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مقدّمه
تبیین مسأله و ضرورت واهمیت آن
بر اساس قاعده نفی سبیل  ،خدای متعال در اسالم چه تكوینا و بالمالزمه چه تشریعاً و حكماً  ،به هیچ وجه ،راه
نفوذ و تسلّط کفّار بر مسلمانان را باز نگذارده است .و لذا شرعاً کافر در هیچ زمینه ای نمیتواند مسلّط بر مسلمانان
باشد .به عبارت دیگر ،هرگونه رابطه و عملی که منجر به برتری کافر بر مسلمانان باشد انجام آن بر مسلمانان حرام
است .بنابراین ،نظام جمهوری اسالمی ایران بر پایه محور حفظ عزّت و برتری مسلمانان بر کفار و نفی سلطه
بیگانگان است .از این رو ،سیاست خارجی اسالم همانند سیاست داخلی اش ،بر پایه اصولی استوار است که اجری
صحیح آنها ،آثار ارزشمندی در پی خواهد داشت که بدون رعایت آنها ،ارتباط با ملل و دولت های جهان قوام نمی
یابد و به درستی شكل نمی گیرد.
لذا ضرورت این قاعده از این جهت است که یک مبنای فكری اسالمی به اندیشه ها و مواضع سیاسی و امور
خارجی می دهد که باعث اعتدال می شود و آن را از افراط و تفریط ها و گرایشهای انحرافی بازمیدارد و به مسیر
درست رهنمون میگردد و برای پذیرش اسالم و گسترش فرهنگ اسالمی در جهان ،آنها را به خوبی ارائه میدهد و
همچنین از نفوذ فكر و فرهنگ غیر انسانی و غربی و طاغوتی پیشگیری میكند و گذرگاه سیاست های استعماری را
مسدود میسازد .از این روی« ،نفی سبیل» با توجه به آیه (وَلَن یَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیال) (نساء )141 :از
زوایی گوناگون مورد بررسی قرار میگیرد.

2

 ............................بررسی قاعده نفی سبیل و موارد کاربردی آن در آثار فقهاء...............................

مفاهیم
مفهوم لغوی و اصطالحی جعل
جعل در لغت به معنای قرار دادن (سید علی اکبر قرشی:قاموس قرآن ،ج ،2ص  .)38و وضع کردن است

(لسان العرب ،ج ،11ص) 110

جَعَلَ الشیء َ یجْعَله جَعْلًا و مَجْعَلًا و اجْتَعَلَه:وَضَعه. ( .تاج العروس من جواهر القاموس ،ج ،14ص  )107و جَعَلَ الشیء َ جَعْلًا
وضَعَه.
در این که مراد از جعل در آیه شریفه چیست ،دو نظریه وجود دارد.
نظریه اول :محقق بجنوردی (ره)
«الظاهر من معنى اآلیة الشریفة أن اهلل تبارك و تعالى لم یجعل و لن یجعل فی عالم التشریع حكما یكون موجبا لكونه
سبیال و سلطانا للكافرین على المؤمنین .و تشریع جواز بیع عبد المسلم من الكافر و نفوذه و صحّته ،موجب لسلطنة
الكافر على المسلم ،منفیّ بهذه اآلیة»
مراد ،جعل تشریعی است؛ به این معنا که خداوند متعال در عالم تشریع  ،حكمی که موجب سبیل و سلطه کافران بر
مؤمنان باشد ،وضع نكرده است

.سید حسن بجنوردی:القواعد الفقهیة ،ج ،1ص188

نظریه دوم :حضرت امام خمینی

(قدس سره)

«أنّ نفی السبیل مطلقاً الزمه نفی جمیع السبل تكویناً و تشریعاً ،فلم یكن األمر دائراً بین أحد المعانی ،کما یظهر من
المفسّرین و غیره»

امام خمینی (ره):کتاب البیع ،ج ،2ص.723

3

 ............................بررسی قاعده نفی سبیل و موارد کاربردی آن در آثار فقهاء...............................

ایشان می فرمایند :عالوه بر جعل تشریعی ،جعل تكوینی نیز مراد است؛ یعنی در عالم تكوین نیز خداوند سبحان
برای کفار ،غلبهای بر مؤمنان قرار نداده است؛ بلكه همیشه مؤمنان تفوق و غلبه دارند لذا امر دائر مدار یكی از آنها
نیست کما اینكه برخی از مفسرین قائل به آن شدند.
به نظر می رسد آنچه از قرائن و صدر آیه  141سوره نساء بدست می آید؛ این است که نفی جعل ،اعم از تكوینی و
تشریعی است .به جهت اینكه آیه به مشاجره ای که کفار و منافقین در قبال مومنین داشتند اشاره دارد؛ به این معنی
که اگر مسلمانان پیروز می شدند منافقان سعی می کردند خودشان را در صفوف مسلمانان جای دهند و ادعا می
کردند که به کمک ما بود شما پیروز شدید و اگر چناچه کفار در ظاهر پیروز می شدند باز نزد آنها رفته و می گفتند:
«انّا کنّا نشجعكم علی قتال المسلمین و عدم االستسالم لهم و نحن شرکائكم فی النصر» و واضح است آیه «ولن
یجعل اهلل للكافرین علی المؤمنین سبیال» اخبار از بطالن واقعی کار آنها است و از آن جهت که تشریع مبتنی بر واقع
است خصوصا طبق مسللک امامیه که قائل به تبعیت احكام از مصالح و مفاسد واقعی است بالمالزمه کشف از حكم
تشریعی می کند یعنی خدای متعال نه در مقام حكم ونه در مقام عمل هر گونه راه تسلط کافران بر مسلمانان را
بسته است .و اگر پیروزى کفار را بر مسلمانان در میدانهاى مختلف با چشم خود مىبینیم به جهت آن است که
بسیارى از مسلمانان مومنان واقعى نیستند و راه و رسم ایمان و وظائف و مسئولیتها و رسالتهاى خویش را به کلى
فراموش کردهاند ،نه خبرى از اتحاد و اخوت اسالمى در میان آنان است و نه اینكه جهاد به معنى واقعى کلمه انجام
میدهند .بنابراین ضعف ایمان و عدم اتحاد و فرمانبری از رهبری باعث شكست مسلمانان خواهد شد .همان گونه که
خدای متعال در آیه  79سوره نساء فرموده « ما أَصابَکَ مِنْ حَسَنَهٍ فَمِنَ اللَّهِ وَ ما أَصابَکَ مِنْ سَیِّئَهٍ فَمِنْ نَفْسِکَ »
هرخیری که به انسان می رسد ،از خداست و هر گونه بدی که می بیند از خو اوست.
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در جای دیگر می فرماید « :وَمَآ أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَهٍ فَبِمَا کَسَبَتْ أَیْدِیكُمْ وَیَعْفُواْ عَن کَثِیرٍ»

سوره شوری آیه 30

هر گونه مصیبتی که به شما می رسد به سبب کارهای خود شماست و خدا از بسیاری از کارهای که انجام می دهیم
در میگذرد.
اما اگر چنانچه مسلمانان ایمان الهی را حفظ کنند و ید واحده داشته باشند و در جهت مطامع دنیوی نباشند و در
اطاعت و فرمانبری از مافوق خود قدم بردارند و سطح آگاهی جهادی خود را باال ببرند ،قطعاً وعده الهی در مورد
آنها تحقق پیدا خواهد کرد ؛ چرا که خدای متعال می فرماید « :وَلَیَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن ینصره إِنَّ اللَّهَ لَقَوِیٌّ
الحج آیه 40

عَزیز»سوره مبارکه

اگر حقیقتاً نیّت ما نصرت دین الهی است – که معنای نصرت خدا همین است -بدانیم که خدای متعال

نصرت خواهد کرد و تردیدی در این زمینه نداشته باشیم؛ وقتی انسان با این روحیّه حرکت کرد ،آنوقت آن
سكینهای که بر دلهای ما انشاءاهلل نازل خواهد شد .چرا که « فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغالِبُون »

آیه  56سوره ی مائده

در آیه  56سوره مائده ما قبلش این است اِنَّما وَلِیُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذینَ آمَنُوا الَّذینَ یُقیمُونَ الصَّالةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاةَ
وَ هُمْ راکِعُون َو مَنْ یَتَوَلَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الَّذینَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغالِبُون این آیه مربوط به والیت است .ولی
شما خداست و رسول خداست و کسی که در حال نماز در حال رکوع تصدق داد که حضرت امیر بوده و در حال
رکوع خاتم خود را تصدق داده .پشت سرش وَ مَنْ یَتَوَلَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الَّذینَ آمَنُوا کسی که والیت داشته باشد
نسبت به خدا و پیغمبر و آن کسانی که ایمان آورده اند یعنی آن کسی که نماز می خواند و در حال رکوع نماز خاتم
خود را تصدق داد .اینها حزب اهلل هستند .باز در جای دیگر می فرماید« :کَتَبَ اللَّهُ لَأَغلِبَنَّ أَنا و رُسُلی إِنَّ اللَّهَ قَوِیٌّ
عَزیز»

سوره مجادله آیه 21
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قضا و قدر حتمی خدای متعال این چنین نوشته شده خدا می گوید من و پیغمبرانم همیشه غالب هستیم .با توجه
به اینكه آنها که راه رسالت و امامت را پیمودند آنها در بسیاری از موارد هم کشته شدند و در ظاهر هم شكست
خوردند اما خدای متعال می فرماید  :لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَ رُسُلی معنایش این است که اگر ضوابط رعایت شود پیروزی
نهایی از آن مسلمانان است و به توفیق الهی همین است که زنجیر سلطهی شیطانی امریكا و هر قدرت طغیانگر دیگر
را خواهد گشود و همه را نجات خواهد داد .بنابراین باید برای غلبه بر خالف نظر آقایان معنای وسیع تری را در نظر
بگیریم .و آن همان معنای عامی است که شامل هر غلبه ای می شود اعم ازغلبة نظامى ،اقتصادی ،تجاری،منطقى،
سیاسی ،فرهنگی یا غلبة در آخرت و یا غلبة تشریعى و تكوینی است.

مفهوم لغوی و اصطالحی سبیل
برای سبیل در کتب لغت  ،معانی متعددی از جمله ،راه ،غلبه و تسلط ،حجت  ،عتاب و عذاب و ...ذکر شده است.
البته «راه «و «طریق»معنای اصلی است همان طور که ابن منظور در لغت آورده است السَّبِیلُ :الطریقُ و ما وَضَحَ منه،
یُذَکَّر و یؤنث .و سَبِیلُ اهلل :طریق الهُدى الذی دعا إِلیه .و فی التنزیل العزیز وَ إِنْ یَرَوْا سَبِیلَ الرُّشْدِ ال یَتَّخِذُوهُ سَبِیلًا وَ
إِنْ یَرَوْا سَبِیلَ الغَیِّ یَتَّخِذُوهُ سَبِیلًا ،فذُکِّر؛ و فیه :قُلْ هذِهِ سَبِیلِی أَدْعُوا إِلَى اللّهِ عَلى بَصِیرَةٍ ،فأُنِّث .و قوله تعالى :وَ عَلَى
اللّهِ قَصْدُ السَّبِیلِ وَ مِنْها جائِر؛ فسره ثعلب فقال :على اهلل أَن یَقْصِدَ السَّبِیلَ للمسلمین

(لسان العرب ج11ص319و  1414 . 320ه ق

قاموس قرآن:ج .224 ،3تاج العروس من جواهر القاموس ،ج ،14ص) 325

و در قرآن کریم نیز در بیشتر مواردی که سبیل به کار رفته ،به نحوی معنای راه در آن وجود دارد .گاهی مراد از آن،
راه هدایت است؛ مانند آیه شریف«:فَقَدْ ضَلَّ سَوأَ السَّبِیلِة» بقره/

سوره ،2آیه.108

گاهی مراد ،راه معمولی است؛ مانند

«وَالْمَساکِینَ وَ ابْنَ السَّبِیلِ «.بقره/سوره ،2آیه .177گاهی نیز منظور از آن راه ضاللت است .همچنین گاهی در مفهوم تعدی و
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تجاوز به کار رفته که در واقع ،مراد راه تجاوز است؛ قاموس قرآن ،ج ،3ص ،224مانند«:فَما جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَیهِمْ
سَبِیلًا.

نساء/سوره ،4آیه.90

البته هنگاهی که سبیل با حرف «علی» به کار میرود ،به معنای عقاب ،عتاب ،غلبه ،سلطه و استیال استعمال میگردد.
این نحوه استعمال در آیات متعددی وجود دارد؛ از جمله« :مَا عَلَی الْمُحْسِنِینَ مِن سَبِیلً»؛ توبه/سوره ،9آیه« .91وَلَمَنِ انتَصَرَ
بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَئِکَ مَا عَلَیهِم مّن سَبِیلً»؛

شوری/سوره ،42آیه.41

و «إِنَّما السَّبیلُ عَلَی الَّذِینَ یَظْلِمُونَ النَّاسَ».

شوری/سوره ،42آیه.42

از مجموع این آیات ،میتوان معنای مشترکی برای سبیل استفاده کرد که همان غلبه ،استیال و سلطه است .

عباسعلی عمید

زنجانی:قواعد فقه ،ص.2928

و همچنین در آیه نفی سبیل از ترکیب «علی» و«سبیل» معنای غلبه و استیال استفاده میشود .بنابراین معنای نفی
سبیل همان طور که حضرت امام (ره) بیان کردند این است که خداوند در شریعت اسالم چه تكوینا و چه تشریعا
هیچگونه راه نفوذ و تسلط کفار بر مسلمین را باز نگذارده است و هر گونه راه تسلط کافران بر مسلمانان را بسته
است.

مراد از کافر و مسلم
«المقصود من اإلسالم فی «المسلمین» و انّه هو األعم لكل من یعتقد بالتوحید و النبوة و المعاد و إن کان ثمّة أحكام
خاصة لبعض طوائف المسلمین».
مجلة فقه أهل البیت علیهم السالم (بالعربیة)؛ ج ،32ص178 :

مقصود از مسلمان در آیه اعم است و تمامی کسانی را که توحید ،نبوت رسول اهلل

صلی اهلل علیه و آله

و قیامت را باور

دارند شامل میشود؛ هر چند برخی از گروههای مسلمان احكام خاصی دارند.
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صاحب جواهر میفرماید:
«المراد بالمسلم من وصف اإلسالم و هو اإلقرار بالشهادتین و لم یصدر منه ما یقتضی الكفر».
جواهر الكالم فی شرح شرائع اإلسالم؛ ج ،22ص337 :

مراد از مسلم کسی است که متصف به اسالم باشد ،و آن عبارت است از اقرار به شهادتین و موجبات کفر از او سر
نزند.
بنابراین معنای کافر نیز به قرینه مقابله روشن میشود .کسانی که توحید ،نبوت و قیامت را نپذیرفتهاند کافرند.
بنابراین ،کافر اعم است از ملحدانی که به هیچ یک از ادیان آسمانی عقیده ندارند ،چه مكتب مادی را پذیرفته باشند
و چه نپذیرفته باشند ،و نیز کسانی که به یكی از ادیان آسمانی معتقدند .در زمان حاضر آمریكا و اسراییل مصداق
بارز و آشكار این قاعده و آیه میباشند.

مجلة فقه أهل البیت علیهم السالم (بالعربیة)؛ ج ،32ص179 :

مستندات قاعده
اکنون که با مفردات معنای آیه نفی سبیل آشنا شدیم مدارك آن را مورد بررسی قرار می دهیم تا معلوم شود که
فقهاء از چه آیات و احادیثی ،این قاعده ی فقهی را استخراج کرده اند ؟
قاعده ی نفی سبیل کافران بر مسلمین ،از نظر مدرك و سند ،بسیار معتبر و محكم است .اعتبار و مستند بودن آن
ناشی از چهار چیز است :الف) آیات  141سوره ی نسا؛ ولن یجعل اهلل للكافرین علی المؤمنین سبیال و «  144سوره
نساء؛ یا ایُّهَا الَّذینَ آمنوا التَتَّخِذوا الكافِرینَ اَوْلیاء مِنْ دونِ المُوْمِنینَ  ».و «  8سوره منافقون؛ وللّه العِزّة و لِرَسولِهِ و
لِلْمُوْمِنینَ و لكن المنافقین ال یعلمون»
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ب) حدیث مشهور نبوی (معروف به حدیث اعتال :اَإلِسالم یعلو و ال یُعلی عَلیه وَ الكفّارِ بِمنزلَه الَموتی ال یحجُبون وَ
ال یُورِثون)؛ ج) اجماع فقهاء د) قاعده تنقیح مناط
اینک موارد فوق را جداگانه مورد بحث قرار می دهیم:
استناد به آیات
اقوال مختلفی در تفسیر جمله آیه نفی سبیل (ولن یجعل اهلل للكافرین علی المؤمنین سبیال) وجود دارد.
محقق بجنوردی (ره) در توضیح آیه فرموده اند:
« الظاهر من معنى اآلیة الشریفة أن اهلل تبارك و تعالى لم یجعل و لن یجعل فی عالم التشریع حكما یكون موجبا
لكونه سبیال و سلطانا للكافرین على المؤمنین .و تشریع جواز بیع عبد المسلم من الكافر و نفوذه و صحّته ،موجب
لسلطنة الكافر ....و ال شکّ فی أنّ ظاهر اآلیة الشریفة لو کان فی مقام التشریع هو الذی ذکرنا ،و یكون المراد من
الجعل المنفی فیها هو الجعل التشریعی ال التكوینی ،فتكون قاعدة حاکمة على األدلّة المتكلّفة لبیان األحكام الواقعیّة
مثال األدلّة األوّلیّة مفادها والیة کلّ أب أو جدّ من طرف األب على أوالده الصغار ،أبناء کانوا أو بناتا ،و مفاد هذه اآلیة-
بناء على المعنى المذکور -نفی الوالیة إذا کان األب أو الجدّ من طرف األب کافرا ،و االبن أو البنت کانا مسلمین ،و
هكذا فی سائر موارد تطبیق اآلیة ،فتكون هذه قاعدة حاکمة بالحكومة الواقعیّة على األدلّة األوّلیّة ،مساقها فی ذلک
مساق حدیث «ال ضرر و ال ضرار فی اإلسالم»

القواعد الفقهیة (للبجنوردی ،السید حسن) ،ج ،1ص187 :و188

خالصه کالم ایشان این است که  :خداوند تبارك و تعالى در این آیة شریفه مىفرماید که در عالم تشریع هیچ گونه
حكمى که موجب سبیل و علو و سلطنت کافر بر مؤمنین و مسلمین باشد وجود ندارد و تشریع و جعل نیز نشده
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است .این حكم چه در باب عبادات و چه در باب معامالت و چه در سیاسات ،جعل نشده است و بنابراین ،هر گونه
حكمى که از ناحیة آن حكم ،موجبى براى علو و سلطنت کافر بر مسلم باشد به مقتضاى این آیة شریفه از صفحة
تشریع مرفوع است.
طبق این بیان نفی سبیل در اینجا بمعنای نفی حكم تشریعی تفسیر شده است.
عالمه طباطبایی (اعلی اهلل مقامه) در مراد آیه نفی سبیل فرموده :
( الخطاب للمؤمنین و إن کان ساریا إلى المنافقین و الكافرین جمیعا ،و أما قوله «وَ لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ» ،فمعناه أن الحكم
یومئذ للمؤمنین على الكافرین ،و لن ینعكس األمر أبدا ،و فیه إیاس للمنافقین ،أی لییئس هؤالء المنافقون فالغلبة
للمؤمنین على الكافرین باآلخره)
و یمكن أن یكون نفی السبیل أعم من النشأتین :الدنیا و اآلخرة ،فإن المؤمنین غالبون بإذن اهلل دائما ما داموا ملتزمین
بلوازم إیمانهم ،قال تعالى« :وَ ال تَهِنُوا وَ ال تَحْزَنُوا وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ») :

(آل عمران .)139 :طباطبایی ،المیزان ،5 ،ص

116

نفی سبیل و سلطه کافران است بر مؤمنان در آخرت نه در دنیا  .دلیل اصلی این قول ذکر قیامت در آیه« :فاهلل یحكم
بینكم یوم القیامة است مرحوم عالمه نیز بعد از اختیاراین قول نوشته اند :ممكن است محل نفی سبیل را اعم از دنیا
و آخرت بدانیم; زیرا مؤمنان مادامی که ملتزم به ایمان باشند بر کافران غالب هستند.
برخی از علمای اهل سنت بر آنند که مراد از آیه نفی سلطه کفار است.
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« الذی رجحته و هو أن اللّه ال یجعل للكافرین على المؤمنین سبیال یمحو به دولة المؤمنین ،و یذهب آثارهم ،و
یستبیح بیضتهم ،کما جاء فی صحیح مسلم عن ثوبان عن النبی صلّى اللّه علیه و سلّم قال « ...و دعوت ربی ألّا یسلّط
علیهم عدوا من سوى أنفسهم ،فیستبیح بیضتهم» أی ساحتهم» .التفسیر المنیر فى العقیدة و الشریعة و المنهج ،ج،5
ص 325 :مراد از آیه نفی سلطه کفار است؛ به گونه ای که طی آن به طور کلی حیثیت و کیان مسلمانان از میان برود
و آثار آن مضمحل گردد  .مؤید این تفسیر روایتی است به نقل از صحیح مسلم که پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله
فرموده اند« :دعوت ربی ان ال یسلط علیهم عدوا من سوی انفسهم فیستبیح بیضتهم»
برخی دیگر «سبیل » را در آیه شریفه به معنای حجت دانسته اند ،با این توضیح که کفار هر چند از جهت عده و عده
بر مسلمانان برتری یابند ،در استدالل ،منطق و حجت هرگز بر آنان پیروز و غالب نخواهند بود.

همان ج ،5ص325 :

لكن طبق بیان حضرت امام خمینی (قدس سره) در کتاب بیع می فرماید:
اما االیه الكریمه و هی قوله تعالی ( ولن یجعل اهلل للكافرین علی المؤمنین سبیالً ففیها ) ـ مع قطع النظر عن صدرها
ـ احتماالت حسب ما فی التفاسیر و غیره لكون السبیل بمعنی النصر او بمعنی الحجه فی الدنیا و االخره او بمعنی
السلطنه االعتباریه او الخارجیه .و لكن الظاهر عدم استعمال «السبیل» إلّا فی معناه ،و هو الطریق فی جمیع
االستعماالت التی وقعت فی الكتاب الكریم و غیره ،و مواردها کثیره جدّاً فی الكتاب العزیز و سَبِیلِ الْمُؤْمِنِینَ «
 .».115و سَبِیلُ الْمُجْرِمِینَ « األنعام  .».55 /و سَبِیلَ الْمُفْسِدِینَ
« األعراف .146 /

« األعراف /

 .».142و سَبِیلَ الرُّشْدِ

« األعراف /

النساء/

 .».146و سَبِیلَ الغَیِّ

» ....الی ان قال ....من الممكن أن یكون المراد نفی جعل السبیل مطلقاً ،فالمراد أنّه تعالى لَنْ یَجْعَلَ

لِلْكافِرِینَ طریقاً و سَبِیلًا عَلَى الْمُؤْمِنِینَ ،ال فی التكوین ،و ال فی التشریع:

أمّا فی التكوین؛ فألنّه تعالى أیّد رسول اهلل

(صلی علیه و آله و سلّم) و المؤمنین بتأییدات کثیرة؛ معنویّة ،و صوریّة ،و إمداد من المالئكة ،و الوعد بالنصر .و غیر ذلک ممّا
11

 ............................بررسی قاعده نفی سبیل و موارد کاربردی آن در آثار فقهاء...............................

توجب ق ّوةً و شدّةً و اطمئناناً للجیش اإلسالمیّ ،کما قال تعالى وَ لَقَدْ نَصَرَکُمُ اللّهُ بِبَدْرٍ وَ أَنْتُمْ أَذِلَّه « آل عمران .».123 /و قال
لَقَدْ نَصَرَکُمُ اللّهُ فِی مَواطِنَ کَثِیرَه
المؤمنین ،مثل جعله رسول اهلل

التوبه.25 /

و أمّا فی التشریع؛ فألنّه لن یجعل اهلل للكافرین سلطة اعتباریّه على

(صلّى اهلل علیه و آله و سلّم)

ولیّاً و سلطاناً على الناس ،و من بعده خلفاءه المعصومین علیهم

الصاله و السالم ،و من بعدهم العلماء باللّه االمناء على حالله و حرامه فهذا أیضاً طریق و سبیل لن یجعله لهم علیهم،
کما أنّ الحجّه للمؤمنین على الكافرین فی القیامه.

خمینى ،سید روح اللّه موسوى ،کتاب البیع ،ج  2ص  721و 722و723

به نظر میرسد ادعای اینكه سبیل در یكی از این معانی به کار رفته است ناتمام باشد ،به جهت اینكه آنچه در آیه
آمده ،نفی معنای عام است و هر یک از این موارد میتوان مصداق آن باشد .بنابراین ،خداوند هرگونه عملی را اعم از
تكوینی و یا تشریعی که موجب یاری رساندن به کافران باشد و یا غلبه فكری و فرهنگی آنان را در دنیا و یا غلبه و
برتری استدالل و برهان آنها را در آخرت و یا سلطه و حاکمیت اعتباری و یا فیزیكی و تكوینی آنان را در پی داشته
باشد ،نفی کرده است.
بنابراین مستفاد از آیه این است که اراده تكوینی و تشریعی الهی بر این تحقق گرفته است که راه نفوذ و سلطه کافران
بر مسلمانان ،در هر شكل و مصداقی اعم از خارجی و تكوینی و یا معنوی و فرهنگی و اعتباری ،مسدود شود .شاهد
این معنا آیات و روایاتی است که داللت میکند مسلمانان از حیث برهان و استدالل و فرهنگ غنای کامل دارند .آیه
 25سوره توبه از آن جمله است﴿ :ال یأتیه الباطل من بین یدیه و ال من خلفه﴾؛
شاهد دیگر آیات و روایاتی است که بر پیروزی و نصرت مسلمانان بر کافران در جنگهای مختلف داللت میکند؛ از
جمله﴿ :لقد نصرکم فی مواطن کثیره و یوم حنین﴾؛

(فصلت ،آیه ) 42و نیز آیات  124 ،125 ،123از سوره آل عمران؛ (فتح  /آیه ( )1نصر  /آیه

 )1؛ (صف  /آیه . )13

12

 ............................بررسی قاعده نفی سبیل و موارد کاربردی آن در آثار فقهاء...............................

شاهد دیگر نیز آیات و روایاتی است که داللت دارد در مقام تشریع هر گونه جعل قانونی که موجب نفوذ کافران
باشد در اسالم وجود ندارد.
این آیات و همانند آنها به روشنی داللت میکنند که هرگونه سبیل و طریقی که سلطه و حاکمیت و برتری کافران ،به
ویژه کافران حربی همانند آمریكا و اسرائیل را در پی داشته باشد ،از منظر اسالم مسدود شده است.
آیه دوم  « :یا ایُّهَا الَّذینَ آمنوا التَتَّخِذوا الكافِرینَ اَوْلیاء مِنْ دونِ المُوْمِنینَ ».

(سوره نساء آیه)144

اى کسانى که ایمان آوردهاید کافران را بجاى مومنان ولى و تكیه گاه خود قرار ندهید.
در این آیه خدای متعال به مومنان هشدار می دهد که کافران (و منافقان) را به جاى مومنان تكیه گاه و ولى خود
انتخاب نكنند .به جهت اینكه این عمل یک جرم و قانونشكنى آشكار و شرك به خداوند است و با توجه به قانون
عدالت پروردگار موجب استحقاق مجازات شدیدى است لذا به دنبال آن میفرماید ":آیا می خواهید دلیل روشنى بر
ضد خود در پیشگاه پروردگار درست کنید"(.أَ تُرِیدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَیْكُمْ سُلْطاناً مُبِیناً)

(تفسیر نمونه ج 4ص) 180

به چه دلیل خدای متعال به مومنین هشدار می دهد که کافران (و منافقان) را به جاى مومنان تكیه گاه و ولى خود
انتخاب نكنند؟
چون کسى که با کفار اتصال داشته باشد ،قهراً از مجتمع مؤمنین جدا مىشود و چنین کسى ممكن نیست در مجالس
و محافل کفار حاضر نشود و با آنها انس و عالقه نداشته باشد و قطعا سخنانى که آنها با یكدیگر مذاکره مىکنند که
مورد رضاى خداى متعال نیست تصدیق می کند و از این طریق باعث سلطه فكری و فرهنگی خواهد شد.
آیه سوم ﴿ :و هلل العزة و للرسول و للمؤمنین و لكن المنافقین ال

یعلمون﴾(منافقون ،آیه )8
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عزت و برتری ویژه خداوند متعال و بندگان شایسته و مؤمنان است.
در این آیه و امثال آن ،خدای متعال عزت و شرافت را در خود و رسول و مؤمنان منحصر کرده و بدون شک مقصود
از مؤمنان مسلمانانیاند که پیرو دین اسالماند و شاهد آن نیز کلمه الرسول است .بنابراین مؤمن عزیز است وذلیل
نخواهد بود و هر نوع سلطه ای که از سوی کفار بر مؤمنین صورت بگیرد مصداق ذلت خواهد بود که مفهوماً مورد
نفی آیه شریفه است.
امروزه نیز دولتهاى استعمارى مثل امریكا و اسرائیل و ازنابش به گمان اینكه خزائن آسمان و زمین را در اختیار
دارند؛ مىگویند ملتهایى را که در برابر ما تسلیم و یا مذاکره نمى کنند باید در محاصره اقتصادى قرار داد تا بر سر
عقل آیند و تسلیم شوند! این کوردالن تاریخ که شیوه آنها دیروز و امروز یكسان بوده و هست خبر ندارند که با یک
اشاره خداوند تمام ثروتها و امكاناتشان را بر باد مى دهد و عزت پوشالى آنها دستخوش فنا قرار مىگردد.
استناد به روایات
از جمله روایاتی که داللت دارد اسالم و مسلمان از کافران برترند ،مشهور نبوی معروف به حدیث اعتال است .البته
شیخ صدوق روایت را از امام صادق علیه السالم نقل می کند.
قَوْلِهِ ع الْإِسْلَامُ یَعْلُو وَ لَا یُعْلَى عَلَیْهِ وَ الْكُفَّارُ بِمَنْزِلَةِ الْمَوْتَى لَا یَحْجُبُونَ وَ لَا یَرِثُونَ
(من ال یحضره الفقیه؛ بَابُ مِیرَاثِ أَ ْهلِ ا ْلمِلَلِ ج ،4ص 334 :ح)5719

اسالم دین برتر است و چیزی بر آن برتری نمی گیرد و کافران همانند مردگانند که نه مانع ارث می شوند و نه ارث
می برند.

14

 ............................بررسی قاعده نفی سبیل و موارد کاربردی آن در آثار فقهاء...............................

برای بررسی روایت بر قاعده نفی سبیل ،الزم است در دو جهت تحقیق شود.
اول  :جهت داللی
دوم :جهت سندی
قبل از بیان داللت و سند حدیث باید به دو نكته توجه کنیم .اوالً  :بموجب علو و برتری اسالم ،مسلمان هم نسبت
بغیرمسلمان برتری پیدا خواهد کرد.
دوماً :کلمه «یُعلى» عام است بنابراین شامل هر غلبه ای می شود اعم ازغلبة نظامى ،اقتصادی ،تجاری،منطقى ،سیاسی،
فرهنگی یا غلبة در آخرت و یا غلبة تشریعى و تكوینی است.
اما داللت  :صاحب عناوین در توضیح این مطلب فرموده:
اگر در داللت روایت بر قاعده نفی سبیل ،به فهم فقها که بزرگترین قرینه است بسنده شود بحثی نیست؛ زیرا آنان
در موارد بسیار بدون هیچ اشكالی به داللت روایت بر قاعده استدالل میکنند .و اگر بر اساس قواعد الفاظ استدالل
شود ،باید توجه داشت ،متعلق جمله «االسالم یعلو» حذف شده ،بنابراین ،مراد از متعلق یا مطلق غیر اسالم است و یا
به قرینه مقابله اسالم با کفاران ،تنها کافران مقصودند .در این صورت ،جمله اول بر علو اسالم بر کافران داللت دارد.
همین جمله اول نیز بر عدم علو کافران و مساوی نبودن اسالم و کافران داللت میکند .جمله دوم نیز از جهتی تأکید
جمله اول است و از جهتی داللت میکند که از کافران چیزی بر اسالم علو نخواهد داشت .بنابراین ،مدلول بخش
فراز اول عبارت است از علو اسالم و عدم علو کافران بر اسالم .جزء دوم نیز بر عدم علو کافران و نیز عدم برابری
آنان با اسالم داللت میکند .در نتیجه علو اسالم بر غیر خودش تمام خواهد بود.
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اما سند روایت
درباره سند روایت میتوان چنین گفت :روایت نبوی است و صدوق آن را گزارش کرده است ،اما شواهد و قرائنی
میتواند اعتبار آن را اثبات کند؛ از جمله:
اوالً :شیخ صدوق اعلی اهلل مقامه به شكل جزم و قطع آن را گزارش کرده و عبارت «قوله» را به کار برده است.
بسیاری از بزرگان میان مرسالتی که صدوق به عنوان «قوله (ص)» و یا «روی عنه» آورده است تفاوت قائل شدهاند.
اولی دال برحجیت مرسله است و دومی دال بر ارسال و ضعف روایت است .کتاب النكاح (مكارم)؛ ج ،4ص- 152 :
حضرت امام (قدس سره) در این باره میفرماید :
«فإنّ هذا النحو من اإلرسال و النسبة إلى الصادق علیه السّالم على نحو الجزم من مثل الصدوق ال یصحّ إلّا مع علمه
بصدور الروایة ،و معلوم من طریقته أنّ النسبة لیس من االجتهاد .فهو إمّا اتّكل على مرسلة ابن أبی عمیر ،فحكمه على
نحو الجزم یوجب الوثوق بها ،و إمّا جزم بصدورها مستقال ،و هو ال یقصر عن توثیق الوسائط بالنظر إلى طریقته».
کتاب الطهارة (لإلمام الخمینی ،ط  -القدیمه)؛ ج ،1ص47 :و48

یعنی :اینگونه مرسل آوردن حدیث و نسبت دادن آن به معصوم علیه السالم آنهم به نحو جزم ،از فردی چون شیخ
صدوق صادر نمیشود ،مگر اینكه علم به صدور روایت داشته باشد .با توجه به اینكه روش صدوق این است که
نسبت دادن روایت به معصوم از راه اجتهاد و طرق اجتهادی نیست.پس او در نسبت دادن مرسالت به معصوم یا بر
مرسلهابن ابی عمیر تكیه دارد (که نشانگر جزم او و موجب وثوق بدان روایت است) و یا از طریق مستقلی به چنین
جزمی دست یافته ،که در این صورت نیز ،با توجه به روش او کمتر از توثیق وسائط نیست.
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ثانیاً :بر مبنای اینكه عمل مشهور ،جابر ضعف سند است ،فقها به این روایت عمل کردهاند و در موارد بسیاری از فقه
به آن استدالل نمودهاند.
در این بخش تنها کالم برخی از صاحب نظران گزارش میشود.
محقق بجنوردی میگوید:
(فمن حیث السند موثوق الصدور عن النبی صلّى اللّه علیه و آله الشتهاره بین الفقهاء و عملهم به).

القواعد الفقهیة

(للبجنوردی ،السید حسن)؛ ج ،1ص190 :

صاحب عناوین درباره سند میگوید:
« الخبر المشهور فی ألسنة الفقهاء المتلقى بالقبول بحیث یغنی عن مالحظة سنده» (مراغى ،سید میر عبد الفتاح بن
على حسینى العناوین الفقهیة؛ ج ،2ص)352 :
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حضرت امام (قدس سره) در این باره میفرماید:
فال إشكال فی کونه معتمداً علیه؛ لكونه مشهوراً بین الفریقین على ما شهد به اإلعالم  ،و الشیخ الصدوق (قدّس سرّه) نسبه
إلى النبیّ

(صلّى اللّه علیه و آله و سلّم)

جزماً فهو من المراسیل المعتبرة.کتاب البیع (لإلمام الخمینی)؛ ج ،2ص . 726 :حضرت آیت اهلل

مكارم شیرازی (زید عزه) می گوید :این روایت مرسله است ولى مشهور به آن عمل کردهاند که عمل اصحاب جبران
ضعف روایت مىکند.

کتاب النكاح (مكارم)؛ ج ،2ص 58 :و ص59 :

بنابراین نقل اشتهار در گفتار این بزرگان روی هم رفته موجب اطمینان و وثوق به صدور روایت خواهد شد.
روایات دیگری نیز وجود دارد که بر عزت و علو مسلمان بر کافر داللت دارد از باب نمونه موثقه سماعه از آن جمله
است:
فی الموثق کالصحیح عن سماعة قال :قال أبو عبد اهلل علیه السالم إن اهلل عز و جل فوض إلى المؤمن أموره کلها و لم
یفوض إلیه أن یذل نفسه أ لم تسمع لقول اهلل عز و جل وَ لِلّهِ الْعِزَّةُ َو لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُ ْؤمِنِینَ؟ فالمؤمن ینبغی أن یكون
عزیزا و ال یكون ذلیال یعزه اهلل باإلیمان و اإلسالم.

کلینى ،ابو جعفر ،محمد بن یعقوب الكافی (ط  -اإلسالمیة)؛ ج ،5ص - 63 :عاملى ،حرّ،

محمد بن حسن وسائل الشیعة ،ج ،16ص157 :

امام صادق علیه السالم فرمود :خداوند اختیار همه کارها را به مؤمن داده ،اما این اختیار را به او نداده است که ذلیل
باشد .مگر نشنیدهای که خدای تعالی میفرماید :و عزت از آن خدا و رسول و مومنین است پس مؤمن سزاوار است
که عزیز باشد و ذلیل نخواهد بود و خدای متعال او را بوسیله ایمان و اسالم عزیز نموده است.
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دلیل سوم  :اجماع فقهاء
هو اإلجماع المحصّل القطعی على أنّه لیس هناك حكم مجعول فی اإلسالم یكون موجبا لتسلّط الكافر على المسلم،
بل جمیع األحكام المجعولة فیه روعی فیها علوّ المسلمین على غیرهم ،کمسألة عدم جواز تزویج المؤمنة للكافر ،و
عدم جواز بیع العبد المسلم على الكافر ،و عدم صحّة جعل الكافر والیا و ولیّا على المسلم ،و أمثال ذلک.

القواعد الفقهیة

(للبجنوردی ،السید حسن)؛ ج ،1ص191 :

دلیل اجماع محصل قطعی است بر اینكه در اسالم حكمی که سبب سلطه کافر بر مسلمان شود جعل نشده است،
بلكه در جعل تمامی احكام در اسالم برتری مسلمانان رعایت شده است.
به نظر میرسد استدالل به اجماع از جهاتی صحیح نباشد.
اوال :بنابر آنچه در سابق توضیح داده شد؛ مراد از نفی اعم از تكوینی و تشریعی است.
ثانیاً:این گونه اجماعات که با استدالل به آیات و روایات ،همراه است ،اگر نگوییم قطعاً مدرکی است ،دست کم
احتمال مدرکی بودن آن میرود ،و اجماع مدرکی کاشف از قول معصوم علیه السالم و یا دلیل معتبری که به دست ما
نرسیده باشد نیست.
ثالثاً :این اجماع منقول است و در علم اصول ثابت شده است که ادله حجیت خبر واحد ،اخبار از اجماع منقول را در
بر نمیگیرد؛ زیرا نقل اجماع ،اخبار حدسی و نه حسی از قول معصوم است و ادله حجیت خبر واحد ،اخبار حسی از
قول معصوم را شامل میشود.
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دلیل چهارم :تنقیح مناط
فقهای شیعه فرموده اند اگر مالك احكام و مناط قطعی در دلیل شرعی احراز شود بر اساس قاعده تنقیح مناط قطعی،
و از باب اینكه (العلة تعمم و تخصص؛ علت حكم موجب توسعه یا تضیق حكم میشود) ،حكم به موارد دیگر که
همان علت و مناط راداشته باشد توسعه داده میشود.

(شیرازى ،ناصر مكارم دائرة المعارف فقه مقارن ،ص197 :و جمعى از پژوهشگران زیر

نظر شاهرودى ،سید محمود هاشمى فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السالم؛ ج ،2ص)644 :

لذا در بحث کنونی شارع مقدس به مناط حكم و علت قطعی اشاره کرده است و آن عبارت از جلوگیری از سلطه و
حاکمیت کافران بر مسلمانان و مقدسات آنهاست.
به عنوان مثال ،فروش عبد مسلمان ونیز فروش قرآن به کافران جایز نیست و علت قطعی این حكم نیز عبارت است
از سلطه پیدا نكردن کافر بر مسلمان و مقدسات اسالم .همچنین ازدواج مرد غیر مسلمان با زن مسلمان جایز نیست
و علت قطعی آن نیز همان عدم سلطه کافر بر مسلمان بیان شده است .بر اساس قاعده تنقیح مناط ،حكمی که موجب
سلطه کافر بر مسلمان باشد جایز نیست .بنابراین ،قاعده نفی سبیل که داللت دارد بر نادرستی هر عمل و حكمی که
زمینه ساز حاکمیت وسلطه کافران باشد ،با تنقیح مناط ثابت خواهد شد.

تطبیقات قاعده و موارد کاربردی آن
 .1عدم جواز تملّكه -أی الكافر -للمسلم
بر اساس این قاعده کافر به هیچ وجه اجازه مالكیت مسلمان را اعم از خرید  ،مصالحه  ،هبه و بخشیدن و یا هر نوع
نقل شرعی را نخواهد داشت.
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دلیل :به جهت اینكه خرید مسلمان بوسیله کافر یكی از بزرگترین سلطه به حساب می آید و از مصادیق بارز ذلت به
شمار می رود .لذا حضرت امیرالمؤمنین علیه السالم به همین دلیل در مورد عبد کافری که در دست موالی کافر خود
مسلمان می شد ،حكم به خرید او می دهد.
« فی المرسل عن حمّاد بن عیسى ،عن أبی عبد اللّه علیه السّالم« :إنّ أمیر المؤمنین علیه السّالم أتی بعبد ذمّی قد
أسلم ،فقال علیه السّالم :اذهبوا فبیعوه من المسلمین و ادفعوا ثمنه إلى صاحبه و ال تقرّوه عنده»

الكافی (ط  -اإلسالمیة) ،ج،7

ص-432 :

 .2المشهور عدم جواز نقل المصحف الی الكافر
دلیل :مشور برای اثبات نظر خود به به یک سری اخبار مستفیضه تمسک می کنند .از باب نمونه:
عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا تَبِیعُوا الْمَصَاحِفَ فَإِنَّ بَیْعَهَا حَرَام -قُلْتُ فَمَا تَقُولُ فِی شِرَائِهَا-
قَالَ اشْتَرِ مِنْهُ الدَّفَّتَیْنِ وَ الْحَدِیدَ وَ الْغِلَافَ -وَ إِیَّاكَ أَنْ تَشْتَرِیَ مِنْهُ الْوَرَقَ وَ فِیهِ الْقُرْآنُ مَكْتُوب -فَیَكُونَ عَلَیْکَ حَرَاماً وَ
عَلَى مَنْ بَاعَهُ حَرَاماً.

وسائل الشیعة؛ ج ،17ص- 161 :

در این روایت حضرت امام صادق علیه السالم بیع قرآن کریم را جایز نمی شمارد و حكم به حرمت می دهد بعد
امام علیه السالم می فرماید البته خریدن زیور  ،جعبه و جلد قرآن جایز است .
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امام خمینی (قدس سره) می فرماید :
«و الظاهر أنّ هذا العنوان بمناسبه کتاب البیع ،و إلّا فمقتضى األدلّه على فرض تمامیّتها عدم تملّک الكافر له ،و هو أعمّ
من العنوان.و ال بدّ من تمحیص البحث فی ذلک مع قطع النظر عن طریان عناوین أُخر ،کعنوان اإلهانة ،و لزوم
التنجیس؛ فإنّ ذلک -على فرض تمامیّته ال یختصّ بالكافر ،مضافاً إلى عدم تمامیّته».

(کتاب البیع (لإلمام الخمینی)؛ ج ،2ص)720 :

امام می فرماید :مقتضای ادله بیع بر فرض تمامیت ،عدم مالكیت کافر نسبت به کتاب است و این مطلب اعم از عنوان
مورد بحث است و اگر چنانچه حرمت بیع کتاب بر اساس اهانت و نجاست کردن کافر باشد؛ این موارد مختص به
کافر نخواهد بود .خالصه نظر حضرت امام جواز نقل کتاب به کافر است  .ایشان در مقام استناد به جواز نقل کتاب،
به روایتی از پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله تمسک می کند.
«و قد ورد عن رسول اللّه (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم) :أنّه کتب إلى عدّه من الملوك کتاباً یدعوهم إلى اإلسالم ،و کتب فیه آیة
ب تَعالَوْا إِلى کَلِمَةٍ سَواءٍ بَیْنَنا َو بَیْنَ ُكمْ.
من الكتاب العزیز ،و هو قوله تعالى قُلْ یا َأهْلَ الْكِتا ِ

«آل عمران« .» .64 /بحار األنوار :20

 .... ».386و لو کان التسلیط الخارجیّ إهانة لما فعل؛ فإ ّن أجزاء المصحف کنفسه ،إلّا أن یفرّق بین األجزاء التی وقعت
بین الكالم الخارجیّ و غیرها .و کیف کان :لیس النقل و نحوه إهانة للكتاب ،بل لعلّ نشره تعظیم له .و أضعف من
ذلک التشبّث بحرمة التنجیس ؛ لعدم المالزمة بین النقل و التسلیط و بین التنجیس ،و لو تمّ ذلک لما اختصّ بالكفّار.
مضافاً إلى أنّ حرمة التنجیس ال توجب حرمة البیع أو النقل أو التسلیط ،و لو قلنا :بحرمة مقدّمة الحرام».

(کتاب البیع

(لإلمام الخمینی)؛ ج ،2ص)720 :
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همچنین محقق خوئی در کتاب مصباح الفقاهه اشكاالت متعددی را مطرح نموده و جداگانه به هر یک پاسخ داده و
در نهایت حكم به جواز بیع کتاب می دهند.
أقول :تحقیق الكالم هنا یقع فی ناحیتین
االولى :جواز تملک الكافر للمصحف و عدم جوازه .الثانیة :أنه بناء على جواز بیعه من المسلم فهل یجوز بیعه من
الكافر أوال؟ و أما على القول بحرمة بیعه منه فیحرم بیعه من الكافر باألولویة القطعیة
إما الناحیة األولى :فالظاهر هو الجواز لألصل ،فان مقتضاه جواز تملک کل شخص ألی شیء إال ما خرج بالدلیل ،و
من الواضح جدا أنا لم نجد ما یدل على حرمة تملک الكافر للمصحف ،بل الظاهر مما ذکرناه آنفا هو جواز ذلک ألی
أحد من الناس.
و أما الناحیة الثانیة :فقد استدل المصنف على حرمة بیع المصحف من الكافر بوجوه:
األول :فحوى ما دل على عدم تملک الكافر للمسلم.
و فیه أوال :أنه ال دلیل على ذلک ،بل ما دل على وجوب بیعه یدل بااللتزام على تملكه إیاه ،إذ ال بیع إال فی ملک ،و
أیضا ذکر الفقهاء أنه لو اشترى الكافر أحد عمودیه المسلم فإنه ینعتق علیه ،مع أنه ال عتق إال فی ملک ،و سیأتی
تفصیل ذلک فی البحث عن شرائط العوضین.
و ثانیا :لو سلمنا ثبوت الحكم فی العبد المسلم فال نسلم قیاس المصحف علیه ،فإنه مضافا الى بطالن القیاس فی نفسه،
أن فی تملک الكافر للمسلم ذالً علیه ،بخالف تملكه للمصحف فإنه ربما یزید فی احترامه ،کما إذا جعله فی مكتبة
نظیفه لالطالع على آیاته و براهینه ،بل قد تترتب على ذلک هدایته إلى اإلسالم.

( مصباح الفقاهه (المكاسب)؛ ج ،1ص-) 490 :
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سپس ایشان دو اشكال دیگر مطرح نموده و به آنها پاسخ می دهد.
اشكال اول  :فروختن مصحف به کافر به دلیل عدم تقیّد و بی مباالتی بودن او موجب هتک حرمت به قرآن است ،لذا
فروش آن حرام خواهد بود.
جواب  :باید دانست که رابطه بین هتک حرمت قرآن و فروش آن به کافر عموم و خصوص من وجه است یعنی
ممكن است از فروش قرآن به کافر هتک حرمتی اتفاق نیفتد مثل اینكه کافر بخواهد از محتوای آن استفاده کند و
بعد آن را در کتابخانه خود قرار دهد که در این صورت نه تنها هتک حرمتی پیش نمی آید بلكه حرمت در این
صورت حفظ شده است .و گاهی ممكن است هتک حرمت از سوی مسلمان رخ دهد مثل اینكه قرآن را در مكان
نامناسبی قرار داده و یا با آن معامله کتاب و یا مجله معمولی کند و گاهی ممكن است هر دو در فر کافر جمع شود
مثل اینكه کافر قرآن را خریداری کرده و نسبت به آن هتک حرمت کند ونبذه وراء ظهره
اشكال دوم  :گفته شده فروش قرآن به کافر مستلزم نجاست آن است به جهت اینكه گاهی وقتها با دست مرطوب آن
را لمس کرده و از این جهت باعث حرمت ان خواهد شد.
جواب  :اوالً فروش قرآن مستلزم نجاست نخواهد بود چرا که رابطه بین آنها عام و خاص من وجه است.
ثانیاً :این مطلب از صغریات اعانت بر اثم است و ما در بحث فروش انگور به کسی که می خواهد خمر بسازد گفته
ایم که دلیلی بر حرمت آن نیست مگر در موارد خاص.
مضافا بر اینكه آنچه از ادله بدست می آید این است که فروش آن حرمت تكلیفی دارد نه حرمت وضعی و لذا بین
آنها مالزمه ای وجود ندارد.
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در نهایت می فرماید  :اگر داللت حرمت فروش قرآن بر کافر تمام شود مقتضای آن حرمت فروش کتابهای ادعیه و
روایات است خصوصاً اگر شامل بر اسم های خدا و انبیاء واالئمه اطهار باشد .

مصباح الفقاهه(المكاسب)؛ ج ،1ص491 :

آنچه به نظر می رسد این است که اگر نقل و یا بیع مصحف و همچنین کتابهای تفسیر و ادعیه و روایات حتی خاك
کربال و یا خاك ضریح امام حسین علیه السالم یا پرده کعبه به کافر منجر به هتک حرمت و تسلط آن شود جایز
نخواهد بود و االّ اگر از طریق فروش یا نقل آن سبب هدایت آن شود خالی از اشكال است .البته باید دانست که این
بحث اختصاص به کافر ندارد ،بلكه اگر با علم به اینكه از سوی مسلمان به سبب بی احترامی به مصحف و کتابهای
ادعیه و زیارات و تفسیر و امثال آن هتک حرمتی رخ دهد ،فروش آن جایز نخواهد بود.
 .3بیع األرض الشریفه و ما یصنع منها من آجر أو خزف
(نجفى ،صاحب الجواهر ،جواهر الكالم فی شرح شرائع اإلسالم؛ ج ،22ص)339 :

فروش زمینهای اماکن مقدس و معلقات آن اعم از آجر و خشت و غیره به کافران جایز نیست.

 .4عدم ارث الكافر من المسلم
دلیل :وجود روایات متواتر ،از باب نمونه:

(لنكرانى ،محمد فاضل موحدى ،تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة  -الطالق ،المواریث ،ص:

- )316

روایت اول ( :ما رواه المشایخ الثالثه) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ قَالَ
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الْمُسْلِمُ یَرِثُ امْرَأَتَهُ الذِّمِّیَّةَ وَ هِیَ لَا تَرِثُهُ( .وسائل الشیعة؛ ج ،26ص)11 :
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روایت دوم  :و روایه الحسن بن صالح ،عن أبی عبد اللّه (علیه السّالم) قَالَ :الْمُسْلِمُ یَحْجُبُ الْكَافِرَ وَ یَرِثُهُ -وَ الْكَافِرُ لَا
یَحْجُبُ الْمُسْلِمَ وَ لَا یَرِثُهُ.

(همان ؛ ج ،26ص)12 :

روایت سوم  :و روایة أبی خدیجه ،عن أبی عبد اللّه (علیه السّالم) قال :لَا یَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ وَ لِلْمُسْلِمِ أَنْ یَرِثَ
الْكَافِرَ -إِلَّا أَنْ یَكُونَ الْمُسْلِمُ قَدْ أَوْصَى لِلْكَافِرِ بِشَیْءٍ.

(همان؛ ج ،19ص)345 :

 .5مانع نشدن وارث طبقه اول کافر از ارث طبقه دوم مسلمان.
( خوانسارى ،سید احمد بن یوسف جامع المدارك فی شرح مختصر النافع ،ج ،5ص)284 :

 .6عدم ثبوت الوالیة للكافر ،حیث ترجع الوالیة على مسلم و التحكم علیه ،فال عبرة بإذنه فی أحكام األموات ،ألنه ال
والیة له ،و ال أولویة له فی المیراث.

(العناوین الفقهیة؛ ج ،2ص)350 :

 .7عدم لزوم إطاعة الكافر فی مقامات لو کان مسلما لوجب.
 .8عدم نفوذ قضاء الكافر و إن جمع سائر الشرائط.

همان

همان

 .9عدم والیته على صغیر أو مجنون أو سفیه فی نكاح أو مال.

همان ج 2ص351

 .10عدم جواز وکالته على مسلم لكافر أو مسلم .همان
 .11عدم ثبوت شفعة له إذا کان المشتری مسلما و إن کان البائع

کافرا .همان

 .12عدم جواز نكاحه للمسلمة ابتداء و کذا استدامة ،فإن بإسالمها یبطل النكاح لو لم یسلم الزوج فی
 .13عدم ثبوت شفعة له إذا کان المشتری مسلما و إن کان البائع کافرا.

العدة.همان

همان

26

 ............................بررسی قاعده نفی سبیل و موارد کاربردی آن در آثار فقهاء...............................

 .14عدم جواز بیع السلم أو رهنه أو استیجاره للكافر
( إیضاح الفوائد فی شرح مشكالت القواعد؛ ج ،1ص) -413 :

 .15منع إجارة العبد المسلم للكافر مطلقا.و کذا عاریته .
(عاملى ،سید جواد بن محمد حسینى ،مفتاح الكرامة فی شرح قواعد العالمة (ط  -القدیمة)؛ ج ،4ص)179 :

آنچه مالحظه شد بخشی از مواردی است که فقهای شیعه بر اساس قاعده نفی سبیل حكم آنها را استنباط کردهاند.و
در فتاوای فقهی خود برهمین اساس مشی کرده اند البته حضرت امام در جهت توسعه این بحث مطالب بسیار
ارزنده ای را بیان نموده اند و آنچه را سبب سلطه و نفوذ بیگانگان ،به ویژه امریكا و اسرائیل ،میشود حرام و هر
کاری را که موجب بیرون رفتن از این ذلت وخواری است ،واجب دانسته است ایشان درکتاب امر به معروف و نهی
از منكر ،بسیاری از آنچه را که دیگران معروف و یا منكر ندانستهاند ،بر همین اساس منكر و یا معروف تلقی کردهاند.
حضرت امام با سعه دید و عمق بینش ،توانست بسیاری از قواعد و ادله فقهی را از زوایای فراموش شده به زندگی
اجتماعی ملتها بكشاند و احكام فقهی حیات بخش را استنباط و شالوده حكمت اسالمی راپایه ریزی کند .ایشان با
توجه به قاعده نفی سبیل سخنانی دارد که برخی از آنها را از باب نمونه نقل میکنیم:
قرآن میگوید هرگز خدای تبارك و تعالی سلطهای برای غیر مسلم بر ستم قرار نداده است .هرگز نباید یک همچو
چیزی واقع شود یک تسلطی یک راهی اصال یک راه نباید پیدا بكند ﴿لن یجعل اهلل للكافرین علی المؤمنین سبیالً﴾.
اصالً راه نباید داشته باشند مشرکین و این قدرتهای فاسد ...بر مسلمین.
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مسأله  .2693در برابر طرح استیالى اجانب بر بالد مسلمین
 -1اگر مسلمانان بترسند که اجانب نقشة استیال بر بالد مسلمین را کشیدهاند (چه بدون واسطه یا با واسطة عمّال
خود ،از خارج یا داخل) ،واجب است از ممالک اسالمى به هر وسیلهاى که امكان داشته باشد ،دفاع کنند.
 -2اگر در داخل ممالک اسالمى نقشههایى از طرف اجانب کشیده شده باشد که خوف آن باشد که تسلط بر ممالک
اسالمى پیدا کنند ،واجب است بر مسلمانان که با هر وسیلهاى که ممكن است ،نقشه آنها را بههم بزنند و از نفوذ آنها
جلوگیرى کنند.
مسأله  .2694در برابر نفوذ سیاسى و اقتصادى مشكوك اجانب
اگر به واسطة نفوذ سیاسى یا اقتصادى و تجارى اجانب ،خوف آن باشد که تسلط بر بالد مسلمین پیدا کنند ،دفاع به
هر نحو ممكن و قطع ایادى اجانب (چه عمّال داخلى و چه خارجى) بر مسلمانان واجب است.
مسأله  .2695در برابر روابط مشكوك سیاسى اجانب
اگر در روابط سیاسى بین دولتهاى اسالمى و دول اجانب ،خوف آن باشد که اجانب بر ممالک اسالمى ،تسلط پیدا
کنند (هر چند تسلط سیاسى و اقتصادى باشد) بر مسلمانان الزم است با این نحو روابط مخالفت کنند و دول اسالمى
را به قطع این گونه روابط الزام کنند.

توضیح المسائل (امام خمینى)؛ ص603 :
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مسأله  .2698کسى که موجب گسترش نفوذ اجانب است
اگر بعضى از رؤساى ممالک اسالمى یا بعض وکالى مجلسین موجب گسترش نفوذ اجانب شود (چه نفوذ سیاسى یا
اقتصادى یا نظامى) که مخالف مصالح اسالم و مسلمانان است:
 -1در اثر این خیانت از مقامى که دارد (هر مقامى باشد) منعزل است (اگر فرض شود که احراز آن مقام به حق بوده
است).
 -2بر مسلمانان الزم است به هر نحو که ممكن شود آنان را با رعایت موازین شرعى مجازات نمایند.

توضیح المسائل (امام

خمینى)؛ ص604 :
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نتیجه گیری:
در مجموع با توجه به تفسیری که از قاعده نفی سبیل صورت گرفت توجه به چند محور بسیار حائز اهمیت است:
قاعده نفی سبیل به عنوان یک قاعده فقهی کاربردی عامل بسیار مهمی در بازدارندگی از تسلط اجانب ،نسبت به
همه احكامی که مربوط به روابط مسلمان و کافر خواهد بود .و بر پایه دالیل متقن عقلی و نقلی صریح و مستند
میتوان آن را پذیرفت.
با توجه به ادله اقامه شده برای آن ،بر محور آیه شریفه نفی سبیل (و لن یجعل اهلل )...جهان بینی و دیدگاه
عزتخواهانهای را برای مسلمانان در روابط خود با کافران ارائه میدهد.
به طور مشخص عزت و سربلندی مسلمانان در کشور اسالمی در حوزههای مختلف سیاسی ،اقتصادی و ...متناسب با
عزت تكوینی که برای اسالم و مسلمانان قرار گرفته ،یكی از مصالح یا مقاصد عام و کلی است که باید در تعیین
سیاستهای کالن نظام اسالمی در عرصه روابط میان مسلمانان و کافران مد نظر قرار گیرد.
بر اساس تفسیری که از آیه شریفه نفی سبیل و آیات دیگر ارائه شد روشن میشود .عزت و سربلندی مسلمانان در
برابر کافران یكی از اصول ثابت نظام اسالمی است که از آن به عنوان یكی از مقاصد یا مصالح عام یاد میشود .اما
این اصل ثابت باید همراه با سایر ضوابط تشخیص مصالح و منافع ملی دیده شود تا بهرهگیری از آن و گام برداشتن
در جهت تحقق آن همراه با واقعنگری ،پویایی و عقالنیت باشد .و در آخر باید تصریح کنیم که این قاعده فقهی
استیالء در همه زمینههای موجود را طرد نموده و به طور کلی مسلمانان را از وابستگیاحتمالی در عرصههای مختلف
اعم ازغلبة نظامى ،اقتصادی ،تجاری،منطقى ،سیاسی ،فرهنگی یا غلبة در آخرت و یا غلبة تشریعى و تكوینی است.
نفی میکند.
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فهرست منابع:
قرآن کریم
 . 1ابن منظور ،ابو الفضل ،جمال الدین ،محمد بن مكرم ،لسان العرب 15 ،جلد ،دار الفكر للطباعة و النشر و التوزیع
 دار صادر ،بیروت  -لبنان ،سوم، .2قرشى ،سید على اکبر ،قاموس قرآن 7 ،جلد ،دار الكتب اإلسالمیة ،تهران  -ایران ،ششم 1412 ،ه ق
 . 3واسطى ،زبیدى ،حنفى ،محب الدین ،سید محمد مرتضى حسینى ،تاج العروس من جواهر القاموس 20 ،جلد ،دار
الفكر للطباعة و النشر و التوزیع،
 .4المیزان فى تفسیر القرآن طباطبایى ،سید محمد حسین ناشر :دفتر انتشارات اسالمى جامعهى مدرسین حوزه علمیه
قممكان چاپ :قم نوبت چاپ :پنجم سال چاپ 1417 :ق
 .5التفسیر المنیر فى العقیدة و الشریعة و المنهج _ زحیلى وهبة بن مصطفى ناشر :دار الفكر المعاصر مكان چاپ:
بیروت -دمشق سال چاپ 1418 :ق
 .6تفسیر نمونه مكارم شیرازى ،ناصر ناشر :دار الكتب اإلسالمیة مكان چاپ :تهران سال چاپ 1374 :شنوبت
چاپ :اول
 .7کلینى ،ابو جعفر ،محمد بن یعقوب ،الكافی (ط  -اإلسالمیة) ،دار الكتب اإلسالمیة ،تهران  -ایران ،چهارم1407 ،
ه-
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 .8عاملى ،حرّ ،محمد بن حسن ،وسائل الشیعة ،مؤسسه آل البیت علیهم السالم ،قم  -ایران ،اول 1409 ،ه ق
 .9جواهر الكالم فی شرح شرائع اإلسالم؛ ج ،22ص 337 :نجفى ،صاحب الجواهر ،محمد حسن ،جواهر الكالم فی
شرح شرائع اإلسالم ،دار إحیاء التراث العربی ،بیروت  -لبنان ،هفتم ،ه ق
 .10مراغى ،سید میر عبد الفتاح بن على حسینى ،العناوین الفقهیه  ،دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین
حوزه علمیه قم ،قم  -ایران ،اول 1417 ،ه ق
 .11بجنوردى ،سید حسن بن آقا بزرگ موسوى ،القواعد الفقهیة (للبجنوردی ،السید حسن) 7 ،جلد ،نشر الهادی ،قم
 ایران ،اول 1419 ،ه ـ .12عاملى ،سید جواد بن محمد حسینى ،مفتاح الكرامة فی شرح قواعد العالّمة (ط  -القدیمة) 11 ،جلد ،دار إحیاء
التراث العربی ،بیروت  -لبنان ،اول ،ه ق
 .13خوانسارى ،سید احمد بن یوسف ،جامع المدارك فی شرح مختصر النافع 7 ،جلد ،مؤسسه اسماعیلیان ،قم -
ایران ،دوم 1405 ،ه ق
 .14خمینى ،سید روح اللّه موسوى  ،کتاب البیع ،ناشر :مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى قدس سره ـ چاپ :اول
ـ تهران -ایران
 ، .............................................. .15کتاب الطهاره (لإلمام الخمینی ،ط  -القدیمه) ،ه ق
 ،............................................... .16توضیح المسائل (امام خمینى) ،در یک جلد ،اول 1426 ،ه ق
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 .17خویى ،سید ابو القاسم موسوى ،مصباح الفقاهة (المكاسب) ،ه ق
 .18مؤسسه دائرة المعارف فقه اسالمى  -جمعى از مؤلفان ،مجلة فقه أهل البیت علیهم السالم (بالعربیة) ،مؤسسه
دائرة المعارف فقه اسالمى بر مذهب اهل بیت علیهم السالم ،قم  -ایران ،اول ،ه ق
 .19لنكرانى ،محمد فاضل موحدى ،تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة  -الطالق ،المواریث ،در یک جلد ،مرکز
فقهى ائمه اطهار علیهم السالم ،قم  -ایران ،اول 1421 ،ه ق
 .20شیرازى ،ناصر مكارم ،کتاب النكاح (مكارم) ،انتشارات مدرسه امام على بن ابى طالب علیه السالم ،قم  -ایران،
اول 1424 ،ه ق
 ،.................................. .21دائرة المعارف فقه مقارن ،در یک جلد ،انتشارات مدرسه امام على بن ابى طالب علیه
السالم ،قم  -ایران ،اول 1427 ،ه ق
 .22جمعى از پژوهشگران زیر نظر شاهرودى ،سید محمود هاشمى ،فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم
السالم 3 ،جلد ،مؤسسه دائرة المعارف فقه اسالمى بر مذهب اهل بیت علیهم السالم ،قم  -ایران ،اول 1426 ،ه ق
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