
علي از نقل به صحيحخود در روايتمسلم ميافكنند/ تٔاخير به عذر زوال زمان تا را حّد باشد



٣٦١ ا آنه به پاسخ و شبهه چند
بود/ كرده mnopqزنا پيامبر كنيزان از يكي فرمود: كه جا استآن حكم اين cdefgدليل طالب ابي بن
دوران بـتازگي ديدم و رفتم وي سراغ به من زنم/ تازيانه را او داد فرمان mnopqمرا خدا رسول
پس قتلششوم/ سبب زنم تازيانه را او گر ا ترسيدم روي همين از استو كرده سپري نفاسرا
به تا گذار وا را او كردهاي شايستهاي كار > فرمود: او و نهادم ميان mnopqدر خدا رسول با را مسٔاله

ص ج٣, الموقعين, اع�م ;١٥٢ ـ ١٥٠ ص الدليل, اقامة ;٩٩ ـ ٩٧ ص اللهفان, اغاثة ك/: ر/ ـ ١
/١٨٥ ـ ١٨٣

گردد>/١ باز عادي حالت
كريم قرآن در يوسف داستان اط?ق استناد به است جايز حيله شود گفته است ممكن : دو
توشة در را پيمانه كه اين آن و گرفت, برادران ديگر از كمكيكحيله به را برادرشبنيامين كه
كه آن پي در آنگاه استو شده دزدي كه آورد بر بانگ او و آنان بر سپس و داد برادرشجاي
اينيكحيله گرفت/ اختيار در است دزد كه اين استناد به را او يافتند او توشه در پادشاه پيمانة

ميكنيم/ قياس همين بر را حيلهها ساير ما استو
برادرشو با قبلي تباني و همدستي با يوسف كار اين گفتهاند كه است آن شبهه اين پاسخ
اجازه خود صاحبحق گر ا كه است حالي در اين و پذيرفت صورت او رضايت با همچنين
يُوُسَف َعليى َدَخلُوا ا لَّمى <َو كه است آيه اين گفتيم آنچه دليل پيشنميآيد/ كار در اشكالي دهد

همان من گفت: و داد جاي خود نزد را برادرش شدند, داخل يوسف بر چون : ٦٩ يوسف. ـ ٢
مباش/ اندوهگين ميكردند آنان آنچه از توام/ برادر

خود او كه ميكند دzلت اين و يَْعَملُوَن٢> كىانُوا ا بِمى تَبتَئِْس ّ ف&ى َاُخوَك انا ِانّيى قىاَل اُه َاخى ِالَيِْه آويى
كـرده اين از پيش برادرانش آنچه از كرد توصيه وي به و شناخت آغاز همان در را برادرش
از پس او كـه نميپسندد و نميدارد روا سليم ذوق و عقل اين بنابر نباشد/ اندوهگين بودند
مردمان ميان در و سازد متهم بدروغ, هم آن تهمت, زشتترين به را وي خود برادر شناختن
آنچه از كه است فراوان آزار اندازه آن دربردارندة كاري چنين كند/ اع?م او بر را اتهامي چنين
يـوسف چگـونه بـنابرايـن, مـيرود/ فراتـر و ميشود فزونتر نيز كردند او با يوسف برادران
داشته روا او به را سختتر آزار ديگر سويي از و برداشته او از را آسانتر آزار سويي از ميتواند
آن از پس و بـدارد گـرامـي نـيكي به و دهد جاي خود بر در را او ميتواند چگونه باشد؟يا
از پيش او شود: گفته كه نيست آن جز چارهاي پس بشمرد؟ روا وي بر را اهانت بزرگترين
او به كار اين براي نيز برادر و ساخت گاه آ آن از را برادرش بود انديشيده كه تدبيري اجراي



فقه فلسفة با ناسازگار شرعي; حيلههاي ٣٦٢

كه است ديگراني و كعب سخن دهد گواهي آيه از برداشت اين بر ميتواند داد/آنچه اجازه
جـدا تـو از مـن پس گـفت: او توام, برادر همان من گفت: بنيامين به يوسف چون گفتهاند:
چـهسان مـن دادن دست از بـه مادر و پدر كه ميداني خود تو داد: پاسخ يوسف نميشوم/
اين و شد, خواهد افزوده آنان اندوه دارم نگه خويش نزد را تو اينك گر ا و شدند, اندوهگين
تو به چيزي كنمو نام بد آشكار رسوايياي به را تو كه آن پساز مگر نگردد پذير امكان مرا كار
ص?ح خود را آنچه ندارد/ اهميتي برايم داشت: اظهار بنيامين نيست/ زيبندهات كه نسبتدهم
جاي تو توشة در را اينپيمانهام پسمن يوسفگفت: نميشوم/ جدا تو از من كه ديدهايبكن
آزاد از پس برگردانـدنت زمينة تا كردهاي دزدي كه ميكنم اع?م تو دربارة سپس و ميدهم
و بار <پسچون ميآورد: باره اين در كريم قرآن بده/ انجام گفت: او باشد/ فراهم برايم كردنت

/٧٠ . يوسف ـ ١

بـدينسان كـريم قـرآن داد///١> جاي برادرش توشة در را پيمانه ساخت آماده را آنان توشه
بـرادر بـا يـوسف آنـچه تفسير اين براساس ميكند/ تٔاييد آن كليت در آورديم كه را روايتي

پذيرفت/ صورت ديده آزار اجازة با كه آزاري ولي بود, آزار ظاهرش خويشكرد
و بودند سرقتنكرده كه آن با شد, يوسفبانگسرقتزده برادران همة بر چرا كه اين اما
در دزديد!>, همه شما كاروانيان <اي كرد: اع?م يوسف دستور به دهندهاي بانگ چرا كه اين
آنان كه بوده آن سخن ازاين يوسف مقصود استو كنايه باب از تعبير اين پاسخشميگوييم:
پنهان و دور پدر چشم از ورزيدند كه خيانتي و حيله با و دزديده پدرش از خردسالي در را وي

ميخوانند/ نيز سارق نام به را خائن گاه سوي آن از كه است حالي در اين و بودند, كرده
كه گماني بنابر و خويش جانب از زده, بانگ چنين كه آن دهيد پاسخ ميتوانيد همچنين
رازي فخر امام باشد, داده فرماني چنين وي به يوسف كه آن بي است, كرده كاري چنين برده

است: گفته و كرده دفاع دوم پاسخ اين از
از را كار اين ـ دستهاش و دار و منادي همان يعني ـ آنان استكه اين اوضاع ظاهر به نزديكتر

جز ديگر كسي طرفي از و نيافتند و جستند را پيمانه چون آنان زيرا دادند; انجام خود جانب

را پـيمانه هـمانها كـه يـافت قـوت ايشـان در گـمان ايـن نبودند جا آن در نيز كاروانيان آن

/١٧٩ ص ,١٨ ج الكبير, التفسير رازي, فخر ـ ٢

برداشتهاند/٢
جا آن است, كرده پيروي رازي فخر امام از ديدگاه همين برگزيدن در المنار صاحبتفسير
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گويد: كه

چنان ـ منادي همان يعني ـ او كه ندارد وجود اين بر دال چيزي آيهها سياق در يا عبارت در

گفتن دروغ به را يوسفكسي چگونه كه شود گفته تا است گفته يوسف فرمان به را سخني

تكـلف به مفسران از برخي كه آنسان شود, پيدا آن براي تٔاويلي به نياز آنگاه و داده, فرمان

ساختهاند/ تٔاويلي چنين

است پذيرفتني و ظاهر آنچه و ندارد ظهوري نظر دو اين كه است عقيده اين بر نگارنده
و جايگاه از گاهي آ با منادي آن كه است نبوده چنين هرگز زيرا ميباشد; نخست تفسير همان
در و آورده خويشفرود بر در را آنان او كه اين از اط?ع با و مصر عزيز نزد كاروانيان منزلت
است, داشته گرامي ميشدند وارد او بر كه هيئتهايي ديگر همة بيشاز را آنان آمدهاند كه بار هر
با كار اين كه آن مگر دزديد> همه شما كاروانيان! <اي كه دهد قرار سخن اين مخاطب را آنان
كاري چنين دستبه طرفخود از او گر ا باشد, يوسفصورتپذيرفته خود فرمان به و اجازه
در ايشان با گفتن سخن در م?يمتري لحن و ميكرد خورد بر بيشتري نرمي با آنان با بود زده
افزون بانگنميزد/ آنان بر عنواني چنين به و نميخواند دزد صريحا را آنان و پيشميگرفت,
خود الَْملِِك> اَع ُصوى عبارت<نَْفِقُد در آن ذكر و اِرُقوَن> لَسى عبارت<ِانَّكُْم در اينحذفمفعول بر
است/ بوده يوسف دزديدن به كنايه دزديد> <شما كه اين از مقصود استكه آن بر ديگر دليلي
ميداند كه اوست چه, نيست; پذير امكان استوار و بليغ كنايهاي يوسفچنين جز كسي براي

ميگويد/ سخن دانسته اين اساس بر و كردند پدرشچه با و او با آنان
ضعيف/ سستو دوم پاسخ استو گزيده نخست پاسخ چگونه كه شد روشن بدينسان
افـزونتر را پـدر انـدوه يوسف سوي از بنيامين و يعقوب ميان افكندن جدايي كه اين ميگوييم:]اما پاسخ در پذيرد, يوسفصورت سوي از كاري نميبايستچنين قاعدتًا [و ميكرد
كامل و خاندانشتمام يعقوبو بر ترتيبنعمتخداوند بدين تا بوده الهي وحي به يا كار اين
اين آورد/ گردهم خود كنار در پدرشرا و برادر شيوه بدين تا بوده او خود اجتهاد به يا و شود,
مترتب آن بر كه مصلحتي اما برادرانشبود, و پدر آزار بردارندة در نخست گامهاي در گرچه

داد/ انجام باzتر مصلحت آن به رسيدن براي را كار وي روي همين از و بود بيشتر ميشد
ديگـر از بنيامين برادرش ستاندن در يوسف كه حيلهاي ميشود دانسته گذشت آنچه از
آنچه چه بود; پسنديده مقصود هدفو نظر از هم و وسيله نظر از هم پيشگرفت در برادران
آن, به برايرسيدن كه هم آنچه طاعتو يا و بود مباح كاري يا داد انجام را خود حيلة بدان وي
بر كه حيلهاي هر جواز بر است دليلي آيه تفسير, اين با بود/ طاعتخداوند كاربست به حيله
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كـه آن نه نباشد, شرع احكام و شريعت گرفتن بازي به دربردارندة و پذيرد انجام شيوه اين
و بـبرد بـين از را دين پايههاي چند هر مطلق, طور به حيله هر برجواز است دليلي بگوييم

كند/ پايمال را مردمان حقوق و الهي حقوق
بر دليلي ابوهريره خدريو ابوسعيد از اط?قحديثشيخين شود ممكناستگمان : سه
او و گـماشت, خيبر بر را mnopqمردي خدا رسول كردند نقل كه آنجا است, حيله مطلق جواز
چنين خيبر خرماي همة آيا پرسيد, او mnopqاز خدا رسول آورد/ جنيب mnopqخرماي پيامبر جنيب]براي [خرماي خرما اين از يكصاع ما نه, سوگند, خداوند به خدا, رسول اي گفت: است؟
[خرماي خرما آن از صاع سه به خرما اين از دوصاع و خيبر] [خرماي خرما آن از صاع دو به
چنين mnopqفرمود: خدا رسول ميستانيم/ خرما آن از صاع سه به خرما اين از صاع دو و خيبر]
ميگويد: راوي بخر>/ جنيب خرماي درهم به سپس بفروشو درهم به را خرماها همة نكن/
اين در الميزان>/ في <وكذلك كه است مسلم روايت در فرموده چنين نيز ميزان درباره پيامبر
بهتر خرمايي درهم سپسبا و بفروشد درهم به را خرما داد آنشخصفرمان به پيامبر حديث
يا مشترينخستباشد از خريد كه آن ميان نگذاشت تفاوتي فرمان اين در حضرت آن بخرد/
از خريد گر ا چه, ميشود; شامل را اينصورت خود عموم حديثبه اين, بنابر ديگر/ كسي ]از عموم يا [اط?ق به كه جاست همين از ميكرد/ نهي كار اين از بود حرام اين مشتري خود
استناد و رباستاستدzل باطنآنها و بيع آنها ظاهر كه عقودي ديگر و عينه بيع جواز حديثبر

ميشود/
حيلههاي ديگر و عينه بيع جواز بر حديث اين به استدzل ميگوييم: شبهه اين پاسخ در

معنا: نظر از هم استو نادرست لفظ نظر از هم آن همانند ربوي
كردن مباح براي ورزيدن حيله گر ا كه, روي آن از نادرستاست, معنا نظر از كه اين الفـ
دادن خستگي كردنوقتو ضايع و كار زمان دادن طول اثريجز هيچ ربا تحريم بود جايز ربا
ربا گونههاي از گونهاي شخصبخواهد كه جا هر در چه, نداشت; پي در خويش به فايده بي
بـا كـه ميخواهد زمان قدري تنها كند ح?ل خود براي است كرده حرام او بر خداوند كه را
در معاملي^ _رباي ربايفضل شخصدر براينمونه, برسد; هدفخود به دسترسترينحيله
هـر و ـ فروختم تو به مبلغ ف?ن به را مال اين بگويد: خود طرف به ميتواند ربوي مال هر
تو از جنس^ همان از مالي _مقصود را مال اين سپسبگويد: و ـ كند ذكر ميخواهد كه مبلغي
طرف به مث?ً ميتواند نسيه رباي در ـ/ كند ذكر را نخست مبلغ همان و ـ خريدم مبلغ ف?ن به
به سپس و بدهي, يكسال از پس بهايشرا كه فروختم تو به دينار هزار به را zكا اين بگويد:
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براي ميتواند قرضهم رباي در و خريدم; نقد دينار پانصد به تو از را zكا اين بگويد: همو
محاباتي معاملة نوعي قرضگرفته كه طرفي آنگاه و قرضبدهد طرفخود به دينار هزار مثال
كه وامي مقابل در دهنده وام نظر مورد سود كه ببخشد وي به چيزي تبرعًا يا صورتدهد او با
روي حـيله بـه كـه كسـي فقهي ابواب از يك هر در ترتيب همين به شود/ تٔامين است داده
استوار خود پيامبر برزبان خويشو كتاب در شارع را آنچه راه سادهترين از ميتواند ميآورد
نسبت است كمين الحا احكم كه خداوندي شريعت به هم را اين سپس و كند نقض ساخته

است/ بزرگ تهمتي اين ! منزهي خود تو خدايا : ١٦ نور. ـ ١

يٌم>/١ َعظى بُْهتىاٌن ا هىذى انََك <َسبْحى دهد;
آن, معناي هم ربوي حيلههاي ديگر و عينه بيع جواز بر حديث به استدzل بط?ن اما ـ ب
مطلق خريدي و مطلق فروش به شخصرا mnopqآن پيامبر كه است جهت اين از لفظي نظر از
در اين بخر>/ جنيب خرماي درهم به سپس و بفروش درهم به را <همه فرمود: و داد فرمان
نه كرده, ح?ل را آنها كه ميكند صورتهاييصدق بر تنها شارع لسان در مطلق كه است حالي
چيزهايياست از آن همانند و عينه بيع سوي ديگر از است/ كرده حرام را آنها كه برصورتهايي
ادله به هم استو كرده حرام دارد حكايت حرمتحيله از كه عامي ادله به را آن هم شارع كه
مطلق شراء, يا بيع گر ا اين بنابر دارد/ نظر آن همانند و عينه حرمتخصوصبيع به كه خاصي
بيعها گونه اين دانستو صادق حرام بيعهاي اين بر را آنها استنميتوان آمده شارع لسان در

شمرد/ مطلق آن از مصداقي را
از خـريدن گـر <ا گـفت: كه ميشود روشن نيز كننده اشكال سخن اين پاسخ بيان اين با
شده نهي كار اين از عم?ً داشتيم بيان آنچه بنابر چه, ميكرد>; نهي كار اين از بود مشتريحرام
مـناسبتي را گفتهاي هر كه است روشن و است, بوده مناسبتش كه ديگر جايي در اما است,
مشروعي شيوة ساختن روشن بيانشبوده صدد در اينحديثكه در پيامبر مقصود تنها است/
صورتهاي بيان مقصودش كه آن نه خريد, خوب خرماي بد خرماي با ميتوان آن با كه است
معنا هيچ جا اين در ميپندارد, كننده اشكال خ?فآنچه بر اين بنابر باشد/ بيع حرام يا و جايز
ايننيست شود/ استدzل بيع از معيني حرمتنوع اثباتحليتيا اينحديثبراي به كه ندارد
يـا درندگان گوشت مانند حرام گوشتهاي از نوعي حليت اثبات براي كسي كه آن مانند مگر
َو اْشـَربُوا َو كُـلُوا > آيـة بـه حـرام نـوشيدنيهاي از نوعي حليت اثبات براي يا و چنگالداران
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مكنيد/ اسراف و بياشاميد و بخوريد : ٣١ اعراف. ـ ١

بدون و مطلق آشاميدن, و خوردن به امر آيه اين در كه دعوا بدين كند, استدzل )ىتُْسِرفُوا>١
متعه اثباتصحت براي كسي كه است آن بهسان كار اين همچنين است/ آمده تفصيل هرگونه
<َوَانْكُِحوا آية به خالهاش و عمه سر بر زن آوردن همشوي يا و محارم با ازدواج يا تحليل, يا

دهيد/ همسر باشند شايسته كه را خود كنيزان و غ�مان و را عزبهايتان : ٣٤ نور. ـ ٢

به امر آيه اين در كه دعوا اين به كند, استدzل ِامىائَكُْم>٢ َو ِعبىاِدكُْم مِْن ِالحيىَن الّصى َو مِنْكُْم يىامىي اْ)َ
كه است آشكار مغالطة يك استدzلي چنين است/ آمده تفصيلي هيچ بدون و مطلق ازدواج

ميپاشد/ فرو را آن پايههاي و اركان و ميريزد درهم را شرع احكام
گيرد/ بر در را ربوي حيلههاي نميتواند وجه هيچ به حديث اين كه ثابتشد سان بدين
و آشكـارتر ربـوي حـيلههاي حـرمت بـر حـديث دzلت جـهت دو از مـيگوييم: بلكه

آنها: حلّيت دzلتشبر تا است پذيرفتنيتر
كـه را جنيب خرماي يكصاع كه اين از بازداشت را مرد mnopqآن كرم ا پيامبر كه آن يكي
اين, بنابر افتد/ ربا در رهگذر اين از مباد كند, مبادله خرمايجمع دوصاع با بود خرمايخوبي
يك مبادلة بر خريدار با كه بود جايز مرد برايآن اينحيله ميپندارد كننده اشكال كه چنان گر ا
دهند قرار اين را شرعياش راه سپس و كند توافق بد خرماي دوصاع به خوب خرماي صاع
خوببخرند, خرماي يكصاع درهم با سپس و بفروشند درهم به را بد خرماي صاع دو كه
صاع دو مستقيم مبادلة بلكه نبود, سودي هيچ مبادله به mnopqنسبت پيامبر سوي از او منع در
مـيان بـه از كمتر مفسدهاي داراي و سادهتر نامرغوب خرماي صاع يك به مرغوب خرماي
سودي مشكل اين حل براي و ببرد ميان از را مفسده هيچنميتوانست كه بود حيلهاي آوردن
كه است نهيي نكن> را كار <اين فرمود: كه حضرت آن صريح جملة اين اساسّا بلكه بخشد/
نهي آن از آنچه زيرا نباشد; ميان در خواه باشدو ميان در حيلهاي خواه دارد, مطلق منع اقتضاي
است/ گرفته صورت آن واسطة به نهي كه باشد مفسدهاي بردارندة در ميبايست گزير نا شده
اين بر حيله آمدن با بلكه برود, ميان از حيله آوردن ميان به با كه نيست چيزي هم مفسده اين
به نسبت و است مطلق آمده, <zتفعل> عبارت در كه فعلي گرچه ميشود/ نيز افزوده مفسده
موجب همين گرفته قرار نفي سياق در استكه نكرهاي چون اما ندارد, افرادشعموميت همة

كند/ عموم افادة كه ميشود
است شرعي تصرف مفيد تنها اين و كرد امر مطلق شرايي و بيع به را او پيامبر كه آن ديگر
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اين مشمول اص?ً باشد ميان در مفسدهاي كه جا اينآن بنابر و مترتبميشود آن آثارشبر كه
تشريع و ح?ل را بيع آن واسطة به خداوند كه شرعيي مقصود سوي ديگر از نيست/ مطلق امر
ثمن ملكيتنسبتبه فروشنده براي و مثمن ملكيتنسبتبه خريدار براي كه است آن كرده
كاzيي همان يا مثمن از ديگر آن و برد انتفاع دستآورده به كه ثمني از اينيك و شود حاصل
zنفسكا مشتري كه ميشود صورتيحاصل در تنها كه چيزياست اين است/ رسيده او به كه
به اين جز چيزي باشد/ مقصود ثمن نيز فروشنده براي و برد انتفاع آن از تا باشد خواسته را
از آنچه در بيع طرفهاي از يك هر سبباستكه همين به نميآيد/ فهم به و نميكند تبادر ذهن
ميشود مربوط بدان آنچه و ثمن در اين ميكنند; كامل مراقبتي و دقت ميگيرند ديگر طرف
كـه بـهايي به و نباشد عيبي آن در تا است ستانده كه كاzيي همان يا مثمن در آن و مينگرد
صـورت بر كه نيست چيزي عرفي و شرعي اوصاف اين با بيع بيرزد/ است پرداخته برايش
نـيز خـداي و مييابند, در وجدان به و ميدانند را اين خود حيله طرفهاي كند/ صدق حيله
زبـان بـر كـه است الفـاظي صـرفًا وستدشان داد كه ميدانند خود آنان ميداند/ را قصدشان
دليـل همين به دارد/ وجود مردم ميان متعارف بيع در كه نيست آثاري آن داراي و ميآورند
جنسديگر, برابر در جنسربوي دو از يكي قيمت بر بيع صيغة كردن جاري پيشاز استكه
را ستدي و داد عقود صيغههاي آن از پس و ميكنند توافق صاع, دو برابر در صاع يك مث?
بـه نـه و مـيدانـند بـهرهاي و اثـري داراي را آنـها خويش وجدان به نه كه ميسازند جاري
ريشخندها چنين بر را شارع الفاظ كه ميدارد روا عاقل يكانسان اينچگونه بنابر كردارشان/
روح از آنـها بودن دور و بودن تهي بر سليم عقل و پاك فطرت كه كند حمل شوخيهايي و

ميدهد/ گواهي آن مباني و مبادي و تشريع
اسـتدzل بـدان خود ادعاي اثبات بر حيله جواز به معتقدان كه حديثي معناي بدينسان
اين كه ميگردد معلوم و ميشود استروشن آنان براي دليليدندانشكن ميپنداشتند و كردند
اين بر را خداي و ـ است آنان ادعاي برابر در كوبنده دليلي احاديث ديگر بهسان نيز حديث

/١١٤ ـ ١٠٦ ص الدليل, اقامة ;٢٠٤ ـ ١٩٤ ص ,٣ ج الموقعين, اع�م ـ ١

ميستاييم/١ و ميگوييم سپاس
طـور بـه حيلهها همة جواز اثبات براي است ممكن كه ديگر شبهههاي از يكي : چهار
ميگرفت كار تعريضبه و mnopqكنايه پيامبر كه ثابتشده كه است اين ورزند استناد بدان مطلق
استو حيله نوعي اينخود و پيشگرفتند, در را شيوه همين سلفنيز و ميكرد تقرير را آن و
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ميكنيم/ قياس اين بر را حيله گونههاي ساير ما
گونهاي بلكه نيست, جايز مورد هر در و جا همه در كنايه ميگوييم: شبهه اين پاسخ در

است: زير قرار از هم مسٔاله اين م?ك دارد/ جايز غير گونهاي و جايز
به تدليس و كتمان كه چرا است; حرام آن در كنايه تعريضو باشد بيانشواجب آنچه ١ـ
آور, الزام گواهـيهاي واجب, سوگندهاي در تعريض ديگران, حقوق به اقرار ميرود/ شمار
جاي باب اين در آن همانند و قضاوت حديث, نقل فتوا, عليه, معقود اوصاف عقود, تمامي

ميگيرند/
كنايه همانند است, واجب بلكه و جايز آن در تعريض و كنايه باشد بيانشحرام آنچه ـ ٢
بكشد/ را او ميخواهد و ميجويد را مظلومي نشان كه ستمگري برابر در كردن توريه و گفتن
كه آثاري حسب به آن در كنايه تعريضو باشد, جايز كتمانشنيز و بيانشجايز آنچه ـ ٣

باشد/ مباح] اساسًا يا [و مكروه يا مستحبو ميتواند ميشود مترتب آن بر
نقض را شارع مقاصد كه حيلههايي ميان كه ميآيد دست به شد روشن م?ك اين كه كنون ا

هدف: نظر از هم و وسيله نظر از هم است, بسيار تفاوتي جايز كنايههاي با ميكند
ميگويد حق ميگويد سخن كنايه به كه شخصي استكه آن به وسيله نظر از تفاوت الفـ
چيزي لفظ از كه هنگامي بويژه است, راست خداوند و او خود ميان آورده, زبان بر آنچه و
شناخت در او كاستي و شنونده فهم ضعف به معنا ظهور عدم و نكند, اراده آن ظاهر خ?ف
داران طليعه به كه آن همانند است, نوع اين از mnopqهمه پيامبر كنايههاي برگردد/ الفاظ دzلت

آبيم/ از ما ـ مينشانيم/١ شتر بچه بر را تو ما ـ ٢

<انـا فـرمود: نشـاند مركب بر را او تا آمد كه كسي به يا ماء>١, من <نحن ميفرمود: مشركان

نميآيد/ در بهشت به زني پير هيچ ـ ٣

عـجوز>٣/ الجـنة <zيـدخل فـرمود: بـود كهنسال كه زني به يا و ولدالناقة>٢, علي حاملوك
بود/ نوع اين از نيز سلفصالح كنايههاي

را آن لفظ كه ميكند اراده را چيزي لفظ از كنايه گويندة كه فرض اين با ميگوييم: كنون ا
قصد را چيزي خود گفتة از بهرهميجويد حيله از كه كسي برابر در و ميكند اقتضا يا ميپذيرد
ديگري بر را يكي ميتوان چگونه ميكند اقتضا را آن نه و ميپذيرد را آن لفظ نه كه ميكند

كرد؟ قياس
مقصود ايناستكه در هدف نظر از حيلههايحرام و جايز كنايههاي ميان تفاوت اما ـ ب
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حيله كنايههاي ايننميتوان بنابر استو مباح يا مستحب واجبيا انجام مشروع كنايههاي از

كرد/ قياس آن بر است شرعي حرام كردن مباح يا واجبو اسقاط آورندة پي در كه را
و گـرديد تبيين هدف نظر از هم و وسيله نظر از هم كنايه و حيله ميان تفاوت كه كنون ا
به حيله دانستن ملحق و همديگر بر آنها قياس است, كامل تباين دو اين ميان كه شد روشن

/٩٩ ـ ٩٥ ص الدليل, اقامة ;٢١٠ ـ ٢٠٤ ص ج٣, الموقعين, اع�م ـ ١

است/١ گاه آ امور حقيقتهمة به خود خداوند البته و نيست درست كنايه
است راهـي حـيله كـه است آن حـيله بودن ح?ل دzيل از يكي شود گمان شايد : پنج
كه بيع همانند است, جايز شرع در كار اين و است, بوده حرام آنچه كردن ح?ل براي مشروع
شدن ح?ل براي است راهي كه ازدواج همانند و مبيع, از انتفاع شدن ح?ل براي است راهي
راههايي همه و نوعند اين از مشروع عقود همة است/ بوده حرام پيشتر كه زني با همبستري
اين در مانع تنها جايز/ است امري اين, و بودهاند حرام آن از پيش آنچه كردن ح?ل به هستند
را آنـچه ما كه حالي در كند, ح?ل مشروع غير طريق به را شخصحرامي كه است آن ميان

ميكنيم/ ح?ل مشروع طريق به است حرام
و ربـاست هـمانند بـيع گـفتند: كه است كساني قياس همانند سخن اين ميدهيم: پاسخ

/٢٧٥ بقره. ـ ٢

احكام كرده تشريع خداوند كه عقودي چه, است٢; كرده حرام را ربا و ح?ل را بيع خداوند
براي كه شود قصد چيزي همان آنها از كه آن به مشروط ولي ميآورند, پي در را خاصخود
عقود اين باشند/ نپذيرفته صورت نيز است شده نهي آنها از كه طرقي از و شدهاند تشريع آن
<حيله> را آنها نميتوان مطلق طور به اما شوند, ناميده شيوه و راه معني به لغتحيله در گرچه
است آن ماست] بحث موضوع [و گرفته قرار لعن نكوهشو مورد كه حيلههايي چه خواند;
و عقود آن مشروع احكام با كه مقصودي به اسبابشرعي و كمكعقود به كهشخصبخواهد
كند, ح?ل را حرامي يا و كند, حرام را ح?لي رهگذر اين از و برسد است تنافي در اسباب
كـند, واجب نـيست واجب كه را آنچه يا و بيندازد, وجوب از كرده واجب خداوند را آنچه
به را ط?قه سه زن يا و كند, ح?ل صوري بيع قرضو قالب در را ربا بخواهد كه آن همانند
حـ?ل شرعي عقدي از كسي كه كجا اين پس, گرداند/ باز او پيشين شوهر به تحليل وسيلة
اصـ?ً كسي كه كجا آن و بخواهد است شده قرارداده آن حليت سبب عقد كه را آنچه شدن
باشد نداشته آن بر عقد شرعي آثار ترتيب به هم رغبتي و نخواسته را عقدي از شرعي غرضي
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و ساخته حرام خداوند كه را چيزي عقد صوري انجام با كه باشد آن پي در تنها حال عين در و
پـيشين فـصلهاي در سخن اين جزئيات كه چونان كند/ ح?ل است نداده را آن انجام اجازة

شد/ روشن گذشتو
استكه آن دzلتميكند حليتحيله بر كه ادلهاي از يكي شود استگمان ممكن شش:
ميدارند آشكار مردم را آنچه كه شدهايم امر بدان ما استو قلبي و باطني مسٔالهاي حيله قصد
در كشفآنچه پي در و كنكاشكنيم مردمان باطن در كه نيستيم مٔامور بدان و بپذيريم, آنان از
بـه بـايد ديـديم را آن همانند يا خلع, هبه, نكاح, بيع, عقد هرگاه اين بنابر برآييم/ دارند دل

است/ خداوند با امور باطن و كنيم حكم ظاهر بنابر آن صحت
دارد: وجود هم از جداي مسٔالة دو جا اين در ميگوييم: پاسخ در

شخص استكه مقاصدي و نيتها بر مسٔاله اين مبناي خدايش: و بنده بين احكام اجراي ـ ١
كمك به كسي گر ا نمونه براي است; كرده نيت كه است چيزي آن را كس هر و دارد دل در
از كه مييابد را كساني كيفر خداوند نزد باشد داشته خود از زكات كردن ساقط قصد حيلهاي
هنگامي نيز حقوق ساير آورديم كنون تا كه ادلهاي اقتضاي به ميورزند/ زكاتخودداري دادن
واجب حكمي چنين بيان دارند/ حكمي چنين كند باطل حيلهاي كمك به را شخصآنها كه
كسبا هر اين, بنابر آن/ از كردن پوشي چشم نه رواستو آن دربارة كردن سكوت نه و است,
خداوند نزد بجويد شرع نهي و امر تخلصاز راه شريعت مقاصد نقضكنندة كمكحيلههاي
او از آنـچه كـه است كسـي همانند درست و نكرده حاصل برائت دارد كه تكليفي به نسبت
توسل بدون و مستقيمًا را شرع نهي و امر كه كسي آن هم شايد است/ نداده انجام شده خواسته

باشد/ داشته كمتر كيفري آورده روي حيله به كه آن از است گفته ترك حيلهاي هيچ به
كـمك بـه وقـتي ولي باطن نه است ظاهر بر مسٔاله اين مبناي دنيا: در احكام اجراي ـ ٢
مخالفظاهر باطن كه شود روشن آن همانند يا و حالي يا عرفي, يا لفظي, قراين از قرينهاي
به را آن و كرده حكايت آن از نشانهها و قراين اين كه باطني همان بر را حكم آنگاه و است
بر كه كردهايم حكم ظاهري همان بر واقع در سازيم مترتب است ساخته آشكار ظاهر منزلة
كـه هـنگامي نمونه عنوان به باشيم; كرده حكم باطن مجرد به كه آن نه ميكند, دzلت باطن
بـراي كـه درهـم هـزار چند يا مهر درهم چند ازاي به محله زادگان اشراف از دختري ببنييم
نكاحهاي انجام به كه ميآيد مردي نزد در است متداول مهر از كمتر بسيار او چونان دختري
زن آن با خود كار انجام از پس نيز او و ندارد خلقي و خلق و دنيا و دين استو مشهور تحليل
كارشپاداشي اين كنار در بسا چه و است, شده جدا او از خلع به يا و داده شتابط?ق با را او



٣٧١ ا آنه به پاسخ و شبهه چند
آنـچه كه كرد خواهيم حكم قطع طور به آوردهاند, دست به هم را او دل و دادهاند او به هم
ترديد او عقل س?متي در كند ترديد اين در كه هر و نكاح, نه است تحليل پذيرفته صورت

دارند/ حكمي چنين نيز ربوي غير و ربوي از حيلهها ديگر است/
برساند جرمشان با متناسب كيفر به را كساني واجباستچنين شرعي كم حا بر اين, بنابر
ورزد خودداري ياريشان از و دهد اندرز را كساني استچنين واجب نيز مسلمان فرد برهر و

بخواهد/ را آنان دنياي و دين خير و كند امر عزوجل خداوند از داشتن پروا به را آنان و
اين طرح اينكبا و شده, مطرح حرمتحيله برابر در كه بود شبهههايي گذشتعمده آنچه
ايـن بـر و ميرسد, پايان به كتاب اين از فصل هفتمين داديم آن به كه پاسخهايي و شبههها

ميگوييم/ ستايش سپاسو را خداوند
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هشتم فصل

پيشوايان موضع و حيله جواز به فتوا آغاز

نكوهيده بدعتهاي و نوخاسته پديدارهاي از تناقضاست در شرع مقاصد با كه حيلههايي
در چه ميشود; دانسته آن بط?ن و حرمت بر صحابه اجماع از حقيقت اين كه چونان است,
ـ آن بـه آوردن روي عوامـل و داشت وجود حيله به وادارندة انگيزههاي كه اين با زمان آن
از حيلهاي كرده به يا گفته به آنان از فردي از نه اينوجود با اما بود, فراهم ـ باشد جايز چنانچه
كسـي به را آنها نه و دادند فتوا حيلهها گونه اين جواز به كسي براي نه شد, حاصل نوع اين
از حيلهاي بارة در چون كه است اين ميشود نقل استفاضه به ايشان از آنچه بلكه آموختند,
ميداشتند, باز آن از و ميخواندند سنگين و بزرگ را آن ميشد, پرسش آنان از حيلهها اين
بردن ارث گيرنده, وام دادن هديه عينه, بيع مسٔالة در برخوردهايآنان از نمونههايي كه چونان
همين در البته شديم/ يادآور را محلل نكاح و است, شده داده ط?ق مرگ بيماري در كه زني
ميپذيرفت, صورت اندك, مقدار به هم آن نادانان, از برخي سوي از حيلههايي چنين دوره
ديگـر و ربا و دروغ كه سان آن ميكردند, محكوم و مينكوهيدند را كردار اين فقيهان ولي
فـرمود: كه ميدانستند اتفاق مورد نبوي حديث آن مشمول را حيلهها اين آنان را/ محرمات

كتاب بخاري, صحيح : ك/ ر/ است/ مردود نيست آن از كه آورد بدعتي ما آيين اين در كه هر ـ ١
/٥ باب الصلح,

از را حـيلهها ايـن جـواز بـه حكم همچنين رد>/١ فهو منه ماليس هذا امرنا في احدث <من
آن وسيلة امتبه و ميرود ميان از آن واسطة به اس?م كه ميدانستند نكوهيدهاي رٔاي مصاديق

dayani
Typewritten Text
بازگشت به فهرست



٣٧٣ حيله جواز به فتوا آغاز
اللـه <ان فرمود: است آورده بخاري كه روايتي mnopqبه خدا رسول كه چونان ميشود, گمراه
يستفتون ناسجهال فيبقي العلماء قبض مع منهم ينزعه لكن و اعطاهموه ان بعد العلم zينزع

علم عالمان باستاندن اما نميگيرد, ايشان از را آن داد مردمي به را علم كه آن از پس خداوند ـ ١
و دهند فتوا خود رٔاي به خواهند فتوا آنان از چون مانند; مي نادان مردم آن از پس و ميستاند آنان از را

/ ٧ باب اtعتقاد, كتاب بخاري, صحيح ك/: ر/ كنند/ گمراه را ديگران هم و شوند گمراه خود هم

يضلون>/١ و فيضلون برٔايهم فيفتون
فقيهان پيشگرفتند; در را صحابه راه همان نيز آمدند ايشان از پس كه كساني و تابعان عامه
يـعني كـوفه فـقيهان بـودند, آمـوخته فقه او جز و ثابت زيدبن از كه مدينه فقيهان هفتگانه,
ابن حسن, ابوشعثاء, همچون بصره فقيهان او, اصحاباصحاب و مسعود بن اصحابعبدالله
نظر اتفاق حيله بودن باطل بر عباس ابن پيروان و مكه فقيهان سرانجام و ديگران, و سيرين
مسٔاله اين در آنان از احدي از كه بيآن است/ مشهور گفتهاند باره اين در كه سخناني و داشتند
وجـود رغـم بـه و نداشـتند عقيده حيله جواز به يك هيچ اينان شود/ داشته سراغ اخت?في
كـه است حـالي در ايـن نـميشمردند/ مجاز را آن بدان, آوردن روي براي قوي انگيزههاي
گفته كه آنجا تا بودند اجتهاد و استدzل و قياس اهل امصار فقيهان همة از بيش كوفه فقهاي
cdefgاز عـلي اصـحاب نيز و عمر اصحاب و مسعود بن عبدالله اصحاب كوفي>/ <فقه ميشد
نيست/ پوشيده كس هيچ بر كه بودند برخوردار اجتهاد و فقاهت و علم در جايگاهي چنان
فـقهاي ميان در كه است /ق/^ هـ ٩٦ _ف/ نخعي ابراهيم خودش دوران در اينان فقيهترين
و گفتهها دايرة از همه اين با او اما بود, مدينه فقيهان ميان در مسيب بن سعيد مانند به كوفه
كـه اوصافي همة با كوفه, فقيهان تمامي و نمينهاد فراتر پا او اصحاب و عبدالله اجتهادهاي
است مشهور ايشان از آنچه بلكه نميدادند, فتوا آن جواز به و نداشتند عقيده حيله به شد گفته
لعن در رسيده مشهور روايت كه بنگريد تحليل مسٔاله به نمونه براي است/ حيله انكار و رّد
امـا شـده, نـقل عـراق و مـصر و مـدينه و مكـه از راويـاني سوي از گرچه محلَّلله و محلّل
كه است كوفه مردمان از يكي آن راوي كه است حديثي مضمون اين در حديث مشهورترين

ميكند/ نقل او اصحاب و مسعود بن عبدالله از

م/ ـ است/ شده تحليل كه است زني و محلَّلله, محلِّل, مقصود ـ ٢

نيت تن٢ سه از يكي گر ا ميگفت: كه كرديم نقل نخعي ابراهيم كوفيان فقيه از اين از پيش
از سختتر بسيار گفته اين دوم/ هم و نخست هم است, فاسد نكاح آن باشد, داشته تحليل
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و صحت به ميتواند آيا باشد داشته نظري چنين كه كسي اين بنابر است/ مدينه فقيهان گفتة
ايـن بر دارند ربوي حيلههاي دربارة كوفه فقيهان كه گفتههايي شود؟ معتقد هم حيله جواز
به عينه مسٔاله در عايشه حديث چه, ميكردند; رّد را حيله قّوت با چگونه كه ميكند دzلت
مشهور عينه بيع دربارة مكتب اين پيروان گفتههاي و است مكتب همين راويان از يكي نقل
سپس و درهمقرضميدهد ديگريچند به كسي كه اين بارة در نخعي ابراهيم جمله از است;
باشد نيتنشده يا شرط چيزي چنين كه زماني تا گفت: ميگرداند بر وي به بهتر درهمهايي او
المـال بـيت از كـه است سـهمي [مقصود عطايش كه هنگامي يزيد بن اسود ندارد; اشكالي
و بفروش دينار چند به را آن و برو ميگفت: و ميداد كسي به را آن ميرسيد او به ميگرفت]
او از كه بفروشي كس همان به را دينارها مباد و بفروش ديگر مردي به نيز را دينارها سپس
كار اين در و بفروشي درهم به دينار گر ا ميگفت: سليمان ابي بن حماد سرانجام, و خريدهاي;
ايـن بـخري/ خـريدار از را آنها دوباره ميتواني بخواهي گر ا باشي, نكرده تدليس و نيرنگ

ميگويد: ابنتيميه كه است روي همين از گفتههايشان/ هم اين و كوفهاند فقه بزرگان
از كس هـيچ از بـلكه و كوفه, متقدم فقيهان از كس هيچ از و رسيديم بر را باب اين همة ما

در تابعان, و صحابه يكاز هيچ از و بصره و شام و مكه و مدينه يعني امصار, ديگر پيشوايان

/١١٨ ص الدليل, اقامة ـ ١

نيافتيم/١ آن با سخت برخوردي و آن از نهي جز چيزي حيله مسايل
است/ تابعين و صحابه دوران mnopqو پيامبر دوران وضعيت اين

از پس سالها يعني تابعان, خرده دوران اواخر در حيلهها گونه اين جواز به دادن فتوا اما
خود فتواي اين در كه كساني پذيرفت, صورت رٔايان بد برخي سوي از هجرت سدة نخستين
سوي از بدعتآميخته, كار اين نداشتند/ اجماع قياسو سنتيا كتابو از مدركي و سند هيچ
زيد, حمادبن سختياني, ايوب چون كساني گشت, روبرو شديد مخالفت با زمان آن عالمان
مـبارك, بن عبدالله مهدي, بن عبدالرحمن هارون, بن يزيد عيينه, بن سفيان انس, بن مالك
از غياثكه وحفصبن معن, بن قاسم عبدالله, شريكبن كوفه قاضيان از و بنعياض, فضيل
ابـن سختياني, ايوب چون كساني يعني روزگار, آن عالمان است/ ابوحنيفه اصحاب بزرگان

م/ ـ است/ عيينه بن سفيان و ثوري سفيان سفيانين از مقصود ـ ٢
الجرح حاتم, ابنابي رازي, : ك/ ر/ است/ سلمه بن حماد و زيد بن حماد حمادين از مقصود ـ ٣

خـداونـد كه ديگر عالماني و اوزاعي, مالك, حمادين٣, سفيانين٢, مخيمره, بن قاسم عون,



٣٧٥ حيله جواز به فتوا آغاز

م/ ـ ١٤٣ ـ ١٣٧ ص ,٣ ج م/ ١٩٥٢ بيروت, , العربي التراث داراحياء التعديل, و

مـيان بـه تندي برخورد و سخت سخنان چنان آن نوخاسته پديدة اين بارة در بود, خواسته
بر فروعش از فرعي يا شريعت اصول از اصلي هيچ كه ناستوده بدعتي برابر در جز كه آورند

نميشود/ رواداشته نميدهد گواهي آن
امتاند/ پرچمهاي و هدايت چراغهاي اس?م, پيشوايان قبيل اين از ديگر عالماني و اينان
كسرا هر و داشتند عقيده رٔاي به اجتهاد به و اخت?فميكردند فقهي مسايل در كه اين با آنان
چـنان دادنـد فتوا حيله جواز به كه رٔايي اهل با نميكردند, محكوم آورد روي راه اين به كه
به فتوا و حيله آنان كه ميشود دانسته جا همين از و دادند نشان سخت مخالفتي و برخورد
زيرو را آن بنيان كه ميدانستند اس?م در نوخاسته فتنة يك و يكبدعتنكوهيده را آن جواز
فـتوا كـه ايـن هـمانند يافت, حقيقت اين بر گواههايي ميتوان آنان گفتههاي در ميكند/ رو
رشـتههاي مـينمايانند, وارونه را اس?م كه ميخواندند كساني را جوازي چنين به دهندگان
اجتهادي مسايل حوزة در كه دست اين از تعبيرهايي و ميگسلند هم از يك به يك را اس?م

نميشود/ گفته

باره دراين عالمان موضع و حيله بارة در كتابي جعل
و ميبرد ميان از را شريعت احكام كه حيلههايي دربارة كتابي مردمان از مردي ميان اين در
يـا كند, معرفي را خود كه آن بي ساخت, بر ميكند لغو را احكام اين تشريع فلسفه و اسرار
اس?م در مرموزانه است خواسته وي كه ميدهد نشان او كار همين بياورد/ كتاب در را نامش
پخش فقهيو پيشوايان قواعد و مباني و اصول بر حيلههايي تفريع طريق از و كند وارد خدشه
آن بگشـايد/ را پيشوايان آن بر گرفتن خرده راه مردم ميان در گمراهي مايههاي چنين كردن
پي در نيز خويشرا پيامدهاي همة و گسترده عقيده سست مردمان ميان در گمراهي مايههاي
حسانتقام از كنده آ قلبي و كينه پر سينهاي با كه آنان از يكي استكه كلنگي بدعت اين آورد/
است روي آن از ميگوييم كه اين كند/ ويران را آن نواختتا دين پيكر بر بود آمده در اس?م به
از بـرخـي بـه فـقهي] [احكام فروع در را خود هواپرستان و گذاران بدعت از گروههايي كه
نيز پيشوايان آن سوي ديگر از و مخالفند آنان با اصول در كه آن با منسوبدانستهاند, پيشوايان
ديگر و قدريه و جهميه از بسياري دوران آن در است; مشهور اين و بيزارند, پيرواني چنين از
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او كه اين با نسبتميدادند, ابوحنيفه مذهب به فروع در را خود دين, از رفته برون طايفههاي
اين در گفتههايشان و بودند بيزار گمراه طايفههاي اين از ديگر, كس هر از بيش اصحابش و
كردند تدوين و دادند رواج را حيلههايي چنين كه كسانياند طايفهها همين است/ مشهور باره
بر را آتشجنگ كه بودند همينها پرداختند/ فقهي پيشواياني مباني و قواعد بر آن تفريع به و
پي در را قرآن خلق به قول تعطيلصفاتو به قول كه انجاميد مشهوري محنت به تا افروختند
مـيان, ايـن بود/در مشهور محنت آن از پيش اندكي حيلهها اين ظهور زمان كه گرچه آورد,
بـخشيدن تـحقق راه در داشـتند دست در گـروهها ايـن كه را زمامداري و قضاوت مناصب
كرد, جعل را كتاب اين كه را كسي بزرگ عالمان از چند تني آمد/ كمكآنان به خواستههايشان
منتقل جايي به جايي از را كسآن هر يا و داد فتوا است آن در آنچه به كه را كس هر همچنين
ابـليس از بـدتر بلكه و شيطان را كارها گونه اين از يك هر دهندة انجام و كردند تكفير كرد
به براي حيله از گونههايي كتاب اين در چه, ناميدند, الفجور> كتاب > را كتاب اين و خواندند
اسـقاط ربـا, كـردن حـ?ل شفعه, اسقاط حج, و زكات اسقاط رمضان, روزة افكندن تٔاخير
نـيز و عـقود كردن فسخ و زنا كردن ح?ل نذر, و عهد و سوگند و احرام و روزه كفارههاي
از يكي بود/ آمده آن همانند و حقوق ابطال بردارندة در و آميخته دروغ گواهيهاي و دروغها
كـر ذ شـود جدا شوهرش از بخواهد كه زني براي كه است حيلهاي حيلهها زشتترين اين
مسلمان و ميدارند عرضه او بر را سپساس?م ميشود, نخستمرتد كه اين بر مبني كردهاند,
و ميشود, فسخ خود به خود نكاح هنگام اين در و ميافكنند زندان به را او آنگاه نميشود,

دست/ اين از ديگري فراوان نمونههاي و ميگردد بر اس?م به دوباره زن اينها همة از پس
ابن كه چونان ـ آنها از برخي بلكه و حرام, طوايف همه عالمان اتفاق به حيلههايي چنين
از كنده آ كتاب اين دربارة عالمان گفتههاي از برخي استاينك كفر ـ گفتهاند ديگران مباركو

ميآوريم/ را فجور و گناه
همسرشط?ق از ميخواست كه بود زني مرو در ميگويد: مروان بن زهير بن احمد ـ ١
اس?م از گر ا شد: گفته زن آن پسبه ميزد/ سرباز خواسته اين پذيرش از مرد اما بگيرد, خلع
به را رخداد پساين كرد/ چنين نيز او و شد خواهد جدا خود, به خود تو, از شوهرت برگردي
كس هر گفت: عبدالله است/ آمده كتابحيل در اين افزودند: نيز و گفتند مبارك بن عبدالله
كـافر پسـنديده را آن و يافته خبر كتاب اين از كس هر است, كافر نهاده فراهم را كتاب اين
و بوده او كتابنزد كساين وهر است, كافر برده ديگر محلي به محلي از را كسآن هر است,
كه ميكند عبدالملكنقل بن شقيق از راهويه بن اسحاق است/ كافر داده رضايت بودن اين به

dayani
Typewritten Text
بازگشت به فهرست
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شده امر اس?م از بازگشت به ابوغسان دوران در كه ابوروح دختر ماجراي دربارة مبارك ابن
چيزي چنين كسبه هر آوردهاند! بدعتي اس?م در گفت: خشمگينانه و آشفته بر حالتي با بود,
كافر كند امر بدان را مردمان تا بوده او نزد و خانه در كتاب اين كس هر و است كافر كرده امر
آمدند اينان كه آن ميدانستتا خوبي به را كاري چنين شيطان ندارم گمان افزود: سپس است/
اما ميدانست بخوبي را اينها كه آن يا و بگسترانيد; و بياموخت ازايشان را حيلهها اين وي و

كردند^/ اجرا را حيلهها اين _و آمدند اينان كه آن تا كند اجرا را آنها كه نمييافت را كسي
همه كه دارد وجود مسٔاله سي بيستيا و سيصد كتابحيل در ميگويد: نضربنشميل ـ ٢
بن شريك نامور فقهي پيشواي و كوفه قاضي نزد چون است: گفته رازي ابوحاتم است/ كفر
او بـا خداونـد كند نيرنگ خدا با كس هر گفت: آوردند ميان به سخن حيل كتاب از عبدالله
را الفجور نام بود بايسته ميگويد: است بوده كوفه قاضي نيز او كه غياث حفصبن كند/ نيرنگ
قـاضي مسعود بن عبدالله بن معن بن قاسم ميگويد: حماد بن اسماعيل نهند/ كتاب اين بر

است/ فجور كتاب نهادهاند فراهم حيله دربارة كه كتاب اين است: گفته نيز كوفه
و فجور آنان و ميروند حيله به معتقدان از كساني نزد مردمان ميگويد: سابور بن سعيد
آنان! بر واي ميگويد: كه شنيدم ايوب از ميگويد: زيد بن حماد ميآموزند/ ايشان به بدكاري
بـن يزيد ـ بود بدان معتقدان و حيله از بهرهجويندگان همان او مقصود و ـ ميفريبند> را كه
چنان يهودياي گر ا كه داد فتوايي چنان مسٔالهاي در حيله به معتقدان از يكي ميگويد: هارون
به كه خوردهام سوگند من گفت: و آمد او نزد مردي بار يك بود; ناپسند و زشت ميداد فتوا
ط?ق را او [تا بخشيدهاند من به فراوان مالي آنان اينك و ندهم, ط?ق را همسرم وجه هيچ
به مرد! اين بر واي ميگويد: هارون يزيدبن ببوس/ مادرشرا گفت: مرد آن پاسخ در او دهم]/
ـ ابـوعبداللـه از مـيگويد: سندي بن حبيش ببوسد/ را بيگانه زني كه ميدهد فرمان ديگري
در را او سپس ميخرد, كنيزي كه پرسيدند مردي دربارة ـ است حنبل بن احمد وي مقصود
در كند؟ همبستري او با روز همان ميتواند آيا ميبندد/ نكاح عقد او با و ميكند آزاد روز همان
ديگـري آن پيشترش روز كه حالي در كند, نزديكي او با روز همان در چگونه گفت: پاسخ
اين گفت: و شد سپسخشگمين است/ حيله راه از اين است؟ كرده نزديكي او با [فروشنده]

است/ آورده العلم كتاب در خ?ّل ابوبكر كه است سخني پليدترين
را آنچه گر ا دهند/ فريب را انساني كه چونان ميفريبند را خدا ميگويد: ايوبسختياني ـ ٣
در بـخاري را سـخن ايـن بـود/ رواتر و سادهتر من براي ميدادند انجام آشكارا ميخواهند

است/ كرده نقل او از يقين و جزم صيغه با و تعليق به خود صحيح
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كـتاب كس هر شنيدم: حنبل بن احمد از گفت: كه است رسيده منصور بن عبدالخالق از
است/ كافر شده, mnopqنازل محمد بر آنچه به ميدهد فتوا آن استناد به و اوست خانه در حيل
كرده نقل ابويعلي قاضي نيز و احمد ا�مام مناقب كتاب در سدوسي ابوعبدالله را روايت اين

است/
شكسـتن از گـريز بـراي خـلع [طـ?ق يمين خلع مسٔاله در بطه بن ابوعبدالله نقل به بنا
از بـودم خـورده كه سوگندي دربارة ابوعلي, اي گفت: عياض بن فضيل به مردي سوگند],
دهي انجام خوردهاي] ندادنشسوگند انجام بر كه ] را كار آن گر ا گفت: او و پرسيدم فتوا مردي
و دهي انجام را كار آن تا ميانديشم حيلهاي تو براي من اينك شكستهاي/ را خويش سوگند
آري/ گفت: ميشناسي؟ را او آيا گفت: مرد اين به فضيل باشي/ نشكسته هم خويشرا سوگند
برابر در كه است شيطاني او ميكنم گمان كه كن شناسايي را او هويت و برگرد گفت: فضيل

است/ آمده در آدميزادهاي چهرة به تو ديدگان
كتابحيل در گفت: حنبل بن احمد امام ابوعبدالله به مردي شنيدم ميگويد: ابوطالب ـ ٤
را او كند نزديكي وي با او] استبراي از [پيش بخواهد و بخرد كنيزي كسي گر ا كه است آمده
عجيب چه الله! سبحان گفت: ابوعبدالله ميآورد/ در خويش همسري سپسبه و ميكند آزاد
حمل عّده آزاد زنان بر حتي خداوند كردهاند/ راباطل او رسول سنت و خدا كتاب اين! است
براي كه اين مگر بميرد شوهرش يا شود داده ط?ق كه نيست زني هيچ و است داشته مقرر
كنيزي اينك ميدارد/ نگه عّده نبودن] باردار يا بودن باردار شدن مشخص [و حمل مراعات
او بـا آنگـاه و مـيكند آزاد و مـيخرد را او شخصي سپس و كردهاند نزديكي او با كه است
با ديگري فردا و يكي امروز كرد؟ خواهند چه باشد آبستن زن آن گر ا آيا حال ميكند; نزديكي
حتي الحامل <zتوطٔا mnopqفرمود: پيامبر است/ سنت و نقضكتاب اين است/ كرده نزديكي او

نزديكي آبستن غير با نبايد و بنهد, را خود فرزند كه زماني تا كنند نزديكي آبستن زن با نبايد ـ ١
/٤٤ باب النكاح, كتاب ابوداوود, سنن : ك/ ر/ شود/ حيض كه زماني تا كنند

يا است آبستن كه نميشود دانسته كنيز اين دربارة اينك تحيض>/١ حتي الحامل zغير و تضع
ميگويد: حيله اهل دربارة ابوداوود, روايت به همو اين! است آزارنده چه الله! سبحان نيست/
نـيز صـائغ ابـنحارث روايت بـه او ميكنند/ mnopqحيله خدا رسول سنتهاي نقض براي آنان
و بـردن مـيان از براي و است گرفته نشانه را سنتها ساختهاند بر كه حيلههايي اين ميگويد:
كردنش ح?ل براي است, حرام شود گفته آنان به دربارهاش آنچه ميكنند/ حيله آنها شكستن
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سپس شود/ گرفته كار به است] گروي مال [مقصود رهن نيست ح?ل گفتند: ميكنند; حيله
چگونه اما شود/ گرفته كار به گروي مال تا آورد ميان به ميتوان حيلهاي اين براي mnopqميگويند: خدا پيامبر كه آن با ميشود؟ ح?ل حيلهاي كمك به كردهاند حرام او رسول و خدا آنچه

پولش و فروختند و كردند ذوب را آن اما شد حرام آنان بر پيه كند/ لعنت را يهوديان خداوند ـ ١
خوردند/ را

پيه يهوديان اثمانها١>/ كلوا ا و فباعوها فاذابوها الشحوم عليهم حرمت اليهود الله <لعن فرمود:
را مـحلَّلله و محلِّل خداوند رسول كه حالي در بردارند, آن از را <پيه> نام تا كردند ذوب را
به معتقدان آنچه از ميگويد: روايتپسرشصالح به حنبل] بن [احمد همو است/ كرده لعنت
با شگفتم, در ميكنند باطل حيله كمك به را آنها و ميگويند عهد و نذر و سوگند دربارة حيله

مگسليد/ ساختهايد استوار كه آن از پس را پيمانهايتان : ٩١ نحل. ـ ٢
ميكنند/ وفا نذر به : ٧ انسان. ـ ٣/٦٨ ـ ٦٢ ص الدليل, اقامة :/ ك ر/ ـ ٤

احـمد, بِالنَّْذِر٣>/ <يُوفُوَن و تْوكىيِدهىا>٢ بَْعَد اَن يْمى اْ)َ تَنُْقُضوا <َو)ى است: فرموده خداوند كه آن
ط?ق بر كه مردي دربارة حيله] به [معتقدان آنان بود, پرسيده او از كه _ ميموني روايت بنابر
بـروي zبا يا پايين پله يك گر ا است: گفته و كرده ياد سوگند است نردباني بر كه همسرش
عين اين ميگويد: آورد^ پايين و برداشت نردبان از بايد را زن ميگويند: هستي, يافته ط?ق
آنـها گـفت ميموني است/ شكني سوگند همان اين نيست/ حيله اين است/ سوگند شكستن
فرش دو برروي و فرشميگسترد دو ننهد پاي فرشي بر كه كند ياد سوگند مرد گر ا ميگويند:
ميكنند/ حمل داخلخانه به را او نشود وارد خانهاي به كه كند ياد سوگند گر ا و ميگذارد, پاي
شگفتي اظهار كرده, روي من به احمد كه ديدم گفتم را سخن اين چون ميافزايد: ميموني

ميكند/٤

كتابحيل از ابوحنيفه بيزاري
همان يعني كتابحيل, كه است كوركورانه تعصبي و روشن تهمتي و آشكار دروغي اين
شود, داده نسبت ابوحنيفه امت فقيه به كردهاند, برخورد بسختي آن با فقهي پيشوايان كه كتابي
حـال شرح به كه زماني ^٤٠٤ و ص٤٠٣ _ج١٣, بغداد تاريخ در بغدادي خطيب كه چونان

ميگويد: و ميدهد نسبت وي به را كتاب اين ميپردازد ابوحنيفه
محمد داد, خبر ما به شافعي عبدالله بن محمد داد, خبر ما به حنائي عبدالله بن محمد ١ـ
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مبارك بن عبدالله كرد, نقل ما براي نافع بن ربيع ابوتربه كرد, نقل ما براي سلمي اسماعيل بن
و كرده ح?ل ساخته حرام خداوند را آنچه بنگرد ابوحنيفه كتابحيل در كس هر گفت: ما به

است/ كرده حرام ساخته ح?ل خداوند را آنچه
به خزاز^ حيويه _ابن عباس بن محمد كرد, نقل برايم ازهري ميگويد: ادامه در خطيب ـ ٢
بن هدبة گفت, را ما موسي بن احمد گفت: را ما مدني اسحاق بن عبدالله گفت: و داد خبر ما
هر ميگويد: كه شنيدم مبارك بن عبدالله از گفت: طالقاني ابواسحاق گفت, را ما عبدالوهاب
حجشباطل دهد فتوا براساسآن يا كارگيرد به را آن و باشد او نزد ابوحنيفه كسكتابحيل
مقصود ـ ابوعبدالرحمن اي گفت: مبارك ابن غ?م هنگام اين در جداست/ او از زنش استو
بـاشد/ نـهاده فـراهـم را حيل كتاب شيطان جز كسي نميكنم گمان ـ است مبارك ابن همان

است/ شيطان از بدتر نهاده فراهم را كتابحيل كه آن داد: پاسخ ابنمبارك
و ـ بسته ابوحنيفه بر كتابخود در كه دروغهايي ضمن در استكه بغدادي گفتههاي اينها

است/ آورده ـ كرده بياعتبار و آشفته را خويش كتاب سبب همين به
در ميراند حكم آنجا و اينجا مذهبي تعصب كه هنگام آن يعني بعدها, ابوحنيفه نام ظاهرًا

قرارند: اين از حقيقت اين دzيل است/ شده گنجانيده zبا روايت دو ضمن
فـرا ابـوحنيفه از را فقه مبارك ابن گفتهاند, ديگران و عبدالبر, ابن خطيب, كه چونان ـ ١
از بـدتر او بگـويد ميتواند چگونه اين بنابر ميگفت/ سخن بنيكي او دربارة و است گرفته

است؟ شيطان
كه ديگران و ابنحبان عدي, ابن عقيلي, ابنابيحاتم, آثار در ابوحنيفه حال شرح در ـ ٢

است/ نشده داده ابوحنيفه به نسبتي چنين نداشتند حنفي پيشوايان ضد بر تعصبي
بيزاري كتاب اين از گستراند را او مذهب كه كسي و ابوحنيفه گرد شا حسن بن محمد ـ ٣
از عمران, ابي بن احمد از طحاوي, طريق از حسن, بن محمد حال شرح در ذهبي جست;
كتاب يعني ـ كتاب اين كه: شنيدم حسن بن محمد از گفت: كه ميكند نقل سماعه بن محمد

است/ شده نهاده ما كتابهاي zبهzي در بلكه نيست, ما كتابهاي از ـ حيل
ذكر او براي قبيل اين از كتابي او آثار راوي اصحاب از كدام هيچ استكه آن ديگر دليل ـ ٤
نكردهاند/ نقل او از صحيح سند با را كتابي چنين ثقه راويان از يك هيچ كه چونان نكردهاند,
دهد فرمان بدان را كسي يا باشد داشته كفر آهنگ كه كس هر دربارة حنفي پيشوايان ـ ٥
شنيدم ميگويد: شجاع بن محمد كردهاند/ سخت خوردي بر آنان با و گفتهاند سخن بسختي
ابويوسفاند گردان شا از كه رازي ابوعلي مالكو ابي بن حسن چون اصحابما از جمعي كه
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٣٨١ حيله جواز به فتوا آغاز
پس ميكردند/ نظر تبادل و بحث دهد فرمان كفر به را ديگري يكي گر ا كه مسٔاله اين دربارة
ديگري به كس هر كه است آن ابويوسف و حنيفه ابو نظر كه دارند اجماع نظر اين بر ديدم
با دهد فرمان كفر به كه كند آهنگآن كسي گر ا است, كافر نيز خود او شود كافر كه دهد فرمان
كفر خود, نيز كردن كفر آهنگ كفر, خود كفر, به دادن فرمان زيرا ميشود; كافر تصميم همين
آهنگ خود استكه كسي همانند دهد فرمان كفر به كه كند آهنگآن كه كسي اين بنابر استو
اخـت?ف هم با آن دربارة اصحابمان كه نديدم و است ابوحنيفه ديدگاه اين است/ كرده كفر
كـه جلسهاي در كه شنيدم ابيمالك بن حسن از ميگويد: همچنين, شجاع, بن محمد كنند/
كسي گر ا كه است كرده نقل ابوحنيفه از نقل ابويوسفبه ميگويد: بودند آمده هم گرد حنفيان
به رو نمازش اتفاقًا و خطا به اما كند, قبله جهت جز جهتي قصد خود نماز در و بگزارد نماز
سـخن ايـن با حنفيان از كسي نديدم است/ كافر كار همين به باشد شده آورده جاي به قبله

كند/ مخالفت
بـه را كـتاب اين مركب سندي با تا كوشيده دروغپردازان از يكي ديرتر بسي دوراني در
بـن محمد ابوالطيب دروغپرداز اين انجاميد رسوايي به ت?ش اين اما دهد, نسبت ابوحنيفه
كتابحيل كه شده مدعي هجري سيصد پساز سالهاي در استكه ربيع بن حميد بن حسين
بـيان بن خلف از رقي بشر بن ابوعبدالله از سامراء در هشت و پنجاه و دويست سال در را
فـرزند و دروغگـو حسـين بـن مـحمد ميگويد: مطين كه است حالي در اين است/ شنيده
ابـو و عـدي ابن سپس و كرده, تثبيت و پذيرفته را مطين نظر همين ابنعقده دروغگوست/
كه او بنحسين[استاد محمد شيخ كه آن ديگر نكتة كردهاند/ تٔاييد را ابنعقده نيز كم حا احمد
نيز او شيخ شيخ است/ ناشناخته اص?ً بلكه الصفه, مجهول گرفته] روايت نقل اجازة وي از
بـراسـاس كه بزرگتر اين از رسوايياي چه ندارد/ وجود كسي چنين اساسًا و است, مجهول
روايت كسي از بلكه و ديگر مجهول راوي يك از نيز خود كه مجهول راوي يك از روايتي
وجود راويي چنين مطلق طور به بلكه ديگر, سند هيچ در ابوحنيفه راويان ميان در كه ميكند
گستردهاند جا همه اصحاباو كه ابوحنيفهاي هم آن شود, نسبتداده ابوحنيفه به كتابي ندارد,
اين, بنابر رواجشميپرداختند]؟ به ديگران از پيش خود ميداشتآنها كتابي چنين او گر ا [و
چه البته و است, كرده چنين بهتان و دروغ سر از داده نسبت ابوحنيفه به را كتاب اين كس هر
از عـالمي به رسد چه تا بود, كنار بر و بيزار آنها از او و دادند mnopqنسبت پيامبر به كه چيزها

/mnopq محمد امت علماي
راههايي ديگران و صيمري العوام, ابي ابن عبدالبر, ابن چون ثقه مٔولفاني كتابهاي در آري,



فقه فلسفة با ناسازگار شرعي; حيلههاي ٣٨٢

بـا كـه نيست چيزي آنها از يك هيچ اما ميشود, روايت ابوحنيفه از تنگناها از خروج براي
فـرا بـدان سـنت و كتاب كه است راههايي همه بلكه باشد, داشته ناسازگاري تشريع فلسفة
شـود/ حـق باطلي يا باطل حقي كه آن بي ميبرد, بيرون تنگنا از را شخص و است خوانده
قبيل همين از ميشود نقل زمينه اين در نيز ابوحنيفه گردان شا و اصحاب از آنچه همة zًاصو

است/

شريعت با ناسازگار حيلههاي از ابويوسف بيزاري
و مسـايل از پـارهاي بـه دادن پاسخ با وي كه ميشود داده نسبت ابويوسف به آنچه اما
بدان نيز هارون ساختو نزديك او به را خود شرعي, حيلههاي رهگذر از هارون مشك?ت
وي زيرا نسبتدادهاند; او به استكه برساخته دروغي گماشت, منصبقضاوت به را سبباو
به هادي دوران در يعني هارون, زمامداري دوران پيشاز گفتهاند ديگران و سمعاني كه چونان
كـتاب از كه چونان او ماند/ سمت همين در هارون دوران در سپس و شد گماشته قضاوت
و كند جانبداري كسي از حق بيان در كه نبود كسي ميآيد بر سيرهاش از همچنين و او الخراج
ميگويد: مجتمع> بين <zيفرق حديث آوردن از پس الخراج كتاب در خود او آيد/ كوتاه يا

خـودداري صـدقه دادن از روانيست دارد ايمان واپسين روز و خداوند به كه كس هر براي

نزد آنچه نتيجه در تا كند خارج ملكخود از دستديگران در كردن پراكنده با را آن يا ورزد

برداشته او از زكات همة بدينسان و باشد زكات نصاب حد از كمتر ميماند آنها از يك هر

نيست/ جايز حيله وجه هيچ به زكات وجوب بردن ميان از در Uًاصو شود/

همين از و ندارد وجود تفاوتي شرعي احكام ديگر و زكات ميان كه است حالي در اين
به شرعي احكام ابطال براي حيله وي ديدگاه از ابويوسف سخن اين براساس گفت بايد روي

نيست/ جايز وجه هيچ
را او ورع و زهد و علم آن در و گشوده را خاص بخشي ابويوسف حال شرح در ذهبي
گويي كوتاه و روي ميانه به را او همه كه است كساني از ذهبي كه است حالي در اين و ستوده,

ميشناسند/ گونهكسان اين حال شرح در
حـال شـرح در بـغداد تـاريخ در خـطيب كه است داستاني آن شگفتآور ميان, اين در
است قرار اين از داستان آن است/ آورده انديشيد هارون براي كه حيلهاي دربارة ابويوسفو
كند هبه كسي به يا بفروشد را او گر ا كه بود كرده ياد سوگند داشتو كنيزي جعفر بن عيسي كه



٣٨٣ حيله جواز به فتوا آغاز
كـه زمـاني شود/ داده صدقه بايد دارد چه هر و يافتهاند, زنانشط?ق و آزاد بردگانش تمام
گر ا كه كرد ياد سوگند نيز هارون ورزيد خودداري دادنش از او خواستو را كنيز اين هارون
عيسي داد فتوا و انديشيد حيلهاي ابويوسف ميان اين در كشت/ خواهد را او نكند را كار اين
او از قـيمت به را باقيمانده نصف نيز هارون و ببخشد هارون به را كنيز آن نصف جعفر بن
به ولي شود, استبراء بايد گزير نا استو ديگران مملوك كنيز اين گفت: هارون كند, خريداري
امير اي گفت: ابويوسف مرد/ خواهم گمانم به نخوابم او با امشب همين گر ا سوگند خداوند
ندارد/ استبراء آزاد زن كه ميآوري, در خويش همسري سپسبه و ميكني آزاد را او مٔومنان
است: آورده سند اين به و مفصل صورتي به را آن خطيب كه است داستان خ?صة اين
كـردند; نـقل ما براي جازري محمد بن حسين بن محمد و نهرواني روح بن عمر بن احمد
جريري, زكرياي بن معافي آورد حديث ما براي گفت: محمد و كرد, نقل ما براي گفت: احمد
براي موصلي, اسحاق بن حماد آورد حديث ما براي ازهر, ابي بن محمد آورد حديث ما براي
دربارة را پيشگفته داستان آنگاه و ـ كرد نقل برايم وليد بن بشر گفت پدرم آورد, حديث من
رجال سلسله در زيرا است; اعتبار بي اساسًا سند اين كه است حالي در اين آورد/ ابويوسف
دروغگو ميگويد: چنين دربارهاش خود خطيب كه ميخوريم بر ازهر ابي بن محمد به آن
راوي موصلي اسحاق بن حماد ازهر, ابي ابن شيخ ميآورد/ آشكار و رسوا دروغهايي و بود,
بودهاند/ اغاني رجال از و مشهور خوانان آواز از دو هر اين و است خود پدر از داستان اين
پيشوايان حال شرح در نميتوان كه شبنشينياند و لهو و عشرت مردان از دو اين اين, بنابر

كرد/ استناد و اعتنا گفتةشان به بزرگ

دادن فتوا از حسن بن محمد بيزاري
شريعت كنندة نقض حيلههاي به

ميگويد: ميكند ياد عنبسه بن عقيل از كه هنگامي مرو عالمان تاريخ در مصعب عباسبن
مالي گفتم: حسن بن محمد به گفت: و كرد نقل ما براي عنبسه بن عقيل از عيسي بن يوسف
دارم كه را مالي گفتم: چگونه؟ پرسيد: است/ زكاتواجبنشده من بر كه است سال دو و دارم

فقيهي! تو گفت: ميكنم/ هبه فرزندم به بگذرد آن بر سال كه آن از پيش
فـقاهت بـه نه اصحاب نزد و است مجهول عنبسه ابن زيرا است; مردود روايت اين اما
و ندارد وجود قبيل اين از چيزي نيز بنحسن محمد كتابهاي در روايت, به نه استو شناخته



فقه فلسفة با ناسازگار شرعي; حيلههاي ٣٨٤

اين ميگويد: عينه بيع در همو يا نيست/ مٔومنان اخ?ق از زكات از فرار ميگويد: كه هموست
آن بر دانسته, جايز را عينه بيع ابويوسف كه هم را اين ميان, اين در است/ نكوهيده من نزد
و نگردد; اولشبر بهصاحب شده فروخته عين ويصورتياستكه مقصود كه حملكردهاند

ميشود/ يكي مسٔاله اين در حسن بن محمد ابويوسفو ديدگاه بدينسان
آن دارندة بر در و نسبتميدهند بنحسن محمد به را آن الحيلهستكه نام به كتابي البته
با بشدت و گرفته قرار نكوهشعالمان مورد كه همان يعني كتابحيل, آن در كه رسواييهايي
كـتاب ايـن دربـارة حسـن بـن محمد اصحاب وجود همين با نيست/ كردهاند; خورد بر آن
بن محمد ابوبكر اzئمه شمس روي همين از نه/ يا هست تٔاليفوي آيا كه كردهاند اخت?ف

ميگويد: المبسوط كتابخود در سرخسي سهل ابي
نه; يا هست حسن بن محمد تٔاليف آيا كه كردهاند اخت4ف كتابالحيل بارة در عالمان
حسـن بـن محمد بگويد كس هر ميگويد: و است كتابي چنين منكر جوزجاني ابوسليمان

وّراقان آوردة, فراهم است مردم دست در آنچه مدار/ باور را او تاليفكرده, را كتابالحيل
آنان به را كتابهايي چنين ما عالمان سرزنشكردن براي جاه4ن ميدهد: ادامه او است/ بغداد

از چـيزي كـه داشت روا گـمان ايـن حسـن بن محمد به ميتوان چگونه و نسبتميدهند

بر خود آنچه در جاه4ن كمكيبراي اينرهگذر از تا باشد خوانده نام اين به را تٔاليفاتخود

كتاب اين ابوحفصميگفت مقابل, در اما آيد; فراهم نسبتميدهند ديگران به و ميسازند

ميكرد/ نيز روايت وي از را آن و است, حسن بن تٔاليفمحمد

نزد برد بيرون گناه از را انسان كه نوع آن از احكام, در حيله چه است; نيزصحيحتر همين

و كـتاب در تـٔاملي كـم و ناداني سبب به نگران سطحي از برخي و است جايز عالمان تودة

دانستهاند/ مكروه را حيلهاي سنتچنين

نقل ميكند روايت محمد از را آن و دارد گرايش كتاب اين صحت به كه كبير ابوحفص
حرامي از آن وسيلة به تا ميآورد ميان به مسلمان يك كه حيلهاي است: گفته محمد كه كرده
را حقي كمكآن به تا آورد ميان به كه حيلهاي اما ندارد, اشكال برسد ح?لي به يا يابد رهايي
=] آنان نزد نيز مكروه و است, مكروه كند ايجاد حق در شبههاي و كند حق را باطلي يا باطل

است/ نزديكتر حرام به حنفيان]
جـايز غير و جايز حيلة ميان مرز كه دارند اتفاق نظر اين بر حنفي جديد و قديم عالمان

است/ كرده نقل حسن بن محمد از ابوحفصكبير كه است چيزي همان
كـتاب مـقدمة _در خصاف از ميتوان كردهاند, تصريح معيار اين به كه حنفي عالمان از
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٣٨٥ حيله جواز به فتوا آغاز
جلد در حيله بارة در مقدماتسخن همان در سرخسي شمساzئمه بنحسن^, الحيلمحمد
صـاحبان نـيز و صاحبالمـحيط است, شهيد كم حا الكافي شرح كه المبسوط كتاب سيام

محمد اثر دو از است گرفته بر ابويوسف, و حسن بن محمد و ابوحنيفه از دفاعيه اين بيشتر ـ ١
/١٥ و ١٤ ص الطلب, و العلم زغل ;١٧٧ و ١٧١ و ١٢٣ ـ ١٢١ ص الخطيب, تٔانيب كوثري, زاهد

برد/ نام الهنديه١ الفتاوي

روانيست پيشوايان به حيله دادن نسبت
و مـحققان است/ كرده تصريح حقوق بردن ميان از راه در حيله انجام كراهت بر شافعي
تنزيه/ كراهت نه است, كراهتتحريم كراهت, اين از وي مقصود كه آنند بر او اصحاب بيشتر
كتبفروع در اصحابشان كه آنسان و هستند حيله به قول از كسان دورترين نيز احمد مالكو

نشود/ داشته سراغ ديگران از كه كردهاند باره اين در سختگيري چنان ميشوند, آور ياد
الغا را آنها فلسفة و شارع احكام حيلههايياستكه نسبتبه دين عالمان عموم موضع اين
اخت?في آنان ميان باب اين در هم گر ا ميبرد/ ميان از را تشريع و شريعت مقاصد و ميكند
وقتي كه اين در نيز و است مسايل و مصاديق بر حرام حيلههاي معيار صدق ميزان در باشد
نافذ و بودن جاري صورت در حتي كه مسٔاله اين لحاظ از نظر صرف ـ گرفت انجام حيلهاي

نميشود/ مترتب آن بر اثري هيچ يا است اثر داراي و نافذ آيا ـ است حرام نيز بودن
و مالك و دارند عقيده حيلهها گونه اين حرمت به گفتهمه ميتوان كلي داوري يك در
و ابوحنيفه و است, باطل دنيا احكام در حيله كه ميافزايند كلي اصل اين به را نكته اين احمد
نافذ و تٔاثيري بي مستلزم را اين اما دارند, عقيده تكليفي نظر از حرمتحيله به چند هر شافعي
است عبارت آن و دارد وجود محدود دايرهاي در اخت?ف روي, اين از نميدانند حيله نبودن
شافعيه و حنفيه قول كه چنان دنيوي, احكام در حيله بر مبتني كارهاي ظاهري بودن نافذ از
ـ البته و است حنابله و مالكيه قول كه چنان آن, بودن اثر هرگونه فاقد و باطل بكلي يا است;
اين صحت بر قياس و اجماع سنت, كتاب, ادلة ـ آورديم بتفصيل پيشين فصول در كه چنان

ميدهد/ گواهي اخير نظر
عـمل نه آنها, آموختن نه است, جايز حيلهها از گونه اين جواز به عقيده نه روي, هر به
سازد; بهرهمند آنان از را ما خداوند كه هدايت, پيشوايان به آنها دادن نسبت نه و آنها, به كردن
كس هـيچ اما ديگر/ چيزي حرمت و است چيز يك ـ شويم قايل آن به گر ا ـ بودن نافذ چه



فقه فلسفة با ناسازگار شرعي; حيلههاي ٣٨٦

را حرمتش فقهي پيشوايان آنچه بلكه است, جايز ميباشد حرام آنچه به دادن فتوا كه نگفته
اين, بنابر گزينند/ دوري و ورزند خودداري آن از مردم كه هدفاست بدان تنها كردهاند تبيين
دzلتميكند, شرع مقاصد برندة ميان از حيلههاي جواز بر كه برسد چيزي آنان از كسي از گر ا
به كه است چيزي يا است, برگشته آن از كه است سخني يا است, اجتهاد در لغزشي يا اين
سوي از او مبناي و قواعد از كه است چيزي سرانجام يا و است, شده نقل نادرست صورت
چند هر نيست, فتوا خوِد مبنا و فتوا zزمة كه حالي در است, شده استخراج و استنباط ديگران
ميگويد: الدليل اقامة در ابنتيميه كه است روي همين از باشند/ حجت نصوصشرعي لوازم
ايشـان از يكي به را آنها هم كس هر و شود, داده نسبت پيشوايان به حيلهها اين نيست روا

گر ا اينميان, در است/ گاه ناآ اس4م در آنان جايگاه بهمنزلتو و مباني و اصول به نسبتدهد

وقـتي كـه گونهاي به باشند نافذ حيلهها اين از برخي فقه پيشوايان از پيشوايي مبناي بر هم

مباح دادن, اجازه از مسٔالهايغير اين اما باشد, نافذ او نزد حكمش دهد انجام را شخصآنها

كه صورتي در آن بودن نافذ و است يكچيز حيله اباحة چه است; آن دادن تعليم و دانستن

Uزم نـدانـد بـياثـر و باطل را حيلهاي مفتياي و فقيه كه اين از و ديگر, چيزي پذيرد انجام

حرام را آنها فقيه كه هستند عقود از بسياري باشد; داده اجازه و دانسته مباح را آن كه نميآيد

نميداند/ بياثر و باطل را آنها وجود همين با اما ميدارد, اع4م

نافذ و حيله دانستن باطل هم حرمتو هم داريم ايمان آن به خداوند برابر در ما آنچه اما

بر نقيضمقصودشان به ميجويند بهره آنها از كه كساني با ميبايست كه اين و است آن نبودن

/٦٥ ص الدليل, اقامة ـ ١

اوست/١ قدرت و حكمت و الهي شريعت موافق اين كه كرد, خورد
خود استاد ديدگاه همين از ص١٥٦^ الموقعين_ج٣, اع�م در نيز ابنقيم ابنتيميه, گرد شا

است/ كرده پيروي

حيله در روي زياده
دربارة پيشوايانشان كه ضوابطي قواعدو همين حّد در فقهي پيشوايان پيروان از گروهي اما
پافراتر هم اين از بلكه نكردند, بسنده بودند كرده نقل ايشان از را آنها خود, آنان و گفته حيله
بر پيشوايانشان مباني و اصول كه گستردند را آن كاربردهاي و حيله دامنة اندازه آن و نهادند



٣٨٧ حيله جواز به فتوا آغاز
مـباني و قواعـد بر گون گونا حيلههاي تفريع و برساختن به همينان ميكند/ دzلت خ?فش
اينان آوردند/ ميان به بسياري حيلههاي فقهي ابواب از باب هر در و پرداختند خود پيشوايان
سخن حرمتآن حلّيتيا از كه آن بي ميكنند, تصريح حيله بودن نافذ به موارد از بسياري در
اختصاص باب اين به مستقلي تٔاليفات بلكه نداشتند, بسنده نيز همين به اينان آورند/ ميان به
مردم به را آنها دادند, فتوا همينحيلهها سپسبه استو سودشان از افزونتر آنها زيان كه دادند
اين كه گرفت جاي چنين مردمان ذهن در كه جايي تا كردند عمل بدانها نيز خود و آموختند
اين از آنان كه حالي در آنهاست, گفتههاي از و نهادهاند بنيان خود, فقهي, پيشوايان را حيلهها

بودند/ بيزار و كنار بر
ميآورد: چنين را حيلهها اين از نمونهاي القرآن كتاباحكام در العربي ابن

ابـوعبداللـه القـضاة قـاضي ما استاد ميگويند: كه شنيدم ديگران و وليد بن محمد ابوبكر از

فـرا سال سر چون بود, ثروت و دارايي دينار هزار دهها صاحب كه دامغاني علي بن محمد

بـه رو قدرتم و شدهام كنهسال پيرو من گفت: آنان به و خواند فرا را خويش فرزندان رسيد

سپس باشد/ شما آن از نيست; نيازي بدان مرا است, من مال اين اينك و است نهاده سستي

خـانههاي بـه شـانههايشان بـر را آنـها مردانـي و ميكرد خويشبيرون ملك از را اموال آن

خواست حضور به را فرزندانش كاري براي و رسيد سال سر چون اما فرزندانشميبردند/

زندهايهيچرغبتي تو كه زماني تا توست, ماندن زنده آرزويمان ما ايپدر, ويگفتند: به آنان

سـپس; اختيارگير/ در خود را داراييات ماييد; آن از داراييات و تو نداريم/ ثروت و مال به

به را آنها وينيز و پدرميگذاشتند نزد را آنها فرزندان و ميآوردند باز بودند برده آنچه مردان

/٤٤٦ ص ,١ ج القرآن, احكام , العربي ابن ـ ١

است/١ بزرگ گناهي اين اما ميگرداند/ باز نخستخويش جاي

يـا ابـوحنيفه مذهب به قاضي اين كردة است ممكن باشد داشته صحت داستان اين گر ا
بر مسلمان فعل حمل واسطة به تنها را كاري چنين دو آن كه حالي در شود, داده نسبت شافعي
دروغ نسبتي آنان به چنينحيلههايي ايننسبتدادن بنابر و دانستهاند اثر] [داراي صحتجايز
ديگر/ دنيويچيزي احكام در بودن نافذ به قول استو حرمتيكچيز چه نادرستاست; و
غياث وحفصبن معن, بن قاسم عبدالله, كوفيهمچونشريكبن پيشوايان از اين پيشاز ما
ايـن چگـونه كـه كـرديم نقل بودهاند ابوحنيفه اصحاب طبقة نخستين از و كوفه قاضيان كه
اصـحاب از كـه ابـويوسف و حسـن بـن مـحمد از هـمچنين كـردهانـد/ مـحكوم را حيلهها

dayani
Typewritten Text
بازگشت به فهرست



فقه فلسفة با ناسازگار شرعي; حيلههاي ٣٨٨

همة ميان كه داشتهاند تٔاثيري چنان حنفي فقه تكميل و تدوين و گسترش در و ابوحنيفهاند
امام تصريح نيز و كرديم نقل را ديدگاهي چنين است, شده شناخته مذهب اين پيرو فقيهان
اخـ?ق از حـيله ميگويند; همه چگونه كه شديم يادآور را حيلهها گونه اين دربارة شافعي
استو اس?م در نوخاسته پديدارهايي همه اينحيلهها روانيست, انجامشنيز نيست, مٔومنان
سلف كه ديديم همچنين است/ پذيرفته فقهيصورت پيشوايان دوران پساز آن جواز به فتوا
دربارة كه گفتند سخن و كردند سختبرخورد چنان دهند فتوا حيله جواز به كه كساني دربارة
بود روايتشده سلف از حيلههايي چنين نوع گر ا كه است حالي در همه اينها گذاران/ بدعت
شـرعي دليـلي و سـند اتكاي به كه را كساني آنان چه, نميگرفت; صورت برخوردي چنين

نميكردند/ محكوم دهند فتوايي
حـيلههايي چـنين مـيتوان چگـونه كـه است پـرسش اين جاي گفتيم آنچه با اين, بنابر

داد/ نسبت فقهي پيشوايان به را نكوهيده

آن برابر در مسلمان يك وظيفه و حيله ارتكاب انگيزههاي
خداوند بداند و بپذيرد را الهي احكام خرسندي و گشاده دلي با بندهايواجباست هر بر
انـجامش در آنچه از جز و نكرده امر است ص?ح و مصلحت انجامش در آنچه به جز را او
مايه كه است روزانه غذايي بمانند شده امر بدان آنچه است/ نكرده نهي است فساد و مفسده
در را مرگ و بيماري كه است زهري همچون شده نهي آن از نيز آنچه و ميشود بدن ايستايي
آمد نخواهد بر آن درصدد هرگز كند يقين بدان و بدارد باور را كسچنينحقيقتي هر آورد/ پي
حرامي دادن انجام براي يا انجامشمصلحتاستو در كه وجوبانداختنواجبي از براي كه

باشد: اينها از يكي كه آن مگر جويد, بهره حيله از است انجامشمفسده در كه
جز چارهاي و نفهميده را تشريع فلسفة و نهي و امر در شارع حكمت كه باشد جاهلي ١ـ
كه آن بي ميگذارد جاي به را دين رسم روي همين از و ندارد حكم ظاهر به ظاهري پايبندي
تسليم رسول و خدا برابر در هدايتمييافت راه گر ا كسي چنين بدارد/ پاي بر را حقيقتدين
زير كه مييافت در و ميكرد اطاعت امور همة در باطن به و ظاهر به را پيامبر و خدا و ميشد
آن از عـلم در استوارگـاماِن و خداوند جز كه است اسراري و حكمتها شريعت احكام بناي

باشد/ نيافته راه اينشخصبدانها چند هر ندارند, گاهي آ
از مسـايل هـمة در يـا خاصو مسٔالة اين در او ديدگاه است معتقد كه باشد منافقي ـ ٢



٣٨٩ حيله جواز به فتوا آغاز
خويشميخواهد دنيوي منافع به رسيدن براي اما است, شايستهتر و پسنديدهتر شرع ديدگاه

ميجويد/ توسل حيله به روي همين از و نسازد آشكار را عقيده اين
مـيخواهـد آنـچه سـاختن فراهـم به را او و كرده غلبه او بر شهوتش كه باشد كسي ـ ٣
براي ترتيب بدين و نهد فراتر گام نميتواند نيز دين رسم ظاهر از سوي ديگر از و ميكشاند

ميشود/ متوسل حيله به خود خواستة به رسيدن
شـوند او فرمانبر آنها در مردم كه آسان فتواهايي دادن با دارد دوست كه باشد كسي ـ ٤
در كـه مجرماني بر رياست اين كه باشد عقيده اين بر و آورد, چنگ فرا پيشوايي و رياست
امكان آن جواز و حيله به دادن فتوا با جز ميكنند, پيروي آنان از ايشان آميخته ستم فتواهاي

نميگردد/ پذير
آمده, او نظر به كه دليل اين به خاص مسٔالة يك در چيز ف?ن كه باشد داشته عقيده ـ ٥
ترس از نميكنند موافقت او نظر اين با عالمان ديگر و مردم كه روي آن از اما نيست, حرام
عامة ديدگاه از آنچه از كند وانمود وسيله اين به تا ميآورد ميان به حيلهاي رسوايي, و اظهار
است/ آن كـردن حـ?ل واقـعياش هـدف كه حالي در ميگزيند, دوري است حرام عالمان
خود آنچه به واقع و باطن در و ميدارد نگه خشنود و راضي ظاهر در را ديگران بدينسان,

ميكند/ عمل است معتقد
عواطف و احساسات و باشد مسلط خود بر نتواند خشم هنگام به كه باشد كساني از ـ ٦
روان است داشته آن بر را او نفسش كه كردهاي يا گفته آن پي در نتيجه در و كند, رام را خود
نميماند/ تحملش توان كه چونان افتد, در سختي به كه اين تا ميدهد انجام را آن و ميشود
براي مسٔاله اين كه آنسان ميآيد, بر حيلهاي كمك به وضعيت اين از گريز پي در بدينسان,
سه را خويش همسر تٔامل بي و شتاب با و خشم روي از كه ميافتد اتفاق كساني از بسياري
هـمين از و نـميآورند تاب را خود همسر از جدايي انگيزههايي, به سپس و ميكنند ط?قه
تـوسل نكـوهيده حـيلههاي ديگـر و تـحليل چون حيلههايي به وي بازگرداندن براي روي

ميجويند/
ميگويد مذهبش آنچه جز چيزي و دارد سلطه او بر مذهبي تعصب كه باشد كساني از ـ ٧
كه ميشود روبرو مسايل از برخي با خود مذهب در كسي چنين كه ميشود گاه نميپذيرد/
مذاهب ديگر از كه نميشمرد روا برخود نيز را اين سوي ديگر از و ندارد, را تحملش توان
ظاهرشپايبندي كه ميجويد توسل حيلهاي به بحران اين از رهايي براي نتيجه, در كند/ تقليد
و تعبد و ناداني جهالتو از گونهاي اين, است/ آن با مخالفت واقعش و حقيقت مذهبو به



فقه فلسفة با ناسازگار شرعي; حيلههاي ٣٩٠

است/ نخواسته ما از خداوند هرگز كه است چيزي به پايبندي
وسعتي آنها در شارع كه ساخته مواجه تنگنا با را چيزهايي <رٔاي>ها و اجتهادها از بسياري
به دوباره يافتن دست براي اجتهادها و رٔاي اين صاحبان روي همين از است/ خاصقرارداده
آوردهاند/ روي حيله از بهرهجستن به بوده, روايت و سنت در كه گشايشي و وسعت همان
و باشد حيواني گرو كه اين _مثل گيرنده رهن سوي از گروي از بهرهجستن همانند مسايلي
يا دهد^, هزينه ميشود سوار آن بر كه اندازهاي به يا ميدوشد آن از كه شيري اندازه به مرتهن
ثـابت سـنت با باشد داشته عقيده آنها حرمت به كس هر كه مزارعه و مساقات باب همانند
mnopqتا پيامبر دوران از كه سيرهاي با نيز و ديگران و راشدين خلفاي شيوه با mnopqو خدا رسول
اين در روايتي حتي گر ا بع?وه است/ ورزيده مخالفت داشته رواج مسلمانان ميان در امروز
سزاوارتر دارند, كه بيشتري شباهت واسطة به مضاربه, به مزارعه و مساقات الحاق نبود, باره
است/ دورتر مزارعه مساقاتو حقيقت از و كمتر شباهت داراي كه اجاره به آن الحاق تا بود
در خطاي و سمتگري ناداني, واژة سه در همه گفتيم, حيله به آوردن روي بيان در آنچه
از گيرد, فرا آن اصيل منابع از را دين كه است مسلمان هر بر اين بنابر ميشود/ خ?صه اجتهاد
حقيقتشريعت روح mnopqو سنتپيامبر كتابخدا, به كه را آن فقيهان فتواهاي مذاهبو ميان
و گـفتهها هـمة در بـرگزيند, ـ گزينشي چنين براي خود كردن آماده از پس ـ است نزديكتر
اس?م چهرة دارد ابا آن از سليم عقل هر كه حيلههايي چنين با و بدارد پروا خداوند از كردهها
آورده حكـيم شـرع كه دهد قرار چيزي آن تابع را خود خواستههاي و ننماياند رو زشت را

است; اس?م حقيقت و ايمان همان اين است/
ا مِـّمى َحَرجًا اَنْفَِسِهْم فيى يَِجُدوا )ى ثُمَّ َشَجَربَيْنَُهْم ا فيىمى يَُحكُِّموَك َحتّىي ئُومِنُوَن َ )ى َربَِّك َو <فَ&ى

آنهاست ميان كه نزاعي در كه آن مگر نياورند ايمان كه پروردگارت به سوگند نه, : ٦٥ نساء. ـ ١
شوند/ تسليم سراسر و نيابند دل در ناخشنودي هيچ ميدهي تو كه حكمي از و گيرند داوري به را تو

َاْن بَيْنَُهْم لِيَْحكَُم َرُسولِِه َو اللّىِه ِالَي ُدُعوا ِاذىا الُْمٔومِنيىَن َقْوَل كىاَن ا <ِانَّمى تَْسليىمًا>١; يَُسلِّمُوا َو َقَضيَْت
فَُاولىئِك يَتَّْقِه َو اللّىَه يَْخَش َو َرُسولَُه َو اللّىَه يُِطِع مَْن َو الُْمْفلُِحوَن هُُم ُاولىئِك َو اَطَْعنىا َو َسِمْعنىا يَُقولُوا

اين جز كند حكم ميانشان تا خوانند فرا او رسول و خدا به را مٔومنان چون : ٥٢ و ٥١ نور. ـ ٢
ميبرند فرمان پيامبرش و خدا از كه كساني يافتگانند/ رهايي اينان برديم/ فرمان و شنيديم كه نگويند

رستگارانند/ ميكنند پروا او از و ميبرند بيم خداوند از و

الْفىائُِزوَن>٢ هُْم
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٣٩٣ جايز حيلههاي تبيين و تعريف
اول فصل

آنها ادلة بيان و جايز حيلههاي تبيين و تعريف

بنياني كه است آنهايي دانسته, باطل و نكوهيده را آنها شرع كه حيلههايي دانستيم كنون تا
شرعي بنياني و اصل حيله گر ا اين, بنابر نقضكند, را شرعي مصلحتي و سازد ويران را شرعي
تناقضنداشته ناسازگاريو است داده گواهي آن اعتبار بر شرع كه مصلحتي با و نكند ويران را

نميرود/ شمار به نيز باطل نيستو شارع نهي مشمول باشد
و باشد, داشته وجود نظر اخت9ف فقيهان ميان حيله مسايل و مصداقها از پارهاي در شايد
آن كـه نشـده مسـلم و ثابت خصوص اين در روشن دليلي به كه است اين از برخاسته اين
چـنين بـرخـي نيز روي همين اين از مشروع; نوع از يا است ممنوع نوع از خاص مصداق
مـلحق حـيله گـونههاي از دوم گـونة بـه را آنـها نيز برخي و نخست گونة به را مصداقهايي

دانستهاند/
يا احيايحق, آن از مقصود آنچه از عبارتاست مشروع حيلههاي در كلي معيار اين بنابر
از ديگري چيز هر يا و باطل ابطال يا حق, احقاق يا حرام, ترك يا واجب, انجام يا ستم, دفع
و مجاز طريقي شرعًا نيز آن طريق البته و باشد ميآورد بر را حكيم شارع مقصود دستكه اين

است/ مٔاذون
به كه است كسي براي گريزي راه <آنچه به را جايز حيلة النظائر, و ا�شباه شرح در حموي
پنهاني <شيوهاي به را آن الطلبة طلبة كتابخود در نسفي و است> آمده گرفتار ديني مسٔالهاي
كار به است داشتني دوست آنچه ساختن فراهم يا است ناخوشايند آنچه كردن دور براي كه
و پـنهان است <راهي است: چنين حيله تعريف ما ديدگاه از و كرده تعريف ميشود> گرفته
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فقه فلسفة با ناسازگار شرعي; حيلههاي ٣٩٤

و مقاصد با و ميشود جسته بهره آن از مفسده دفع يا مصلحت جلب براي كه مٔاذون, شرعًا
گريز ويژگي سه بودن فراهم جايز حيلة در روي, هر ندارد>/به ناسازگاري نيز شارع اهداف

است: ناپذير
باطنشميباشد, خ9ف ظاهرشبر كه روي آن از يا باشد, داشته پنهان شيوهاي كه اين ـ ١
ذهن استكه گونهاي به اما ندارد يكديگر با متفاوت باطن و ظاهر چند هر كه روي آن از يا و
لغت اهل نزد كه معنايي براي نامگذاري در خود, اين نمييابد/ توجه طريقي چنين به عادتًا

ميشود/ شمرده يكشرط دارد فراوان كاربرد
از حقي بردن ميان از و باشد مشروع و مٔاذون شيوهاي شرع ديدگاه از شيوه آن كه اين ـ ٢

باشد/ نداشته بر در را مخلوق يا خالق حقوق
هـدفي است آن بـه رسيدن پي در شيوه اين كاربستن به با شخص كه هدفي كه اين ـ ٣

باشد/ مشروع
حيله لغوي تسميه چند هر است, fزم حيله بودن مشروع و بودن جايز براي اخير شرط دو

نباشد/ وابسته دو اين به
كردهاند: تقسيم دسته دو به گفتيم, آنچه به عنايت با را, جايز حيلة

اما ميانجامد, شرعي مقصود همان به ميكند استفاده آن شخصاز كه شيوهاي كه اين ـ ١
دارد/ وجود خفا نوعي ميانجامد مقصودي چنان به شرعًا شيوه اين كه اين در

طور به بينجامد, معين مقصودي به شارع, وضع اقتضاي به و آشكارا راهي يا سببي گر ا
حواله, وكالت, كفالت, اقاله, بيع, شرعي عقود همانند بود, نخواهد حيله لغوي مصداق مطلق
و احكام عقود اين در چه ميآورند; پي در را خاصخود آثار و احكام كه قبيل اين از و اجاره
سان به شرعي احكام مقولة در و ميشود مترتب آنها بر او اذن به و شارع حكم به آنها آثار
كسي و خاصخويشميانجامد مقصود به يك هر هستند; طبيعي احكام در حسي سببهاي

است/ پيشگرفته در را مشروع رهگذري ميرسد مقصود به آنها رهگذر از كه هم
براي شرع در ميگزيند خويشبر مقصود به شخصبرايرسيدن كه را شيوهاي كه اين ـ ٢
و هدف جا اين در آنچه كه تفاوت اين با البته است, نشده وضع مقصودي چنان به رسيدن
شخص مقصود ميان گر ا چه, نيست; ناسازگار شارع مقصود هدفو شخصاستبا مقصود
از مصداقي و بيرون, جايز حيلههاي نوع از حيله باشد, ناسازگاري و تنافي شارع مقصود و
را خود اموال سال, رسيدن فرا شخصنزديك كه آن همانند بود, خواهد جايز غير حيلههاي
بگريزد/ زكات از ترتيب بدين تا گيرد, پس باز وي از را آنها كه نيت اين به ببخشد ديگري به



٣٩٥ جايز حيلههاي تبيين و تعريف
به آشكاري ناسازگاري استتنافيو شخصخواسته آنچه با هدفشارع ميان چنينجايي در

ميآيد/ چشم
همين و هستند, اقوال درباب توريه و كنايه همانند انسان, افعال ميان در حيله نوع دو اين
الحيل في كتابالمخارج در آنچه همانند دارد, وجود كتبپيشينيان در اغلب كه است نوع دو
بر گرچه ـ ميشود ديده خصافحنفي كتابالحيل در و ابوحنيفه, گرد شا بنحسن محمد از
كـم حا كه حيلههايي همانند يا و ـ است وارد اشكالهايي آمده كتاب اين در آنچه از بسياري
بـن مـحمد آثـار همه كتاب اين است/ آورده الكافي خود كتاب در حنفي, عالمان از شهيد,
بـر در است نـهاده فراهـم مذهب اين گسترش براي وي كه را, ابوحنيفه اصحاب از حسن,

ميگيرد/
همه و سخت حملهاي هدف را حيله از بهرهجويان و حيله خود كه آن با جوزي قيم ابن
جـايز حـيلههاي اين براي نمونه شانزده و صد الموقعين اع!م كتاب در اما داده, قرار جانبه
است كتبحنفيه از گرفته بر نمونهها اين اغلب يا همه البته است/ پذيرفته نيز را همه و شمرده
مـن اللـهفان اغـاثة كتاب در همچنين او است/ افزوده آنها به تازهاي و ريز نكات ابنقيم كه
از برخـي مورد در گاه البته است/ آورده حيله از نوع اين براي نمونه هشتاد الشيطان مصايد
و نـاسازگاري شـده كـر ذ كـتاب دو ايـن در كـه حـيلههايي از پـارهاي دربارة وي گفتههاي

ميشود/ ديده ناهماهنگي
ميگويد: چنين نمونهها آوردن از پس اللهفان اغاثة در قيم ابن

ايـن بـيان نـياوردهايـم مـا كه برابر چندان دو نمونههايي نيز و نمونهها اين آوردن از هدف

از آنـچه وسـيله به و گذشت پر و پاك آيين آن وسيله به سبحان خداوند كه است حقيقت

كه زنجيرها[يي و بندها به آمدن گرفتار از را امت اين آسانساخته, ما mnopqبر خدا طريقپيامبر

ساخته نياز بي نيرنگورزي و فريب و مكر راههاي به زدن دامن از نيز و بود] امتها ديگر بر
و بـاطل چه هر از است سودمندتر كه مباحي و حق از برخورداري با را ما كه چونان است,

/٦٩ ص ,٢ ج اللهفان, اغاثة ك/: ر/ ١ـ

داشته/١ بينياز ميرساند زيان و است حرام

ميآوريم: را نمونه چند موضوع شدن روشنتر براي اينك
آن به كردن اقرار اعترافو از و ميكند انكار را او حق مرد آن و دارد مرديحقي بر زني ـ ١
و زن رهايي راه اينجا در كند/ اقرار او همسري به گزير] زن[نا نتيجه در تا ميورزد خودداري



فقه فلسفة با ناسازگار شرعي; حيلههاي ٣٩٦

و نيست مرد ف9ن همسر كه بگيرد گواهاني خود براي كه است آن خود حق به وي رسيدن
بـدين تـا كنم اقرار مرد ف9ن همسري به باشد داشته حقيقتي كه آن بي و بدروغ ميخواهم
خود حق و كردم اقراري چنان كه آن [پساز شما بستانم/ او از دارم او نزد در كه را مالي وسيله
به رسيدن آن از هدفم و بوده دروغ مرد باآن همسري به من اقرار كه دهيد گواهي ستاندم] را

است/ خويشبوده حق
نـميشود حاضر و ميكند انكار را خود برادر برادري فردي كه است آن مسٔاله اين نظير
هيچ پدر ميراث در كه كند اعتراف و دهد گواهي وي برادر كه آن از پس مگر كند اقرار بدان
يا گذاشته, وا برادرش به ابراء طريق از را آن داشته سهمي و حق گر ا يا ندارد, سهمي و حقي
يا و گرفته, تحويل را خويش سهم همة يا كرده, برادرشهبه به را خويش سهم همة خود وي
سهم و حق كه قبيل اين از ديگري اقرار هر يا و عوضستانده ديگر چيزي خود سهم جاي به
مورد نسبش كه برادري اينجا در ميبرد/ ميان از را پدر از مانده جاي بر و موجود ارث از او
حق از همچنان وي كه ميگذارد ميان در گواه دو با پنهاني صورت به گرفته قرار ديگري انكار
بـه برابر در تا ميكند اقرار ميخواهد او از برادرش آنچه به بظاهر ولي نكشيده, دست خود
چيزي نه بود انكار مورد كنون تا كه برادر آن كه بپذيرد نتيجه در و كند اقرار او برادري نسبو
سهم برابر در عوضي نه و كرده هديه وي به نه گذاشته, وا برادر به را آن نه گرفته, پدر ارث از

است/ خويشستانده
قرار ستم مورد وي چه, ميناميدند; rناچار و sستمديده <مضطهد> را كسي چنين سلف
<مكـَره> به كسي چنين كند/ ساقط را ديگرش حق تا است شده بازداشته حقش از و گرفته
ميشود بار مختار فعل بر كه آثاري به ملزم روي همين از و <مختار>, به تا دارد شباهت بيشتر
به ـ وجهه الله كرم ـ طالب ابي بن علي مٔومنان امير كه است آن سخن اين بر ما دليل نيست/
حسن از نقل به حميد ميگويد: سلمه بن حماد است; كرده حكم <مضطهد> ط9ق وقوع عدم
وي سـفر مانع زن آن كسان كرد/ سفر قصد زني با ازدواج از بعد مردي كه كرد نقل ما براي
است/ يافته ط9ق زن نفرستد سفر از را زن آن نفقه ماه يك تا چنانچه كه پذيرفت وي شدند/
زن كسـان بازگشت سفر از چون نفرستاد/ زنش براي چيزي مرد و رسيد پايان به مهلت آن
فـرمود: او و بـردند ـ وجهه الله كرم ـ علي اميرمٔومنان نزد داوري براي را او با خود دعواي
طـ9ق را خويش زن تا دادهايد قرار فشار تحت را مرد sآن طالقًا> جعلها حتي <اضطهدتموه

برگرداند/ مرد خانه به را زن پسآن /rاست داده
آنـچه پذيرفتن با ميخواهد مكره كه است آن مكره و مضطهد ميان تفاوت است گفتني



٣٩٧ جايز حيلههاي تبيين و تعريف
شدن ملتزم با ميخواهد مضطهد و كند, دور خود از را ضرري است شده گزير نا و وادار بدان
پـايبند بدان آنچه در نه دو اين از كدام هيچ اما برسد/ خود حق به خواستهاند او از آنچه به

/٢٦ ص ,٤ ج الموقعين, اع�م ك/: ر/ ١ـ

داشتهاند/١ نيازي بدان نه و بودهاند, راضي بدان نه و مختار شدهاند
ف9ن به را آن تا بخر ف9ني از من براي را fكا اين يا خانه اين ميگويد: ديگري به كسي ـ ٢
آن گر ا كه دارد آن بيم خواستهاند او از را خريدني چنين شخصكه آن بخرم/ تو از سود مقدار
و نخرد, او از را آن و برگردد است خواسته او از چيزي چنين كه كسي نظر بخرد را خانه يا fكا
وي كه است آن كار چارة يا حيله اينجا در برگرداند/ فروشنده به را آن نتواند وي طرفي از
چـنين او از كه كسي به سپس و بخرد آن از بيشتر يا روز سه خيار شرط به ميخرد را آنچه
همان به و بگيرد او از را fكا آن وي گر ا خريدهام/ خواستهاي آنچه بگويد: خواسته را خريدي
به ميتواند وي نخرد گر ا اما نيست, كار در مشكلي هيچ كه بخرد است داده وعده كه سودي

برگرداند/ فروشنده به را آن دارد كه خياري استناد
خيار شرط خواهان بخرد, او براي چيزي خواسته ديگري از كه كسي گر ا مسٔاله همين در
مدت فرد اين براي شخصواسطه كه است آن چاره راه و حيله باشد او با معاملهاش در نيز
مـدت اين در وي گر ا تا دهد قرار دارد فروشنده با خود كه خياري از كوتاهتر خياري زمان

برگرداند/ فروشنده به را fكا بتواند او كرد فسخ را معامله
داشته آن بيم سپس و كند اجاره سال چند براي زميني يا باغ خانه, ديگري از كسي گر ا ـ ٣
با را اجاره عقد موجر يابد مرغوبيتي و بيشتري بازدهي زمين يا باغ يا خانه آن گر ا كه باشد
سالهاي از سال هر براي كه است آن چاره راه كند فسخ نيرنگ و مكر انواع از نوعي تمسكبه
بخش بيشترين كه كند تنظيم گونهاي به را اجرت اين و دهد اجرتيمشخصقرار اجاره مدت
نتيجه در تا شود, واقع اجاره آغازين سالهاي در آن كمتر مقدار و اجاره آخر سالهاي در آن

ورزد/ حيله وي با آن از پس نتواند موجر
را اجاره داد قرار نيرنگ و حيله با بعد سالهاي در مستٔاجر كه بترسد موجر گر ا عكس, بر
هـمان در را آن عـمدة بـخش اجرت پرداخت نحوه تنظيم در كه است آن راهش كند فسخ

دهد/ قرار اجاره مدت پاياني سالهاي در را بخشكمترش و آغازين سالهاي
بگذارد, تنها را او و رود سفر به وي كه ببرد آن سپسبيم كندو ازدواج مردي با زني گر ا ـ ٤
ديگر زني او با ازدواج از پس يا ببرد, ديگر جايي به خود با نيست راضي كه حالي در را او يا
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نادار كه شود روشن پنداشته ثروتمند را او گر ا يا كتكزند, هيچجرمي بدون را او يا بگيرد, نيز

در چه نباشد, عقد موجبفسخ خود خودي به اينكه به كرد مقيد بايد اينجا در عيبرا البته ١ـ
فسـخ بـراي حـيلهاي انـديشيدن به نيازي و ميشود فسخ خود خودي به عقد عيبها از گونه اين

م/ نيست/ـ

روشن پنداشته سواد با را او گر ا يا دارد١, عيبي كه شود روشن پنداشته سالم را او گر ا يا است,
بيمها قبيل اين از و است, نادان كه شود روشن پنداشته عالم را او گر ا يا است, بيسواد كه شود
نيست او دستخود به فرضها ازين كدام هيچ در شوهر از شدن جدا كه آنجا از باشد, داشته
پيشآمد موارد اين از موردي هرگاه كه كند شرط عقد متن در كه است آن وي براي چاره راه
هـم گـر ا و بماند بخواهد گر ا كه باشد اختيار اين داراي و داشته ط9ق در وكالت خود وي
بـه شـرط ايـن با تنها است عقد طرف و عهدهدار زن ولّي گر ا اينجا در شود/ جدا بخواهد
بر مشروط آوردم, در تو همسري به را زن اين ميگويد: مرد به مث9 و رضايتميدهد ازدواج
چـنين مـيگويد: ابـنقيم باشد/ خودش با اختيارش آمد پيش مسٔاله ف9ن و ف9ن گر ا كه آن
خشـنود او بـا زيستن به كه شوهري از آن كمك به ميتواند زن زيرا ندارد; اشكال حيلهاي
بـروز صـورت در كـه ميگردد نياز بي آن از حيله اين كمك به همچنين و شود رها نيست
آن همانند يا و اعسار يا غيبت, استناد به او تا كند شكايت كم حا به دست اين از مشك9تي

كند/ فسخ را نكاح
ميان در كه تهمتي واسطه به وارثخود, به بدهيي مريضبه اقرار فقيهان كثر ا ديدگاه از ـ ٥

جايز را وارث براي وصيت كه است عامه ديدگاه همان اينجا در حكم مبناي استكه روشن ٢ـ
به را حيله هرگونه كه خود نظر اين به عنايت با نيز و ديدگاه همين دادن قرار پايه با مولف نميدانند/
م/ ـ است/ يـافته چـارهاي مـنع ايـن از گـريز بـراي مـيشمرد, مـمنوع وارث بـراي وصيت هدف

اين به نسبت مرگ از پيش ميخواهد و دارد بدهي بيماري گر ا اين بنابر است٢/ باطل است
بايد است, باطل اقرارش كه ميداند نيز را اين سوي ديگر از و كند, حاصل ذمه برائت بدهي
وي باشد/ خويش حق به مال صاحب رسيدن و ذمه برائت براي چارهاي راه و حيله پي در

بهرهجويد: شيوهها اين از يكي از ميتواند
واسطة به تنها اقرار, زيرا بگيرد; اقرار وارثان ديگر از دارد كه بدهيي نسبتبه كه اين : يك

فرد ميراث از بدهي اين پرداخت كنند اقرار نيز آنان وقتي اما نبود, صحيح و نافذ وارثان حق
ميشود/ fزم آنان بر مرگش از پس

وي بـه كـه را بيگانه مردي وي كه است آن ديگر راه پذيرنگردد امكان راه اين گر ا : دو
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ايـن از را آنچه نيز او و كند اقرار بيگانه مرد همان به بودن بدهكار به و بياورد دارد اطمينان

بدهد/ حقيقي بستانكار به ميگيرد طريق
ارزشي با كاfيي طلبكار كه است آن ديگر راه نگردد پذير امكان هم حيله اين گر ا : سه
كه كند اقرار بيمار سپس و نپردازد] را آن ثمن [و بخرد او از دارد طلبكاري بيمار از آنچه معادل
وي به پنهاني سپس و بگيرد او از را ثمن شاهد چند حضور در كه آن يا است, گرفته را ثمن
وديعه عنوان به طلبكار نزد را ثمن ميتواند نشود پذير امكان نيز حيله اين گر ا البته برگرداند/
وي يـا شـود, پذيرفته آن شدن تلف مورد در وي ادعاي و باشد امانت نتيجه در تا بيمار]بگذارد همان [يعني آن صاحب به وديعه برگرداندن مدعي يا آورد ميان به باره اين در تٔاويلي

است/ پذيرفته او ادعاي فرضنيز اين در كه شود
اما نيست, استجايز كشتشده آن در محصولي حاضر حال در كه زميني دادن اجاره ـ ٦

دارد: پيشروي جايز حيلة دو دهد انجام را كاري چنين شخصبخواهد گر ا
به را سپسزمين زمينهستبهشخصبفروشدو در كه را نخستمحصولي كه اين rالف
كه بوده محصولي به مشغول دادن اجاره هنگام در زمين كه كند نتيجهصدق در تا دهد اجاره او

نميآيد/ پيش اجاره صحت در اشكالي ترتيب بدين استو مستٔاجر ملك
در و باشد زمين مالك از غير ديگر كسي آن از يا باشد نگرفته پا هنوز محصول گر ا r ب
از پس بـراي را زمـين كه است آن ديگر راه نگردد پذير امكان محصول فروش حيلة نتيجه
صـحيح آيـنده زمان براي اجارة كه مبنا اين بر حيله اين البته دهد/ اجاره محصول برداشت
كه نكته اين لحاظ با مييابد, انعقاد منّجز صورت به اجاره از نوع اين است/ درست ميباشد

/٣٠١ ص ,٣ ج الموقعين, اع�م ك/: ر/ ١ـ

پذيرد/١ صورت معين مدتي از پس اجاره مورد عين تسليم
به كسي چنانچه كه است آن باشد نيز نظر اخت9ف مورد ميتواند كه حيلههايي از يكي ـ ٧
و حيله اينجا در ط9قهاي>/ سه نكنم, نزديكي تو با رمضان ماه روز در گر <ا همسرشبگويد:
دوري سفر به را خود همسر مرد كه است آن دارد وجود سوگند اين از گريز براي كه راهي
كند/ عمل خود سوگند به جا همان در و باشد, برايشح9ل خوردن روزه آنجا در كه ببرد
حيله يك زيرا نميپسندم, را كار اين گفت: وي پرسيدند حنبل بن احمد از مسٔاله اين دربارة
امـام ميگويد: قاضي نميپسندم/ ديگر موارد در چه و مورد اين در چه را حيله من و است
خوردن روزه سفر از نوع آن در تنها كه دانسته ناخوشايند و مكروه را كار اين روي آن از احمد
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در مقصودي هيچ اينجا در شخص كه حالي در باشد, مقصود و مباح سفري كه است جايز
باز را خود سوگند رهگذر اين از ميخواهد تنها و نيست مقصودش سفر و ندارد سفر خود
دانسته جايز را كاري cdefgچنين العابدين زين [امام] حنبل, بن احمد نظر اين برابر در گشايد/
بن علي بن بنحسين علي به و دارد خود كه سندي به المتفقه و كتابشالفقه در خطيب است;
رمضان ماه روز در گر ا گفته و خورده سوگند مردي كه ميآورد چنين rstuvميرسد طالب ابي
با روز در آنجا در و ببرد سفر به خود با را <او فرمود: است, ط9قه نكندويسه بازنشنزديكي
نيست, روزه اسقاط دربردارنده كار اين كه است آن نظر اين دليل و توجيه كند>/ نزديكي او
كنار مصحلت دو بدينسان و ميافكند, تٔاخير به را روزه سوگند, ضرورت واسطة به تنها بلكه
واجب روزة مصلحت و شوهرش, نكاح در زن ماندن باقي مصلحت ميشود, آورده گرد هم
آن صحيح ميگويد: مقدسي ابومحمد شيخ كه است روي همين از آن/ عمدي نكردن ترك و
بخورد; روزه روز آن در كه ميشود ح9ل فرد بر و ميشود گشوده سوگند كار اين به كه است
و مشروع, و استبرايهدفيصحيح مباح و شرايط] واجد ] دور سفري داده انجام آنچه زيرا
اهدافصحيح از نشكند و برگشايد را خود سوگند بخواهد كسي كه هدف اين سوي ديگر از
باشد داشته راه دو جايي به رفتن براي كسي گر ا كه مسٔاله اين در ما ميگويد: ادامه در او است/
موجب و است طوfني ديگري و نميشود نماز قصر موجب و است كوتاه آنها از يكي كه
سفر در تا كند انتخاب را دورتر راه شخص كه دانستهايم مباح را اين ميگردد نماز شكستن

مسافر و است خوردن روزه جواز موجب تنها سفر عامه اربعة مذاهب ازديدگاه است گفتني ١ـ
است, مباح مسافر براي گشودن روزه ميگويد: باره اين در جزري نگيرد/ روزه يا بگيرد روزه ميتواند
حنابله ديدگاه از البته شود/ آغاز فجر طلوع از پيش و باشد مسافت اندازه به سفر اينكه بر مشروط
پيشاز نيست Uزم حتما و است گشودن روزه اباحة موجب پذيرد صورت زوال پيشاز تا سفريكه

م/ ا�ربعة,ـ المذاهب علي الفقه ك/: ر/ باشد/ شده آغاز فجر طلوع

ندارد/ ترّخص١ قصديجز هيچ اينجا در كه آن با نگيرد, روزه و بخواند شكسته را نماز خود
باشد/ صحيح كرده ميبايستآنچه اولي, طريق به ما بحث مورد مسٔالة در پس

و خودسريها تابع را شرع ندارد حق انسان بگويند: نخستميتوانند نظرية طرفداران البته
كه است شرع اين بلكه كند, سفاهتنشمرند, جز را آن كه سوگند, اين سبكمغزيهاييهمانند
هدفي شارع اما ميشود, جبران قضا به گرچه نيز روزه باشد/ آن تسليم و تابع ميبايستانسان
در جـز را آن افكـندن تٔاخير به و داشته رمضان ماه روزهاي در آن كردن واجب در درست
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گشودن براي سفر كه است حالي در اين و ندانسته جايز ناپذير گريز عذرهايي بروز صورت
مكـلف بـر شـدتي و سـختي دربـرگيرندة حكم اين البته نيست/ عذرها گونه اين از سوگند
بـراي را سـختي چـنان كـه اوست خـود اين زيرا نميآورد; پيش اشكالي هيچ اين است,اما
ايـن در حـنبل بـن احمد ديدگاه كه ميشود روشن جا همين از است/ آورده فراهم خويش

/٣٠١ ص ,٣ الموقعين,ج اع�م ١/٣٠٦ـ ص ,٣ الموقعين,ج اع�م ك/: ر/ ٢ـ

است/١ قوي بسيار مسٔاله
نرسد حج سپسبه و ببندد حج احرام كه بترسد اين از وقت سببتنگي شخصبه گر ا ـ ٨
آن وي حيله و كار چارة شود, واجب حج به نرسيدن قرباني هم و قضا هم بروي نتيجه در و
برسد موقف به توانست وقت در گر ا تا نكند تعيين را آن نوع و ببندد مطلق احرامي كه است
قرار عمره احرام را احرام اين نرسد وقت گر ا و دهد قرار تمتع يا قران حج احرام را خود احرام

نشود/ واجب او بر عمره اعمال انجام جز نيز ديگري تكليف هيچ و دهد
عبور اين واسطة به و بندد استاحرام fزم او بر بگذرد ميقات از احرام بدون كسي گر ا ـ ٩
آن دارد وجـود قـرباني وجوب از گريز براي كه حيلهاي اينجا در بكند/ هم قرباني بياحرام
احرام ميقات در و برگردد ميقات به بلكه نشود, محرم هست كه جا همان از شخص كه است
او بر قرباني بندد احرام است] ميقات از گذشته جايي كه ] خود جاي همان در گر ا چه, بندد;

نميگردد/٢ ساقط او از نيز ميقات به برگشتن به و ميشود واجب
داشته اختيار در مقداريشرابنيز هنگام اين در و شود مسلمان بخواهد ذمي كافري گر ا ـ ١٠
به و نباشد برايشجايز شراب آن فروش شدن مسلمان صورت در كه برد بيم اين از و باشد
آن كه است اين دارد وجود او براي كه حيله و راه شود, واجب او بر ريختنش دور آن جاي
آنشخص از كه را بهايي آنگاه و شود سپسمسلمان بفروشد, ديگر ذمي يككافر به را شراب
اين جواز دليل نگردد/ او متوجه نيز اشكالي هيچ كار اين در و كند, درخواست است طلبكار
mnopqشنيدم خدا رسول از گفت: كه آورده خدري ابوسعيد از نقل به مسلم كه است روايتي كار
بـاره اين در بزودي و ميآورد كنايههايي شراب مورد در خداوند مردم, <اي ميفرمايد: كه
راوي برد>/ سود آن بهاي از و بفروشد را آن دارد شرابي كه پسهر شد; خواهد نازل فرماني
و است كـرده حـرام را شراب <خداوند mnopqفرمود: خدا رسول كه نگذشت چيزي ميگويد:
پس بفروشد>/ نه و بياشامد را آن نه اوست نزد آن از چيزي و رسيده او به آيه اين كه اينكهر
بر را آنها همه و كردند روي مدينه بازار و كوچه به داشتند شراب آنچه با مردم كه بود آن از
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ريختند/ زمين
شـدن مسـلمان واسطة به ذمي براي شراب حرمت كه است آن حديث اين دfلت وجه
شـراب كـه دورهاي از پس قرآن, نزول واسطة به خدا رسول اصحاب بر آن حرمت همانند
آيات نزول استپيشاز داده mnopqاجازه خدا اصحابرسول به شارع و حرمتنداشتاست,
ذمي كافر براي ميبايست قياس همين بر اين, بنابر بفروشند/ را آن شراب تحريم دربارة قرآن

باشد/ ح9ل شدن مسلمان از پيش فروششراب
اين آيا شود, مسلمان شراب بهاي پرداخت از پيش هم خريدار آن چنانچه شود: گفته گر ا
زيرا نميشود; ساقط بدهي اين گفت: خواهيم پاسخ در نه, يا ميگردد ساقط او از پرداخت

است/ شده مستقر او ذمة بر شدن مسلمان از پيش
خـواست بـه ـ نـيز آيـنده فصلهاي در و بود جايز حيلههاي از نمونههايي گذشت آنچه

فعل خود هم استكه مباح حيلهاي آن نيز شيعه ديدگاه از ميآيد بر شيخ مبسوط از كه چنان ١ـ
شد/ خواهد نفي هم جواز به حكم شود نفي شرط ايندو از يكي گر ا اما آن/ از هدف هم و باشد مباح
حيلههايي اغلب شدهاند شناخته جايز حيله نام به كه حيلههايي ميرسد نظر به كه آن ديگر نكته
براي شده استفاده مباح وسيلهاي از يعني آمدهاند; كار به شكني سوگند از جلوگيري براي كه هستند
بـه رسيدن براي مباح وسيلهاي كه آن نه نيفتد, شكني سوگند همانند حرام فعلي در شخص كه آن
ميكنيم/ مشاهده قرضي رباي حيلههاي در كه آنسان شود, كارگرفته به است حرام اساسًا كه چيزي
فرا است آورده مبسوط در شيخ را آنچه از بخشي مسٔاله بيشتر شدن روشن براي است مناسب

نهيم/ روي
چنين آغاز در آن در و ميگشايد الحيل> باب في <فصل نام با فصلي طfق كتاب اواخر در شيخ
جدا از برخي مگر ندارد مخالفتي اين در كس هيچ و هستند, جايز خود كليت در <حيلهها ميگويد:
او از چـون ابـراهـيم داستان در خداوند كه است آن ما دليل كردهاند/ منع را حيله اساسًا كه شدگان
نُوا كـاى ِاْن فَْسـئَلُوهُْم كَـبيىُرهُْم ُه فََعلَ ْل <بَ : آورده او زبان از است كرده چنين بتان با كسي چه پرسيدند
از ابراهيم قصد /p٦٣ sانبياء. بپرسيد آنها از ميگويند سخن گر ا چنينكرد, بزرگترشان بلكه يَنْطُِقوَن>;
شرطي بر را حكم او بدينسان بپرسيد/ آنها خود از سخنگفتندارند توان بتان گر ا كه بود اينسخنآن
سزامند است ناتوان چنين كه آن و است محال بتان از كاري هرگونه انجام بدانند تا كرد معلَّق محال

نيست/ پرستيدن
نازك چوبهاي از دستهاي تَْحنَْث>; َوUى بِِه فَْاضِرْب ِضْغثًا يَِدَك بِ <َوُخْذ ميفرمايد: همچنينخداوند
از شدن بيرون راه ايوب براي اينآيه در خداوند /p٤٤ sص. مشكن خود سوگند و بزن آن با و برگير

آورد/١ استخواهيم روايتشده ما براي سلفصالح از كه ديگر نمونههايي ـ خداوند



٤٠٣ جايز حيلههاي تبيين و تعريف
چنينروايتكردهاند/ اصحاب و قرارداد, خود سوگند

او و شديم مدينه روانه حجر بن وائل همراه به من است: گفته و كرده روايت حنظله بن سويد
خوردن سوگند از [همراهم] مردمان گرفتند/ را دشمنانشاو راه ميانه در mnopqداشت/ پيامبر ديدن قصد
را او دشـمنان بـدينسان است/ مـن بـرادر او كـه خوردم سوگند خداوند به من و كردند خودداري
مسلمان گفتهاي, راست فرمود: او و نهادم ميان mnopqدر خدا رسول با را ماجرا اين سپس گذاردند/ وا
اعfم مجاز او براي بود داده انجام سويد كه را mnopqكاري خدا بدينترتيبرسول است/ مسلمان برادر
او نتيجه در تا داشت بيان بود بسته كار به چاره راه عنوان به او كه را سخني درستي وجه و فرمود

باشد>/ خورده راست سوگندي
به چيز هر از بيش حيله در كه ميآيد بر چنين او اخير دليل دو از همچنين و شيخ تعبير اين از
سخن ادامه در شيخ استكه چنين شدهاند/ مباح كار براي وسيلهاي استكه بوده نظر مباح كارهايي
برايرسيدن كه باشد مباح فعلي استكه جايز حيلهاي ميشود روشن شد ثابت اين <وقتي ميآورد:
آن وسيله به مباح به برايرسيدن ممنوع فعلي انجام اما ميشود/ بهرهجسته آن از مباح يكهدف به

دانستهاند>/ جايز را آن برخي كه گرچه است, جايز غير
از مباح هدفي به رسيدن براي كه ممنوعي فعل سخن, ديگر به يا ممنوع حيله براي سپس شيخ

است/ شده نقل ابوحنيفه از دو هر كه ميآورد مثال دو ميشود بهرهجسته آن
و آورده شكـايت خويش شوهر از او نزد كه زني به ـ مبارك ابن روايت به ـ وي كه آن يكي ـ

رود/// ميان از او و تو ميان نكاح تا شو مرتد گفت: بود او از جدايي خواهان
همسرت و تو ميان نكاح تا ببوس شهوت به را همسرت مادر گفت: مردي به وي كه آن ديگر ـ

شود/ زايل
كه ابوحنيفه به منسوب كتابي ـ حيل كتاب <در ميكند: نقل چنين شميل نضربن از آنگاه شيخ
انكـار را ابوحنيفه به آن انتساب و مينهد نقد ترازوي بر را آن آينده فصول در حاضر كتاب مولف
مباح را آنها كه هر يعني است: كفر همه كه است مسٔاله سي و سيصد يا بيست و سيصد ـ ميكند

است/ كافر بشمرد
و p١٦٣ sاعـراف. شـنبه حيلة آيه كه ميآورد را حيلهها از گونه اين حرمت ادلة ادامه در شيخ

است/ جمله آن از الشحوم> عليهم حرمت اليهود الله <لعن حديث
نگريست مسٔاله اين در ابوحنيفه گرد شا شيباني بنحسن محمد چون ميگويد: سپس طايفه فقيه

جست/ راه مباح به معصيت كمك به نبايد گفت:
كه است پيشگفته نكتة همان دهندة نشان كه ميآورد تقسيمي طوسي شيخ اينها, همه از پس
كه شد ثابت <وقتي ميگويد: شيخ است/ شكني سوگند از جلوگيري راههاي به ناظر تنها جايز حيله
از حfل به رسيدن براي كه باشد حfلي استكه جايز چيزي آن تنها و نيست جايز چنينحيلههايي
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pسوگندهاs <اUٔيمان> كلمه اينجا در شيخ عبارت در ـ حيله ميشود روشن ميشود, بهرهجسته آن
مانع حيلهايكه است: گونه دو بر ـ باشد چاپي اشتباهي ميتواند مابعد و قبل ما به عنايت با كه آمده

است>/ سوگند انعقاد مانع كه حيلهاي و است, سوگند حنث
متن در نمونهها اين آمدن به نظر كه ميآورد نوعش دو از جايز حيله براي مثالهايي سپس شيخ
مترجم برداشت در كه سخنآن كوتاه اما ميشود/ خودداري پاورقي اين در آنها آوردن از كتابحاضر
و است نـزديك بسـيار آمـده حاضر كتاب متن در آنچه به آمده حيله درباره شيخ مبسوط در آنچه
با كه كارهايي به نه دانست, ناظر شكني سوگند از حيلههايگريز به تنها را جايز حيلههاي ميبايست
ص٩٥ ,٥ ج مبسوط, به كنيد رجوع بيشتر اطfع براي است/ ناسازگار فقه فلسفه با و شريعت ماهيت

م/ ـ /٩٨ ـ

آيـنده فـصلهاي در كه چونان است, آثار نيز و سنت كتاب, حيله, از نوع اين جواز دليل
گشت/ خواهد روشن



٤٠٥ ندارد ناسازگاري شرع مقاصد با كه حيلههايي
دوم فصل

كه حيلههايي جواز بر قرآن د!لت
ندارد ناسازگاري شرع مقاصد با

جا اين در ما ميكند/ دfلت حيله از گونه اين بودن جايز بر بسياري آيههاي در كريم قرآن
ميكنيم: بسنده ميآيد زير بند چند در كه آيهها اين از اندكي شمار به

مرده شوهر زِن خواستگاري در كنايه جواز : ١
ميفرمايد: خداوند

ٔاَنَّكُـم ُه اللّـى َعلَِم ٔاَنْفُِسكُْم, فِي كْنَنْتُْم ٔاَ ْو ٔاَ النَِّساِء ِخطْبَِة مِْن بِِه ْضتُْم َعرَّ فِيمَا َعلَيْكُْم ُجنَاَح +َ <َو
َحتَّي النِّكَاِح ُعْقَدَة تَْعِزمُوا َوَ+ مَعُْروفًا, َقْوً+ تَُقولُوا ٔاَْن ٕا+َّ ًا ِسر9 تُواِعُدوهُنَّ +َ لىكِْن َو , كُُرونَُهنَّ َستَْذ

پنهان دل در يا آورديد زنان درخواستگاري كنايه به آنچه در نيست شما بر گناهي :٢٣٥ بقره. ١ـ
كه آن مگر منهيد وعده آنان با نهان در ولي كرد/ خواهيد ياد آنان از بزودي كه ميداند خداوند داشتيد/
در آنچه به خداوند بدانيد سرآيد/ به مدت آن تا مكنيد نكاح بستن آهنگ سخنگوييد/ نكو وجهي به

است/ بردبار و بخشاينده خود خداوند بدانيد و بترسيد او از است; گاه آ داريد دل

َحلِيٌم>/١ َغُفوٌر اللّىَه ٔاَنَّ َواْعلُموا فَاْحَذُروُه, ٔاَنْفُِسكُْم فِي مَا يَْعلَُم اللّىَه ٔاَنَّ اْعلَُموا َو ٔاََجلَُه, الكِتَاُب يَبْلَُغ

dayani
Typewritten Text
بازگشت به فهرست
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آيه شرح بر آمدي در
النَِّساِء>; ِخطْبَِة مِْن بِِه ْضتُْم َعرَّ است/<فِيمَا گناه معناي به جا اين در جناح واژة ُجنَاَح>; +َ <َو
كنايه تعريضو اوست/ با ازدواج تقاضاي و زن از خواستگاري معناي به فتنه] وزن [بر خطبه
تمايل از پنهان اشارهاي با كه بگويد چيزي زن به مرد كه است آن نيز خواستگاري در آوردن
به <من بگويد: يا زيبايي>, <تو بگويد: او به كه اين همانند دارد, حكايت او با ازدواج به وي

بگويد/ سخن زن براي خود فضل منزلتو از يا و دارم> نياز ازدواج
fزمة داشتن پوشيده و سّر چه, است; نكاح عقد يعني نكاح معناي به جا اين در ِسّرًا>, >
كار به آن برايدfلتبر كنايي عنوانيكتعبير سبببه همين به استو زن با كردن همبستري
اط9ق نيز عقد معناي به نكاح سبببر مسبَّببر نام باباط9ق از و معنا همين سپسبه و رفته

است/ شده
مرده شوهر زن داري خويشتن انتظار دوران آن كه زماني تا يعني ٔاََجلَُه>; الكِتَاُب يَبْلَُغ <َحتَّي

رسد/ پايان به عّده دوران همان يعني است, شده داشته مقرر او بر كه
را آثاري ديني ناحية از هم اجتماعيو ناحية از كه است مرد و زن ميان عقديشرعي نكاح
به ميشود, داشته پاك كرده حرام خداوند آنچه از زن و مرد دامن آن وسيلة به ميآورد; پي در
ميبرند, بهره الهي چهارچوبحدود در نيست بينياز آن از انسان آنچه از زن و مرد آن وسيلة
پيوند اين از و ميشود برقرار پيوند بودهاند دور هم از پيشتر كه خانواده دو ميان آن وسيلة به
از كه فرزنداني پي در و آن وسيلة به و ميزايد متقابل همدستي و همكاري آشنايي, دوستي,
مرد و زن ميان كه جفتشدني آشناييو دوستي, پي در همچنين و ميآيند وجود به مرد و زن
بردارد در كه بزرگي فايدههاي سببهمين به نكاح ميگيرد/ شكل نو يكخانوادة ميآيد پديد
نيز است/خداوند بزرگ يكنعمت مرد و زن براي گفتيم, آنچه بر افزون ديگر فايدههايي نيز و
يك را mnopqآن خود پيامبر زبان بر و خويش كتاب در و دانسته ارزشمند و بزرگ را عقد اين

است/ خوانده مقدس> <پيوند
هنگام به مرد, و زن مراعاتحق براي خداوند كه است آن بزرگداشت اين مظاهر از يكي
آن از تـجاوز كـه قـرارداده حريمي آن براي جدايي, يا مرگ سبب به عقد اين رفتن ميان از
كـردهانـد: تعريف چنين را آن و ميشود ناميده <عّده> شارع عرف در حريم اين روانيست/
آثار يافتن پايان منظور به نكاحو زوال پساز آن, در وي كه زن بر شده داشته مدتياستمقرر

كند/ ازدواج ديگر كسي با نبايد آن, از باقيمانده
در آنچه اما مييابد/ تفاوت همديگر از مرد و زن جدايي نوع به بسته مدت اين طول التبه



٤٠٧ ندارد ناسازگاري شرع مقاصد با كه حيلههايي
است واجبساخته زن بر شارع بميرد مرد گر ا وفاتاست; ماستعّده بحث موضوع اينجا

م/ ـ / شود شمرده عرفًازينت استكه چيزي هر از زن ورزيدن خودداري معناي به حداد ١ـ

مردي با و بدارد مدتحداد١ اين در و دارد نگه عّده روز ده و ماه چهار نباشد آبستن چنانچه
اين خواه ميپذيرد, پايان فرزند زادن به عّدهاش باشد آبستن گر ا اما نكند, ازدواج نيز ديگر
مراعات و قدرشناسي به را انسان كه است گرانمايه تشريعي اين بلند/ خواه و باشد مدتكوتاه
ميشود مرد احتمالي فرزند و نسل تباهي مانع و استواميدارد گذشته در كه همسري احترام
قـرارداده رحـمت و موّدت خدايش كه همان يعني ازدواج, اهميت از كه است نشاني نيز و
سرپرست و آور نان مرگ با كه نعمتي گرانسنگي و اهميت به را زن و ميكند حكايت است

ميگويد: قيم ابن ميدهد/ استتوجه داده دست از خود
مـبالغه بسـيار عـقد ايـن بزرگداشـتن و شوهر حق احترام داشتن درنگه جاهليت دوران در

خداوند اما ميداشت/ نگه عّده خانه محقرترين و جامه بدترين در سال يك زن و ميكردند

و تخفيفداد آنان بر كار اين در است داده نعمتقرار و رحمت را آن شريعتخويشكه به

مدتي ميبايست ناگزير چه شد; روز ده و چهارماه مصلحت, و حكمت وفق بر عّده, زمان

سـزاوارتـرين سوي ديگر از كه است حالي در اين و ميشد تعيين زن نگهداشتن عّده براي

همان مدتنيز اين نه[و يا دارد فرزنديوجود شود سپريشدنشروشن با كه بود آن مدت,

مضغه, روز چهل و علقه روز چهل است/ نطفه روز چهل فرزند زيرا بود]; روز ده و ماه چهار
مـيشود/ دمـيده او در روح مـرحـله چهارمين در سپس ميشود/ كامل ماه سه خود اين كه

بـه او حـيات آثـار مـدت ايـن در بـاشد حملي گر ا تا است شده دانسته روز ده مرحله اين

/٣٨ ص ,٢ ج الموقعين, اع�م ك/: ر/ ٢ـ

شود/٢ آشكار حركتكردن

اع9م حرام را اين شده, تشريع آن براي عّده كه فلسفهاي و هدف آوردن بر براي خداوند
عقد به را او يا كند, خواستگاري استصريحًا وفات عّدة در كه زني از كسي كه است داشته
خود آبستني بودن صورتآبستن در زن كه برايآن زمينهايشود اين مباد تا آورد, خويشدر
دربـارة شده پيدا برايش خواستگاري كه كنون ا يا كند, انكار ازدواج انداختن جلوتر براي را
استكه دانسته مباح را اين خداوند اما بگويد/ دروغ است كرده سپري كه عّده دوران از مدتي
حضور در پنهان طريقي از كه شيوه بدين كند, خواستگاري زن از كنايه به دوران همين در مرد
در البته و باشد, داشته ويحكايت با ازدواج تمايلشبه از كه آورد ميان به سخن چيزي از او
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نعمتي فضلو اين نشكند/ را او پيشين حرمتشوهر و مراعاتكند را مردانگي ادبو آن كنار
ضعيف زنان به تمايل برابر در انسان ميداندچگونه او چه است; انسان براي سويخداوند از
دادن دست از بـا كـه را زنـي ميتواند خواستگاري كناية اين چگونه اين, بر افزون و است
فراخي همه با گيتي ديدگانشتاريكو برابر در دنيا همنشين, گراميترين دوستو عزيزترين
فِيَما َعلَيْكُْم ُجنَاَح +َ <َو است: فـرموده روي همين از و بخشد/ آرامش است شده تنگ او بر

النَِّساِء>/ ِخطْبَِة مِْن بِِه ْضتُْم َعرَّ

آيه معناي شرح
<فِـيمَا نـيست ايـرادي شـما بر گرفتنيد, همسر پي در كه مرداني اي َعلَيْكُْم>; ُجنَاَح +َ <َو
ميگذارنند را وفات عّده كه زناني از خواستگاري كناية كه اين در النَِّساِء> ِخطْبَِة مِْن بِِه ْضتُْم َعرَّ
ازدواج <ميخواهم گفتهايد: تنها و نكردهايد تصريح خواستگاري به البته و آوردهايد ميان به
بخاري كه چونان ـ كند> روزيام صالح زني خداوند دارم <دوست دارم>;, نياز زن <به كنم>,
دربردارندة دست اين از ديگر سخناني يا و ـ است كرده ابنعباسنقل از تعليقًا را عبارات اين
پاسخ ديگر كسي به خواست را شما گر ا وي تا است زن آن به خود تمايل به ايهامي و اشاره
تو با <ميخواهم نگوييد: و نكنيد تصريح خواستگاري به يا ازدواج به كه زماني تا البته ندهد,
كه است آن خواستگاري كنايههاي ديگر از يكي ميكنم>/ خواستگاري تو <از يا كنم>, ازدواج
كتاب در مبارك ابن روايت كه چونان گويد, سخن خود منزلت و فضل از زن حضور در مرد
دfلت مطلب اين بر حنظله دختر خالهاشسكينه از سليمان, بن عبدالرحمن از نقل به النكاح
و شد وارد من cdefgبر علي بن محمد ابوجعفر داشتم عّده كه حالي در گفت: كه جا آن دارد,
اسـ9م در گـاميام اسـتوار cdefgو علي جّدم حقِّ ,mnopq خدا رسول با من نزديكي از تو گفت:
را علم كه كسيهستي نيز تو و عّدهام در كه حالي در آيا بيامرزد, تو بر خداوند گفتم: خبرداري/
با خود نزديكي از تنها من كردم؟ چنين من آيا گفت: ميكني؟ خواستگاري من از گيرند تو از
عّده كه سلمه ام بر mnopqنيز خدا رسول روزي گفتم/ خويشبرايت جايگاه از mnopqو خدا رسول
از گفتن به دستداشت در حصيري كه حالي در و شد وارد ميگذارند را درگذشتهاش شوهر
اثر او دست بر سنگيني از حصير كه داد ادامه قدر آن و پرداخت خداوند نزد خويش منزلت
مـيگويد: الكشاف احاديث تخريج در ابنحجر نبود/ خواستگاري يك كار اين اما گذاشت/

است/ آورده كامل طور به سليمان بن عبدالرحمن از نقل به دارقطني را روايت همين
با كه زناني و است عهد براي تعريف <ال> حرف و شده آورده معرفه آيه اين در <النساء>,
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آيه اين كر ذ كه چونان درگذشتهاند, شوهرانشان كه هستند زناني شده اشاره آنان به اينحرف
اين بر َعْشرًا>, َو اَْشُهٍر َاْربََعَة بِاَنْفُِسِهنَّ يَتََربَّْصَن اجًا َاْزوى يََذُروَن َو مِنْكُْم يُتََوفَّْوَن <َوالَّذيىَن آية پي در

ميكند/ دfلت مطلب
بائن ط9ق يا رجعي ط9ق كه زناني آيا كه است آن ميشود مطرح جا اين در كه پرسشي
چنين كه آن يا نيست, جايز آنان از خواستگاريصريح و دارند حكمي چنين نيز شدهاند داده

ندارند/ حكمي
وجود نظر اخت9ف عالمان ميان يافتهاند بائن ط9ق كه زناني دربارة ميگوييم: پاسخ در
آوردن كنايه كه دارد وجود نظر اتفاق هستند رجعي ط9ق عّدة در كه زناني دربارة اما دارد,
و آنـان مـيان هـمسري پـيوند هـنوز زيـرا نـيست; جـايز زنـاني چنين از خواستگاري براي

ميگويد: الباري فتح در عسق9ني دارد/ وجود شوهرانشان
بـراي آوردن كـنايه جـواز Sيـعني حكـم ايـن از مـقصود كه دارند نظر اتفاق اين بر عالمان

طVق عّده كه زني بارة در اما گذشتهاند/ در شوهرانشان كه هستند زناني تنها Yخواستگاري

مـيكند سـپري را رجعي طVق عده كه زني دربارة ولي اختVفكردهاند, ميگذارند را بائن

خواستگاري او از كنايه به زن عّده دوران در نيست كسجايز هيچ براي است: گفته شافعي

كند/

حرام ميكنند سپري را عّده كه تماميزناني از خواستگاري به تصريح كه آن سخن چكيدة
زني مورد در جايز, مرده شوهرش كه زني مورد در خواستگاري, براي آوردن كنايه اما است,
شده جدا شوهر از بائن ط9ق به كه زني مورد در و حرام, ميگذراند را رجعي ط9ق عّده كه

دارد/ وجود نظر اخت9ف است
اما كند, خواستگاري او از بصراحت زن گذراندن عّده دوران در كسي گر ا كه باره اين در
مالك كردهاند; اخت9ف دارد حكمي چه آورد در خويش عقد به را او عدة پايان از پس تنها
شافعي اما نه; خواه باشدو كرده نزديكي او با خواه شود, چنينزنيجدا از بايد مرد است: گفته
منهي كاري مرتكب خواستگاري به تصريح با مرد گرچه سبباخت9فجهت, به است: گفته

ميباشد/ صحيح عقد ولي است, شده عنه
ايـن كـه است آن عـّده دوران در خـواسـتگاري به تصريح از منع علت ميگويد: مهلب
وي كه باشد دورهاي طي در زن با كردن همبستري براي زمينهاي و ذريعه ميتواند تصريح
بـا هـمبستري از داده ط9ق را او يا مرده كه شوهري احتمالي نطفة رعايت براي ميبايست

ورزد/ خودداري ديگر مردان
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آن نه باشد, نيز عقد منع براي علتي علتميتواند اين ميآورد: سخن اين ادامة در مهلب
خواستگاري به تصريح شود: گفته كه آن مگر باشد, خواستگاري به تصريح منع علت تنها كه

است/ كردن همبستري ذريعة عقد و عقد براي وسيلهاي و ذريعه
آهنگ و داشتيد, پنهان دل در آنچه در نيست ايرادي شما بر يعني ٔاَنْفُِسكُْم>; فِي كْنَنْتُْم ٔاَ <َاْو
به نه نياوريد, زبان بر را خواسته اين اما كنيد, ازدواج او با زن عّدة پايان از پس كه داشتيد آن
ميفرمايد: و ميدارد بيان را اجازه ترخيصو اين فلسفة سپس خداوند كنايه/ به نه صراحتو
آشكار از و كرد خواهيد ياد آنان از گزير نا شما كه ميداند خداوند ;< كُُرونَُهنَّ َستَْذ ٔاَنَّكُم اللّىُه <َعلَِم
كه دانست روا شما بر روي همين از ورزيد/ نخواهيد خويشتنداري آنان به خود تمايل كردن
ميكنند سپري را عّده آنان كه حالي در و آوريد ميان به سخن آنان از خواستگاري از كنايه به
اين بنابر آوريد/ در خويش عقد به را ايشان دوره اين پايان از پس كه باشيد داشته آن آهنگ
در اما ِسّرًا>; تُواِعُدوهُنَّ +َ لىكِْن <َو باشيد, داشته ياد به را زنان آن ميتوانيد حد همين در تنها
مگر مَعُْروفًا>; َقْوً+ تَُقولُوا ٔاَْن <ٕا+َّ مگذاريد, ازدواج وعده آنان با ميگذرانند را عّده آنان كه حالي
آيـه ايـن تـفسير در قتاده گذشت/ پيشتر كه كنايه همان يعني گوييد; پسنديده سخني كه آن
زن كه حالي در مرد كه است آن ِسّرًا>] تُواِعُدوهُنَّ +َ > عبارت در <سّر> [از مقصود ميگويد:
نهي كار اين از خداوند نيايد/ در ديگر مردي همسري به كه بستاند قول او از ميگذارند را عّده

فرمود/ اع9م مباح را معروف> <قول و خواستگاري به كنايه و پيشنهاد فرا راهي و كرد
+ى <َو عبارت از آنچه به است تصريحي خود آمده, كه استثنايي تَُقولُوا///> <ٔاَْن عبارت در
بـر اسـتثنا اين كه گونهاي به ميشود, فهميده اِء>, النِّسى ِخطْبَِة مِْن بِِه ْضتُْم َعرَّ ا فيىمى َعلَيْكُْم ُجنىاَح
تثبيت و تقرير را پيشگفته حكم همان و كيد تٔا خواستگاري براي آوردن كنايه نداشتن اشكال

ميكند/
طي در عقد از عبارتنهي اين از مقصود ٔاََجلَُه>; الكِتَاُب يَبْلَُغ َحتَّي النِّكَاِح ُعْقَدَة تَْعِزمُوا <َوَ+
و آهنگعقد از آيه چه, آن شكل مٔوكدترين و رساترين به نهيي هم آن است, زن عّده دوران
استكه حالي در اين و كرده استنهي مقدماتعقد از خود كه آن نسبتبه گرفتن تصميم از
آنچه ميطلبد/ اولي طريق به را آن خود از منع و نهي مقدماتيكچيز, از نهي سوي ديگر از
گذشت كه چونان ـ وگرنه است, عّده دوران در زن عقد به عزم گرفته قرار نهي مورد آيه اين در
است/ ح9ل و مباح ٔاَنْفُِسكُْم>; فِي كْنَنْتُْم ٔاَ ْو <ٔاَ آيه دليل به عّده شدن سپري از پس عقد بر عزم ـ
گـفته ندهيد/ انجام و نبنديد را نكاح عقد كه است آن آيه از مقصود ديگر تفسيري بنابر

ساخت/ استوار را آن بستو زناشويي پيمان يعني النكاح> <عزم ميشود:
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تنها عزم كه است روي آن از اين و گرفتيم تقدير در مفعولي تَْعِزمُوا>; َوَ+ > عبارت در ما
پيوند براي نامي آمده آيه در كه الَنِكاىِح> <ُعْقَدَة كه حالي در گيرد, تعلق فعل يك به ميتواند
است فعل <عقد> اما نيست, فعل يك خود استو عقد نتيجة و ثمره واقع در و عقد از حاصل
گر ا البته باشد/ مفعول همو كه نيست آن از گريزي اين بنابر و گيرد قرار عزم متعلق ميتواند و
شـود دانسـته عـقد از مرسل مجاز سبب بر مسبب نام اط9ق باب از <عقدة>, واژة اينجا در

آيد/ fزم تقديري كه آن بي دانست, <+تعزموا> مفعول را واژه اين خود ميتوان
و زن بايد پذيرد صورت عقد عّده دوران در چنانچه كه دارد وجود نظر اتفاق حكم اين بر
مـرد بـراي زن اين آن, از پس آيا كه كردهاند اخت9ف اين در اما شوند/ جدا يكديگر از مرد
او بر زن كه اين يا آورد خويشدر عقد به عّده شدن پيسپري در را او ميتواند استو ح9ل
مـرد بـراي هم آن از پس زني چنين با ازدواج گفتهاند: اوزاعي و ليث مالك, ميشود; حرام
چـنانچه عـّده شدن سپري از پس كه است جايز مرد گفتهاند:براي ديگران اما نيست, ح9ل

كند/ ازدواج زن اين با ميخواهد
جمله از و داريد, دل در را آنچه خداوند بدانيد و ٔاَنْفُِسكُْم>; فِي مَا يَْعلَُم اللّىَه ٔاَنَّ اْعلَُموا <َو
كار آن عزم و بداريد پروا او از پس ; <فَاحَذُروه> ميداند/ نيست, جايز كه چيزي انجام بر عزم
دادن كيفر در و است بخشنده كنندگان توبه بر خداوند بدانيد َغُفوٌر>, اللّىه ٔاَنَّ <َواْعلُموا نكنيد/
از خداوند كه نيفتيد پندار اين در كردارتان كيفر تٔاخير از اين بنابر نميورزد/ شتاب گناهكاران

است/ گذشته آن

حيله جواز بر آيه گواهي
كنايه راه ميكند سپري را وفات عّده كه زني با ازدواج به خواهان براي آيه اين در خداوند
مقصود به طريق اين از وي تا است دانسته مباح را آن و گشوده را خواستگاري براي آوردن
پس زن آن و استبرسد ديگران به دادن وعده از منع و خود به زن اختصاصدادن خويشكه
كنايه اين بر تعريفحيله كه مييابيم در تٔامل اندكي با نكند/ ازدواج ديگر مردي با عّده پايان از
سـوي ديگر از و پنهان, راهي از مقصود به رسيدن از است عبارت حيله زيرا است; صادق
روي همين از خويشميرسد/ مقصود به آن طريق از خواستگار استكه پنهان شيوهاي كنايه

ميگويد: راغباصفهاني كه است
وجـهي و صـادق وجـهي بـاشد: وجه دو داراي كه كVمي از است عبارت YكنايهS تعريض



فقه فلسفة با ناسازگار شرعي; حيلههاي ٤١٢

/٣٣١ ص المفردات, ك/: ر/ ١ـ

باطن/١ وجهي و ظاهر وجهي يا كاذب,

چه, است; آن باطن ظاهرشچيزيجز استكه كاري آوردن كنايه قالب در خواستگاري
خود استكه ظاهرشآن ميگويد سخن خود فضل از منزلتو از مرد براينمونه كه هنگامي
چيزي نيز باطن همين و ميكند تمايل اظهار زن آن با ازدواج به كه باطنشآن اما ميستايد, را

است/ كرده اراده را آن وي حال, قرينة حكم به كه است
آوردن كنايه sيعني وسيله هم و rزن با ازدواج به تمايل همان sيعني هدف هم جا, اين در
حـ9ل آيـه اين در را آنها خداوند كه هستند چيزهايي rع9قهمندي و تمايل اين اظهار براي
بندگان, حقوق از حقي نه و ميشود باطل الهي حقوق از حقي نه كار اين در چه است; كرده

هست/ نيز زن و مرد براي منفعتي بردارندة در بلكه
البتهخداوند و قياسكرد اينحيله بر ميتوان باشد حقيقتشچنين كه ديگريهم حيله هر

است/ گاه آ امور حقيقت به خود

كافران با ظاهري دوستي : ٢
ميفرمايد: خداوند

ٕا+َّ َشْيٍء في اللّىِه مَِن فَلَيَْس ذَلَِك يَفَْعْل َومَْن الُْمومِنِيَن, ُدوِن مِْن ٔاَْوليَِاَء الكَافِِريَن الُْمومِنُوَن يَتَِّخِذ +َ>

چنينكند كس هر برگزينند/ دوستي به مٔومنان جاي به را كافران مٔومنان مباد :٢٨ عمران. آل ٢ـ
كه ميترساند خودش از را شما خداوند بريد/ بيم آنان از كه اين مگر نيست, پيوند هيچ خدا با را او

است/ خداوند سوي به همه بازگشت

الَمصيُِر>/٢ اللّىِه ٕالَي َو نَفَْسُه, اللّىُه كُم ُر يَُحذِّ َو تُقاًة, مِنُْهْم تَتَُّقوا ٔاَْن
: آيه شرح

به شبيه اسم سعيد] وزن [بر <الولي> و است شدن نزديك معناي به دلو] وزن [بر <الولي>
است/ <اولياء> نيز آن جمع و ياور; دوست, دوستدار, معناي به استو مصدر همين از فاعل
رسد شما به شّري جانبآنان از كه بترسيد اين از كه آن مگر يعني تُقاًة>; مِنُْهْم تَتَُّقوا ٔاَْن <ٕا+َّ
ايشان از كه آن مگر ايناستكه آيه معناي شده گفته همچنين گزيد/ دوري آن ميبايستاز كه
اسمياست و نصبيافته به مفعول عنوان به <تقاة> نخستواژه تفسير بنابر بريد/ بيم و بترسيد
است مصدري واژه اين دوم تفسير بنابر اما ميشود, گزيده دوري و پرهيز آن از آنچه براي
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٤١٣ ندارد ناسازگاري شرع مقاصد با كه حيلههايي
يـا كـردار بـر واژه ايـن گاه است/ محذوف نيز به مفعول و مطلق, مفعول عنوان به منصوب
گويند: كه چنان ميگردد, اط9ق نيز ميشود گزيده دوري چيزي از آن وسيلة به كه گفتاري
دور بـراي گـفتم را سخن ف9ن يا كردم را كار sف9ن اوتقاة> تقية بكذا تكلمت ٔاو كذا <فعلت

/rاست بوده ميان در كه خطري آسيبو از ماندن
داشته اقتضا كه دليلي هر به نيستكه شايسته و سزاوار مٔومنان براي است: چنين آيه معناي
اين چه گيرند; وfيت به و دهند ياري را آنان و باشند داشته دوستي آميزشو كافران با باشد
خويش آيين شعائر و وانهد را خويش دين كه ميكشاند آن سوي به را مٔومن مواfت از گونه
دوري نـداشـتن, دوست و داشـتن دوست اسـاس و معيار ميبايست بلكه شمارد/ سبك را
و خـدا بـراي دوسـتي ورزيـدن, خودداري ياري از و دادن ياري و شدن, نزديك و گزيدن
و كردن نيكي به مواfتسزاوارتر, به كه مٔومنانند اين است چنين گر ا باشد/ خدا براي دشمني
از را او خدا كه را آنچه كسنيز هر شايستهترند/ همنشيني آميزشو به و سزامندتر, دادن ياري
است وfيتخداوند در نه دهد, انجام را مٔومنان, برابر در كافران با دوستي يعني كرده, نهي آن
يكديگر با او دشمن با دوستي يكدوستو با دوستي كه چرا او; آيين پايبند و او دين در نه و

گفتهاند: نيز روي همين از و ناسازگارند
من كه ميشوي سپسمدعي و ميداري دوست مرا دشمن

١ـ
بـعازب منك الحمق ليس صديقك انَّــني تــزعم ثــم عــدّوي تــــوّد

نيست/١ دور تو از حماقت ادعايي, چنين با هستم/ دوستتو
از شّري بيم و ميترسند كافران از كه صورتي استدر داده اجازه مٔومنان سپسبه خداوند,
نيز آنان ميان در ماندن به سويي از ندارند,و را آن با رويارويي توان و تاب كه دارند آنان ناحيه
را آن جـا اين در خداوند كه مواfتي از مقصود گيرند/ دوستي به را آنان ظاهر در ناگزيرند,
دشمني و كينه همچنان دل كه حالتي در است, آنان با ظاهري مجاملة و همزيستي داده اجازه
اللّىُه كُم ُر يَُحذِّ <َو است/ گرفتاري و ب9 اين از رهايي راه پي در و دارد خويشنهفته در را آنان
سـوي بـه بـازگشت و ميدارد حذر بر خود از را شما خداوند و الَمصيُِر>; اللّىِه ٕالَي َو نَفَْسُه,

است/ خداوند
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حيله جواز بر آيه گواهي
نيز و است كرده مباح را آن شارع و آمده ميان به سخن آن از آيه اين در كه تقيهاي در گر ا
ظـاهري دوستي يك آن از مقصود ميگويد كه فراواني روايي متون در تقيه اين بيان در گر ا
آزار ساختن دور هدف به تنها بلكه و نميپذيرد را آن جان و نميخيزد بر دل از هيچ كه است
تـٔاملي است, آنان ميان در ماندن به گزير نا شخص كه ميپذيرد صورت حالتي در و كافران
معناي اين به تقيه چه, ميكند; دوستييصدق چنين بر تعريفحيله دانستكه خواهيم ورزيم
شخص كه آنجا گشايشو هنگام در را آن شارع استكه كردهاي يا گفته ساختن آشكار مباح,
رهايي هدف به تنها مخالفاستو درونيشخصنيز عقيدة با و مباحنميداند, نيست گزير نا
باطنش نافرماني, معصيتو كار اين ظاهر اين, بنابر ميگيرد/ صورت يكناخوشايند از يافتن
ديگري چيز هر يا و آبرو داراييو و پاسداشتجان انگيزهاشنيز و نافرماني, داشتن خوشايند
هدف اينجا در اين, بنابر كرد/ تحملش نتوان كه ناخوشايندي آن برابر در است دست اين از
سوي ديگر از و نيست, ممنوع شيوهاي و راه باطن] [در نيز شيوه و راه و است, شرعي هدفي

داشت/ خواهد را جايز حيلههاي حكم باشد چنين كه حيلهاي هر ميدانيم
اين كه است آن ساختيم روشن را آنها حرمت كه حيلههايي و حيله گونه اين ميان تفاوت
نـافرماني ايـن نداشتن خوشايند باطنش و خداوند, معصيت و نافرماني ظاهرش حيله گونه
در اما است/ بدي و شّر از يافتن رهايي هم حيله نوع اين از مقصود خداوند/ طاعت و است
انگيزة و نافرماني, آنها باطن فرمانبري, طاعتو آنها ظاهر عكس, بر درست حرام, حيلههاي
تباين يكديگر با گونه دو اين روي همين از و است شرع نواهي و اوامر از يافتن رهايي آنها
فاصله درست راه از و افكنده خطا به تيري كند قياس ديگري بر را كسيكي هر و دارند كلي

است/ گرفته

حيله كمك به دارا*س(م به دارالكفر از هجرت : ٣
ميفرمايد: خداوند

أ+رِض, فِي مُْستَْضَعِفيَن كُنَّا قَالُوا كُنْتُْم, فِيَم َقالُوا أَنْفُِسِهْم ظَالِِمي الَمWَئكُة تََوفَّاهُُم الَّذيَِن <ٕانَّ
ٕاّ+ مَـِصيرًا# َوَسـاَءْت َجـنَّهُم مَـٔاَْواهُـْم فَٔاَولئَِك فِيَها, فَتَُهاِجُروا َواِسَعًة اللّىِه ٔاَْرُض تَكُْن ٔاَلَْم قالُوا
فَـٔاُولئَِك #ًWَسـبِي يَْهتَُدوَن َوَ+ ِحيلًَة يَْستَِطيُعوَن +َ َوالِْولَْداِن, النَِّساِء َو جَاِل الرِّ مَِن الُْمْستَْضَعِفيَن
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خـويشتن بـر كه حالي در ميستانند را جانشان فرشتگان كه هستند كساني ـ٩٩: ٩٧ نساء. ١ـ
گشته زبون مردمي زمين روي در ما ميگويند: بوديد؟ كاري چه در ميپرسند: آنها از بودند/ كرده ستم
اين و است جهنم اينان مكان هجرتكنيد؟ آن در تا نبود پهناور زمينخدا آيا گويند: فرشتگان بوديم/
هـيچ و نتوانند چارهاي هيچ كه ناتواني كودكان و زنان و مردان مگر است/ سرانجامي و جايگاه بد
است/ آمرزنده و بخشاينده او كه ببخشايد آنان بر خداوند است اميد كه هستند اينان نيابند/ راهي

َغُفورًا>/١ ا َعُفو9 اللّىُه كَاَن َو َعنُْهْم, يَْعُفَو ٔاَْن اللّىُه َعَسي

آيات تفسير و شرح
حكمت به آشكارا و پنهان را مردم مدت اين در و ماند مكه در سال mnopqسيزده خدا رسول
كان نيا از نسل پي در نسل را باطل و كفر قريشكه كافران خواند/ فرا اس9م به شايسته اندرز و
ايمان آزار نيز و حضرت آن آزار براي ورزي فتنه جز او برابر در بودند, برده ارث به خويش
اجـازه آوردگان ايمان به كه جا آن تا نكردند, ديگر كاري ممكن وسيله هر با او به mnopqآوردگان پـيامبر كشـتن براي آنان سرانجام, دهند/ انجام آشكارا را خويش ديني مراسم نميدادند
ايمان با همراه داد فرمان وي به و آگاهانيد نيرنگ اين از را او خداوند اما انديشيدند, نيرنگي
و آورند جاي به آشكارا را ديني آيينهاي بتوانند جا آن در تا گزيند, هجرت مدينه به آوردگان
ايشان به مشركان سوي از مكه در كه ستمي و ظلم كه آن بي خوانند, فرا اس9م دين به را مردم
پس آن از و رسـانيد انجام به بود يافته فرمان بدان را mnopqآنچه پيامبر رسد/ آنان به ميرسيد
بـرخـوردار جـاني امنيت از تا شد واجب مسلمانان همة بر مدينه به مكه از گزيدن هجرت
بـا رويارويي mnopqدر خدا رسول پشتيبان دهند, انجام را خويش ديني مراسم آزادانه گردند,

گيرند/ فرا او از نزول هنگام همان در را الهي احكام و باشند كافران
آنان به ستمي تا ميگريختند مكه از پنهاني و mnopqشبانه پيامبر اصحاب از كساني بدينسان
تا ميكردند كتمان را خويش ايمان و ميداشتند پوشيده را خود مسلماني ديگر برخي نرسد,
و بودند شجاع و توانمند نيز ديگر برخي و گزينند, هجرت كافران آزار ممانعتو بدون بتوانند
كافران از كه كي دردنا شكنجة و آزار به و ميساختند آشكار هجرتخويشرا هم و ايمان هم
فضلي جانبخداوند از را گروهها اين از يك هر البته و نميدادند, اهميتي ميرسيد ايشان به

است/ عظيم پاداشي و بزرگ
هجرتنكردند: و ماندند مكه در گروه دو ميان اين در

از داشـتنيتر دوست آنان براي نزديكانشان و دارايي و خاندان و وطن كه گروهي : الف
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ماندند مشركان ميان در و مكه در هميشه براي گروه اين بود/ خدا راه در جهاد و رسول و خدا
در زيستن با و ورزيدند خودداري رهگذر اين از مسلمانان دادن ياري و كردن هجرت از و
بود, خواسته آنان از دين را آنچه نتوانستند هم و افزوده آنان لشكر سياهي بر مشركان ميان

آورند/ جاي به است, بايسته كه صورت بدان
ضعيف اما بود, داشتنيتر دوست ديگر چيز هر از آنان براي رسول و خدا كه گروهي ـ ب
بـراي حيلهاي و راه نه و داشتند تواني و تاب مشركان آزار برابر در نه و بودند مستضعف و

ميدانستند/ گزيدن هجرت
تَـَوفَّاهُُم ذيَِن الـَّ <ٕانَّ فـرمود: و كـرد نازل را گفته پيش آيات گروه دو اين دربارة خداوند
است بدفرجامي كه داد دوزخ وعدة نخسترا گروه آيات اين در و أَنْفُِسِهْم///> ظَالِِمي الَمWَئِكُة
نكردهاند/ كوتاهيي نيستو سرزنشي آنان بر كه داشت اع9م دانستو معذور را دوم گروه و
ميگيرند ايشان جان فرشتگان اجلشان رسيدن با كه كساني الَمWَئِكَُة>; تََوفَّاهُُم الَّذيَِن <ٕانَّ
تـرك خويش, ديني شرايع به اخ9ل كافران, ميان در ماندن با كه حالي در أَنْفُِسِهْم>; <ظَالِِمي
در كـه چونان بدر, نبرد روز در كافران لشكر سياهي بر افزودن و مسلمانان ميان به هجرت
بر و بودند مشركان همراه مسلمانان از گروهي گفت: استكه ابنعباسآمده از بخاري روايت
بر و ميآمد تيري ميان اين در نيز گاه و mnopqميافزودند, خدا رسول برابر در آنان لشكر سياهي
قرار مسلماني هدفضربتشمشير كه آن يا ميشد, كشته وي مينشستو آنان از كسي پيكر

كرد/ نازل را آيه اين پسخداوند ميرسيد/ قتل به ميگرفتو
و بودند آورده اس9م مكه در مردمان از گروهي استكه عباسآورده ابن از نقل به طبراني
ديگر سويي از و كنند هجرت كه نداشتند ع9قه كرد, هجرت مدينه mnopqبه خدا رسول چون
كُنْتُْم>; فِيَم َقالُوا > فرمود: نازل را آيه اين آنان دربارة خداوند پس ترسيدند/ مشركان] [از نيز
در يعني بوديد, كجا ميگويند: آنان به نكوهش, مقام در جانشان ستاندن هنگام به فرشتگان
ايـنان بگويند كه است آن پرسش اين از مقصودشان البته و داشتيد, قرار ديني وضعيت چه
گـرفتن فرا و ديني آيينهاي برپاداشتن آن, ياري براي وگرنه نداشتهاند دين از بهرهاي چندان
برابر در آنان لشكر سياهي بر تا مشركاننميماندند ميان در و هجرتميگزيدند اس9م احكام

كنند/ همداستاني و همدستي مشركان با عم9ً و بيفزايند مسلمانان
گويند: داشتهاند كه وضعيتي بر آوردن بهانه براي بودند كرده ستم خود به كه آنان <قالُوا>;
از گـرفتن بـهره بـا كافران يعني بوديم, مستضعف زمين در ما أ+رِض>; فِي مُْستَْضَعِفيَن كُنَّا >
اس9م آيين بر عم9ً ما و ساختند گزير نا داديم انجام آنچه به را ما داشتند كه تواني و قدرت



٤١٧ ندارد ناسازگاري شرع مقاصد با كه حيلههايي
فِيَها>; فَتَُهاِجُروا َواِسَعًة اللّىِه ٔاَْرُض تَكُْن ٔاَلَْم <قالُوا و نميپذيرند را بهانه اين فرشتگان اما نبوديم/
گزير بنا آنچه از گريزي راه شما كه آن يعني كنيد؟, هجرت آن در تا نبود فراخ خدا زمين آيا
هـجرت جايي به و گوييد ترك را آنان سرزمين ميتوانستيد و داشتيد اختيار در داديد انجام
كـه چـونان دهيد, ياري را برادرانتان و داريد پاي بر را خويش دين بتوانيد آن در كه گزينيد
برگزيديد/ آخرت بر را سراي اين زندگي و زمينچسبانديد به را خود شما اما كردند/ ديگران
بـد ايـن و است جـهنم جـايگاهشان كـه ايـنانند مَِصيرًا>; َوَساَءْت َجنَّهُم مَٔاَْواهُْم <فَٔاَولئَِك
و كـرد اسـتثنا وعيد اين از داشتند واقعي عذري كه را كساني خداوند سپس است/ فرجامي
و زنان مردان, يعني مستضعفان, مگر َوالِْولَْداِن>; النَِّساِء َو جَاِل الرِّ مَِن الُْمْستَْضَعِفيَن <ٕاّ+ فرمود:
كـه بود اوليايشان و پدرانشان تكليف همان اخير گروه تكليف البته كه كودكان, يا نوجوانان
يَْهتَُدوَن َوَ+ ِحيلًَة يَْستَِطيُعوَن +َ> ببرند, اس9م سرزمين به كفر سرزمين از را آنان داشتند وظيفه
بسته آنان روي بر چارهها و راه همه راهيميدانند, نه و حيلهايميتوانند نه كه كساني ;< ًWَسبِي
آيه, اين در يَْستَِطيُعوَن>; +َ> جمله راهي/ يافتن توان نه و دارند حيلهاي انجام توان نه و شده

است/ منقطع استثنايي دارد وجود آيه در كه هم استثنايي و حال
بر را تركهجرت استخداوند اميد كه گروهند اين تنها َعنُْهْم>; يَْعُفَو ٔاَْن اللّىُه َعَسي <فَٔاُولئَِك
اس9م, سرزمين بر كفر سرزمين برگزيدن روي از نه و اختيار سر از نه آنان چه ببخشايد; آنان
واژة آوردن با خداوند همينوجود با البته گفتند/ ترك را خويشهجرت سببناتواني به بلكه
پي در آمده در سرش بر واژه اين كه را مضموني به يقين و جزم وضعًا كه آيه اين در ي> <َعسى
جايگاه در نيز را گروه اين دارد, اشعار گناه وجود به كه <يَْعُفو>, آوردن با همچنين و نميآورد
جايز بهانهاي هيچ به و صورت هيچ در كس, هيچ براي كه گويا است, داده قرار گناهكاران
آيـه اين در كه تعبيري نيست پوشيده شويد/ دست آن از و كند خودداري هجرت از نيست
عين در و داشتهاند هجرت توان كه كند قطع را آناني مطمع رشتة توانسته چگونه است, آمده
بخششخداوند به سوي آن از و ميآوردهاند عذر هجرت ترك براي بهانهاي, هيچ بي حال
و بهانه كه كساني بر كه است چنين خداوند البته و َغُفورًا>; َعُفّوًا اللّىُه كَاَن <َو بودهاند/ اميدوار نيز
در گناهشان از و ميبخشايد ميكنند توبه خويش به ستمگري از پس و دارند واقعي عذري

ميگذرد/

حيله جواز بر آيهها گواهي
مكه فتح از پيش كه ميآورد ميان به سخن كساني براي دردناك عذابي وعدة از آيات اين



فقه فلسفة با ناسازگار شرعي; حيلههاي ٤١٨

كـارخـودداري ايـن از اما گزينند, هجرت مدينه به پنهان يا آشكار شيوهاي به ميتوانستهاند
چه, ميشود, استفاده دوم آية مفهوم از نخستو آية منطوقصريح از حقيقت اين ورزيدهاند/
+َ > كـه داشـته مـقيد قـيد ايـن به دانسته معذور هجرت ترك در كه را مستضعفاني دوم آيه
شرِط اين و ميدانستند راهي نه و ميتوانستند حيلهاي نه ;< ًWَسبِي يَْهتَُدوَن َوَ+ ِحيلًَة يَْستَِطيُعوَن
در كه وعيدي است, ظاهر كه چونان گرنه, استو هجرت كنندگان ترك براي مغفرت و عفو

ميگيرد/ بر در نيز را آنان آمده, پيشين آيه
گـريز و چيز آن وجوب بر فرع خود سخت, كيفري و عذاب به چيز يك ترك بر تهديد
در ـ پنهان راههاي گرفتن پيش در كه ميشود ثابت جا همين از و است چيز آن بودن mnopqناپذير خدا رسول سوي به هجرت براي ـ باشد دشوار يا و ناممكن آشكار راههاي كه هنگامي
برايهجرت, نوع اين از راههايي پيشگرفتن در است/ فريضهايحتمي و ناپذير گريز واجبي
كاملترين به الهي دين پاداشتن بر رسول, و خدا به رساندن ياري آن از هدف استكه حيلهاي
ايـن بـه رسيدن براي كه هم وسيلهاي و است ديني احكام گيري فرا و وجه, شايستهترين و
كفر به تظاهر مشركان, ميان از پنهاني فرار است/ مشروع وسيلهاي ميشود گرفته كار به هدف
از رفـتن براي شخص رهگذر اين از تا است استوار آن بر و ايمان از كنده آ دل كه درحالي
بـه رفتن با شخصميخواهد كه اين كردن وانمود باشد, داشته آزادي ديگر جايي به جايي
براي توهم اين ايجاد يا كند, جاسوسي مشركان براي و ببرد جايي آن پنهان رازهاي به مدينه
پي سپسدر و ميشود, خارج اينشهر از نزديكمكه جايي به رفتن هدف به وي كه مشركان
همينها البته هستند/ حيله گونه اين از نمونههايي همگي بگريزد, مدينه به شهر از رفتن بيرون

شد/ واجبخواهند باشد آنها بر متوقف هجرت وقتي كه هستند مقدماتي و وسايل
مييابيم در ميكند حكايت ـ گفته پيش شيوة به ـ آن وجوب از آيه كه حيله اين در تٔامل با
حـقوق از حقي بردن ميان از نه و دارد پي در را الهي حقوق از حقي ابطال نه حيله اين كه
و ميشود جسته بهره آن از خدا دشمنان برابر در استكه خدعهاي نيرنگو تنها بلكه بندگان,

ميآورد/ پي در نيز را شماري از بيرون دنيوي و ديني نتايج آن, بر افزون
هـمانند كرد, قياس حيله اين بر ميتوان باشد چنين حقيقتش كه هم را ديگري حيلة هر
ـ بـدعت و گـناه سرزمين از هجرت يا هدفي, چنين براي داراfس9م به دارالكفر از هجرت
شعاير به و داشته پا بر سنتاس9م آن در كه سرزميني به ـ نمينشاند بار به اثري اندرز كه آنگاه

ميشود/ گذاشته احترام ديني



٤١٩ ندارد ناسازگاري شرع مقاصد با كه حيلههايي
كافران بر چيرگي براي شكست به تظاهر : ٤

ميفرمايد: تعالي خداوند
ُدبَُرُه يَْومَئٍِذ يَُولِِّهْم مَْن َو أ+ْدباَر# تَُولُّوهُُم Wف َزْحفًا كَفَُروا الَِّذيَن لَِقيتُُم ٕاذَا آمَنُوا الَِّذيَن ٔاَيُّها <يِا

نكنيد/ پشت ديديد حملهور را كافران چون آوردهايد, ايمان كه كساني اي : ١٦ و ١٥ انفال. ١ـ
نبرد روز كسدر هر ميروند ديگر گروهي ياري به كه آنها يا ميگردند باز برگ سازو براي كه آنها جز
است/ جايگاهي و بدفرجام استكه جهنم او جايگاه و است آمده در خدا خشم به پشتكند آنان به

١/ الَمِصيُر> بِئَْس َو َجَهنَُّم مَٔاَْواُه َو اللّىِه, مَِن بَِغَضٍب بَاَء فََقْد فِئٍَة ٕالَي مُتََحيِّزًا ٔاَْو لِِقتاٍل فًا مُتََحرِّ ٕا+َّ

آيهها شرح
براي است حال <زحفًا> واژة جمله اين در َزْحفًا>; كَفَُروا الَِّذيَن لَِقيتُُم ٕاذَا آمَنُوا الَِّذيَن ٔاَيُّها <يِا
چونان ميآيند, پيش شما سوي به جنگ براي كه ديديد را كافران چون يعني <لَِقيتُُم>, مفعوِل
با جنگيدن روياروييو از و پشتنكنيد آنان به أ+ْدباَر>; تَُولُّوهُُم Wف> داد روي بدر غزوة در كه
كه چرا باشند; آمادهتر شما از توانايي در و افزونتر شما از شماره به آنان چند هر نگريزيد, آنان
در بـيشتري جسـارت و جـرٔات آنان به و ميافزايد شما شكست به آنان طمع بر كردن فرار
پايداري و اطمينان از كنده آ دلهايي با و بايستيد آنان مقابل در است بايسته ميدهد/ شما مقابل
اين كنيد, پيكار آنان با است خداوند نزد عظيم پاداش و پيروزي وسايل از آنچه به اميد با و
سمت به اردو دو گر ا اما پيشتازد, اردويمسلمانان سوي به دشمن استكه صورتي در همه
بود/ خواهد شديدتر و قويتر حرمتفرار پيشتازند برايجنگ مسلمانان يا كنند پيشروي هم
زيرا برگزيديم; را نخست معناي ما ولي ميتابد, بر را معنا دو اين از يك هر بر حمل آيه لفظ
نزديكيهاي تا مكه از كه بودند مشركان اين غزوه, اين در و شده نازل بدر غزوة در آيهها اين
افزون رسيدند/ مسلمانان اردوي به بدر در و بودند پيشتاخته مسلمانان با جنگ براي مدينه
طريق به نيز حالتديگر دو در را rفرار sحرمت نخستثبوتحكم تفسير بر آيه اينحمل بر
مناسبكسي دشمن به پشتكردن و فرار از نهي كه است آن نيز دليل سومين ميرساند/ اولي
پيشروي در البته و بگريزد كه است گمان معرضاين در او زيرا كردهاند; حمله او به كه است
حمله و پيشتاخته كه كسي بارة در اما دارد, همينوضعيتوجود سمتهمديگر به اردو دو

نيست/ او متوجه آغاز در نهي نيز روي همين از و ميرود, فرار گمان كمتر است آورده
فًا مُتََحرِّ <ٕا+َّ بگريزد, و كند پشت دشمن به پيكار روز در كس هر ُدبَُرُه>; يَْومَئٍِذ يَُولِِّهْم مَْن َو >

dayani
Typewritten Text
بازگشت به فهرست



فقه فلسفة با ناسازگار شرعي; حيلههاي ٤٢٠

مـيبيند مناسبتر را آن كه جايي به و ميشود جا به جا جنگ ميدان در كه كسي مگر لِِقتَاٍل>;
همانند دارد, بيشتر كارآيي دشمن به زدن ضربه براي كه ميكند اختيار را موضعي يا ميرود,
تعقيب از و بفريبد را او نتيجه در و دارد فرار قصد كه بيندازد خطا گمان اين به را دشمن كه آن
<ٔاَْو برساند, قتل به را او و بتازد او بر مناسبيافت را موقعيت كه هنگامي در و دارد باز خويش
و پيوندد ديگر گروه به مسلمانان از يكگروه از تا ميشود جا به جا كه كسي يا فِئٍَة>; ٕالَي مُتََحيِّزًا
كمك نيازمند را آن ميدهد رخ جنگ صحنة در fًمعمو كه دfيل از دليلي به كه گروه آن از
وضعيتي به كه هر الَمِصيُر>; بِئَْس َو َجَهنَُّم مَٔاَْواُه َو اللّىِه, مَِن بَِغَضٍب بَاَء <فََقْد كند, پشتيباني ميبيند
است دوزخ جايگاهش و بازگشته خداوند دامنخشم به كند پشت دشمن به اين جز دليلي يا

است/ بدفرجامي اين و
گروهي به گروهي از كه كسي براي مگر پيشروي جنگو از فرار كه ميكند دfلت آيه اين
عـالمان است/ كـبيره گـناهان از و حرام ميشود جا به جا نبرد صحنة در يا ميپيوندد ديگر
و نباشد مسلمانان برابر دو از بيش دشمنان شمار كه است جايي در حكم اين البته ميگويند:

كرد/ تر سبك بارتان خداوند كنون ا : ٦٦ انفال. ١ـ

بـاشد بيشتر اين از دشمنان شمار گر ا اما است/ ١r///َعنْكُْم اللّىُه َخفََّف َن sَاْ+ى آيه نيز اين دليل
و نمانده باقي خود عموم بر آيه, اين بنابر است/ جايز فرار و مستحب ايستادگي و پايداري

ميگويد: شافعي برگزيدهاند/ را ديدگاه اين عالمان بيشتر است/ تخصيصخورده
پشت آنـان بـر شـدند روبـرو خـويش بـرابـر دو لشكري با و رفتند پيكار به مسلمانان گر ا

بـه گـروهي از يـا شـوند جـا به جا نبرد صحنة در كه اين مگر است, حرام دشمن به كردن

آنـان بـراي مـن بـودند, مسـلمانان برابـر دو از بيش مشركان گر ا اما بپيوندند/ ديگر گروهي

مـن, ديـدگاه از كـردند, پشت هـم گـر ا البـته و پشتكـنند دشـمن به كه نميپسندم چنين

نساختهاند/ فراهم را خداوند موجباتخشم

اختصاص بدر نبرد به را آن ولي دانسته, باقي خود عموم بر را آيه عالمان, از برخي البته
با آن شدن سپري از پس و بدر نبرد از پس آيه كه ميشود اشكال چنين نظر اين بر اما دادهاند/
نزول, سبب باشد شده نازل غزوه از پيش هم گر ا حتي و است شده نازل ماجراهايش همة
استعموم معيار آنچه كه ثابتشده اصوليين نزد كه چرا نميشود; عام موجبتخصيصلفظ
مسـٔاله ايـن در عـالمان كثريت ا كه ديدگاهي همان اين, بنابر سبب, خصوص نه است, لفظ

است/ درست كردهاند اختيار



٤٢١ ندارد ناسازگاري شرع مقاصد با كه حيلههايي
كه است احمد روايت دارد ارتباط فِئَة> ٕالَي مُتََحيِّزًا <ٔاَْو آية تفسير به كه روايتهايي از يكي
از زياد ابي بن يزيد كرد, حديث نقل ما براي زهير كرد, حديث نقل ما براي حسن ميگويد:
از يكـي در گـفت: كـه كـرد حديث نقل ما براي عمر بن عبدالله از ابيليلي بن عبدالرحمن
كه بودم كساني ميان در نيز من و گريختند همراهان داشتم/ mnopqشركت خدا رسول سريههاي
آمدهايم گرفتار خدا خشم به و كردهايم فرار رويارويي از كه كنون ا گفتيم: خود پسبا گريختند/
و بخوابيم آنجا را شب و برگرديم مدينه استبه خوب گرفتيم: تصميم سپسچنين كنيم؟ چه
بـهرهمند آن [از بـاشد توبهاي ما براي گر ا تا بداريم mnopqعرضه خدا رسول بر را خود سپس
پرسيد: و آمد بيرون رفتيم/ حضرت آن سراغ به صبح نماز از پيش پس برويم/ گرنه و شويم]
من شمايمو گروه من برندگانيد/ هجوم شما بلكه نه, فرمود: گريختگانيم/ ما گفتيم: هستيد؟ كه
ميگويد: راوي پيوستهايد] گروهي به كه هستيد گروهي شما اينك [و مسلمانانم همة گروه
از ابنماجه و ترمذي, ابوداوود, را اينحديث زديم/ دستشبوسه بر و رفتيم او حضور پسبه
را آن ما استو حديثحسن اين گفته: ترمذي و كردهاند نقل زياد ابي يزيدبن از چند طرقي
زياد ابنابي از نقل به را روايت همين نيز حاتم ابنابي نميشناسيم/ ابنابيزياد طريق از جز
ٕالَي مُتََحيِّزًا <َاْو فرمود: ت9وت را آيه mnopqاين خدا رسول آنگاه و است: افزوده پايان در و آورده

فِئَة>/
عمر شد كشته سرزمين اين در پلي بر ايران سپاهيان زيادي سبب به ابوعبيدة كه هنگامي
بن محمد را اثر اين بودم/ گروه يك او براي من بود گشته باز من نزد به گر ا گفت: خطاب بن

است/ كرده روايت خطاب بن عمر از شكل همين به سيرين
الي <تحيز معناي در وسعتي چنان با دارد مضموني چنين كه را آثاري و حديث اين برخي
هـيچ و آمده درآيه كه عيدي و براي معنايي هيچ ديگر آن با كه كردهاند, تٔاويل و تفسير فئة>
به <فئة> واژة حديث, ظاهر استناد به تفسير اين در چه, جاينميماند; بر آيه اين براي حكمي
اما ميگيرد/ بر در باشند كه جا هر را مسلمانان جماعت و خليفه مدينه, كه شده معنا گونهاي
نبرد صحنة در كه است گروهي آيه اين در <فئه> از مقصود زيرا است; نادرست برداشتي اين
جنگ از كنندة فرار براي مصداقي بپذيريم را وسيع معناي آن بود بنا گر ا وگرنه دارند, حضور
بين از را آيه معناي و مقصود كه است چيزي اين كه حالي در اندك, بسيار مگر نميماند باقي
در كردن احتياط هدف به تنها شده روايت عمر نيز mnopqو پيامبر از كه هم سخني آن ميبرد/
زمـان آن در چه, است; بوده آنان به بخشيدن آرامش و دادن روحيه و مسلمانان با برخورد
ـ اين بر افزون ميكردند/ ايستادگي خويش برابر چندين شماري با دشمناني برابر در مسلمانان



فقه فلسفة با ناسازگار شرعي; حيلههاي ٤٢٢

طريق از جز را آن و است حسن <حديثي گفته: حديث اين بارة در ترمذي ـ آوريم كه چنان
اخـت9ف راوي ايـن دربـارة گفتهاند عالمان كه چونان كه حالي در نميشناسيم> زياد ابنابي
چون ولي بود, راستگويي راوي او گفته: ابنحبان تنها و ضعيفدانستهاند را او بسياري است;
منكر احاديث از پارهاي و كرد تغيير و گراييد سستي به حفظحديثاو توان رسيد كهنسالي به
دوران اين از قبل او از كسحديثي هر اين بنابر شد/ واقع ميكرد روايت كه احاديثي ميان در

ميگويد: باره اين در صاحبالمنار است/ حديثصحيح آن شنيده تغيير
اثري سند/ نظر از نه و دارد ارزشي متن نظر از نه مسٔاله اين در اينحديث كه آن سخن كوتاه

آن نتوان بنابراين و است آن از پايينتر بلكه و دارد حكمي چنين شده روايت عمر از كه هم

/ ٦١٩ ص ,٩ ج المنار, ك/: ر/ آبيم/١ـ از ما ٢ـ

داد/١ جاي مسٔاله اين معيارهاي و ميزان در را

آيهها گواهي
جابهجا نبرد عرصه در كه را كساني عذابخداوند خشمو كه دارد دfلت براين آيه دو اين
كار, دو هر اين سوي ديگر از نميگيرد/ بر در پيوستهاند ديگر گروه به گروهي از يا شدهاند
كـه هستند حيلههايي ديگر گروه به گروهي از پيوستن و نبرد عرصة در شدن جابهجا يعني
و دشمن بر بيشتر تسلط يافتن آنها از مقصود اما او, به كردن پشت و دشمن از فرار آنها ظاهر
پس هجوم به يا كار اين داشتهاند/ آن در پيروزي اميد كه است راهي همان از آنان كردن نابود
استصورت رسيده آن به دهنده پشتيباني نيروهاي كه گروهي تقويت به يا و نشيني عقب از
اعت9ي كه چرا است; ناپذير گريز واجبو بلكه مشروع, و حيلهايجايز اينخود و ميپذيرد,
كردنشان زمينگير و آنان آسيب و شّر كردن دور كافران, خواري تقويتمسلمانان, كلمةالله,
بـه رسيدن راه ميآورد/ پي در را آنان به زبوني و ذلت طعم چشاندن نيز و اسارت و قتل به
شّر از و ندارند ايمان واپسين روز و خدا به كه است كساني با ورزيدن نيرنگ هدفي چنين

نميكشند/ دست آن پيروان آزار از و حق دين برابر در آفريني
پـرسش بـرابـر mnopqدر پـيامبر سخن كه چونان است, فعلي كنايههاي باب از نيرنگ اين
و جايزند دويآنها هر قولياستو بابكنايههاي از ماء>٢ من <نحن فرمود: كه او, از مشركان
نـيز واجب ـ بـحث مـورد مسٔاله همانند ـ باشد مترتب آنها بر ستمي دفع كه جايي در بلكه
آشكـار از عبارتند دو اين زيرا ميكند; صدق كام9ً دو هر اين بر نيز حيله تعريف ميشوند/



٤٢٣ ندارد ناسازگاري شرع مقاصد با كه حيلههايي
براي سخن كردن آشكار يا و ميشود قصد آن از عادتًا آنچه جز مقصودي براي كاري كردن
جز هدفي گمان به شنونده يا بيننده كه گونهاي به ميشود, اراده آن از عادتًا آنچه مقصوديجز

ميافتد/ است خواسته آن از كار دهنده انجام يا سخن گويندة آنچه
بيرون شماره از تقريبًا حاضر زمان و گذشته در فريبهايجنگي و حيلهها استانواع گفتني
گروه به گروه يك از پيوستن يا شدن جابهجا حيلة نوع دو به تنها لفظًا چند هر آيه اين استو
دو اين جز حيلههايي مفهوم, استنباط يا قياس طريق به و معنا لحاظ به اما داشته, بسنده ديگر
جابربن از نقل به حديثصحيحين كتابخداوند از برداشت اين مٔويد ميگيرد/ بر در نيز را

است/ نيرنگ جنگ ١ـ

خدعة>/١ <الحرب mnopqفرمود: خدا رسول كه است عبدالله
عديبن دربارة نويسان سيره استكه چيزي فريبهايجالبآن لطيفو حيلههاي از يكي
را آنان داشتند, ارتداد قصد او mnopqخاندان خدا وفاترسول پي در چون كه كردهاند نقل حاتم
سويي از او باشند/ مراقباوضاع و كشند انتظار خواستمدتي ايشان از بازداشتو كار اين از
برساند/ دور جايي به را آنها ميبرد چرا به را زكات شتران چون ميداد پسرشدستور به ديگر
تا ميخاست بر و ميكرد دعوا او با خاندان حضور در پدر ميگشت باز خانه به شب او چون
هر عدي نزند/ را فرزندش ميخواستند عدي از و ميكردند شفاعت حاضران اما بزند, را او
شب چند كار اين كه آن از پس برد/ دورتر همچنان را شتران ميداد دستور پسرش به شب
فرا از پس خود او ديگر سويي از برد/ دورتر بسيار را شتران خواست پسر از شبي شد تكرار
بر را خود خاندان اينحال در و اوست, نگران كرد وانمود و ايستاد پسر انتظار به شب رسيدن
و ميكرد نكوهش زند كتك را فرزندش او كه بودند شده آن مانع و كرده او شفاعت كه اين
او كـردن ديـر بـراي دfيـلي و مـيكردند خواهي عذر پسرش جانب از او برابر در نيز آنان
براي ظاهر در خود رسيد, نيمه به شب چون نميكردند/ محكوم را او كردن دير و ميآوردند
مدينه سوي به را شتران آنجا] از و رساند پسر به را [خود و نشست مركب بر او جستجوي
آنها از رّده اهل جنگبا در ابوبكر كه بود طئي زكاتقبيله همين كرد/ ابوبكر تقديم تا پيشراند
روايتصحيح به اوست/ غيرتاس9مي و ايمان اوج از نيرنگعدينشاني اين گرفت/ كمك
را تو چرا, گفت: عمر نميشناسي؟ مرا آيا مٔومنان امير اي پرسيد: عمر از عدي كه است رسيده
دادي, نشـان وفاداري كردند نيرنگ كه آنگاه آوردي, اس9م شدند كافر كه آنگاه ميشناسم;

شناختي/ كردند انكار كه آنجا و كردي, روي پشتكردند كه آنجا



فقه فلسفة با ناسازگار شرعي; حيلههاي ٤٢٤

مـيداشت غـزوهاي قـصد چـون كه بود mnopqآن خدا رسول عملي رهنمودهاي از يكي
به سوم فصل در خواستخداوند به دارد/ ديگر جايي قصد گويا كه ميآورد ميان به توريهاي
عبارت آن و پرداخت خواهيم است باfتر نيز فعلي و قولي كنايههاي از آنچه جواز بررسي
دشمنان بر يافتن سلطه كه هنگامي او, شريعت بر mnopqيا رسولخدا بر بستن دروغ از است
خيانت عهدها و پيمانها همة به كه آورد پي در را گمراهي سردمداران و ي9ن كشتن و اس9م
راه از را مـردمان و نشستند آن كمين در شد كه جا هر و نهادند اس9م راه به سنگ و كردند

جستند/ را كژي و بازداشتند راست

بيگناه از تهمت دفع و حق كردن آشكار براي ورزيدن حيله : ٥
كـرد او با مصر عزيز همسر آنچه ماجراي شرح در و يوسف داستان در ـ تعالي خداوند

است: فرموده چنين
ه, اللّـى مَعَاذَ قَاَل لََك, هَيَْت قَالَْت َو أ+بَْواَب َغلَّقِت َو نَفْسِه, َعْن بَيْتِهَا فيى هو الَّتي <َوَراَوَدتُْه
َربِِّه, بُْرهَاَن َرٔاَي ٔاَْن لَوَ+ بِهَا َوهَمَّ بِِه ْت هَمَّ لََقْد َو الظَّالُِموَن# يُْفلُِح +َ ٕانَُّه مَثَْواَي, أَْحَسَن َربِّي ٕانَُّه
َقِميَصُه ْت َوَقدَّ البَاَب َواستبََقا الُمْخلَِصيَن# ِعبادنا مِْن ٕانَُّه الفَْحشَاَء, َو وَء السُّ َعنُْه لِنَْصِرَف كََذلَِك
َعـَذاٌب ٔاَْو يُْسَجَن ٔاَْن ٕا+َّ ُسوًءا بِٔاَهْلَِك َراَد ٔاَ مَْن مَاَجَزاُء قالَْت البَاِب, لََدي َسيَِّدهَا َؤاَلَفيَا ُدبٍُر, مِْن
َو فََصَدَقْت ُقبٍُل مِْن ُقدَّ َقِميُصُه كَاَن ٕاْن أَهْلَِها, مِْن َشاهٌِد َشِهَد َو نَفِْسي, َعْن َراَوَدتْني هَِي قَاَل ٔاَلِيٌم#
ُقدَّ َقميَِصُه َرٔاَي ا فَلمَّ اِدقِيَِن# الصَّ مَِن هَُو َو فَكََذبَْت ُدبٍُر مِْن ُقدَّ َقميُِصُه كَاَن ٕاْن َو الكَاِذبِيَِن# مَِن هَُو
ٕانَِّك لَِذنْبِِك, َواستغفِِري هىَذا َعْن ٔاَْعِرض يُوُسُف َعِظيٌم# كُنَّ كَيَْد ٕانَّ , كَيِْدكُنَّ مِْن ٕانَُّه قَاَل ُدبٍُر مِْن

بست را درها كرد/ ازاو هوسكامخواهي بود خانهاش در يوسف كه زن آن : ٣٩ ـ ٢٣ يوسف. ١ـ
را ستمكاران داد/ نكو منزلتي و پروراند مرا اوستكه ميبرم, پناه خداوند به گفت: بشتاب/ : گفت و
وي آهـنگ نيز او بديد را پروردگارش برهان كه آن نه گر ا و كرد او آهنگ زن آن نيست/ رستگاري
به دو هر بود/ ما درستكار بندگان از او چه بداريم; دور او از را زشتي و بدي تا چنينكرديم ميكرد/
سزاي زنگفت: ديدند/ در كنار را زن آن سرور گاه بنا و پسبدريد, از را او جامه زن و دويدند در سوي
سختگرفتار شكنجهاي به يا رود زندان به كه آن چيستجز باشد داشته بدي قصد تو زن با كه كسي
جامهاش گر ا كه داد آنزنگواهي كسان از گواهي منداشت/ از هوسكامخواهي او يوسفگفت: آيد؟
استزندروغ پسدريده از جامهاش گر ا و دروغگوست, او و ميگويد راست زن شده پيشدريده از
زنان شما مكر از اين گفت: است شده دريده پشت از جامهاش ديد چون راستگوست/ او و ميگويد

الَخاطئِيَن>/١ مَِن كُنِْت



٤٢٥ ندارد ناسازگاري شرع مقاصد با كه حيلههايي

آمرزش كردهاي كه گناهي از زن اي و درگذر, اين از يوسف اي است/ بزرگ سخت شما مكر استكه
بودهاي/ كاران خطا از تو كه بخواه

آيه واژههاي شرح
شـود/ هـمبستر وي بـا خـواست او از نـرمش با و كرد نيرنگ او با نَفَْسِه>; َعْن <َوَراَوَدتُْه
جا اين در تفصيل باب از فعل آوردن بنابراين, بست/ محكم را درها همة أ+بَْواَب>; <َغلَّقِت

است/ معفول در هم و فعل در هم فراواني بر دfلت براي
است, قرائتشده نيز وزن دو همين بر كه حيُث وزن بر هم ليتو وزن بر هم لََك>; <هَيَْت

بشتاب/ كن, روي معناي به است امري فعل اسم
كند, همبستري به گزير نا را او تا بزند را يوسف بر آمد صدد در زن بِهَا>; َوهَمَّ بِِه ْت <هَمَّ
ميگويد: المختار در سازد/ دور خود از وسيله بدين و بزند را وي آمد بر صدد در يوسفنيز و

است/ يفُعل] [فَعل <رّد> فعل باب از فعل اين خواست/ را آن يعني بالشيء>; <همَّ
گيرد/ پيشي ديگري بر در به رسيدن در دوخواست آن از يك هر البَاَب>; <استبََقا

دريد/ پشت از را پيراهنش ُدبٍُر>; مِْن َقِميَصُه ْت <ََقدَّ
دري هـمان كـنار در را عـزيز يعني او همسر زن آن و يوسف البَاِب>; لََدي َسيَِّدهَا <َالْفيَا

بودند/ دويده آن سوي به كه ديدند

ماجرا شرح
گرفتو بر چاه از را او گذشت, آنجا از رهگذر كارواني افكندند چاه به يوسفرا كه زماني
را او كه مصري مرد فروخت, درهم چند به اندك, بهايي به را نداشتاو او به رغبتي كه آنجا از
در نجابت و هوشمندي نشانههاي چون پادشاه, رئيسوزراي يا عزيز همان يعني بود, خريده
او اميدواري اظهار از هم ميتوان كه چونان و گفتهاند كه چونان ـ سوي ديگر از و يوسفديد
در را او <مقدم گفت: همسرش به بود, فرزند بي و عقيم خود ـ كرد استفاده آمده آيه در كه
كه عزيزمصر همسر اما گيريم>/ فرزندي به را او يا افتد سودمند را ما شايد بدار; گرامي اينجا
آن عـ9قهمند و نگريست او به ديگر چشمي به بديد, را او دلرباي زيبايي و جواني طراوت
او خواندن به خوشرويي نرمشو با روي همين از باشد/ او معشوق يوسفدوستو كه شده
خ9صة نَفِْسِه///>/ َعْن ا بَيْتِهى فيى هَُو الَّتىي اَوَدتُْه رى <َو ميگويد: آيه كه چونان خويشپرداخت, به
بـه و ستاند كام او از تا خويشخواند سوي به را او عزيزمصر زن كه بود آن دو اين داستان

dayani
Typewritten Text
بازگشت به فهرست
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خويش حرارتبه شوقو با و صريحًا را سپساو بستو محكم را درها همة هدفنيز همين
به او خواسته برابر در و ورزيد خودداري ميخواست او آنچه آوردن بر از يوسف اما خواند/
من با و داشته گرامي مرا مقدم كه است من صاحب اين خدا! بر <پناه گفت: و برد پناه خداوند
ديـد او از خوردي بر چنين كه زن نمييابند>/ رستگاري هرگز ستمكاران است/ كرده نيكي
سـازد/ گـزير نـا ميخواهد خود بدانچه وسيله بدين و بيازارد و بزند را او كه كرد آن آهنگ
كاري همان با آمد بر درصدد و خواند او حركتهاي در و زن آن چهرة در را تصميم يوسفاين
انداختكه او دل به خداوند اما خويشبراند/ از را او آزردن, و زدن يعني آهنگشكرده, او كه
از كه آمد خواهد فراهم او ضد بر تهمتي اثبات براي زمينه بيشتر كند كاري چنين زن آن با گر ا
زمـان آن تـا كه ببيند شكنجهاي و آزار چنان خود كار آن پي در نيز شايد و است, بركنار آن
آن خواسته از راهرهايي برگشتو بود گرفته تصميم آنچه از بدينسان است/ همانندشنديده
او از خواست و دويد او پي در نيز زن و شد دوان در سمت به ديده در سوي به گريختن را زن
چـون اما كشيد/ خود سوي به و گرفت سر پشت از را او پيراهن دليل همين به گيرد/ پيشي
كه بود هنگام همين در درست دريد/ پشت از زن دستآن در پيراهن ميدويد جلو يوسفبه
و كرد متهم بيدرنگيوسفرا ديد چنين كه زن كرد/ غافلگير را آنها دوي هر در كنار در عزيز
تو زن با سوئي قصد كه آن <سزاي گفت: او دهد/ كيفر را او بد كردار خويشخواست شوهر از
آور درد و سـخت شكـنجهاي يـا و شـود افكـنده زندان به يا كه نيست آن جز باشد داشته
زبان بر را حق سخن آن گرديد گزير نا ميشد زده او به كه تهمت اين برابر در ببيند>/يوسف
مسٔاله ميداد يوسفترجيح بود اين جز گر ا و خويشميخواند> سوي به مرا كه بود <او آورد:
و بحث مورد مسٔاله دو, اين گفتههاي اخت9ف با بپوشاند/ را زن آن خواسته و بدارد پنهان را
درست از يكـي مـيان ايـن در گرفت/ قرار بودند حاضر آنجا كه او نزديكان و عزيز رايزني
بود دريافته را زن آن مكر يوسفو بيگناهي اوضاع و شرايط و قراين كه او خاندان انديشان
دروغگويان از مرد آن و گفته, راست زن باشد شده دريده جلو از يوسف پيراهن گر <ا گفت:
او باشد داشته او با بدكاري قصد و پريده زن آن بر يوسف گر ا كه است آن معقول چه, است>;
و بكشد سويي به را يكخود هر و شوند درگيرد همديگر با و بگيرد جلو از يوسفرا پيراهن
يوسفاز پيراهن گر ا sو گفت: ادامه انديشدر درست آن شود/ دريده جلو از پيراهن نتيجه در
زن كه دfلتميكند اينخود چه, ;rاست راستگويان از او و گفته دروغ زن باشد دريده پشت
زن نـتيجه, در و ورزيـده خودداري خواسته اين برآوردن از او و خوانده خود به را يوسف
گريختن در را چاره همينروييوسفراه از كند/ وادار كار اين به آزردن با را استاو كوشيده
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بگـيرد را او نـتوانسـته چون و شده دوان او پي در نيز زن است/ دويده در سمت به و ديده
سمت يوسفبه چون ميان اين در و خويشكشيده, سوي به و سرگرفته پشت از را پيراهنش
در يـوسف راسـتگويي نشـان مصر عزيز چون است/ دريده پشت از پيراهن ميدويده جلو
از همه <اين, گفت: ديد است كرده وارده كه اتهامي در را زن دروغگويي نشان و خود ادعاي
همسرش و او مباد كه آن بيم از عزيز سپس است>/ سنگين مكرتان كه است زنان شما مكر
او نگـويد/ سـخني كس هيچ با آن از و بدارد پنهان را ماجرا خواست يوسف از شوند رسوا
خويش همسر از سوي آن از كن/ فراموش و برتاب>, روي رخداد اين از يوسف, <اي گفت:
از نـيز <تو گفت: وي به بخواهد/ آمرزش خويش پروردگار از كرده آنچه براي خواست نيز

بودهاي>/ كاران خطا از تو براستي كه آمرزشبخواه گناهت

حيله جواز بر آيهها گواهي
است: حيله دو بردارندة در آيهها اين

سـوي بـه را يوسف كه ديد را او شوهرش چون كه عزيز همسر rstuvسخن Sنخس حيلة
با سوئي قصد كه آن <سزاي گفت: وي به ميدهد, نشان يوسفخودداري و خويشميكشد
دردآور و سخت شكنجهاي يا و شود افكنده زندان به يا كه نيست آن جز باشد داشته تو زن
را او و آغازد سخن او از پيش يوسف كه اين بيم از يا و شوهر آزار سرزنشو بيم از او ببيند>/
دور آن ظاهر باطني; و دارد ظاهري سخن اين آورد/ زبان بر را سخن اين بيدرنگ كند, متهم
عزيز ظاهرًا و است, تهمت از خويش دامن پيراستن يوسفو به داشتن بد نظر از خود كردن
شكنجه و زندان به يوسف تهديد نيز سخن اين باطن نكرد; اين جز برداشتي سخن اين از نيز
هرگاه كه فهمانيد يوسف به گفته اين با وي چه است, زن آن خواسته نياوردن بر صورت در
جز چارهاي او نيرنگ و مكر بيم از وي اين بنابر و است كاري چنين انجام به قادر بخواهد
يك را عـزيز زن گـفتة كه جاست همين از نخواهد, يا بخواهد ندارد, او با كردن همبستري
صادر ديده تجربه و كارآزموده گاه, آ زيرك, انساني از سخنجز اينگونه چه, ميناميم; <حيله>
امـام مـيافـتد/ كـار از دل و عـقل و ميشود fل زبان كه موقعيتي چنين در بويژه نميشود,

گويد: كرده, اشاره حقيقت اين الكشافبه در زمخشري
يوسف نشدن همراه دليل به كه حالتي در و برانگيز ترديد وضع آن با را او زن آن همسر چون

آورد/ بر را هدفاو دو تا آورد ميان به ويحيلهاي ديد, ميآمد نظر به اوبسختيخشمگين با

و است ديگـران به داشتن شهوت نظر از شوهر نزد خود دامن پيراستن يكي هدف دو اين
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كـردن هـمراهـي از چـون كـه اميد بدان او ترساندن و يوسف بر خود خشم اظهار ديگري

و حيله بيم از و او ترس از سازد ناگزير را وي رهگذر اين از بود شده مٔايوس او داوطلبانة

دستور او به آنچه گر ا <و گفت: كه نميبينيد آيا همراهيكند; او با ناخواسته و نيرنگشبناچار

ديد>؟ خواهد خواري و شد خواهد افكنده زندان به بيگمان ندهد انجام را ميدهم

به اتهام بردارندة در كه چرا است; دورغ و آميز گناه حيلهاي حيله اين كه است روشن البته
اين بود مناسب است/ شده اراده بدكاري آن از و است گناهكار يك كردن تبرئه و بيگناه يك
از بحث براي مقدمهاي ديديم كه روي آن از اما شود, آورده حرام حيلههاي بخش در حيله

شويم/ يادآورش اينجا در داديم ترجيح داده, روي آن از پس كه است جايزي حيله
آمد او با و بود عزيز كسان از داشتو حضور آنجا انديشكه درست مرد rstuvآن د̈و حيلة

او بـه كه اتهامي از يوسف شده, دريده پشت از پيراهن بود دريافته طريقي از ميكرد شد و
آشكـار براي اين, بنابر است/ نكوهش سزامند و گناهكار مصر همسرعزيز و كنار بر زدهاند
زن از هم باشد, ساخته آشكار را حقيقت هم كه انديشيد ظريفي چاره راه حقيقت اين ساختن
تبرئه به ع9قهمند بسختي كه نشود متهم بدان هم و نرسد او به آزاري عزيز خود و عزيزمصر
گفته با زن آن گفته كه حالي در روي همين از او است/ بوده عزيز زن كردن متهم و يوسف
اصـرار ديگـري كـردن محكوم و خود بودن بيگناه بر نيز كدام هر و داشت تعارض يوسف
گـر <ا گـفت: بـود, مـبهم و كننده گمراه مصر عزيز براي وضعيت ميان اين در و ميورزيدند
گـر ا و است گناهكاران از مرد آن و گفته راست زن باشد شده دريده جلو از يوسف پيراهن
از كه اين براي او است>/ راستگويان از او و گفته دروغ زن باشد دريده پشت از يوسف پيراهن
بدين سازد فراهم اوست اصلي مقصود كه دوم احتمال بيان براي را زمينه و كند اتهام دفع خود
كسـي كـه آنسـان و پنهان گونهاي به احتمال دو از يك هر براي نشانهاي دادن قرار با شيوه
حالي در كرد, آغاز نخست احتمال با را خود سخن كشفنكند, را آن و نشود او حيلة متوجه
كه نشانهاي با احتمال دو از يك هر در كه مناسبتي است/ نداده رخ احتمال اين ميدانست كه
حكـايت آن از جلو از يوسف جامه شدن دريده كه است آن دارد وجود بود كرده ذكر وي
سـمت بـه را او و كـرده روي او به و رفته زن آن سراغ به خواستن كام براي وي كه ميكند
دريده جلو از يوسف جامه نتيجه در و كشيده ديگر سمت به را خود نيز زن و خويشكشيده
و است جـلو از يـوسف جـامه شدن دريده مدلول در احتمال يك تنها اين البته است/ شده
سراغ به و ميخواسته كام يوسف از زن شود گفته كه اين آن و دارد وجود نيز ديگري احتمال
ديگـر سويي به را خود و داشته امتناع نيز يوسف و كشيده خويش سمت به را او و رفته او
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مدلول همان ذكر به تنها مرد آن اما است/ شده دريده جلو از او جامه نتيجه در و ميكشيده
پايينترينحد تا هم ديگر سويي از و كند كيد خويشتٔا اثباتمقصود بر تا كرد نخستبسنده
بـه را شـما كسي گر ا كه چونان باشد, كرده مماشات و آمده كوتاه خود نزاع طرف با ممكن
در است ممكن شما كند متهم روز ف9ن در و شخص ف9ن نزد خودش دربارة سخنچيني
كه است حالي در اين كردهام/ كاري چنين باشم ديده را ف9ني روز آن در گر ا بگوييد: پاسخ
با ولي باشيد, نكرده او نزد هم سخنچيني اما باشيد ديده روز همان در آنشخصرا ميتوانيد
شدن دريده اما سازيد/ دور خود از را اتهام بيشتر كيد تٔا با تا ميگوييد را سخن اين وجود اين
رويبرتافته او از و پشتكرده زن يوسفبدان كه آنحكايتميكند پشتاز از يوسف جامه
سر پشت از را او جامه و دويده او پي در زن گفت بايد جامهاش شدن پاره قرينه به و است
در و ميكشيده جلو به را يوسفخود نيز زمان همين در و كشيده خويش سمت به و گرفته
كـه احتمالي و نشانه ميان مناسبت جا اين در بنابراين است/ دريده پشت از او پيراهن نتيجه
[يعني ساخته مطرح وي كه فرضنخستي در نتيجه در و دارد استوجود كرده مطرح شاهد
ثابت يوسف دروغگويي و عزيزمصر زن دعواي باشد] دريده جلو از يوسف پيراهن كه آن
آوردن بر براي شاهد كه ميشود ديده بدينسان يوسف/ راستگويي فرضديگر در و ميشود
يابد گاهي آ آن از ميتواند كسي تنها كه پيشگرفته در ظرافت با و پنهان شيوهاي خود خواسته
آورده بـر را خـود هـدف شـيوه اين با او باشد/ داشته هشياري و زيركي از فراواني بهرة كه
اثبات و عزيز همسر آمدن در متهم به بودن ع9قهمند به يا رسد, آزاري او به كه آن ساختبي
همسر مكر مصر عزيز كسان از يكي گواهي با خداوند بدينسان شود/ متهم يوسف بيگناهي
و كدامن پا يوسفمردي كه شد همراهانشروشن و عزيز براي ساختو يوسفدور از را او
تن وي همسر نامشروع خواسته به و داشته پاس را عزيز شرافت و آبرو چه, است; بزرگوار
ا�نتصافبرداشت در ابنمنير گفتار از گذشت كه وجهي به شاهد اين حيلة تقرير است/ نداده

ميگويد: كه آنجا ميشود,
زن آن تكـذيب و يـوسف تصديق به و كند تصريح ديده بدانچه كه بود آن YشاهدS او حق

پيراهن كه ميدانست هم سويي از و باشد عزيزمصر زن كنندة رسوا نخواست او اما بپردازد,

و يـوسف راسـتگويي بـر نشـاني را ايـن روي همين از است/ شده دريده پشت از يوسف

دريده جلو از يوسف پيراهن ميدانست كه حالي در سپس و داد قرار زن آن بودن دروغگو

متهم و دادن گواهي در تهمت تا كرد مطرح ديگر يكاحتمال عنوان به نيز را اين است نشده

بـه دو هـر بـا و سازد دور خود از است داشته را عزيز زن كردن رسوا قصد كه اين به شدن
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وجود ميداند خود كه ميكند ذكر زن صدق بر نشانهاي بدينسان باشد/ كرده رفتار انصاف

روي همين از وي است/ يافته تحقق حتمًا ميداند يوسفكه صدق نشانهايبر آنگاه و ندارد

نشانة است يافته تحقق دوم نشاني كه اين به علم با و كند دفع خود از را تهمت كه آن براي گواه]و =] مرد آن به زياني يوسف صدق نشانة آوردن پس اين بنابر داشت/ مقدم را نخست

نميرساند/

كـه است چـيزي هـمان ـ مـيدانـد بـهتر خـود خداوند البته و ـ درست لطيف كار كَِذبُُهاين فََعلَيِْه كاىِذبًا يَُك ِاْن <َو گـفت: كـه آنـجا كـرد, مراعـات خود سخن در فرعون آل مٔومن

cdefgدروغ مـوسي كـه را فـرض ايــن نــخست كُْم>; يَِعُد الَّذيى بَعَْض يُِصبْكُْم اِدقًا صى يَُك َوِاْن
ايـن داشت ايـمان مـوسي راسـتگويي بـه خـود كه حالي در سپس و كرد مطرح باشد گفته

نـفي را مـوسي از طـرفداري تـهمت رهگـذر اين از تا باشد, گفته راست كه آورد را فرض

صـورت هـدفي چـنين بـه مـوسي صـدق احـتمال آوردن پس كـه آنـجا از اين, بنابر كند/

كـه آن جـاي بـه وي كـه جـاست هـمين از نميآيد/ وارد ناحيه اين از خللي هيچ پذيرفته,

آورد كـنايه تـا كُْم> يَِعُد الَّذيى بَعَْض يُِصبْكُْم <او گـفت: يـعدكم>, الذي كل <اويصيبكم بگويد

انكـار را او حـق كـه آن عـVقهمند و است مـوسي بـرابـر در و فـرعونيان كنار در كه اين از

كند/

برادرش توشه از وي گر ا چه, توشه; در كشفپيمانه يوسفدر استتٔاخير همينقبيل از

و بگذارند برادرش توشه در را پيمانه است داده دستور خود او كه مييافتند در ميكرد آغاز

داند/ بهتر خود خداوند البته

كرده قصد را دوم نشانة تنها يوسف] داستان [در گواه مرد آن كه روشنميشود بدينسان
نخست نشانة اما است/ بوده يافته تحقق كرده مطرح كه فرضي و نشانه ميان هم مناسبت و

و نشـانه طـرح بـراي چـيني زمينه عنوان به را آن ـ گذشت كه چونان ـ و نبوده وي مقصود

وصحيح روشن فرضمناسبتي اين براي سببنيز همين به است/ ساخته مطرح دوم احتمال

خداوند البته و آورد ميان به احتمال يك فرضو يك عنوان به را آن تنها و نجست يقيني و

شده دريده جلو از يوسف پيراهن گر ا است: گفته مرد آن گويا حقيقت در ميداند/ بهتر خود

وي بدينسان, ندارد/ وجود نشاني اين ميدانسته خود كه حالي در ميگويد, راست زن آن

ًVعم كه حالي در جلو, از يوسف جامه شدن دريده يعني محال, بر را زن آن صدق احتمال

است/ ساخته معلق نيست, چنين خارج در

تـوفيق خـود خداونـد و است حقيقت متن و باب اين در درست تقرير تنها تقريبًا اين



٤٣١ ندارد ناسازگاري شرع مقاصد با كه حيلههايي
دهد/

اين اساسًا كه چرا نيست; آيه از ممكن برداشت تنها ابنمنير برداشت بگويد: كسي شايد
به واقعًا را نشاني آن و بوده عزيز همسر كسان از شاهد آن شود گفته كه باشد نداشته امكان
همسر از يا يوسف از كه آن بي كرده, مطرح راستگو از دروغگو شناخت براي راهي عنوان
چيست, كه اين از نظر صرف را, حق كه بوده آن پي در تنها بلكه باشد, داشته جانبداري عزيز

كند/ آشكار
دfلت به احتمال اين اما است, آيه تفسير در يكاحتمال هم اين ميگوييم: پاسخ در نيز ما
از چه, نميآورد; وارد خللي رسيد توان مشروعي اهداف به آنها وسيلة به كه حيلههايي بر آن
را او گواه اين نبود, روشن دروغگو از راستگو و بود ناشناخته و مبهم عزيز براي حق كه آنجا
را راستگو كمكآن به ميتوان و نميشود آن متوجه ذهن عادتًا كه پنهان ظريفو شيوهاي به
او خـود هـمسر دريـابد توانست آن كمك به نيز عزيز و كرد راهنمايي شناخت دروغگو از
از اما نيست/ همديگر از جداي باطني و ظاهري داراي بدينترتيب حيله اين است/ گناهكار
تيز و ديده تجربه كه آنان جز عادتًا كه است برخوردار پوشيدگي و خفا نوعي از جهت اين

نمييابند/ توجه بدان انديشند
برداشت چه استو آورده ابنمنير كه باشيم داشته را برداشتي همان آيه از چه روي, هر به
انـجام بـاطل ابـطال و حـق احقاق هدف به كه حيلههايي جواز بر ميتواند آيه اين را, اخير
و ستمديده ياري بر همچنين و اثباتحقوق در نشانهها و قراين بودن معتبر بر نيز و ميپذيرد

دهد/ گواهي ستمگر كردن محكوم
مـيگوييم پـاسخ در كـه چرا است; داده رخ پيشينيان شريعت در ماجرا اين نشود: گفته
بر آثاري و احاديث آن, بر افزون و كرده نيز تقرير و آورده قرآن در را حكايت اين خداوند
رسيده دعوا يك طرفهاي ميان اوضاع بودن مشتبه صورت در نشانهها و امارات بودن معتبر

است/
گفته سخن باره اين در بتفصيل الشرعية السياسة في الحكمية الطرق كتابخود در ابنقيم

است: كرده تبيين را نكتهها اين و
به را بينه كه كساني و سازد, روشن و آشكار را حقيقت چه استبرايهر نامي <بينّه> ـ الف
به را نام اين مسّماي حق اختصاصدادهاند سوگند يك و يكشاهد يا و زن چهار يا مرد, دو
دو تنها آن از مقصود كه نيامده معنا اين به بينه هرگز نيز كريم قرآن در نكردهاند/ ادا كامل طور
مفرد صورت به خواه برهان, و دليل, معنايحجت, به الهي كتاب در بينه بلكه باشد, مرد گواه



فقه فلسفة با ناسازگار شرعي; حيلههاي ٤٣٢

دارد/ ادعايي استكه كسي بر بينه ١ـ

ادعي>١ من علي <البيّنة فرمود: كه نيز اينحديثنبوي در است/ آمده صورتجمع به خواه و
را دعـوايش كه بياورد چيزي خود همو ميبايست كند ادعايي كس هر كه است آن مقصود
ترديدينيست استو بينه مصداقهاي از يكي نيز مرد گواه دو شد/ حكم او نفع به تا اثباتكند
همانند باشد, هم قويتر اينگونه از ميتواند بينه از ديگري گونههاي و ديگر مصداقهاي گاه كه

است/ قويتر گواه دادن دfلتخبر از كه مدعي, صدق بر دfلتحال
كشانده درازا به سخن نكته اين اثبات براي آثار و سنت و كتاب از آوردن دليل در ابنقيم

است/
حـقوق كردن روشن براي حال, و گذشته در زيرك, و كاردان كارگزاران و كمان حا ـ ب
دfلت به حقي وقتي و ميگرفتهاند بهره امارات و نشانهها از و زيركي و هوشمندي از مردمان
نـه و مـيداشـتهانـد مقدم آن بر را آن با مخالف شهادتي نه ميشد, روشن برايشان نشانهاي

را/ اقراري
جزئيات در چند هر است, عالمان اجماع مورد ـ كليتآن در ـ قراين و امارات بودن معتبر

ورزيدهاند/ اخت9ف ثابتشوند قرينه و اماره به ميتوانند كه حقوقي مصاديق و
و ميآيد; پيش مردم ميان كه رخدادهايي شرعي احكام در فقه است: گونه دو بر فقه ـ ج
آن و دروغگو از را راستگو اخير شناخت اين وسيلة به تا مردم احوال نفسواقعيتو در فقه
را شناختخود دو يا فقه سپسدو و استتشخيصدهد باطل بر كه آن از است حق بر كه را
صادر را حكمي همان داده رخ آنچه دربارة نتيجه در تا كند مقايسه هم با و آورد هم كنار در
بر آن از داشتند هم ديگران كه احكام به علم بر افزون شريح اياسو آنچه است/ آن حق كه كند
است چيزي اين و بود حال شواهد اماراتو و قراين به استدfل واقعيتو فهم بودند خوردار

كردهاند/ تباه را حقوق از بسياري نتيجه در و بودهاند آن فاقد حكمرانان از بسياري كه
ميگويد: چنين ادامه در قيم ابن

در و وزريدهانـد كوتاهي آن در گروهي كه است دشوار آوردگاهي و سخت جايگاهي اين

و فساد جرٔات تباهكاران به و كردهاند تضييع را مردمان حقوق و تعطيل را الهي حدود نتيجه

بندگان مصالح نميتواند كه دادهاند جلوه چونان و نارسا و قاصر را شريعت و دادهاند تباهي

هم كه آن با بستهاند, خود بر را آن اجراي و درستشناختحق راههاي همچنين آورد/ بر را

رويچنان اين از آنان واقعيتاست/ مطابق و حق راهها اين كه ديگرانميدانستند هم و آنان



٤٣٣ ندارد ناسازگاري شرع مقاصد با كه حيلههايي
آيـين بـه كه حالي در دارد, ناسازگاري شرع قواعد با راهها اين ميبردهاند گمان كه كردهاند

نـداشـته نـاسازگاري است mnopqآورده پيامبرخدا آنچه با هرگز راهها اين سوگند, خداوندي

چنين آنچه نمايد/ ناسازگار دريافتهاند او آيين از خود اجتهاد با آنان آنچه با چند هر است,

در كوتاهي نيز و شريعت شناخت در كوتاهي نوعي آورده پيش گروه اين براي را برداشتي

است/ بوده ديگري شناختبر دو اين از يكي انطباق و واقعيت شناخت

بـه جز مرد كار كه ديدهاند و بوده پديده اين شاهد كه كمان حا و كارگزاران ميان اين در

كرده وضع سياستهايي و قوانين نمييابد سامان شريعت از گروه اين برداشت از فراتر چيزي

و اوضاعپيچيده نتيجه در و آوردهاند پديد فساديپردامنه و مدت دراز شّري رهگذر اين از و

حقيقت به كه آنان بر و است رفته ميان از نيز دستشده از آنچه جبران امكان و شده بحراني

هVكت اين از و برهانند اوضاع اين از را مردم است افتاده دشوار نيز داشتهاند گاهي آ شرع

نجاتدهند/

با كه را شيوهاي و راه هر حتي و كردهاند روي زياده گروه اين مقابل در نيز ديگر گروهي

دانستهاند/ روا باشد ناسازگار نيز رسول و خدا حكم

و فـرستاده آن بـراي را پيامبرانش خداوند آنچه شناخت در كوتاهي از گروه دو هر اين

بـر بدان زمين و آسمانها كه عدالتي و قسط همان يعني كرده, نازل آن براي را الهي كتابهاي

به دهد, نشان رخ و شود عدالتآشكار نشانههاي كه جا هر اين, بنابر است/ پاستبرخاسته

اوست/ دين و الهي شريعت جا همان باشد, كه هم طريقي هر

ميكند: چنينخ9صه پايان در قيم ابن
بـراي شريعت بداند و باشد داشته گاهي آ آن كماvت از و داشته ذوقي شريعت در كس هر

وراي هـم مـصلحتي و نـيست آن از فراتر عدالتي و است آمده سراي دو در بندگان مصالح

نـيازمند ديگـر چيزي به شريعت كنار در هرگز يافت, نتوان بردارد در شريعت كه مصلحتي

افتاد/ نخواهد

خويش نزد به بنيامين آوردن cdefgبراي يوسف حيلة : ٦
ميفرمايد: تعالي خداوند

َقـاَل بَِجهَاِزهِْم َزهُْم َجهَّ ا لَمَّ َو مُنْكُروَن# لَُه هُْم َو فَعََرفَُهْم َعلَيِْه فََدَخلُوا يُوُسَف ٕاْخَوة َوَجاَء >
كَيَْل َWَف بِِه تَٔاْتُونْي لَْم ْن فَٕاِ الُمنِْزلِيَن# َؤاناََخيُْر الكَيَْل ٔاُوفي ٔاَنِّي تََرْوَن ٔابيكُْمٔاََ+ مِْن لَكُم بِٔاٍَخ ائْتُوني

dayani
Typewritten Text
بازگشت به فهرست



فقه فلسفة با ناسازگار شرعي; حيلههاي ٤٣٤

فِي بَِضاَعتَُهْم اْجَعلُوا لِفتْيانِِه َوَقاَل لََفاِعلُوَن# ٕانَّا َو ٔاَباُه َعنُْه َسنَُراِوُد َقالُوا تَْقَربُوِن# +َ َو ِعنِْدي لَكُم
ٔاَبانا يَاى قالُوا ٔاَبِيِهْم ٕالَي َرَجُعوا فَلّما يَْرِجُعوَن# لعلّهم أَهْلِِهْم ٕالَي انَْقلَبُوا ٕاذَا يَعِْرفُونََها لَعَلَُّهْم ِرَحالِِهْم
َعلَي ٔاَمِنْتُكُم كما ٕا+َّ َعلَيِْه آمَنُكُْم هَْل قَاَل لََحافِظُوَن# لَُه ٕانَّا َو نَكْتَْل ٔاََخانَا مََعنَا فَٔاَْرِسْل الكَيُْل مِنَّا مُنَِع
ْت ُردَّ بَضاَعتُهْم َوَجُدوا مَتَاَعُهْم فَتَُحوا ا لَمَّ َو اِحِميَن# الرَّ ٔاَْرَحُم هَُو َو َحافِظًا َخيٌْر فَاللّىُه َقبُْل مِْن ٔاَخيِِه
بَعِيٍر, كَيَْل نَْزَداُد َو ٔاََخانَا نَْحَفُظ َو ٔاَهْلَنىا نَِميُر َو ٕالَيْنَا ْت ُردَّ بَضاَعتُنَا هىِذِه نَبِغي ما ٔاَبَانَا يَا َقالُوا ٕالَيِْهْم
فَلَّما بِكُم يَُحاَط ٔاَْن ٕا+َّ بِِه تُنَّنِي لَتَٔاْ اللّىِه مَِن مَْوثِقًا تُوِن تُٔوْ َحتَّي مََعكُْم ٔاُْرِسلَُه لَْن قاَل يَِسيٌر# كَيٌْل ذَلَِك

را يـوسف آنـان كه حالي در شدند/ وارد او بر و آمدند يوسف برادران : ٦٦ ـ ٥٨ . يوسف ١ـ
نزد نيز را پدريتان برادر گفت: ساخت مهيا را بارهايشان چون شناخت/ را آنان يوسف نميشناختند
را شما نياوريد من نزد را او گر ا ميزبانم؟ بهترين و ميدهم كامل پيمانه من كه نميبينيد آيا منآوريد/
و خواست خواهيم پدر از اصرار به را او ما گفتند: مشويد/ نزديك من به و نيست پيمانهاي من نزد
چون كه باشد بنهيد, بارهايشان در را سرمايهشان گفت: خود مردان به آنگاه كرد/ خواهيم را كار اين
بـر ما از پيمانه پدر اي گفتند: بازگشتند/ پدر نزد چون آيند/ باز بيابند را آن و برگردند نزدكسانشان
بسپارم, شما به را او آيا گفت: نگاهبانيم/ را او ما بازگيريم/ پيمانه تا بفرست ما با را برادرمان گرفتهاند/
مهربانترين اوست و است نگهدار بهترين خداوند سپردم؟ شما به را برادرش اين از پيش كه چونان
اي گفتند: است/ شده داده پس آنان به كه ديدند را خويش سرمايه گشودند خود بار چون مهربانان/
غـله خـود كسـان براي است! شده داده پس اينك كه ماست سرمايه اين ميخواهيم؟ چه ما پدر,
گفت: است/ اندك داريم آنچه كه گيريم افزون نيز شتري بار و كنيم حفظ خويشرا برادر و بياوريم
همه كه آن مگر آوريد, باز منش نزد كه بنديد, پيمان من با خدا نام با تا نميفرستم شما با را او هرگز

است/ گواه ميگوييم آنچه بر خداوند گفت: سپردند/ پيمان او با چون شويد/ گرفتار

كِيٌل>/١ َو نَُقوُل مَا َعلَي اللّىُه َقاَل مَْوثَِقُهْم آتَْوُه

مقدمه
تهمتي برابر در را يوسف بيگناهي از كي حا نشانههاي كه آن از رايزنانشپس و عزيزمصر
نيز و شود گير جا همه داستان حقيقتاين كه آن بيم از ديدند بود كرده وارد او به عزيز زن كه
شهر زنان جمع حضور در سپسنيز و طلبيده خود به را او كه عزيز زن طمع رشتة بريدن براي
خواهد زندان به كيد بتٔا ندهد انجام را دادهام دستور او به آنچه گر sا كه بود كرده تهديد را او
زندان به را او كه شد چنين كنند/ زنداني يوسفرا كه شدند آن بر ,rديد خواريخواهد و افتاد
انباردار ديگري و بود پادشاه ساقي يكي كه زندانيشدند او همراه نيز ديگر جوان دو افكندند/
و مـيفشارم شـراب كـه مـيبينم خواب در <من گفت: يوسف به نخست جواِن او/ ك خورا
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از را مـا ميخورند/ آن از پرندگان و ميكنم حمل سرم بر ناني كه ميبينم من گفت: ديگري
جستو فرصتبهره اين از يوسف ميبيينم>/ نكوكاران از را تو كه ده خبر ديدهام آنچه تٔاويل
و بتها گذاشتن وا به و بهخداوند را سپسآنان گفت/ سخن خويشبرايآنان جايگاه و فضل از
زنـدان, يـاران <اي فرمود: كرده, تعبير را خوابشان آنگاه و فراخواند ميپرستيدند كه اوهامي
از پرندگان و رفت خواهد دار بر ديگري و نوشاند خواهد شراب پادشاهش به شما از يكي
گمان كه كسي آن به يوسف آمد>/ پايان به ميخواستيد نظر آن در آنچه خورد/ خواهند او سر
نـزد مـرا بـازگشتي پـادشاه خـدمت بـه چـون گفت, ساقي, همان يعني داشت, را او رهايي
شدهام/ زنداني گناهي چه به من كه بپرس و كن ياد است] پادشاه همان مقصود پرورگارت[=
انباردار پيوست; وقوع به بود گفته زنداني دو آن خواب تعبير در يوسف كه همچنان رخدادها
يوسف اص9ً او ميان اين در اما بازگشت/ خدمتپادشاه به ساقي و شد كشيده دار به كيها خورا
يادكند/ پادشاه نزد در يوسف كه برد او ياد از شيطان َربِِّه>; كَْر ِذ يْطىاُن الشَّ ُه <فََانْساى برد; ياد از را
كه آورد پديد رخدادهايي سپسخداوند و ماند>; زندان در سالي يوسف<چند پسبدينسان
پادشاه به را يوسف فضل همچنين خداوند شود/ رهنمون يوسف به پادشاه تا شد آن زمينه
بار يك كه بود قرار اين از داستان گماشت/ پادشاهياش خزانههاي بر را او نيز وي و شناساند
سبز هفتخوشة و ميخوردند را آنها fغر هفتگاو چاق گاِو <هفت كه ديد خواب به پادشاه
براي را قوم سران روي همين از و ساخت نگران را او خواب اين خشك>, ديگر شماري و
خواب تعبير از ما و است آشفته <خوابهايي گفتند: جواب در تنها آنها اما خواند/ فرا آن تعبير
خـواب تـعبير خـوب او كه اين و آورد ياد به را يوسف ساقي كه بود اينجا نداريم>/ گاهي آ
تا بود كرده او به زندان از وي آمدن بيرون از يوسفبيش كه را سفارشي ويهمچنين ميداند/
گاه آ آن تعبير از را شما <من اطرافيانشگفت: و پادشاه به و آورد ياد به برساند پادشاه به را آن
كـه كـرد تعبير چنين را خواب آن يوسف روم/ زندان به يوسف نزد تا بفرستيد> مرا ميكنم;
وي آورد/ خواهـد پي در خشك سال هفت و آمد خواهد محصول پر و پرباران سال هفت
انـجام مـيبايست چـه قحطي و خشكسالي سالهاي در كه داشت بيان ساقي براي همچنين
باران پر سالي خشكسالي دوران آن از پس كه افزود خواب تعبير به نيز را نكته اين او دهند/
پادشاه چون گرفت/ خواهند شيره دستآوردهاند به كه ميوههايي از آن در مردم و آمد خواهد
بر پادشاه فرستادة چون اما آورند, او نزد زندان از يوسفرا كرد درخواست شنيد را تعبير اين
همسر آنچه در شود روشن تا ورزيد خودداري زندان از آمدن بيرون از وي شد وارد يوسف
از و گرد بر پروردگارت <نزد گفت: فرستاده به او است/ بوده بيگناه داده نسبت او به عزيزمصر
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گاه آ آنان مكر از من پروردگار بود؟ چه خويشبريدند دستان كه زناني آن ماجراي بپرس او
سران حضور در بود آنان ميان در نيز عزيز زن كه حالي در و خواند فرا را زنان پادشاه است>/
خويشخوانديد به را يوسف كه هنگام آن داشتهايد خواسته <چه گفت: و كرد آنان به رو قوم
هـمسر نداريم/ سراغ او از بدي هيچ ما الله! سبحان گفتند: داشتيد؟ او كارخواهي وسوسة و
از كامخواهي وسوسة و خواندم خود به را او من گشت; هويدا و آشكار اينكحق گفت: عزيز
آن نديمانشبراي و پادشاه حضور در آشكار اعتراف اين است>/ راستگويان از او و داشتم او
حضور او كه حالي در يعني نكردهام>; خيانت وي به او غياب در من <بداند يوسف كه بود
نفسانسان نميرساند/ جايي به را خيانتكاران مكر خداوند <و نكردهام ياد بدي به او از نداشته
مـهربان و بـخشاينده پروردگار كه كند, رحم پروردگارم آنچه مگر ميدهد فرمان بدي به را

است>/
آن گواهي هم و او برائت به همسرعزيز اقرار يوسفهم بيگناهي براي خداوند بدينسان
راه خود به يوسف دربارة بدي كسگمان هيچ تا ساخت فراهم را بود نيز زن كسان از كه گواه
را او آبروي عزيز غياب در او كه اين در يوسفو كدامني پا و طهارت در كسي هيچ و ندهد

نورزد/ ترديدي است داشته پاس
او براي شكيبايياشنيز امانتداريو و ثابتشد پادشاه يوسفبراي بيگناهي كه آن از پس
نزد را <يوسف گفت: پادشاه روي همين از يافتو fوا منزلتي وي نزد يوسف گشت, آشكار
در تو امروز گفت: او به كرد گو يوسفگفتو با چون كنم/ خود خاصان از را او تا آوريد من
مرا گفت: <يوسف بخواه ما از ميخواهي آنچه امانتداري>/ و خوردار بر بلند مكانتي از ما نزد
به سختي و قحطي سالهاي در نيز و گشايش و آبي پر سالهاي در تا بگمار>, زمين خزاين بر
خزانههاي بر را يوسف پادشاه بدينسان گاهم>, آ امانتداري من كه > بپردازم آنان امور تدبير
كه چونان شد, داده قدرت يوسف به مصر سرزمين در كه بود گونه اين گماشتو محصوfت
هر ما برگزيند/ ميخواهد آن از جا هر تا داديم قدرت يوسف به زمين در چنين اين <ما فرمود:
البته و نميكنيم, تباه را نيكوكاران سزاي و ميدهيم بهره خويش رحمت از ميخواهيم را كه

است>/ بهتر داشتند پروا و آوردند ايمان كه كساني براي پاداشآخرت
خشكسالي دورة در بتواند كه كرد ذخيره غذايي مواد اندازه آن سرسبزي دورة در يوسف
ـ مردم رسيد فرار خشكسالي و قحطي دورة چون باشد/ مردمان رنج و درد كاستن بر كمكي
غذايي مواد كردن ذخيره نيز و مصر در او تدابير دقت و درست و سنجيده كار كه زماني در
ميان در خواستند/ غذا و آوردند روي سوي هر از ـ بود شده همگان زبانزد روزها اين براي
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يوسف بر آنان داشتند/ حضور cdefgنيز يعقوب فرزندان بار يك ميآمدند شام از كه گروههايي
كه چنان يوسفاست, او نميدانستند آنان كه حالي در شناخت, را يوسفآنان و شدند وارد
براي را آنان پدرشان مُنْكُروَن>, لَُه هُْم َو فَعََرفَُهْم َعلَيِْه فََدَخلُوا يُوُسَف ٕاْخَوة <َوَجاَء ميفرمايد:
برايش تا بود داشته نگه خود نزد را بنيامين يوسف, تني برادر و فرستاده غذا ساختن فراهم

باشد/ دلي تس9ي

آيهها شرح
به توجه با و بود گرفته فرا را آنان كه قحطيي پي در يوسف برادران يُوُسَف>; ٕاْخَوُة َوَجاَء >
به ميفروشد غذايي مواد قيمت, دريافت ازاي در عزيزمصر بود رسيده خبر آنان به كه اين
كه آن بي اويند, برادران كه شناخت> را يوسفآنان و شدند وارد يوسف <پسبر آمدند/ مصر
مرداني آنان كه بود شده جدا آنان از زماني وي زيرا باشد; كرده بسيار تٔاملي يا كند ترديدي
بر افزون مينمود/ زمان آن جامه به نزديك كه داشتند تن بر جامهاي نيز كنون ا و بودند كامل
بارة در نيز دليل همين به و بود اين پي در و داشت توجه شناختشان و آنان به يوسف اين,
اينك بيابد/ را خويش برادران شايد ميكرد بيشتر تٔاملي ميآمدند او نزد شام از كه هيئتهايي
آن از نميشناختند>, را او هيچ آنان كه حالي <در شناخت, را آنان و شد آورده آرزويشبر اين
ميانسالي به رسيدن با نيز يوسف چهرة سوي ديگر از بودند, نديده را او زماني دير از كه روي
زمانه دستخوشتحوfت استيا مرده وي ميكردند گمان آنان اين, بر افزون بود, يافته تغيير
آنان خاطر ذهنو از يوسف كه اين بع9وه است, يافته انتقال مالكديگر به مالكي از گرديده,
از مهمتر و داشتند, توجهي آمده چه او سر بر كه اين به و ميانديشيدند او به كمتر بود, رفته
قدرت به اينكاو و بودند افكنده چاه به را او كه شدند يوسفجدا از حالي در آنان كه آن همه
تـفاوت يكـديگر با اندازه آن وضعيت دو اين و بود يافته آوازهاي و نام و رسيده سلطنت و
است, يوسف اين كه ميرسيد ذهنشان به نيز گمان اين گر ا حتي كه بود دور هم از و داشت
اين ميشناختو را يوسفآنان نميداشتند/ باور و تكذيبميكردند خويشرا گمان و خود
دهد, سكونت جاي بهترين در را آنان بزرگواران و نكويان خوي به بنا كه ميطلبيد شناخت
رساند, انجام به را كارها اين همة او بپرسد/ احوالشان و اوضاع از و بدارد گرامي را مقدمشان
گفت: ساخت مهيا برايشان را آنان توشة <چون ميگويد: كه آنجا ميكند, دfلت آيه كه چونان
بود/ بنيامين او خود تني برادر برادر, اين از يوسف مقصود آوريد>/ من نزد را پدريخود برادر
و اوضاع از و آنان از كند معرفي را خود كه آن بي وي كه دارد حكايت آن يوسفاز سخن اين
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آنـان از نـيز روي هـمين از و است بوده خويش برادر ديدار ع9قهمند و پرسيده احوالشان
رسيدن براي يوسف آورند/ همراه به نيز را خويش برادر ميآيند او نزد كه دومي بار خواسته
نميبينيد <آيا گفت: كه آنجا تهديدشان, از هم جستو بهره آنان تشويق از هم خواسته اين به
نياوريد را او گر ا شويد; وارد او بر ميتوانيد كه هستم كسي بهترين ميدهم كامل را پيمانه من

شد>/ نزديكنخواهيد من به داشتو نخواهيد پيمانهاي من نزد
را پدر خويش برادر درخواست با داد اجازه خود به يوسف چگونه شود: پرسيده شايد
ميان از بود پدر دل در كه اندوهي تا نكرد معرفي آنان به را خود چرا fًاصو و سازد؟ اندوهگين

برود؟
آورده البـحرالمـحيط در كـه آنجا ميگويد, ابوحيان كه است همان پرسشي چنين پاسخ

است:
اقـتضاي وگـرنه است, بـوده خداوند وحي به كه است اين كرد آنان با يوسف آنچه ظاهر >

خـود را چـيزي چـنين و كند معرفي آنان به را خود چيزي هر از پيش كه بود آن نيكوكاري

خواب يوسفبه آنچه و شود كامل يعقوب محنت پاداشو ميخواست خداوند اما بخواهد,

يابد/> تحقق واقعًا بود ديده

كيد بتٔا و خواست پدرشخواهيم از را <او گفتند: او پاسخ در يوسف برادران روي, هر به
كرد>/ خواهيم را كار اين

به جويد بهره تهديد از هم و تشويق از هم آنان با برخورد در خواست كه آنجا از يوسف
در نشـوند متوجه كه گونهاي به گرفتهاند, آنان كه را كاfيي بهاي كرد سفارش خود غ9مان
برادر جديت با كه باشد انگيزهاي برادرانش براي خود اين تا كنند سازي جا آنان توشة داخل
يوسف برادر كردن مضايقه بدون كه باشد انگيزهاي هم يعقوب براي و بخواهند پدرش از را
گفت: غ9مانش به <و ميگويد: و ميكند دfلت قرآن آية كه چونان بفرستد, آنان همراه به را
آنـان بشناسند/ را آن برگردند خود نزدكسان چون تا دهيد قرار توشهشان در را آنان سرماية
گر ا كه است شده حكم يعني شدهايم>; داشته محروم پيمانه از گفتند: بازگشتند پدر نزد چون
مـا بـا را برادرمـان <پس دارند/ محروم را ما نفرستي مصر عزيز نزد ما با را برادرمان بار اين
دو نَكْتَْل> ٔاََخانَا مََعنَا <فَٔاَْرِسْل آية اين بستانيم>/ نيازمنديم بدان بسختي كه را غذايي تا بفرست
گذشت/ كه است همان معنايش قرائت, اين بر و است <نكتل> نخست قرائت كه دارد قرائت
بفرستتا ما با را او كه اين آيه معناي قرائت اين بنابر استو <نكيل> كسائي و قرائتحمزه اما
لََحافِظُوَن>; لَُه <ٕانَّا گيرد/ پيمانه خود براي نيز او ميگيرد پيمانه برايخود ما از يك هر كه چنان
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به پدر نزد بازگشت هنگام آنان ظاهرًا كرد/ خواهيم پاسباني او از بسختي آمدن و رفتن در ما
گرامي را آنان چگونه كه آگاهانيدند نيز اين از را پدر آن, بر افزون بلكه نكردند, بسنده همين
دfلت آينده آيههاي سياق كه چونان بع9وه, است/ گزارده آنان ميهماني حق بنيكي و داشته
معرفي خود خاندان و كسان ديگر به را او بودند ديده را او عنايت و توّجه چون آنان ميكند

كردند/
مصر به خود با نيز را برادرشان ميبايست كه خواسته اين پاسخ در يعقوب بنگريم اينك
برادرش بر را شما اين از پيش كه همچنان بدانم, امين او بر را شما آيا گفت: > گفت/ چه ببرند
روي اين از كرديد/ داريد خبر خود آنچه و گفتيد ميدانيد خود آنچه او بارة در و دانستم> امين
واميگذارم خداوند به را خويش كار من نيستو اطميناني شما پاسداري قول به و شما به مرا
و مـرا خـود او امـيدوارم است>/ مـهربانان مهربانترين همو و نگاهبانان بهترين خداوند كه >
و جدايـي برابر در است حاضر اينك كه هم را برادرش و است دور من از كه نيز را يوسف
نسازد/ گرفتار نيز برادر اين مصيبت به مرا برادرش فقدان مصيبت كنار در و كند حفظ فراق

را خود توشة چون ;< مىانَبْغيى ٔاَبَانَا يَا َقالُوا ٕالَيِْهْم ْت ُردَّ بَضاَعتُهْم َوَجُدوا مَتَاَعُهْم فَتَُحوا ا لَمَّ <َو
پدر, اي گفتند: است/ شده بازگردانده بديشان كه يافتند ميان آن در خويشرا سرمايه گشودند

باشد: داشته ميتواند را معنا دو اين از يكي <ما> كلمة ميخواهيم! چه
ما با عزيز احسان و نيكوكاري از آنچه از بيش كه آن يعني باشد; نافيه <ما> كه اين ـ الف
در پدر با بود داده انجام آنان با عزيز را آنچه گفتيم كه چونان آنان ـ نميگوييم گفتيم برايت

استنميخواهيم; شده ما با كه احسان آن از بيش چيزي يا ـ بودند نهاده ميان
آنچه از افزونتر عزيز از بزرگداشتي چه كه اين آيه معناي و باشد استفهاميه <ما> كه اين بـ

ميخواهيم/ است كرده
قـرائـتهاي از يكـي در اما است, <نبغي> به كلمه قرائت بنابر وجه دو اين از يك هر البته
چيز چه كه بود اينخواهد آيه قرائتمعناي اين بر و شده نيزخوانده <تبغي> كلمه اين هفتگانه
اين از افزونتر ما راستگويي بر گواهي چه يا ميخواهي, است كرده ما با كه احساني از افزونتر

ميخواهي/
با ميتوانيم و شده بازگردانده ما به كه ماست سرمايه اين اينك ٕالَيْنَا>; ْت ُردَّ بِضاَعتُنَا <هىِذِه
و ٔاَهْلَنىا>; نَِميُر <َو ببريم خود با نيز را برادرمان و برگرديم مصر عزيز نزد دوباره سرمايه همين
دست به جايي در شخص كه كيي خورا از است عبارت <ميره> آوريم/ <ميره> كسانمان براي
يكجملة بر معطوف گفتيم كه چونان <نَميىُرَاهْلَنىا> جملة ببرد/ ديگر جايي به و بستاند يا آورد



فقه فلسفة با ناسازگار شرعي; حيلههاي ٤٤٠

ترجمهاشگذشت]/ كه ] بٔاخينا> العزيز الي الرجوع علي بها <نستعين است: محذوف
اين از آوريم/ افزونتر شود كشيده برادرمان براي كه بارشتر يك نيز و بَعِيٍر> كَيَْل نَْزَداُد َو >
هر به گندم] غذايي[= مواد در جويي رعايتصرفه براي يوسف كه ميشود فهميده عبارت
عزيز براي دهند ما به كه اضافه مقدار اين يَِسيٌر>; كَيٌْل ذَلَِك > نميداد/ شتر بار يك كسبيشاز
سـخاوتمندي برابر در دهند اضافه ما به كه مقدار اين يا است; آسان دارد كه سخاوتي آن با

نميافزايد/ او احسان بر چيزي استو اندك عزيز
نيز و شده بازگردانده آنان به فرزندانش سرمايه كه آن ديدن از پس پدر كه بنگريم اينك
مَِن مَْوثِقًا تُوِن تُٔوْ َحتَّي مََعكُْم ٔاُْرِسلَُه لَْن قاَل > داد/ پاسخ چه ايشان به آنان سخنان شنيدن از پس
و آوريـد مـيان در الهي پيماني كه زماني مگر فرستاد نخواهم شما با را او هرگز گفت اللّىِه>;
كه اين به شويد>, گرفتار همه كه آن مگر آورد خواهيد من نزد را او <حتما كه كنيد ياد سوگند
او و بگريزيد نتوانيد شما از بعضي يا و شما از هيچيك كه شوند چيزه شما بر كساني يا بميريد
كه را پيمان آن چون َقاَل>; مَْوثَِقُهْم آتَْوُه <فَلَّما كردند; ياد سوگند پدر پاسخ در آنان بياوريد/ را
يعنيخداوند است>; وكيل ميگوييم آنچه بر <خداوند گفت: سپردند او به يعقوبميخواست
كه يوسف آرزوي بدينسان و فرستاد برادرانش همراه را بنيامين سپس رقيب/ و است گواه

شد/ آورده بر بود برادر م9قات
بـودند كرده او با خواسته خود چه هر يوسف برادران كه آن با يعقوب چرا بپرسيد: گر ا
بزرگتر زمان اين در آنان كه يافت خواهيد پاسخ فرستاد, همراهشان نيز خويشرا ديگر فرزند
يـوسف با كه حسادتي آن اين بر افزون و ميآمدند نظر به درستكار و نكوكار و بودند شده
اينها, همة كنار در و ستانده پيمان آنان از او كه آن مهمتر و نداشتند, بنيامين برادرش با داشتند
كه خوابي قرينههاييچون يعقوببه نيستكه هم دور هيچ داشتند/ فراوان نياز غذايي مواد به
اين بود, آورده عمل به فرزندانش از كه ويژهاي گراميداشت و بزرگداشت بود, ديده يوسف
قرينة به نيز و آورند همراه را خويش پدري برادر ممكن شيوة هر به بود خواسته آنان از كه
گمان اندكي بود زبانها سر بر او سوي از خداپرستي به مردم دعوت و او دادگري دربارة آنچه

اوست/ فرزند يوسف همان مصر عزيز كه باشد برده
برادرانشفرستاد همراه fزم, احتياطهاي همة از پس را بنيامين خود فرزند دfيل اين به او
يوسف او كه شود روشن و گردد آشكار بود پوشيده كه دfيلي و نشانهها ميان اين در شايد تا
كـه گـذارد ميان در بنيامين با را رازهايي است يوسف همان مصر عزيز گر ا هم شايد است/

بدارد/ پنهان برادرانش از ميبايست
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عـزيزمصر نزد را بنيامين گمان همان براساس و داشته گماني چنان يعقوب شايد كه اين
r٦٨ sيوسف. يَْعُقوَب> نَفَِس فىي <حاىَجًة براي نخعي ابراهيم تفسير از كه است چيزي فرستاده,
گمان براساسهمين يعقوب آورد, خواهيم بعد آيههاي تفسير در كه چونان ميشود/ استفاده

شوند/ وارد يوسف بر و آيند در متعدد درهاي از بود خواسته خود فرزندان از

حيله جواز بر آيهها گواهي
انَْقلَبُوا ٕاذَا يَعِْرفُونََها لَعَلَُّهْم ِرَحالِِهْم فِي بَِضاَعتَُهْم <ِاْجَعلُوا ميگويد يوسف زبان از كه آيه اين
شيوهاي خود مقصود به رسيدن يوسفبراي كه دارد حكايت آن از يَْرِجُعوَن> لَعَلَُّهْم أَهْلِِهْم ٕالَي
نه اينجا در است/ خويشرسيده خواسته به رهگذر همين از و پيشگرفته در ظريف و پنهان
همراه برادرانش داشت دوست يوسف كه بيان بدين هدف, نه و است برگناه مشتمل وسيله
گفتيم كه چونان و نهاد, ميان در آنان با را خواسته اين صريحًا او گردند/ باز نزدش او تني برادر
ايـن به داشت بيم او اما گرفت/ بهره تشويق از هم و تهديد از هم خود خواسته تحقق براي
با همراه وي فرستادن از بنيامين فرزندش جان بيم از يعقوب يا ندهند, نشان توجهي خواسته
از هم را بيم اين آن وسيلة به كه داد انجام را كاري اين, بنابر ورزد/ برادرانشخودداري ديگر
بهاي خواست خود غ9مان از روي همين از سازد/ طرف بر پدر ناحيه از هم و برادران ناحيه
و آنان كار, تااين دهد جاي آنان توشة در شوند, مطلع كه آن بي خريدهاند, او از كه را غذايي
است شده گردانده باز آنان به كه خويش سرماية يافتن و باروبنه بازكردن از پس را پدرشان
گرفته بازي به بندگان حقوق آن در نه كه است پسنديده وسيلهاي اين كند/ شادمان و غافلگير
هـمراه بـه بـرادران بـرگشتن يعني حيله, اين از يوسف مقصود الهي/ حقوق نه و است شده
خاندان براي منافعي دربردارندة كه روي اين از است, پسنديده و درست مقصودي بنيامين,

ميباشد/ يعقوب
سستي به بنيانشرو و گذشته او از سني كه بزرگوار پدري اندوه بر كار اين شود: گفته شايد

ميافزايد/ است نهاده
به كرده يوسف آنچه كه است اين گفتيم, آيهها تفسير در كه گونه آن سخني, چنين پاسخ
تحقق خواسته يعقوب براي خداوند كه بزرگي ب9ي رهگذر اين از تا است بوده الهي وحي
قرار فرسا طاقت ناخوشايندهاي پس در را بزرگ نعمتهاي كه است سنتخداوند اين و يابد,
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است/ خير برايتان كه آن با داريد ناخوشايند را چيزي كه بسا چه :٢١٦ بقره. ١ـ

لَكُْم>/١ َخيٌْر هَُو َو َشيْئًا تَكَْرهُوا َاْن ي َعسى <َو دهد;
پسنديده حيلهاي هدف نظر از هم و وسيله نظر از هم حيله اين ميشود روشن بدينسان
گرفتن بازي به نه و مردمان حقوق از گريز نه بردارد, در را خداوند حقوق از گريز نه و است
چه, باشد; داشته وضعيتي چنين كه حيلهاي هر جواز بر است دليلي خود اين را/ الهي احكام
قرار مخالفت نكوهشو مورد را آن و آورده ميان به سخن حيله اين از كريم قرآن در خداوند
است/ نيامده باطلبداند را حيلهها گونه اين كه چيزي نيز ما شريعت در سوي ديگر از و hijklنداده, يوسف شناخت براي يعقوب حيلة : ٧
مصر به را خود فرزندان بار دومين براي كه هنگام آن يعقوب زبان از كريم, قرآن در خداوند

است: آورده چنين فرستاد
اللّىِه مَِّن َعنْكُم ٔاُْغنِي مَا َو َقٍة, مُتَفَرِّ ٔاَبَْواٍب مِْن َواْدُخلُوا َواِحٍد بَاٍب مِْن تَْدُخلُوا +َ بنِيَّ يَا َوَقَاَل >
أَمََرهُْم َحيُْث مِْن َدَخلُوا ا لَمَّ َو كّلُوَن# الُمتََو كَِّل فَلْيتََو َعلَيِْه َو كَّلُْت تََو َعلَيِْه لِلّىِه, ٕا+َّ الُْحكُْم ٕاِن َشْيٍء مِْن
لَِما ِعلٍْم لَُذو ٕانَُّه َو َقَضاهَا, يَْعُقوَب نَفْس فِي َحاَجًة ٕا+َّ َشْيٍء مِْن اللّىِه مَِن َعنُْهم يُْغنِي كَاَن مَا ٔاَبُوهُْم

وارد مـختلف درهـاي از و مشـويد داخل در يك از من پسران اي گفت: :٦٨ و ٦٧ يوسف ٢ـ
توكل او بر نيست/ خداوند فرمان جز فرماني هيچ ندارم/ بر شما از چيزي خداوند برابر در من شويد/
هيچ شدند داخل بود داده فرمان پدرشان كه همانگونه چون كنند/ توكل او بر كنندگان توكل و كردم
بر را آن خداوند كه بود يعقوب دل در نيازي تنها نبخشيد/ سودي را آنان خداوند اراده برابر در چيز

ندانند/ مردمان بيشتر البته و بوديم/ آموخته بدو خود كه بود علمي را او زيرا آورد;

يَْعلَُمون>/٢ +َ النَّاِس كْثََر ٔاَ لىكِنَّ َو َعلَّْمنَاُه,

آيهها شرح
بار دومين براي بنيامين خود ديگر برادر همراه تا شدند آن بر يوسف برادران كه آن از پس
از مرد يازده آنان زيرا شد; بيمناك آنان بر بخورند چشم كه اين از پدرشان شوند مصر راهي
ميترسيد روي همين از او داشتند/ نيز جمال و كمال از فراواني بهرة و بودند پدر صلبيك
باز پدر نزد آنان از هيچيك و رسند ه9كت به و گيرند قرار ديگران حسادت فرزندانشمورد
نگراني بدان نسبت كه آزاري از آن وسيله به تا كرد سفارشي آنان به دليل, همين به نگردند/
مصر سرزمين به َواِحٍد>; بَاٍب مِْن تَْدُخلُوا +َ بَنِيَّ <يَا گفت: فرزندان به او باشند/ امان در داشت

dayani
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بازگشت به فهرست
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> نشـويد, وارد دارد راه وي اقـامتگاه بـه كه درهايي از در يك از و هم با همه عزيزمصر يا
آمده هم گرد چنين را شما كسي تا شويد وارد كنده پرا درهاي از و َقٍة>; مُتَفَرِّ ٔاَبَْواٍب مِْن َواْدُخلُوا
از را برادرتـان و شما نتيجه, در و شويد گرفته ميان در و برد حسد شما بر حسودي و نبيند

باشم/ نداشته را توانش و تاب ميترسم كه شود تازه برايم غمهايي و بدهم دست
پـي در ناخوشايند, هر برابر در را برادرشان و آنان س9مت كه بود سودمند سفارشِ اين
بـه هم آن به نسبت داشت آنان به نيز ديگر ناخوشايندي رسيدن بيم يعقوب گر ا و ميآورد

ميكرد/ سفارش ايشان
كه كرد فرزندان به سفارشي چنين دوم سفر در بلكه نخست, سفر در روينه آن از يعقوب
يك از كسنميدانستهمه هيچ و بودند گمنام و ناشناخته مردمان براي نخست سفر در آنان
همگان براي حكايتشان بداشت گرامي را ايشان خداوند كه آن از پس اما برادرند/ هم با پدر
سفارشكرد آنان به يعقوب بار اين نيز روي همين از و افتاد سرزبانها بر نامشان و شد شناخته

كشافميگويد: در زمخشري شوند/ وارد يوسف بر كنده پرا
سيمايي داراي همه كه شوند وارد يكدر از كه كرد نهي اين از را آنها روي آن از [يعقوب] او
از پادشاه نزد كه بودند شناخته اين به را آنان مصر مردمان و بودند نيكو صورتي و فروغ پر

گرامـي را ديگر كس هيچ كه ميدارد گرامي را آنان چنان وي و خوردارند بر ويژه جايگاهي

و مـردمان نگاههاي هدف گروه همين تنها هئاتها همة ميان از روي همين از است/ نداشته

جوانانيشايسته چه كه بنگريد پادشاههستند/ ميهمانان اينان ميشد: گفته و بودند انگشتنما

نزديك خود به گراميداشته, كه آنان دليلي به پادشاه حتما گراميداشتناند! سزامند چهسان و

است/ داده برتري ميشدند وارد او بر كه كساني ديگر همة بر و ساخته

سـبب به و شوند وارد پادشاه بر گروهي صورت به همه كه ترسيد يعقوب سبب بدين

به رسد/ آنان به ناخوشايندي و افتند رنج در داشتند دلها در كه منزلتي و جايگاه نيز و زيبايي

آن در زيرا سفارشنكرد; شدن پراكنده به را آنان نخست بار يعقوببراي كه بود دليل همين

بودند/ گمنام و ناشناخته مردم ميان هنگام

فرزند داشتنيترين دوست به نسبت احتياط بردارندة در يعقوب سفارش اين, بر افزون
مِْن تَْدُخلُوا عبارت<َ+ به يعني خود نخستيننهي همينسببيعقوببه به بود/ يوسف پساز
از ورود با يا و در سه يا دو از شدن وارد با آنان داشت امكان كه چرا نكرد; بسنده َواِحٍد> بَاٍب
پيش در با بود ممكن سوي ديگر از آيند/ بر نهي اين عهدة از است نزديك هم به كه در چند
نوعي كليتخود در شيوه دو اين يكاز هر كه چرا افتند; رنج به شيوه دو اين يكاز گرفتنهر
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مِْن <َواْدُخلُوا فرمود: و كرد ضميمه نهي آن به هم ديگري امر يعقوب كه شد چنين بود/ تجمع
خواستار بفهماند آنان به تا آورد را دوم امر اين او شويد/ وارد كنده پرا درهاي از َقٍة> مُتَفَرِّ ٔاَبَْواٍب
است, حقيقت زدن چشم كه چرا شوند; وارد يوسف بر صورت كندهترين پرا به كه است اين
رسـول كـه است آمـده ابوهريره از نقل به حديثي منابع ديگر در و صحيحين در كه چونان
سابق شٔي لوكان و <العينحق فرمود: استكه روايتمسلم در <العينحق>,و mnopqفرمود: خدا

: ك/ ر/ گـيرد/ پـيشي آن بـر چشم باشد داشته پيشين تقديري چيزي گر ا و است حق چشم ١ـ
/٤٢ باب السfم, كتاب مسلم, صحيح

القدر الجمل لتدخل العين <ان فرمود: استكه روايتمسلم در همچنين العين١>/ لسبقته القدر

صحيح : ك/ ر/ مـيكند/ روانه گور به را مرد و ديگ به را شتر كه براستي و است حق چشم ٢ـ
/٤٢ و ٤١ باب السfم, كتاب مسلم,

است/ فراوان باب اين در آيات احاديثو القبر٢> الرجل و
بودن حذر بر كه كنند برداشت چنين او اينتوصية از برخي ميترسيد كه جا آن از يعقوب
گفت: نادرست گمان اين دفع براي ميسازد, دور انسان از است تقدير را آنچه بودن هشيار و
اين باشد خواسته شما براي را ناخوشايندي خداوند گر ا يعني َشيْئًا>; اللّىِه مَِن َعنْكُْم ُاْغنىي مىا <َو
دور شما از را تقدير هيچ و بخشيد نخواهد هيچسودتان شويد كنده پرا كه شما به سفارشمن
به روي اين از تنها يعقوب رسيد/ خواهد شما به گزير نا است مقّدر آنچه و ساخت نخواهد
كرده طي ميانجامند خود مسببات به كه را عادي عوامل و اسباب راه كه كرد, سفارش آنان

باشد/
به او كه را عواملي و اسباب آن كنار در و كرد توكل خداوند به تنها ميبايست اين, بنابر
به كه اوست اذن به تنها عوامل اسبابو اين چه, آورد; ميان به است كرده قرار سنتبر عنوان
امور تدبير در لِلّىِه>; ِاّ+ى الُْحكُْم <ِاِن فرمود: يعقوب نيز روي همين از ميانجامند/ خود ويژة نتايج
سبب بر زدن تكيه اين, بنابر است/ خداوند آِن از تنها حكم اسبابآنها, ترتيبمسبباتبر در و
كه آن بي و بتنهايي هم مسبّب بر زدن تكيه سوي آن از گمراهياستو و ناداني بتنهايي, عادي
شـود, گـرفته پـيش در داشـته مـقرر مسـبَّبها بـه رسيدن براي خداوند كه عاديي اسباب راه
دل در البـته و آورد, فراهم هم كنار در را دو اين است واجب پس ناتواني/ و كار گذاشتن وا
برابر در كّىلُْت>; تََو <ََعلْيِه گفت: يعقوب نيز دليل همين به داشت/ تكيه خداوند به تنها خويش
هم و كِّلُوَن> الُْمتََو كَِّل فَلْيَتَو َعلَيِْه <َو ورزيدم توكل او بر تنها سببهايظاهر باطلو خدايگان همة
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ورزند/ توكل كنندگان توكل ميبايست كه اوست بر

سفارش اين اما كردند/ اجرا سفارشرا آن هم آنان و سفارشكرد را خود فرزندان يعقوب
و سازد, دور ايشان از بود كرده تقدير گروه اين براي خداوند را آنچه نتوانست آن اجراي و
َدَخلُوا ا لَّمى <َو فرمود: كه آنسان نميگذشت, ذهنشان در هرگز كه رسيد آنان به ناخوشايندي
وارد كـنده پرا درهاي از يعني بود, فرموده پدر كه گونه همان چون ٔاَبُوهُْم>; اَمََرهُم َحيُْث مِْن
كرده تقدير آنچهخداوند برابر نتوانستدر كار اين َشْيٍء>, مِْن اللّىِه مَِن َعنُْهْم يُْغنىي كىاَن <ماى شدند
درهـاي از كـه آن بـا چـه, بخشد; سودي را آنان ميگرديد, برادرشان برگرداندن مانع و بود
به كه اين آن و رسيد, آنان به نداشتند دوست را آنچه ديگر, ناحيهاي از شدند وارد كنده پرا
كه دليل بدان را برادرشان پادشاه اين, بر افزون و شدند آبرو بي سبب همين به و متهم, دزدي

گرفت/ اختيار در بود او توشه در پيمانه
لكن كه اين آن معناي و است منقطع استثناي اهىا> َقضى يَْعُقوَب نَفِْس فيى اَجًة حى

<ِاّ+ى عبارت
و مـهرورزي از بـود عـبارت نيز آن و آورد, بر را آن خداوند كه بود يعقوب دل در حاجتي
در ايشان با آنچه طريق از دلسوزي و مهرورزي اين اظهار و فرزندان به نسبت دلسوزياش

بود/ كرده سفارششان بدان و نهاده ميان
سـ9متي حفظ در يعقوب كه بخلد برخي انديشة در پندار اين است ممكن كه جا آن از
چنين خداوند بود, او گاهي ناآ غفلتو نتيجة داد رخ آنچه و نينديشيد استوار فرزندشتدبيري
تـدبير و سرشار دانش از برخورداري به را او و ساخت دور يعقوب به نسبت را بدي گمان
به او يَْعلَُمون>; +َ النَّاِس كْثََر ٔاَ لىكِنَّ َو َعلَّْمنَاُه, لَِما ِعلٍْم لَُذو ٕانَُّه <َو فرمود: كه آنجا ستود, استوار
از و نـميدانـند, مردم بيشتر اما بود, دانش از خوردار بر بوديم آموخته وي به آنچه واسطه
آنـها از را خويش پيامبران كه سودمندي دانشهاي و آمد كار بصيرتهاي ارزشمند, موهبتهاي
بـه بشتاب خويش, نارساي عقل حكم به و روي همين از و ندارند خبر ميسازيم بهرهمند
ديده ميدانستند دارند آنان را آنچه گر ا كه حالي در ميپردازند, آنان كردههاي كردن محكوم

ميافكندند/ فرو آنان بزرگداشت و تعظيم به سر و ميهشتند فرو
عالمان نامورترين از كه است چيزي همان گذشت, كه صورتي به پيشين آيههاي تفسير
و ضحاك مجاهد,قتاده, ابنعباس, كسانيچون يعني تابعين و صحابه ميان در مٔاثور به تفسير
به نسبت يعقوب سخت نگراني از و دارد, سازگاري نيز آيهها ظاهر با و شده روايت ديگران
ميكند/ فرزندشحكايت بازگشتن منظور به وي ورزي احتياط و بنيامين فرزندش س9متي
است; شده روايت نخعي ابراهيم از كه دارد وجود نيز ديگري تفسير آيهها اين بارة در اما
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ميگويد: بالمٔاثور التفسير في المنثور كتابالدر در مِْنسيوطي <َواْدُخلُوا آيه تفسير در نخعي ابراهيم از ابوالشيخ همچنين و ابنمنذر و منصور, بن سعيد
برادر با خلوت در يوسف داشت دوست يعقوب گفت: كه است كرده روايت قٍَة> مُتََفرِّ ٔاَبَْواٍب

/٢٦ ص ,٤ ج ثور, بالمٔا التفسير في المنثور الدر الدين, جfل سيوطي, ١ـ

مVقاتكند/١ خويش[بنيامين] [تني]
عـقيده بود فهميده يوسف خواب از آنچه براساس يعقوب كه است آن سخن اين شرح
را او گـرگ شـدند مـدعي وي بـرادران چون نيز دليل همين به است/ زنده هنوز وي داشت
انتظار در پسرانشهمچنان ادعاي اين وجود با او گفت: و نكرد باور را استادعايشان خورده
فـرزندانش كه هنگامي زمينه, اين با بود/ خاندانش و خود براي يوسف رٔوياي يافتن تحقق
شده پذيرايي آنان از و شدهاند داشته گرامي مصر عزيز قصر در چگونه كه نقلكردند برايوي
از هم خواسته, اين بر و آورند, وي نزد را خود پدري برادر تا خواسته آنان از مصر عزيز نيز و
پـيببرند آنـان كـه آن بـي نيز سپس و است كرده كيد تٔا تهديد طريق از هم و تشويق طريق
كه شد قويتر وي براي گمان اين قراين اين كمكهمة به قرارداده آنان توشة در را سرمايهشان
از آنـچه مـيان ايـن در است/ يـوسف داشـته, آنان با را رفتار اين كه همان يعني عزيزمصر,
قّوت بر بود افتاده سرزبانها بر يوسفكه سوي از الهي آيين دعوتبه دادگريو خوشرفتاري,
با آن از را وي خداوند نداشتو يقين چيزي چنين به هنوز همه اين با اما ميافزود/ گمان اين
عـ9قه وي ايـن بـنابر بود/ نرسيده فرا زمانش هنوز الهي تقدير در كه چرا بود; نساخته خبر
به رسيدن براي او برسد/ يقين درجة به است يوسف همان عزيزمصر كه گمانش اين داشت
بـراي را آنان او برگزيد; بود پنهان فرزندانش براي كه شيوهاي و انديشيد حيلهاي هدف اين
كرد سفارش آنان به و فرستاد عزيزمصر نزد بنيامين برادرشان با همراه بار اين و بارديگر, يك
امكان اين باشد يوسف واقعًا وي گر ا تا شوند وارد وي بر كنده پرا صورت به بلكه هم, با نه
وي بر كه حكايتي از را واو كند ديدار خويش تني برادر با خلوت در كه گردد فراهم برايش
داستانش و يوسف از را او گردد باز پدر نزد وي آن از پس چون تا سازد گاه آ است گذشته
داشت پوشيده فرزندان از را آن وي و بود يعقوب دل در استكه حاجتي اينهمان گاهاند/ بيا
برداشتآنان تنها َشْيٍء>/ مِْن اللّىِه مَِّن َعنْكُم ٔاُْغنِي مَا <َو فرمود: كه آنجا نيافتند/ در را آن نيز آنان و
سفارشي چنين بد چشمهاي آسيب از ماندنشان مصون براي كه بود اين يعقوب سفارش از

است/ كرده
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آرزويش اين اما برادرانشبود, همراه به بنيامين بازگشت انتظار در روي همين از يعقوب
از داشتند/ نگه جرم همين به نيز را بنيامين و سارقند او فرزندان شد اع9م بلكه نشد, آورده بر
از اوست يوسف همان عزيزمصر بود برده گمان آنها براساس يعقوب كه قراين همة پس آن
يُوُسَف>; َعليى َاَسفىي <يىا گفت: گشتو چندان انديشهاشدو و اندوه برابر در و شد ذهنشدور

يوسف! بر اندوه و آه اي
نـدارد نـاسازگاري شرع مقاصد با كه حيلههايي جواز بر ميتواند آيهها اين روي هر به

بيان: بدين كند, دfلت

حيله جواز بر آيهها گواهي
دفـع و منفعت جلب هدف به حيله جواز بر ميتواند كه است نكتههايي داستان اين در
شيوه همان بر را آيهها خواه دfلتكند, تناقصنباشد در شارع مقاصد با كه گونهاي به مفسده,
ابراهـيم ارجمند تابعي گفتار از كه شيوه آن بر خواه و كنيم تفسير كردهاند تفسير كثريت ا كه
يعقوب اينسخن پيشگفته تفسير دو از يك هر بر آيه, اين در شاهد برداشتميشود/ نخعي

َقٍة>/ مُتَفَرِّ ٔاَبَْواٍب مِْن َواْدُخلُوا َواِحٍد بَاٍب مِْن تَْدُخلُوا +َ > گفت: كه است
حسد ميخواستشّر يعقوب كه است آن آيه, تفسير در كثريت ا مذهب بنابر حيله, تقرير
نـفر يك صلب از مرد يازده و داشتند بهره قدرت و كمال و جمال از كه خود فرزندان از را
وي سـازد/ دور بود, داشته گرامي بسيار را آنان عزيز مصر, به سفر نخستين از پس و بودند
آن بـه نسـبت و داشت را انـتظارش كه آزاري از جلوگيري يعني هدف اين به رسيدن براي
تـوجه بـدان زيـركان و خـردمندان جـز عادتًا كه گرفت پيش در پنهان شيوهاي بود بيمناك
در هم پسنديده است حيلهاي اين شوند/ وارد كنده پرا درهاي از كه بود اين آن و نمييابند,

انجام/ در هم و آغاز
كه حاجتي كه است اين ميشود برداشت نخعي ابراهيم گفتار از آنچه بنابر حيله, تقرير اما
يك و كنده پرا صورت به داد دستور فرزندانشرا آن به رسيدن براي وي و بود يعقوب دل در
بـا تـنهايي و خلوت در بتواند او تا كه بود آن شوند, وارد عزيزمصر بر گروهي نه و يك به
خويشجاي بر در برادرشرا يوسفباشد همان وي گر ا چنينصورتي در كند/ ديدار بنيامين
طريق از خبر اين آن, پي در ساختو خواهد آشكار او براي را خويش داستان و داد خواهد
اندوهي و انديشه و شد خواهد بدل يقين به وي گمان آنگاه و رسيد يعقوبخواهد به بنيامين
كه پيشگرفت در را راهي خواسته اين به رسيدن براي يعقوب رفت/ خواهد ميان از داشته كه
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و كـنده پـرا صـورت بـه بلكه گروهي, صورت به نه كه اين آن و بود, پوشيده فرزندانش از
چشم از را آنان ميخواسته وي كه است سفارشآن اين ظاهر شوند/ وارد عزيز بر يكبهيك
بعيد البته و ـ بودند فهميده او سخن از آنان كه است چيزي نيز ظاهر همين و دارد نگه دور بد
و مهمتر مقصود كه سفارش, اين باطن ولي ـ باشد كرده اراده را همين نيز يعقوب كه نيست
روشن وي براي و كند ديدار مصر عزيز با تنهايي در بنيامين كه است آن بوده, يعقوب اصلي

ديگر/ كسي يا يوسفاست همان عزيزمصر كه گردد
فـرزندان به تا داشت آن بر را وي و بود يعقوب نفس در كه را حاجتي چه روي, هر به
كثريت ا كه كنيم تفسير گونه آن َقٍة>; مُتَفَرِّ ٔاَبَْواٍب مِْن َواْدُخلُوا َواِحٍد بَاٍب مِْن تَْدُخلُوا +َ > بگويد:
است حيلهاي بردارندة در آيه ميآيد, بر نخعي ابراهيم گفتار از كه گونه آن خواه و ميگويند,
ما براي قرآن در را آن خداوند و است بوده پسنديده وسيله نظر از هم و هدف نظر از هم كه
و حيله اين جواز بر است دليلي خود اين كند/ محكومش نكوهشو كه آن بي كرده, حكايت
از حقي نه و ببرد ميان از را اصول از اصلي نه و باشد داشته حكمي چنين كه ديگري حيلة هر

است/ گاه آ امور حقيقت به خود خداوند البته و را حقوق

تنياش برادر داشتن نگه cdefgبراي يوسف حيلة : ٨
ميفرمايد: ـ تعالي ـ خداوند

ا فَلَمَّ يَْعَملُوَن# كَانُوا بَِما تَبْتَئِْس َWَف ٔاَُخوك ٔاَنَا ٕانِّي قاَل ٔاَخاُه, ٕالَيِْه آَوي يُوُسَف َعلَي َدَخلُوا ا َولَمَّ
قـالوا لََساِرُقوَن# ٕانَّكُْم العِيُر ٔاَيَّتُها مُٔوذٌِّن ٔاَذََّن ثُمَّ ٔاَِخيِه, َرْحِل فِي قَايََة السِّ َجَعَل بَِجَهاِزهِْم َزهُْم َجهَّ
َزِعيٌم# بِِه ٔاَنَا َو بَعِيٍر ِحْمُل بِِه َجاَء لَِمْن َو الَملِِك, ُصَواَع نَْفِقُد قالُوا تَْفِقُدوَن# مَاذَا َعلَيِْهْم َؤاَْقبَلُوا
كُـنْتُْم ٕاْن ُه َجـزأوُ فَـَما َقـالُوا َسـاِرقيَِن# كُنَّا مَا َو أ+ْرِض فِي لِنُفَِسَد مَاِجئْنَا َعلِْمتُْم لََقْد تَاللّىِه َقالُوا
َقبَْل بِٔاَْوعيَتِِهْم فَبََدٔاَ الظَّالِِميَن# نَْجِزي كََذلك ُه, َجَزأوُ فَُهَو َرْحلِِه فِي ُوِجَد مَْن ُه َجَزأوُ َقالُوا كاِذبِيَن#
الملِِك ِديِن فِي ٔاََخاُه لِئَاُْخَذ كَاَن مَا لِيُوُسَف, كِْدنَا كََذلََك ٔاَِخيِه, ِوَعاِء مِْن اْستَْخَرَجَها ثُمَّ ٔاِخيِه ِوعاء

برادر من گفت: داد/ جاي خود نزد را برادرش آمدند در يوسف بر چون : ٧٦ ـ ٦٩ يوسف. ١ـ
برادر توشهدان در را جام كرد مهيا را بارهايشان چون مباش/ اندوهگين كردهاند اينان كه كاري از توام/
كردهايد؟ گم چه گفتند: و بازگشتند كاروانيان دزديد/ همه شما كاروانيان اي داد: ندا منادي آنگاه نهاد/
گفتند: ميكنم/ ضمانت خود من و است شتري بار را او بياورد را آن كه هر و را, پادشاه جام گفتند:

َعلِيٌم>/١ ِعلٍْم ِذي كُلِّ فَوَق َو نََشاُء, مَْن َدَرَجاٍت نَْرفَُع اللّىُه, يََشاَء ٔاَْن ٕا+َّ

dayani
Typewritten Text
بازگشت به فهرست
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دزد نـيز ايـن از پـيش و نـيامدهايـم سرزمين اين در كردن فساد براي ما ميدانيد خود شما را, خدا
در جام كس هر كه است سزايشآن گفتند: چيست؟ دزد سزاي باشيد گفته دروغ گر ا گفتند: نبودهايم/
از را آن آنگاه و پرداخت آنها توشهدان به برادر بار از پيش باشد/ آن جزاي خود شود يافته او توشهدان
برادر گرفتن پادشاه آن آيين در آموختيم/ يوسف به حيلهاي چنين ما آورد/ بيرون برادرش توشهدان
برتر و ميبريم Uبا درجاتي به بخواهيم كه هركسرا خواست/ خداوند كه بود اينچيزي نبود/ او حق

هست/ داناتري دانايي هر از

آيهها شرح
تنها آنان, همه ميان از شدند يوسفوارد بر چون ٔاَخاُه>; ٕالَيِْه آَوي يُوُسَف َعلَي َدَخلُوا ا <َولَمَّ
همان من گفت يوسف ٔاَُخوك>; ٔاَنَا ٕانِّي قاَل > داد/ جاي خويش بر در را بنيامين برادرتنياش
كردهاند/ جدا پدر از خردسالي در را او حسادت و سركينه از برادرانش كه يوسفام تو برادر
با خداوند چه, مباش; اندوهگين ميكردند ما با آنچه پسبر يَْعَملُوَن>; كَانُوا بَِما تَبْتَئِْس َWَف>

است/ آورده گردهم بنكويي را ما و كرده نيكي ما
غياب در و تنهايي در خويش برادر به يوسف گفته اين و برخود, در دادن جاي اين ظاهرًا
يـافته گاهي آ آنچه از را برادرانش ديگر كرده سفارش خود برادر به او و بوده, برادران ديگر
سفارش در نخعي, نظر بنابر يعقوب, استكه چيزي يوسفهمان رفتار اين ندهد/ استخبر
عزيز بر كنده پرا صورت به بلكه گروهي, صورت به نه كه اين بر مبني فرزندانش, خويشبه

است/ داشته نظر در شوند, وارد
جست, تـوسل حـيلهاي بـه خويش نزد برادر داشتن نگه براي يوسف كه آن ديگر نكتة
را آنان توشة چون ٔاَِخيِه>; َرْحِل فِي قَايََة السِّ َجَعَل بِِجَهاِزهِْم َزهُْم َجهَّ ا <فَلَمَّ ميفرمايد: كه چونان
كار اين به برادرانش از كسي كه آن بي نهاد, بنيامين برادرش باروبنة در را ساختپيمانه فراهم
را اين بپرسند, او از چون و دارد نگه خويش نزد را بنيامين تا داد انجام را كار اين او ببرد/ پي
دزد بـرادرش كـه است اتهام اين بردارندة در يوسف كار اين آورد/ دليل خويش كردة براي
كار اين از را بنيامين برادرش كند عملي را حيلهاي چنين كه آن از پيش يوسف ظاهرًا است/
انساني كرد تصور نميتوان وگرنه بود, داده را كاري چنين انجام اجازة نيز وي و ساخته گاه آ
داشـتن بـزرگ و گرامـيداشت همه آن پي در است ديگر بزرگوار يك زاده خود كه بزرگوار
به را چيزي بنيامين با برادري پيوند از سخن و پيوند قراري بر پي در يا و كند تحقير و اهانت

ميگسلد/ را رشته اين كه آورد ميان
شما كاروانيان اي كه آورد بانگبر بار چند مناديي لََساِرُقوَن>; ٕانَّكُْم العِيُر ٔاَيَّتُها مُٔوذٌِّن ٔاَذََّن <ثُمَّ



فقه فلسفة با ناسازگار شرعي; حيلههاي ٤٥٠

تـا بـود شده داده آنان به نيز مهلتي و بودند بربسته بار آنان كه است اين قضيه ظاهر دزديد!
جا آن و فرستاد آنان سمت به گروهي رٔاس در را منادي يوسف آن, از پس شوند/ دور قدري
پيش اع9م اين ميخواست گر ا كه است اين ميگوييم ما آنچه دليل بانگبرآورد/ چنين منادي
نبود;چه, بلند صداي با آوردن بر بانگ به نيازي پذيرد صورت آنان شدن دور و باربستن از
اين در روي, هر به ميرود/ كار به است دور كه كسي خواستن براي تنها rبلند sبانگ <اذان>

دارد/ وجود حيله براي آشكار احكامي كار
گـروه و آورنده بر بانگ آن به خطاب يوسف برادران تَْفِقُدوَن>; مَاذَا َعلَيِْهْم َؤاَْقبَلُوا <قالوا
گـم چـيز چـه گـفتند: داشتند, آنان با سخن روي و بودند پيمانه جستن پي در كه همراهش
دهشتيحكايت و شگفتي پرسشاز اين بستانيد؟ ما از را آن كه بانگميزنيد ما بر و كردهايد

بود/ پيشآمده يوسف برادران براي كه دارد
كه است همان صواع اين كردهايم/ گم را پادشاه <صواع> گفتند الَملِِك>; ُصَواَع نَْفِقُد <قَالُوا

كردند/ ياد آن از rپيمانهs سقايه عنوان با پيشتر
و كرد تعيين سزايي آورد باز را پيمانه كه هر براي خود سخن ادامه در آورنده بر بانگ آن
كي خورا يا گندم شتر بار يك يعني داشت>; خواهد شتر بار يك بياورد را آن كه هر <و گفت:
گفتند: او پاسخ در يوسف برادران ميكنم/ ضمانت را آن خود من و َزِعيٌم>; بِِه ٔاَنَا َو > ديگر,
پيش خود شما سوگند خداوند به َساِرقيَِن>; كُنَّا مَا َو أ+ْرِض فِي لِنُفَِسَد مَاِجئْنَا َعلِْمتُْم لََقْد <تَاللّىِه
وضعيت آنان نبودهايم/ نيز دزد و نيامدهايم زمين در انگيزي فساد براي ما كه دانستهايد اين از
گواه بودند آمده آن انجام براي كه را مٔاموريتي همچنين و سفر, اين نيز و سفرپيشين در را خود
سرقت و بركنارند و پيراسته ميشود داده نسبت آنان به آنچه از كه خويشآوردند ادعاي اين
گر ا يوسفپرسيدند: برادران از هنگام اين در همراهانش و حكومت مٔامور نيست/ آنان كار
شماست از فردي دزد كه گردد روشن و شود ثابت بيگناهيتان ادعاي در شما دروغگويي
كيفر َرْحلِِه>; فِي ُوِجَد مَْن ـ اخذ ـ ُه َجزأوُ > گفتند: چيست؟ آيينشما در كند دزدي كه كسي كيفر
است كسي براي او گرفتن بردگي به و گرفتن اسارت به يافتشود او توشه در پيمانه كه كسي
در دزدي كيفر اين معين, مدتي براي بردگي يا هميشگيو بردگي يا است, شده دزدي او از كه
آن سارق كيفر روايتكردهاند, آنچه بنابر مصر پادشاهي آيين در اما بود/ يعقوب آيينخاندان
شود/ ستانده او از غرامت عنوان به دزديده آنچه بهاي برابر وسپسدو شود زده تازيانه كه بود
كردند اين به مشروط تنها كرده دزدي كه را كسي شدن گرفته بردگي به يوسف برادران كه اين
و بـاشد كـرده دزدي لزومـًا خود او كه آن نه شود, يافت او توشه در شده دزديده آنچه كه
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اشارهاي خود اثباتسرقتبود, به منوط اينحكم آيينآنان در كه آن با دزدياشثابتشود,
ميكنند/ خيانتپرهيز از و امانتدارند مطمئنبودند كه اين به خويشو به آنان اطمينان استبه
<فَـُهَو عـبارت نداشـتند/ خبر بودند آورده سرشان بر آنچه از آنان كه بود حالي در همه اين
به آن كيد تٔا و گفته پيش حكم تقرير ميشود گرفته بردگي به استو آن كيفر خود او ُه>; َجَزأوُ
مـمكن كـه چونان است, حق اين, كه شود بيان ترتيب بدين تا است, مضمون تكرار وسيله
عـبارت همچنين اوست, كيفر اين و شود بريده دستش كه است آن دزد كيفر بگوييد است
ديگر كيدي تٔا ميدهيم, كيفر را ستمگران بدينسان معناي به الظَّالِِميَن>, نَْجِزي لَِك كَذى > بعدي
اين است متبادر و ظاهر آنچه براساس بگوييم كه مبنا اين بر البته نخست/ كيد تٔا از پس است
مـٔامور سـخن سـخن, ايـن كـه مـبنا اين بر نه است, يوسف برادران سخنان ادامة نيز جمله

برگزيدهاند/ را احتمال اين برخي كه چونان شود, دانسته حكومت
برادران توشهدان از را جو يوسفجستو فرمان به موذن ٔاِخيِه>; ِوعاء َقبَْل بِٔاَْوعيَتِِهْم <فَبََدٔاَ
از را آن سـپس ٔاَِخيِه>; ِوعىاِء مِْن اْستَْخَرَجَها <ثُمَّ نيافت/ كدام هيچ در را آن و كرد آغاز بنيامين
اقتضاي به و شد ثابت او سرقت ظاهرًا بدينترتيب و آورد بيرون بنيامين برادرش توشهدان
برادرانشجدايي ديگر و او ميان و آمد در عزيزمصر بردگي به بودند داده برادرانش كه فتوايي
در كه بود ترديدي و تهمت نفي بنيامين برادران توشهدانهاي از تفتيش آغاز دليل شد/ افكنده

ميآمد/ پيش بنيامين توشهدان از كردن آغاز صورت
او به و داديم يوسفسامان براي را استوار نيرنگ اين ما بدينسان لِيُوُسَف>; كِْدنَا لََك كَذى >
بـر را او هـدف و برداشت در او براي مصلحتي كه چرا ساختيم; ميسر برايش و كرديم الهام
اين در كه آن بي دارد, خويشنگه نزد را خود ميتوانستبرادر رهگذر اين از وي و ميآورد

شود/ داده نسبت او به ستمي كار
برادر پادشاه آيين بنابر نميتوانست او اللّىُه>; يََشاَء ٔاَْن ٕا+َّ الملِِك ِديِن فِي ٔاََخاُه لِئَاُْخَذ كَاَن <مَا
استثنايي ميخواست/ خداوند كه آن مگر دارد, نگه خود نزد جرمي چنين اتهام به را خويش
آيين بنابر يوسفنميتوانست كه آن آيه اساسمعناي اين بر استو منقطع آمده اينجا در كه
در و پادشاه قانون بنابر زيرا دارد; نگه خود نزد جرمي چنان به را خويش برادر مصر پادشاه
از غرامت عنوان به بود دزديده قيمتآنچه برابر دو و ميخورد تازيانه دزد او حكومت آيين
كه برنامهاي با يوسفبرادرشرا, چنينخواستكه خداوند ميان, اين در اما ميشد/ ستانده او
آن بـراسـاس كـه شـيوهاي دارد, نگـه خويش نزد ديگري عادfنة شيوه به بود, داده ترتيب
داده نسـبت يـوسف بـه نـيز ستمي هيچ و است استوار و مسلم او برادران برابر در حجتش



فقه فلسفة با ناسازگار شرعي; حيلههاي ٤٥٢

چونان ,cdefg يعقوب شريعت اقتضاي به آنان با برخورد از بود عبارت نيز شيوه اين نميشود/
بودند/ پسنديده نيز خود و داده يوسفنظر برادران كه

طريق از برادرش گرفتن در او درست تدبير و گاهي آ از و ستود را يوسف سپس خداوند
حكمت, دايرة در بخواهيم, را كه هر ;< نََشاُء مَْن َدَرَجاٍت نَْرفَُع > فرمود: و ستايشكرد حيله اين
برادرانش از مرتبه چندين گاهي آ همين به يوسفرا كه چونان ميبريم, fبا گاهي آ دانشو به
اشاره براي حكايتميكند استمرار و تجدد از كه اينجا در مضارع فعل به تعبير داشتيم/ بلندتر
ِذي كُلِّ فَوَق <َو است/ خداوند گير فرا و كلي سنتهاي از آيه در مذكور حقيقت كه است اين به
گاه آ چيز همه بر او كه برسد خداوند به تا است ديگر دانايي دانايي هر از باfتر و َعلِيٌم>; ِعلٍْم
نمونه همين از دارد/ احاطه در را چيز همه آنها اسباب بر مسببات ساختن مترتب با و است,
دارد نظر در كه اهدافي همة به را عظمتشاو همة يوسفبا ميدانستحيلة خداوند كه است
بپرسد دزد كيفر دربارة يوسف برادران از كه كرد الهام منادي آن به روي همين از و نميرساند
را كيفر اين و دهند نظر خود آيين براساس سارق كيفر به كه كرد الهام نيز يوسف برادران به و
تمام كه بود گونه اين مترتبسازند/ آنان از يك هر توشهدان در گمشده پيمانة آن وجود بر تنها

است/ گاه آ امور حقيقتهمة به خود خداوند البته و ـ شد آمده بر يوسف خواستة

حيله جواز بر داستان اين گواهي
برادران ديگر از را خويش برادرتني ميخواست يوسف كه دارد دfلت آن بر داستان اين
براي او نشود/ داده نسبت او به ستمي و ظلم كه شيوهاي به دارد, نگه خويش نزد و كند جدا
كسـي كه آن بي را پيمانه كه اين آن و گرفت پيش در پنهان شيوهاي خواسته اين به رسيدن
آنـان چون زد/ سرقت بانگ كاروانيان آن بر سپس و داد قرار خويش برادر توشة در پيببرد
به سارق كيفر كه دادند نظر آنان و پرسيد ايشان آيين و دزد كيفر بارة در كردند بيگناهي اظهار
كه اين آنانيكبهيكپرداختتا وارسيتوشهدانهاي تفتيشو سپسبه اوست/ گرفتن بردگي
كه براساسحكمي و شيوه بدين و آورد بيرون خويش تني برادر توشهدان از را گمشده پيمانة

رسيد/ هدفخود به گونه اين داشتو نگه خود نزد را بنيامين بودند برادرانشكرده
اين كه ميشود اشكال چنين بوده نظر در آن از كه هدفي و مقصود نظر از حيله اين ظاهر بر
پـيامبر يك از كـاري چـنين ميتوانـد چگونه و است فرزند و پدر ميان افكندن جدايي كار
تا پذيرفته الهيصورت وحي يوسفبه كار اين كه است آن اشكال اين پاسخ سرزند/ بزرگوار

شود/ كامل آخرت و دنيا در يعقوب خاندان بر او نعمت رهگذر اين از



٤٥٣ ندارد ناسازگاري شرع مقاصد با كه حيلههايي
بنابر كه ميشود اشكال آن بر شده/ گرفته كار به حيله اين در كه وسيلهاي نظر از همچنين
دزدي هيچ و بود بيگناه او كه است حالي در اين و ميگردد معرفي سارق بنيامين حيله اين
و گرفته رضايتبرادرشانجام و اجازه با كار اين كه است آن نيز اشكال اين پاسخ بود/ نكرده
خداوند فرمودة سخن اين دليل ندهد/ يا رضايتدهد كاري چنين به كه بوده او خود اينحق
مـن گفت: و داد جاي خويش بر در را برادرش شدند وارد يوسف بر <چون كه است تعالي
گفته كه است نامعقول آيه, اين به عنايت با مباش>/ اندوهگين ميكردهاند آنچه از توام; برادر
تسلّي بودند كرده برادرانش آنچه به نسبت را او و كرده معرفي برادر به را خود يوسف شود
داده قرار بيشتر و مٔوثرتر آزاري هدف ـ گفتيم آيهها شرح در كه گونه آن ـ را وي آنگاه و داده

است/
كه ميشود اشكال چنين شده كارگرفته به آن در كه وسيلهاي نظر از حيله اين بر همچنين
بودند/ نكرده دزدي آنان كه حالي در است, شده يوسفزده برادران بر دزدي به بانگاتهام

است: جمله اين از و كردهاند مطرح نظريههايي شبهه اين پاسخ در عالمان
زير از يكي يا خود او اما بود, نداده دستور آنان بر زدني بانگ چنين به يوسف كه اين ـ ١
از ديگر كسي كه آن بي بود, نهاده بنيامين برادرش توشهدان در را پيمانه او فرمان به دستانش
متوجه كه پيمانهها و انبارها بر گماشتگان از يكي سپس شود/ متوجه خدمتگزاران و غ9مان
آن كه اين گمان به برداشته, را آن كسي چه نميدانسته همينحال در و گرديده پيمانه شدن گم
اين آنچه بنابراين, دزديد>; همه شما كاروانيان <اي كه بود زده بانگ آنان بر دزدند كاروانيان
سخني چنين داشته كه قوي گمان اساس بر وي زيرا نميشود; شمرده دروغ بود شخصگفته

بود/ گفته را
اين از پيشتر كه بود آن او مقصود و كردهاند, سرقت اينان گفت: منادي آن به يوسف ٢ـ
با را او و ورزيده يعقوبخيانت يوسفبه دربارة آنان چه, بودند; دزديده پدرش از يوسفرا
خوانده سارق نيز گاه خائن كه است حالي در اين و بودند, ساخته دور وي از خويش حيلة
كه برداشتكرد چنين بود كار در كه مقاميهاي قرينة يوسفبه سخن اين از منادي اما ميشود/
كاروانـيان سر بر آنچه از را منادي اين يوسف چون است/ پادشاه پيمانة دزدي وي مقصود
همين از و نداد گاهي آ است نهاده خويش برادر توشهدان در را پيمانه خود كه اين از و آورد
كه بانگزد آنان بر و كرد رو كاروانيان به بود يوسفبرداشتكرده گفتة از براساسآنچه روي

دزديد/ همه شما كاروانيان اي
خردسالي دوران در برادرانش را آنچه نيز و كرده برادرانش با را آنچه يوسف كه اين ـ ٣



فقه فلسفة با ناسازگار شرعي; حيلههاي ٤٥٤

بود/ آموخته او به را عبارات اين خود و نهاده ميان در او گروه و منادي با بودند كرده او با وي
بتوانند تا ورزيد خودداري مفعول آوردن از اِرُقوَن>, لَسى <ِانَّكُْم عبارت در روي همين از وي
اَع ُصوى <نَْفِقُد جمله در اما شود, گرفته تقدير در مفعول عنوان به پدرش> از يوسف <سرقت
دوم جمله در و شده حذف مفعول نخست جمله در اين بنابر آورد/ صريحا را مفعول الَْملِِك>
احـتراز هـمانند جـهتي از عـبارت اين است/ راست جمله دو هر بدينترتيب و شده آورده
سرق من fا> نگفت: كه است مَتىاَعنىاِعنَْدُه>; َوَجْدنىا مَْن ِاّ+ى نَٔاُْخَذ َاْن اللّىِه <مَعىاذَ عبارت در يوسف

كرد/ بسنده مَتىاَعنىاِعنَْدُه> َوَجْدنىا مَْن <ِاّ+ى آوردن به تنها و متاعنا>
كنايههاست/ زيباترين و پسنديدهترين از اِرُقوَن> لَسى <ِانَّكُْم عبارت اخير, وجه دو اين بنابر
بـرادر گـرفتن اخـتيار در بـراي يوسف كه حيلهاي ميشود روشن گذشت كه تقريري از
بنابر و است بوده مشروع و پسنديده وسيله نظر از هم هدفو نظر از هم گرفته كار خويشبه
و احكام و شريعت گرفتن بازي به بردارندة در كه حيلهاي هر جواز بر است دليلي آيه اين,
اصـول كـه چـند هر حيله, هرگونه مطلق جواز بر باشد دليلي كه آن نه نباشد, احكام فلسفة

برد/ ميان از را مردمان حقوق يا الهي حقوق و كند ويران را شريعت
به كه است پسنديده انديشيهاي چاره از ظريف گونههاي بردارندة در يوسف حيلة اين
َدَرجاىٍت <نَْرفَُع شود: گفته او دربارة كه يافته را الهي ستايش اين شايستگي يوسف آنها واسطة
را آنها اينجا در اينك و گفتيم سخن انديشيها چاره اين از آيهها تفسير fبهfي در ما اُء>/ نَشى مَْن

ميكنيم: خ9صه زير صورت به
به را وي ديد آن چاره راه بستاند, برادران ديگر از را خويش برادر ميخواست چون او ـ ١
هـمين از باشند/ داشته اعتراف آن بودن عدل و بودن حق به خود كه بگيرد آنان از شيوهاي
حالياستكه در اين نهاد/ او توشة در را پيمانه بنيامين خود برادر از گرفتن اجازه پساز روي
وي به بيداد و ستم گيرد اختيار در را او دارد كه نفوذي و سلطه حكم به ميخواست وي گر ا

ميشد/ داده نسبت
بلكه نكرد, بازرسي را آنان توشههاي حضورشبودند در برادران هنوز كه زماني در او ـ ٢
بدان را كسي كه بود آن از پس رفتند/ بيرون شهر از و بستند را خود باروبنة تا داد مهلت آنان به
حسـين بـن عـلي ميگويد: آيه تفسير در حاتم ابنابي كه چونان فرستاد, آنان پي در هدف
كه كرد نقل برايمان ابناسحاق از سلمه كرد, نقل برايمان عيسي بن محمد كرد, نقل برايمان

گفت:
بروند/ آنان پي در داد فرمان گرفتند, فاصله آبادي از و شدند روانه چون تا داد مهلت آنان به



٤٥٥ ندارد ناسازگاري شرع مقاصد با كه حيلههايي
همه شما كاروانيان اي كه آورد بانگبر مناديي آنگاه و كردند سپسمحاصره تعقيبو را آنان

ـ و رساند ايشان به را خود تعقيبكنندگان] =] آنها ميان از فرستادهاي و پسايستادند دزديد/

كـامل پيمانهتان نكرديم؟ پذيرايي نيكي به را شما ما آيا گفت: آنان به ـ ميگويند آنچه بنابر

نـميكنيم ديگران براي كه كارهايي شما براي نداشتيم؟ شايسته مرتبهاي در را شما و نداديم

ايـن و شـده چه اكنون چرا, گفتند: خويشنبرديم؟ سراي و خانه به را شما و نداديم انجام

باره اين در را شما جز كسي و كردهايم گم را آن پادشاه, پيمانة گفت: فرستاده چيست؟ رفتار

هم دزد و نيامدهايم زمين در ورزيدن فساد براي ما سوگند خداوند به گفتند: نميدانيم/ متهم

نبودهايم/

كاروانيان///>/ اي كه آورد بر بانگ مناديي كوچيدند <چون كه است شده نقل نيز ازسدي
در كـاروانـيان هـنوز گر ا زيرا ميكند; اقتضا چنين نيز شرايط و اوضاع و سياق اين بر افزون
بانگ چه, نداشت; وجود زدن بانگ به نيازي بودند نشده دور او از و بودند يوسف حضور
پس متوقفسازند/ و خوانند فرا است شده دور كه را كسي بخواهند استكه آنجايي در زدن
يا پادشاه گرفتند فاصله آن از و رفتند بيرون شهر از يوسف برادران چون كه است چنين گويا
و است پرسيده حاضران از باره اين در و نيافته و خواسته را آن كرده, پيدا نياز پيمانه به عزيز
بـراي كـار ايـن فرستادهانـد/ كاروانيان پي در كه بود, هنگام اين در و نيافتهاند را آن نيز آنان
كاروانيان شدن دور پيشاز كه است بوده آن از مناسبتر حيله نماياندن واقعي و بودن استوارتر
تفتيش آنگاه و شده دور كاروان بيشتر چه هر بلكه بپردازند, آنان توشة بازرسي به يوسف از
بـيشتر و است كـارآتـر و مفيدتر حيله نماياندن واقعي و استواري در باشد پذيرفته صورت

شود/ ماجرا اصل به آنان بردن پي مانع ميتواند
همه تا زد بانگ بلند صداي با منادي كه است آن حيله اين در لطيف نكتههاي از يكي ـ ٣
پـوشيده كسي بر و يافتهاند خبر آن از همه كه است چيزي پيمانه شدن گم بدانند و بشنوند
نام را آنان خاصاز فرد زدند كاروانيان سرقتبر بانگاتهام كه هنگامي همچنين است/ نمانده

ندادند/ فرديخاصنسبت به را كار اين و نبردند
بـرادران بـه هـمراهـانش و منادي آن كه است آن حيله اين ديگر لطيف نكتههاي از ـ ٤
شما آيين بر و شما ديدگاه از يعني چيست>; او كيفر باشيد گفته دروغ گر ا <پس گفتند: يوسف
كيفرشآن > گفتند: نيز آنان بود/ خواهد چه او كيفر كرده دزدي شما از يكي كه ثابتشود گر ا
بـاشد>/ كـيفرش او ـ گـرفتن بـردگي به ـ شود يافت او توشة در پيمانه آن كس هر كه است
به نه كردند, رفتار داشتند آنها خود كه آييني براساس آنان با حكومت, فرستادگان بدينسان



فقه فلسفة با ناسازگار شرعي; حيلههاي ٤٥٦

او/ قوم و پادشاه آيين حكم
مـيخواست حكـومت گـماشتة چـون كـه است آن ديگـر لطـيف نكتههاي از يكي ـ ٥
را آن و كرد آغاز برادران ديگر توشة از را كار اين كند, بازرسي را يوسف برادران توشههاي
از تا رساند, انجام به شود جدا آنان از حيله بدين بود بنا كه برادري همان تفتيشتوشة از پيش
كه است چيزي اين سازد/ دور خود از را اتهام و ترديد و بخشد اطمينان آنان به رهگذر اين
بدين پذيرد/ صورت بنياميننميتوانست يوسف; تني برادر قبلي موافقت و هماهنگي با جز
توشة آنها, از كدام هيچ در پيمانه نيافتن پساز و آنان بازرسيتوشهدانهاي با گماشته آن طريق
ترديد گونه هر حيلهاي چنين با و آورد بيرون آن از را پيمانه و كرد بازرسي يوسفرا برادرتني

ساخت/ دور را تهمت و
كـه ـ نگـفتيم هـم را بـرخـي و گفتيم را برخي كه ـ است اسراري چنين وجود واسطة به
اللّىُه, يََشاَء ٔاَْن ٕا+َّ الملِِك ِديىِن فِي ٔاََخاُه لِئَاُْخَذ كَاَن مَا لِيُوُسَف, كِْدنَا لَِك كَذى <َو ميفرمايد: خداوند
دانسـتن مـيگوييم: كـه است روي اين از َعلِيٌم>/ ِعلٍْم ِذي كُلِّ فَوَق َو نََشاُء, مَْن َدَرَجاٍت نَْرفَُع
رسـول و خـدا طاعت آنها رهگذر از و آنها كمك به انسان كه مستحبي يا واجب حيلههاي

ميبرد/ fبا خداوند نزد را بنده جايگاه كه است چيزهايي از ميگزارد
حقيقت از گاهي آ البته و ـ ميكند بسنده داستان اين دربارة اندازه همين نگارنده گمان به

است/ خداوند آن از امور همة

آزار از جستن رهايي براي حيله جواز : ٩
ميفرمايد: تعالي خداوند

َصْدرًا بِالكُفِْر َشَرَح مَْن َولَكِْن بِإ+يماِن, مُطَْمئنٌّ َوَقلْبُُه كِْرَه ٔاُ مَْن ٕا+َّ ٕايمانِِه بَعِد مِْن بِاللّىِه كَفََر <مَْن
َؤاَنَّ ا+vِخَرِة َعلَي نْيا الدُّ wلَْحيَاَة اْستََحبُّوا بِٔاَنَُّهُم ذَلَِك َعِظيٌم# َعَذاٌب َولَُهم اللّىِه, مَِن َغَضٌب فَعَلَيِْهْم

آن مگر است] كافر ] شود كافر خداوند به آوردنش ايمان از پس كس هر :١٠٧ و ١٠٦ نحل. ١ـ
خداوند خشم گشايند كفر بر سينه كه آنان البته است/ استوار ايمان به دلش اما شده, واداشته بزور كه
آخرت زندگي بر را دنيا زندگي كه است سبب بدان اين است/ سخت كيفري را آنان و است ايشان بر

نميكند/ هدايت را كافر مردمان خداوند و برگزيدند,

الكَافِريَن>/١ الَقْوَم يَْهِدي +َ اللّىَه



٤٥٧ ندارد ناسازگاري شرع مقاصد با كه حيلههايي
شاهد بيان بر درآمدي

كه هنگام آن است/ شده نازل rرهs ياسر بن عمار دربارة آيه دو اين كه است آن مشهور
داشتبه استوار ايماني دل در كه حالي در نيز او و شود, كافر تا ميدادند شكنجه را او مشركان
اي گـفت: و mnopqآورد پـيامبر نـزد را شكوه اين آنگاه نهاد/ گردن آنان خواستههاي از برخي
كردم/ ياد نكويي به آنها بتان از و گفتم ناسزا را تو كه هنگامي تا وانگذاشتند مرا خدا, رسول
باز نيز تو گشتند باز گر <ا فرمود: ايمان/ از استوار و كنده آ گفت: مييابي؟ چگونه دلترا فرمود:
آنچه ميتواني خواستند چنين تو از و دادند آزارت و آمدند سراغت به دوباره گر ا =] گرد>
مُـطَْمئنٌّ َوَقلْبُُه كِْرَه ٔاُ مَْن <ٕا+َّ شد: نازل آيه كه بود باره اين در كني]/ تكرار دادهاي انجام پيشتر

بِإ+يماِن>/

آيهها معناي
كـفرش بـه شـود كـافر آوردن ايـمان از پس كس هـر ٕايـمانِِه>; بَـعِد مِـْن بِـاللّىِه كَفََر <مَْن
بظاهر نتيجه در و شده گزير نا و واداشته كفر به كه كسي مگر كِْرَه> ٔاُ مَْن <ٕا+َّ بازخواستميشود,
است/ ايمان از استوار و كنده دلشآ كه حالي در بِإ+يماِن>; مُطَْمئنٌّ <َوَقلْبُُه است, برگزيده كفر
سـخت, خوردن كتك عضو, قطع قتل, كه دانستهاند شراط را اين كراه ا تحقق در فقيهان
انسـان براي آن تحمل و پذيرش كه باشد ميان در قبيل اين از چيزهايي و مدت دراز زندان
توانا ميكند تهديد بدان آنچه دادن انجام بر <مكِره> كه كردهاند شرط همچنين است/ دشوار
كس هر باشد/ ناتوان كردن, فرار كمك به چند هر كننده, كراه ا آزار دفع از نيز <مكَره> و باشد
بـدين تا آورد زبان بر كفر واژههاي گزيري سرنا از نتيجه در و شود <مكَره> شرايطي باچنين
ايماني دل در كه آن به مشروط البته نيست, كار اين در گناهي او بر يابد رهايي آزار از طريق
خويش دل براساسآنچه را بندگان خداوند استكه آن نيز اينحكم دليل باشد/ داشته استوار
در بدانچه را آنان و ميكند بازخواست گشودهاند آن براي خود سينة و دادهاند پيوند آن با را
و اسـ9م دايـرة از كـاري چـنين با مكَره كه آن ديگر نكتة نميسازد/ مكلف نيست توانشان
شده كافر عمار mnopqگفتند خدا رسول به چون همينروياستكه از نميرود/ بيرون مسلماني
و خون به اس9م استو ايمان از كنده آ پا سرتا از عمار نيست, چنين هرگز <نه, فرمود: است

است>/ آميخته در او پوست
بر سينه كه آنان اما َعِظيٌم>; َعَذاٌب َولَُهم اللّىِه, مَِن َغَضٌب فَعَلَيِْهْم َصْدرًا بِالكُفِْر َشَرَح مَْن <َولَكِْن
خداوند است/ بزرگ عذابي را ايشان استو آنان بر خداوند بپذيرندخشم را آن و گشايند كفر

dayani
Typewritten Text
بازگشت به فهرست
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<ذَىلَِك ميفرمايد: و ميكند ذكر گروه اين براي را كيفري چنين استحقاق سبب بعدي آية در
است سبب بدان اين الكَافِريَن>; الَقْوَم يَْهِدي +َ اللّىَه َؤاَنَّ ا+vِخَرِة َعلَي نْيا الدُّ الحيَاَة اْستََحبُّوا بِٔاَنَُّهُم

نميكند/ هدايت را كافر مردمان خداوند و برگزيدند آخرت بر را دنيا زندگي آنها كه
براي خداوند كه است رخصتي مكَره براي كفر واژههاي آوردن زبان بر جواز است گفتني
به دل در كه چونان مكَره هم گر ا البته است/ داده ايشان به آنان با مهرباني و بندگان با مدارا
و كـند حفظ اس9م به را خود وفاداري همچنان نيز ظاهر در داراست وفا و زده چنگ ايمان
خـواهـد بـرتر جايگاهي و بزرگتر پاداشي خداوند نزد بيند شكنجه يا شود كشته كه بپذيرد
رسيده آن دربارة فراواني نقلي دfيل كردهاند, اجماع آن بر عالمان استكه چيزي اين داشت/
گر <ا ميگويد: حنبل بن احمد امام البته دادهاند/ انجام را آن عم9ً صحابه از بسياري و است,

شد؟> خواهد روشن حقيقت كي كند ناداني همچنان نادان و دهد پاسخ تقيه روي از عالم

فقهي فروع در مكَره احكام
ميگويد: القرآن احكام در عربي بن ابوبكر قاضي

در ـ خواستنكرده باز آن بر و داده اجازه اكراه هنگام در خويشرا به كفر خداوند كه آنجا از

نيز را فقهي فروع همة عالمان ـ نقضميكند را دينداري و دين اصل خداوند به كفر كه حالي

از فـرعي در سخني يا كاري به نسبت وقتي اين بنابر كردهاند/ حمل اصولي حكم همين بر

آن بر اثري نه و بازخواستميشود آن به شخصنسبت نه باشد ميان در اكراهي فقهي فروع

و النسيان و الخطٔا امتي عن <رفع كه فقيهان نزد مشهوِر اثر معناست همين مترتبميگردد/بر

سننابن در است/ شـده بـرداشـته من امت از شدهاند واداشته آن بر آنچه و فراموشي خطا, ١ـ
م/ ـ الخطا///>/ امتي من تجاوز الله <ان است: چنين حديث صدر p١٦ باب الطfق, كتاب s ماجه

اتـفاق بـه آن مـضمون ولي نـدارد, صـحيحي سـند گـرچـه خـبر اين عليه>١/ استكرهوا ما

جـمله ايـن از و ورزيـدهانـد اختVف جزئيات در خود آنان چند هر است, صحيح عالمان

است:

جايز آن انجام اكراه صورت شخصدر براي كه است آن نظرصحيح باره اين در زنا: ـ ١

بر حّد اجراي لزوم به حكم كه ابنماجشون خVفنظر بر جاريكرد, حّد او بر نبايد و است

هست انسان طبيعت در كه است شهوتي يك اين وي ديدگاه از زيرا است; كرده كسي چنين

مـورد مـيشود شـهوت ايـن انگـيزش سبب را آنچه وي اما نميشود/ تصور آن بر اكراه و



٤٥٩ ندارد ناسازگاري شرع مقاصد با كه حيلههايي
بـوده, اضـطرارآور و نـاپذير گـريز سببي سبب اين كه بوده غافل اين از و نداده قرار توجه

را آن اخـتياري سـببي كـه است واجب شـهوتي آن مـورد در حـّد اجــراي كــه حــالي در

است/ قياسكرده ضدش بر را ابنماجشونچيزي بدينترتيب, برانگيزد/

تـحقق بـاشد كـراه ا روي از كـه طـVقي كه است آن صحيح نظر باره اين در طVق: ـ ٢

چـنين زيـرا است; كـرده مكـره طـVق آوربودن الزام به حكم ابوحنيفه برابر, در نميپذيرد/

هـمانند نيست, طVق شرط رضايت وجود كه حالي در نيست, دارا را رضايت تنها طVقي

زبـان بـر اختيار روي از را صيغه هازل چه, است; نادرست قياس يك اين اما هازل/ طVق

احكـام سـاختن مترتب كه حالي در است, ندانسته ملتزم آن احكام به را خود تنها و آورده

ميآورد/ زبان بر را صيغه كه دستكسي به نه است دستشارع به اسبابصحيح بر صحيح

حقيقت در است معنايي بردارندة در كه لفظي قصد معنا و لفظ تVزم دليل به اين, بر افزون

مانع اين و كرده خللپيدا وي قصد و اختيار اساسًا مكَره مورد در اما هست/ نيز معنا آن قصد

آزار كردن دور هدفمكَره تنها نميبيني آيا مناسبخويشاست/ حكم سبببه منتهيشدن

و اختيار كه را كسي ميتوان چگونه اين بنابر همسرش؟ بر طVق ايقاع نه است بوده خود از

آوردن زبان بر در كه قياسكرد كسي استبر كرده پيدا خلل لفظ آوردن زبان بر در او قصد

است؟ داشته كامل اختيار لفظ

جـايز شـده وادار ديگـري كشتن به كه كسي براي امت اجماع به باره, اين در : قتل ـ ٣

آن براي تنها و ستم روي از زيرا قصاصميشود; دهد انجام كار اين گر ا و بكشد را او نيست

سحنون و ابوحنيفه البته است/ استكشته برابر او با كه را ديگري انسان بماند زنده خود كه

است/ زده سر دو آن از كه است لغزشي فتوا اين نميشود/ قصاص كسي چنين گفتهاند:

ميگويد: الدليل اقامة در تيميه ابن
شـهادت, نذر, سوگند, رجوع, طVق, نكاح, رهن, قرض, بيع, همانند مكره, اقوال و عقود

اجماع اينها بيشتر مورد در بياثرند/ و لغو همه دستگفتهها, اين از و ارتداد اقرار, َاْنقضاوت, <ِا0ّى و كِْرَه> ٔاُ مَْن <ٕا0َّ هـمانند آياتي در است, كرده دvلت قرآن نيز برخي بر و دارد وجود

مـا و النسـيان و الخطٔا عن vمتي <عفي كه است پيامبر از منقول حديث در تُقىاًة>/ مِنُهْم تَتَُّقوا
است/ بخشوده شدهاند واداشته بدان آنچه و نسيان و خطا از من امت براي ١ـ

/١٦ باب الطfق, كتاب ماجه, ابن سنن : ك/ ر/ نيست/ عتق و طfق كراه ا حالت در ٢ـ

اغـVق از مـقصود كـه اغـVق>٢ فـي vعـتاق و طـVق v> فـرمود: نـيز و عليه>١ استكرهوا
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است/ رسيده صحابه از قبيل اين از آثاري اين بر افزون است/ اكراه همان

ظالمي گر ا اما نباشد/ ستم موضع در و باشد مظلوم مكَره صورتياستكه در همه اينها البته
استو جاري او بر و جايز شرعًا كراه ا اين شود كراه ا ميورزد خودداري حق به دادن تن از كه
احكام ترتب جلوگير كراه ا و ميگردد مترتب آنها بر اسباب شرعِي احكام آن, وجود رغم به
اخت9في هيچ عالمان ميان مسٔاله اين در گفتهاند ديگران و ابنعربي كه چونان نيست/ شرعي

ندارد/ وجود
ميگويد: المعاد زاد در قيم ابن

بـدين شود اكراه كفر واژههاي آوردن زبان به بر كسي گر ا كه است كرده دvلت اين بر قرآن

آوردنـي اسـVم چـنين بـا شود اكراه شدن مسلمان بر كسي هم گر ا و نميگردد, كافر سبب

نميشود/ مسلمان

آن بر آنچه به را او و گذشته در مكَره از سبحان خداوند كه دvلتكرده اين بر نيز سنت

مكره گفتههاي است مراد قطعا آنچه حكم اين در البته است/ نكرده خواست باز شده اكراه

دارد: وجود تفصيلي او كردههاي و افعال بارة در اما است/

انـجام رمـضان, ماه روز در چيزي خوردن همانند ميشود, مباح اكراه واسطة به آنچه ـ

احرام; در شده لباسدوخته پوشيدن و نماز, حال در كاري

همانند خواستميشود, باز آنها انجام بر مكره و نميشود مباح اكراه واسطة به آنچه ـ

باشد; داشته آن مناسب جرمي كه آن بي كسي مال بردن ميان از يا كشتنبيگناه,

كه دزديدن و كردن زنا شرابخوردن, همانند دارد, وجود اختVفنظر آن دربارة آنچه ـ

كارها اين انجام كس هر اختVفاست; اكراه حالت در آنها ارتكاب به نسبت حّد اجراي در

بـه را آنـها انـجام كـه هـر و مـيكند, حكم حّد اجراي به نميشمرد مباح اكراه واسطة به را

نـظر دو عـالمان بـاره, ايـن در مـيكند/ حكم حّد اجراي عدم به ميداند مباح اكراه واسطة

است/ روايترسيده دو نيز احمد امام از و دارند

مفسدة ميشوند انجام وقتي افعال كه است آن اكراه باب در افعال و اقوال ميان تفاوت

كـه اقـوال خـVف بـر نـميرود, ميان از باشند] پذيرفته صورت اكراه روي از چند [هر آنها
به كه فعلي مفسدة چه, دانست; ديوانه و خوابيده اقوال همانند و بياثر و لغو را آنها ميتوان

در تـنها كـه قـول از نـاشي مـفسدة خVف بر است, جاي بر پا و ثابت نميشود مباح اكراه

گـفته نـيز اختيار روي از و باشد گاه آ ميگويد آنچه از گويندهاش كه مييابد تحقق صورتي

باشد/



٤٦١ ندارد ناسازگاري شرع مقاصد با كه حيلههايي
ميافزايد: ادامه در قيم ابن

از صحيح طريق به دادهاند; فتوا مكره اقرار و طVق تحقق عدم mnopqبه خدا رسول اصحاب

بزني, يا دهي, آزار را او كه نيستوقتي امين برخود شخص, گفت: استكه روايتشده عمر

طـنابي از را خـود كسـي كـه است رسـيده ديگـر صـحيح روايت بـه هـمچنين بـبندي/ يـا

پـاره را ريسـمان ايـن يـا گـفت: و آمـد زنش هنگام اين در آَرد/ فراهم عسل تا كرد آويزان

نـپذيرفت/ او امـا نكـند/ چـنين كـه داد سوگند را خود زن مرد ميدهي/ طVق مرا يا ميكنم

او بـه عـمر گـفت/ باز او براي را داستان اين و آمد عمر نزد آنگاه و داد طVق را او نيز مرد

مكـره طـVق cdefgنـيز عـلي نيست/ طVق دادهاي انجام آنچه كه برگرد همسرت نزد گفت:

طـVق بـارة در زبـير ابـن و عـمر ابـن از مـيگويد: هـم عرج بن ثابت نميدانست/ نافذ را

/٣٩ و ٣٨ ص ,٤ ,ج المعاد زاد ك/: ر/ ١ـ

ندارد/١ هيچاعتباري گفتند: دو هر و پرسيدم مكَره

حيله جواز بر آيهها گواهي
را تحملش تاب كه شكنجهاي و آزار با كسي گر ا است جايز كه ميكند دfلت اين بر آيه
واژههاي شود, گزير نا و واداشته كفر به و كند تحمل را آن ميتواند بسيار سختي با يا و ندارد
كـفر پـذيرش بـر سينه و داشته استوار ايماني دل در كه آن بر مشروط آورد, زبان بر را كفر
زبان بر باشد/ شكنجه و آزار از او راهرهايي تنها نيز واژهها اين آوردن زبان بر و باشد نگشوده
ظاهرش كه است حيلهاي خود از آزار كردن دور براي حالتي چنين در كفر واژههاي آوردن

است/ خويش از آزار كردن دور آن از هدف و ايمان باطنش كفر,
بياثر و لغو مظلوم مكره اقوال و عقود كه ميكند حكايت آن از ديگر شرعي ادلة همچنين
بر پيشگفته, اوصاف با كراه ا هرگاه اين بنابر نميشود/ بار آنها بر شرعي احكام و آثار استو
كرده قصد معنايشرا كه آن بدون آوردن زبان بر يعني اين[= پذيرد, كاريتحقق انجام يا گفتن
بـه ميخواهد ناروا و ستم به كه آزاري كردن دور هدف به كه است مشروع حيلهاي باشد]
نافذ پذيرد صورت حالتي چنين در كه كاري هرگونه fًاصو ميپذيرد/ صورت شخصبرسد

است/ رضايت شرط فاقد كه چرا نيست;
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نكته دو
با ميدارد اظهار آنچه كه نظر اين از شده كراه ا كفر واژههاي آوردن زبان به بر كه كسي ١ـ
از مكره كه آنجا از اما ميكند, پيدا ك اشترا منافق با است ناسازگار ميسازد پنهان دل در آنچه
كفر دارد دل در آنچه منافقچون ولي استنكوهشنميشود, برخوردار استواري قلبي ايمان

ميگيرد/ جاي دورخ در جايگاه بدترين در و نكوهشميشود است
نكرده, اراده را آن معناي لفظ, از و آن حكم سببشرعي, از كه نظر اين از مظلوم مكَره ـ ٢
ميجويد بهره حيله از باطل هدفي براي كه كس آن با است كرده اراده را ديگر چيزي بلكه و
ح9ل پي در حيله از كننده استفاده كه دارند تفاوت يكديگر با نظر اين از اما مييابد, اشتراك
آنچه از نتيجه در و است خلع نام به سوگند حنث و نكاح نام به تحليل بيع, نام به ربا كردن
ولي نـيست, پـذيرفته او عذر و است نكوهيده شرعًا و كرده اراده را نادرست هدفي ميكند
در و خويشبوده آبروي يا و مال يا جان از آزار كردن دور پي در تنها او برخ9ف مظلوم مكره
است; پذيرفته عذرش و ستوده شرعًا روي همين از استو پسنديده قصدي وي قصد نتيجه

نيست/ جايز ديگري بر قياسيكي و هستند يكديگر ضد دو اين

سوگند از گريز راه cdefgو ايوب داستان : ١٠
است: آورده را ايوب داستان قرآن از سوره دو در خداوند

ميفرمايد: كه آنجا انبياء سورة در يكي
مِْن بِه مَا فَكََشْفنَا لَُه فَاستَجبْنَا اِحِميَن# الرَّ ٔاَْرَحُم ٔاَنَْت َو رُّ الضُّ نَِي مَسَّ ٔاَنِّي َربَُّه نَاَدي ٕاذْ ٔاَيُّوَب َو >

در مـرا رنـج و بيماري كه داد ندا را پروردگارش كه كن,آنگاه ياد را ايوب : ٨٤ و ٨٣ : انبياء ١ـ
برداشتيم او از بيماري و برآورديم را او خواسته ما پس مهرباناني/ مهربانترين خود تو و است برگرفته
بـراي آوري يـاد مـايه و ما جانب از رحمتي اين بازگردانديم/ او به را آن همانند نيز و خاندانش و

بود/ پرستشگران

لِلَعابِديَن>/١ كَْري ِعنِْدنَاَوِذ مِْن َرْحَمًة مَعَُهْم مِثْلَُهْم َو ٔاَهْلَُه آتَيْنَاُه َو ُضرٍّ
ميفرمايد: صكه سورة در ديگري و

هىَذا بِِرْجلَِك, كْض ٔاُْر َعَذاٍب# َو بِنُْصٍب يْطَاُن الشَّ نَِي مَسَّ ٔاَنِّي َربَُّه نَاَدي ٕاذْ ٔاَيُّوَب َعبَْدنَا كُْر <َواذْ
َوُخْذ أ+لْبَاِب# ِ+ولِي كَْري َوِذ مِنّا َرْحَمًة مَعَُهْم مِثْلَُهْم َو ٔاَهْلَُه لَُه َوهَبْنَا َو َشَراٌب# َو بَاِرٌد مُغْتََسٌل

dayani
Typewritten Text
بازگشت به فهرست
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به مرا شيطان كه داد ندا را پروردگارش كه هنگام آن آر, ياد را ايوب ما بنده :٤٤ ـ ٤١ . ص ١ـ
نوشيدن/ براي و شستن براي سرد است اينآبي بكوب/ زمين بر پايترا است/ انداخته رنج و سختي
بـراي يـادآوري مـايه و مـا از رحـمتي تا بخشيديم ياران ديگر از آن همچنِد و خانوادهاش او به و
را او مشكـن/ خود سوگند و بزن آن با و دستگير در باريك چوبهاي از دستهاي باشد/ خردمندان

داشت/ ما بردرگاه روي هميشه كه بندهاي خوب چه يافتيم/ صابر بندهاي

اٌب>/١ ٔاَوَّ ٕانَُّه الَعبُْد نِْعَم َصابِرًا, َوَجْدنَاُه ٕانَّا تَْحنَْث, +َ َو بِِه فَاْضِرْب ِضْغثًا بِيدَك

آيهها شرح
كـه كردهاند ذكر روايتهايي و آوردهاند ميان به سخن بسيار داستان اين شرح در مفسران
از آن صدور كه روايتصحيح يك حتي آنها ميان در استو اسرائيليات از آنها بيشتر يا همه
عبرت نكتههاي و آيهها معناي فهم ديگر, سويي از ندارد/ وجود باشد شده mnopqثابت پيامبر
به خود تفسير در عربي بن ابوبكر قاضي نيست/ كردهاند ذكر كه رواياتي به بسته هيچ آن آموز

ميگويد: التٔاويل قانون نام
آيـة دو در او دربـارة خـداونـد آنـچه مگـر است نـرسيده صحيحي خبر هيچ ايوب دربارة

او دربـارة صـحيح طـريق بـه سـخني هـيچ mnopqنـيز پـيامبر از است/ داده خبر Yص و Sانبيا

بـود بـرهنه ايـوب كـه حـالي <در فرمود: حضرت كه آورده بخاري آنچه مگر نشده روايت

ايـوب, اي كـه خـوانـد را او خـدايش افتاد او پشت طVبر از ملخي پاي ميكرد شستشو و

نـياز بـي تـو بـركت از امـا چرا/ پروردگارا, گفت: نكردم؟ نياز بي ميبيني آنچه از را تو مگر

نيستم>/

اين است, نرسيده او دربارة گفتيم آنچه جز سنت و قرآن در صحيح چيزي كه هنگامي

كدام از ميگويد را آنچه خود وي و ميرساند گوششنوندگان به را او خبر استكه كسي چه

نقلكنندهاي كه چرا است; برساخته خردمندان, ديدگاه از هم اسرائيليات است؟ شنيده زبان

اين در كه كتابهايي از دست و فروبند شده نوشته اسرائيليات اين از آنچه از پسديده ندارد/

نيفزايد/ سستي جز تو انديشة بر كه ببند, آنها شنيدن بر را گوشهايت و استبشوي باره

است, بـوده مـناسب كـه گـونه آن روايـات, ايـن نقد به خود گفتههاي درادامة ابنعربي
و است بـعيد ايـن مـيگويد: برخي دربارة است, باطل اين ميگويد: برخي دربارة پرداخته,
خواستخداوند به ما دارد/ شدن نقل به نياز اما است ممكن اين ميگويد: ديگر برخي دربارة

رفت/ پيشخواهيم روايتها اين نقد در او شيوة بر
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حقيقي استعمال در <ضر> گرفتهاند: بيماري معناي به انبياء آية در را <ُضّر> واژة مفسران
ايوب به كه بيماريي اين چگونگي بارة در ولي ميرود, كار به بيماري بر دfلت براي نيز خود
كه دانست بيماريي معناي به را آن ميبايست اين بنابر و است نيامده حديثي يا آيه بود رسيده
باشد/ نداشته پي در را بينندگان نفرت موجبات و نياورد وجود به بدن در زشتيي و قبح هيچ
ايـن هم اين, بنابر و است نرسيده ياحديثصحيحي آيه بيماري اين مدت دربارة همچنين
مدت كوتاه كه دارد وجود احتمال اين هم و بوده مدت دراز بيماري كه دارد وجود احتمال
كردن شكيبايي واسطة به خويشرا رسوfن از رسولي خداوند كه بيماريي آن البته است/ بوده

باشد/ داشته مدتيطوfني هم سختو دردي ميبايستهم ميستايد آن در
َو بِنُْصٍب يْطَاُن الشَّ نَِي مَسَّ <ٔاَنِّي گفت: كه است cdefgآمده پيامبر ايوب زبان از ص سوره در
آمده انبياء سورة در كه <ضر> همان معناي به را عذاب و نُْصب مفسران از بسياري َعَذاٍب>/
استتا آن سبب به فعل اسناد باب از شيطان به <مس> فعل اسناد تفسير اين بر استگرفتهاند/
شيطان كهچگونه اين اما شود/ داشته استنگه كهخداوند فاعلحقيقي ادببا رهگذر, اين از
بدان قرآن كه است چيزي بوده, بيماري آن سبب سخن ديگر به و عذاب و نُْصب آن سبب
بسنده و موجز صورت به داستانها به پرداختن در ويژةخود شيوة با همسوي است, نپرداخته
شيطان كهچگونه جزئياتاين بيان در مفسران از برخي البته است/ آموز عبرت آنچه به داشتن
صحيح سند به كه روايت يك حتي آنها ميان در كه آوردهاند روايتهايي شد بيماري آن سبب
هـمه از كـمتر كه روايتي و پذيرش به روايتها اين نزديكترين ندارد/ وجود باشد شده cdefgثابت ايـوب دل بـه را وسـوسه ايـن شيطان گفتهاند: كه است اين دارد, سندي اشكال روايتها
بزرگ ب9يي چنين بر كردن صبر با وسيله بدين تا بخواهد بزرگ ب9يي خداوند از كه انداخت

يابد/ عظيم پاداشي
يك پيامبران مقام به بانظر خداوند, از عافيتطلبيدن برابر در خواستن ب9 استكه روشن
قرآن كسكه نميكند/برايهر ايجاد هيچخللي آنان بلند جايگاه در اينوجود با اما است, گناه
و ابت9 باب از رسيد ايوب به كه رنجي دو آن دريابد كه ميكند بسنده بخواند تفسير اين بر را
يا كبيره گناه به كه نبود نوعي از وسوسه آن چند هر داد, رخ شيطان وسوسة پي در و امتحان
از شـود گـفته او بـه صـورت رساترين به تا شد الهام ايوب به خواسته اين بينجامد/ صغيره
ديگران تا است آورده قرآن در را داستان اين نيز خداوند باشد/ حذر بر شيطان وسوسههاي
نيك يكانديشة را شخصآن خود كه مييابد راه انديشهاي هم پاك دلهاي به گاه حتي بدانند
مـيبايست ايـن بنابر هست/ دادنش انجام از بهتر آن ترك حقيقت, در كه حالي در ميداند,
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شود روشن كه آن مگر نپذيرد را آن و نسپارد دل ميگذرد دل در كه انديشهاي هيچ به انسان

است/ الهي نور از پرتوي
همان معناي به آمده, ص سورة در كه را <عذاب> و <نُْصب> كه است كساني ديدگاه اين

است/ آمده انبياء سورة در كه دانستهاند <ُضّر>ي
رنجيدگي دانستهاند, رنجيدگي و آزردگي دل معناي به را آن مفسران, از ديگر گروهي اما
از ناشي يا و دهد, نشان بيتابي و پندارد بزرگ را خويش بيماري تا شيطان وسوسة از ناشي
چـنان بـه را خويش پيامبران خداوند كه اين بر مبني قومش افراد از يكي به شيطان وسوسة
از يكي به شيطان وسوسة از ناشي يا و نميسازد, مبت9 ساخته گرفتار بدان ايوبرا كه بيماريي
خداوند خشم كه را گناهاني از يكي يافتكه خواهد شفا صورتي در ايوبتنها كه او همسران
به را راهي چنين شيطان كه باشد داشته روايتصحت اين گر ا البته دهد, انجام ميانگيزد بر را
از مفسران از گروه اين كند/ خويشتوصيه همسر به را آن وي تا است نمايانده ايوب همسر
بـه عـنوان [بـه شيطان به ايوب بيماري اسناد وجه كه برگزيدهاند را تفسيري چنين روي آن
براي ممكن احتمال نزديكترين ديدهاند سوي آن از و نشده روشن برايشان آن] آورنده وجود
پيامبران از پيامبري بيمار اين كه هنگامي بويژه شد, گفته كه است همان بيمار وسوسة تفسير
معناي همان بر را انبياء سورة در <ُضّر> واژة مفسران از گروه اين است گفتني باشد/ خداوند

گذاشتهاند/ باقي حقيقياش
كه را وسوسه اين شّر خواست خداوند از ظرافت با و ادب و كنايه طريق به ايوب سپس
كند/ دور او از نيز را بيماري و سازد دور او از دهد آزار بيماري اصل از بيش را استاو ممكن
پي در كه را وسوسهاي نتيجه در بيمارياشو بدانچه را او خواسته, اين برابر در پسخداوند
بكوب/ زمين پايخويشبر با بِِرْجلَِك>; كُْض <ٔاُْر فرمود: و نمود راه ميبرد ميان از است آورده
> فرمود: او به خداوند آنگاه جوشيد/ بر زمين از آبي چشمة نتيجه در و كرد را كار اين نيز او
و ظـاهري شـفاي و است نوشيدني و سرد و غسل براي آبي اين َشَراٌب> َو بَاِرٌد مُغْتََسٌل هىَذا
و بيماري [از و كرد را كار اين نيز او بنوش/ آن از و كن غسل آن در دارد/ خود در را تو باطني
كـرديم معنا را آيه اساس اين بر و گرفتيم تقدير در ما آنچه همة يافت/ شفا وسوسه] از هم
و ايـوب دعـاي پس در آيـه اين آمدن چه, ميكند; دfلت آن بر ك9م سياق كه است چيزي
خود بخشد, شفا بيماري اين از ناشي وسوسه از يا بيماري از را او كه خداوند از او خواستة
دارد/ ايوبپيوندي دعاي شدن آورده بر با كوبيدن زمين بر پاي و دويدن اين استكه آن دليل
او به آورد بر را او دعاي خواسته كه حال همان در و ايوب پسدعاي در خداوند كه هم اين



فقه فلسفة با ناسازگار شرعي; حيلههاي ٤٦٦

را كار اين وي كه ميشود حمل معنا اين بر است داده كوبيدن زمين بر پاي و دويدن فرمان
بدان بِِرْجلَِك> كُْض <ٔاُْر امر پساز َشَراٌب> َو بَاِرٌد مُغْتََسٌل هىَذا عبارت< همچنين است/ داده انجام
است آن آيه ظاهر است/ آمده پديد زدن زمين بر گام همان نتيجة در اينچشمه كه دارد اشعار
همين از است/ يكچيز شده, داده خبر آن از َشَراٌب> َو بَاِرٌد مُغْتََسٌل هىَذا > عبارت در آنچه كه
را تـفسير آن و جـوشيد, بـر چشـمه يك كوبيد زمين بر پا ايوب كه آن از پس گفتيم: روي,
دارد/ چشمه دو اين به اشاره <شراب> و <بارد> و جوشيده بر چشمه دو ميگويد: كه نپذيرفتيم
اين بر خداوند كه حالي در داشته, فايدهاي ايوبچه كوبيدن برزمين پاي كسبگويد: گر ا
پـاسخ در ـ جـوشاند بـر زمـين از چشمهاي نيز كوبيدن زمين بر پاي آن بدون كه تواناست
مـعجزههاي از مـعجزهاي بخواهـد چون كه گرفته قرار آن بر خداوند مشيّت گفت: خواهيم
آن و مـينمايد آشكـار سـبب كه دهد فرمان كاري انجام به را آنان سازد, آشكار را پيامبران
به كه چونان دارد, پيوندي سبب اين با است] شده ياد آن از معجزه واژه به كه بزرگ[ پديدار
بر زمين از چشمه دوازده آن پي در <و آورد فرو سنگ بر را خويش عصاي داد فرمان موسي
دريا آن پي در <و آورد فرود دريا بر را خويش عصاي داد فرمان او به كه چونان يا جوشيد>,
كه عادي كاري چنين با بود>/ ايستاده جاي بر سترگ ديواري چون آن جانب هر و شكافت
گاهي آ اين از مردمان ميپيوندد وقوع به العاده خارق رخدادي پيآن در و ميدهد انجام پيامبر
نـبوت بر دfلت براي تنها خداوند را العاده خارق پديدار اين كه مييابند بيشتري اطمينان و

است/ ساخته آشكار پيامبر
آتَيْنَاُه <َو انبياء سوره در و ـ أ+لْبَاِب> ِ+ولِي كَْري َوِذ مِنّا َرْحَمًة مَعَُهْم مِثْلَُهْم َو ٔاَهْلَُه لَُه َوهَبْنَا <َو
او گـرفتاري و بـ9 دوران در گفتهاند: ـ لِلعابِديَن> كْريى ِعنِْدنَاَوِذ مِْن َرْحَمًة مَعَُهْم مِثْلَُهْم َو ٔاَهْلَُه
شد/ زاده او براي آنان همانند و شدند زنده او براي دوره آن از پس اما مردند, همه پسرانش
است آن ديگر قول مينمايد/ مناسبتر آيه ظاهر با ايننظر گفتهاند, ديگران و ابوحيان كه چونان
و آورد گرد او پيرامون در بودند گسيخته هم از و كنده پرا كه آن پساز را او فرزندان كهخداوند
ديگري اقوال قول دو اين جز رسيد/ پدران شمار اندازة به آنان شمار كه آن تا زادند فرزنداني

است/ شده گفته نيز
كه ميگيرد را خاصخود جايگاه هنگامي شده نهاده ايوب بر مورد اين در كه منّتي البته
پشتيباني دعوتش و رسالت در را او و آورند ايمان او به كه باشند بوده كساني از او فرزندان
و ورزيدهاند cdefgاخت9ف ايوب دعاي برابر در منّت اين جايگاه بارة در عالمان اينجا در كنند/
طرفشدن بر ايوب كه دارند <ُضّر>ي تفسير در استكه ديدگاهي تفاوت زاييده اخت9ف اين



٤٦٧ ندارد ناسازگاري شرع مقاصد با كه حيلههايي
گرداندن بر گفتهاند: كردهاند تفسير بيماري به تنها را آن كه كساني خواست; خداوند از را آن
بر الهي نعمت ترتيب بدين تا اوست دعاي برآوردن بر افزون و جدا چيزي وي به ايوب اهل
در كـه شده عطف <فَاستَجبْنَالَُه> بر َوهَبْنَالَُه> <َو عبارت تفسير, اين در شود/ كامل و تمام وي
و او گرفتاريخود و ب9 را <ُضْر> كه كساني اما است/ صمقدر سورة در و مذكور انبياء سورة
عطفبر انبيا سورة در و استجابتدعا مكان در را َوهَبْنىالَُه> <َو عبارت كردهاند, كسانشتفسير
كه آن همانند عبارتمحذوفدانستهاند, يك بر سورةصعطف در و < ُضرٍّ مِْن بِه مَا <فَكََشْفنَا
<و عبارت تفسير اين در طبعًا اهله>/ وهبناله جلكو اركضبر له قلنا و <فاستجبناله شود: گفته

است/ استعطفشده تقدير در كه <قلنا> بر وهبنا>
بيماري يك به ايوب كه است بازگفته ما براي اندازه ايوبهمين داستان تمامي از خداوند
و صبر جز چيز هيچ گرفتاري اين برابر در و شد گرفتار خاندان و كسان از جدايي به سختو
كـه آن نـيز و بـود كـامل عافيت او پسنديده صبر اين فرجام و نداد نشان خود از خشنودي
بـراي آوري يـاد اين و شد گردانده باز او نزد آن همانند شماري بع9وة كسانش و فرزندان
كنند, صبر الهي تقدير و قضا برابر در كه اين در است, خردمندان براي الگويي و پرستشگران
دشواري هر پي در و سختي همراه گشايش بدانند و بسپرند او به را كارها و باشند او تسليم
تناسب به برتران, و گزيدگان كه هستند ب9 از گونههايي آن همانند و بيماري و است, آسانيي
شود, افزوده دارند خداوند نزد كه درجهاي بر تا شوند گرفتار بدان ميتوانند دارند, كه برتريي

شد/ گرفتار و بيمار فلسفهاي چنين با ايوب كه چونان
آيه اين اٌب>; ٔاَوَّ ٕانَُّه الَعبُْد نِْعَم َصابِرًا, َوَجْدنَاُه ٕانَّا تَْحنَْث, +َ َو بِِه فَاْضِرْب ِضْغثًا بِيدَك <َوُخْذ
در ايـوب مـيگويند: مـفسران كرد/ cdefgوحي ايوب به خداوند كه ميكند حكايت را سخني
كرد ياد سوگند بود آورده خشم به را او و داده زنشانجام كه كاري دليل به بيمارياش دوران
شفا را او خداوند كه آن پساز بزند/ تازيانه صد خويشرا زن بخشد شفا را او خداوند گر ا كه
همسر كه چرا قرارداد, سوگند شكستن از گريزي راه او ترخيصبراي اين با و آيه اين در داد
بود/ پيشگرفته در شايسته رفتاري او با و ورزيده شكيبايي او برسختي كرده, نيكي او به وي
كرده ياد سوگند ايوب آن واسطة به كه علتي در اينپس از اما دارند نظر اتفاق اينجا تا مفسران
كه داشتهاند اظهار فراواني نظريههاي و ورزيده اخت9ف زند تازيانه را خويش همسر كه بود
ناقل و نقل داراي اما گيرد, قرار پذيرش مورد ميتواند برخي و است مردود ك9ً آنها از برخي
آن برابر در شيطان كه است آن شود پذيرفته ميتواند كه نظريههايي چكيدة نيست/ صحيحي
نماياند, او به را ايوب درد چارة و بهبود راه و آمد در طيب يا دهنده اندرز يك سيماي به زن
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مٔومن يك براي شرع ديدگاه از انجامش كه دهد انجام خاص كاري ايوب كه آن بر مشروط
آن در كه مخالفتي و عصيان متوجه و نهاد ميان در ايوب با را درمان راه اين نيز زن نيست/ جايز
همين از است/ بوده شيطان شده همسرشنمايان برابر در كه دريافتآن ايوب اما هستنشد/
بود چنين كرد/ ارائه او به شيطان از يافته الهام پيشنهادي چنين زن چرا كه شد خشمگين روي

زند/ تازيانه صد كار اين جرم به را خويش زن كرد ياد سوگند ايوب كه
نگه آنها حقيقي معاني بر را الفاظ و كنيم نظر صرف آوردهاند مفسران كه روايتهايي از گر ا
صادر سوگندي ايوب از گفت: خواهيم باشيم داشته نظر در نيز را ايجاز در قرآن شيوة و داريم
است نـبرده نام آن از قرآن كه دليلي به را خود مملوكان يا كسان از يكي كه اين بر مبني شد
صـد ميبايست وي سوگندي چنين موجب به كه جا آن از كند/ ادب و زند تازيانه تعدادي
بود عرف در آنچه از آسانتر راهي به را او خداوند زند او بر هم از جداي يكو به يك تازيانه
سوگند آنها زدن بر كه تازيانههايي شمار به رشته چند از مركب دستهاي كه اين آن و نمود, راه
كننده نياز بي و مجزي سوگند به وفاي در را كار همين خداوند بنوازد/ وي بدن بر بود خورده
كه كسي به احسان سويي از شده, مراعات سوگند حرمت سويي از رخصت اين در دانست/
تصميم آن بر ايوب آنچه اجراي هم ديگر سويي از و بخورد تازيانه ميبايست سوگند بنابر
امـا است, آزارنده چند هر رشته چند از آمده فراهم دستة آن به زدن تازيانه چه, بود; گرفته
به پيدرپي تازيانههاي زدن سبب به كه است چيزي آن از كمتر دارد وجود آن در كه آزاري
كه فردي آن به هم و ميكند وفا خورده كه سوگندي ايوببه هم اينترتيب, به و ميآيد وجود

نميرسد/ فراواني آزار بخورد تازيانه بناست
به قرآن كه چرا ميدارد; بسنده است آموز عبرت آنچه به داستان اين مورد در كريم قرآن
زدن تازيانه بر كند مشخص باشيم داشته انتظار تا است, نشده نازل داستان كتاب يك عنوان
اين در است/ بوده چه تازيانه شمار يا و بوده, چه سوگند اين علت خورده, سوگند كسي چه
با تفسير دامنة گستراندن نوعي تنها ميآورند داستان اين جزئيات ميان در مفسران آنچه ميان,
كه ميدهند انجام را كار اين حالي در آنان است/ رسيده آنان به كه است روايتهايي از استفاده

نيست/ جزئيات اين شناخت به بسته هيچ آيه از آموختن عبرت ميدانند خود
يا كرده كاري كسانش از يكي ديد ايوب كه است همين تنها آيه اين در آموز عبرت نكتة
آن كرد ياد سوگند بود خشمگين كه حالي در روي همين از است/ كيفر سزاوار كه گفته سخني
رهگـذرش از كـه نـماياند او بـه راهـي خداونـد اما دهد/ كيفر تازيانه ضربه چند به را كس
از را كيفر سختي از بخشي ديگر سويي از و بدارد پاس را سوگند احترام سويي از ميتوانست



٤٦٩ ندارد ناسازگاري شرع مقاصد با كه حيلههايي
و شده, آورده زبان بر خدايي خشمي پي در كه بود سوگندي سوگند اين اين, بنابر ببرد/ ميان
كه است چنين خويش/ پرهيزگار بندگان بر خداوند رحمت آثار از بود اثري نيز تخفيف آن

sشـماره اUسfميه الهداية مجلة در حسين خضر محمد مقالة از را آيهها اين تفسير مولف ١ـ
است/ المحيطدرآميخته البحر و المعاني روح از ديگر نكاتي با و برگرفته p٧ دورة ,١٠

اٌب>/١ ٔاَوَّ ٕانَُّه الَعبُْد نِْعَم َصابِرًا, َوَجْدنَاُه <ٕانَّا ميفرمايد: خداوند

ايوب رخصت دربارة عالمان موضع
خويشوفادار سوگند به آن وسيلة به تا پيشگرفت در ايوب كه گريزي راه دربارة عالمان

دارند: نظر سه نشكند را آن و باشد
كسـي نمونه براي گر ا اين بنابر نيست, حيله مصاديق از مورد اين اص9ً كه اين اول: نظر
هم دارد, كه اط9قي حكم به گفته اين زد خواهم تازيانه صد را ف9ني سوگند بهخداوند بگويد
رشته آنصد در كه را يكضربهاي هم و ميگيرد بر در را هم از جداي تازيانةيكبهيكو صد
چنين ديدگاه اين به معتقدان از برخي البته شود/ شخصنواخته بدن بر يكبار به تازيانه صد يا

شخصبرسد/ بدن به تازيانه آن ميبايستهمة حتمًا اخير صورت در كه كردهاند شرط
تازيانة صد زدن ميكند تبادر ذهن به سخني چنين از آنچه كه ميشود اشكال نظر اين بر
گر ا اين, بر افزون حقيقت/ ع9مت نيز تبادر سوي ديگر از و است يكبهيك و هم از جداي
نميتوانستيم بود, سوگندي چنين الفاظ وضعي مدلول هم با همه تازيانه مجموعه يك زدن
خـويش بـزرگوار پـيامبران از پـيامبري بـراي را سـوگند مقتضاي و موجب خداوند بگوييم
كه اين بر مبني كردهاند, مطرح نظر اين به معتقدان از برخي كه هم شرطي است/ داده تخفيف
دfلت آن بـر آيـه نه كه است چيزي برسد, شخص بدن به يارشتهها تازيانه همة ميبايست

عرف/ نه لغتو نه ميكند,
از جـداي صـورت به تازيانهها زدن آن, اط9ق فرض در سوگند اين مقتضاي دوم: نظر
اين مقتضاي cdefgاست/ ايوب براي ويژه رخصتي تنها آمده آيه اين در آنچه اما است, همديگر
سوگند آن بر را آنچه بايد يا بخورد ايوب سوگند همانند سوگندي كسي گر ا كه است آن نظر
شكستن كفارة يا و دهد انجام گانه, وجدا يك به يك صورت به تازيانه زدن يعني كرده, ياد

بدهد/ سوگند
است: نكته دو بوده ايوب رخصتويژة اين كه آن دليل
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ما آيين در آنچه با كه هست نيز ما شريعت صورتي در تنها ما از پيش شرايع كه اين ـ الف
مـا شريعت بنابر چه, دارد; وجود مخالفتي چنين جا اين در اما باشد/ نداشته مخالفتي آمده
اين شرع/ يا لغتو يا عرف, يا استقصدشخصاست, معتبر و معيار سوگند تفسير در آنچه
از جداي يكو به يك تازيانه زدن نخست, معيار سه است ظاهر كه چونان استكه حالي در
صحابه mnopqو پيامبر كه روي آن از ميطلبد, را همين نيز معيار چهارمين و ايجابميكند را هم
كُلَّ وا فَاْجلُِد انِي wلزَّ َو انَيُِة <wلزَّ آيه به كه زنا حّد حدوديچون او از پس مسلمانان عموم بلكه و

زنيد/ تازيانه صد را كار زنا مرد و زن : ٢ نور. ١ـ
زنيد/ تازيانه هشتاد را پسآنان : ٤ نور. ٢ـ

را ميگساري حّد نيز و َجلَدٍة>٢ انيىَن ثَمى <فَاْجلُِدوهُْم آيه به كه حّدقذف ,
َجلَْدٍة>١ مائََة ا مِنُْهمى اِحٍد وى

در ميكردند, اجرا يك به يك و هم از ضربههايجدا زدن با تنها است ثابتشده سنت به كه
اينجا در بود سوگند به كردن عمل معناي يكضربتبه در تازيانه يكرشته زدن گر ا كه حالي

ميشد/ برداشته ميگسار قاذفو كار, زنا بر حّد اجراي در ضربهها تعدد نيز
بعدها و بود نشده تشريع اس9م صدر در حتي بلكه و ايوب دوران در كفاره كه اين ـ ب
را خويش سوگند هيچگاه <ابوبكر ميگويد: كه است عايشه سخن ادعا, اين گواه شد/ تشريع
ايوب دوران در اين بنابر كرد>/ نازل را سوگند كفارة خداوند كه آن از پس مگر نميشكست
روي همين از و است نداشته خويش سوگند اجراي جز راهي ميخورده سوگندي كه كسي
آنچه از آسانتر راهي به را او خواست خورد, سوگندي چنان ايوب كه آن از پس خداوند, نيز
باشد/ كرده وفا خويش سوگند به رهگذر اين از وي تا كند راهنمايي داشت وجود عرف در
را برخي دهد; تخفيف دارند مشقتي كه واجباتي از برخي در كه داراست را حق اين خداوند
شريعتما در اما بگذارد/ دارد شباهت آن با جهاتي از كه جايگزيني برخي براي يا كند, ساقط
در ضربهها زدن يعني رخصت به عمل براي دليلي و نيازي روي همين از و دارد وجود كفاره
زدن مثال اين در يعني سوگند, به عمل گر ا ما آيين بنابر زيرا ندارد; وجود قالبيكمجموعه
در و نكـند عمل خود سوگند به شخصميتواند باشد داشته دشواري گانه, جدا ضربههاي

بدهد/ كفاره آن ازاي به و شود قسم مرتكبحنث نتيجه
گرويدهاند/ بدان نيز احمد و مالك و ليث و شده روايت ابنعباس و مجاهد از نظر اين
مقتضاي با مخالفتي بر مشتمل زيرا آورده; ميان به سخن حيله موارد از موردي از آيه بنابراين,
ايوباختصاص به جواز اين و حيله اين گفتيم كه دfيلي به ولي است, اط9ق هنگام در لفظ



٤٧١ ندارد ناسازگاري شرع مقاصد با كه حيلههايي
است/ داشته

هم از جداي و كنده پرا ضربههاي زدن آيه اين در ايوب سوگند مقتضاي كه اين سوم: نظر
به هم از جدا ضربههاي جاي به تخفيف, باب از و رحمت و لطف سر از خداوند اما است,

/ ١٧٣ ص ,١١ ج ,٥٧ ص ,٨ ج المحلي, ك/: ر/ ١ـ

ابنحزم است/١ جاي بر روزگار هميشة تا رخصت اين و كرده بسنده يكمجموعه, در ضربه
يك زدن پدرشبا ديد استكه آورده عمير بن عبيد بن عبدالله از مسند صورت المحليبه در
حـاصل ذمه برائت و عمل بزند را كسي كه اين بر مبني خود سوگند به آرام و خفيف ضربة
ِضْغثًا بِيَِدَك <َوُخْذ است: شده نازل كتابخدا در شيوه اين گفت: شنيد را اين كه عطاء ميكند/
گفت<ضغث> استكه روايتشده عطاء از مسند صورت به همچنين تَْحنَْث>/ َو+ى بِِه فَاْضِرْب
عروه بن هشام از است/ مردم همة براي و عام تَْحنَْث> +ى َو بِِه فَاْضِرْب ِضْغثًا بِيَِدَك <َوُخْذ آيه در
به غ9م آن گفت: كه شده آورده صورتمسند به بود, رسيده فهم حد به كه غ9مي از نقل به نيز
به وفا پسبراي زند/ ش9ق مرا ضربه تعداد ف9ن يادكرد سوگند عروه بار] [يك كه داد خبر من
طبري جرير ابن نواخت/ من بر يكضربه به دستگرفتو در چوب رشته چند خود سوگند

گفت: ِضْغثًا> بِيَِدَك <َوُخْذ آيه تفسير در كه آورده ضحاك از نقل به [ايـوب]هم او سـبز, درخت شاخة رشته چند از تافته هم به دستهاي يعني ِضغْثاً>, بِيَِدَك <َوُخْذ
خـورده سـوگند آنـها زدن بـه نسـبت كـه تـازيانههايي شمار به پس بود كرده ياد سوگندي

بـه بـدينترتيب و نـواخت ضـربهاي آنـها وسـيله به و گرفت بر درخت از شاخههايي بود

آن از كـه هـر و است نـامور ايـوب سـوگند بـه امـروزه سوگند اين كرد/ عمل خود سوگند

بـه زفـر و حسـن بـن مـحمد ابـويوسف, ابـوحنيفه, شـافعي, نكوست/ كارش كند استفاده

آن بـراي نـاسخي كـه زمـاني تـا مـا از قـبل شرايع كه قاعده اين بنابر گرويدهاند, نظر همين

هـم گـفته پـيش كسـان بـا قـاعده ايـن پـذيرش در نـيز مالك باشد/ نيز ما شريعت نرسيده

قـاعده ايـن موطٔابـر ديـات كـتاب در مـالك مـيگويد: القبس در عـربي ابـن است/ عقيده

نيست/ آن در اختVفي او نزد و كرده تصريح

ناسخي آيا كه است اين در تنها دارد, وجود ديگران و مالك ميان جا اين در كه اخت9في
ناسخي ميگويند ديگران و رسيده ناسخي ميگويد ـ گفتيم كه چنان ـ مالك نرسيده; يا رسيده
و عـام هـم حكم و است جاي بر نيز هنوز آيه در مذكور رخصت روي همين از و نرسيده

گير/ فرا



فقه فلسفة با ناسازگار شرعي; حيلههاي ٤٧٢

شيوه اين به بود كرده زنا كه ضعيفي مورد در mnopqخود كرم ا پيامبر مالكگفتهاند پاسخ در
محلة در گفت: استكه روايتشده عباده بن سعد بن سعيد از سهل, بن ابوامامة از كرد; عمل
نگـران را طـايفه و مـحله كـه چيزي تنها ميان اين در ميزيست/ ناقص و ضعيف مردكي ما
به او با و است آنان كنيزان از كنيزي روي بر كه ديدند را او گاه بنا [روزي] كه بود اين ساخت
كرده mnopqنقل پيامبر براي بود نيز مسلمان كه را مرد ماجرايآن عباده بن سعد مشغول/ بدكاري
گـمان آنـچه از او خـدا, رسـول اي گفتند كنيد/ جاري او بر را حّدش فرمود: حضرت آن و
از خـوشهاي او براي فرمود: است/ مرده زنيم او بر تازيانه صد گر ا است; ضعيفتر ميكنيد
راوي بنوازيد/ او بدن بر ضربت يك به را آن و باشد داشته رشته صد كه بكنيد خرما درخت
در ما آنچه و كردهاند روايت سنن صاحبان و احمد را حديث اين كردند/ نيز چنين ميگويد:
از يكي بارة در تنها آمده حديث اين در است/[آنچه احمد و ابنماجه عبارت آورديم اينجا

ندارد/ وجود تفاوتي همديگر با حدود ميان كه] است حالي در اين استو حدود
اميدي يافتنش بهبود به كه دارد اختصاص بيماري به حكم اين تخفيفو اين نشود: گفته
قالبيك در يا و يك يكبه ضربهها كه اين در اختصاص اين اثر گفت: خواهيم زيرا نباشد;
وسـيلهاي چه از كه ميدهد نشان اين در را خود بلكه نميگردد, آشكار شود زده مجموعه
بـه شـخص بـر آن با زدن حّد كه چيزي هر اين, بنابر است/ شده استفاده زدن تازيانه براي
يكدسته يا قالبيكمجموعه در چيز همان با او زدن حّد باشد, ممكن هم از صورتجداي
با بيمار غير تفاوتينمييابند; هم با بيمار غير و بيمار مسٔاله اين در و بود خواهد امكانپذير نيز
را تازيانه صد زنا, حّد در مث9 ميتوان اين بنابر و بچشد را كيفر اين درد تا ميشود زده ش9ق
و ميرود جان بيم او بر كه بيماري دربارة كه چنان آورد, فرود او تن بر يكباره به گرفتو هم با
دارد, توانشرا او كه چيزي با هم از ضربههايجداي ميتوان نيست, اميدي نيز او بهبودي به
گاه سبكمينمايد كه ابزار همين با او نواختتا او بدن بر جامه, كنارة يا و خرما شاخة همانند
يكشاخة با گر ا اين, بنابر نميكشد/ تازيانه ضربههاي از سالم يكفرد كه بكشد دردي چنان
در و است, جايز شود مريضنواخته بربدن دارد رشته حّد, در fزم تعداد به كه درختخرما
بر يكباره به يا و كنده پرا صورت به ضربهها بيمار غير وضعيت و بيمار حالت به نظر با كه اين
اما ميپذيرد/ استتحقق خواسته ما از را آن اجراي خداوند كه حّدي آن شود شخصنواخته
براي بزند را كسي معيني تعداد به كه كند ياد شخصسوگند گر ا نذر, و عهد و سوگند باب در
شـرط باشد آزارنده و دهنده درد كه همين جز چيزي يكباره صورت به ضربهها زدن جواز
تفاوتي باببه اين در س9متي بيماريو تفاوتميان كه ميگردد معلوم همينجا از و نميشود



٤٧٣ ندارد ناسازگاري شرع مقاصد با كه حيلههايي
نميرسد/ هست بابحدود در حالت دو اين ميان كه

نشده تشريع هنوز ايوب دوران در و است امت اين خصوصيات از كفاره كه ادعا اين اما
در دليلي گرويده بدان كه هم كس هر و ندارند نظر اتفاق آن بر عالمان كه است ادعايي بود,
از پس حتي جزم/ و يقين به رسد چه تا آورد وجود به انسان براي غالب ظن كه ندارد اختيار
sزدن صـورت دو به سوگند به وفا شود: گفته كه نباشد جاري اين چرا دعوي اين پذيرفتن
است; اط9ق هنگام به لفظ مقتضايظاهر نيز همين ويكبهيككه كنده صورتپرا به ضربهها
به عدول استو امكانپذير rاست يكرخصت اين كه مجموعي, صورت به ضربهها زدن و
نگردد/ ممكن صورت دو آن از هيچيك به سوگند به وفاي كه است جايز هنگامي تنها كفاره

حيله جواز بر آيه د7لت
سويي از شافعيه و حنفيه يكسويو از حنابله و مالكيه ميان كه نزاع اين بر مروري پساز
اصلي كه حيلههايي جواز بر آيه اين به استدfل بگوييم: استميتوانيم پذيرفته صورت ديگر
نيز جهتدfلت قوي/ است استدfلي نميبرد ميان از را شريعت فروع از فرعي يا و اصول از
از يكي كرد ياد سوگند دfيل از دليلي به ايوب كه است آن آورديم آيهها تفسير در كه چونان
سوگندي چنين در عرف كه جا آن از زند/ تازيانه ضربه چند را خويش وfيت تحت كسان
را ايوب خداوند بود] سنگين كيفري اين [و باشد هم از جداي و كنده پرا ضربهها كه ميطلبيد
به نسبت كه تازيانههايي شمار به نازك چوب رشته چند از مركب دستهاي كه نمود راه بدان
كار اين نيز او آنشخصبنوازد/ بدن بر يكضربه آن با و برگيرد بود كرده ياد سوگند آنها زدن
را سـوگند و بداشت پاس را خويش سوگند احترام سويي از هم وسيله بدين و داد انجام را
سويي از و آمد], استحاصل نظر مورد شرعي حّد در كه رساندني آزار آن [چه, نشكست;
چه, كرد; نيكي و احسان بخورد تازيانه ميبايست او سوگند حكم به كه كس آن به هم ديگر
آن از كمتر ميآمد حاصل ضربه يك با رشته چند از مجموعهاي زدن از كه دردي و آزار آن
يكمسٔالة نيز چيزي چنين ناميدن حيله ميآورد/ پي در گانه ضربههايجدا زدن كه بود چيزي
همين از استو پوشيده و پنهان شيوهاييكطريق چنين با سوگند به وفاي زيرا است; روشن
ديگر از نمود/ راه بدان را او رحمت لطفو سر از خداوند نيافتو توجه بدان ايوب نيز روي
تا است شريعت ما براي نيز ما از پيش شرع ـ عالمان نزد برتر ديدگاه بنابر كهـ جا آن از سوي
تٔاييد در چيزي ما شريعت در كه است حالي در اين و باشد, برايشنرسيده ناسخي كه زماني
جمله آن از و ـ است نسخ عدم كنندة تٔاييد كليتخود در رسيده آنچه بلكه و نرسيده نسخ اين



فقه فلسفة با ناسازگار شرعي; حيلههاي ٤٧٤

اين بر افزون و ـ دارد رشته صد كه خرما شاخة يك وسيلة به بيمار بر زنا حّد اجراي است
كه ثابتميشود كند, ايوبحكايت به حيله اختصاصاين از كه ندارد وجود ما نزد هم دليلي
چون سوگندي او از كس هر كه آن بر است دليلي و گير فرا و عام تشريع يك حيلهاي چنين
سـوگند از نموده راه بدان را ايوب خداوند كه شيوه بدان ميتواند شود صادر ايوب سوگند
اين بر نياورد پي در شريعترا مقاصد شدن گرفته بازي به كه حيلهايهم هر يابد/ رهايي خود

ميشود/ قياس حيله
با كند چنين كه هر نيستو جايز حيله نوع هر جواز بر آيه اين به استدfل كه نماند گفته نا
مخالفت به شريعت با گفته, گزافه خود دروني درك و وجدان برابر در كرده, مغالطه خويش
چه, است; نسنجيده شود ميبايستسنجيده كه درستي ترازوي همان به را چيز هر و برخاسته
نيز همين و است آن نشكستن و سوگند به وفا قصد شده انجامش انگيزة آنچه حيله اين در
<َواْحـَفظُوا فرمود: كه آنسان ميخواهد, شود ممكن كه آنجا تا را آن شارع كه است چيزي

بداريد/ پاس را سوگندهايتان : ٨٩ مائده. ١ـ

بازي به بردارنده در استو شيوهايمشروع رفته كار به حيله اين در كه انَكُْم>١/شيوهايهم َايْمى
تازيانهها زدن در حداست] تشريع فلسفه كه دهندگي[ آزار چه, نيست; گرفتنحرمتسوگند
قياسكردن ميگوييم: استكه روي اين از است/ حاصل و دارد وجود نيز قالبيكضربه در
از عدول يعني مورد, اين بر است تشريع فلسفه و شارع مقاصد برندة ميان از كه حيلههايي
خداوند البته و است نادرست قياسي مجموعه, يك قالب در ضربهاي به كنده پرا ضربههاي

است/ گاه آ امور حقيقت به خود
جـايز حيلههاي كه آن اثبات براي قرآني آيههاي از اندازه همين آوردن نگارنده گمان به

ميكند/ بسنده باشد نداشته ناسازگاري شريعت مقاصد با كه است حيلههايي همان تنها



٤٧٥ حيله جواز بر سنت د,لت
سوم فصل

كه حيلههايي جواز بر سنت د!لت

ندارد ناسازگاري بامقاصدشرع

را, آنها از پارهاي فصل اين در كه دfلتميكند حيلهها گونه اين جواز بر فراواني احاديث
ميآوريم: دادن توجه براي و نمونه عنوان به بلكه تحديد, و بابحصر از نه

كنايه وسيلة به قصاص, از درگذشتن درخواست : ١
وائـل بـن علقمة از آورده, خود صحيح الديات> و القصاص كتاب > در مسلم كه چونان
در مردي كه بودم mnopqنشسته پيامبر با گفت: و حديثكرد نقل او پدرشبراي استكه رسيده
مرد mnopqاين خدا رسول اي گفت: و شد وارد ميكشيد پي در كرده, افسار را ديگري كه حالي
آن از [پيش كشتهاي؟/ را او تو آيا فرمود: مرد] آن mnopq[روبه رسولخدا است/ كشته مرا برادر
كرد/ خواهم اقامه بينه او برابر در نكند اعتراف او گر ا گفت: مقتول] برادر دهد پاسخي وي كه
كشتي؟ را او چگونه پرسيد: حضرت آن كشتهام/ را او من آري, گفت: هنگام اين در مرد آن
با نيز من و آورد خشم به گفتو ناسزا مرا او ميروبيديم/ برگ درختي از هم با او و من گفت:
فديه عنوان به تا داري چيزي آيا پرسيد: او mnopqاز پيامبر كشتم/ را او و زدم او سر فرق بر تيشه
را تو كسانت ميكني فكر آيا پرسيد: ندارم/ ثروتي تيشهام و جامه اين جز گفت: بدهي؟ خود
ايـن در اينم/ از بيمقدارتر كسانم نزد من گفت: ميدهند]؟ ديه تو جانب از =] ميخرند باز

dayani
Typewritten Text
بازگشت به فهرست
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خـتيار ا در مـرد ايـن فرمود: و افكند مقتول برادر سمت به را ريسمان mnopqسر پيامبر mnopqهنگام خدا رسول ميرفت و كرد پشت پسچون برد/ خود با را او و شد روانه نيز مرد توست/
بازگشت مرد پسآن است/ وي فرديهمانند نيز او بكشد را او گر ا مثله>; فهو قتله <ان فرمود:
او من اما است/ فرديهمانندوي نيز او بكشد را او گر ا فرمودهاي: كه رسيد منخبر به گفت: و
آيا صاحبك؟>; اثم و باثمك يبوء ان تريد <اما mnopqفرمود: خدا رسول گرفتم/ تو فرمان به را
اي پرسيد: مقتول] [برادر مرد آن دوشكشد؟ بر را برادرت گناه و تو گناه مرد اين نميخواهي
نيز بكشم] قصاص او از كه ] اين پس گفت: آري/ فرمود: هست؟ اميدي چنين خدا, رسول
پس ميگويد: راوي بردوشكشد]/ را برادرم و من گناه او و گذارم وا را او كه است[ آن همانند

گذارد/ آزاد را وي انداختو كناري به را او ريسمان
ميگويد: نووي

است: مسٔاله چند بردارندة در حديث اين

امر; ولي نزد آوردنشان و آنان بستن ريسمان به و مجرمان بر سختگيري ـ

نتيجه, در و كند اقرار او شايد بدهد; را پاسخمدعي كه اين براي عليه مدعي از خواستن ـ

افـزون شـوند/ بـينياز عـدالتشـان اثـبات و گواهان كردن زحمتحاضر از قاضي و مدعي

كـردن حكـم و است يـقين پـايه بـر كـردن حكـم اقـرار, بـراسـاس كـردن حكـم كه اين بر

گمان؟ پايه بر كردن حكم براساسبيّنه

گذرد; در مجرم از كه دم ولّي از ديگران نيز و حاكم خواستن ـ

قاضي; نزد دعوا اقامة از پس عفو جواز ـ

شـيء مـن لك <هـل فـرمود: كه عبارت اين دvلت به عمد, قتل در ديه ستاندن جواز ـ

بدهي؟ خود فدية عنوان به تا داري اختيار در چيزي آيا نفسك؟>; عن تٔوّديه

عمد/ قتل به اقرار پذيرش سرانجام و ـ

ببخشد را قاتل دم ولّي چنانچه كه است آن دارد حديثوجود اين در كه نكاتي ديگر از
به است, كرده وارد دم ولّي به كه مصيبتي و درد گناه هم و ميماند قاتل دوش بر قتل گناه هم
مرد اين نميخواهي آيا اثمصاحبك>; باثمكو يبوء ان تريد <اما فرمود: كه عبارت دfلتاين

دوشكشد؟ بر را برادرات گناه و تو گناه

حيله اين جواز بر حديث گواهي
جـمله اين ظاهر چه, مثله>; فهو قتله <ان فرمود: كه است عبارت اين در حديث گواهي



٤٧٧ حيله جواز بر سنت د,لت
استو گناهكار قاتل همانند قصاصكند و بگيرد را خود حق دم ولّي گر ا كه است اين گوياي
اما گذشت/ خود حق از آن براساس و فهميد جمله اين از ولّيدم كه است چيزي نيز همين
كه يكديگرند همانند جهت اين از قاتل و ولّيدم كه است آن سخن اين از حضرت مقصود
است, ستانده قاتل از را خود حق ولّيدم كه چرا ندارند; منّتي يا و برتري ديگري بر كدام هيچ
و خور در ستايشي سراي اين در و منّت, و برتري وي بر بگذرد, او از چنانچه كه صورتي در

داشت/ خواهد فراوان پاداشي سراي آن در
اين در قصاصكند ولّيدم گر ا كه اين آن و شده داده عبارت اين تفسير در هم ديگري نظر
يك هـر كـه كـاري حليت و حرمت در چند هر و است قاتل همانند شده قتلي مرتكب كه
پسخواستههاينفساني در و خود پيخشم در كه اين در اما دارد, تفاوت ديگري با كردهاند

يكديگرند/ همانند خويشرفتهاند
غرضيصحيح و قصد كه آورده برانگيز ايهام عبارتي چنان روي آن mnopqاز پيامبر اينجا در
در اين و وادارد قاتل از گذشتن در به را ولّيدم وسيله بدين ميخواسته و است داشته آن از
است, ديني مصلحتي دربردارندة مقتول براي هم و ولّي براي هم عفو ميدانيم كه است حالي
[يـعني دو ايـن گناه قاتل كه اين صاحبك؟> اثم و باثمك يبوء ان <اماتريد فرمود: كه چونان
حق دو آن كه اين به يا است, آخرت در قصاص معناي به كشد بردوش را ولّيدم] و مقتول
چنانچه كه اين به يا و ميستانند وي از او نيك كارهاي از بخشي گرفتن طريق از را خويش
انتقام حقشان, اندازة به خود, گناهان از بخشي بار نهادن طريق از باشد نداشته نيكي كار قاتل
از كه اين آن و است, مصلحت بردارندة در نيز قاتل براي عفو اين ميگيرند/ وي از خويش
هـمة بـراي مـصلحتهايي چـنين دربردارندة عفو كه جا آن از اين, بنابر ميرهد/ شدن كشته
دليلي خود اين و جست بهره كنايه از كار اين به ولّيدم واداشتن mnopqبراي پيامبر طرفهاست
طرقي از بهرهجستن رهگذر از هستند, پسنديده شرعًا كه مقاصدي به رسيدن جواز بر است

مشروعند/ كه
است مسـتحب است دادن فـتوا مـقام در كـه كسي براي گفتهاند: عالمان كه است چنين
به كنايهاي وي پاسخ در ميبيند او پاسخ در آوردن كنايه در را كننده استفتا مصلحت چنانچه
مـفتي از قاتل دربارة كسي گر ا كه آن نمونه شود/ حاصل آن وسيلة به مقصود كه آورد ميان
باشد شده روشن مفتي براي قرايني وسيلة به سوي ديگر از و دارد, هم توبه قاتل آيا كه بپرسد
گناه از شدن بيرون راه كه روي آن از فتوايوي اين كند توبه قاتلميتواند كه دهد فتوا گر ا كه
مفتي ميانجامد, كننده استفتا سوي از جنايت اين شدن سبكشمرده استبه داده ارايه را قتل



فقه فلسفة با ناسازگار شرعي; حيلههاي ٤٧٨

است ابنعباسرسيده از حديثصحيح در ميگويد: ـ شرايط و اوضاع اين همة به توجه با ـ
ابنعباس از اثر نقل در دهنده فتوا جا اين در نيست/ توبهاي را قاتل لقاتل>: <fتوبة گفت: كه
ابنعباس با و ندارد عقيدهاي چنين باره اين در دادن فتوا در خود كه گرچه ميگويد, راست
او زبـان از روايت اين شنيدن از خواسته فتوا او از كه كسي وجود اين با اما نيست/ نظر هم
باز سبب برداشتي چنين نتيجه, در استو عقيده ابنعباسهم با او كه ميكند برداشت چنين
در كردن غيبت دربارة مفتي از كسي كه است آن ديگر نمونة ميشود/ قتل از وي شدن داشته
مفتي اينجا در يانه/ است روزه مبطل كردن غيبت آيا كه بداند بخواهد و بپرسد روزه حالت

ميگشايد/ را روزهدار روزة غيبتكردن ١ـ

را روزهدار روزة كـردن, غـيبت الصـائم>١; تـفطر <الغيبة كه است آمده حديث در ميگويد:
هـمين بـر حـديث كـه مـيكند بـرداشت چـنين خواسته فتوا كه كسي جا اين در ميشكند/
هر ميشود, داشته باز غيبتكردن از نتيجه در استو معنايظاهرشچنين استو ظاهرباقي

باشد/ نداشته حديث ظاهر مطابق عقيدهاي خود مفتي, چند
بازداشتن و ترساندن درمقام كه احاديثي كردن سلفازتفسير عالمان كه است روي اين از
سبكشمرده به كار اين كه مباد كردهاند, نهي مردم عامه برابر در رسيده, ناشايست كارهاي از

است/ خواسته ايشان از را آن از خودداري شارع كه بينجامد چيزي شدن

حيله كمك به حقوق كشف : ٢
حالي در فرمود: استكه mnopqرسيده پيامبر از ابوهريره, از اعرج, از اتفاق, حديثمورد در
هنگام اين در برد/ را پسرها از يكي و آمد گرگ داشتند همراه به را خويش پسر دو زن دو كه
را تو فرزند گفت: او به نيز ديگري و است; برده را تو فرزند گرگ گفت: ديگري به زنان از يكي
كرد/ حكم بود بزرگتر كه زني سود به وي و cdefgآوردند داوود نزد را دعوا پساين است/ برده
وي دادند/ خبر ماجرا اين از را او و رفتند ـ والس9م الص9ة عليهما ـ داوود بن سليمان پسنزد
اين در كنم/ نيمه دو برايتان را كودك اين تا بياوريد برايم چاقويي بالسكين///>; <ائتوني گفت:
زن آن پسر اين نكن/ را كار اين نه, كند, رحمت را تو خداي گفت: بود كوچكتر كه زني هنگام
راوي كـرد/ حكـم بود كوچكتر كه زن همان نفع به سخن اين شنيدن از پس سليمان است/
شنيدم; را <سكيّن> واژة من كه بود روز اين در تنها سوگند بهخداوند گفت: ابوهريره ميگويد:



٤٧٩ حيله جواز بر سنت د,لت
نميگفتيم/ <مُديه> جز خبر اين از پيش ما

حديث معناي و شرح
كه دارند ديدگاه چند كرد حكم بود بزرگتر كه زني سود به داوود چرا كه باره اين در عالمان

است: جمله آن از
نتيجه در وي و بودند برابر داوود ديدگاه از <يد> داشتن در دو آن ميگويد: جوزي ابن ـ ١

داشت/ مقدم بيشتر سن دليل به بود بزرگتر كه را زني
بـزرگتر كه نظر آن از بزرگتر سود به كه بود چنين داوود شريعت در گفتهاند: ديگران ٢ـ

شود/ استحكم
تٔاثيري هيچ عمر زيادي و كمي دعاوي در نادرستاست;چه, و باطل دو, هر نظر, دو اين
نميتواند اينها از كدام هيچ بودن/ سياه و بودن سفيد يا بلندي, و كوتاهي كه گونه همان ندارد,
شرايع در را آنچه كس هر كه است چيزي اين و شود طرفين از يكي دعواي ترجيح موجب

كند/ پيدا يقين آن به نسبت دريابد بخوبي آمده آسماني
است: گفته القرآن ٔ�حكام الجامع در قرطبي ـ ٣

را بزرگسالتر زن گفتة ترجيح كه علتي واسطة به داوود كه است اين است گفتن بايستة آنچه

نبوده آن به نيازي زيرا علتتعييننشده, اين حديث در اما كرد/ حكم او سود داشتبه اقتضا

زن و بـوده بـزرگسالتر زن دست در بـاقيمانده, فـرزند [ًVمث] گفت ميتوان اين بنابر است/

حكم داوود[به روي, همين از و كند اقامه خويش براي استبينهاي نتوانسته او از خردسالتر

كرد/ حكم بزرگتر زن سود به هست كه آنجا در چيز هر گذاشتن باقي براي و يد] قاعدة
ميافزايد: ادامه در قرطبي

موجود شرعي قواعد استو شده اينحديثگفته بارة در بهترينچيزياستكه توجيه اين

ميدهد/ گواهي را همين نيز است بعيد آنها مورد در شرايع اختVف كه دعاوي زمينة در

روا سليمان براي چگونه كرده حكم شرعي سببي اقتضاي به داوود چنانچه شود: گفته گر ا
واسطه به احكام بابتبدل از اين گفت: خواهيم پاسخ در نقضكند, را او حكم استكه بوده
نظير است/ پذيرفته صورت قضاوت نقض كه گفت نميتوان اينجا در و است, اسباب تبدل
ياد سوگند بخواهد او چون و كند منكرحكم خوردن سوگند به قاضيي كه است آن مسٔاله اين
كـنون تـا بـدانـچه را او اقرار كه بكشند منكر از سخناني بتوانند كه يابند حضور كساني كند
آمدن پيش با جا اين در كند/ اقتضا بخورد سوگند انكارش بر ميخواست و ميكرد انكارش

dayani
Typewritten Text
بازگشت به فهرست
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مـقتضي سـخنان اين خواه ميشود, حكم او زيان به كرده كه اقراري استناد به وضعيت اين
نقض باب از اين روي, هر به آن از پس خواه و باشد شده گرفته او از سوگند از پيش اقرار,

ميگويد: نووي كه است همين براي نيست/ نخست حكم
است آن همانند اين و داد, انجام حق كردن آشكار براي يكحيله عنوان به را كار اين سليمان

اوست/ طرف با حق كه اعترافكند حكم صدور پساز محكومله كه

از جاهايي در و كرده برداشت ارزشمندي نكات حديث اين از الكبري السنن در نسائي
است: جمله اين از كه داده قرار بحثي يا مسٔاله عنوان را آنها كتابخود

كه صورتي در اوست از برتر يا و همانند يا كه را كسي حكم قاضي كردن <نقض ـ الف
نقض ميگويد: و ميپذيرد را اعتراضپيشگفته واقع در گفته بدين وي باشد>/ اقتضايي چنين
از و نـدارد, منعي گردد آشكار حقيقت كه صورتي در ديگر قاضي توسط قاضي يك حكم
سـوي از مـيكند اقتضا كه سببي واسطة به ميتواند قاضي يك حكم آيا كه اين سوي ديگر

است/ عالمان ميان اخت9في مسٔالة يك خود نه, يا نقضشود ديگر قاضي
خويشحكم اجتهاد براساس كدام هر داوود هم و سليمان هم كه نماند پوشيده نيز اين
آن خ9ف بر كه بود جايز سليمان براي نه ميداشت, وجود نصي مسٔاله در گر ا چه, كردند;
ندارد]/ نياز تقرير به نصشرع كه چرا ;] كند تقرير را آن كه بود روا داوود براي نه و كند حكم
بـراي كـه صـورتي در ميكند, اعتراف بدان محكومله آنچه خ9ف بر كردن <حكم ـ ب
در نسائي است>/ كرده اعتراف بدان وي كه است آن جز چيزي حقيقت شود روشن قاضي
در كه تفاوت اين با است, آورده بكير بن مسكين طريق از را پيشگفته حديث عنوان, اين ذيل
و زن اين آِن از نيمهاي كنيد; نيمه دو را كودك] ] او گفت: [سليمان] ميگويد: راوي نقل اين
خردسالتر كه آن اما كنيد/ نيمه دو را او گفت: بود بزرگسالتر كه پسزني ديگري/ آِن از نيمهاي
زن آن گفته به حديث نقل از پس نسائي است/ زن آن پسر او نكنيد; نيمه دو را او گفت: بود
اين به سليمان چگونه كه اين به نيز و ميكند اشاره است زن> آن پسر <او گفت: كه خردسالتر

داد/ زن آن خود به را كودك قرار اين رغم به و نورزيد اعتنايي اقرار
تا ميدهم انجام بگويد نميدهد انجام كه را كاري كه اين بر مبني كم حا داشتن <اختيار ـ ج
گرفته بر سليمان گفتة اين از را مسٔاله اين و عنوان اين نسائي گردد>/ آشكار برايش حقيقت
اين نداشت امكان كه حالي در كنم>, نيمه دو را او تا بياوريد برايم <چاقويي ميگويد: كه است
يك هر دلسوزي و مهر اندازه تا آورد زبان بر سخني چنين روي اين از تنها و دهد انجام را كار
حقيقي يكمادر كدام روشنشود اينطريق از و دستآيد به كودك نسبتبه مدعي دو آن از



٤٨١ حيله جواز بر سنت د,لت
بود حقيقي مادر كه همان سود به سليمان نتيجه, در و شد روشن نيز همين است/ كودك آن

كرد/ حكم
پساز نسائي استدfل>/ كمك به كردن حكم و آن, در ورزيدن تدبر قضاوت, در <فهم ـ د
آن پـايان در و مـيكند نقل ابوهريره از نهيك بشير طريق از را گفته پيش حديث عنوان اين
كه نميشدي راضي ميبود تو فرزند او گر <ا گفت: بود بزرگسالتر كه زني به سليمان ميآورد:

/٢٧٥ ص ,٧ ج مسلم, صحيح بر نووي شرح ;٤٤ و ٤٣ ص ج١٢, الباري, فتح ك/: ر/ ١ـ

كنند>/١ نيمه دو را او

حيله جواز بر حديث گواهي
ظـريف حـيلهاي از حـقيقت كشـف بـراي رخـداد ايـن داوري در خدا, پيامبر سليمان
از را سـليمان زن, دو كـه ايـن از پس ساخت;چه, آشكار او براي را واقعيت كه بهرهجست
در كه حالي در كند, نصف دو آن ميان را فرزند خواستتا چاقويي او آگاهانيدند خود داستان
با او سازد/ روشن را حقيقت رهگذر اين از ميخواست تنها و نداشت تصميمي چنين واقع
اين كه دريافت و ديد را خردسالتر زن آشفتگي كه آنجا و آورد بر را خويش خواستة كار اين
از فرزند كه كرد يقين حكايتميكند فرزند آن نسبتبه او فراوان دلسوزي و مهر از آشفتگي
توجهي دارد تعلق بزرگتر زن به فرزند كه آن بر مبني وي اقرار به نيز روي همين از اوستو آن
وجود و ميدهد ترجيح ديگر چيز هر بر را كودك ماندن زنده خردسالتر زن ديد زيرا نكرد;
گزير نا حكم اين به را وي ديگر زن آن در نبودنش و او در مهرباني و دلسوزي قرينة همين
به كه حيلههايي كه آن بر است دليلي خود اين است/ خردسالتر زن آِن از فرزند كه mnopqساخت خدا پيامبر زيرا هستند; پسنديده شرع ديدگاه از كشفميشود حقوق از حقي كمكآنها

فرمود/ نقل ميكند تقرير و ميپسندد كه باب اين از را داستان اين
ميگويد: قرطبي مفسر امام روي همين از

بـه كـه را حـيلههايي مـيتوانـند قاضيان كه است اين بردارندة در فقهي نظر از حديث اين

از انـديشي چـاره ايـن بـندند/ كـار بـه مـيگردد آشكـار و كشـف حــقوق, آنــها وســيلة

گـاه البـته و مـيگيرد/ سـرچشـمه مـردمان اوضاع و احوال گرفتن پي و زيركي هوشمندي,

ايـن و است آسـماني و نـورانـي نـظرهايي دقت و ديـني فراستي و زيركي تقوا اهل در نيز

ميدهد/ بخواهد كه هر به كه است خداوند فضل
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به كه است قرايني استناد به قضاوت چون ديگر نكاتي بردارندة در همچنين حديث اين
دستان چيره جز كه است حيله از گونهاي خود اين ميكنند/ دfلت حقوق بر روشن صورت
بـر آن عـهدة از شـناسند مـردم و دارنـد كامل آشنايي مردم احوال و اوضاع به كه هشياري
فـقهي پـيشوايـان اتفاق مورد خود كليت در قرايني چنين استناد به كردن قضاوت نميآيند/

المذاهبميخوانيم: مقارنة كتاب در كه چونان است,
دارند, اجماع قراين كليتپذيرش در چگونه كه ميبيند بنگرد پيشوايان كتابهاي در كس هر

كـرد اسـتناد قرايـن به آنها اثبات در ميتوان كه حقوقي نوع در و قراين اين جزئيات در اما

نباشد متشابه كه صورتي در بندگان حقوق مورد در حنفيه مختلفابرازميكنند; ديدگاههايي

به ًVاص دارند كه احتياطواجبي واسطة قصاصبه و بابحدود در اما عملميكنند, قراين به

در اينمذهب در چه, نزديكاست; مذهبحنفيه به نيز مذهبشافعيه عملنميكنند/ قراين

مـعتبر مـوضع صد از بيش در را قراين خود, شافعي و كردهاند عمل قرينه به فراواني موارد

كردهاند/ عمل قراين به احوال ديگر و حدود اموال, دماء, در حنابله و مالكيه اما است/ دانسته

و شافعيه دو آن از پس و حنبليه و مالكيه ميپذيرد را قراين همه از بيش كه مذهبي اين بنابر

قـرايـن بـه عـمل دايـرة گـرفتن تنگتر در كه كساني ديگر و حنفيه شايد است/ سپسحنفيه

يكـديگر بـا ضـعف و قـّوت حسب بـه قـرايـن كـه نـظرند اين بر شدهاند آنان مسلك هم

و ضـابطه از خـوردار بـر نــه و است جــايي هــمه نــه آنــها دvلت و مــيكنند تــفاوت

و دمـاء در بـويژه نـميشود, ثـابت حكـمي آنـها براساس اين بنابر و مشخص, چهارچوبي

بسـيار است/ واجب آنـها در احـتياط مـراعـات و ميشوند دفع شبههاي اندك به كه حدود

و ضـعف تـٔامل انـدكي از پس امـا مـينمايند, قـوي نـخست نگـاه در قـرايـن كـه ميشود

واقـعيت كـه مـيشود روشـن و مـيپاشند فـرو اسـاس از و مـيگردد آشكـار آنـها سستي

آنهاست/ خVف درستبر

ايـن در ورزد تـٔاملي و تتّبع شده روايت دورهها همة در قاضيان از آنچه در كس هر اما

را ما شرع مبنايياستكه حقوق, همة در آنها به استناد و پذيرشقراين كه كرد نخواهد ترديد

بـه حـقوق رساندن مردمان, ميان عدالت پاداشتن بر يعني شارع, هدف با و ميخواند بدان

كـه ايـن امـا دارد/ سـازگاري و هـمگوني تـباهي و فسـاد از گـيتي پيراستن و آنها صاحبان

كـثر ا در كـه است چـيزي ايـن شـود, استرسيده حق آنچه به بيقين واقعهاي هر در حتمًا

و نـيست يـقين بـر مـتوقف نـيز قضاوت و حكم و داشت, طمع ديدة بدان نتوان رخدادها

بـينه و اقـرار شـرعي ادلة قـويترين عـالمان نـظر بـه بنا چه, ميشد; تباه حقوق بيشتر گرنه
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تـٔاثير تـحت اقـرارهـا بـيشتر تـجربهها و رخدادها گواهي به كه است حالي در اين و است

كـه چـونان نـمينماياند, را واقـعيت گـونه هـيچ بـه و مـيپذيرد صـورت تـرسي يا شوقي

و بـاطل از نشـاني هـيچ و مـينمايند راسـتگو نـخست نگـاه در نـيز گـواهـان از بســياري

رسـواي دروغ از اوضـاع واقـعيت كـه نـميپايد ديري اما نميشود, ديده آنان در نادرستي

ميدارد/ بر پرده آنان

از قـويتر يـا و بـيشتر دارد وجـود قرينه براي كه سستيي و ضعف احتمال آن اين, بنابر

قـرايـني بـه مـواردي در عـالمان اين, بر افزون هست/ بينه و اقرار براي كه نيست چيزي آن

در را شـهادتي و اقـرار هـيچ و نـميشود آنـها دامـنگير تـرديدي هـيچ كـه رسيدهاند قطعي

داشت/ مقدم آنها بر نتوان راستي در و دvلت وضوِح

حيله كمك به ستم از رهايي : ٣
مردي گفت: كه است شده روايت ابوهريره از آوردهاند, سنن صاحبان و احمد آنچه بنابر
او mnopqبه خدا رسول ميدهد/ آزار را او كه كرد شكايت خود همسايه mnopqاز خدا رسول نزد
دربارة ميگذشت كس هر و كرد چنين نيز او بريزد/ كوچه به را خود اثاث[خانه] داد فرمان
دشنام ميآزارد, را او اثاث اين صاحب همساية كه ميشنيد پاسخ و ميپرسيد اثاث اين مسٔاله
جاي به را خود اثاث گفت: و آمد مرد آن سراغ به همسايه آن, از پس ميكند/ لعن و ميدهد

داد/ نخواهم آزار را تو پسهرگز اين از سوگند خداوند به كه گردان باز خويش نخست
براي ميتوان كه است عملي حيلههاي لطيفترين از يكي و كنايهها بهترين از يكي اين
اينحديث جست/ بهره آن از ستمگر, تجاوز و آزار از ماندن امان در و خود از ستم كردن دور
بـه مـردم واداشـتن چـون حـيلهاي با كه ندارد اشكالي ستمديده براي كه آن بر است دليلي
به آبرويش بردن و او كردن رسوا با نيز و ميكند ستم او به كه كسي آن نفرين و گويي ناسزا
ورزي ستم به دادن ادامه از و بترساند را او كارها اين شايد چه, جويد; راه او ستم از رهايي

بدارد/ باز خويش
است ميپوشيده را جامهها بهترين كه آن پساز وي و بگيرند او از را كسي مال گر ا كه اين
از را مركبكسي گر ا كه اين يا و سازد, آشكار اندوه و آه و وناله گريه و كند تن بر بدترينجامه
بنشيند كردن گريه به و بيندازد راه ميانه در بوده مركب پشت بر كه را باري وي و بستانند او

هستند/ دستحيله اين از ديگر نمونههايي
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كه فرمود راهنمايي بدان ميديد آزار همسايه از كه را mnopqكسي خدا رسول اينحديث در
گويي ناسزا و لعن به را مردم وسيله بدين تا بريزد بيرون نيز را خانه اثاث و آيد بيرون خانه از
حـيله, ايـن در بردارد/ دست خويش ستم از وي كه شد آن سبب خود اين وادارد/ ستمگر
چند هر مباح, نيز شده گرفته كار به كه وسيلهايهم هستيكهدفدرستاستو كه هدفي
بسادگي ذهن كه چرا دارد; وجود پوشيدگي نوعي نتيجهاي چنان به وسيله اين انجاميدن در
سوي, ديگر از و ميكند صدق مورد اين بر حيله تعريف روي همين از نميشود/ آن متوجه

نميگردد/ مردمان حقوق از يا الهي حقوق از حقي هيچ شدن تباه موجب حيله اين
آوردن دست بـه نيكوست, و پسنديده حيله كمك به همسايه ستم كردن دور كه چونان
به ميگويد: عيسي بن حسن است/ پسنديده وسيله اين به نيز او دوستي جلب و خشنودي
غ9مت ميگويد: و ميآيد سراغم استبه من همسايگي در كه مردي گفتم: مبارك بن عبدالله
دارم خوش نه اينك ميكند/ انكار را اين نيز غ9مم و داده, انجام من به نادرستنسبت كاري
ستمي همسايهام بر شايد زيرا گذارم; وا را او دارم خوش نه و باشد بيگناه شايد زيرا بزنم; را او
واجب را كردنش ادب كه كند كاري غ9مت آينده در شايد گفت: او كنم؟ چه پس دارد/ كرد]روا كاري چنان كه [زماني و بپوشان او بر دارد شكايت آن از همسايه آنچه كنون پسا سازد/
كرده خشنود را همسايهات هم تا كن ادب كرده اين بر را او آمد شكايت به همسايهاي گر ا
دو آن رهگذر از كه است انديشي تيز نوعي اين ادب/ كرده, آنچه بر را غ9مت هم و باشي

ميشود/ آورده بر هم با مصلحت
نـه است, دانسـته مـباح را آنها شارع كه هستند حيلههايي همان آن, همانند و حيله اين
حقوق كردن پايمال يا و الهي واجبات اسقاط و خدا حرامهاي كردن ح9ل براي كه حيلههايي

ميشود/ بهرهجسته آنها از او بندگان

است شرمساري مايه آنچه پوشاندن براي حيله : ٤
رسول گفت: كه است شده روايت عايشه از آوردهاند, سنن اصحاب و احمد كه چونان
فـلئاخذبانفه جـماعة صـ9ة في كان فان فلينصرف, ص9ته في احدث <من mnopqفرمود: خدا

نماز در چنينكسي گر ا گذارد/ وا را نماز بايد زند سر حدثي او از و باشد نماز حال كسدر هر ١ـ
/١٣٨ باب اUقامه, كتاب ماجه, سننابن : ك/ ر/ برود/ و بگيرد خويشرا بيني باشد جماعت

ولينصرف>/١

dayani
Typewritten Text
بازگشت به فهرست
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شرعي حيله با هيتًا آمده, پيشين بندهاي و بند اين در آنچه قبيل از حيلههايي است روشن البته
اين در را مسامحه نوعي بايد روي ازهمين و دارد تفاوت است دليل اطfق يا سعه از استفاده كه

م/ ـ پذيرفت/ كاربرد

بـراي چـيزي چـنين گر ا و است نماز مبطل باد خروج كه دارد دfلت آن بر حديث اين
يكلحظه براي حتي نماز به دادن ادامه و كند, قطع فورًا را خود نماز بايد دهد روي نمازگزار
او از كه را كسي نماز خداوند و است طهارت بي حالت اين در كه چرا است; حرام او براي

باشد/ گرفته حدثوضو از پس كه آن مگر نميپذيرد زند سر حدثي
معرض در و ميشود شرمسار آن از انسان كه است چيزهايي از باد آمدن بيرون كه آنجا از
كـه را mnopqكسـاني پيامبر باشد, نماز حال در كه هنگامي بويژه ميگيرد, قرار مردم گفتههاي
فرموده راهنمايي پسنديدهاي گريز راه به سرزند جماعت نماز حال در آنان از چيزي چنين
شـيوه بدين تا كند رها را نماز و بگيرد بيني روي را خود شخصدست كه اين آن و است,
است/ آمده بيرون نماز از دليل همين به و آمده خون او بيني از كه اندازد توهم اين به را ديگران
ندارد اينوسوسه بر را او شيطان و نشود شرمسار استكه آن براي حيلهاي چنين به راهنمايي
شيوههاي از يكي اين دهد/ ادامه خود نماز به همچنان مردم از كشيدن خجالت دليل به كه
پسنديدهترين به آن به نسبت توريه و زشتيها داشتن پنهان و عيبها پوشيدن در داشتن ادبنگه
باب از بلكه نميگيرد, جاي دروغ باب در هرگز اين البته است/ عملي كنايههاي ظريفترين و

است/ مردم گفتههاي از جستن ايمني و حيا كاربستن به و خوبيها ساختن آشكار
نيز برهاند حرام دام به افتادن از را او و كند حفظ را انسان آبروي كه هم ديگري حيله هر
رسـول كـه حـالي در گـفت: كه است شده نقل مجاهد از آنچه همانند دارد, حكمي چنين
بو اين كه آن پسفرمود: كرد/ احساس بويي بود نشسته اصحاب از گروهي جمع mnopqدر خدا
اين كه آن mnopqفرمود: پيامبر بار ديگر كرد/ شخصحيا آن اما گيرد/ وضو و خيزد بر اوست از
در ورزيد/ حيا وي هم باز اما ندارد/ شرم حق از خداوند كه گيرد, وضو و برخيزد اوست از بو
اين گيريم؟ هموضو با و خيزيم بر نيستهمه بهتر ,mnopq خدا ايرسول عباسگفت: ميان, اين

حيله با ماهيتًا استكه سنجيها نكته و ظرافتها دسته آن از شده نقل نيز بند اين در كه حيلهاي ١ـ
دارد/ تفاوت گرفت قرار بحث موضوع پيشين فصلهاي در تعريفكه آن با شرعي

نكتهاي به حضرت آن نيافتن توجه mnopqو خدا رسول به عملي چنين نسبت كه اين ديگر نكته
م/ ـ دارد/ تامل جاي يافته توجه بدان عباس ظريفكه

اما است/١ كرده نقل مرسل طريق به مجاهد از اوزاعي, از غريابي شكل, همين به را روايت
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ابنعباس از مجاهد, از است: گفته كرده نقل مجاهد از متصل طريق به را آن مصعب بن محمد
نيز عمر مجلس در اين همانند داستاني آورده/ را روايت همين آنگاه و ـ /// كه است رسيده
بجلي عبدالله بن جرير و بود عدهاي] جمع خانهاي[در در عمر ميگويد: شعبي است/ گذشته
از بو اين كه كسي بر پسگفت: كرد/ احساس بويي عمر ميان, اين در داشت/ حضور جا آن نيز
اي گفت: هنگام اين در عبدالله بن جرير بگيرد/ برخاستوضو چون كه اوستفرضميكنم
هم بيامرزد! را تو خداي گفت: عمر بگيرند؟ وضو حاضران همة نيست بهتر آيا مٔومنان, امير

چنيني اس9م در هم و بودي سروري نيكو جاهليت در
حيلههاست ظريفترين از شده نقل عبدالله بن جرير از آن از پس عباسو از كه حيله اين
آن در چنانچه كه است شده بسته شيطان وسوسة راه و پنهان, شخص كار آن رهگذر از كه

وادارد/ ديگران با نماز به شرم روي از نيز شخصرا آن برخيزند نماز به مجلس

دروغ با نيرنگ : ٥
صورت به الصلح> كتاب > در بخاري و كامل, طور به ابوداوود و مسلم احمد, كه چونان
جايي mnopqدر پيامبر كه نشنيدم گفت: كه است رسيده ُعْقبه دختر امكلثوم از كرده, نقل مختصر
مرد گفتة در مردم, ميان اص9ح در جنگ, در مگر بداند جايز را دروغ ميگويند مردم آنچه در

شوهرش/ با زن گفتة در زنشو با

دروغ حساسيت
گمراهي سبب كه چرا است; نكوهيده خوي يك دروغگويي و بزرگ بيماري يك دروغ
پـيامبر مـيان, ايـن در ميشود/ بندگان مصالح تباهي و حقيقت نشانههاي فروپاشي مردمان,
و مباح دروغ موارد اين در كه كرده استثنا دروغ حرمت كلي قاعده از را مورد mnopqسه كرم ا

است/ واجب گاه حتي
از: عبارتند مورد سه اين

است/ جنگنيرنگ اصل كه چرا جنگ; در دروغ ـ ١
زبان از دربارهاش را خوبي گفتة كسي نزد است جايز اين بنابر مردم/ ميان اص9ح در ـ ٢
روابط اص9ح كه آن به مشروط البته نگفته, چنين هرگز او كه حالي در كند, نقل ديگر كسي

باشد/ داشته بستگي چيزي چنين به دو آن ميان
را اسقاطحقي يا ستم كه آن بر مشروط ميشود, بدل و رّد شوهر و زن ميان كه سخني ـ ٣



٤٨٧ حيله جواز بر سنت د,لت
از بيش محبتي و كند اميدوار را او و دهد وعده زن به مرد است جايز اين بنابر نياورد/ پي در
بر را او و كند, پايدارتر و بيشتر نيز را او محبت رهگذر اين از تا سازد آشكار دارد او با آنچه

گيرد/ پيش در رفتاري چنين مرد با است جايز نيز زن براي برابر, در بدارد/ خوش خوي
در كه نيز را ديگري چيز هر ميتوان و است, رسيده بصراحت استثنا مورد سه اين دربارة
بـنابرايـن كـرد/ قـياس سه اين بر باشد داشته بستگي بدان درست هدفي و باشد معنا همين

است/ نمونه آوردن باب از تنها شرعي دليل در مورد سه اين به تصريح
است وسيلهاي ك9م fًاصو كه است آن دروغ نبودن مباح يا بودن مباح در وم9ك معيار
راستگويي طريق از هم بهيكهدفستوده رسيدن گر ا اين, بنابر معين/ هدفي به رسيدن براي
گر ا و است, حرام آن به رسيدن براي گفتن دروغ باشد, پذير امكان دروغ از استفاده با هم و
مباح هدف يك هدف چنانچه باشد داشته امكان دروغ گفتن با تنها هدف همين به رسيدن
دروغ باشد واجب هدفي چنانچه و است جايز و مباح آن به رسيدن براي گفتن دروغ باشد
همين از پنجگانه/ احكام تمام در ترتيب همين به و ـ است واجب آن به رسيدن براي گفتن
گفتن راست از بهتر گفتن دروغ جايها از برخي در ميگويد: مهران بن ميمون كه است روي
وارد مـيان ايـن در نيز او و بكشد را او تا باشد ديگري پي در شمشير با كسي گر ا آيا است/
به شما ديدي, را ف9ني آيا بپرسد: و كند برخورد تو با اوست پي در كسكه آن و شود خانهاي
را سخنتان كه حالي در خود آيا و شريكشويد؟ او قتل در راستگفتن با ميدهيد اجازه خود
است, گناه جا همه دروغ ميگويد: نيز ثوبان نديدهام؟ را او من كه نميگوييد نميدانيد راست

باب در را فصلي ميآورد ميان به سخن <كذب> از كه مكاسبهنگامي در نيز انصاري شيخ ١ـ
يافتنآن ضرورت يكي ميشمرد: جايز صورت دو در را دروغگويي و ميگشايد <مسوغاتدروغ>
قصد ديگري و است: دروغگويي مجوز اجماع و عقل و سنت و كتاب چهارگانة ادلة دUلت به كه
كتاب ك/: ر/ است/ دروغگـويي جـواز مـوجب مسـتفيض اخبار دUلت به كه مردمان ميان اصfح

م/ ـ /٥٢ و ٥١ ص المكاسب,

چنين در است شايسته البته سازد/١ دور او از را زياني يا رساند سود مسلمان به كه آنجا مگر
كه مصلحتي با را آن و بگيرد نظر در است گفتن دروغ مترتببر كه را مصحلتي انسان مواردي
كـه مـقصودي آيا بداند تا بسنجد, درست معيارهاي با و كند مقايسه هست گفتن راست در
نـه/ يـا است مـهمتر گـفتن راست از شارع ديدگاه از ميشود گفته دروغ آن به رسيدن براي
آن در انديشي درست و اينحزم بنابر و است پيچيده و دشوار بسيار خود مسٔاله اين شناخت

dayani
Typewritten Text
بازگشت به فهرست
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تركشجايز و واجبشود گفتن دروغ كه جايي در مگر راستبگويد انسان جا همه استكه
نباشد/

ميگويد: العلوم احياء در غزالي
جايز گناهان به نسبت درسختگيري و اعمال فضيلت حديثدر جعل كردهاند گمان كساني

در است, مشروع و هدفصحيح يك دروغي چنين از هدف كه شدهاند مدعي اينان است/

<مـن است: فـرموده mnopqخـود خدا رسول چه محضاست; يكاشتباه گمان اين كه حالي

بخاري, صحيح : ك/ ر/ بـرگزيند/ آتش در خويش جايگاه كه بايد بندد دروغ من بر كس هر ١ـ
/٣٨ باب العلم, ٤٤/كتاب ص ,٩ ج الدين, علوم احياء ك/: ر/ ٢ـ

حكـم بـه جـز كـه است چـيزي دروغ النـار>١/ مـن مـقعده فـليتبّؤا مـتعمدا عــلي كــذب

وجـود ضـرورتي هـيچ ايـنجا در كـه است حـالي در اين و شد آن مرتكب نتوان ضرورت

ايـن در خـبر و آيـه از آنـچه و دروغ, از بـينيازي بـراي است راهي راستگويي زيرا ندارد;

ميكند/ بينياز ديگر چيز هر از را ما دارد وجود باره

بـر را خود تٔاثير و شده شنيده بسيار و است تكراري خبرها و آيهها بگويد كسي كه اين

ميگذارد, جاي بر تأثيريبيشتر باشد نوتر آنچه كه حالي در است, داده دست از شنوندگان

بر بتواند كه نيست اهدافصحيحي شمار در چنينچيزي زيرا بيشنيست; هوس يك اين

به خود كه اين بر افزون كند/ غلبه دارد mnopqوجود خدا رسول بر بستن دروغ در كه محذوري

آن بـه اطـمينان عـدم و شـريعت چـهرة نـماياندن واژگـون سوي به درهايي شدن گشوده

و ندارد, غلبه است آن در كه شّري بر هستهرگز دروغي چنين در كه خيري لذا ميانجامد;

از آنبچربد/ بر نميتواند هيچچيز گناهانكبيرهاياستكه mnopqاز رسولخدا بستنبر دروغ
درگذرد/٢ مسلمانان همة از و ما از خواهانيم خداوند

حديث گواهي
تنها و راه يگانه كه صورتي در است فرموده مباح را mnopqدروغ خدا پيامبر حديث اين در
بندگان حقوق يا الهي حقوق از حقي به و باشد, دنيوي يا ديني منفعتي به رسيدن براي وسيله
مقصودي نيز آن از مقصود و آن, باطن جز ظاهرش كه است حيلهاي اين نرساند/ خللي نيز
را همينحكم باشد آن به بسته شرع پاسداشتمقاصد كه ديگريهم حيلة هر است/ پسنديده

داشت/ خواهد



٤٨٩ حيله جواز بر سنت د,لت
جنگ در نيرنگ و دروغ از نمونههايي

رسـول كـه شويم آورد ياد را جنگي حيلههاي و دروغها از نمونه دو اينجا در نيست بد
است: فرموده تقرير را mnopqآنها خدا

زاد كـتاب در ابـنقيم هـمسرش: از خود دارايي ستاندن براي ع!ط بن حجاج حيلة ـ ١
ميآورد: چنين خيبر غزوة دربارة خود گفتار خ9ل در المعاد

داشت امشيبه نام به زني بوده, نيز فتحخيبر شاهد و آورده اسVم كه سلمي عVط بن حجاج

سرزمين معادن جمله از و بود ثروتمند مردي حجاج بود/ قصي بن بنيعبدالدار خواهر كه

عـVط بـن حجاج شد پيروز خيبر mnopqبر پيامبر كه آن از پس داشت/ اختيار در را بنيسليم

ديگر آوردهام, اسVم كه خاندانشبدانند و او گر ا و دارم Vط مقداري همسرم نزد من گفت:

به [فتحخيبر رسيدنخبر از پيش و بروم ديگران از سريعتر تا ده اجازه نميماند/ برايم ثروتي

از كمكهمينخبرها به شوي وارد تو چون كه خبرهاييبپراكنم آنجا در و برسم آنجا] به مكه
وارد مكه به چون وي فرمود/ اجازه او mnopqبه اكرم پسپيامبر حفاظتكنم/ خود جان و مال

تو نزد ثروت آنچه بدار/ پنهان را آن مينهم, ميان در تو با مسٔالهاي گفت: خود همسر به شد

آنـان چه, بخرم; ستاندهاند يارانش و محمد از كه غنايمي از ميخواهم كه آور هم گرد دارم

پيرامون اصحابشاز و گشته اسير نيز محمد و شده غنيمتگرفته به اموالشان شدهاند, تارومار

انـتقام به مكه در و آورند مكه به را او كردهاند ياد سوگند يهوديان اينك شدهاند/ پراكنده او

آن از و افتاد دشوار مسلمانان بر و پخششد مكه در اينخبر بكشند/ مدينه, در خود كشتگان

و شادي شعفو و شور خبر ساختند/ آشكار را خويش سرور و شادماني مشركان نيز سوي

و خيزد بر كه كرد آن آهنگ وي و رسيد عباسعمويپيامبر به مردمان سرور اظهار و غلغله

رسـول بـه كـه را قـثم خود پسپسر خيزد/ بر نتوانست و نداد ياري كمرش اما رود, بيرون

آن براي بود, نهاده رويسينه بر را وي حاليكه سپسدر mnopqشباهتداشتخواستو خدا

كرد: بلند خواني رجز اين به خويش صداي شماتتنكنند را او دشمنان كه

است, من دوستي همة قثم ميدارم, دوست را قثم

است بيني كشيده مرد آن شبيه كه آن

شده, داده فراوان نعمتهاي او به كه پيامبري

داشتهاند/ خواهان بد كه خوييهايي بد همة رغم به

شـادماني اظـهار بـرخـي آمـدند, گرد او خانة در بر مشرك و مسلمان از بسياري مردان

انـديشه, و انـدوه از برخي و ميدادند, دلداري برخي شماتتميكردند, برخي و ميكردند
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بودند/ مرده كه گويي

سوي آن از و شدند, آرام دل اندكي شنيدند عباسرا خواني رجز مسلمانان كه آن از پس

سـپس عباس, است/ آمده او سر بر نيامده آنان سر بر تاكنون آنچه كردند گمان نيز مشركان

اين ميشودت! چه ويبپرسد: از خلوت در كه سپرد او به و كرد روانه حجاج نزد را غVمي

تـو كـه است چـيزي آن از بهتر داده وعده خدا آنچه ميگويي؟ چه و آوردهاي! كه چيست

آوردهاي/ را خبرش

[كـنية ابـوالفـضل به من از گفت: وي به حجاج كرد وگو گفت حجاج با غVم آن چون

آيم, او نزد تا خلوتكند من براي را خود خانههاي از يكي بگو: او به و برسان سVم عباس]

ميسازد/ شادمان را او كه است حقيقيچيزي خبر كه

جاي از شادماني عباساز مژده! ابوالفضل, اي گفت: رسيد [عباس] خانة در به غVم چون
بـر و آمـد غـVم سمت به كه جا آن تا است, نرسيده او به بVيي از خبر هرگز كه گويا پريد

او برابر, عباسدر و عباسرساند به بود گفته حجاج كه را نيزخبري غVم زد/ بوسه او پيشاني

كرد/ آزاد را

گرفتكه پيمان او از نخست خلوتكرد او با جايي ودر عباسآمد نزد حجاج كه زماني

حجاج آنگاه پذيرفتو او از را اينخواسته عباسنيز بپوشاند/ و دارد پنهان ميگويد را آنچه

بـه را آنـان دارايـيهاي و گشـوده را mnopqخـيبر خدا رسول كه آمدهام مكه به حالي در گفت:

mnopqهمچنين رسولخدا است/ كرده تقسيم فرموده خداوند سهاميكه به و آورده غنيمتدر

مكه به داراييام پي در من اما است/ كرده ازدواج او با و برگزيده برايخود را حي دختر صفيه

چـنين گـفتن mnopqبراي خدا رسول از من ببرم/ خود با و آورم گرد را آنها ميخواهم آمدهام;

و بدار پنهان را ماجرا اين روز سه اينكتو است/ فرموده اجازه او و خواستهام اجازه سخناني

بگوي/ ميخواهي چه سپسهر

با را وي[همه و آورد برايشگرد را او دارايي حجاج همسر كه اين پساز راويميگويد:

آهنگبازگشتكرد/ برداشت] خود

حجاج همسر نزد عباس شد, سپري حجاج] و عباس مVقات [از روز سه كه آن از پس

را تو خداوند ابوالفضل, اي افزود: آنگاه رفت/ داد: پاسخ وي كرد؟ همسرتچه گفت: و آمد

است/ چنين آري, گفت: پاسخ عباسدر افتاد/ دشوار ما بر رسيد تو به آنچه اندوهگيننكند!

است/ نداده رخ ميدارم دوست آنچه جز كه را خدا سپاس نميكند/ اندوهگين مرا خداوند

تقسيم كرده تعيين خداوند كه سهامي به آنان اموال گشوده, خود رسول بر را خيبر خداوند



٤٩١ حيله جواز بر سنت د,لت
هـمسرت بـه را تـو گر ا اينك خويشبرگزيده/ براي را mnopqصفيه خدا رسول و است, شده

راست مـيبرم گـمان سـوگند, خداونـد به گفت: حجاج همسر بپيوند/ وي به هست نيازي

زن گـفتم/ كـه است همان نيز حقيقت و راستگويم سوگند خداوند به گفت: عباس بگويي/

تو به ديگر خبرهايي كه همان داد: عباسپاسخ است؟ داده تو به را خبر اين كسي چه گفت:

است/ داده

را او چـون آنـان رسـاند/ قرشيان اجتماع حلقههاي به را خود و شد روانه آنگاه عباس

تـو به خير جز خداوند شكيبايي! اين بر آفرين سوگند را خداي ابوالفضل, اي گفتند: ديدند

نـرسيده مـن به خير جز سپاس را خداي است, چنين نيز بواقع آري, گفت: عباس نرساند!

گفته را آنچه روز خواستسه من از منظوري به و داد منخبر به چنان و حجاجچنين است/

بدارم/ پنهان است

گرفته بر در را مسلمانان كه نگراني و آزردگيخاطر آن همة اينخبر شدن آشكار پساز

عباس حضور به و آمدند بيرون خود جايگاههاي از مسلمانان دامنمشركاننشستو بر بود

و بـاز مسـلمانان چـهرههاي بـدينسان و نـهاد, ميان در آنان با را خبر اين نيز او و رسيدند

/١٤١ ,١٤٠ ص ,٢ ج زادالمعاد, ك/: ر/ ١ـ

شد/١ شادمان

آن در و گشوده گشته مقرر خيبر غزوة در كه فقهيي احكام دربارة را سپسفصلي قيم ابن
است: آورده چنين جا

در است, ديگـران بـه نسـبت و خـود بـه نسـبت گـفتن دروغ جـواز احكـام ايـن از يكــي

ايـن طـريق از بـخواهـد شـخص و نـباشد ديگـران به نسبت زياني دربردارندة كه صورتي

رهگـذر ايـن از گـفت دروغـي عـVط بـن حـجاج كـه چـونان بـرسد; خـود حق به دروغ

مسـلمانان بـه زيـاني او دروغ سـبب بـه كـه آن بـي كشـيد, بـيرون مكـه از را خـود دارايي

كـه مـصلحتي بـا مـقايسه در رسيد مكه مسلمانان به كه هم اندوهي و آزار آن باشد/ رسيده

خـبر آمـدن از پس كـه آن بـويژه بـود, انـدك مـفسدهاي آمـد حـاصل دروغ آن رهگـذر از

ايـمانشان بـر خـبر ايـن و شـد كـامل مسـلمانان سـرور و شـادماني داده رخ آنــچه راست

افزود/

است جايي آن, نظير و بود, مصلحتيبرتر سببحصول شده مطرح اينجا در كه دروغي

وسـيله, بـدين تا ميآورد وجود به حق خVف بر توهمي نزاع طرف براي قاضي يا امام كه
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گـمان ايـن بـه را زن دو آن داوود بـن سـليمان كه چونان حقيقتبرسد, از گاهي آ به خود

/١٤٥ ص همان, ١/١٠٨ـ ص همان, ٢ـ

شناسد/١ باز را حقيقي مادر وسيله بدين تا كند نيمه دو را كودك ميخواهد كه انداخت

چونان حيله, اين چكيده مشركان: كردن سست براي خزاعي معبد ابي بن معبد حيلة ـ ٢
مكه بازگشتبه راه مشركان رسيد پايان به جنگاحد چون استكه اين آمده زادالمعاد در كه
هيچ شما گفتند: يكديگر به و پرداختند همديگر سرزنش به راه ميانة در اما گرفتند, پيش در
كـه حالي در گذاشتيد, وا را آنان سپس و شكستيد را آنان ابهت و اقتدار تنها نكرديد, كاري
ريشة تا برگرديد ميآيند/ هم گرد شما با رويارويي براي آينده در و ماندهاند ايشان از سراني

بكنيم/ بن از را آنان
حركت به را آنان و زد بانگ مردم ميان در حضرت آن و mnopqرسيد خدا رسول به خبر اين
و فراوان زخمهاي همة با مسلمانان خواند/ فرا آنان با رويارويي براي دشمن اردوي سمت به
مـنطقة تا مسلمانان همراه به خدا رسول گفتند/ mnopqپاسخ پيامبر دعوت به داشتند كه ترسي
رسول نزد بود آورده اس9م كه خزاعي معبد ابي بن معبد ميان اين در رفتند/ پيش اfسد حمراء
سست را او ارادة و برساند ابوسفيان به را خود داد فرمان وي به حضرت آن و mnopqآمد خدا
رساند/ وي به روحاء در را خود نداشت خبر مسلمانياش از ابوسفيان كه حالي در او كند/
شما از او اصحاب و محمد گفت: همراهداري؟ به خبر چه معبد, اي پرسيد: وي از ابوسفيان
همانندش كنون تا كه آمدهاند بيرون شما آهنگ به انبوه اردويي در و شدهاند خشمگين بسيار
بـودند نكرده همراهي را او رويارويي نخستين در كه هم او اصحاب از كساني است/ نبوده
تنها گفت: چيست؟ تو نظر پرسيد: ابوسفيان ميكنند]/ همراهي را او [و شدهاند پشيمان اينك
بـاربربندي/ اينجا از ميآيد در تپه اين پشت از [مسلمانان] سپاه طليعة تا كه است اين نظرم
او برافكنيم/ بنيانشان تا ميآوريم حمله آنان بر هم با همه ما سوگند خداوند به گفت: ابوسفيان

توام/ خيرخواه من كه نكن چنين گفت:
دور مسلمانان از جنگرا شّر خداوند و گشتند باز مكه به قرشيان كه بود رخداد اين پي در

داشت/٢



٤٩٣ حيله جواز بر سنت د,لت
مسلمان يك از آزار كردن دور براي كنايه مشروعيت : ٦

از ـ هسـتند ثقه هم راويان و ـ كردهاند روايت ابنماجه و ابوداوود احمد, كه چونان ـ ١
[مـحلة از بود همراهمان حجر بن وائل كه حالي در گفت: كه است رسيده حنظله بن سويد
بر را راه وائل دشمنان از يكي راه ميانة در mnopqداشتيم/ خدا آهنگرسول و آمديم بيرون خود]
سوگند من اما ورزيدند, خودداري بخورند او سود به سوگندي كه اين از همراهان گرفت/ او
آن من و mnopqآمديم خدا رسول نزد آن از پس پسرهايشكرد/ است/ من برادر او كه كردم ياد
المسـلم صـدقت; اصـدقهم/ و ابـّرهم كنت <انت فرمود: كردم/ عرض حضرت به را رخداد

است/ مسـلمان بـرادر مسـلمان گفتهاي; راست بودهاي/ آنها راستگوترين و نيكوكارترين تو ١ـ
/١١ باب اUايمان, كتاب ابوداوود, سنن : ك/ ر/

اخوالمسلم>/١
كـه حـالي mnopqدر كرم ا پيامبر كه: است رسيده انس از بخاري, و احمد روايت به بنا ـ ٢
رسـول امـا نـامور, كـهنسالي ابـوبكر زمان اين در كرد/ مدينه آهنگ داشت همراه را ابوبكر
ابـوبكر بـا مردي راه ميانه در ميگويد: راوي نميشناختند/ را او و بود جوان mnopqهنوز خدا
ابوبكر مركباستكيست؟ بر پيشاپيشتو كه مرد اين ابوبكر, اي ميپرسد: و ميكند برخورد
بـيابان راهـهاي وي مـقصود كه ميكند گمان شخص آن مينمايد/ راه مرا مرد اين ميگويد:

بود/ سعادت و خير راه ابوبكر مقصود كه حالي در است,

/٣٣١ ص المفردات, ك/: ر/ ٢ـ

ديگري و يكيصدق وجه, دو داراي كه است تعريضك9مي ميگويد٢, راغب كه چونان
رخ ابوبكر و سويد بن حنظلة سوي از جا اين در آنچه باشد/ باطني و ظاهري داراي يا كذب,
سـر و عـزت و بـيگناهان, از پاسداري كه است حيلههايي از گونهاي و قبيل, همين از داده

سخن: اين اينكشرح ميآورد/ پي در را رهبرانش و پيروان ماندگاري به اس9م افرازي
به برادري همان كه ظاهر وجه دارد: وجه دو است> من برادر <او گفت: حنظله كه اين ـ ١
كه را كسي برده گمان اساس همين بر و فهميده گفته اين از را همين نيز شنونده استو نسب
را او روي همين از و است] حنظله برادر بلكه ] نيست حجر بن وائل واقعًا گرفته اختيار در
شـنونده بر كه است چيزي اين و است ديني برادري همان كه باطن وجه و است; كرده آزاد
از و خورده سوگند آن اساس بر هم و كرده قصد را آن هم گوينده ولي است, مانده پوشيده
<تو است: فرموده او پاسخ mnopqدر خدا رسول و بوده راست سوگندي سوگندش نيز جا همين

dayani
Typewritten Text
بازگشت به فهرست
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اين است>/ مسلمان برادر مسلمان گفتهاي/ راست بودهاي/ آنان راستگوترين و نيكوكارترين
سخن بدين استكه روي آن از هم وي بودن نيكوكارترين اوست/ راستگويي و صدق توجيه

است/ ساخته دور خود ديني برادر از را ستمي و تجاوز
ابوهريره از ديگران و مسلم روايتمرفوع مخالف حنظله ماجراي اين آيا شود: گفته شايد

ج الس�م, سبل ك/: ر/ كند/ تصديق آن بر را تو ديگر طرف آن استكه چيزي همان تو سوگند ١ـ
/٢٠ باب اUيمان, كتاب مسلم, صحيح و /١٠٢ ص ,٤

روايتديگر به و مايصدقكبهصاحبك١> روايت<يمينكعلي يك به بنا ميگويد: نيستكه

/١٠٢ ص ,٤ ج الس�م, سبل ك/: ر/ است/ دهنده سوگند نيت بر سوگند ٢ـ

نيت خورده او كه سوگندي در و حنظله ماجراي در كه چرا المستحلف٢>; نية علي <اليمين
و معيار آنچه ابوهريره حديث در كه حالي در شده, داده قرار م9ك كرده ياد سوگند كه كسي

ميدهد/ سوگند را ديگري كه است كسي نيت شده معرفي م9ك
ستمديده كه ميشود حمل موردي بر ابوهريره حديث كه است آن اشكالي چنين پاسخ
اما بخورد, سوگند كه ميخواهد ديگري از دعوا] و مخاصمه مقام در خود حق از دفاع [براي
كند, ياد سوگند كه بخواهد ديگري از ستمگري كه ميشود حمل موردي بر حنظله حديث
و جـمع وجـه ايـن كـه رسـيده سـخني نـخعي ابراهيم از ميبينيم/ داستان اين در كه چونان
نيز عالمان تودة و احمد مالك, ابوحنيفه, و تقويتميكند و تٔاييد را حديث دو ميان سازگاري

گرويدهاند/ نظر همين به
در پرسيدند او mnopqاز خدا رسول دربارة مدينه به هجرت راه در وقتي ابوبكر كه اين ـ ٢
نـيز هـمين و است سفر در راهنمايي همان ظاهرش مينمايد> راه مرا مرد <اين گفت: پاسخ
است/ نرفته آن جز برداشتي سراغ به ذهنش و داشته, سخن اين از شنونده كه است برداشتي
انگيزة است/ بوده گوينده مقصود نيز همين استكه دينحق به نمودن راه سخن اين باطن اما
گاهي آ آن از دشمن تا mnopqبوده پيامبر هجرت ماجراي داشتن پوشيده سخن اين از هم ابوبكر

رساند/ آزار ـ باد فدايش مادرم و پدر كه ـ را او نتيجه در و نيابد
مثل فرضي در بلكه و مشروع و جايز باشد گونه اين بر كه هم حيلهاي هر ميگوييم: اينك
بلند/ آيين اين محاسن دانستنشاز جايز استو ناپذير گريز واجبو فرضروايتپيشگفته



٤٩٥ حيله جواز بر سنت د,لت
خدا دين از دفاع در cdefg ابراهيم كناية : ٧

دروغ سـه جـز ابراهيم mnopqفرمود: خدا <رسول گفت: كه است شده روايت ابوهريره از
فََعلَُه <بَْل كه ديگر گفتة اين و َسقيىُم> <ِانّيى كه گفتهاش اين بود: خدا راه در آنها دوتاي كه نگفت
بـه بـودند هـم بـا سـاره و او كه حالي در روزي فرمود: [mnopq [پيامبر همچنين /< هىذاى كَبىيُرهُْم
از است زنـي مـرد ايـن همراه به شد: گفته ستمگر آن به خوردند/ بر ستمگران از ستمگري
اين گفت: پرسيده, او از زن آن دربارة و فرستاد ابراهيم پي در ستمگر پسآن مردمان/ بهترين
من جز زمين روي بر ساره, اي گفت: و آمد ساره سپسنزد خواهرم/ گفت: [ابراهيم] كيست؟
مني/ خواهر تو كه دادم خبر او به من و پرسيد من از تو دربارة ستمگر اين نيست/ مٔومني تو و
مرد شد, وارد او بر ساره چون فرستاد/ ساره پي در ستمگر آن, از پس كني/ تكذيب مرا مباد
خداوند از من براي پسگفت: شد/ گرفته او از توان اما بگيرد, خود دست با را او تا پيشآمد
دوم بار براي مرد سپسآن كرد/ دعا ساره نميرسانم/ زياني را پستو اين از كه بخواه بهبودي
بار ديگر شد/ داشته باز آن از سختتر بلكه پيشين بار همانند بار اين اما بگيرد, را او كرد قصد
و كرد دعا هم ساره نميرسانم/ زياني را پستو اين از كه بهبوديبخواه برايم خداوند از گفت:
وي به و خواست را خود حاجبان از يكي ستمگر آن او, شدن آزاد پي در و كردند آزاد را او
كه بود اين از پس است/ آوردهاييكشيطان آنچه نياوردهاي, من نزد آدميزادهاي كه تو گفت:
به پس ديد/ ايستاده نماز به را او و بازگشت ابراهيم نزد ساره آورد/ در او خدمت به را هاجر
به را ـ بدكار آن يا ـ كافر آن مكر خداوند گفت: هاجر شد/ خبر چه كه كرد دستخويشاشاره

آورد/ در خدمتگزاري[من] به را هاجر و برگرداند خودش
ـ است عرب وي مقصود ـ بيابان و باران فرزند اي ميگويد: روايت اين ادامة در ابوهريره

شما/ مادر است اين
روايت شده آورده اينجا در آنچه و است سنت اهل حديثي منابع اتفاق مورد حديث اين

است/ بخاري
را اينظهور عقل دليل اما است, آمده ميان به سخن ابراهيم گفتن> <دروغ از اينحديث در
اطـمينان مـورد mnopqبـايد خدا پيامبر دارد يقين عقل كه آن چه ميگرداند; بر ديگر چيزي به
معلوم است آورده خداوند جانب از ـ خود ادعاي به ـ آنچه راستي و صدق تا باشد مردمان
به اطميناني هيچ بداريم روا پيامبر بر را گفتن دروغ احتمال گر ا كه است حالي در اين شود/
به سخن او گفتههاي ميان در دروغي وجود از كه اين به رسد چه تا جاينميماند بر او سخن
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آنـها ظاهر كه است كنايههايي حديث اين در <كذب> از مقصود اين بنابر شود/ آورده ميان
بـر واقـعيتش كه شده ناميده دروغ روي آن از سخن اين است/ راست آنها باطن ولي دروغ
آن به ورزد تٔاملي وي گر ا كه گرچه ميكند, تبادر شنونده ذهن به كه است چيزي آن خ9ف

نيست/ ميان در دروغي كه ديد خواهد و رسيد واقعيتخواهد
كـذبات> > واژة بـا ابراهيم كنايههاي mnopqاز كرم ا پيامبر روي آن از گفته, پيش حديث در
كـرده بـيشتري ستايش مينمايد نكوهش نخست نگاه در بدانچه را او كه كرد ياد rدروغهاs

است: شاعر شعر در كه ذم به شبيه مدح آن همانند باشد,
الكـتائب قـراع مـن فـلول بـهن سـيوفهم ان غير فيهم fعيب و

با پيكار فراواني و سختي از شمشيرهايشان بر كه آن جز نيست عيبي را خاندان آن يعني:
است/ افتاده رخنه انبوه, گروههاي

دروغي هيچ ابراهيم است: mnopqفرموده كرم ا پيامبر گويا گفته پيش حديث در سان, بدين
خدا دين از آنها وسيلة به كه است كنايه همينسه دروغ آن باشد گفته دروغي هم گر ا نگفتو
نگفت و است>, بوده خدا راه در آنها <دوتاي فرمود: سبب mnopqبدان پيامبر است/ كرده دفاع
آن بر افزون هم و بوده خدا راه در هم او دروغ يا كنايه سومين كه بوده, چنين نيز او سوم دروغ
بر ـ بزار و ابنحبان روايتنسائي, در كه آن گواه است/ بوده سودي دربردارندة وي برايخود
آنها همة كه دروغ سه مگر نگفت دروغ هرگز <ابراهيم كه است آمده ـ بخاري روايت خ9ف
خـداونـد <بـه است: آمـده چنين نيز احمد روايت به ابنعباس حديث در بود>/ خدا راه در
خداوند خواست به كرد>/ دفاع خدا دين از تنها دروغها] يا كنايهها =] آنها وسيلة به سوگند
درادامة است بوده او دين از دفاع در و خدا راه در نيز دروغ سومين چگونه كه اين توضيح

آمد/ بحثخواهد cdefgهمين ابراهيم گانه سه كنايههاي توضيح
حقيقت در مينمود دروغ ابراهيم سخن در آنچه چگونه كه ميپردازيم آن توضيح اينكبه

بود: كنايه

بيمارم/ من گفت: و نگريست ستارگان پسدر : ٨٩ و ٨٨ صافات. ١ـ

شده اشاره بدان َسقيىٌم>١ ِانّيى فََقاىَل النُُّجوِم فِي نَظَْرًة <فَنَظََر آيه: در استكه آن كنايه نخستين ـ ١
پرستش بر را خود قوم ابراهيم آنها در استكه آيههايي مجموعة در و سياق در آيه اين است/

dayani
Typewritten Text
بازگشت به فهرست



٤٩٧ حيله جواز بر سنت د,لت
مـيآورد/ دليـل است حـق خداي تنها يگانه خداوند كه اين بر و ميكند نكوهش باطل بتان

معناست: دو داراي آمده اينجا در كه عبارتي
و بودند فهميده او سخن از را قومشهمان ولي نيست ابراهيم مراد كه ظاهر معناي ـ الف
براي شر و خير از آينده در آنچه, غيبي, خبرهاي وسيلة به تا نگريست ستارگان در كه اين آن
به توجه با ميپنداشتند كه بود مردمان نادرستآن عقايد بنابر اين و دريابد است شده تقدير او
بـيمارم, مـن گفت: آنان به اساس همين بر ابراهيم كرد/ بيني پيش ميتوان ستارگان موقعيت
همين از دارد/ باز شما با همراهي از مرا كه گيرد فرا مرا سختي بيماري كه است نزديك يعني

كنم/ خود جاي ترك روينميتوانم
مقام سزامند كه چونان افكند, نگاهتدبر ستارگان در ابراهيم كه اين آن و باطن معناي ـ ب
خداوند براي شما كه اين از من گفت: آنگاه و است, خداوند صالح بندگان ديگر و پيامبران

آزردهام/ دل پرستيدهايد را بتان او جاي به و داده قرار شريك
باطل بتان و بماند او تا بروند و دستبردارند او از مردمان كه بود آن كنايه اين از ابراهيم انگيزة

ِاليى اَغ فَرى مُْدبِريىَن َعنُْه <فَتََولَّوْا ميفرمايد: كه چونان شد, نيز اين كند/ نابود را آنها بتواند و آنها,
َاتَْعبُدُوَن قاىَل يَِزفُّون ِالَيِْه فََاْقبَلُوا بِْاليَميىَن َضْربًا َعلَيِْهْم ىَغ فَرا تَنِْطُقوَن +ى لَكُْم ماى كُلُوَن تَٔاْ َ َا+ى اَل فَقى اىلِهتِِهْم

و رفت خدايانشان سراغ به پنهاني او بازگشتند/ و شدند رويگران او از : ٩٦ ـ ٩٠ صافات. ١ـ
نزد قومششتابان زد/ آنها بر قوت به دستي نهان در سخننميگوييد؟ چرا نميخوريد؟ چيزي گفت:
چه هر و شما خداوند كه حالي در ميپرستيد؟ ميتراشيد خود كه را چيزهايي آيا گفت: آمدند/ او

است/ آفريده را ميكنيد

تَْعَملُوَن>/١ ماى َو َخلََقكُْم اللّىُه َو تَنِْحتُوَن ماى
داشتن بلند و بتان و طاغوتها شكستن درهم براي بود حيلهاي كرد ابراهيم آنچه اين, بنابر

/ عزوجل ـ خداوند نام
گـوش ولي نـمود, راه خـداونـد بـه را آنـان روشنش برهانهاي با ابراهيم كه هنگامي ـ ٢
به گفت: پشتكردند كه آن از پس او چيند/ فراهم بتانشان براي حيلهاي تا شد آن بر نسپردند
بزرگي مگر كرد قطعه قطعه را آنها پس انديشيد/ خواهم حيلهاي بتانتان براي سوگند خداوند
از بحقيقت او است! كرده چنين ما بتان با كسي چه گفتند: برگردند/ او به كه شايد را, آنها از
مـيخوانـند/ ابراهيم را او و ميگويد آنها از پيوسته جواني شنيدهايم گفتند: است/ ستمگران
با تو آيا ابراهيم, اي گفتند: كنند/ گواهي آنان شايد آوريد, مردمان حضور به را او پس گفتند:



فقه فلسفة با ناسازگار شرعي; حيلههاي ٤٩٨

ابراهيم كه است عبارتآن اين ظاهر ى>/ هىذا كَبىيُرهُْم فََعلَُه <بَْل نه, گفت: كردي؟ چنين ما خدايان
كه را آنان بتان كه است بوده همو شده مدعي و داده بزرگنسبت بت به را بتان شكستن هم در
در او قـوم كـه است چـيزي همان اين است/ شكسته درهم ميپرستيدهاند خداوند جاي به
ريشخند و گرفتن مسخره به سرزنش, گفته, اين باطن اما فهميدند/ سخنش از وهله نخستين
است/ گفته اين از ابراهيم اصلي مقصود نيز همين و ميپرستيدهاند آنان كه است بتاني كردن
خود خدايان از تا وادارد را آنان كه است بوده آن نيز كنايهاي چنين آوردن ميان به از او هدف
را گـفتهاي هـيچ خـدايـان اين كه دريابند آنگاه و است كرده چنين آنان با كسي چه بپرسند
روشن برايشان علمي برهان يك با بدينسان و بدهند, نتوانند نيز پاسخي هيچ و نميفهمند
در خداوند و پيشآمد قومش و ابراهيم ميان كه بود ماجرايي اين باطلند/ بر بتان اين كه شود
َانْتُُم ِانَّكُْم فََقالُوا اَنْفُِسِهْم ِاليى فََرَجُعوا يَنِْطُقوَن كىانُوا ِاْن <فَْسئَلُوهُْم ميگويد: باز چنين را آن قرآن
مـاى اللّىِه ُدوِن مِْن اَفَتَْعبُُدوَن قاىَل يَنِْطُقوَن ِء هىٔو+ى ماى َعلِْمَت لََقْد ُرُءوِسِهْم َعليى نُكُِسوا ثُمَّ الظّىالُِموَن

شما گفتند: و كردند وگو گفت خود با ميگويند/ سخن كه گر ا بپرسيد آنها از :٦٧ ٦٣ـ انبياء. ١ـ
نميگويند/ سخن اينان كه ميداني خود تو گفتند: و داشتند فرو حيرت به سر آنگاه ستمكاريد/ خود
شما بر ننگ زياني؟ نه و ميرساند سودي را شما نه كه ميپرستيد را چيزي خداوند برابر در آيا گفت:

نميآييد؟ در عقل به آيا ميپرستيد! خداوند برابر در آنچه بر و

تَْعِقلُوَن>/١ َافWَى اللّىِه ُدوِن مِْن تَْعبُُدُوَن ا لِمى َو لَكُْم ُافٍّ كُْم يَُضرُّ +ى َو َشيْئًا يَنْفَُعكُْم +ى
<اين گفت: پاسخ در پرسيد او از همسرشساره درباره ستمگر پادشاه آن چون كه اين ـ ٣
از سـتمگر آن برداشت نيز همين و است نسب به بودن خواهر ظاهرش است>/ من خواهر
اس9م آيين آيينحق; بر كيشي هم دينيو خواهري برادريو سخن اين باطن اما بود/ او سخن
در بصراحت مطلب اين است/ بوده گفته آن از خليل ابراهيم مقصود نيز باطن همين و است
كه ده پاسخ او به پرسيد تو از گر ا <پس همسرشگفت: به ابراهيم كه است آمده مسلم روايت

هستي>/ خواهرم مسلماني در تو چه, مني; خواهر تو
ديگر از ميخواستو برادرش, يا خواهرشباشد بود, ابراهيم همراه كه را زني ستمگر آن
كه غيرتي واسطه به كند, خود آن از بخواهد كه را زني هر شوهر كه بود او عادت نيز اين سوي
او برابر در كه كمتري غيرت سبب به را او برادر ولي ميكشت, داد, خواهد نشان او برابر در
از بـدينوسيله تا است من خواهر اين گفت: ابراهيم روي همين از نميكشت, ميداد نشان
نام و رساند انجام به مردمان ميان در را رسالتخود آن پساز بتواند و يابد نجات شدن كشته



٤٩٩ حيله جواز بر سنت د,لت
سازد/ بلند را خداوند

از ـ مواردي چنين در كه ندارد ترديد اين در كسي هيچ ديگر سويي از گفتيم, آنچه همة با
به ابراهيم اما است/ واجب گاه بلكه و جايز گفتن دروغ ـ گفتيم دربارهاشسخن كه سه آن قبيل
دروغ به داشت, فراوان زيركي و سرشار هوشي و بلند جايگاهي كه آنجا از جواز, اين رغم
است حيله گونههاي لطيفترين از يكي اينخود و برد پناه گفتن كنايه به بلكه نجست, توسل
هر جواز بر است دليلي نيز خود همين و ميآورد, پي در را آيين پرچم بلندي و دين ياري كه
است/ گاه آ امور حقيقت به خود خداوند البته و ـ باشد داشته حقيقتي و معنا چنين كه حيله

جنگ در نيرنگ : ٨
<الحرب mnopqفرمود: خدا رسول استكه روايتشده ـ عنها الله رضي ـ عبدالله جابربن از

است/ اتفاق مورد حديثي اين و ـ خدعة>
بر دال, فتح و خاء ضم به نيز و دال سكون با آن ضم به همچنين و خاء فتح به <خدعه>,
آن خـ9ف داشـتن پنهان و چيزي ساختن آشكار معناي به لغت در خداع اصل ُهَمزه/ وزن
كار به نمييابد وي كه راهي از دشمن به ضربه كردن وارد مورد در واژه اين بيشتر اما است,

ميرود/
دشمنحاصل با نيرنگورزيدن طريق از جنگتنها در پيروزي كه است معنايحديثآن
آسانترين به و ميكند كمتر را خسارتها و كوتاه را جنگ زمان كه است نيرنگ همين و ميآيد
دشمن, با آشكار رودرويي با مقايسه در سوي, ديگر از و ميبرد ميان از را دشمن توان شيوه
تـا دشـمن بـا بـرخـورد در مـٔومنان, اي ايـن, بنابر دارد/ كمتري خسارتهاي و سختي خطر,
چيرگي شما بر و گيريد قرار آنان نيرنگ هدف خود شما مباد و كنيد نيرنگ آنان با ميتوانيد

برود/ آبرويتان و يابند
هـمچون دارد, وجـود جـنگ در پـيروزي بـراي نيز ديگري وسايل نيرنگ كنار در البته
صـورت, بـهترين بـه آنـان ديـدن آمـوزش آنـان, قـدرتمندي و دfوري سربازان, شجاعت
هـمه, ايـن بـا امـا رويـايي/ براي كامل آمادگي داشتن و خوب س9ح از بودنشان برخوردار
بر باشد اشارهاي استتا كرده دشمنتصريح نيرنگبا يعنيهمان يكوسيله به mnopqتنها پيامبر
خـدعة> <الحرب حديث اين بنابر است/ دشمن بر چيرگي براي وسيله مهمترين اين, كه آن
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كـتاب ابوداوود, سنن نـمونه sبراي سنت اهل حديثي منابع در است/ عرفه [ به [رفتن حج ١ـ
<الحـج است: چنين حديث متن p٥٧ باب المناسك, كتاب ماجه, ابن سنن و ٦٨ باب المناسك,

م/ ـ عرفات>/ الحج عرفات, الحج عرفات,

است/ عرفة>١ <الحج حديث همانند
جـويند/ بـهره نيرنگ از دشمنان با پيكار در ميخواهد مسلمانان از كيد تٔا با حديث اين
داشته امكان كه تاجايي وجوبآن بر بلكه و كافران جنگبا نيرنگدر جواز بر همه نيز عالمان
صورت اين در كه بينجامد امان يا نقضپيمان به نيرنگ اين كه آن مگر دارند, نظر اتفاق باشد
بر كافران نيرنگ از ميبايست مٔومنان كه دارد دfلت آن بر همچنين حديث اين نيست/ جايز

نشود/ كفار آِن از پيروزي تا باشند هشيار آن به نسبت و حذر
ميگويد: الباري فتح در عسق9ني حجر ابن

ترتيب بدين چه است; وحدت بر دvلت خدعة] الحرب [در <تاء> آوردن فلسفة شده گفته
چند هر كه كرده تشويق بدان را آنان پيامبر گويا باشد, مسلمانان سوي از نيرنگبخواهد گر ا

باشد كافران سوي از نيرنگبخواهد هم گر ا و آورند, كار به جنگ در يكنيرنگ حتي شده

بـيش يكـي هم چند هر دشمن, حيلة و نيرنگ از را مسلمانان سخن اين در پيامبر كه گويا

اندك هم هرچند او, مكر و دشمن برابر نميبايستدر اين, بنابر استو داشته حذر بر نباشد

ميخيزد/ بر آن از بزرگ مفسدهاي كه چرا داد; نشان سستي باشد,

ميآورد: ادامه در حجر ابن
مٔومنان برانگيزانندة همچنين و كافران با ورزيدن نيرنگ به فراخواني دربردارندة حديث اين

هـيچ نـباشد دشمن با نيرنگي پي در و هشيار كه هر چه, جنگاست; در هشياري حفظ به

عكسشود/ بر او زيان به وضع كه نيست اطميناني

دشمن با پيكار در نيرنگ از گونههايي
برتر انديشههاي كه دارد شماري از بيرون متفاوتو شيوههاي و گونهها پيكار در نيرنگبا
يـادآور را حـيلهها ايـن از نـمونههايي اينك ميدارد/ بر پرده آنها از است زمان نياز آنچه و

ميشويم/
اتفاق كم بسيار كه: روايتكردهاند مالك بن كعب از مسلم و بخاري هجوم/ در توريه ـ ١
جـايي آهنگ كه ميكرد وانمود چنان و كند غزوهاي آهنگ بيتوريه خدا رسول كه ميافتاد
آهنگآنجا سخت گرمايي mnopqدر خدا رسول و رسيد تبوك غزوة هنگام كه آن تا دارد, ديگر

dayani
Typewritten Text
بازگشت به فهرست
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بسيار شمار به كه دشمني جنگبا به پيشگرفتو در را پهناور بياباني و دور سفري راه و كرد
و ساخت آشكار مسلمانان همة براي داشت كه را تصميمي غزوه اين در او كرد/ روي بودند
بـا رويارويي براي fزم برگ سازو و آمادگي تا دارد سوي كدامين آهنگ كه داد خبر را آنان

آورند/ فراهم را دشمني چنان
آهنگغزوهاي گاه mnopqهر خدا رسول استكه: كعببنمالكروايتكرده از نيز ابوداوود
ميفرمود: او دارد/ ديگر آهنگجايي كه ميكرد وانمود چنين و ميآورد ميان به توريه داشت

خدعة>/ <الحرب
ريشة از واژه اين اصل سازد/ آشكار را آن غير و بخواهد را چيزي انسان استكه آن توريه
تـوريه كه كسي گويا است, ديگر چيز پشت در چيزي دادن قرار معناي به نيز آن و <َوْري>,
آن حديث اين در توريه از مقصود ميدهد/ قرار ديگر چيزي پردة پس در را چيزي ميكند
تصميم اين كند حمله دشمن به معين جايي در داشت mnopqتصميم خدا رسول هرگاه كه است
شرق در جايي آهنگ گر ا نمونه براي ميپرسيد: ديگر جايي دربارة بلكه نميكرد, آشكار را
در و باشد داشته آهنگشرق كه نبود چنين هرگز ولي غربميپرسيد, در جايي دربارة داشت
است/ جايز كاري چنين نيز چند هر برود, غرب سمت به ميخواهد كه كند تصريح حال عين
بر دارد آهنگآن سپاه كه جايي كه است آن دشمن با جنگ در توريه كارگرفتن به فلسفة
ايمان سست مسلمان يك يا منافق يك طريق از نمونه براي نتواند وي و بماند پوشيده دشمن
گر ا استكه آن ديگر هدف شود/ آماده و آيد گرد كامل وُعّدة ِعّده با آنجا در و كشفكند را آن

ميخورد/ فريب برسد دشمن به دارد آهنگآن سپاه شده وانمود كه سمتي آن خبر
تـا فاصله دوري جمله از دfيلي به نكرد را كار اين تبوك غزوة در پيامبر چرا كه اين اما
اطـ9ع بـه را تـصميم اين صريحًا بود/بنابراين دشمن افراد فراواني و سخت گرماي دشمن,

شوند/ آماده داشت امكان كه صورتي شايستهترين و كاملترين به همه تا رساند مسلمانان
مشـركان ميان آن كمك به خندق غزوة جريان در توانست كه مسعود بن نعيم حيلة ـ ٢
آورد/ پي در را مسلمانان سريع پيروزي رخداد اين تا افكند دشمني و كينه يهوديان و عرب
پيروانشان ديگر و يهوديان و غطفان قريشو يعني گروهها همة چون كه بود قرار اين از ماجرا
پيش برايمسلمانان بزرگي دشواري سنگينو گرفتاري آمدند هم گرد مسلمانان برايجنگبا
خود و كندند خندقي سلع كوه برابر در و مدينه سمتمشرق در رويارويي اين براي آنان آمد/
و كـوه سـمت بـه مسـلمانان اردوي پشت ترتيب بدين شدند/ مستقر خندق و كوه ميان در
تا ميشد آن مانع و ميگرفت قرار سپاه دو ميان در نيز خندق و بود دشمن سپاه به رويشان
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مـاه يك بـه نـزديك مشركان يابند/ دسترسي مسلمانان به دشمن پيادة سربازان يا و سواران
بـه تـنها جـنگ و نـيافتند دسـترسي آنان به مدت اين در و داشتند محاصره در را مسلمانان
دژي مـدينه شـرق در قريظه بني يهوديان ميان اين در ميشد/ سپري سوي دو از تيراندازي
حـييبن امـا بـودند, بسته mnopqنيز پيامبر با آرامش و صلح پيمان سوي ديگر از آنان داشتند/
رسول برابر در و بشكنند را خود پيمان شدند حاضر كه كرد وسوسه را ايشان اندازه اخطبآن
از گرفتاري و شد افزون مسلمانان بر سختي بدينسان گروند/ مشركان گروههاي mnopqبه خدا
گريختن براي نيز منافقان ميان اين در و آمد پديد دشواري اوضاع و آورد هم به سر سوي دو
حفاظ بي كه حالي در است, حفاظ بي ما <خانههاي ميگفتند: و ميخواستند اجازه سپاه از

بَِعْوَرٍة/ ماىهَِي َو َعْوَرٌة بُيُوتَنا ِانَّ :١٣ احزاب. ١ـ

نداشتند١>/ گريختن جز قصدي آنان و نبود
شد, سست دشمن آن پي در كه آورد پديد رخدادي خود خداوند كه بود زمان همين در
قرار اين از ماجراي گسست/ هم از انبوه سپاه آن و گرويد كندي به شرك سپاه شمشير تيزي
رسول اي گفت: و mnopqآمد پيامبر نزد عامر بن مسعود بن نعيم نام به غطفان از مردي كه بود
فرمود: پاسخ mnopqدر خدا رسول ده/ فرمان ميخواهي آنچه به مرا آوردهام/ اس9م mnopqمن خدا
كه كن, سست و ساز كنده پرا ما پيرامون از را دشمن ميتواني كه اندازه آن تني; يك تنها <تو
به فرمان اين پي در بيدرنگو داشت, آشنايي بنيقريظه با پيش از كه او است>/ نيرنگ جنگ
گفت: و شد وارد آنان بر نداشتند خبر هيچ او مسلماني از آنها كه حالي در و رفت آنان سراغ
چنگ به فرصتي گر ا كه است قريش اين اينك و جنگيدهايد محمد با شما قريظه خاندان اي
محمد با را شما گريختو خويشخواهد سرزمين به نه گر ا جستو خواهد بهره آن از آورد
جـنگ در گـفت: كرد؟ بايد چه نعيم, اي گفتند: ستاند/ انتقام شما از او تا گذاشت واخواهد
نـظر آنـچه بـه گـفتند: نهند/ اختيارتان در گروگان نفر چند كه آن مگر نشويد آنان همدست
شما گفت: آنان به قريشرفتو داشتنزد كه قصدي همان سپسبا نمودي/ راه درستاست
اين از يهوديان گفت: آري/ گفتند: گاهيد/ آ شما نسبتبه خيرخواهيام از و من دوستي از خود
چند كه فرستادهاند پيام او براي و شدهاند پشيمان شكستهاند پيمان او اصحاب و محمد با كه
ياري او به شما ضد بر سپس و ميفرستند او نزد و ميگيرند شما از گروگان عنوان به را تن
و رفت غطفان نزد سپس وي ندهيد/ آنان به خواستند گروگان شما از گر ا اين بنابر ميدهند/

نهاد/ ميان در آنان با بود گفته قريش به آنچه همانند سخني
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سرزمين اين كه فرستادند پيام يهوديان براي مشركان رسيد فرا شوال ازماه شبشنبه چون
مسلمانان با تا برخيزيد ما با همراه رفتهاند, ميان از اسبان و اينكگوسفندان نيستو ما اقامتگاه
كه زماني ميدانيد خود استو شنبه امروز كه دادند پيغام پاسخ در يهوديان شويم/ پيكار وارد
شما كنار در ما اين بر افزون آمد/ سرشان بر چه شدند كاري به دست روز اين در ما پيشينيان
چنين يهوديان فرستادگان كه زماني بفرستيد/ ما نزد گروگان نفر چند كه آن مگر نميجنگيم
راست شما به نعيم كه سوگند را خداي گفتند: همديگر به آنان آوردند مشركان براي پيغامي
نخواهيم شما نزد كسرا هيچ سوگند خداوند به كه فرستادند پيغام يهوديان پسبه است/ گفته
به پيغام اين شنيدن با نيز بنيقريظه كنيم/ پيكار مسلمانان با تا آييد بيرون ما همراهي به فرستاد/
ياري از گروه دو كه شد چنين است/ راستگفته شما به نعيم سوگند, را خداي گفتند: همديگر

كشيدند/ دست همديگر
پـيچيد, هـم در را مشركان خيمههاي تا فرستاد فرو را طوفان سپاه خداوند سوي, آن از
از سـپاهي خداونـد همچنين بركند/ زمين از را طنابها و ميخها و كند وارونه را آنان ديگهاي
و ترس و افكنند لرزه آنان دلهاي بر تا فرستاد آنان بر نميشدند ديده چشم به كه فرشتگان

دهند/ جاي آنها در را وحشت
تا فرستاد دشمن] اردوي سمت [به را يمان بن mnopqحذيفة خدا رسول كه بود زمان اين در
پس ديد/ سامان آن از كوچيدن آماده و آشفته چنينوضعيتي در را آنان نيز او آورد/ خبر آنان از
بـدينسان رسـاند/ حـضرت آن به را مشركان كوچيدن خبر و mnopqبازگشت خدا رسول نزد
خشـم و كـينه از پـر و دسـتاوردي هـيچ بي را او دشمن خداوند ميديد mnopqكه خد رسول
درآورده, حـقيقت جامة به را خويش وعدة داشته, دور او از را آنان با پيكار شّر بازگردانده,
را دشمن گروههاي همة او يگانگي و داده ياري را خود بندة بخشيده, سربلندي را خود سپاه

/١١٨ ص ,٢ ج زادالمعاد, ك/: ر/ ١ـ

شد/١ شادمان است كنده پرا هم از
ام حديث در كه چونان است, دشمن با گفتن دروغ جنگي حيلههاي از ديگر از يكي ٣ـ
رسول كه آن اين از باfتر گذشت/ روايتكردهاند, را آن ديگران و مسلم كه عقبه, دختر كلثوم
ضد بر را مشرك گروههاي كه گردنكشيهوديان اشرف, بن كعب كشتن ماجراي mnopqدر خدا
مسلمه بن محمد بندد/ دروغ حضرت آن بر كه داد اجازه مسلمه بن محمد به بود شورانده او
كوتاه مٔومنان سر از را او شّر خداوند كردو غافلگير را او و گرفت كار به زيركانه شيوهاي نيز
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انصاري عبدالله بن جابر از دينار, بن و عمر از عيينه, بن سفيان طريق از مسلم و بخاري كرد/
او كه ميشود عهدهدار را اشرف كعببن كسي چه mnopqفرمود: خدا رسول كه: روايتكردهاند
خدا, رسول اي گفت: و برخاست مسلمه بن محمد پاسخ, در است؟ آزرده را رسول و خدا
پس بگو/ فرمود: بگويم/ چيزي تا ده پساجازه گفت: آري/ فرمود: بكشم؟ را او داري دوست
زكاتخواسته ما از [mnopq خدا رسول به [اشاره مرد اين گفت: او به رفتو كعب سراغ به وي
و رنجيم در چنين نيز ما گفت: خواهم/ وام ازتو تا آمدهام تو اينكنزد افتادهايم/ رنج به استو
دوست و كردهايم پيروي او از ما گفت: مسلمه] نكوهيد/[ابن خواهي را او سوگند خداوند به
دو ميخواهميكيا اينكتنها ميانجامد/ كجا به او كار ببينيم كه زماني تا گذاريم وا را او نداريم

بـا برابـر مقدار اين صاع/ شصت يا بارشتر يك اندازة به است پيمانهاي شرق وزن بر وسق ١ـ
م/ ـ است/ ليتر ١٦٥

گفت: خواهي؟ چه پرسيد: گذاريد/ اختيار در رهني ولي باشد, گفت: دهي/ وام ما به وسق١
خـود تـو كـه آن بـا دهيم گروه تو به را خود زنان چگونه گفتند: دهيد/ گرو من به را زنانتان
نزد را پسرانمان چگونه گفتند: گذاريد/ گرو به من نزد را پسپسرانتان گفت: عربي؟ زيباترين
شده, ستانده گرو به وسق دو يا يك برابر در كه: شنود ناسزا آنان از كسي تا گذاريم گرو به تو
ـ س9ح يعني fٔمه ميگويد: سفيان ـ <fٔمه> ميتوانيم همه اين با است/ ننگ ماية ما براي اين
پي در آيد/ نزدش بعدًا گذاشتتا وعده او با مسلمه بن محمد بدينسان گذاريم/ گرو به تو نزد
آمد/ كعب نزد ميكرد همراهي را كعباو رضاعي برادر ابونائله كه حالي در و شبانه توافق اين
كجا ساعت اين در گفت: او به همسرش آمد/ فرود خود و خواند دژ درون به را آنان نيز وي
عمرو غير راويان ميگويد: سفيان ـ ابونائلهاند برادرم و مسلمه بن محمد اينان گفت: ميروي؟
كـعب ميچكد, فرو خون آن از كه گويا ميشنوم صدايي گفت: همسرش گفتهاند: دينار بن
نـيز خطري به شب گر ا را مرد است/ ابونائله همشيرم و مسلمه بن محمد برادرم اين گفت:
ديگر تن دو همراه به مسلمه بن محمد هنگام اين در ميگويد: راوي ـ ميدهد پاسخ بخوانند
و ميستايم را او سر موي من آمد چون ميگويد: همراهانش به محمد ميآيند/ دژ درون به
دارم اختيار در را او سر ديديد كه پسآنگاه ببويد/ هم شما تا ميگذارم آنگاه و سپسميبويم
ميخاست بر او از عطر بوي كه حالي در كعب زنيد/ گردن را او و رسانيد انجام به را خود كار
بوييهمانند آنچه گفت: [ مسلمه بن [محمد آمد/ فرود خود قلعه فراز از بسته ميان به شمشير
استكه دينار بن عمرو از غير ديگر راويان روايت در و ـ نديدهام احساسميكنم امروز آنچه
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پس گويد: عمرو ـ است من نزد عرب كاملترين و عرب زنان ترين خوشبوي گفت: كعب] ]
و بوييد را او پسسر آري/ گفت: ببويم؟ را سرت ميدهي اجازه آيا گفت: مسلمه] بن [محمد
پس آري/ گفت: ميدهي؟ اجازه من! به آيا سپسگفت: ببويند/ كه خواند فرا نيز را همراهانش
را او پس شـماست/ وقت هان! گفت: خويش] همراهان [به گرفت اختيار در را او سر چون

رساندند/ او به را خبر اين و mnopqآمدند پيامبر نزد آن پي در و كشتند
در حـديث ايـن اوست/ صـحيح المـغازي> كتاب > در بخاري روايت متن آورديم آنچه
كرد/ تقرير بعدها هم و پيشتر هم را mnopqآنها خدا رسول كه است حيلهها از دستهاي بردارندة
در همراهـانش و مسلمه بن محمد از آنچه كه است اين دارد وجود ميان اين در كه نكتهاي
آن در كه نيز چند هر دروغ, رديف در نه و بود كنايه قبيل از سرزد يهودي آن كشتن ماجراي
عين در و باشد جايز دروغ جا هر كه ميشود استفاده اين از بود/ جايز برايآنان هم دروغ مقام

است/ سزاوارتر كنايه باشد پذير امكان نيز كنايه حال
آورد: ميان به كنايه تعريضو خود گفتههاي در مسلمه ابن چگونه بنگريم اينك

ما كه است باطنشآن معناي دارد: معنا دو افتادهايم, رنج به عنانا> قد <و گفت: كه اين الفـ
درد و رنج اين اما گزاردهايم/ جاي به است رنج و خستگي بردارندة در كه را شرعيي آداب
معناي اما است; داشتني دوست ودردي رنج نتيجه در و خدا, خشنودي آوردن دست به براي
و آزارنده رنجي در او كه است آن فهميده او سخن از را همان تنها نيز مخاطب كه ظاهرش

است; ناداشتني دوست
معناي دارد: معنا دو نيز است خواسته زكات ما از الصدقه> <وسٔالنا ميگويد: كه اين ـ ب
كـه ظاهرش معناي و كند; مصرف خود جاي در تا خواسته زكات ما از كه است آن باطنش
خواسته زكات ما از خود براي او كه است آن كرده برداشت را همان او سخن از نيز مخاطب

است;
او از مـا امـره> يصير ما الي ننظر حتي ندعه ان فنكره <فاناقداتبعناه ميگويد: كه اين ـ ج
اين ـ ميانجامد كجا به كار ببينيم كه زماني تا گذاريم وا را او نداريم دوست و كردهايم پيروي
زندهايم تا هرگز ما كه آن بوده نيز گوينده مقصود كه باطني معناي معناست: دو بردارندة در ـ نيز
آن و كرده برداشت را همان نيز مخاطب كه معنايظاهري و نداريم; دوست را او از شدن جدا

شود/ كارشروشن سرانجام تا ميكنيم/ وانمود او از پيروي به ما كه اين
ميگويد: الباري فتح در حجر ابن

درجنگ را پيامبر دشمنان پيمانشكسته, كه كشتند را او و كردند حمله وي به روي آن از تنها
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نـزدش او آهنگكشتن به كه هم كساني بود, گفته هجو را حضرت آن و رسانده ياري او با

كـرده وانمود چنين و داده آشنايي او با بلكه بودند, نداده تٔامين او به صريحًا گاه هيچ رفتند

/٩٨ ص ,٦ ج الباري, فتح ك/: ر/ ١/٤٤٤ـ ص ,٧ ج النووي, شرح ك/: ر/ ٢ـ

برسانند/١ قتل به را او بتوانند رهگذر اين تااز است, امان در كه بودند

عياضميگويد: قاضي از نقل به مسلم صحيح بر خود شرح در نيز نووي
حـضور در كسـي زماني است/ بوده ناجوانمردانه او كشتن بگويد كسروانيست هيچ براي

زدنـد/ گـردن را او داد فـرمان نـيز وي و آورد زبـان بر سخني cdefgچنين طالب ابي بن علي

اين و باشد, شده داده شخصامان پيشبه از كه مييابد مفهوم آنجايي نيرنگ و ناجوانمردي

سـوي ديگـر از و شكسته, mnopqرا خدا رسول با خود پيشين پيمان كعب كه است حالي در

آنان با كه كعببود خود تنها بلكه بودند, نداده امان را وي همراهانشنيز و مسلمه بن محمد

به نيز اماني نداشتوهيچ پيماني هيچ كه را او توانستند آنان و كرد دوستي و احساسآشنايي
برسانند/٢ قتل به و گيرند اختيار در بود نشده داده وي

براءبن از بخاري است/ يهودي الحقيق ابي بن س9م ابورافع قتل داستان ديگر نمونة ـ ٤
گفت: كه كرده روايت عازب

ابـورافـع سـراغ بـه هـمراه تن رٔاسچند در را عتبه بن عبدالله و عتيك بن mnopqعبدالله خدا رسول

همراهـان به عتيك بن عبدالله هنگام اين در رسيدند/ وي دژ نزديك به تا شدند روانه آنان فرستاد/

براي راهي پي در من عتيكميگويد: ابن بنگرم/ را اوضاع و بروم من تا بمانيد جا همين شما گفت:

يافتن براي و آتشيبرگرفتند پسشعلة بودند/ كرده گم اvغي آنان اينميان, در بودم/ دژ به شدن وارد

خويشرا پاي و دليلسر همين به شوم/ شناخته كه ترسيدم ابنعتيكميگويد: آمدند/ بيرون دژ از آن

بانگ دژ دربان ميان اين در رفتهام/ بيرون دژ از حاجت قضاي براي كه كردم وانمود چنين و پوشاندم

طويلة سپسدر و وارد من بيايد/ ببندم را در كه آن پيشاز آيد اندرون به ميخواهد كه هر كه آورد بر

با گفتن سخن به آن از پس و خوردند شام ابورافع نزد يهوديان شدم/ پنهان بود در نزديك كه اvغي

زماني ابنعتيكميگويد: رفتند/ خود خانههاي به آنگاه گذشت/ شب از پاسي تا پرداختند همديگر

كجا را آن دربان بودم ديده كه را در كليد نميشنيدم نشستوصدايهيچحركتي فرو صداها همة كه

هشدار يهوديان به من به نسبت شايد گفتم: خود با ميافزايد: او گشودم/ را دژ در و برداشتم گذاشته

و رفتم آنها درهايخانههاي سراغ سپسبه و با�هستگيحركتكردم همينروي از و باشد, شده داده

و رفتم vبا بود آن در ابورافع كه جايي سمت به نردباني سپسبر بستم/ آنان روي بر بيرون از را درها
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از كـجاست/ در وي نميدانسـتم اين بنابر است/ شده خاموش نيز چراغش و تاريك او خانة ديدم

و شـتافتم صـدا سمت به هنگام اين در من كيست؟ داد: پاسخ او ابورافع! اي زدم: صدا روي همين

بـا ديگـر طريقي از سپس ابنعتيكميگويد: نيفتاد/ كارگر ضربه اين اما آوردم, وارد او بر ضربهاي

گفتم: و دادم تغيير خويشرا وصداي رفتم نزدش آمدهام او به كمككردن براي كه اين كردن وانمود

مردي است؟ نيفتاده خوشايند را تو آيا مادرت! و تو بر واي گفت: او است؟ شده چه را تو ابورافع, اي

ديگر ضربتي نيز هنگام اين در من ابنعتيكميگويد: آورد/ فرود من بر شمشيري و شد وارد من بر

كسانشبرخاستند/ و كشيد فرياد او نيفتاد كارگر هم اين اما آوردم, فرود او بر

كمككردن براي كه شكلكسي به و دادم تغيير را خود صداي بار سپسديگر ابنعتيكميگويد:

او شكـم بـر پسشمشير است/ كشيده دراز زمين بر پشت به كه ديدم را او و شدم وارد است آمده

به و جستم بيرون زده سپسدهشت شنيدم/ را استخوان صداي كه زماني تا فشردم را آن و گذاشتم

سپس و بستم را آن رفت/ در به جايخود از پايم و افتادم نردبان از اما روم/ پايين تا آمدم نردبان سراغ

و شويد روانه گفتم: آنان به و آمدم همراهانم نزد ميرفتم راه يكپا روي بر و لنگان لنگان كه حالي در

چون نميگويم/ ترك را جا اين نشنوم را عزا و شيون صداي تا من كه دهيد, مژده mnopqرا خدا رسول

است/ مرده ابورافع كه بانگبرآورد كسي و برخاست عزا شيون صداي دميد صبح

بـه را خـود داشـتم كـه سـختي بـيماري بـا و برخاستم كه بود هنگام اين در ابنعتيكميگويد:

مژده را او و] رسيدم حضور [به mnopqبرسند پيامبر حضور به آنها كه اين از پيش و رساندم, همراهانم

دادم/

ميگويد: الباري فتح در حجر ابن
كـه مشـركي كـردن تـرور جـواز است: جمله آن از و است فوايدي دربردارندة حديث اين

كسي ترور جواز است, ورزيده خويشاصرار كفر بر همچنان اما رسيده او به اسVم دعوت

جواز است, mnopqكمككرده خدا رسول دشمنان خويشبه دارايي با يا و زبان و دست با كه

مبهم جواز آنان, دادن فريب و كردن غافلگير براي راهي يافتن و حربيان به نسبت تجسس

كـه چـونان نشـان, و دليل استناد به حكم بودن روا مصلحت, آوردن بر براي سخن آوردن

/٢٤٢ ص ,٧ ج الباري, فتح ك/: ر/ ١ـ

گرفت/١ او خود بر نشاني و دليل را ابورافع ابنعتيكصداي

چند هر و بفريبد خويشرا كنندة اسير مسلمان, اسير كه است آن نمونهها از ديگر يكي ـ ٥
كه چونان باشد/ مسلمانان براي نيرويي و كند رها اسارتش از را خود شده هم او كشتن با كه
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از يكي كرد/ توافق مشركان با موادي بر حديبيه صلح mnopqدر خدا استرسول آمده تاريخ در
به را mnopqاو پيامبر آورد پناه مدينه به و بگريزد مكه از كه قريشي مسلمان هر كه بود اين مواد آن
به ملزم قريش برد پناه قريش به مدينه مسلمانان از كسي گر ا اما گرداند/ باز قريش به و مكه
رسول و شد نوشته صلح قرارداد مواد و شروط كه آن از پس نيست/ مدينه به او برگرداندن
آورد/ پـناه مدينه به مكه از بود قريشي مسلمان يك كه ابوبصير بازگشت مدينه mnopqبه خدا
آنان به را او حديبيه صلح مواد به بنا تا mnopqفرستادند رسولخدا نزد او پي در را تن قريشدو
در او بـردند/ خود با را ابوبصير قريش فرستادة دو و كرد چنين نيز ,mnopq پيامبر دهد/ تحويل
ذلت از ابـوبصير بـدينسان و گريخت نيز ديگري كشت/ را او و زد نيرنگ يكي به راه ميانة
خـويش كتب در را آن احمد و بخاري كه حديبيه طوfني حديث در يافت/ رهايي اسارت

است: آمده چنين آوردهاند
نزد بود قريش از مردي و مسلمان كه ابوبصير آن پي در بازگشت/ مدينه mnopqبه سپسپيامبر

مـا بـا كه را پيماني به وفا گفتند: و كردند روانه را تن دو او پي در قرشيان آمد/ حضرت آن

بردند بيرون مدينه] [از را او نيز آنان و تنسپرد دو بدان را او آنحضرت بستهايميخواهيم/

هنگام اين در شدند/ مشغول خرما خوردن به آمده, فرود جا آن در و رسيدند ذوالحليفه به تا

شمشيرتشمشيري اين كه ميبينم سوگند خداوند به فVني! گفت: آنها از يكي به ابوبصير

خداوند به آري, گفت: و بركشيد نيام از را آنديگريشمشير پاسخاو, در خوباست/ بسيار

نگاهي تا ده من به را شمشير گفت: آزمودهام/ابوبصير را آن بارها و نكوست سوگندشمشيري

آورد فرود او ضربتيبر همانشمشير با نيز او و سپرد او به را نيزشمشير مرد آن بيفكنم/ آن به

ميدويد كه حالي در و رساند مدينه به را خود و گريخت نيز ديگري شد/ سرد پيكرش كه

است/ ديده وحشتي ترسو مرد اين فرمود: ديد را او mnopqچون خدا رسول شد/ مسجد وارد

من و قتلرسيد به همراهم خداوندسوگند, به گفت: mnopqرسيد پيامبر حضور به مرد آن چون

پيمانت و خدا برابر در mnopqتو خدا ايپيامبر گفت: و آمد ابوبصير آن پساز ميشوم/ نيزكشته

پـيامبر است/ داده رهـايي مـرا آن از پس خداونـد ولي برگرداندهاي آنان به مرا كردهاي; وفا

ميداشت/ را كسي [مقتول] او گر ا اينجنگميافروخت مادرش! بر واي فرمود:

خـواهـد بـاز قـريش نزد بار ديگر را او دريافتپيامبر شنيد را سخن اين چون ابوبصير

آمد/ دريا كنارة به و گريخت مدينه از روي همين از گرداند/

از و پيوست ابوبصير به و رهاند مشركان از را خود نيز سهل بن ابوجندل راويميگويد:

تا ابوبصيرميپيوستند, به ميآوردند اسVم كه قريش مردان از يك هر كه شد پسچنين آن
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هـيچ خـروج خـبر گـروه ايـن سوگند, خداوند به آمد/ فراهم آنان از گروه يك كه هنگامي

را كاروانـيان و ميگرفت آن بر راه كه اين مگر نميشنيد شام مقصد به را قريش از كارواني

ميگرفت/ اختيار در داراييشان و ميكشت

خويشاونديي به و خداوند به را او و فرستادند mnopqپيغام قريشبرايپيامبر پسازچندي

او نزد قريش مسلمانان از كه هر و نفرستد آنان نزد را كسي ديگر كه دادند سوگند داشتند كه

است]/ پذيرفته كه ] فرستاد پيام آنان براي mnopqنيز پيامبر است/ امان در آيد

كساني و او ميان كه ندارد وجود مسٔاله اين به صراحتي ابوبصير داستان در گفتهاند: عالمان
از است/ داشته پيمانيوجود برگردانند مكه مشركان به تا بودند گرفته تحويل مدينه از را او كه
را mnopqاو پـيامبر و گريخت, نيز ديگري و زد, دست آنان از يكي قتل به وي نيز روي همين
به را او كه مشركاني و او ميان كسكه هر براي قياس, همين به نكوهشنكرد/ بود كرده برآنچه
هر برهاند, آنان از را خود شده كه شيوه هر به است جايز نباشد پيماني آوردهاند در اسارت

باشد/ آن همانند و خانهها آتشزدن يا و اموال ستاندن با يا آنان, كشتن با چند
او آيا كه استاخت9فكردهاند بسته فرار عدم پيمان كافران با كه اسيري دربارة عالمان البته
چـنين گفتهانـد: كوفه فقيهان و ابوحنيفه شافعي, نه; يا كند وفا خود پيمان اين به ميبايست
ايـن به وفا گفته: مالك و بگريزد; بايد بيابد فرار امكان گاه هر بلكه نيست, fزم او بر وفايي

است/ ورزيده مخالفت او با اشهب مسٔاله اين در البته و است, واجب او بر پيمان
او و بخورد سوگند برنگريختن كه كنند گزير نا را اسير گر ا كه دارند نظر اتفاق اين بر عالمان
هم سوگند كفارة او بر ـ گزيدهتر نظر بنابر ـ و بگريزد دارد حق آورد زبان بر سوگندي چنين نيز

است/ بوده مكَره زيرا نميشود; fزم
در بدر نبرد در بودند داده سوگند را آنان كافران پدرشكه و حذيفه داستان در ميان, اين در
وفـاداري خـود پيمان اين به فرمود آنان به پيامبر و نكنند, شركت جنگ mnopqدر پيامبر كنار
با نيست واجب هرگز چه, نيست; چيزي چنين كردن واجب mnopqبراي پيامبر فرمان ورزند,
اينجا در اما شود/ استوفا بوده كافران با كه پيماني به نايباو يا امام كنار در جهاد گفتن ترك
كـه چـند هـر شكـنند, پـيمان او اصـحاب كه نيفتد سرزبانها بر چنين mnopqميخواسته پيامبر
بوده آن mnopqنيز پيامبر خواستة اين علت است/ نبوده fزم آنان بر پيمانهايي چنين به وفاداري
بـيان درصـدد هرگز ميانداختهاند سرزبانها بر او اصحاب دربارة را چيزي چنين كه آنان كه

نبودهاند/ آنها كار براي تٔاويلي و توجيه
آوردهاند يمان بن حذيفة از نقل به مسلم و احمد كه است پدرشهمان و حذيفه داستان



فقه فلسفة با ناسازگار شرعي; حيلههاي مكه]٥١٠ حسيل[از پدرم و من كه اين جز نشد, بدر غزوة در من حضور مانع چيز هيچ گفت: كه
mnopqداريد/ آهنگمحمد تنها شما گفتند: و گرفتند را قريشما كافران ميان اين در آمديم/ بيرون
سوگندي ستاندندو پيمان ما از آنان كردهايم/ مدينه قصد تنها و نداريم آهنگاو ما گفتيم: نيز mnopqما خدا رسول نزد ما نجنگيم/ [پيامبر] او كنار در ولي برويم مدينه به كه آوردند ميان به الهي
وفا دارند كه عهدي به آنان براي ما <برويد فرمود: نيز او و داديم خبر او به را ماجرا و آمديم

ج٨, ا�وطار, نيل ;٩٤ ص ,٦ ج الباري, فتح ;٤٢٦ و ٤٢٥ ص ,٧ ج النووي, شرح ك/: ر/ ١ـ
ص٢٦/

ميجوييم>/١ ياري ـ عزوجل ـ خداوند از آنان, برابر در و ميكنيم
شكستو نيز و آن سربلندي و دين ياري كه است حيلههايي از نمونههايي گذشت آنچه
از هرگاه و ندارد كرانهاي و مزر و حّد حيلههايجنگي البته ميآورد/ پي در را مشركان خواري

است/ مطلوب شرع ديدگاه از باشد, گذشت آنچه قبيل
عبدالله داستان در پدرش از سعد, بن مصعب طريق از نسائي حديث اين با آورديم آنچه
با بيعت از سرح ابنابي خودداري از پس انصار از يكي كه جا آن ندارد, تعارض بنابيسرح
ينبغي <ما فرمود: نيز حضرت آن و نكردي اشاره ما به خشم با چرا گفت: پيامبر mnopqبه پيامبر
است آن هم دليل و تعارضندارد حديث اين با آورديم آنچه اfعين>/ خائنة له تكون ان لنبي
كاري چنين گاه هيچ آنان و است پيامبران ويژگيهاي از مطلق طور به چشم با اشارة از منع كه
حديث در كه نشود اشكال پاسخ اين بر باشد/ مباح ديگران براي كار اين چند هر نميكنند,
آهنگ كه ميكرد وانمود توريه با داشت آهنگغزوهاي گر ا حضرت آن كه داشتيم اين از پيش
گر ا كه است اين حديث آن از مقصود گفتيم, خود جاي در كه آنسان چه, دارد; ديگر جايي
است مـغرب در كـه جـايي دربـارة ميداشت مشرق در جايي آهنگ نمونه mnopqبراي پيامبر
را او جـوي و پرس يا ميبيند را او كه كسي بدينسان تا ميشد آماده سفر براي و ميپرسيد
تصريح نمونه براي حضرت آن كه اين نه دارد, مغرب در جايي آهنگ كه برد گمان ميشنود
اين بر اشكالي اين بنابر گيرد/ پيش در را مشرق راه سپس و ميرود مغرب سمت به كه كند

است/ گاه آ امور حقيقتهمة به خود خداوند البته و نيست, وارد پاسخ

بريره خريدن براي عايشه حيلة : ٩
بر دارند اختيار در مرا كه كساني گفت: و آمد من نزد بريره كه: است روايتشده عايشه از
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در اوقيه ميكند/ تفاوت موزون, اختfف به بسته آن مقدار و است وزن براي معياري اوقيه ١ـ
هر كه آنجا از اما است, درهم چهل نيز نقره اوقيه است/ گرم ١٢٧ با برابر و درهم چهل نقره و fط غير
مثقال نيم و هفت نيز fط اوقيه ميباشد/ برابر گرم ١١٩ با نقره اوقيه هر است گرم ٢.٩٧٥ نقره درهم

م/ ـ /٩٧ ص الفقهاء, لغة معجم ك/: ر/ است/ گرم ٢٩.٧٥ با برابر و

[در عايشه ده/ كمك مرا بستهاند; مكاتبه قرارداد من با بپردازم اوقيه يك سال هر كه اوقيه١ نُه

دو ميان رابطهاي معناي به اصطfح در و شدن نزديك و بودن نزديك معناي به لغت در َوUء ٢ـ
است: معيني اسباب داراي و حكمي قرابت نوعي خود اين است/ نسبي رابطه شخصهمانند

آزاد فرد هر كه معنا بدين شيعه, اصطfحرايج در عتق و سنت اهل اصطfح در احسان يا يد الف:
ميشود/ او وارث مراتب, ساير از ورثه فقدان صورت در او مرگ از پس برده كنندة

پيماني از است عبارت آن و شيعه اصطfح در جريره ضمان و pسنت اهل اصطfح sدر عقد : ب
بروز صورت در و ببرد ارث او از ديگري مرگ صورت در يك هر كه اين بر مبني شخص دو ميان

شود/ ديه متقبل وي سوي از جنايت
فـرد وارث قـرابت, مـراتب ورثـة فقدان هنگام در امام كه معنا بدين شيعه, نزد در امامت, : ج

ميشود/
وارثش ميتواند او مرگ صورت در گروانده اسfم به را ديگري كه كسي يعني اسfم, وUء : د

م/ ـ شود/

من اختيار در تو وfي٢ و كنم فراهم برايشان را مقدار اين كه دارند دوست گر ا گفت: پاسخ]
پذيرشآن از اما گفت, آنان با را سخن اين كسانشرفتو نزد بريره ميكنم/ را كار اين باشد
را اين من گفت: و آمد باز آنان نزد از بود mnopqنشسته خدا رسول كه حالي پسدر سربرتافتند/
پس mnopqشنيدو پيامبر باشد/ آنان از وfء كه شرط اين با مگر نپذيرفتند اما نهادم, ميان در آنان با
برايآنان را وfء و بگير را [بريره] او فرمود: گاهانيد/ آ بود] شده آنچه [از را پيامبر عايشه آن, از

ميكند/ آزاد كه است كسي براي وfء كه كن شرط
سپاس را خداي خاستو پا به مردم ميان mnopqدر خدا سپسرسول كرد/ را كار اين عايشه
مِْن كىاَن مىا اللّىِه كِتىاِب فيى لَيَْسْت ُشُروطًا يَْشتَرطُوَن اٍل ِرجى بىاُل <مىا فرمود: آنگاه ستايشگفتو و
ِانََّما َو َاْوثَُق اللّىِه َشْرُط َو َاَحقُّ اللّىِه, اُء قَضى َشْرٍط/ َة مِٔاَ كىاَن َوِاْن بىاطٌل فَُهَو اللّىِه كِتىاِب فيى َلْيَس َشْرٍط

كتاب در كه شرطي هر نيست/ خدا كتاب در كه ميگذارند شرطهايي كه را كساني ميشود چه ٣ـ
خـداونـد شرط و است سزامندتر خداوند حكم باشد/ شرط صد چند هر است, باطل نيست خدا
كـتاب بخاري, صحيح : ك/ ر/ است/ كـرده آزاد را بـرده كـه است كسي آن از تنها وUء و استوارتر,

َاْعتََق>/٣ لَِمْن ُء الَْوfى

dayani
Typewritten Text
بازگشت به فهرست
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/١٧ باب الشروط,

است/ كتاب<شروط> در عبارتبخاري آورديم كه عبارتي استو اتفاق اينحديثمورد
است/ نهاده حديث اين بر را الوfء> في الشروط <باب عنوان وي

كسـان كه كنون ا داد فرمان را mnopqعايشه خدا رسول كه ميكند دfلت آن بر حديث اين
آنها, براي شرطوfء با آنان از را وي ورزيدهاند, خودداري شرطوfء بدون فروشاو از بريره
وfء و نميدهد تغيير را خدا حكم شرط اين كه آگاهانيد را عايشه mnopqهمچنين پيامبر بخرد/

ميكند/ آزاد را برده كه است كسي براي
اين به زدن پا باطنشپشت و وfء شرط به پايبندي ظاهرش كه است حيله يك خود اين
نـميبرد/ مـيان از را بـرده آن حقوق يا خداوند حقوق از حقي هيچ اين البته و است/ شرط
بـرايـن مـيكند/ دfلت دارند وضعيتي چنين كه حيلههايي بودن جايز بر حديث بدينسان,
ديگر طرف كه شود پذيرشعقد به صورتيحاضر در تنها عقد طرفهاي از يكي هرگاه اساس,
اين با ظاهر در ميتواند طرفديگر است, نپذيرفته را آن شرع كه شود پايبند شرطي به او براي
شرط و صحيح عقد فرضي چنين در سازد/ منعقد را وي با خود قرارداد و كند موافقت شرط

است/ لغو
و كند, شرطوfء آنان براي فرمود را mnopqعايشه پيامبر كه شده اشكال اينحديثچنين بر
ميداند بهتر خدايخود ـ نبود اينشرط گر ا اما فروختند/ او] به را ايناساس[بريره بر هم آنان
براي وfء كه هنگامي تا نفروختند را او نيز پيشتر كه چونان نميفروختند, عايشه به را او ـ كه
وي استكه درحالي اين و كرده باطل را شرط اين سپسپيامبر كردند/ شرط عايشه بر را خود

است/ دانسته حرام را ورزيدن نيرنگ غشو خود
است: داده پاسخ چنين اشكال اين الباريبه فتح در حجر ابن

اين و است, باطل فروشنده براي شرطوfء كه بود آگاهانده اين از را مردم خود پيامبر :fًاو
خواستند كه هنگامي اين, بنابر نماند/ پنهان بريره كسان بر كه بود رسيده شهرت از پايه بدان
آنـان بـه را كار پيامبر بودند, يافته گاهي آ بط9نش از پيشتر خود كه بگذارند او بر را شرطي
موسي كه آن همانند دهد, توجه كار فرجام به و كند تهديد را آنان رهگذر اين از تا گذاشت وا
كار اين يعني ,rيونس.٨٠s بيفكنيد ميتوانيد را آنچه مُلُْقوَن> َانْتُْم ماى <الُْقوا گفت: ساحران] [به
اما بگذار, آنان با را شرط اين ميفرمايد: عايشه mnopqبه پيامبر گويا پس نرساند/ شما به سودي
mnopqچون پيامبر كه است آن وجه اين گواه ندارد/ برايشان سودي كه دانست خواهند بزودي
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شروطا///> يشترطون رجال بال <ما فرمود: كرد خود سخن مخاطب را آنان قرارداد اين پي در
اين بط9ن بر مبني را الهي اينحكم از پيش كه كرد اشاره هم و نكوهيد را سخنآنان بدين وي
حكم بيان با را خود سخن بود نكرده بيان پيشتر را حكم اين گر ا چه, است; داشته بيان شرط
در اينصورت[يعني غير در كه زيرا كاريكردهاند; چنين كه نكوهشكساني با نه ميكرد آغاز
همان بر كار اين بود] نفرموده اع9م را شرط بط9ن بر مبني الهي حكم پيشتر پيامبر كه صورتي

ميگويد: كتابا�م در شافعي بود/ باقي برائتاصلي حكم
استو گناهكار شرطكند كردهاند حكم بدان رسول و خدا آنچه خVف كسبر هر كه آنجا از

استكه گناهكاران ادبكردن شيوههاي از اين آدابياست, و معاصينيزحدود در كه آنجا از

بازداشته چنينچيزي از ديگران هم و آنان ترتيبهم بدين تا شود اثر بي كردهاند شرط آنچه

است/ ادبكردن شيوههاي دسترسترين در از يكي اين و شوند,

كـه شـرطي در را آنـان با مخالفت كه است آن كن> شرط آنان براي را <وfء معناي ثانيًا:
[چـنين مكـن/ ايشـان با نزاع و مخالفت اظهار ميخوانند بدان آنچه در و گذار وا ميگذارند

ميشود/ تعبير فعل وسيلة به كاري, ترك از گاه كه] رواست و رويصحيح آن از تعبيري
و است بـيرون حقيقي دfلت از اما است, محتمل گرچه وجهي چنين ميگويد: ابندقيق

ندارد/ هم مجاز بر دfلتي
آن دليل و] دارد [اينحديثدfلتمجازي كه ميشود داده پاسخ ويچنين اشكال اين به
بدان ـ ابوابمكاتَب آخر در روايتبخاري به ـ عايشه از روايتَايمن در شد ذكر كه هم مجاز
را آنان و كن آزاد و بخر را او mnopqفرمود: خدا رسول <پس آمده: كه آنجا است, شده تصريح
كسـانش و كـرد آزاد و خـريد را او عايشه پس كنند/ شرط ميخواهند چه هر كه بگذار هم
كسي آن از وfء فرمود: آن پي در پيامبر كردند/ شرط خود براي را وfء قبلياش] [صاحبان
باشند>/ كرده شرط ديگران] براي را چيزي [چنين صدبار چند هر كند, آزاد را برده كه است

و نيست, ما نظر مورد اينجا در كه دارد هموجود مباحثديگري اينحديثبريره در البته
است/ گاهتر آ امور حقيقت به خود خداوند

حيله كمك به مظالم در قصاص : ١٠
رسول حضور به ـ ابوسفيان همسر ـ عتبه دختر هند كه: است شده روايت عايشه از ـ ١
من كه اندازهاي به خسيساستو مردي همسرم ,mnopq خدا رسول اي گفت: و mnopqرسيد خدا
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مالش از شود گاه آ وي كه آن بي خود كه آن مگر نميدهد, خرجي كند بسنده را فرزندانم و
ما و مايكفيك بالمعروف ماله من <خذي فرمود: هست؟ گناهي من بر كار اين در آيا بردارم/

بخاري, صحيح : ك/ ر/ كند/ بسنده را فرزندانت و تو كه بردار اندازه آن نكويي به او مال از ١ـ
/١٤ و ٩ باب النفقات, كتاب

بنيك>/١ يكفي
و كردن حكم جواز بر آن اهلسنتبه عالمان از گروههايي استو اتفاق مورد اينحديث
براي حديث به استدfل نگارنده] اعتقاد [به اما كردهاند/ استدfل غايب دربارة كردن قضاوت
فتواست, باب از شده mnopqصادر پيامبر از كه حديثي زيرا نيست; درست مدعايي چنين اثبات
دليل به هم گناهيهست>, من بر كار اين در <آيا ميگويد: كه پرسشهند و استفهام دليل به هم
گر ا كه حالي در گذاشت, ويوا خود به دارد را آن استحقاق زن كه را نفقهاي اندازة پيامبر كه آن
هم مدعيوانميگذاشت, به را اندازه اين تعيين بود قضاوت و بابحكم از حضرت سخنآن
بيّنهاي خواست او از نه و داد سوگند دارد كه ادعايي بر را زن آن mnopqنه پيامبر كه آن دليل به
و پـيوست وقوع به مكه در استفتاء و فتوا اين كه دليل آن به هم و كند, اقامه مدعايش براي
قضاوت و حكم جواز به معتقدان ديدگاه از كه حالي در داشت, حضور شهر اين در ابوسفيان
بـه يـا نـباشد شهر آن در غايب فرد كه است آن قضاوتي چنين صحت شرط غايب, دربارة
امكان دشواري با او به يافتن دست يا يافتو دست او به نتوان اص9ً يا كه باشد پنهان گونهاي
پـيامبر آنچه روي همين از و نداشت وجود شرطي چنين ابوسفيان مورد در اما گردد, پذير

فتواست/ يك صدور بلكه غايب, فرد دربارة داوري يك نه فرموده
لفـظ در و بظاهر گرچه rبردار او مال sاز <خذي> فرمود: mnopqكه خدا رسول سخن اين
مال از درستاست ميگويي آنچه گر ا : فرموده كه است,گويا مقيد معنا در ولي مطلقمينمايد
عادت حكم به كه مالشبردار از اندازه آن يعني بنيك>; يكفي ما مايكفيكو ماله <من بردار/ او
از و داشته باور را زن آن mnopqسخن پيامبر كه دارد وجود هم احتمال اين ميكند/ بسنده را تو

است/ نميديده قيد آوردن به نيازي روي همين

حديث د7لت چگونگي

فرزندانش و او كه اندازهاي به كمكحيله, به همسرش, مال از داد اجازه هند mnopqبه پيامبر
از چيزي كه است آن همسر ديدگاه از ظاهرش استو يكحيله اين بردارد/ ميكند بسنده را
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حيله اين باطن اما است, بسنده را آنان فرزندانشميدهد و زن به آنچه و نشده مالشبرداشته
مرد دادنشبر كه است حقي ستاندن و ستم دفع هم آن از هدف و است ظاهر اين خ9ف بر

است/ كرده تشريع را آن خداوند كه است هدفي اين و بوده واجب
قياسميشود, آن بر باشد آن با همگون و حيله اين معناي در كه هم ديگري حيلة هرگونه
ميتواند حق صاحب كه اين بر است دليلي هند <حديث ميگويد: ابنبطال روي همين از و
او مال از خود حق اندازة به است, كرده انكار يا نداده را آن او و دارد كسديگر بر كه را حقي

ميگويد: نيز خطابي بردارد>/
است هـمانند كـه جـنسي از را حـق مـيتوان هـم كه ميشود استفاده چنين حديثهند از

پوشاك و خوراك همة خسيس فرد خانة در عادت] حكم [به چه آن; غير از هم و برداشت

مقدار برداشتن براي زن آن mnopqبه پيامبر سوي آن از و ندارد, وجود نياز مورد لوازم وديگر

است/ داده مطلق اذن شوهر مال از كنندة بسنده

ديدگاههايي دربارهاش عالمان و ميشود ناميده بالحق> <الظفر rسنت اهل sنزد مسٔاله اين
در تنها وي ديدگاه از كه تفاوت اين با ميداند, جايز مطلق طور به را آن شافعي دارند: متفاوت
به را آن احمد باشد; متعذر جنس آن عين استكه جنسجايز از غير چيزي برداشتن صورتي
نظرها اين سه مالكهر از و ميداند; جايز را جنسآن در تنها ابوحنيفه ميكند, منع مطلق طور

/٤٠٩ ص ,٩ ج الباري, فتح ك/: ر/ ١ـ
اين <در است: چنينگفته آن ذيل در و مبسوطآورده در حديثرا اين متن نيز شيخ است گفتني

است: چند فوائدي خبر
آنچه در و شود حاضر مجامع در خود خواستههاي بيان براي نياز هنگام به ميتواند زن اينكه ـ

بپرسد/ فتوا عالمان از ميدهد برايشرخ
با و شنيد را زن آن mnopqصداي خدا رسول كه چرا نيست; <عورت> از مصداقي صدايزن اينكه ـ

نكرد/ مخالفت اينكار
نكوهش چند هر آورد, ميان به سخن دارند ديگران كه صفتي از نياز گاه به دارد حق انسان اينكه ـ

شكايتكند/ او از نميدهد را او حق ديگري كه هنگامي دارد حق انسان همچنين باشد/ او
آن mnopqاز پيامبر چه, كند; حكم غايب بر همچنين و خود علم استناد به دارد حق كم حا اينكه ـ
كه فردي بر و داشته خود كه علمي استناد به او كه ميشود دانسته جا همين از و نخواست بينه زن

است/ قضاوتكرده بوده غايب
حق فرزندشهم دارد, نفقه حق او خود شود, خود فرزند نفقة بر وUيت عهدهدار ميتواند زن ـ

است/١ روايتشده
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است/ متعارف مقدار به كفايت و است, كفايت اندازه به نفقة دارد, نفقه
بستاند/ نميدهد را آن كه كسي از پنهاني را خود حق ميتواند او دارد باز او از را انسان حق گر ا ـ
كـه چـرا آن; خـود جنس از هم و بردارد جنس غير از را خود حق ميتواند هم انسان كه اين ـ

داد/ مطلق اذن زن آن mnopqبه پيامبر
است آن از او حق كه جنسي به و بفروشد گرفته را آنچه ميتواند حق صاحب شخص كه اين ـ

كند/ تبديل
م/ ـ /٣ ص ,٦ ج المبسوط, ك/: ٦٧/ر/ ص ,٥ ج الباري, فتح ك/: ر/ ١ـ

بدني; عقوبتهاي در استنه جايز اموال در تنها چيزي چنين كه دارند اتفاق براين همه البته
ميآيد/ پديد بسياري فتنههاي بدني كيفرهاي تقاصدر جواز صورت در چه

آشـوب, و فتنه بيم كه است صورتي در تنها هم اموال در جواز همين كه آن ديگر نكتة
نباشد/١ ميان در دادن, فرد به نسبتسرقت همانند

روانـه جايي] [به را ما تو mnopqگفتيم: پيامبر به كه: است شده روايت عامر بن ُعْقبة از ـ ٢
نزلتم <ان فرمود: را ما چيست؟ نظر نميكنند/ ميهمانمان كه ميآييم فرود كساني مابر و ميكني
ينبغي الذي الضيف حق منهم فخذوا يفعلوا لم ان و فاقبلوا, للضيف ينبغي بما فامروالكم بقوم

گر ا و بپذيريد دادند فرمان برايتان است ميهمان شايسته آنچه به و آمديد فرود مردمي بر گر ا ٢ـ
/١٨ باب المظالم, كتاب بخاري, صحيح : ر/ك/ بگيريد/ آنان از را ميهمان بايستة حق نكردند چنين

لهم>/٢
است/ سنت] اهل حديث اتفاق[منابع مورد نيز حديث اين

فاصبح بقوم ضيفنزل <ايّما mnopqفرمود: خدا رسول استكه: روايتشده ابوهريره از ـ ٣

و دارد بر خود پذيرايي اندازة به دارد حق بماند بهره بي و آيد فرود مردمي بر كه ميهماني هر ٣ـ
/٣٨٠ ص ,٢ ج احمد, مسند : ك/ ر/ نيست/ هم گناهي او بر

عليه>٣ حرج fو قراه بقدر ئاخذ ان فله الضيفمحرومًا
است/ كرده نقل احمد را حديث اين

قـومًا ضاف رجل <ايّما است: شده روايت مرفوع طريق به كرب معدي بن مقدام از ـ ٤

مسلماني هر بر ميهمان آن دادن ياري بماند بيبهره ميهمان و كند ميهمان را مردمي كس هر ٤ـ
كتاب ابوداوود, سنن : ك/ ر/ دارد/ بر او دارايي و زرع و ازكشت شباو پذيرايي اندازه به تا است, Uزم

/٣٢ باب اUطعمه,

ماله>٤ و زرعه من ليلته بقري ئاخذ حتي مسلم كل علي حق نصره فاّن الضيفمحرومًا فاصبح
است/ كرده روايت داوود را حديث اين



٥١٧ حيله جواز بر سنت د,لت
جمع/ بر هم و ميشود اط9ق فرد بر استهم آمده حديث چند اين در كه <ضيف> واژة

ميشود/ گفته نيز <ضيفان> و <ضيوف> <اضياف>, واژه اين جمع براي گاه البته
است: آمده مختار در نميكنند/ نيكي ما به يعني يَْقروننا>; <fى

آن وسيلة به كه است چيزي نيز كرد/<قري> نيكي او به ء>: قراى و قِري يقريه, الضيف, <قري
ميشود/ پذيرايي ميهمان از

مختار در ميشود/ وارد مردمي بر ميهمان عنوان به كه هر يعني قومًا>; ضاف رجل <ايما
است: آمده

ضـيافة>: شـد/<ضـافه وارد او بـر مـيهمان عـنوان بـه تـضييفًا>: <ضيّفه و الرجل> <اضاَف
معناست/ همين به نيز <تََضيََّفُه> شود/ شخصوارد بر ميهمان عنوان به كه هنگامي

حديث چند اين د7لت چگونگي
پذيرايينكردهاند او از و شده وارد كسي بر كه ميهمان احاديثبراي اين mnopqدر كرم ا پيامبر
را آشكار برداشتن هم rبرداشتنs <اخذ> اين بردارد/ او مال از پذيرايي اندازة به كه دانسته مباح
نزد كه كسي كه اين بر است دليل حديث نيز همينجا از و پنهان, برداشتن هم و ميگيرد بر در
اين بردارد/ او مال از خود حق اندازة به كس آن اجازة بدون است جايز دارد حقي ديگري
نام به سنت] اهل فقه [در مسٔاله اين آورديم كه چونان استو ديگر گروهي و شافعي ديدگاه
عـقبه حـديث شـرح هـنگام در عسـق9ني حجر ابن حافظ ميشود/ خوانده بالحق> <الظفر

ميگويد:
را ايـن شـافعي است/ شـده اسـتدvل تقاص] همان [يا بالحق> <ظفر برجواز حديث اين به

امكان قاضي به رجوع طريق از حق ستاندن چنانچه كه داده فتوا چنين اطمينان با و پذيرفته

اختيار در خود ادعاي بر بينهاي شخصهم و باشد منكر بدهكار كه آن همانند ـ باشد نداشته

موجود جنسحق كه صورتي در پس است/ جايز طريق اين از حق ستاندن ـ باشد نداشته

به آن غير از نباشدبرداشتن موجود جنسآن يا] [عينحق گر ا استو جايز آن باشدبرداشتن

ستم و بكوشد دارد وجود آنچه درست ارزيابي در شخصبايد البته است/ جايز حق اندازة

از هم باز باشد ممكن نيز قاضي به رجوع طريق از حق ستاندن چنانچه است گفتني نورزد/

/٦٧ ص ,٥ ج الباري, فتح ك/: ر/ ١ـ

است/١ صحيحتر [تقاص] جواز به حكم شافعيه, اكثر ديدگاه
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پذيرايي از شخص گر وا , است واجب ميهمان از پذيرايي كه است آن احاديث اين ظاهر
پذيرايي كه اندازه همان به ميتواند ميهمان ورزد خودداري است شده وارد او بر كه ميهماني
به را حكمي ليثچنين , نه وخواه باشد راضي وي خواه , بردارد مالش از ميكند بسنده را او
جاري ـ آباديها كنان سا ونه ـ نشينان باديه مورد در تنها را آن احمد ولي , پذيرفته مطلق طور
در آنان است/ موكّد سنت ميهمان ضيافت گفتهاند: سنت] اهل [فقهاي جمهور است/ دانسته
باب احاديثبر اين كه است مناسبترينشآن و آوردهاند گون گونا احاديثپاسخهاي اين برابر
از پس جمهور هست/ حقي چنين دارند اضطرار كه كساني براي تنها و ميشود حمل اضطرار
در خطابي نه/ يا ميدهد مضطرعوضهم آيا كه اخت9فكردهاند باره اين در نكته اين بر اتفاق
از كه زكاتاختصاصدارد گردآورندگان به تنها اينها كه كرده نقل احاديث از دسته اين تفسير
مـيرفت مـيانشان به فرستاده اين كه كساني بر و ميشدند فرستاده كار اين براي امام سوي
[زمـانهاي زمـان آن در تنها حكم اين ميگويد: خطابي كنند/ پذيرايي فرستاده از بود واجب
اين رزق امروزه اما نبودند/ بيتالمال داراي مسلمانان زمان آن در كه چرا بود; جاري گذشته]

ميشود/ تٔامين بيتالمال از كارگزاران
اما كند, همراهي و تٔاييد را خطابي تفسير اين عقبه حديث ظاهر گرچه كه نيست پوشيده

ندارد/ همراهي آن با روايات ديگر

آن پاسخ و اشكال
سـتاندن كـه جـا آن حـق پـنهاني سـتاندن جـواز بر كه احاديث اين آيا شود/ گفته شايد
روايتترمذي به كه نيستند مخالفحديثي دارند دfلت ميشود ممكن نا يا آشكارشدشوار
كتب در را آن نيز ديگر گروهي و حسنخوانده را آن ترمذي و ـ رسيده ابوهريره از ابوداوود و
مـن تـخن fو ائـتمنك من الي <اّداfمانة mnopqفرمود: خدا رسول كه ـ آوردهاند خود حديث

است كرده خيانت تو با كه كس هر به و بازده است گرفته امين را تو كه كس هر به را امانت ١ـ
/٣٨ باب البيوع, كتاب ترمذي, سنن ,٧٩ باب البيوع, كتاب ابوداوود, سنن : ك/ ر/ مكن/ خيانت

خانك>؟١
است: زير پاسخ دو آنها بهترين كه دادهاند پاسخهايي اشكال اين به عالمان

از شخصبيش كه است آن خيانت نيست/ خيانت دارد بر را خود حق كسي كه اين الف:
سنت كه جا آن از ميگويد: حديثهند آوردن پساز شافعي روي همين از دارد/ بر خود حق



٥١٩ حيله جواز بر سنت د,لت
براي پنهاني صورت به را خود شخصحق كه كرده دfلت اين بر عالمان از بسياري اجماع و
خـيانت, چه, نيست; خيانت كاري چنين كه آن بر است دليلي خود اين ميدارد, بر خويش
صحيح در بخاري نيست/ روا و ستاندنشبرايشخصح9ل چيزياستكه ستاندن گرفتنو
<بابقصاص عنوان خود صحيح المظالم> كتاب > در پايه اين بر و برگزيده را نظر همين خود
با نيز ابنسيرين است/ برگزيده حديثعقبه برايحديثهندو را ظالمه> مال اذاوجد المظلوم

عقوبتكردهاند/ را شما كه دهيد كيفر چنان ميدهيد كيفر گر ا :١٢٦ نحل. ١ـ

قصاص ديگري از شخص است: گفته بِِه١> ُعوقِبْتُْم ماى بِِمثِْل فَعىاقِبُوا عاىَقبْتُْم ِاْن <َو آية خواندن
ميگيرد/

صاحبحق براي باشد داشته ضيافت يا و قرابت و نكاح همانند ظاهر سببي حق گر ا ب:
mnopqبه پيامبر كه چونان بردارد, دارد] حق او بر كه كسي مال [از خود حق اندازة به است جايز
كه آنسان و بردارد, ابوسفيان مال از كند بسنده را فرزندانش و او كه اندازه آن داد اجازه هند
انـدازة بـه وي نكـنند پذيرايـي او از آنان و شود وارد گروهي بر كسي چنانچه فرمود اجازه
كه گونهاي به باشد پنهان سببحق گر ا اما باشد/ داشته حق آنان اموال در مناسبپذيرايياش
برداشتن دهند نسبتخيانت وي به بظاهر و شود متهم خود حق برداشتن واسطة شخصبه
شخصحق واقع در كه چند هر نيست, جايز خود قراردادن خيانت معرضتهمت در و آن
تخن f ائتمنكو من الي <اّداfمانة ابوهريره حديث استكه چيزي اين است/ برداشته را خود
درستترين, همين ميگويد: اللهفان اغاثة در ابنقيم ميشود/ تفسير و حمل آن بر منخانك>

/٧٧ ص ,٢ ج اللهفان, اغاثة ك/: ر/ ٢ـ

است/٢ فقه مباني و اصول با ديدگاه سازگارترين و استوارترين
ميگويد: چنين الموقعيننيز اع!م در ابنقيم

بر حيله نشود, واقع تا ستم و دفعمكر بر حيله گونهاند: سه بابهستبر اين در كه حيلههايي

رفعشامكانپذير كه جايي آن, با مثل به مقابله بر حيله و آن, واقعشدن پساز ستم و رفعمكر

به را آن ميتوان نه و است جاري تفصيل سوم نوع دربارة و جايزند نخست نوع دو نباشد/

شـخص و پذيرفته انجام آنچه گر ا بلكه ممنوع; مطلق طور به نه و دانست جايز مطلق طور

به مقابله باشد حرام الهي] حكم [يا الهي حق بواسطة كه كند حيلهاي آن برابر در ميخواهد

انسان ناموس با يا خورانده شراب انسان به بزور كسي كه آن همانند نيست/ جايز آن با مثل

حرام شخصاست بر مالي ستم كه واسطه بدان پذيرفته انجام آنچه گر ا ولي باشد, كرده زنا
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[يا <ظفر> مسٔالة همان اين مثلكند, به مقابله ميتواند شده ستم او بر كه شخصي اكنون و بوده
در, كندن و كشانده افراط به را كار كه دانستهاند جايز اندازه آن را آن برخي كه است تقاص]

كسي كه اين برابر در و مثل با مقابله براي را آن همانند و سقف شكافتن ديوار, كردن خراب

منع بكلّي را آن هم ديگر برخي البته و دانستهاند, جايز است گرفته را انسان مال از مقداري

آن شخصبه يا شخصباشد نزد داشته] روا ستم كه آنكسي وديعهاي[از گر ا گفتهاند: و كرده
اين از خود حق اندازة به برداشتن تقاصيا باشد استبدهكار رواداشته مالي ستمي او به كه

دهـد/ اطـVع طـلبكار يـا وديـعه صـاحب به شخص كه صورتي در مگر نيست, جايز مال

حـق سـبب گـر ا گـفتهانـد: و كرده اختيار ميانه موضعي مسٔاله اين در ديگر برخي سرانجام,

بـاشد مـيكند ايـجاب را نـفقه كه يمين ملك و بنّوت, ابّوت, زوجيّت همانند يعني آشكار,

دهد/ ويخبر به كه آن بي بردارد, طرفديگر مال از حقخود اندازة به ميتواند صاحبحق

حق صاحب است آن همانند و بيع ثمن يا قرض قبيل از و نيست آشكار حق سبب گر ا اما

و درستتـرين ايـن او/ بـه دادن خـبر بـا مگـر بـردارد ديگـر طرف مال از را آن نميتواند

آن كه كساني هم و دارد آن سنتدvلتيصريحبر هم استو اينمسٔاله در بجايترينديدگاه

است/ خداوند از توفيق البته و ـ پذيرفتهاندخرسندترند را

از آنحيلهايكند برابر در ويميخواهد و شده داشته شخصروا بر كه ستمي آن گر ا اما

داده او به را ناروايي نسبت يا بوده او به نسبت دروغي يا او, بر تهمتي كه باشد حرام روي آن

انجام آنچه گر ا ولي نيست/ جايز آن با مثل به مقابله است, بوده او ضد بر دروغي گواهي يا و

است, جايز آن با مثل به مقابله ـ قول دو درستترين بنابر ـ سببوده يا و لعن نفرين, پذيرفته

شخص مال اتVف پذيرفته انجام كه ستمي گر كردهاند/ا منع را آن عالمان از بسياري چند هر

و نيست, جايز آن با مثل به مقابله بوده مالمحترم حيوان و عبد همانند مال اين چنانچه بوده,

مـثل به مقابله هنگام در تجاوز و تعدي شخصبيم كه صورتي در بوده محترم غير چنانچه

ندارد حق انسان آتشبزند را انسان خانة كسي گر ا كه آن همانند نيستـ جايز مقابله اين دارد

مـقابله هـنگام در تجاوز و تعدي شخصبيم كه صورتي در و ـ بزند آتش او خانة برابر در

از درختي كسي كه آن همانند ـ است پذير امكان برابر اندازة به درست مثل به مقابله و ندارد

او مشك سر بگريزد, پرنده و بگشايد را او قفسپرندة بشكند, را او ظرف كند, قطع ديگري

برود ميان از پوششبام و ويجاريكند بام پشت آببر استبريزد, آن در آنچه و كند باز نگـارنده]را ديدگاه [از البته و است نظر اختVف و اجتهاد محل كه است مسٔالهاي خود اين ـ

آن جواز ادله, بلكه دvلتنكرده, آن بر قياسصحيح يا اجماع سنت, كتاب, از منع بر دليلي



٥٢١ حيله جواز بر سنت د,لت
است سزاوارتر جواز به كار اين ميگفت: و ميگزيد بر را ايننظر ما استاد است/ كرده اقتضا را

/٢٣ و ٢٢ ص ,٤ ج الموقعين, اع�م ك/: ر/ ١ـ

است]/١ حكايتكرده آن جواز از ادله كه اسب[ برابر در اسب تلفكردن تا

مال كمك به اس(م به مردم جذب : ١١
به بودم نشسته او نزد كه حالي mnopqدر خدا رسول گفت: كه است روايتشده سعد از ـ ١
من نزد خوشايندترينآنان كه را ديگر كسي ميان اين در و داد, عطا rنفر ده تا سه sميان گروهي
فرو را ف9ن sچرا مٔومنًا> fٔراه اني الله فو ف9ن؟ لكعن ما الله, رسول <يا گفتم: من وانهاد/ بود
سكوت اندكي پس /rمسلمان sيا مسلمًا> <ٔاو فرمود: /rميدانم مٔومن را او من كردهاي؟ گذار
من بر و نمود رخ برابرم در شخصميدانستم آن دربارة چه همان چندي از پس اما گزيدم
fراه اني فوالله ف9ن؟ عن لك <ما گفتم: و كردم تكرار را خود سخن روي اين از و كرد غلبه
او بـارة در آنـچه بـار ديگـر و كـردم سكوت ديگر اندكي پس مسلمًا>/ <ٔاو فرمود: يا مٔومنًا>
سخن mnopqنيز خدا رسول و كردم تكرار را رويسخنخود اين از و شد منچيره بر ميدانستم
يكبَّه ان خشية منه اليَّ احّب غيُرُه و الرجَل عطي ُfَٔ اني سعد <يا سپسفرمود: بازگفت/ را خود

در مـيدهم, عطا افكند در آتش به را او خداوند مباد كه آن بيم از را كسي گاه من سعد, اي ٢ـ
/١٩ باب اUيمان, كتاب بخاري, صحيح : ك/ ر/ است/ داشتنيتر مندوست نزد او غير كه حالي

النار>/٢ في اللُه
كتاب > در بخاري روايت متن آوردهايم جا اين در آنچه و است اتفاق مورد حديث اين

است/ اfٔيمان>
كـه مردي است گفتني چيست؟ ف9ني از گرداندنت روي علت يعني ف9ن>; عن لك <ما
جعيل نداد عطايي او به داشت ديندارياشاطمينان به چون گذاشتو وا را mnopqاو خدا رسول

است/ برده نام او از المغازي در واقدي كه است ضمري سراقة بن
به همزه ضم به و ميدانم/ چنان و چنين را او كه است آن معناي به همزه فتحه به راه> َfَٔ>
برگزيده را دوم قرطبي و نخست تفسير نووي است/ چنان و چنين ميبرم گمان كه آن معناي
نيز ظن مطلق بر گاهي علم كه چرا است; علم معناي به دو هر اين گفت: هم ميتوان است/
ِالَي تَـْرِجُعوهُنَّ فَـWى مِنىاٍت مُـٔوْ َعـلِْمتُُوهُنَّ <فَِاْن آيه در واژه اين كاربرد همانند ميشود, اط9ق

dayani
Typewritten Text
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مگردانيد/ باز كافرانشان نزد به يافتيد, مٔومن را آنان گر ا :١٠ ممتحنه. ١ـ

الْكُفَّاِر>/١
روايت كه چنان است, رفته كار به اضراب براي و <بل> معناي به جا اين <در ٔاو مسلمًا>; <ٔاو
بلكه نگو, مٔومن <پسگفت: عبارت وي چه ميدهد; گواهي اين بر خود معجم در اعرابي ابن
كسي ستودن استكه حديثآن از جمله اين معناي روي هر به است/ آورده را بگو> مسلمان
بـودن مسـلمان و داشتن اس9م واژة به نيست, روشن حقيقتش و نشده آزموده بدرستي كه
آن از نيز مردمان كه انسان آشكار افعال به بودن مسلمان چه, ايمان; واژة به تا است سزاوارتر
گاهند/ ناآ آن از مردم كه ميگردد بر باطنيي افعال به ايمان كه حالي در ميگردد, بر دارند گاهي آ
در كـه كسـاني دلهـاي كـردن رام mnopqبراي اس9م پيامبر است: چنين حديث كلي معناي
كه جاهليت آثار بردن ميان از و دين به آنان كردن ع9قهمند براي نيز و بود سستي اس9مشان
نيز روي همين از ميبخشيد/ فراوان عطاي آنان به باشد مانده جاي بر دلهايشان در بود ممكن
در جـانش بـه ايـمان روح كه را مهاجران از يكي و بخشيد بسيار عطايي اينان از گروهي به
گفت; mnopqسخن پيامبر با مرد اين دربارة بار چند ديد چنين كه سعد گذاشت/ وا بود آميخته
سزامندتر را وي روي همين از داشتو خبر مرد اين خوش خوي و ديني استوار از وي چه,
بيخبر داشت گروه آن به دادن عطا mnopqبراي پيامبر كه انگيزهاي از البته و ميدانست, عطا به

فرمود: رهنمون نكته دو به را mnopqاو پيامبر اما بود/
قّوت نه است, بوده ديانتآنان و ايمان سستي گروه اين به بخشيدن عطا انگيزة كه آن يكي
كفر بر و برگردند دين از كه مباد است, داده عطا گروه اين به نيز سبب همين به و دينداريشان,
كار در دليلي چنان مرد اين باره در اما افكند/ در دوزخ به سبب بدان را آنان خداوند و بميرند

گذاشت/ ديانتشوا خوشو خوي به را mnopqوي پيامبر و نبود
سزاوار دارد خبر آن از خدا تنها كه ايمان باطنيچون وصفي به مردمان ستودن كه آن ديگر
اين از و حج زكات, نماز, بدنيچون افعال همانند اوصافي به را ميبايستآنان بلكه نيستو

است/ امكانپذير مردمان براي آن شناخت و آشكار كه ستود قبيل
است: آورده مسلم صحيح بر خود شرح در كه آنجا گفته, خوب نووي

و ميدهد عطا كساني mnopqبه خدا رسول كه ديده چون سعد كه است آن حديث اين معناي

مردمان به دادن عطا كه برده گمان چون و واميگذارد, ديندارترند آنان از كه را ديگر كساني

را او كه حقيقتدينداريكسي mnopqاز پيامبر كه برده گمان نيز و است آنان ديني مرتبة به بسته



٥٢٣ حيله جواز بر سنت د,لت
استكه كرده ياد هم اينسوگند بر و گاهانيده آ مسٔاله اين از را او است نداشته خبر واگذاشته

نهي سخن اين از او و مسلمان> <بگو فرموده: او mnopqبه پيامبر اما ميداند/ مٔومن شخصرا آن

و گزيده سكوت اندكي تنها سبب همين به است/ نفهميده را شخص آن دربارة وساطت از

شـخصبسـيار آن از ديـنداري در كـه ميدهد عطا كساني به استپيامبر ديده چون سپس

يـاد بـراي روي همين از و كرده غلبه وي بر مرد آن دينداري حقيقت از او گاهي آ كمترند,

احتمال اين وي واگذاشتهاي؟>/ را فVني چرا رسولخدا, <اي است: mnopqگفته پيامبر به آوري

برده ياد از را او اما دهد, عطا مرد آن به داشته قصد آغاز همان mnopqاز خدا رسول كه ميداده را

كـه هـنگامي تـا ميدهد, mnopqتذكر پيامبر به نيز بار سومين در برداشتي چنين با سعد است/

و ميسازد گاه آ نيست آنان ديني مرتبة به بسته مردمان به دادن عطا كه اين از را mnopqاو پيامبر

بـه يـعني النار>; في الله يكبه ان مخافة منه الّي احب غيره و الرجل vٔعطي <vني ميفرمايد:

آنان به گر ا و است سستي ضعفو آنان دينداري در كه ميدهم قلوب> <تٔاليف عطاي كساني

كه واميگذارم را كساني اما ميافكند, در دوزخ به را آنان خداوند و ميشوند كافر ندهم عطا

يا كردن برايتحقير را گروه اين من دادهام/ عطايشان كه كسانياند از دوستداشتنيتر من نزد

ايماني و نور همان به را آنان بلكه وانمينهم, ديانت در سببكاستي به يا و كردن بياعتنايي

كـه دارم اطـمينان نـيز ايـن بـه و است نهاده وديعت به دلهايشان در خداوند كه واميگذارم

/٦ و ٥ ص ,٥ ج النووي, شرح ١ـ

نميپذيرد/١ استتزلزل كامل چون ديانتشان

يا mnopqمال خدا رسول براي كه است تغلبروايتشده بن عمرو از بخاري صحيح در ـ ٢
او به پس وانهاد/ را گروهي و داد گروهي به كرده قسمت را آنها او و آوردند جنگي اسيراني
خطبه اداي روي[به همين از دارند/ گ9يه او از است گذاشته وا را آنان كه كساني رسيد خبر
َاَدُع و الرجَل fُعطي اني فوالله بعد <اما سپسفرمود: گفتو ثناي و حمد را خداوند برخاسته]
الجَزع من قلوبهم في َاريى ا لِمى اقوامًا ُاعطي لكني و ُاعطىي الذي من اليَّ َاَحبُّ َاَدَع الذي و الرجَل

آن كه حالي در مينهم, وا را كساني و ميدهم عطا كساني به من سوگند, خداوند به بعد, اما ٢ـ
عطا كساني به من اما ميدهم/ عطا را او كه كسي تا است دوستداشتنيتر برايم ميگذارم وا را او كه
ميگذارم وا نيز را كساني و است آنان دلهاي در تزلزلي و بيقراري چه ميبينم كه روي آن از ميدهم,
اUيمان, كتاب بخاري, صحيح : ك/ ر/ است/ قرارداده دلهايشان در خداوند كه خيري و غنا همان به

باب١٩/

الخير>/٢ و الغني من قلوبهم في الله جعل ما الي اقوامًا كُِل َا و الهلع و
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مسلم عبارت برگزيدهايم جا اين در ما كه عبارتي البته و ـ آوردهاند مسلم و بخاري ـ ٣
غنايم آن كهخداوند حنينهنگامي نبرد در انسبنمالككه از او و ابنشهاب از نقل به استـ
شتر قريشصد از كساني به پرداخته آنها تقسيم به وي و كرد پيامبر نصيب هوازن اموال از را
وا را ما و ميدهد قريش به كه mnopqببخشايد پيامبر بر خداوند گفتند: انصار از ميداد,گروهي
ايـن مـيگويد: مالك بن انس ماست/ شمشيرهاي بر آنها خون هنوز كه حالي در ميگذارد,
در را هـمه و فـرستاد انـصار پـي در حضرت آن mnopqرساندند/ خدا رسول به را آنان سخن
ايـن پـرسيد: و آمـد ميانشان mnopqبه خدا رسول آمدند گرد چون آورد/ گرد چرمي خيمهاي
,mnopq خـدا رسـول اي گـفتند: او بـه انـصار فقيهان چيست؟ رسيده من به شما از كه سخني
گـفتهانـد: نـوباوگانند كـه مـردمان از كساني اما نگفتهاند, چيزي ما خردمندان و صاحبنظران
خون هنوز كه حالي در وامينهد, را ما و ميدهد قريش به كه mnopqببخشايد پيامبر بر خداوند
بـريدهانـد كـفر از تازه كه كساني به <من mnopqفرمود: خدا رسول ماست/ شمشيرهاي بر آنها
در شما و ببرند خود با دارايي و مال مردم كه نيستند خشنود آيا كنم/ رام را دلهايشان تا ميدهم
بر شما آنچه خداوند به ميبريد؟ همراه به را خدا رسول كه برگرديد خود خيمهگاه به حالي
را هـمين مـا آري/ خدا, رسول اي گفتند: ميگردانند>/ بر آنان آنچه از است بهتر ميگردانيد
كه هنگامي تا كنيد صبر ديد/ خواهيد بسيار خواهيهاي خود آينده در شما فرمود: پسنديدهايم/
خواهيم صبر گفتند: هستم/ شما] انتظار [در حوض بر من كه كنيد, م9قات را رسول و خدا

كرد/
از شـدن مسـلمان بـراي بـهايي هـيچ كه: است آورده مالك بن انس از نقل به مسلم ـ ٤
از گلهاي او و آمد حضرت آن نزد مردي بار يك داد/ را آن كه اين مگر mnopqنخواستند پيامبر
اي گفت: و برگشت خود قوم نزد به وي ميكرد/ پر را دّره يك كه داد عطا وي به گوسفندان
[انس نـدارد/ فـقر از بـيمي هـيچ كه ميدهد عطا كسي چونان محمد كه آوريد اس9م مردم,
اس9م كه نميپايد ديري اما ميآورد, اس9م دنيا به رسيدن براي تنها كسي گاه گرچه ميافزايد:]

ميشود/ است آن در آنچه همة و دنيا از داشتنيتر دوست او براي

حيله جواز بر احاديث اين گواهي
محور بر را آنان مردم از كساني به مال بخشيدن با پيامبر كه است آن از كي احاديثحا اين
و كينهها همة رهگذر اين از تا ميآورد, گرد آن ارزشمند تعاليم و fوا مباني به پايبندي و اس9م
اوهامي عاداتو آدابو زاوية از نه و آيند عقل سر و برود ميان از آنان پيشين آزردگيهاي دل



٥٢٥ حيله جواز بر سنت د,لت
اس9م به انصاف و عدل زاوية از بلكه بودند, زيسته آنها با و برده ارث به خود پدران از كه
و بگروند اس9م به خرسندي و اطمينان با واميداشت را آنان كه درستبود نگاه همين بنگرد/
آنـان ياري به اس9م سپاه و اس9م هم و سازند بهرهمند درست كردار و ايمان به را خود هم
به رسيدن mnopqبراي خدا رسول استكه پنهاني راههاي و پسنديده شيوههاي اينها شود/ قويتر
جزا بهترين اس9م خود دين و ما جانب از را او خداوند ميجست/ بهره آنها از بلند اهداف آن
و اس9م تقويت كه حيله از نوع اين جواز بر است دليلي حضرت آن حكيمانة كار اين دهد/
را آن نشانههاي و زشت را دين چهرة كه آن نه ميآورد, پي در را آن پايههاي كردن استوارتر

ميدهند/ نسبت نيز مذاهب پيشوايان به و انجام سوء عالمان از برخي كه چونان كند, كور
رام دلهايشان سبب بدين كه كساني ] مٔولّفه به دادن عطا از حضرت استاهدافآن گفتني
هنوز اما بودند, آورده ايمان آنان از برخي است; تفاوتمييافته گوناگونيآنان تبع به ميشود]
برگردند دين از كه مباد ميداد عطا آنان به روي همين از و بود نگرفته جاي دلهايشان در ايمان
ميداد عطا را mnopqآنان پيامبر و بودند كافر آنان از برخي درافكند, دوزخ به را آنان خداوند و
آوردن ايمان واسطة به قومشان كه بودند عشاير قبايلو سران برخي آورند, ايمان كه اميد بدان
امـا نبود آوردنشان ايمان به اميدي و بودند كافر نيز برخي سرانجام و ميآوردند, ايمان آنها
دشمنان به دادنشان ياري يا آنان رساني آزار از رهگذر اين از تا ميداد عطا را mnopqآنان پيامبر

ميگويد: خود تفسير در ابنكثير كه است چنين كند/ جلوگيري اس9م
كـه هـدف بدان ميشدند داده عطا آنان از كساني بودند: متفاوت گونههايي قلوبهم> <مٔولّفة

زمـان در كـه بناميه صفوان به را حنين غنايم از mnopqمقداري پيامبر كه آنسان آورند, اسVم

دوست كه داد من به اندازه آن او ميگويد: صفوان بخشيد/ بود جنگمشرك آن در حضور

امـام بـود/ مـن نزد كس ناخوشايندترين زماني كه آن از پس شد, من نزد كس داشتنيترين

سعيد از زهري از يونس از نقل به ابنمبارك كه داد خبر را ما عدي بن زكريا ميگويد: احمد

در حـنين نبرد mnopqدر خدا رسول گفت: كه آورد خبر ايمان بر اميه بن صفوان از مسيب بن

دوست كـه داد عـطايم انـدازه آن او داد/ عطا مرا بود من نزد كس ناخوشايندترين كه حالي

زهري از يونس از نقل به را سخن همين نيز ترمذي و مسلم شد/ من نزد كس داشتنيترين

آوردهاند/

چونان شود/ استوار دلهايشان و گردد كامل مسلمانيشان تا ميشدند داده عطا آن از كساني

صد Yمكه فتح شدگان Sآزاد طلقاء بزرگان و سرداران از گروهي به حنين نبرد mnopqدر كهپيامبر

وجهه علي الله يكبه ان خشية منه الي احب غيره و الرجل vٔعطي <اني فرمود: و داد عطا شتر
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يمن از طVيي cdefgقطعة علي كه است آمده ابوسعيد از نقل به صحيحين در نارجهنم>/ في

بدر, بن عيينة حابس, بن اقرع يعني تن چهار ميان را mnopqآن پيامبر و mnopqفرستاد برايپيامبر

ميكنم/ رام را آنان فرمود: و قسمتكرد الخير زيد و عVثه, بن علقمة

ميشدند/ داده عطا همتايانشان آوردن اسVم اميد به آنان از كساني

آنان به كه كساني از زكاترا كه ميشدند داده هدفعطا بدان هم آنان از كساني سرانجام,

/٣٦٥ ص ,٢ ج العظيم, القرآن تفسير ك/: ر/ ١ـ

كنند/١ دفاع اسVم مرزهاي از سرزمينهايمرزي در يا آورند گرد نزديكند

ميآورد: ادامه در كثير ابن
اين در داد؟ چيزي اسVم به آنان قلوب تٔاليف براي ميتوان mnopqهم پيامبر دوران از پس آيا

به دورانپيامبر پساز كه روايتشده ديگر گروهي و شعبي عامر عمر, از اختVفاست: باره

و كـرد اسـتوار را اسVم حضرت آن دوران در خداوند زيرا نميشود; داده چيزي گروه اين

را مـردمان و رسـاند حكـومت و قـدرت بــه داشــتند كــه ســرزمينهايي در را مســلمانان

زيـرا مـيشوند; داده عـطا گـروه ايـن هـمچنان گفتهاند: ديگر برخي اما كرد/ فرمانبردارشان

در كه است اينچيزي و داد عطا هوازن شكستن درهم از پس و مكه فتح از mnopqپس پيامبر

همان/ ٢/١٤٢ـ ص ,٤ ج ا�وطار, نيل ك/: ر/ ٣ـ

شود/٢ داده عطا گروه اين به سبب همين به و افتد نياز آن به است ممكن زماني هر

ميگويد: ا�وطار نيل در نيز شوكاني
=] امـام دوران در گر ا پايه اين بر است/ جايز افتد نياز بدان كه هنگامي قلوب, تٔاليف ظاهرًا

غلبه و قهر با نتواند او و فرمانبرينكنند او از دنيا براي جز كه كسانيباشند [mnopq پسازپيامبر

گسترش در اين البته كند/ رام را آنان عطا دادن با ميتواند وي آورد, در خود فرمان به را آنان
است/٣ نبرده خاصبهره طور به رخداد اين از اسVم زيرا ندارد; اثري اسVم

آورديـم كـه چـونان و مـاند پـنهان صـحابه از برخي mnopqبر پيامبر حكيمانة سياست اين
آوردند/ فرود تسليم سر و شد آرام دلهايشان و آگاهاند حقيقت از را mnopqآنان پيامبر

# # #
حيلههايي جواز بر و رسيده سنت] اهل طريق [از كه بود احاديثي از اندكي گذشت آنچه
يا خدا حق نه نقضميكند, را آن فروع از فرعي نه و فقه مباني از مبنايي نه كه داشت دfلت
احاديث ميزند/اين هم بر را الهي قوانين و احكام از حكمي نه و ميبرد ميان از را بندگان حق



٥٢٧ حيله جواز بر سنت د,لت
بر نه دهد كمك تقوا و نيكي انجام بر شخصرا كه است جايز هنگامي تنها حيله كه داد نشان
دارند/ اتفاق آن بر - عالمند حقيقت به كه آنان ـ عالمان همة كه است چيزي اين ستم/ و گناه
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چهارم فصل

كه حيلههايي برابر در سلف ايستار
ندارد ناسازگاري شارع اهداف با

دليلچنين و دارند اجماع آن جواز بر همه چه, نيست; اخت9فعالمان مورد حيله ايننوع
و منافع ساختن فراهم براي ميتوان استكه وسايلي از حيله نوع اين كه است آن نيز اجماعي
بـازي بـه كار اين كه آن بي بهرهجست, آن از آمدار, خواه و آني خواه مفاسد, از جلوگيري
ياري حق حيله گونه اين با آورد/ پي در را حقوق از حقي كردن تباه يا تشريع فلسفه گرفتن
شريعت در مقرر حقوق و گشوده بر گرفتاريها برده, ميان از شبهه كوبيده, درهم باطل داده,
اين با ميشود; داشته پاس شمرده محترم را آن شرع كه آبرويي و مال و جان از و شده احقاق
و ميشود, بسته ميگيرند بازي به را دين كه سبكخرداني بر راه سركوبو دشمن حيله گونه
حيلة نوع اين با ميآيد; پديد مردم همة آرامشبراي امنيتو و آشكار پيروزي رهگذر اين از
كسي به كار هر شناختي پيچنين در و ميشوند شناخته باز توانا از ناتوان و درستكار از كار تبه
و نـميخورد, فـريب ديگـر كسـي ظاهِر به كس هيچ و ميشود سپرده است آن شايسته كه
هـمديگر با آنان پيوندهاي ميپذيرد, صورت مردمان ميان اص9ح حيله نوع اين با سرانجام
دورند هم از كه دشمناني و گردانده باز يكديگر كنار به هم از بريده همسران ميگردد, استوار
ايـن و مـيگردد, استوارتر آنان ميان مهرباني و دوستي رشتههاي و ميشوند بدل دوست به

ميآورد/ همراه به را تقوا و نكويي و خير بر تعاون و توانمندي و وحدت همه,
زشت را آن از بـهرهجويندگان كـار و نكـوهيده را آن سـلف كـه حـيلهاي روي, ايـن از

dayani
Typewritten Text
بازگشت به فهرست



٥٢٩ جايز حيله برابر در سلف ايستار
انجام و يافتن از كه است كسي ناتوان بلكه نميگيرد, بر در را حيله از گونه اين قطعًا خواندهاند
و بـيابد را حيلههايي چنين بتواند كه است كسي نيز زيرك باشد, ناتوان حيلهها از گونه اين
كه چونان برد, پناه خداوند به مردگي دل و ناتواني از كه است كسي هم مٔومن و دهد, انجام
و خير راههاي و باشد كند ذهن كه است آن ناتواني ميبرد/ پناه خدا به آن mnopqاز خدا رسول
توانايي وجود با خير كار انجام از نشستن فرو كسالتنيز و مردگي دل و كشفنكند, را نكويي
كسل و نمييابد راه سودمند حيلههاي به كه است كسي ناتوان پايه, اين بر استو آن انجام بر
ميورزد/ خودداري آنها انجام از توانايي داشتن رغم به و راهها اين يافتن رغم به كه كسي نيز
راههاي كه است كسي آن و ستوده, ميگيرد قرار برابرشان در كه آن و نكوهيدهاند دو هر اين
آخرت و دنيا خير كه ميگيرد پيش در را راهي تنها البته و ميشناسد بدرستي را بدي و خوبي
صحابه بزرگان نميكند/ فروگذار دارد توان در آنچه از راه اين در پيشرفتن در استو آن در
سويتقوا آن از اما داشتند, گاهي آ شر و راههايخير به كسديگر هر بيشاز چنينبودند/آنان
بلكه كنند, راهنمايي آن به را ديگران يا دهند انجام را شّري نميداد اجازه آنان به پروايشان و
عمر كه جاست همين از ميرسيدند/ آن به و ميگرفتند پيشي هم استبر نيكي آنچه سوي به
كسان گاهترين آ كه حذيفه روي, اين از هم ميخورم>/ فريبكسي نه و فريبكارم <نه ميگويد:
شّر از mnopqميپرسيدند, خدا رسول از خير طرق دربارة مردم كه زماني فتنههابود, و شرور به
و بدي و شّر راههاي ميخواست كه اين آن و داشت, روشن فلسفهاي خود اين و ميپرسيد
بـه مردم تشويق در سخني چه بگريزد/ و گزيند دوري آن از و بشناسد را آن mnopqخاستگاههاي خدا رسول سخن اين از قويتر و صريحتر بديها از گزيدن دوري و رخدادها در هشياري

مكـن/ ناتوانـي و بخواه كمك خداوند از و بدوز چشم ميافتد سودمند را تو آنچه بريافتن ١ـ
/٣٤ باب القدر, كتاب مسلم, صحيح : ك/ ر/

اينسخن از يا fتعجز>١ و بالله استعن ماينفعكو <احرصعلي فرمود: مسلم روايتـ به ـ كه
واحد جحر من المٔومن <fيلدغ فرمود: ـ سنت اهل حديث منابع اتفاق مورد روايت به ـ كه

اUدب, كـتاب بخاري, صحيح : ك/ ر/ نـميشود/ گـزيده سـوراخ يك از دوبـار مٔومني هيچ ٢ـ
باب٨٣/

مرتين>؟٢
حقوق, احقاق قضاوت, و حكومت جنگ, و سياست در او اصحاب mnopqو خدا رسول
فـراوان بـهرة مشـروع حـيلههاي از بـاطل, كوبيدن درهم و دروغگو از راستگو بازشناخت
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پاسباناني و قاضيان واليان, خليفگان, حديثو و فقه پيشوايان ديگر نيز و تابعين و ميجستند
گرفتند/ پيش در را راه همين آمدند آنان از پس كه

هشـياري و زيـركي كه است پذير امكان كساني براي تنها سودمند حيلههايي چنين البته
خوي و خلق و اخت9فطبقه همة با را مردم باشند/ داشته موشكاف و بين ريز ديدي و بسيار
خـدا از كـه بـاشند كسـاني از ايـن كنار در و بشناسند دارند كه رسومي و عادات و آداب و
برابر در و مسٔوولند ميكنند آنچه برابر در كه ميدانند و ميخواهند حساب خود از ميترسند,

ميشوند/ گرفته خواست باز به زند سر آنان از كه گناهي
آوردهايم, را حيلههايمشروع اين از برخي ميطلبيد كه جاهايي در كتابو اين مطاوي در

ميافزاييم: آنها به چند مثالهايي اينك و
خداوند <به گفت: بود كرده اقدام آن به عايشه كه عطايي يا بيع دربارة زبير بن عبدالله ـ ١
به او سخن اين ميكنم>/ حكم حجر به او بر يا دستميكشد خود كار اين از عايشه يا سوگند,
زبير پسر با هرگز كه ميكنم عهد خداوند <با گفت: و كرد ياد سوگند نيز وي و رسيد عايشه
بـراي را كسـي وي كشـيد درازا به عبدالله از عايشه دوري كه چندي از پس نگويم>/ سخن
عهد سوگند خداوند به گفت: وي اما گويد/ سخن او با عايشه تا فرستاد عايشه نزد وساطت
مسور با وي كرد, سنگيني زبير بن عبدالله بر دوري و قهر اين چون نميشكنم/ هرگز را خود
وساطت باره اين در پرداخت[تا گفتگو به يغوث عبد بن اسود بن عبدالرحمن و مخرمه بن
بركاتخداوند رحمتو و س9م گفتند: و خواستند اجازه او از و رفتند عايشه نزد دو آن كنند]/
با نيز ابنزبير نميدانست كه عايشه ما؟ همة گفتند: آييد/ در گفت: عايشه آييم؟ در آيا باد, برتو
به آنان با نيز ابنزبير داخلشدند پسچون شويد/ وارد شما همة آري, استگفت: همراه آنان
مسور پرداختو او دادن سوگند به گريستو عبدالله گرداند, روي عايشه آمد/ در درونخانه
به و بپذيرد, نيز را او سخن و گويد سخن ابنزبير با كه ميدادند سوگند را او هم عبدالرحمن و
هـيچ بـراي و است فرموده نهي را جدايي و mnopqقهر پيامبر كه ميداني خود تو ميگفتند: او
اصرار و يادآوري عايشه به چون باشد/ قهر برادرش از شب سه بر افزون روانيست مسلماني
عـهد و كـردهام عـهد من ميگفت: گريان و پرداخت آنان آوري ياد به نيز وي كردند فراوان
گفتو سخن ابنزبير با سرانجام كه كردند اصرار عايشه به اندازه آن روي هر به است/ سخت

است/ كرده نقل طفيل بن مالك بن عوف از خود سند به بخاري را حديث اين ١ـ

كرد/١ آزاد برده چهل نيز خود عهد شكستن براي



٥٣١ جايز حيله برابر در سلف ايستار
هـمسرش بـر در رواحـه بن عبدالله كه است شده نقل ابنعباس, وابستة عكرمه, از ـ ٢
شوهر و شد بيدار زن كرد/ همبستري خود كنيز با رفتو بيرون پسبرخاستو بود/ خوابيده
برداشت خنجري برگشتو ديد/ كنيز شكم روي بر را شوهر گاه بنا و آمد پسبيرون نيافت/ را
است؟ خبر چه را تو گفت: زن است؟ خبر چه گفت: ديد را او كه مرد آمد/ باز شوهر ديدن به و
گفت: بودم؟ كجا گفت: مرد ميدريدم/ شكمترا خنجر اين با مييافتم بودي كه آنجا را تو گر ا
راست گـر ا نـبودهاي! آري, گـفت: ريشـخند] [بـه زن نبودم/ گفت: مرد كنيز/ آن شكم روي
حـال در كـه است كـرده نـهي اين از را mnopqما خدا رسول گفت: مرد بخوان/ قرآن ميگويي
خواند: را بيت چند اين قرآن] جايخواندن [به مرد بخوان/ گفت: زن بخوانيم/ قرآن جنابت

ساطع الصبح من منشور fح كما كــتابه يــتلو اللــه رســول اتــانا
واقـع قــال مــا ان مــوقنات بــه فـقلوبنا العـمي بـعد الهـدي ارانـا

روشن سپيده كه چونان آمد, ما نزد ميكرد تfوت را خويش كتاب كه حالي در خدا رسول ١ـ
يقين اين بر دلهايمان اينك و داد نشانمان گمراهي دوران پساز را راه او بگسترد/ و شود پديدار صبح
حالي در شدهاند, سنگين بستر بر كافران كه هنگام آن را, شب او ميدهد/ رخ گفته او آنچه كه است

نميرسد/ بستر به پشتش كه ميگذراند
روايت را آن نيز ديگران و ابنقيم و آورده كياء ا�ذ كتاب هشتم باب در ابنجوزي را داستان اين
چند اين وي بخواند خواست مرد از زن كه هنگامي اخير گروه روايت در كه تفاوت اين با كردهاند,

خواند: بيترا
الكـافرينا مـثوي النـار ان و حـق اللـه وعـد بان شهدت
العالمينا رب العرش فوق و طاف الماء فوق العرش وان
مســـّومينا اUله مــــfئكة كــرام مــfئكة تـــحمله و

كافران جايگاه آتشدوزخ و است حق خداوند وعدة كه ميدهم گواهي يعني:
عرش باUي بر جهانيان پروردگار و است گردش در آب روي بر خداوند عرش و

دارند/ را خود نشان يك هر كه خداوند فرشتگان و ميكشند/ دوش بر گرامي فرشتگاني را آن و

المضاجع١ بالكافرين استثقلت اذا فـراشـه عـن جـنبه يـجافي يبيت
رسول نزد پس ميگويد: مرد كردم/ تكذيب را ديدهام و آوردم ايمان خداوند به گفت: زن
شد/ آشكار دندانهايش كه آنجا تا خنديد نيز او گاهاندم/ آ ماجرا اين از را او و mnopqرفتم خدا

يمني ُحلّههايي خطاب بن عمر براي گفت: كه روايتميكند خود پدر از اسلم بن زيد ٣ـ
گفت: و پستديد حلّهاي ميان اين در پرداخت/ مردم ميان آنها قسمتكردن به وي و آوردند
پس ميگويد: راوي نپذيرد! را آن ببيند را عيب چون دهم كسي به را آن گر ا كه كنم چه اين با
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پيش را سپسحلّهها گذاشتو بيرون را آن از لبهاي تنها و نهاد خود زير و زد تا گرفته, را آن
كه بود حال همين در عمر ميگويد: راوي پرداخت/ مردم ميان آنها قسمتكردن به نهاده روي
با را تو داد: پاسخ عمر چيست؟ حلّه اين پرسيد: نگريسته حلّه آن به و شد وارد عوام بن زبير
گفت: زبير كار! چه اين با را تو گفت: عمر است؟ چگونه چيست؟ چيست؟ گفت: كار! چه اين
زبـير از كه آن از پس عمر پسنديدم/ گفت: نميپسندي/ اين تو گفت: عمر ده/ من به را اين
را حلّه آن گرداند نخواهد بر پذيرفتو خواهد را آن حتمًا كه كرد شرط او بر گرفتو اطمينان
يـافت/ نـامرغوب و پست را آن نگريست آن در و برداشت را آن چون زبير افكند/ او پيش
به را پسآن كردم! آسوده اين از را خود من گذشت; داد: پاسخ عمر نميخواهم/ را اين گفت:

/٣٥ ص الشرعيه, السياسة ابنقيم, ك/: ر/ ١ـ

ورزيد/١ گرفتنشخودداري پس باز از داشتو شمار به زبير سهم عنوان
بـحرين بر را شعبه بن مغيرة خطاب, بن عمر كه ميكند نقل پدرش از اسلم بن زيد ـ ٤
آن بيم مردم كرد/ كنار بر را او نيز عمر نپسنديدند/ و خوشنداشتند را او مردمان اما گماشت/
سـرزمين آن دهـقان روي همين از گرداند/ باز سامان آن به را وي بار ديگر عمر كه داشتند
چه هر گفتند: نميگرداند/ باز ما سوي به را او دهيد انجام ميگويم آنچه گر ا گفت: را مردمان
مغيره بگويم و ببرم عمر نزد تا آوريد گرد درهم هزار برايمنصد گفت: ده/ فرمان ميخواهي

است/ داده من به را آن و كرده خيانت مال اين در
در مغيره گفت: و آمد عمر نزد وي و آوردند فراهم درهم هزار صد او براي ميگويد: راوي

است/ داده من به را آن و كرده خيانت مال اين
پايدار را تو خداوند گفت: ميگويي؟ چه مسٔاله اين در گفت: او به خواستو را مغيره عمر
چيز چه پرسيد: عمر بود/ درهم دويستهزار بودم] داده او به [آنچه ميگويد: دروغ او بدارد,

نيازمندي/ و عائله گفت: واداشت؟ كار اين به را تو
به نيست چنين نه, گفت: او ميگويي؟ چه تو گفت: دهقان آن به عمر پس ميگويد: راوي
نـه و كم نه نداد, من به هيچ او سوگند, خداوند به ميگويم/ تو با را راستش سوگند خداوند

برگرداني/ ما سوي به را او بار ديگر ترسيديم و خوشنداشتيم را او ما لكن زياد/
گفتي كنون ا كه سخن اين گفتن به را تو چيز چه گفت: مغيره به عمر پس ميگويد: راوي

/٣٧ ص همان, ك/: ر/ ٢ـ

كنم/٢ رسوا و خوار را او خواستم بستو دروغ من بر ناپاك آن گفت: او واداشت؟
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غـزه به تا رفت پيش گشود را قيساريه عاص بن عمرو كه زماني ميگويد: كلبي ابي ـ ٥
را اصحابخود از يكي كه فرستاد پيغام عمرو براي سامان آن مهتر آمد/ فرود آنجا در و رسيد
كسيجز مهتر اين با رويارويي براي گفت: و انديشيد عمرو كنم/ گفتگو او با فرستتا من نزد
آن بزرگ نشست/ گفتگو به او با و آمد در مهتر آن بر و شد روانه برخاست, پس نيست/ من
پرسيد: او از روي همين از بود/ همانندشنشنيده زمان آن تا كه شنيد عمرو از سخناني سامان
آنان نزد من مقداري بي از گفت: او هست؟ تو همانند كسي اصحابت ميان در آيا بگو برايم
زيـرا است; نبوده معلوم كه قراردادهاند معرضخطري در و فرستاده تو نزد مرا چه, مپرس;

كرد/ خواهي چه من با تو نميدانستهاند آنان
پيغام دربان نزد سوي آن از دهند/ خلعت و جايزه را او فرمود مرد پسآن ميگويد: راوي
و راه ميانة [در عمرو بگير/ دارد چه هر و بزن گردن را او گذشت پيشتو از چون كه فرستاد
ايعمرو, گفت: وي شناخت/ را او و برخورد غسان مسيحيان از مردي به رفتن] بيرون پيشاز
آن پادشاه گشت/ بر فهميد] را خطر و شنيد اين كه ] عمرو برو/ بيرون هم خوب آمدي, خوب
دادي عـطا مـن بـه آنچه در گفت: است؟ گردانده باز ما نزد را تو چيز چه پرسيد: او از قوم
تو نزد را آنان از تن ده پسخواستم نميكند/ بسنده عموزادگانم همراه به مرا ديدم و نگريستم
كه آن استاز بهتر باشد تن ده نزد نكويي و خير چه, بدهي; عطا اين همانند كدام هر به تا آورم
كه فرستاد پيغام دربان پسنزد بياور/ بشتاب را آنان ميگويي, راست گفت: پادشاه يكتن/ نزد
ديگر گفت: خود با رسيد امني نقطة به چون رفتو بيرون مراقبت با عمرو بگذار/ باز را او راه

نميگردم/ باز كاري چنين به
تو گفت: و شد وارد او بر وي كرد, مصالحه پادشاه آن با عاص عمرو كه آن از پس بعدها

تواست/ نيرنگ آن برابر در اين آري/ گفت: هماني؟
هـمراه انـصار از مـردي كه: ميكند روايت پدرش از رافع ابي بن عبيدالله بن محمد ـ ٦
بـيّنه مـرد از عـمر و كـرد انكار را او فرزندي مادر آورد/ خطاب بن عمر نزد نزاعي مادرش
همسر زن كه دادند گواهي آنان و آورد چند تني زن سوي, آن از نداشتو بيّنه وي خواست/
تازيانه را مرد داد فرمان پسعمر ميبندد/ تهمت او بر و ميگويد دروغ هم مرد اين و نگرفته

mnopqزنند/ پـيامبر مسجد در سپس پرسيد/ آنان ماجراي از و ديد را cdefgعمر علي ميان, اين در
را او نيز تو فرمود: جوان آن پسبه كرد/ انكار زن و پرسيد زن از نشست/ دوباره] داوري [براي
مادر mnopqاين خدا رسول عم پسر اي گفت: وي است/ كرده انكار را تو او كه چنان كن, انكار
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وي تـوانـد/ hijklبرادران حسين و حسن و توام پدر من كه كن انكار را او فرمود: است/ من
كردم/ انكار را او گفت:

رواست؟ دهـم فرمان و بگويم زن اين دربارة چه هر پرسيد: زن اولياي cdefgاز علي پس
به را بيگانه زن اين كه ميگيرم گواه را حاضران همة فرمود: پس ما/ دربارة نيز و آري, گفتند:
آن در درهمها كه را ظرفي قنبر, اي فرمود:] قنبر به رو [سپس آوردم/ در جوان اين همسري
مهر عنوان به و شمرد درهم هشتاد و cdefgچهارصد علي و آورد را ظرف آن وي بياور/ است
آثـار كـه بـرگرد زمـاني تنها و بگير را زنت دست فرمود: جوان آن به آنگاه و افكند زن نزد
را, خدا را, خدا ابوالحسن, اي cdefgگفت: علي به زن كرد پشت چون باشد/ تو بر او با عروسي
گفت: است؟ بوده چگونه ماجرا پرسيد: است/ من فرزند او سوگند خداوند به آتشاست! اين
پسر اين به آن از پس و بودند آورده در او همسري به مرا برادرانم كه بود زنگي مردي پدرش
طـايفه ف9ن ميان به را پسر اين نيز من و شد كشته و رفت جنگ به مرد آن اما شدم/ آبستن
cdefgفرمود: علي باشد/ پسرم او كه اين از داشتم عار من و شد بزرگ آنان ميان در وي فرستادم/
بدينسان ميكنم/ حكم فرزند] عنوان [به زن آن به مرد اين الحاق به هستم ابوالحسن كه من

/٤٦ ص همان, ١ـ

شد/١ ثابت مرد آن نسبت
سوگند من گفت: و آمد ابوحنيفه نزد گريان مردي شبي نيمه در ميگويد: هذيل بن زفر ـ ٧
خود سوگند از اينك است/ يافته ط9ق نگويد سخن من با صبح تا گر ا همسرم كه خوردهام
آنچه بنابر بگو: و برو او نزد گفت: ابوحنيفه برود/ دستم از زن كه دارم آن بيم و شدهام پشيمان

گفت/ خواهد سخن تو با پاسخ در زن است/ بوده بافنده پدرت شنيدهام
گـفت: پاسخ در نيز وي و گفت او به را سخن همين و رفت زن نزد مرد ميگويد: راوي

/١٥٩ ص ,٣ ج ا�نتقاء, عبدالبر, ابن ك/: ر/ ٢ـ

كند/٢ خوار را تو خداوند داريد! پيشهاي چنين پدرت و تو بلكه
نزد شبانگاه مردي كه اين آن و شده ذكر مناقبابوحنيفه در ديگر رخدادي ماجرا اين مانند
مـيدهم/ طـ9ق را هـمسرم وگـرنه بدمد, سپيده كه آن از پيش درياب مرا گفت: و آمد وي
او بـه مـن و وانهاد مرا با گفتن سخن همسرم امشب گفت: چيست؟ مسٔاله پرسيد: ابوحنيفه
وسيلهاي هر به آن از پس ط9قهاي/ سه من از نگويي سخن من با و بدمد سپيده گر ا گفتم:
به و برو گفت: او به ابوحنيفه نپذيرفت/ او اما وادارم/ خود با گفتن سخن به را او تا شدم متوسل
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سخن تو با بشنود را اذان زن آن چون شايد گويد/ اذان فجر طلوع از پيش بگو مسجد مٔوذن
گويد/ سخن تو با موذن گفتن اذان از پيش كه بده سوگند را او و برو زن نزد سوي آن از گويد/
اين در گويد/ ويسخن با كه ميداد سوگند را او نشسته زن نزد آنگاه و كرد را كار اين مرد آن
پيشاز تو گفت: مرد شدم/ رها تو از و دميد فجر گفت: مرد به پسزن گفت/ اذان مٔوذن هنگام

شدم/ رها سوگندم از من و گفتي سخن من با فجر طلوع

/١٣ ص ,٤ ج الموقعين, اع�م : ك/ ر/ ١ـ
است/ آورده المتفقه و كتابالفقه در خطيب را داستان اين ٢ـ

حيلههاست/٢ بهترين از اين ميگويد, ابنقيم١ كه چونان
و شدند وارد مردي بر دزدان گفت: كه است روايتشده حسن[شيباني] بن محمد از ـ ٨
زنشسه وگرنه ندهد خبر ماجرا اين از را كسي كه دادند سوگند را او و گرفتند را او كاfي همه

است/ ط9قه
بـه وي اما ميفروشند را او كاfي كه ميديد را دزدان وي شد كه صبح ميگويد: شيباني
بـا رايـزني بـه ديـد چـنين كه مرد بگويد/ سخني نميتواند است خورده كه سوگندي سبب
نـاشناختهانـد كه دزداني و مٔوذن و خود عشيرة نزد مرا گفت: او به ابوحنيفه و آمد ابوحنيفه
كاfي خداوند كه داريد دوست آيا گفت: آنان به او و برد آنان نزد را ابوحنيفه وي كن/ حاضر
را همه و آوريد گرد هست متهم و شرور چه گفتهر آري/ گفتند: برگرداند؟ او به را مرد اين
از كه آن آيا بپرسيد: مرد اين از و آوريد سپسيكيكبيرون دهيدو مسجديجاي يا خانه در
باشد همان دزد گر ا و نه, بگويد آوردهاند كه نباشد همان دزد گر ا است؟ همين كرد دزدي تو

كنيد/ دستگير را فرد آن كند سكوت چون و كند سكوت
بودند دزديده را آنچه همة خداوند بدينسان, و دادند انجام بود فرموده ابوحنيفه را آنچه

گرداند/ باز
حاجب ربيع پس خواند/ فرا را ابوحنيفه منصور گفت: كه است شده ابويوسفنقل از ـ ٩
دارد/ مـخالفت تو نياي با مرد اين مٔومنان, امير اي گفت: منصور به بود ابوحنيفه دشمن كه
را روز دو سپسيكيا و خورد سوگند نذري يا عهدي بر مرد گر ا عباسميگفت: بن عبدالله
عهد و نذر آن به متصل گر ا تنها استثنا ميگويد: ابوحنيفه اما است, جايز استثنا اين كند استثنا
بيعتي هيچ استتو مدعي ربيع مٔومنان, امير اي گفت: ابوحنيفه اينهنگام در است/ جايز باشد
سوگند حضورت در تو با فاداري و براي گفت: چگونه؟ پرسيد: نداري/ سپاهيانت گردن بر
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كـه سـوگندي بـدينسان و مـيكنند اسـتثنا و ميروند خود خانههاي به سپس و ميخورند
مـتعرض ربـيع, اي گـفت: ربيع به و خنديد شنيد چنين كه منصور ميشود/ باطل خوردهاند
بـريزي؟ مـرا خـون خـواسـتي گـفت: او به ربيع رفت بيرون ابوحنيفه چون مشو/ ابوحنيفه
نجات را تو هم من اما بريزي/ مرا خون خواستي كه بودي تو اين نه, داد: پاسخ او به ابوحنيفه

رهانيدم/ را خودم هم و دادم
بد نظر ابوحنيفه دربارة ابوالعباسطوسي ميگويد: روايتكرده, غياث بن عبدالواحد ـ ١٠
بسياري مردمان و شد وارد منصور بر ابوحنيفه روزي ميدانست/ اين هم ابوحنيفه و داشت
و كـرد رو او بـه پس ميريزم/ را ابوحنيفه خون امروز گفت: ابوالعباس آمدند/ گرد آنجا هم
فـرمان فـردي زدن گـردن بـه و ميخوانـد را ما از كسي اميرمٔومنان گاه ابوحنيفه, اي گفت:
بزند؟ را فرد آن گردن دارد حق آيا چيست حكم استنميداند شده خوانده كه آن ميدهد/
به گفت: باطل؟ به يا ميدهد فرمان حق به اميرمٔومنان آيا ابوالعباس, اي گفت: ابوحنيفه
به ابوحنيفه سپس مپرس/ باره اين در و كن اجرا باشد كه جا هر را حق گفت: ابوحنيفه حق,
كشيدم/ بند به را او من ولي كند, دربند مرا خواست اين گفت: نزديكشبود كه كساني از يكي
اخـتيار در كه سرباغي بر كسي گفت: كه است شده روايت عبدالصمد بن يحيي از ـ ١١
و موسي سود به ظاهر در حكم شد/ آن مالكيت مدعي و آورد نزاع ابويوسف نزد بود موسي
تو نزد را آن سر بر نزاع كه مسٔالهاي دربارة ابويوسفگفت: به موسي بود/ آن خ9ف امر واقع
مـن از مـوسي] بـه [اشـاره مـٔومنان امـير نزاع طرف گفت: كردهاي؟ چه آوردهاند داوري به
به پاسخ در موسي دادهاند/ حق بر گواهي او گواهان كه دهم سوگند را مٔومنان امير ميخواهد
موسي داشت/ را هميننظر نيز ليلي ابنابي گفت: ميپسندي؟ و ص9حميداني را اين گفت: او

برگردان/ او به را باغ گفت:
را مـدعي حـق رهگذر اين از پرداخت[و موسي برابر در ابويوسف كه بود حيلهاي اين

/١٩ ص ,١٤ ج بغداد, تاريخ بغدادي, خطيب ك/: ر/ ١ـ

كرد]/١ احقاق
است كشته را كافري كه آوردند ابويوسف نزد اتهام اين به را مسلماني كه آوردهاند ـ ١٢
پيشوي نامهاي و آمد او نزد پسمردي كرد/ حكم مسلمان مرد قصاصآن به نيز ابويوسف

بود: نوشته مضمون اين به شعري نامه اين در افكند
ستمكار همانند عادل كردهايو ستم ميكشي, كافر قصاصقتل به را مسلمان كه كسي اي
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نيست/

دين بر و بگوييد استرجاع هستيد/ آن پيرامون در و بغداد در كه شاعراني واي عالمان اي
است/ شكيبايان آن از پاداش كه كنيد پيشه شكيبايي هم و بگرييد خود

است/ رانده ستم دين بر كافري قصاصقتل به مسلماني كشتن با ابويوسف
خواند نيز او بر را نامه و داد خبر ماجرا اين از را او و رسيد هارون حضور پسابويوسفبه
ابـويوسف نگيرد/ در فتنهاي تا كن جبران و چاره را كار اين حيلهاي با گفت: وي به هارون
قصاص و نياوردند بيّنه آنان اما خواست/ بيّنه ذمّه ثبوت صحتو بر دم اولياي از و آمد بيرون

شد/ ساقط
كـه هـنگامي در حيلههايي چنين از جستن بهره ميگويد: السلطانيه ا�حكام در ماوردي

/٢٧٣ و ٢٧٢ السلطانيه,ص ا�حكام محمد, بن علي ابوالحسن ماوردي, ك/: ر/ ١ـ

است/١ جايز باشد آشكار مصلحت
كافري مسلماني وقتي علما كثريت ا ديدگاه از كه است حالي در اين ميشويم آوري ياد
ندارد/ همتايي و برابري يكديگر با خون دو زيرا نميشود; كشته او قتل جرم به بكشد را ذمي
به مسلمان گفتهاند: ابويوسف] و شيباني حسن بن [محمد او گرد شا دو و ابوحنيفه برابر, در
هم و نظر اين به معتقدان هم كه ميشويم يادآور نيز را اين ميشود/ كشته ذمّي كافر قصاص
بنابر است/ آمده فقه كتبحديثو در كه دارند دfيلي خود براي ـ گروه دو هر ـ مخالفانشان
بود, ادلهاي بنابر قتليككافر اتهام به يكمسلمان قصاصكردن بر ابويوسفمبني حكم اين,
براساس كردن استحكم ديده كه آن پساز اما است, آمده ويگزيدهتر نظر به باره اين در كه
كـمك بـه بـحران ايـن از كند پا به مسلمانان ضد بر را فتنهاي ميتواند دارد خود كه فتوايي

است/ جسته رهايي روايتشده او از كه cdefgحيلهاي علي به خبر اين خريد/ درهم هزار شصت به زاري شوره زمين جعفر بن عبدالله ـ ١٣
جعفر بن عبدالله كند/ صادر عبدالله دربارة حجر حكم بخواهد عثمان از كه شد آن بر و رسيد
آن, از پس مـيشوم/ تو شريك من گفت: زبير نهاد/ ميان در او با را خبر اين و آمد زبير نزد
بر چگونه گفت: وي كند صادر عبدالله بر حجر خواستحكم عثمان cdefgاز علي كه هنگامي

/٢٠٨ ص ,٥ ج اUوطار, نيل ك/: ر/ ٢ـ

است؟٢ زبير او شريك كه كنم حجر به حكم كسي
خـانهمان در را mnopqمـا خدا رسول كه: است شده روايت عباده بن سعد بن قيس از ١٤ـ
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به آيا قيسگفت: داد/ آهسته پاسخي سعد شما/ بر رحمتخداوند و س9م گفت: و كرد ديدار
رسول پس كند/ س9م ما به زياد بگذار گفت: سعد نميدهي؟ آمدن در mnopqاجازة خدا رسول
رحـمت و سـ9م گـفت: بـار ديگر بود] نشنيده را خويش س9م به سعد پاسخ كه ]mnopq خدا
تكـرار را سـ9م بار mnopqديگر خدا رسول داد/ پاسخ آهسته سعد هم باز اما شما/ بر خداوند
آن پي در نيز سعد و mnopqبرگشت خدا رسول پس داد/ پاسخ آهسته سعد نيز بار اين و فرمود
تا ميدادم پاسخ آهسته ولي ميشنيدم را تو منس9م خدا رسول اي گفت: شده, حضرتروان

كني/ س9م ما بر بسيار و [نشنوي]

است/ آمده كردهاند نقل ابوداوود و احمد كه روايتي در مطلب اين ١ـ

برگشت/١ سعد همراه mnopqبه خدا پسرسول ميگويد: راوي
اfن فرمود: كه بوديم mnopqنشسته خد رسول با است: شده روايت مالك بن انس از ـ ١٥
كه شد وارد ما بر انصار از مردي سخن اين پي از ميشود/ وارد شما بر بهشتي مردان از يكي
فرداي بود/ دستچپگرفته به را كفشهايخود ميريختو ريششفرو از قطراتآبوضو
همانند حالتي در مرد همان او سخن پي در و گفت را سخن آن mnopqهمانند پيامبر نيز روز آن
و كرد تكرار را سخن mnopqهمان پيامبر رسيد فرا كه هم روز سومين شد/ وارد ما بر نخست بار
كه ] mnopqبرخاست پيامبر چون شد/ وارد نخست روز بمانند حالتي در مرد همان نيز بار اين
و است افـتاده جدايي و بحث پدر با مرا گفت: و رفت مرد آن پي در عمر بن عبدالله برود]
اين تا ده پناه خود بر در مرا ميشود گر ا اينك نروم/ او خانة به روز سه تا كه خوردهام سوگند

باشد/ گفت: او بگذرد/ روز سه
شب او كه نديدم ماندم/ مرد آن همراه را شب سه آن من ميگفت: عبدالله ميگويد: انس
و ميگفت خداوند ذكر ميشد پهلو به پهلو و ميگشت بيدار كه هنگامي تنها كند/ زندهداري

ميرسيد/ فرا صبح نماز هنگام كه آن تا تكبير
و گذشت روز سه كه آن از پس نشنيدم/ نيكي جز او از كه بود اين تنها ميگويد: عبدالله
پدرم و من ميان خدا, بندة اي گفتم: او به بدانم بيمقدار و خوار را مرد آن كردار بود نزديك
هم گفت: تو دربارة كه شنيدم بار mnopqسه خدا رسول از اما است, نبوده جدايي و ناخشنودي
وارد ما بر تو سخن اين پي در نيز بار سه هر و ميشود, وارد شما بر بهشتيان از مردي كنون ا
كـار كه نديدم اما كنم/ اقتدا تو به تا ميكني چه تو ببينم و باشم تو بر در خواستم من شدي/
همين جز چيزي گفت: است؟ رسانده مرتبه اين به را تو چيز چه پسبگو دهي/ انجام بزرگي



٥٣٩ جايز حيله برابر در سلف ايستار
است/ نبوده ديدي كه

كـار در ديدهاي آنچه جز چيزي گفت: و خواند مرا كردم پشت چون ميگويد:] [عبدالله
هيچ بر و نمييابم مسلماني هيچ نسبتبه ناخالصي غشو هيچ دلم در من كه اين جز نيست,

نميبرم/ استحسد داده او به خداوند كه خيري در كسنيز
رسـانده مـرتبه اين به را تو كه است همين گفت: او به مرد آن سخن اين پي در عبدالله

است/ خويشآورده مسند در حنبل بن احمد را اينروايت ١ـ

است/١
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پنجم فصل

شارع اهداف شناخت راه

حيلة برابر, در و باشد نداشته ناسازگاري شارع اهداف با كه است آن جايز حيلة گفتيم:
چـه از ديـد بـايد ايـنك بـاشد/ ناسازگاري و تناقض در شارع اهداف با كه است آن ممنوع
بـتوان حـيلهاي هر دربارة آن از پس تا دريافت, را شارع مقاصد و اهداف ميتوان راههايي

داد/ آن به را حليت يا حرمت حكم و كرد داوري
آنـچه از است شـارع مقصود و هدف را آنچه ميتوان وسيلهاي چه به پرسيد: بايد پس

شناخت؟ باز نيست او مقصود هدفو
آورده زمينه اين كتابالموافقاتدر در شاطبي امام را آنچه از چكيدهاي پاسخ, يافتن براي

مينهيم: روي فرا است
و ادله الفـاظ طـريق از شـارع مقاصد و اهداف كه نظرند اين بر استوارگام مردان دانشي
به الفاظ به بايد پايه, اين بر ميشود/ شناخته هم, كنار در آنها, در مذكور علل و معاني همچنين
گونهاي به نيز علل و معاني به برابر, در و نرساند خلل علل و معاني به كه نگريست گونهاي
قـرار واحد نظامي بر فقهي احكام نتيجه در تا باشد نداشته ناسازگاري الفاظ با كه نگريست

تناقضي/ نه استو اخت9في آن در نه كه يابند
همانند ـ ميشود گرفته نقلي عبارتادلة ظاهر از تنها شارع مقاصد مدعياند كه كسانيهم
برداشتميشود, احكام علل نظريو معاني از تنها مقاصد اين مدعياند كه كساني يا ـ ظاهريه
و قـياس در كـه آنـان هـمانند ـ بـينجامد ادله نـصوصو ظـاهري تعطيل يا الغاء به چند هر
تفريط و افراط به دو, هر اين ـ داشتهاند مقدم ادله ظاهر بر را آن و رفته فرو آن از بهرهجستن

dayani
Typewritten Text
بازگشت به فهرست



٥٤١ شارع اهداف شناخت راه
دور راست راه از كه است چيزي اين و ديدهاند را فقه ابعاد از بعد يك تنها كدام هر و گرويده

است/
هم كنار در دو هر اين كه است اين آنند بر نيز عالمان بيشتر كه درستي ايستار پايه, اين بر
خلل نقلي دليل ظاهر به نظري تعليل و معنا نه كه گونهاي به گيرند/ قرار توجه عنايتو مورد
اهدافشرع كه را م9كهايي ميتوان استكه پايه اين بر نظري/تنها معناي به ظاهر نه و رساند
توفيق خداوند از ـ ديدگاه اين دادن قرار مبنا با نيز ما داشت/ بيان ميشود فهميده كمكآنها به

ميشود: شناخته ناحيه چند اين از شارع مقاصد اهدافو ميگوييم: ـ و ميخواهيم
اقتضا را مكلف سوي از به> <مٔامور حصول امر است; رسيده شارع از كه نهيي و امر الفـ
مقصود دارد وجود آن به نسبت امري كه درهنگامي به> <مٔامور وقوع روي همين از و ميكند
از نـهي نـحو همين به است/ شارع مقصود خ9ف آن نساختن واقع سوي ديگر از و شارع
فعل, آن وقوع عدم پايه اين بر استو rعنه sمنهي فعل آن از مكلف خودداري مقتضي چيزي
و است عام وجهي وجه اين است/ شارع مقصود خ9ف آن وقوع برابر در و شارع مقصود
به كه برايكساني همچنين و نورزد علتتٔاملي در و كند اعتبار را نهي و امر ِصرف كه هر براي

است/ ظاهر ـ گروه دو هر براي ـ ميكنند اعتبار را آنها و توجه مصالح و علل
ديگري آن از و كرده امر فعل اين به شارع چرا كه اين به توجه و نهي و امر علل اعتبار ـ ب

است/ كرده نهي
حكم گونه هر از ميبايست باشد نامعلوم گر ا نه, يا استو معلوم يا شارع نهي يا امر علت
نيستخودداري او مقصود ديگر چيز ف9ن و خواسته را چيز ف9ن شارع كه اين بر مبني قطعي

شارع سوي از رسيده دليل در يعني باشد, منصوص بايد يا علت اين شيعه فقه ديدگاه از البته ١ـ
در را عقلي يقيني كه باشد خوردار بر عقل پشتوانة از حدي به يا و باشد, آمده ميان به نامي آن از

م/ ـ پيآورد/

رفت;١ آن پي در بايد باشد معلوم علت هم گر ا برسد/ امر اين از كي حا دليلي كه آن تا ورزيد
در فعل ساختن واقع قصد همان يعني نهي, و امر مقتضي باشد داشته علتوجود اين جا هر
مصلحتتناسل براي كه ازدواج همانند دارد, وجود نيز نهي, در فعل نساختن واقع قصد و امر
يـا و گرفته, قرار عقد موضوع كه است چيزي آن از بردن سود مصلحت براي كه بيع است,
اخـير, نوع اين در است گفتني است/ شده وضع مردمان بازداشتن مصلحت براي كه حدود
و است, شـده پرداخـته بدان فقه اصول در كه دارد معيني شيوههاي و راهها علت, شناخت
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همان شارع مقصود كه ميشود دانسته شود شناخته و معيّن علت شيوهها, اين پاية بر وقتي
است/ كرده اقتضا را آن علت كه است فعل عدم يا فعل

بـه توجه دارد غلبه آنچه عادات باب در و تعبد, جهت دارد غلبه آنچه عبادات باب در
مالك كه است روي همين از است/ كم باب دو اين در قضيه عكساين استو علل و معاني
بـر و نكرده بسنده و توجه كيزگي پا و نظافت مجرد به حدث رفع و نجاست ازالة حكم در
هر است, دانسته شرط نيز را حدثنيت رفع در آبو بودن مطلق اينها دوي هر در پايه همين
س9م و تكبير جايگزيني همچنين وي يابد/ تحقق هم شرط اين بدون كيزگي پا نظافتو چند
بـاب در و كـرده مـنع را زكات اداي در عين جاي به قيمت دادن نيز و ديگر چيز با را نماز
دست ايـن از است/ دانسته بسنده فرموده معين شارع كه را عددي همان صرفًا نيز كفارات
شرعي دليل متن در آنچه مثل يا عين به ميبايست آنها در كه دارد وجود نيز ديگري مسايل
مالكدربابعادات[بر گفتيم آنچه پاية بر دانست/ مجزي را همين تنها و بود پايبند است آمده
استحسان و مرسله مصالح قاعدة از جا آن در و داده غلبه را علتحكم و معنا عبادات] خ9ف

است/ [فقه] علم دهم نه اين است: گفته اخير قاعدة بارة در و بهرهجسته
از است/ تبعي مقاصدي و اصلي مقاصدي داراي عادات و عبادات تشريع در شارع ـ ج
نظري علل و معاني استقراي همچنين و آنها اشارة يا و ظاهر و ادله متون بررسي سوي ديگر
يا هيچسببعادي شارع استكه ساخته اينحقيقترهنمون به را ما آمده آنها در كه احكامي
كـه مـقاصدي از دسـته آن مگـر است, نكرده وضع تبعي مقاصد به رسيدن براي را عباديي
جا هر كه آن استبر دليلي اينخود ميسازد/ استوارتر و تقويتميكند را شرع اصلي مقصود
از نيز شرعي ادلة ظاهر در گرچه است/ شارع مقصود موافق باشد داشته وضعي چنين سببي
بـا بـينجامد شـارع اصلي مقصود بردن ميان از يا ابطال به آنچه برابر, در و نباشد, نشاني آن
تبعي مقاصد به رسيدن براي سبب از بهرهجستن روي همين از استو ناسازگار شرع مقاصد

است/ نامشروع نادرستو دوم صورت در و مشروع درستو صورتنخست در
البته و است تناسل ازدواج تشريع نخستين مقصود است; مسٔاله اين براي نمونهاي ازدواج
راه در آمـدن, در تـنهايي از همديگر, بر در يافتن آرامش چون ديگري رهاوردهاي ازدواج
بـه جسـتن, جـنسي بهرة ح9ل طريق از شدن, همدست اخروي و دنيوي منافع به رسيدن
از شدن, برخوردار زن ثروت پشتوانة از نگريستن, است آفريده زن در خداوند كه زيباييهايي
از را خود دامن و ديده گرديدن, بهرهمند برادران و فرزندان از وي مراقبت نيز و زن پرستاري
نـيز اينها همة ميآورد/ پي در را گزاردن آن شكر و يافتن فراوان نعمت و داشتن, نگه حرام
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شـرعي ادلة مـتن در اينها از برخي ثانوي/ مقصود اما هستند, نكاح تشريع از شارع مقصود
و شدهاند دانسته ديگري دليل به برخي است, شده اشاره شرعي متون در برخي به آمدهاند,
هدف اينها همة چه, گشتهاند; معلوم شده تصريح بدان آنچه كشفمصلحت راه از نيز برخي
و ميشوند, آن حفظ و ادامه موجب ميكنند, تقويت را آن فلسفة و ازدواج اصلي و نخستين
شارع اصلي مقصود و ميشوند متقابل مهرورزي و مهرباني به بخشيدن ادامه براي انگيزهاي
شرع در كه رفتاريهم هر كه اين استبر دليلي اينخود ميشود/ آورده بر آنها به تناسل يعني
روايت كه چونان است, شارع مقصود باشد, داشته را اثري چنين اما تصريحنشده, آن حكم بر
به داشتو كه نسبواfيي واسطة به را ابيطالب بن علي دختر امكلثوم خطاب عمربن شده
تـرديدي گـرفت/ همسري به است شايستهترين كه خانوادهاي با كردن قرار بر پيوند هدف
نيز اهدافي چنين براي آن قراردادن سبب و جايز و مشروع اهدافي چنين با ازدواج كه نيست

است/ پسنديده
داشته ناسازگاري ازدواج رهاوردهاي اين با كه چيزي هر ميشود روشن گفتيم آنچه از
آنها سرانجام كه چرا است; ناسازگاري تناقضو در نيز شارع اهداف با مطلق, طور به باشد,
كـه آن نمونه است/ مرد و زن ميان همراهي و همدلي و آرامش و پيوند استمرار ضد چيزي
است داده ط9ق بار سه را او كه پيشين شوهر براي كه آورد در همسري به آن براي را زن كسي
پايان تا شرطي هيچ بدون را آن شارع زندگياستكه ادامة قصد قصديضد چنين كند/ ح9ل

است/ جدايي و ط9ق ازدواج اين از مقصود چه, است; كرده قرار بر زندگي

ميدانم: آوري ياد سزامند را نكته دو اينجا در ١ـ
شده ثابت آن صحت شرعي ادلة به كه است ازدواج انواع از يكي متعه يا موقت ازدواج ـ الف
بحث اين با بيشتر آشنايي براي و نيست متعه حليت يا حرمت مسٔاله به پرداختن جاي اينجا است/

كنيد/ رجوع p١٥٣ ـ ١٢٩ ص ,٣ sج پيامبران خاتم كتاب بر مترجم پاورقي به ميتوانيد
آيا است: اين پرداخت بدان اينجا در بايد آنچه متعه نكاح صحت فرض يا پذيرش از پس ـ ب
بهره قصد بدون متعه نكاح آيا نامشروع؟ هدفي چه به و است مشروع هدفي چه به متعه نكاح انجام
نكـاح پـوشش در و است رايج مردم ميان محرميت صيغه نام به آنچه آيا است؟ جايز زن از بردن

است؟ اثر داراي و صحيح ميپذيرد انجام موقت
ميگيرد انجام زن مادر با شدن محرم هدف به متعهايكه نكاح برابر در كه ندارد ابايي هيچ مترجم
اصل در كردن اشكال پي در كه است مٔولف سخن از جداي چيزي اين اما بگذارد, پرسش عfمت

است/ قبيل همين از پذيرد انجام هدفي چنين به كه هم ديگري ازدواج هر و متعه١ نكاح
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م/ ـ است/ متعه صحت يا و تشريع فلسفه

بـه تـوجه نخستين و اصلي هدف آنجا در ميكند/ صدق نيز عبادات درباب گفتيم آنچه
براي تعبد قصد نيز قصد اين تابع و است حال هر در او انحصاري كردن قصد و معبود يگانه
اهداف اين آن/ همانند يا و اوليايخدا شمار در درآمدن يا آخرت, در مراتبواfتر به رسيدن
و برميانگيزاند آن سوي به را انسان تقويتميكند, را نخستين مقصود هدفو آن همه, تبعي
براي كردن عبادت روي همين از ميشود/ پنهان و آشكار در عبادت به بخشيدن ادامه سبب
شخص, تبعي قصد كه آن خ9ف بر است, شارع قصد موافق تبعي اهدافي چنين به رسيدن
يا مال حفظ قصد به عبادت كه آن همانند نكند, اقتضا را اصلي قصد تقويت و كيد تٔا و دوام
و احـترام از شـدن بـهرهمند يـا و مـردم صـدقة و كـمك از شـدن خـوردار بر براي يا جان,
چنين قصد چه, نيست; مشروع اهدافي چنين به كردن عبادت پذيرد/ انجام آنها بزرگداشت
بلكه آن, به دادن ادامه براي انگيزهاي نه و است عبادت اصلي قصد كنندة تقويت نه اهدافي
اعـتنا بـي و رغبت بي آن انجام به نسبت و ميسازد نزديكتر عبادت كردن ترك به را انسان
آن به زماني تنها ميدهد انجام هدفي چنين به را عبادت كه كسي نيز روي همين از و ميكند
از را او عبادت باشد بنا گر ا اما آورد, بر آن كمك به را خود خواستة ميتواند كه است پايبند
از دسته اين دربارة كريم قرآن در خداوند كه است چنين وامينهد/ را آن كند دور خواستهاش
فِتْنٌَة ابَتُْه َاصى َوِاْن بِِه اطَْمٔاَنَّ َخيٌْر ابَُه َاصى فَِاْن َحْرٍف َعلىي اللّىَه يَْعبُُد مَْن النّىاِس َمَِن <و ميفرمايد: مردم

دل بـدان رسـد خـيري را آنان گر ا پرستند: زبان به را خداي كه هستند كساني مردم ميان از ١ـ
زيان همان اين زيانكارند/ آخرت و دنيا در برتابند/ روي پيشآيد آزمايشي را آنان گر ا و خوشكنند

است/ آشكار

الُمبيىُن>/١ اُن الُْخْسرى هَُو ذىلَِك اْ+ىِخَرِة َو نْيىا الدُّ َخِسَر َوْجِهِه َعلىي انَْقلََب
ضديتاست در شارع قصد با شود انجام آنها به رسيدن عمليبراي وقتي مقاصدي چنين
است ممكن گاه, چند هر است, نشده تشريع آنها به رسيدن براي عبادت نيز روي همين از و
تبعي مقاصد يا و آن اصلي مقصد به رسيدن براي به را عبادت كه هم كسي براي مقاصد اين
هم كسي براي است ممكن درنكاح كه آنسان شود, استحاصل داده انجام آن كنندة تقويت
برايتحليل كه آن با نتيجه در و پيشآيد استط9ق كرده ازداوج زندگيهميشگي قصد به كه
كرده عبادت خدا قصد به كه كسي براي عبادت, در يا شود, برابر كرده ازدواج متعه عنوان به يا
مردمان نزد احترام و جايگاه از خورداري بر يا جان و مال ماندن محفوظ چون دستاوردهايي
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روشن نكته دراين دو اين ميان تفاوت اما شود, همانند كار ريا با جنبه اين از وي و آيد حاصل
خـود كار به قاعدتًا كرده قصد اصلي هدف موكّد عنوان به را تبعي هدف كه آن كه ميشود
استمرار خود كار به كرده قصد عنوان اين به نه را تبعي هدف كه آن ولي ميبخشد استمرار

نميدهد/
مخالفت كه است آن معيار آيا شارع مقصود با داشتن ضديت اين در شود: پرسيده شايد
قطع عينًا متعه, مسٔاله: بيان است؟ كافي نداشتن موافقت اقتضاي صرف يا كند اقتضا را عيني
شـارع قـصد با آن مخالفت چه نيست: صحيح اين بنابر و ميكند اقتضا را پيوند و مواصلت
دارايي ستاندن يا همسر به رساندن زيان قصد كه كسي نكاح برابر, در اما است/ عيني مخالفتي
قصد وجود اين با ولي ـ نيست زن با زندگي قصدشادامة و دارد را اين قصديهمانند يا و او
است نكاح تشريع در شارع مخالفقصد ـ نميكند اقتضا نيز را شارع قصد با مخالفتعيني او
fزم آن وقوع رساندن زيان قصد از نه چه, نميكند; اقتضا را عين مخالفت حال عين در ولي
كه چرا نباشد; اجتنابپذير هيچ كه گونهاي به ط9ق, وقوع رساندن زيان وقوع از نه و ميآيد
خاطرة رفتن ميان از يا و مرد محكوميت يا شوهر, و زن صلح همانند ديگر اموري جا اين در

دارد/ وجود دارند همديگر از كه بدي
در خواه مخالفتعيني, مقتضاي بط9ن و بودن ممنوع در ميگويم: سٔوالي چنين پاسخ در
در نيست, عيني مخالفت مقتضي هم آنچه ندارد/ وجود ترديدي عادات, در خواه و عبادات
مراعات كه است احتياطي هم دليل و نيست, صحيح استو باطل نحو همين به عبادات باب
بسنده شارع مقاصد با تناقضعيني عدم عبادات, باب در اين بنابر است/ fزم باب اين در آن
گـمان و شـبهه از دوري و شـارع مـقاصد با موافقت شرط ميبايست گزير نا بلكه نميكند,
به عض9ت تقويت براي نماز شهوت, بردن ميان از هدف به روزه باشد/ فراهم نيز مخالفت
حس غـير عـوالم از يافتن گاهي آ براي رياضت و عبادت و هست, آن در كه تمريني سبب
كه هستند دستعباداتي آن از نمونههايي همه عادي, غير امور انجام و فرشته و روح همانند

دارد/ وجود شارع مقاصد با عيني, مخالفت نوع از امانه مخالفت, از گونهاي آنها در
همانند نيست, شارع مقاصد با مخالفتعيني مقتضي كه عادي اموري بارة در ميان اين در
قصد كه ميگيرد چشمه سر اين از دو هر و دارد وجود ديدگاه دو رساندن, زيان قصد به نكاح
ظهور آن در نيز مخالفتعيني اما نيست, شارع قصد موافق چند هر موارد اينگونه شخصدر
نموده گزيدهتر شارع قصد با موافقت ويصرفعدم ديدگاه از كسكه هر روي اين از ندارد/
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مـخالفت تـعيين عـدم وي ديدگاه از كس هر سوي آن از و است كرده منع را قصدي چنين
است/ نكرده منع مقصدي چنين از نموده گزيدهتر

بر اصليهستند مقاصد تابع كه تبعي مقاصد كه آن گفتيم مسٔاله اين در كنون تا آنچه چكيدة
دستهاند: سه

را آن به مكلف رغبت و ميكند اقتضا را اصلي مقاصد شدن استوارتر و تقويت آنچه يك:
اين استو شارع مقصود نيز خود تبعي, مقصودي چنين كه نيست ترديدي ميدهد/ افزايش
شارع قصد موافق استبرسد شارع اصلي مقصود و مشروع بدانچه آن از شخصبخواهد كه

است/ صحيح نتيجه در و
نـيز مورد اين در است/ شارع اصلي مقاصد رفتن ميان از و زوال مقتضي عينًا آنچه : دو
نتيجه در و شارع مقصود مخالف عينًا تبعي مقاصد از گونه اين قصد كه ندارد وجود ترديدي
ندارد/ عاداتوجود عباداتو باب دو ميان تفاوتي هيچ نوع اين در است/ باطل مطلق طور به
عـينًا حـال عين در و نميكند اقتضا را اصلي مقاصد شدن استوارتر و تقويت آنچه : سه
درباب چيزي چنين كردن قصد نيست/ هم شارع اصلي مقاصد بردن ميان از نقضو مقتضي
كه كساني هست; مجالي آن دربارة نظر و تٔامل در عادات باب در ولي نيست, عباداتصحيح
مقاصد آن به كار انجاميدن از پس كه داشتهاند نظر اين به دانستهاند صحيح را قصدي چنين
چـنين كـه كسـاني امـا هست; نيز شارع اصلي مقاصد تقويت و كردن استوارتر امكان تبعي
چنين به رسيدن براي كار قراردادن سبب كه داشتهاند نظر اين به ندانستهاند صحيح را قصدي
شارع نظر موافق نتيجه در نيستو شارع اصلي تقويتمقاصد و كيد تٔا مقتضي مقاصديتبعي,

بود/ نخواهد نيز صحت از برخوردار و
شارع اصلي مقاصد با موافق غير <قصد عنوان قصدي چنين بر چه گر ا شود: گفته شايد

است/ صادق آن بر نيز شارع> اصلي مقاصد با مخالف <غير عنوان اما ميكند, صدق
از بسياري در يا غالبًا مخالفت, گمان كه گفت پاسخ ميتوان گونه اين را اشكالي چنين اما
همين از ميكند/ بسنده مشروعيت عدم در خود همين و است محظور وقوع مقتضي موارد,

كنيد/ تجاوز تا مداريد نگه رساندن زيان هدف به را آنان :٢٣١ بقره. ١ـ

بَِرّدهِنَّ َاَحقُّ لَتَُهنَّ بُُعو <َو يا لِتَْعتَُدوا١> ارًا ِضرى تُْمِسكُوهُنَّ <َو+ى ميفرمايد: خداوند كه است روي

اصfح قصد كه گر ا سزامندترند, مدت آن در آنان به بازگشتن به شوهرانشان و :٢٢٨ بقره. ٢ـ

كه حالي در ميكند; لعن را له محللَّ و mnopqمحلل خدا رسول نيز و ِاْصWىحًا>٢ اُدوا َارى ِاْن ذىلَِك فيى
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باشند/ داشته

آن درستي و جهتص9ح بر نادرستي و فساد جهت ترجيح مقتضي يكچيز از نهي ميدانيم
وجود است كرده نهي آن از قرآن كه صورتي هر در فساد زوال احتمال اين, بر افزون است/
به يا كند, خوبي او با و دارد نگه خود عقد در را زن كسي است ممكن كه ترتيب اين به دارد,
ميگوييم: كه جاست همين از دهد/ ادامه نيز او با زندگي به و كند رجوع خود دادة ط9ق زن
ديگر ديدگاه مقابل در ميكنند منع را تبعي قصدي چنين كه كساني ديدگاه نيز عادات باب در
بر را ديگر ديدگاه وي كه ميدهد دست به چنين شاطبي امام كردار گرچه مينمايد, گزيدهتر

ميگزيند/
به رسيدن براي وسيلهاي عنوان به صرفًا عقد يا كار از شخص كه آنجا ميشويم آور ياد
آن آمدن بر مجرد به كه گونهاي به جويد, بهره ـ است خواسته شارع آنچه جز ـ ديگر هدفي
و داريـم بحث آن در كنون ا كه سوم نوع از اين است, رسيده خود مقصد به شخص هدف
صدقهدادن يا هبه يا سلف, و نسيه بيع همانند بود, استنخواهد گرفته قرار اخت9ف موضوع
بـراي حيلهاي عنوان به مشروع كار يا عقد از استفاده مواردي چنين در زكات/ از فرار براي
از و ميانجامد آن رفتن ميان از و اصلي مقصد رفع به حقيقت در ديگر يكهدف به رسيدن
مقصد رفع يا ثبوتو تقويتو مقتضي آنچه يعني اخير, نوع اين از را آن روينميتوان همين

شمرد/ نيست, شارع اصلي
كه اين استبر دليلي خود اين آن; براي مقتضي وجود با تشريعحكم از خودداري ـ چهار
بـيفزايـد چيزي شارع گر ا اما بيفزايد/ داشته وجود پيش از آنچه بر را چيزي نخواسته شارع
شارع آنچه اين بنابر و است, شارع مخالفقصد داشته پيشوجود از آنچه كه ميشود روشن

ميبرد/ ميان از را آن و ميشود وارد قبلي حكم آن بر كرده تشريع
است: گونه دو يكحكم تشريع از شارع خودداري ميگوييم: دليل اين بيشتر تبيين براي
حكـمي چنين براي مقتضي كه دليل بدان ورزد, خودداري حكم صدور از كه آن يكي
هـمانند كـند, ايـجاب را حكـم تشـريع كـه نـدارد وجود هم مسٔالهاي هيچ و ندارد, وجود
دوران در رخدادها اين چه پيوست, وقوع mnopqبه كرم ا رسول رحلت از پس كه رخدادهايي
خودداري آنها به نسبت حكمي صدور از وي بگوييم تا بود نپيوسته وقوع به هنوز او حيات
آنها در كه شدند آن نيازمند فقيهان و نمود رخ رحلتاو پساز مسايل اين بلكه است, ورزيده

سازند/ منطبق آنها بر است آمده شريعت در كه را كلياتي و كنند تٔاملي
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رسـول حـيات دوران در كـه حـديث, تـدوين و مـصحف گـردآوردن همانند چيزهايي
به هم رخدادي هيچ و پيشنيامده باره اين در نيز مسٔالهاي هيچ نيستو آنها از mnopqنامي خدا
بـيهيچ آنها, در و ميگردد باز گونه اين به كند, ايجاب را چيزهايي چنين كه نپيوسته وقوع
آنچه از آنها در شارع قصد و ميگردد منطبق فقه در كلياتموجود و اصول بر فروع ترديدي,

ميشود/ شناخته باز شد بيان
حكـمي داشتن مقرر مقتضي كه حالي در ورزد, خودداري حكم صدور از كه آن ديگر
صدور از خودداري و سكوت است/ داشته وجود پيش, بر زايد خاص موضوع يك دربارة
چيزي نه دارد وجود آنچه بر كه است شارع قصد اين به تصريح جاييهمانند چنين در حكم
ميكند ايجاب را حكم تشريع كه سببي چون كه است آن نيز دليل كم/ چيزي نه و شود افزوده
تـصريحي خود اين نكرده مقرر بوده آنچه بر زايد حكمي شارع آن رغم به و داشته وجود
شارع آنچه با و زايد بدعتي داشته وجود او زمان در آنچه بر افزون چيزي هر كه اين بر است
چه همان مرز در ميبايست كه ميشود فهميده شارع قصد از چه است; مخالف كرده قصد

كاست/ آن از نه و افزود آن بر نه و ايستاد داشته وجود
براي كه پرسيدند باره اين در ـ مالك از است/ قبيل اين از مالك مذهب بنابر شكر سجدة
درگـاه بـر سـبب هـمين به و است داشتني دوست و خوشايند كه ميآيد پيش چيزي كسي
نبوده مردم ميان گذشته در كار اين كند/ چنين نبايد مالكگفت: ميگزارد/ شكر سجدة خداوند
اين در چيزي آيا گزارد, شكر سجدة آن, در پيروزي و يمامه نبرد هنگام به ابوبكر گفتند: است/
بستهاند/ دروغ ابوبكر به كه عقيدهام اين بر و نشنيدهام چيزي چنين من گفت: شنيدهاي؟ باره
خ9ف چيزياستكه اين بگويد آنگاه و بشنود چيزي كسي استكه گمراهيي آن قبيل از اين
كاري چنين آن استناد به و بدانيم باره اين در را تو رٔاي تا ميپرسيم تو از ما گفتند: نشنيدهام/ آن
رسول براي خداوند نشنيدهايد: من از كنون تا كه ميگويم ديگر اينكچيزي گفت: كنيم/ رّد را
كاري چنين آنان از كسي شنيدهايد آيا آورد/ پيش فتحهايي مسلمانان براي او پساز mnopqو خدا
انجام را آن و داشته رواج مردم ميان در كار اين كه رسيده شما به چيزي چنين گر ا باشد؟ كرده
گر ا چه, دهيد; انجام ميتوانيد نميشود, شنيده آن مخالفتبا در آنها از هم چيزي ميدادهاندو
ابـت9ي مـورد مسـايل از كه چرا ميشد; نقل ما براي ميداشت وجود مردم ميان در كار اين
يك پساينخود باشد؟ كرده سجده مسلمانان از كسي شنيدهايد آيا كنون ا است/ بوده مردمان



٥٤٩ شارع اهداف شناخت راه

است/ شده نقل نافع ابن و اشهب از سماع طريق به اينروايت ١ـ

گذار/١ وا را آن نميشناسي كه پيشآمد چيزي گر ا است/ اجماع
ميگويد: رشد ابن

است اين او, پساز مسلمانان نه و ميداده انجام پيامبر نه را كاري چنين كه اين مالكبر دليل

در نيست درست كه چرا ميرسيد; ما به صحيح نقل به بود شده انجام كاري چنين گر ا كه

آنـان همة شود, بودندگفته يافته فرمان ديگران به دين احكام رساندن به مسلمانان كه حالي

داشتهاند/ دليل و انگيزه دين احكام از حكمي نكردن نقل براي

با ميشود, توجيه آن پاية بر سبزيها از زكات اسقاط و است قواعد از قاعدهاي خود اين

فيما و العشر البعل و العيون و السماء سقت <فيما نبوي حديث عموم استناد به كه اين وجود

زكات دهم يك است رسانده آب به ريشه خود يا شده آبياري چشمه از يا باران از آنچه در ٢ـ
م/ ـ /١٣٢ ص ,٢ ج الس�م, سبل ك/: ر/ بيستم/ يك شده آبياري دست به آنچه در و است واجب

وجـوب [عـدم امـر ايـن دليل است/ واجب زكات نيز آنها در نصفالعشر>٢ بالنضح سقي

كـرده دريـافت زكـات مـوارد ايـن از پـيامبر كـه ايـن نشـدن نقل ما كه است آن نيز زكات]

هـمين بـه نـيست/ واجب زكـات ايـنها در كـه اين بر ميدانيم صريح دليل منزلة به را است

كـه ايـن بـر است دليـلي همانند خود سويپيامبر, از شكر سجدة انجام نشدن نقل ترتيب

ندارد/ وجود شكر سجدة

بـر مـبني مالك ديدگاه توجيه بيان تنها مسٔاله اين آوردن از نگارنده مقصود است گفتني
از حـتي [و مـطلق طـور به سجدهاي چنين كه آن توجيه نه است, شكر سجدة بودن بدعت
سـوي از شكـر سـجدة بـارة در صـحيحي احـاديث چـه ميباشد; بدعت نگارنده] ديدگاه
را الشكر> سجدة <باب عنوان و كرده نقل را آنها ا�خبار منتقي صاحب كه mnopqرسيده, پيامبر
وي ديدگاه از اما رسيده وي به يا مالكنرسيده به احاديث اين شايد است/ قرارداده آنها براي

است/ نبوده صحيح
را راه استهمين بدعت نكاحي چنين كه اين اثبات و محلل نكاح دانستن حرام در برخي
كاري چنين اجازة شوهر و زن به كند اقتضا كه mnopqعلتي پيامبر دوران در كه چرا پيمودهاند;
كه آنجا از سبب همين به و داشت وجود گردند بر يكديگر نزد بسادگي بتوانند تا شود داده
شـوهر نـزد به بازگشت براي رفاعه همسر اصرار همة با و مقتضي اين وجود رغم به شارع
او بـراي نه تحليل نكاح كه اين بر است دليلي خود اين نكرد تشريع را حكمي چنين خود,
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است/ مشروع و جايز ديگران براي نه و بود جايز
بدعت آنچه از بدعتاست آنچه آن, پاية بر گيرد قرار مبنا گر ا درستاستو قاعدهاي اين

است/ گاهتر آ امور حقيقت به خود خداوند البته و ـ شود شناخته باز نيست
# # #

از كـرد/ مـيّسر نگـارنده بـراي مـوضوع اين دربارة خداوند كه است نوشتاري پايان اين
با كه كسي مگر فرزند, نه و ميبخشد سود مال نه كه روز <آن را كار اين ميخواهم خداوند

/٨٩ و ٨٨ شعراء. ١/٤٣ـ اعراف. ٢ـ

دهد/ قرار عملم نامة در آيد>١ خداوند حضور به سليم قلبي
راه هـرگز نـميكرد هـدايـتمان گـر ا و نـمود راه را ما كه را ستايشخداوندي و <سپاس
پيروان اصحابو و محمد پيامبرمان و سرور بر س9م و درود كاملترين برترينو نمييافتيم٢>/

دوستدارند/ را او كه آنان همة و او



٥٥١ كتابنامه

كتابنامه

است گرفته قرار مترجم يا مٔولف استناد مورد كه ;منابعي /ق� كاظم�ف/١٣٢٩هـ محمد , خراساني آخوند
ق/ / هـ ١٤٠٥ البيت, آل موسسة , قم ا/صول, كفاية ;ـ ق� / هـ ١٢٧٠ ـ ١٢١٧ � عبدالله بن محمود آلوسي,

المنيريه/ مطبعة قاهره, المثاني, السبع و العظيم القرآن تفسير في المعاني روح ;ـ ق� / هـ ٦٠٦ ـ ٥٤٤� جزري بن محمد اثير, ابن
/١٣٤٦ , اسماعيليان موسسة قم, الحديث, غريب في النهاية ;ـ ق� / هـ ٧٢٨ ـ ٦٦١� احمد الدين تقي تيميه, ابن

التحليل/ ابطال علي الدليل اقامة ـ
ق/ / هـ ١٤٠٥ , عالمالكتب بيروت, الحديث, علم ـ

للفتاوي/ المجموع ;ـ /ق� هـ ٨٥٢ ـ ٧٧٣� علي بن احمد , عسق^ني حجر ابن
/ق/ هـ ١٣٥٢ , قاهره ا/حكام, ادلة جمع من المرام بلوغ ـ

خشاب/ چاپ البخاري, صحيح بشرح الباري فتح ;ـ ق� / هـ ٤٥٦ ـ ٣٨٤� احمد بن علي ابومحمد حزم, ابن
التجاريه/ المكتبة بيروت, المحلي, ;ـ ق� / هـ ٥٩٥ ـ ٥٢٠� احمد بن محمد ابوالوليد ابنرشد,

dayani
Typewritten Text
بازگشت به فهرست
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/ اhستقامه مطبعة قاهره, المقتصد, نهاية و المجتهد بداية ;ـ ق� / هـ ٤٦٣ ـ ٣٦٣� عبدالله بن يوسف عبدالبر, ابن
العلميه/ دارالكتب بيروت, الفقهاء, ا/ئمة الث�ثة فضائل من ا/نتقاء ;ـ ق� / هـ ٥٤٣ �ف/ محمد بن ابوبكر عربي, ابن

/ حلبي قاهره, القرآن, احكام ;ـ /ق� هـ ٦٢٠ �ف/ احمد بن عبدالله الدين موفق قدامه, ابن
اhمام/ مطبعة قاهره, المغني, ;ـ ق� / هـ ٧٥١ �ف ابيبكر بن محمد جوزي, قيم ابن

قاهره/ العالمين, عنرب الموقعين اع�م ـ
/ /ق هـ ١٣٨١ حلبي, قاهره, الشيطان, مصايد من اللهفان اغاثة ;ـ ق� / هـ ٧٧٤ ـ ٧٠٠� عمر بن اسماعيل ابوالفداء ابنكثير,

العربيه/ الكتب داراحياء مصر, , العظيم القرآن تفسير ;ـ ق� / هـ ٢٧٣ �ف/ قزويني يد يز بن محمد ماجه, ابن
حلبي/ قاهره, السنن, ;ـ ق� / هـ ٩٧٠ / �ف ابراهيم بن الدين زين نجيم, ابن

ق/ / هـ ١٤٠٣ دمشق, النظائر, و ا/شباه ;ـ /ق� هـ ٥٤٠ ـ ٤٩٩� محمد بن يحيي هبيره, ابن
ق/ / هـ ١٣٦٦ حلب, اhشراف, اhئمة مذاهب علي اhشراف ;ـ ق� / هـ ٧٤٥ يوسف�ف/ بن محمد ابوحيان,

العربي/ التراث داراحياء بيروت, , المحيط البحر محمود;ـ ابوريه,
دارالذخائر/ قم, , ابوهريره المضيره شيخ محمد;ـ ابوزهره,

/١٣٧١ اسWمي, پژوهشهاي بنياد مشهد, صابري, حسين ترجمه پيامبران, خاتم ;ـ ق� / هـ ١٨٢ �ف/ ابراهيم بن يعقوب ابويوسف,
السلفيه/ مطبعة , الخراج ;ـ ق� / هـ ١٢٨١ �ف/ مرتضي شيخ انصاري,

خوشنويس/ طاهر خط المكاسب, كتاب ;ـ ق� / هـ ٢٥٦ ـ ١٩٤� اسماعيل بن محمد بخاري,
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حلبي/ قاهره, بخاري�, �صحيح الصحيح الجامع ;ـ ق� / هـ ٨٥٥ ـ ٧٦٢� احمد بن محمود بدرالعيني,

/ق/ هـ ١٣٤٨ دارالفكر, بيروت, , البخاري صحيح بشرح القاري عمدة ;ـ ق� / هـ ٤٨٥ ـ ٣٨٤� نيشابوري حسين بن احمد ابوبكر بيهقي,
الكبري/ السنن ;ـ ق� / هـ ٢٧٩ �ف/ عيسي بن محمد , ترمذي

حلبي/ قاهره, السنن, محسن;ـ , عربلو جابري
/١٣٦٢ اميركبير, تهران; اس�مي, فقه اصط�حات فرهنگ ;ـ ق� / هـ ٩٦٥ ـ ٩١١� العابدين زين , عاملي جبعي

نعمان/ مطبعة نجف, الحديث, مصطلح في الدراية ـ
/ق/ هـ ١٣٩٨ الدينيه, النجف جامعة نجف, الدمشقيه, اللمعة شرح في البهية الروضة ;ـ م/� ١٤١٣ ـ ١٣٣٩� محمد بن علي جرجاني,

ق/ / هـ ١٣٠٦ قاهره, التعريفات, ;ـ � م/ ١٩٤١ ـ ١٨٨٢� عبدالرحمن يري, جز
ق/ / هـ ١٤٠٦ العربي, التراث داراحياء بيروت, ا/ربعه, المذاهب علي الفقه ;ـ �١٩٢٧ �و/ مصطفي الدين, جمال

/ق/ هـ ١٤٠٥ دارالهجره, قم, ا/صوليين, عند النحوي البحث ابراهيم;ـ محمد جناتي,
/١٣٧٠ كيهان, موسسة تهران, اس�مي, مذاهب ديدگاه از اجتهاد منابع ;ـ /ق� هـ ١٣٢٥ �و/ تقي محمد حكيم,

م/ ١٩٧٩ دوم چاپ روي از افست البيت, آل موسسه قم, المقارن, للفقه العامة ا/صول ;ـ � ق / هـ ٦٧٢ ـ ٦٠٢� حسن بن جعفر الدين نجم ابوالقاسم حلي,
مـٔوسسه نسـخه روي از افست دارالهـدي, قـم, الحـرام, و الح�ل مسائل في ا/س�م شرائع ـ

ق/ / هـ ١٤٠٣ ;الوفاء, ق� / هـ ٣٨٨ ـ ٣١٩� محمد بن حمد ابوسليمان , خطابي
السنن/ معالم ;ـ /ق� هـ ٦٤٣ / �ف علي بن احمد ابوبكر بغدادي, خطيب

العلميه/ دارالكتب بيروت, بغداد, تاريخ ـ



فقه فلسفة با ناسازگار شرعي; حيلههاي ٥٥٤

المتفقه/ و الفقه ;ـ �١٣٦٨ �ف/ الله روح �امام�, خميني
اسماعيليان/ قم, , البيع كتاب ـ

/ق/ هـ ١٣٨١ المكاسب, كتاب ;ـ � ق / هـ ٣٢٧ ـ ٢٤٠� حاتم ابي ابن , رازي
م/ ١٩٥٢ العربي, التراث داراحياء بيروت, التعديل, و الجرح حسين;ـ راضي,

/ق/ هـ ١٤٠٢ بيروت, مراجعات, همراه به شده چاپ , المراجعات تتمة في النجاة سبيل ;ـ ق� / هـ ٥٠٢ �ف/ محمد بن علي ابوالقاسم اصفهاني, راغب
الشريعه/ مكارم الي الذريعة ـ

كتاب/ نشر دفتر تهران, القرآن, غريب في المفردات ابراهيم;ـ مصطفي زلمي,
پـژوهشهاي بـنياد/ مشـهد, صـابري, حسـين ترجمه مذاهب, فقه در اخت�ف خاستگاههاي ـ

/١٣٧٥ ;اسWمي, ق� / هـ ٥٣٨ �ف/ عمر بن محمود ابوالقاسم زمخشري,
/ق/ هـ ١٣٥٤ قاهره, التنزيل, حقائق الكشافعن جعفر;ـ سبحاني,

/١٣٦٣ اhسWمي, النشر ,موسسة قم خميني�, امام اصول �تقريرات ا/صول تهذيب ;ـ /ق� هـ ٥٨١ �ف/ عبدالله بن عبدالرحمن سهيلي,
الروضا/نف/ ;ـ ق� / هـ ٤٠٦ ـ ٣٥٩� حسن بن محمد ابوالحسن سيدرضي,

/ صالح صبحي مقدمه الب�غه,با نهج ;ـ /ق� هـ ٧٢٦ �ف/ مقداد بن الدين جمال سيوري,
/ق/ هـ ١٣٨٥ الجعفريه, مكتبة تهران, القرآن, فقه في العرفان كنز ;ـ /ق� هـ ٩١١ �ف/ ابيبكر بن عبدالرحمن الدين سيوطي,ج^ل

/ق/ هـ ١٤٠٤ النجفي, المرعشي آيةالله مكتبة قم, ثور, بالمٔا التفسير في المنثور الدر ;ـ � ق هـ/ ٧٩٠ �ف/ ابراهيم ابواسحاق شاطبي,
الموافقات/ ;ـ /ق� هـ ٢٠٤ ـ ١٥٠� ادريس بن محمد شافعي,



٥٥٥ كتابنامه
بوhق/ چاپ ا/م, ;ـ ق� / هـ ١٣٧٧ �ف/ عبدالحسين موسوي, الدين شرف

ق/ / هـ ١٤٠٢ بيروت, , المراجعات ;ـ ق� / هـ ١٢٥٠ ـ ١١٧٣� علي بن محمد شوكاني,
حلبي/ مصر, ا/خبار, سيد احاديث من ا/وطار نيل محمد;ـ سيد شيرازي,

/ق/ هـ ١٤٠٦ داراhيمان, قم, ا/صول, كفاية الي الوصول ـ
/ق/ هـ ١٣٦٨ اعلمي, مٔوسسه تهران, المكاسب, الي الطالب ايصال صبحي;ـ صالح,

م/ ١٩٥٩ دمشق, جامعة دمشق, مصطلحه, و الحديث علوم ;ـ ق� / هـ ١١٨٢ ـ ١٠٩٩� اسماعيل بن محمد صنعاني,
م/ ١٩٦٠ العربي, التراث داراحياء بيروت, الس�م, سبل ;ـ ق� / هـ ١٤٠٢ �ف/ حسين محمد طباطبايي,
مدرسين/ جامعه انتشارات قم, القرآن, تفسير في الميزان ;ـ ق� / هـ ٣١٠ �ف/ ير جر بن محمد ابوجعفر طبري,
ق/ / هـ ١٤٠٦ بيروت, , القرآن ويل تٔا في البيان جامع ;ـ ق� / هـ ١٠٨٥ �ف/ محمد بن فخرالدين يحي, طر

/١٣٦٢ مرتضوي, انتشارات البحرين, مجمع ;ـ /ق� هـ ٤٦٠ �ف/ حسن بن محمد طوسي,
ق/ / هـ ١٤٠٧ المدرسين, جامعة قم, الخ�ف, ـ

المرتضويه/ المكتبة تهران, ا/ماميه, فقه في المبسوط ;ـ ق� / هـ ١٩٠٥ ـ ١٨٤٩� محمد عبده,
قاهره/ المنار, ;ـ ق� / هـ ٦٠٦ ـ ٥٤٤� عمر بن محمد ابوعبدالله فخررازي,

العربي/ التراث داراحياء بيروت, الكبير, التفسير ;ـ ق� / هـ ٨١٧ ـ ٧٢٩� يعقوب بن محمد ابوطاهر آبادي, فيروز
النشر/ و للطباعة العربية الموسسة بيروت, , المحيط القاموس ;ـ ق� / هـ ٧٧٠ �ف/ محمد بن احمد فيومي,

م/ ١٩٢٩ الكبير, الشرح غريب في المنير المصباح ـ



فقه فلسفة با ناسازگار شرعي; حيلههاي ٥٥٦; ق� / هـ ٦٨٤ �ف/ احمد الدين شهاب مالكي, قرافي
الفروق/ انواع في البروق انوار ;ـ ق� / هـ ٦٧١ �ف/ انصاري احمد بن محمد قرطبي,

ق/ / هـ ١٣٥٨ قاهره, القرآن, /حكام الجامع صادق;ـ حامد قتيبي, رواس; محمد قلعهچي,
ق/ / هـ ١٤٠٨ دارالنفائس, بيروت, الفقهاء, لغة معجم علي;ـ محمد كاظمي,

/ق/ هـ ١٤٠٤ اhسWمي, النشر موسسة قم, ,hنائيني آيةالله اصول iتقريرات ا/صول فوائد ;ـ م/� ١٩٠٥ ـ ١٨٧٩� زاهد محمد , كوثري
/ الخطيب تٔانيب ـ

/ الطلب و العلم زغل ;ـ ق� / هـ ٤٥٠ ـ ٣٦٤ � محمد بن علي ابوالحسن ماوردي,
/ اسWمي تبليغات دفتر قم, السلطانيه, ا/حكام مية;ـ ا@س^ للشوون ا@علي المجلس

قاهره/ ا/س�مي, الفقه موسوعة كاظم;ـ مديرشانهچي,
/١٣٧٠ مدرسين, جامعه انتشارات قم, الحديث, علم ;ـ م/� ١٩٦٤ ـ ١٩٠٤� رضا محمد مظفر,

ق/ / هـ ١٤٠٥ اسWمي, دانش نشر الفقه, اصول جواد;ـ محمد مغنيه,
١٩٨٠م/ الزهراء, مكتبة قم, الجديد, ثوبه في الفقه اصول علم ـ

ق/ / هـ ١٤٠٢ , الخمسه المذاهب علي الفقه ـ
م/ ١٩٨٤ دارالجواد, بيروت, الصادق, جعفر ا/مام فقه علي;ـ حسين منتظري,
ق/ / هـ ١٤٠٤ اسWمي, تبليغات دفتر قم, , الزكاة كتاب همكاران;ـ و اميل يعقوب

م/ ١٩٨٧ للمWيين, دارالعلم بيروت, , ا/دبيه و اللغوية المصطلحات قاموس ـ
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