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  مقدّمه

 آن واهمیت و ضرورت تبیین مسأله

ه ار، وجهبه هیچ  ، و حكماً تشریعاً چه تكوینا و بالمالزمه چه در اسالم متعال ی، خدانفی سبیل  بر اساس  قاعده

سلمانان سلّط بر متواند منمی ای شرعاً کافر در هیچ زمینهلذا و نفوذ و تسلّط کفّار بر مسلمانان را باز نگذارده است. 

رام سلمانان حن بر مآعملی که منجر به برتری کافر بر مسلمانان باشد انجام باشد. به عبارت دیگر، هرگونه رابطه و 

طه نفی سل وبر کفار مسلمانان برتری است. بنابراین، نظام جمهوری اسالمی ایران بر پایه محور حفظ عزّت و 

اجری  که است استوار  اش، بر پایه اصولی رو، سیاست خارجی اسالم همانند سیاست داخلی بیگانگان است. از این

 وام نمیقجهان  های دولت ایت آنها، ارتباط با ملل و صحیح آنها، آثار ارزشمندی در پی خواهد داشت که بدون رع

  گیرد. یابد و به درستی شكل نمی

امور  وها و مواضع سیاسی  به اندیشهمبنای فكری اسالمی  لذا ضرورت این قاعده از این جهت است که یک

مسیر  دارد و بهبازمیی انحرافی گرایشهاتفریط ها و و افراط و آن را از  می شود اعتدال می دهد که باعث خارجی

یدهد و ائه می پذیرش اسالم و گسترش فرهنگ اسالمی در جهان، آنها را به خوبی ارادرست رهنمون میگردد و بر

را  ستعماریا های میكند و گذرگاه سیاست و طاغوتی پیشگیریو غربی از نفوذ فكر و فرهنگ غیر انسانی همچنین 

از ( 141)نساء:  مِنِینَ سَبِیال(ی الْمُؤْینَ عَلَ با توجه به آیه )وَلَن یَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِ« نفی سبیل»روی،  مسدود میسازد. از این

 .زوایی گوناگون مورد بررسی قرار میگیرد
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  مفاهیم

 مفهوم لغوی و اصطالحی جعل 

 ( 110، ص11لسان العرب، ج)  و وضع کردن است .(38، ص 2:قاموس قرآن، جیاکبر قرش یعل یدس)به معنای قرار دادن  لغتجعل در 

 جَعْلًا  َءیو جَعَلَ الش (107، ص 14جواهر القاموس، جتاج العروس من . )جَعْلًا و مَجْعَلًا و اجْتَعَلَه:وَضَعه.    یجْعَله  َءیجَعَلَ الش

 وضَعَه.

 .چیست، دو نظریه وجود دارد هکه مراد از جعل در آیه شریف در این 

 محقق بجنوردی )ره(  :نظریه اول 

ا لكونه موجبیكون  التشریع حكما الظاهر من معنى اآلیة الشریفة أن اهلل تبارك و تعالى لم یجعل و لن یجعل فی عالم»

 موجب لسلطنة حّته،صسبیال و سلطانا للكافرین على المؤمنین. و تشریع جواز بیع عبد المسلم من الكافر و نفوذه و 

 «الكافر على المسلم، منفیّ بهذه اآلیة

، حكمی که موجب سبیل و سلطه کافران بر  تشریعمتعال در عالم  خداوندمراد، جعل تشریعی است؛ به این معنا که 

  188، ص1ج یة،:القواعد الفقهیحسن بجنورد یدس .مؤمنان باشد، وضع نكرده است

                                                                                                              (سره )قدسحضرت امام خمینی  :نظریه دوم 

 کما یظهر من المعانی، ن أحدأنّ نفی السبیل مطلقاً الزمه نفی جمیع السبل تكویناً و تشریعاً، فلم یكن األمر دائراً بی»

   .723، ص2ج یع،)ره(:کتاب الب ینیامام خم «ین و غیرهالمفسّر

 

http://wikifeqh.ir/%D9%84%D8%BA%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D9%84%D8%BA%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9
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د سبحان خداون عالوه بر جعل تشریعی، جعل تكوینی نیز مراد است؛ یعنی در عالم تكوین نیزایشان می فرمایند: 

ی از آنها ر مدار یكدائ لذا امر ای بر مؤمنان قرار نداده است؛ بلكه همیشه مؤمنان تفوق و غلبه دارندبرای کفار، غلبه

 .رخی از مفسرین قائل به آن شدندنیست  کما اینكه ب

عم از تكوینی و بدست می آید؛ این است که نفی جعل، ا ساءن سوره 141 به نظر می رسد آنچه از قرائن و صدر آیه

معنی  د؛ به اینره دارداشتند  اشاتشریعی است. به جهت اینكه آیه به مشاجره ای که کفار و منافقین در قبال مومنین  

عا می و اد که اگر مسلمانان پیروز می شدند منافقان سعی می کردند خودشان را در صفوف مسلمانان جای دهند

فتند: گفته و می نها رکردند که به کمک ما بود شما پیروز شدید و اگر چناچه کفار در ظاهر پیروز می شدند باز نزد آ

ولن »یه است آ و واضح« ی قتال المسلمین و عدم االستسالم لهم و نحن شرکائكم فی النصرانّا کنّا نشجعكم عل»

ر واقع ع مبتنی به تشریکاخبار از بطالن واقعی  کار آنها است و از آن جهت « یجعل اهلل للكافرین علی المؤمنین سبیال

ز حكم کشف ا واقعی است بالمالزمهاست خصوصا طبق مسللک امامیه که قائل به تبعیت احكام از مصالح و مفاسد 

انان را ر مسلمبکافران   راه تسلطتشریعی می کند یعنی  خدای متعال نه در مقام حكم ونه در مقام عمل هر گونه 

ه کن است آ جهتبینیم به را بر مسلمانان در میدانهاى مختلف با چشم خود مى کفارو اگر پیروزى  .بسته است

لى ش را به کى خویواقعى نیستند و راه و رسم ایمان و وظائف و مسئولیتها و رسالتها بسیارى از مسلمانان مومنان

نجام عى کلمه اى واقجهاد به معن اینكه اند، نه خبرى از اتحاد و اخوت اسالمى در میان آنان است و نهفراموش کرده

ن گونه که هما. بنابراین ضعف ایمان و عدم اتحاد و فرمانبری از رهبری باعث شكست مسلمانان خواهد شد .میدهند

 « کَفَمِنْ نَفْسِ هٍیِّئَنْ سَأَصابَکَ مِ ما أَصابَکَ مِنْ حَسَنَهٍ فَمِنَ اللَّهِ وَ ما» سوره نساء فرموده  79خدای متعال در آیه 

 ست و هر گونه بدی که می بیند از خو اوست. هرخیری که به انسان می رسد، از خدا
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 30 یهآ یورش سوره  «یرٍکَثِ عَن فُواْیَعْوَ یْدِیكُمْفَبِمَا کَسَبَتْ أَ یبَهٍوَمَآ أَصَابَكُم مِّن مُّصِ» در جای دیگر می فرماید:  

ی دهیم مجام ان هر گونه مصیبتی که به شما می رسد به سبب کارهای خود شماست و خدا از بسیاری از کارهای که

 در میگذرد. 

ر د باشند وننیوی در جهت مطامع د اما اگر چنانچه مسلمانان ایمان الهی را حفظ کنند و ید واحده داشته باشند و

ورد ده الهی در موع قطعاً ،قدم بردارند و سطح آگاهی جهادی خود را باال ببرند خود اطاعت و فرمانبری از مافوق

وره مبارکه س«عَزیز   قَوِیٌّلَ اللَّهَ صره إِنَّینوَلَیَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن »می فرماید : چرا که خدای متعال خواهد کرد ؛ آنها تحقق پیدا 

 خدای متعال بدانیم که -معنای نصرت خدا همین استکه  –گر حقیقتاً نیّت ما نصرت دین الهی است ا  40 یهالحج آ

وقت آن نآه نداشته باشیم؛ وقتی انسان با این روحیّه حرکت کرد، نصرت خواهد کرد و تردیدی در این زمین

 ی مائده  سوره 56آیه «  نلْغالِبُوافَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ » چرا که   .شاءاهلل نازل خواهد شدان ای که بر دلهای ماسكینه

الةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاةَ  یُقیمُونَ الصَّا الَّذینَ ینَ آمَنُورَسُولُهُ وَ الَّذنَّما وَلِیُّكُمُ اللَّهُ وَ اِما قبلش این است  سوره مائده 56 آیهدر 

ین آیه مربوط به والیت است. ولی مُ الْغالِبُون اللَّهِ هُازْبَ وَ هُمْ راکِعُون َو مَنْ یَتَوَلَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الَّذینَ آمَنُوا فَإِنَّ حِ

 ر حالسی که در حال نماز در حال رکوع تصدق داد که حضرت امیر بوده و دشما خداست و رسول خداست و ک

شد ه والیت داشته باوا کسی کآمَنُ  پشت سرش وَ مَنْ یَتَوَلَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الَّذینَ رکوع خاتم خود را تصدق داده.

م نماز خات ال رکوعمی خواند و در حکه نماز  یکسو آن کسانی که ایمان آورده اند یعنی آن  نسبت به خدا و پیغمبر

 قَوِیٌّ  هَاللَّ إِنَّرُسُلی  و أَنا غلِبَنَّکَتَبَ اللَّهُ لَأَ »باز در جای دیگر می فرماید:  خود را تصدق داد. اینها حزب اهلل هستند.

 21 یهآ هسوره مجادل «زیز عَ
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وجه ستیم. با تهپیغمبرانم همیشه غالب این چنین نوشته شده خدا می گوید من و خدای متعال قضا و قدر حتمی    

 ر هم شكستر ظاهبه اینكه آنها که راه رسالت و امامت را پیمودند آنها در بسیاری از موارد هم کشته شدند و د

یروزی پایت شود ضوابط رع معنایش این است که اگر لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَ رُسُلیفرماید : می خدای متعال  خوردند اما 

 یگرد انگریت طغو هر قدر یكاامر یطانیش یسلطه یراست که زنج ینهم یاله یقو به توف مسلمانان استنهایی از آن 

ظر ی را در نوسیع تر آقایان معنایبرای غلبه بر خالف نظر باید بنابراین  .را خواهد گشود و همه را نجات خواهد داد

 قى،ی،منطجارت ی،نظامى، اقتصاد ةشود اعم ازغلب یم یل هر غلبه اشام کهاست آن همان معنای عامی و  بگیریم.

 . است ینیتشریعى و تكو ةدر آخرت و یا غلب ةیا غلب یفرهنگ  یاسی،س

 مفهوم لغوی و اصطالحی سبیل 

 .شده است و... ذکر عذاب، عتاب و  حجت، معانی متعددی از جمله، راه، غلبه و تسلط،  لغتبرای سبیل در کتب 

نه، ما وَضَحَ لطریقُ و ماالسَّبِیلُ:  ه ابن منظور در لغت آورده است همان طور ک معنای اصلی است«طریق»و »راه »البته 

 وَ  سَبِیلًا تَّخِذُوهُیَ یلَ الرُّشْدِ الوْا سَبِ یَرَوَ إِنْ یُذَکَّر و یؤنث. و سَبِیلُ اهلل: طریق الهُدى الذی دعا إِلیه. و فی التنزیل العزیز

 عَلَى وَ: تعالى قوله و. ثفأُنِّ بَصِیرَةٍ، ىعَل اللّهِ إِلَى أَدْعُوا سَبِیلِی هذِهِ قُلْ: فیه و فذُکِّر؛ یلًا،سَبِ یَتَّخِذُوهُ الغَیِّ سَبِیلَ یَرَوْا إِنْ

 ق ه 1414 . 320و 319ص11لسان العرب ج) لمینبِیلَ للمسر ؛ فسره ثعلب فقال: على اهلل أَن یَقْصِدَ السَّجائِ مِنْها وَ السَّبِیلِ قَصْدُ اللّهِ

  ( 325، ص14تاج العروس من جواهر القاموس، ج .224، 3قاموس قرآن:ج

تر مواردی که سبیل به کار رفته، به نحوی معنای راه در آن وجود دارد. گاهی مراد از آن، نیز در بیش قرآن کریمو در 

گاهی مراد، راه معمولی است؛ مانند   .108یه، آ2سوره بقره/« ةفَقَدْ ضَلَّ سَوأَ السَّبِیلِ »است؛ مانند آیه شریف: هدایتراه 

همچنین گاهی در مفهوم تعدی و است.  ضاللتگاهی نیز منظور از آن راه  .177یه، آ2بقره/سوره .»وَالْمَساکِینَ وَ ابْنَ السَّبِیلِ»

http://wikifeqh.ir/%D9%84%D8%BA%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D9%84%D8%BA%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%AC%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%AC%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%B0%D8%A7%D8%A8
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%B0%D8%A7%D8%A8
http://wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%B6%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%B6%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA
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فَما جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَیهِمْ »مانند:، 224، ص3قاموس قرآن، ج واقع، مراد راه تجاوز است؛تجاوز به کار رفته که در 

 .90یه، آ4نساء/سوره . سَبِیلًا

گردد. مال میال استعرود، به معنای عقاب، عتاب، غلبه، سلطه و استیبه کار می« علی»البته هنگاهی که سبیل با حرف 

وَلَمَنِ انتَصَرَ » .91یه، آ9توبه/سوره ؛«لً یمِن سَبِ ینَالْمُحْسِنِ یمَا عَلَ» :متعددی وجود دارد؛ از جملهاین نحوه استعمال در آیات 

 .42یهآ، 42سوره/یشور« النَّاسَ. یَظْلِمُونَ ینَالَّذِ یعَلَ یلُبإِنَّما السَّ»و .   41یه، آ42سوره/یشور ؛«یلًمّن سَبِ یهِمبَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَئِکَ مَا عَلَ

 یدعم یعباسعل.  است و سلطه استیالتوان معنای مشترکی برای سبیل استفاده کرد که همان غلبه، از مجموع این آیات، می

    .2928:قواعد فقه، صیزنجان

نفی ای بنابراین معن. شودمعنای غلبه و استیال استفاده می« سبیل»و« علی»ترکیب  در آیه نفی سبیل از و همچنین 

 عاچه تشری چه تكوینا و اسالمشریعت این است که خداوند در همان طور که حضرت امام )ره( بیان کردند سبیل 

ته بسرا نان مسلما است و هر گونه راه تسلط کافران برهیچگونه راه نفوذ و تسلط کفار بر مسلمین را باز نگذارده 

  .است

  کافر و مسلم مراد از

أحكام  ةن کان ثمّعاد و إو انّه هو األعم لكل من یعتقد بالتوحید و النبوة و الم« المسلمین»المقصود من اإلسالم فی »

 «.خاصة لبعض طوائف المسلمین

 178، ص: 32)بالعربیة(؛ جمجلة فقه أهل البیت علیهم السالم 

را باور  یامتو ق صلی اهلل علیه و آلهنبوت رسول اهلل  ید،را که توح یکسان یاعم است و تمام یهمقصود از مسلمان در آ

 دارند.  یمسلمان احكام خاص یاز گروهها یهر چند برخ شود؛یدارند شامل م

http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%84%D8%A7
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%84%D8%A7
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 :فرمایدیصاحب جواهر م

  «.هو اإلقرار بالشهادتین و لم یصدر منه ما یقتضی الكفر المراد بالمسلم من وصف اإلسالم و»

  337، ص: 22جواهر الكالم فی شرح شرائع اإلسالم؛ ج

ر ر از او ست کفو موجبا ینباشد، و آن عبارت است از اقرار به شهادت الماست که متصف به اس یمراد از مسلم کس 

 نزند.

کافرند.  اندیرفتهرا نپذ یامتنبوت و ق ید،که توح ی. کسانشودیمقابله روشن م ینهبه قر یزکافر ن معنایبنابراین 

اشند ب یرفتهپذ را یادندارند، چه مكتب م یدهعق یآسمان یاناز اد یک یچکه به ه یکافر اعم است از ملحدان ین،بنابرا

ق مصدا ییلاو اسر یكاحاضر آمر معتقدند. در زمان آسمانی یاناز اد یكیکه به  یکسان یزباشند، و ن یرفتهو چه نپذ

 179، ص: 32مجلة فقه أهل البیت علیهم السالم )بالعربیة(؛ ج  .باشندیم یهقاعده و آ ینبارز و آشكار ا

 مستندات قاعده

ه کمعلوم شود  م تامدارك آن را مورد بررسی قرار می دهی یم شدآشنا نفی سبیل آیه معنای با مفردات اکنون که 

 ، این قاعده ی فقهی را استخراج کرده اند ؟احادیثیو  اتاز چه آی ءفقها

 د بودن آنمستن قاعده ی نفی سبیل کافران بر مسلمین، از نظر مدرك و سند، بسیار معتبر و محكم است. اعتبار و

 سوره 144 »و  الیسب ینالمؤمن یعل یناهلل للكافر یجعلولن  نسا؛ یسوره  141 یاتالف( آ :ناشی از چهار چیز است

للّه العِزّة و لِرَسولِهِ و و نافقون؛ مسوره   8 » و«  .نَ یا ایُّهَا الَّذینَ آمنوا التَتَّخِذوا الكافِرینَ اَوْلیاء مِنْ دونِ المُوْمِنینساء؛  

   «و لكن المنافقین ال یعلمون لِلْمُوْمِنینَ
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وَ  یحجُبون ال یلَموتامنزلَه بِوَ الكفّارِ  یهعَل یُعلیو ال  یعلواَإلِسالم  : اعتال یثحد معروف به) یمشهور نبو یث( حدب

 قاعده تنقیح مناط   (د  ء( اجماع فقهاج (؛یُورِثونال 

 :یمده یمورد بحث قرار مجداگانه موارد فوق را  ینکا

 آیات استناد به 

 .جود داردو یال(سب ینالمؤمن یعل یناهلل للكافر یجعلولن ) آیه نفی سبیل  جمله یردر تفس یاقوال مختلف 

 در توضیح آیه فرموده اند:)ره( محقق بجنوردی 

ا یكون موجب التشریع حكما الظاهر من معنى اآلیة الشریفة أن اهلل تبارك و تعالى لم یجعل و لن یجعل فی عالم» 

وجب ، مصحّته وذه ولكونه سبیال و سلطانا للكافرین على المؤمنین. و تشریع جواز بیع عبد المسلم من الكافر و نف

د من او یكون المر کرنا،لسلطنة الكافر....  و ال شکّ فی أنّ ظاهر اآلیة الشریفة لو کان فی مقام التشریع هو الذی ذ

 ام الواقعیّةیان األحكفة لبالجعل المنفی فیها هو الجعل التشریعی ال التكوینی، فتكون قاعدة حاکمة على األدلّة المتكلّ

 -یةا، و مفاد هذه اآلا أو بناتکانو ها والیة کلّ أب أو جدّ من طرف األب على أوالده الصغار، أبناءمثال األدلّة األوّلیّة مفاد

سلمین، و نت کانا مو البأنفی الوالیة إذا کان األب أو الجدّ من طرف األب کافرا، و االبن  -بناء على المعنى المذکور

ها فی ذلک یّة، مساقألوّلة بالحكومة الواقعیّة على األدلّة اهكذا فی سائر موارد تطبیق اآلیة، فتكون هذه قاعدة حاکم

 188و187، ص: 1القواعد الفقهیة )للبجنوردی، السید حسن(، ج «ال ضرر و ال ضرار فی اإلسالم»مساق حدیث 

فرماید که در عالم تشریع هیچ گونه شریفه مى ةخداوند تبارك و تعالى در این آیخالصه کالم ایشان این است که :  

 نشده حكمى که موجب سبیل و علو و سلطنت کافر بر مؤمنین و مسلمین باشد وجود ندارد و تشریع و جعل نیز
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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 

 ةشریفه از صفح ةن حكم، موجبى براى علو و سلطنت کافر بر مسلم باشد به مقتضاى این آیآ ةحكمى که از ناحی

  تشریع مرفوع است.

 طبق این بیان نفی سبیل در اینجا بمعنای نفی حكم تشریعی تفسیر شده است.

 نفی سبیل فرموده :  مراد آیهدر   (اعلی اهلل مقامه) عالمه طباطبایی

م ، فمعناه أن الحك«اللَّهُ جْعَلَوَ لَنْ یَ»ن ساریا إلى المنافقین و الكافرین جمیعا، و أما قوله الخطاب للمؤمنین و إن کا) 

ة الغلبمنافقون فء الیومئذ للمؤمنین على الكافرین، و لن ینعكس األمر أبدا، و فیه إیاس للمنافقین، أی لییئس هؤال

 للمؤمنین على الكافرین باآلخره(

اموا ملتزمین ائما ما دهلل دیل أعم من النشأتین: الدنیا و اآلخرة، فإن المؤمنین غالبون بإذن او یمكن أن یكون نفی السب

، ص 5 یزان،الم یی،طباطبا (.139آل عمران: ): ( «ؤْمِنِینَ نْتُمْ مُنْ کُإِوَ ال تَهِنُوا وَ ال تَحْزَنُوا وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ : »بلوازم إیمانهم، قال تعالى

116  

حكم یفاهلل : »ر آیهدسبیل و سلطه کافران است بر مؤمنان در آخرت نه در دنیا . دلیل اصلی این قول ذکر قیامت  نفی

سبیل را اعم از دنیا  نفی ممكن است محل :قول نوشته اند اینمرحوم عالمه نیز بعد از اختیار است  بینكم یوم القیامة

 .ایمان باشند بر کافران غالب هستند زیرا مؤمنان مادامی که ملتزم به ;و آخرت بدانیم

 .ه مراد از آیه نفی سلطه کفار استبر آنند کبرخی از علمای اهل سنت 



 

11  

 

 .....................در آثار فقهاء..........آن موارد کاربردی  قاعده نفی سبیل وررسی ............................ ب

 وآثارهم،  یذهب الذی رجحته و هو أن اللّه ال یجعل للكافرین على المؤمنین سبیال یمحو به دولة المؤمنین، و»

ا یسلّط و دعوت ربی ألّ»...  صلّى اللّه علیه و سلّم قالفی صحیح مسلم عن ثوبان عن النبی  یستبیح بیضتهم، کما جاء

، 5لمنهج، جیعة و االتفسیر المنیر فى العقیدة و الشر .«أی ساحتهم« علیهم عدوا من سوى أنفسهم، فیستبیح بیضتهم

د میان برو انان ازبه گونه ای که طی آن به طور کلی حیثیت و کیان مسلم ؛سلطه کفار است ینف یهمراد از آ 325ص: 

له آ علیه و ی اهللو آثار آن مضمحل گردد . مؤید این تفسیر روایتی است به نقل از صحیح مسلم که پیامبر اکرم صل

  «همستبیح بیضتدعوت ربی ان ال یسلط علیهم عدوا من سوی انفسهم فی»فرموده اند: 

ده و عده عاز جهت  وضیح که کفار هر چندرا در آیه شریفه به معنای حجت دانسته اند، با این ت« سبیل »برخی دیگر 

 325، ص: 5جهمان  . بر مسلمانان برتری یابند، در استدالل، منطق و حجت هرگز بر آنان پیروز و غالب نخواهند بود

 در کتاب بیع می فرماید:  ()قدس سرهلكن طبق بیان حضرت امام خمینی 

ـ مع قطع النظر عن صدرها (  ففیها یالًسب ینالمؤمن یعل یناهلل للكافر یجعل ولن)   یقوله تعال یو ه یمهالكر یهاما اال

 یو االخره او بمعن یاالدن یف هالحج یالنصر او بمعن یبمعن یللكون السب یرهو غ یرالتفاس یـ احتماالت حسب ما ف

الطریق فی جمیع  إلّا فی معناه، و هو« السبیل»و لكن الظاهر عدم استعمال  .یهاو الخارج یهاالعتبار هالسلطن

 /لنساءا »و سَبِیلِ الْمُؤْمِنِینَ    جدّاً فی الكتاب العزیز هب الكریم و غیره، و مواردها کثیراالستعماالت التی وقعت فی الكتا

و سَبِیلَ الغَیِّ  «..146  /األعراف  »و سَبِیلَ الرُّشْدِ  «..142  /األعراف  »و سَبِیلَ الْمُفْسِدِینَ «. .55 /األنعام  »و سَبِیلُ الْمُجْرِمِینَ  «..115

نْ یَجْعَلَ لَ من الممكن أن یكون المراد نفی جعل السبیل مطلقاً، فالمراد أنّه تعالى ....الی ان قال... «.  .146  /ألعراف ا »

 اهللرسول  أیّدأمّا فی التكوین؛ فألنّه تعالى     شریع:الت فی ال و التكوین، فی ال الْمُؤْمِنِینَ، عَلَى سَبِیلًا و طریقاً افِرِینَلِلْك

. و غیر ذلک ممّا بالنصر الوعد و المالئكة، من إمداد و صوریّة، و معنویّة، کثیرة؛ بتأییدات المؤمنین و (سلّم و آله و علیه صلی)
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و قال «..123آل عمران /  » أَذِلَّه  أَنْتُمْ وَ  بِبَدْرٍ اللّهُ نَصَرَکُمُ لَقَدْ وَتوجب قّوةً و شدّةً و اطمئناناً للجیش اإلسالمیّ، کما قال تعالى 

على  اعتباریّهللكافرین سلطة فی التشریع؛ فألنّه لن یجعل اهلل  و أمّا  .25 /هالتوب کَثِیرَه  اطِنَمَو فِی هُلَقَدْ نَصَرَکُمُ اللّ 

ده خلفاءه المعصومین علیهم ولیّاً و سلطاناً على الناس، و من بع علیه و آله و سلّم( اهلل )صلّىاهلل المؤمنین، مثل جعله رسول 

یجعله لهم علیهم،  فهذا أیضاً طریق و سبیل لن العلماء باللّه االمناء على حالله و حرامه  و السالم، و من بعدهم الصاله

   723و 722و 721ص  2ج  یع،کتاب البخمینى، سید روح اللّه موسوى،  .للمؤمنین على الكافرین فی القیامه کما أنّ الحجّه

 هینچه در آآ ینكهبه جهت ابه کار رفته است ناتمام باشد،  یمعان یناز ا یكیدر  یلسب ینكها یادعا رسدیبه نظر م

م از را اع یملونه عخداوند هرگ ین،مصداق آن باشد. بنابرا توانیموارد م یناز ا یکعام است و هر  یمعنا یآمده، نف

 وغلبه  یا و یار دنآنان را د یو فرهنگ یغلبه فكر یاو  درساندن به کافران باش یاریکه موجب  یعیتشر ایو  ینیتكو

ه داشت یر پدنان را آ ینیو تكو یزیكیف یاو  یاعتبار یتسلطه و حاکم یااستدالل و برهان آنها را در آخرت و  یبرتر

 کرده است. یباشد، نف

افران کذ و سلطه اه نفورتحقق گرفته است که  ینبر ا یاله یعیو تشر ینیاست که اراده تكو ینا یهمستفاد از آبنابراین 

د. شاهد دود شومس ی،و اعتبار یو فرهنگ معنوی یاو  ینیو تكو یاعم از خارج یبر مسلمانان، در هر شكل و مصداق

 یهدارند. آ کامل یالل و فرهنگ غنابرهان و استد یثح ازمسلمانان  کندیاست که داللت م یاتیو روا یاتمعنا آ ینا

 ؛﴾و ال من خلفه یدیه ینالباطل من ب یأتیه ال﴿ از آن جمله است:سوره توبه  25

از  کند؛یلت ممختلف دال یو نصرت مسلمانان بر کافران در جنگها یروزیاست که بر پ یاتیو روا یاتآ یگرد شاهد

 یهآ /نصر ) (1 یهآ /فتح )مران؛ عاز سوره آل  124، 125، 123 یاتآ یزو ن(  42یهفصلت،  آ) ؛﴾ینحن یومو  یرهمواطن کث فی نصرکم لقد﴿ جمله:

 . (13 یهآ /صف )؛  (1
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ذ کافران نفو که موجب یهر گونه جعل قانون یعاست که داللت دارد در مقام تشر یاتیو روا یاتآ یزن یگرشاهد د

 باشد در اسالم وجود ندارد.

ه بکافران،  یرتربو  یتکه سلطه و حاکم یقیو طر یلکه هرگونه سب کنندیداللت م یو همانند آنها به روشن یاتآ این

 ست. اداشته باشد، از منظر اسالم مسدود شده  یرا در پ یلئو اسرا یكاهمانند آمر یکافران حرب یژهو

 (144یهآ سوره نساء) «.مِنینَ اَوْلیاء مِنْ دونِ المُوْیا ایُّهَا الَّذینَ آمنوا التَتَّخِذوا الكافِرینَ  »آیه دوم : 

 .اید کافران را بجاى مومنان ولى و تكیه گاه خود قرار ندهیداى کسانى که ایمان آورده

ولى خود  یه گاه وکه کافران )و منافقان( را به جاى مومنان تكمی دهد خدای متعال به مومنان هشدار در این آیه 

قانون  هوجه بشكنى آشكار و شرك به خداوند است و با تكه این عمل یک جرم و قانونهت اینبه ج انتخاب نكنند.

وشنى بر لیل رخواهید د آیا می "عدالت پروردگار موجب استحقاق مجازات شدیدى است لذا به دنبال آن میفرماید:

 ( 180ص 4)تفسیر نمونه ج (بِیناًمُسُلْطاناً  لِلَّهِ عَلَیْكُمْ.)أَ تُرِیدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا "پروردگار درست کنید ضد خود در پیشگاه

لى خود وكیه گاه و که کافران )و منافقان( را به جاى مومنان تهشدار می دهد مومنین به  خدای متعال به چه دلیل 

 ؟انتخاب نكنند

ر مجالس یست دن کسى ممكن نشود و چنیاز مجتمع مؤمنین جدا مى چون کسى که با کفار اتصال داشته باشد، قهراً 

که کنند اکره مىگر مذآنها با یكدی سخنانى که قطعا و محافل کفار حاضر نشود و با آنها انس و عالقه نداشته باشد و

   .طریق باعث سلطه فكری و فرهنگی خواهد شد از این ومی کند نیست تصدیق متعال مورد رضاى خداى 

 (8)منافقون، آیه ﴾یعلمون ال المنافقین لكن و للمؤمنین و للرسول و العزة هلل و﴿آیه سوم : 
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 عزت و برتری ویژه خداوند متعال و بندگان شایسته و مؤمنان است. 

قصود مدون شک سول و مؤمنان منحصر کرده و بعزت و شرافت را در خود و ری متعال آن، خداامثال در این آیه و 

یل ز است وذلمن عزیبنابراین مؤ رسول است.الد و شاهد آن نیز کلمه اناند که پیرو دین اسالماز مؤمنان مسلمانانی

مورد  اًمفهوم هگیرد مصداق  ذلت خواهد بود کبو هر نوع سلطه ای که از سوی کفار بر مؤمنین صورت نخواهد بود 

 آیه شریفه است. نفی

تیار را در اخ زمین زائن آسمان وامروزه نیز دولتهاى استعمارى مثل امریكا و اسرائیل و ازنابش  به گمان اینكه خ

ا بر سر رار داد تقصادى باید در محاصره اقت کنند نمى و یا مذاکره گویند ملتهایى را که در برابر ما تسلیممى ؛دارند

ا یک ارند که ببر ندعقل آیند و تسلیم شوند! این کوردالن تاریخ که شیوه آنها دیروز و امروز یكسان بوده و هست خ

 گردد.مىر قراو عزت پوشالى آنها دستخوش فنا  دهد بر باد مى را اشاره خداوند تمام ثروتها و امكاناتشان

 روایات به استناد 

ته الب است. ث اعتالمشهور نبوی معروف به حدی ،داللت دارد اسالم و مسلمان از کافران برترند یاتی کهروااز جمله 

 شیخ صدوق روایت را از امام صادق علیه السالم نقل می کند.

  یَرِثُونَ  حْجُبُونَ وَ لَاى لَا یَوْتَمَالْإِسْلَامُ یَعْلُو وَ لَا یُعْلَى عَلَیْهِ وَ الْكُفَّارُ بِمَنْزِلَةِ الْ عقَوْلِهِ 

  (5719ح 334، ص: 4ج من ال یحضره الفقیه؛ بَابُ ِمیَراثِ أَْهلِ اْلمِلَلِ)

رث ند و نه اشو یم ردگانند که نه مانع ارثمو کافران همانند  یردگ ینم یبر آن برتر یزیبرتر است و چ یناسالم د

 برند. یم
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 .نفی سبیل، الزم است در دو جهت تحقیق شودبرای بررسی روایت بر قاعده 

    اول : جهت داللی 

 دوم: جهت سندی

م نسبت مسلمان ه ،اسالم و برتری علو بموجباوالً : توجه کنیم. به دو نكته  باید حدیثو سند قبل از بیان داللت 

 بغیرمسلمان برتری پیدا خواهد کرد. 

ی،  ، سیاسطقىمنجاری،ت، اقتصادی، نظامى ةغلبشامل هر غلبه ای می شود اعم از عام است بنابراین «یُعلى»کلمه دوماً: 

 .تكوینی است و تشریعى ةدر آخرت و یا غلب ةیا غلب فرهنگی

 اما داللت : صاحب عناوین در توضیح این مطلب فرموده: 

آنان  یراز یست؛ن یاست بسنده شود بحث ینهقر ینتربه فهم فقها که بزرگ یل،سب یبر قاعده نف یتاگر در داللت روا

. و اگر بر اساس قواعد الفاظ استدالل کنندیبر قاعده استدالل م یتبه داللت روا یاشكال یچبدون ه یاردر موارد بس

 یااسالم است و  یرمطلق غ یامراد از متعلق  ین،حذف شده، بنابرا «یعلواالسالم »توجه داشت، متعلق جمله  یدشود، با

صورت، جمله اول بر علو اسالم بر کافران داللت دارد.  ینمقابله اسالم با کفاران، تنها کافران مقصودند. در ا هینبه قر

 یدتأک یاز جهت یز.  جمله دوم نکندینبودن اسالم و کافران داللت م یبر عدم علو کافران و مساو یزجمله اول ن ینهم

مدلول بخش  ین،بر اسالم علو نخواهد داشت. بنابرا یزیران چکه از کاف کندیداللت م یجمله اول است و از جهت

 یعدم برابر یزبر عدم علو کافران و ن یزفراز اول عبارت است از علو اسالم و عدم علو کافران بر اسالم. جزء دوم ن

 خودش تمام خواهد بود. یرعلو اسالم بر غ یجه. در نتکندیآنان با اسالم داللت م
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 یتسند روااما 

 یرائند و قاست و صدوق آن را گزارش کرده است، اما شواه ینبو یتگفت: روا ینچن توانیم یتسند روا درباره

 اعتبار آن را اثبات کند؛ از جمله: تواندیم

است.  ه کار بردهرا ب« قوله»جزم و قطع آن را گزارش کرده و عبارت شكل به  اعلی اهلل مقامه  صدوق یخ: شاوالً

 اند.وت قائل شدهآورده است تفا« عنه یرو» یاو « قوله )ص(»که صدوق به عنوان مرسالتی  نیااز بزرگان م یاریبس

  - 152، ص: 4کتاب النكاح )مكارم(؛ ج اولی دال برحجیت مرسله است و دومی دال بر ارسال و ضعف روایت است.

  :فرمایددر این باره می)قدس سره( حضرت امام 

ع علمه مصحّ إلّا وق ال یالنسبة إلى الصادق علیه السّالم على نحو الجزم من مثل الصدفإنّ هذا النحو من اإلرسال و » 

حكمه على ی عمیر، فبن أبابصدور الروایة، و معلوم من طریقته أنّ النسبة لیس من االجتهاد. فهو إمّا اتّكل على مرسلة 

  «.لى طریقتهإلنظر عن توثیق الوسائط با نحو الجزم یوجب الوثوق بها، و إمّا جزم بصدورها مستقال، و هو ال یقصر

 48و47، ص: 1(؛ جهالقدیم -ارة )لإلمام الخمینی، ط کتاب الطه

خ چون شی آنهم به نحو جزم، از فردی علیه السالمیعنی: اینگونه مرسل آوردن حدیث و نسبت دادن آن به معصوم 

ه کن است با توجه به اینكه روش صدوق ایشود، مگر اینكه علم به صدور روایت داشته باشد. صدوق صادر نمی

م یا بر معصو نسبت دادن روایت به معصوم از راه اجتهاد و طرق اجتهادی نیست.پس او در نسبت دادن مرسالت به

 ی به چنینمستقل ابی عمیر تكیه دارد )که نشانگر جزم او و موجب وثوق بدان روایت است( و یا از طریقابن مرسله

 که در این صورت نیز، با توجه به روش او کمتر از توثیق وسائط نیست.جزمی دست یافته، 
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ز فقه ا یاریرد بساند و در مواعمل کرده یتروا ینعمل مشهور، جابر ضعف سند است، فقها به ا ینكها ی: بر مبناثانیاً

 اند. به آن استدالل نموده

 . شودیاز صاحب نظران گزارش م یبخش تنها کالم برخ یندر ا

 :گویدیم وردیق بجنمحق

قهیة فالقواعد ال (م به.فمن حیث السند موثوق الصدور عن النبی صلّى اللّه علیه و آله الشتهاره بین الفقهاء و عمله)

  190، ص: 1)للبجنوردی، السید حسن(؛ ج

 :گویدیدرباره سند م ینعناو صاحب

 بن الفتاح عبد میر دسی مراغى،) «  مالحظة سنده لقبول بحیث یغنی عنالخبر المشهور فی ألسنة الفقهاء المتلقى با» 

                   (352، ص: 2العناوین الفقهیة؛ جحسینى  على
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 :فرمایدیباره م یندر ا )قدس سره( امام حضرت

نسبه  قدّس سرّه()لصدوق الشیخ فال إشكال فی کونه معتمداً علیه؛ لكونه مشهوراً بین الفریقین على ما شهد به اإلعالم ، و ا

ت اهلل حضرت آی . 726، ص: 2؛ جکتاب البیع )لإلمام الخمینی(جزماً  فهو من المراسیل المعتبرة. )صلّى الّله علیه و آله و سّلم(إلى النبیّ 

ب جبران اند که عمل اصحااین روایت مرسله است ولى مشهور به آن عمل کرده می گوید: )زید عزه( زیمكارم شیرا

    59و ص:  58، ص: 2کتاب النكاح )مكارم(؛ جکند. ضعف روایت مى

 د.واهد شخ یتو وثوق به صدور روا ینانهم رفته موجب اطم یرونقل اشتهار در گفتار این بزرگان بنابراین 

له از آن جم ه سماعهاز باب نمونه موثق داللت داردبر کافر وجود دارد که بر عزت و علو مسلمان  یزن یگرید یاتروا

 است:

ها و لم أموره کل لمؤمنفی الموثق کالصحیح عن سماعة قال: قال أبو عبد اهلل علیه السالم إن اهلل عز و جل فوض إلى ا

 یكون أن ینبغی فالمؤمن ْؤمِنِینَ؟لِلْمُ وَ لِرَسُولِهِ وَ  الْعِزَّةُ هِجل وَ لِلّ یفوض إلیه أن یذل نفسه أ لم تسمع لقول اهلل عز و

لى، حرّ، عام - 63، ص: 5إلسالمیة(؛ جا -الكافی )ط  یعقوب بن محمد جعفر، ابو کلینى، .اإلسالم و باإلیمان اهلل یعزه ذلیال یكون ال و عزیزا

  157، ص: 16وسائل الشیعة، ج محمد بن حسن

 یلست که ذلو نداده ابه ا را یاراخت ینهمه کارها را به مؤمن داده، اما ا یارفرمود: خداوند اخت علیه السالمامام صادق 

است  زاوارسپس مؤمن  ا و رسول و مومنین است: و عزت از آن خدفرمایدیم یتعال یکه خدا اییدهباشد. مگر نشن

   او را بوسیله ایمان و اسالم عزیز نموده است.و ذلیل نخواهد بود و خدای متعال که عزیز باشد 
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 دلیل سوم : اجماع فقهاء

، لى المسلمافر عهو اإلجماع المحصّل القطعی على أنّه لیس هناك حكم مجعول فی اإلسالم یكون موجبا لتسلّط الك

و  ة للكافر،لمؤمنتزویج ابل جمیع األحكام المجعولة فیه روعی فیها علوّ المسلمین على غیرهم، کمسألة عدم جواز 

لقواعد الفقهیة ا ل ذلک.أمثا وعدم جواز بیع العبد المسلم على الكافر، و عدم صحّة جعل الكافر والیا و ولیّا على المسلم، 

 191، ص: 1)للبجنوردی، السید حسن(؛ ج

، ه استکه سبب سلطه کافر بر مسلمان شود جعل نشد یدر اسالم حكم ینكهاست بر ا یاجماع محصل قطع یلدل

  شده است. یتمسلمانان رعا یاحكام در اسالم برتر یبلكه در جعل تمام

 نباشد. یحصح یاستدالل به اجماع از جهات رسدیبه نظر م

 اوال: بنابر آنچه در سابق توضیح داده شد؛ مراد از نفی اعم از تكوینی و تشریعی است.

م ست، دست کا یکقطعاً مدر ییمهمراه است، اگر نگو یات،و روا یاتگونه اجماعات که با استدالل به آ یناثانیاً:

ه دست ما بکه  یمعتبر یلدل یاو  علیه السالم کاشف از قول معصوم یو اجماع مدرک رود،یبودن آن م یاحتمال مدرک

 .یستباشد ن یدهنرس

در  منقول را اجماع خبر واحد، اخبار از یتکه ادله حج استابت شده اصول ث علم اجماع منقول است و در ین: الثاًثا

از  یحس خباراخبر واحد،  یتاز قول معصوم است و ادله حج یو نه حس ینقل اجماع، اخبار حدس یراز گیرد؛یبر نم

 .شودیقول معصوم را شامل م
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 تنقیح مناطدلیل چهارم: 

 ی،قطع مناط یحنقتبر اساس قاعده در دلیل شرعی احراز شود  مناط قطعیو مالك احكام  فقهای شیعه فرموده اند اگر

ه ک یگرد (، حكم به مواردشودیحكم م یقتض یا)العلة تعمم و تخصص؛ علت حكم موجب توسعه و از باب اینكه 

جمعى از پژوهشگران زیر و 197: دائرة المعارف فقه مقارن، ص مكارم ناصر شیرازى،) .شودیم همان علت و مناط راداشته باشد توسعه داده

  ( 644، ص: 2فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السالم؛ جنظر شاهرودى، سید محمود هاشمى 

ه و ز سلطااز جلوگیری لذا در بحث کنونی شارع مقدس به مناط حكم و علت قطعی اشاره کرده است و آن عبارت 

  حاکمیت کافران بر مسلمانان و مقدسات آنهاست.

ارت است یز عببه عنوان مثال، فروش عبد مسلمان ونیز فروش قرآن به کافران جایز نیست و علت قطعی این حكم ن

یز نیست سلمان جامرد غیر مسلمان با زن م ازدواج همچنین  از سلطه پیدا نكردن کافر بر مسلمان و مقدسات اسالم.

 بحكمی که موج شده است. بر اساس قاعده تنقیح مناط،و علت قطعی آن نیز همان عدم سلطه کافر بر مسلمان بیان 

ه و حكمی ک ر عملهسلطه کافر بر مسلمان باشد جایز نیست. بنابراین، قاعده نفی سبیل که داللت دارد بر نادرستی 

 زمینه ساز حاکمیت وسلطه کافران باشد، با تنقیح مناط ثابت خواهد شد. 

 تطبیقات قاعده و موارد کاربردی آن

 للمسلم  -أی الكافر -جواز تملّكه عدم .1

وع نو یا هر  خشیدنببر اساس این قاعده کافر به هیچ وجه اجازه مالكیت مسلمان را اعم از خرید ، مصالحه ، هبه و 

 نقل شرعی را نخواهد داشت.
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ه رز ذلت بابادیق دلیل: به جهت اینكه خرید مسلمان بوسیله کافر یكی از بزرگترین سلطه به حساب می آید و از مص

 خودکافر  موالی در دست به همین دلیل در مورد عبد کافری که علیه السالمشمار می رود. لذا حضرت امیرالمؤمنین 

 .و می دهدخرید احكم به مسلمان می شد ،

قد  مّیتی بعبد ذألسّالم إنّ أمیر المؤمنین علیه ا»فی المرسل عن حمّاد بن عیسى، عن أبی عبد اللّه علیه الساّلم: » 

، 7اإلسالمیة(، ج -فی )ط الكا «عنده أسلم، فقال علیه السّالم: اذهبوا فبیعوه من المسلمین و ادفعوا ثمنه إلى صاحبه و ال تقرّوه

  -432ص: 

 الی الكافرالمشهور عدم جواز نقل المصحف . 2

  :نمونهباب دلیل: مشور برای اثبات نظر خود به به یک سری اخبار مستفیضه تمسک می کنند. از 

 -فِی شِرَائِهَا قُلْتُ فَمَا تَقُولُ -هَا حَرَام فَ فَإِنَّ بَیْعَ لْمَصَاحِوا اعَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا تَبِیعُ

لَیْکَ حَرَاماً وَ فَیَكُونَ عَ - الْقُرْآنُ مَكْتُوب لْوَرَقَ وَ فِیهِا مِنْهُ رِیَتَشْتَ  وَ إِیَّاكَ أَنْ  -قَالَ اشْتَرِ مِنْهُ الدَّفَّتَیْنِ وَ الْحَدِیدَ وَ الْغِلَافَ 

  -  161، ص: 17وسائل الشیعة؛ جعَلَى مَنْ بَاعَهُ حَرَاماً. 

 

عد بی دهد مبیع قرآن کریم را جایز نمی شمارد و حكم به حرمت  علیه السالمدر این روایت حضرت امام صادق 

 می فرماید البته خریدن زیور ، جعبه و جلد قرآن جایز است . یه السالمعلامام 
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 :می فرماید  )قدس سره(امام خمینی 

ر له، و هو أعمّ لّک الكافدم تمععلى فرض تمامیّتها  ضى األدلّهکتاب البیع، و إلّا فمقت و الظاهر أنّ هذا العنوان بمناسبه»

، و لزوم هانةمن العنوان.و ال بدّ من تمحیص البحث فی ذلک مع قطع النظر عن طریان عناوین أُخر، کعنوان اإل

 (720، ص: 2ی(؛ جنلإلمام الخمیب البیع ))کتا «.عدم تمامیّتهعلى فرض تمامیّته ال یختصّ بالكافر، مضافاً إلى  -التنجیس؛ فإنّ ذلک

ن م از عنوااع طلبم عدم مالكیت کافر نسبت به کتاب است و این ،بر فرض تمامیتبیع مقتضای ادله  :امام می فرماید

به  د مختصو اگر چنانچه حرمت بیع کتاب بر اساس اهانت و نجاست کردن کافر باشد؛ این موارمورد بحث است 

اب، از نقل کتبه جو واز نقل کتاب به کافر است . ایشان در مقام استنادخالصه نظر حضرت امام  جکافر نخواهد بود. 

 تمسک می کند. اهلل علیه و آله یصلبه روایتی از پیامبر اکرم 

یة و کتب فیه آ اإلسالم، م إلى: أنّه کتب إلى عدّه من الملوك کتاباً یدعوهصلّى اللّه علیه و آله و سلّم(و قد ورد عن رسول اللّه )»

: 20بحار األنوار ». «. 64آل عمران/ » بَیْنَُكمْ. یْنَنا وَ اءٍ بَمن الكتاب العزیز، و هو قوله تعالى قُلْ یا َأهْلَ الْكِتاِب تَعالَوْا إِلى کَلِمَةٍ سَو

لتی وقعت زاء األجافرّق بین یّ إهانة لما فعل؛ فإّن أجزاء المصحف کنفسه، إلّا أن یو لو کان التسلیط الخارج  .....« 386

من  و أضعفه. لعظیم بین الكالم الخارجیّ و غیرها.  و کیف کان: لیس النقل و نحوه إهانة للكتاب، بل لعلّ نشره ت

  الكفّار.ا اختصّ بلک لمذجیس، و لو تمّ ذلک التشبّث بحرمة التنجیس ؛ لعدم المالزمة بین النقل و التسلیط و بین التن

کتاب البیع )    «.الحرام قدّمةو لو قلنا: بحرمة م مضافاً إلى أنّ حرمة التنجیس ال توجب حرمة البیع أو النقل أو التسلیط،

 (720، ص: 2)لإلمام الخمینی(؛ ج
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اده و پاسخ د اشكاالت متعددی را مطرح نموده و جداگانه به هر یک همصباح الفقاهدر کتاب  همچنین محقق خوئی

 می دهند.کتاب  حكم به جواز بیعدر نهایت 

  أقول: تحقیق الكالم هنا یقع فی ناحیتین

ن م جوز بیعهیفهل  االولى: جواز تملک الكافر للمصحف و عدم جوازه. الثانیة: أنه بناء على جواز بیعه من المسلم

 أما على القول بحرمة بیعه منه فیحرم بیعه من الكافر باألولویة القطعیة الكافر أوال؟ و

و  بالدلیل، ء إال ما خرجفالظاهر هو الجواز لألصل، فان مقتضاه جواز تملک کل شخص ألی شی : إما الناحیة األولى

 ز ذلک ألیو جواهآنفا من الواضح جدا أنا لم نجد ما یدل على حرمة تملک الكافر للمصحف، بل الظاهر مما ذکرناه 

  أحد من الناس.

 فقد استدل المصنف على حرمة بیع المصحف من الكافر بوجوه: : و أما الناحیة الثانیة

 األول: فحوى ما دل على عدم تملک الكافر للمسلم.

ملک، و  إال فییع بذ ال إو فیه أوال: أنه ال دلیل على ذلک، بل ما دل على وجوب بیعه یدل بااللتزام على تملكه إیاه، 

یأتی ملک، و س ال فیإأیضا ذکر الفقهاء أنه لو اشترى الكافر أحد عمودیه المسلم فإنه ینعتق علیه، مع أنه ال عتق 

 تفصیل ذلک فی البحث عن شرائط العوضین.

فی نفسه،  و ثانیا: لو سلمنا ثبوت الحكم فی العبد المسلم فال نسلم قیاس المصحف علیه، فإنه مضافا الى بطالن القیاس

امه، کما إذا جعله فی مكتبة علیه، بخالف تملكه للمصحف فإنه ربما یزید فی احتر أن فی تملک الكافر للمسلم ذالً

  -( 490، ص: 1)المكاسب(؛ جالفقاهه ) مصباح  لالطالع على آیاته و براهینه، بل قد تترتب على ذلک هدایته إلى اإلسالم. هنظیف
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 مطرح نموده و به آنها پاسخ می دهد. سپس ایشان  دو اشكال دیگر

 است، لذا قرآن به د و بی مباالتی بودن او موجب هتک حرمتمصحف به کافر به دلیل عدم تقیّ فروختن اشكال اول :

 خواهد بود. حرام نفروش آ

عنی یباید دانست که رابطه بین هتک حرمت قرآن و فروش آن به کافر عموم و خصوص من وجه است جواب : 

 واده  کند استف است از فروش قرآن به کافر هتک حرمتی اتفاق نیفتد مثل اینكه کافر بخواهد از محتوای آن ممكن

این  رمت درپیش نمی آید بلكه حبعد آن را در کتابخانه خود قرار دهد که در این صورت نه تنها هتک حرمتی 

كان هد مثل اینكه قرآن را در مصورت حفظ شده است. و گاهی ممكن است هتک حرمت از سوی مسلمان رخ د

ود افر جمع شکر فر دنامناسبی قرار داده و یا با آن معامله کتاب و یا مجله معمولی کند و گاهی ممكن است  هر دو 

 مثل اینكه کافر قرآن را خریداری کرده و نسبت به آن هتک حرمت کند ونبذه وراء ظهره    

طوب آن ست مردستلزم نجاست آن است به جهت اینكه گاهی وقتها با اشكال دوم : گفته شده فروش قرآن به کافر م

 را لمس کرده و از این جهت باعث حرمت ان خواهد شد.

  .ستاجواب : اوالً فروش قرآن مستلزم نجاست نخواهد بود چرا که رابطه بین آنها عام و خاص من وجه 

ه زد گفتمر بساخفروش انگور به کسی که می خواهد ثانیاً: این مطلب از صغریات اعانت بر اثم است و ما در بحث 

 مگر در موارد خاص.  ایم که دلیلی بر حرمت آن نیست

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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 ی ادعیه وتابهامت فروش قرآن بر کافر تمام شود  مقتضای آن حرمت فروش کدر نهایت می فرماید :  اگر داللت حر

  491، ص: 1جمكاسب(؛ )المصباح الفقاههاست خصوصاً اگر شامل بر اسم های خدا و انبیاء واالئمه اطهار باشد .  روایات

 ت حتی خاكوایاعیه و رو همچنین کتابهای  تفسیر و اد آنچه به نظر می رسد این است که اگر نقل و یا بیع مصحف

جایز  ن شودآو تسلط  به کافر منجر به هتک حرمت یا پرده کعبه کربال و یا خاك ضریح امام حسین علیه السالم

ین انست که اداید بالبته  اگر از طریق فروش یا نقل آن سبب هدایت آن شود خالی از اشكال است. نخواهد بود و االّ

تابهای کو  صحفماگر با علم به اینكه از سوی مسلمان به سبب بی احترامی به بحث اختصاص به کافر ندارد، بلكه 

 نخواهد بود.هتک حرمتی رخ دهد، فروش آن جایز و تفسیر و امثال آن ادعیه و زیارات 

  و ما یصنع منها من آجر أو خزف هبیع األرض الشریف. 3

 (339، ص: 22ججواهر الكالم فی شرح شرائع اإلسالم؛ نجفى، صاحب الجواهر، )

 .جایز نیست به کافرانو معلقات آن اعم از آجر و خشت و غیره  اماکن مقدس ینهایفروش زم

 

 عدم ارث الكافر من المسلم. 4

لمواریث، ص: االطالق،  -لة تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلنكرانى، محمد فاضل موحدى، ) از باب نمونه:وجود روایات متواتر، دلیل: 

316 )-  

وبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ قَالَ سَنِ بْنِ مَحْبُنِ الْحَ عَادِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَ (ما رواه المشایخ الثالثهروایت اول : )

 (11، ص: 26یعة؛ جوسائل الش) هُ.ثُ لَا تَرِ هِیَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الْمُسْلِمُ یَرِثُ امْرَأَتَهُ الذِّمِّیَّةَ وَ
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 الْكَافِرُ لَا وَ -رَ وَ یَرِثُهُ الْكَافِحْجُبُیَ الحسن بن صالح، عن أبی عبد اللّه )علیه السّالم( قَالَ: الْمُسْلِمُ  هو روایروایت دوم : 

 (12، ص: 26؛ جهمان )یَحْجُبُ الْمُسْلِمَ  وَ لَا یَرِثُهُ. 

نْ یَرِثَ  لِلْمُسْلِمِ أَوَمُسْلِمَ رُ الْخدیجه، عن أبی عبد اللّه )علیه السّالم( قال: لَا یَرِثُ الْكَافِو روایة أبی روایت سوم : 

 (345، ص: 19؛ ج)همان ءٍ.إِلَّا أَنْ یَكُونَ الْمُسْلِمُ قَدْ أَوْصَى لِلْكَافِرِ بِشَیْ -الْكَافِرَ

 سلمان.مانع نشدن وارث طبقه اول کافر از ارث طبقه دوم م. 5

 ( 284، ص: 5جامع المدارك فی شرح مختصر النافع، جخوانسارى، سید احمد بن یوسف  )

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

 (350ص: ، 2)العناوین الفقهیة؛ ج والیة له، و ال أولویة له فی المیراث.

 همان. . عدم لزوم إطاعة الكافر فی مقامات لو کان مسلما لوجب7

 همان . . عدم نفوذ قضاء الكافر و إن جمع سائر الشرائط8

 351ص 2همان ج  . عدم والیته على صغیر أو مجنون أو سفیه فی نكاح أو مال.9

 . همان. عدم جواز وکالته على مسلم لكافر أو مسلم10

 همان .له إذا کان المشتری مسلما و إن کان البائع کافرا عدم ثبوت شفعة. 11

 مانه.ی العدةلزوج فعدم جواز نكاحه للمسلمة ابتداء و کذا استدامة، فإن بإسالمها یبطل النكاح لو لم یسلم ا. 12

 همان. . عدم ثبوت شفعة له إذا کان المشتری مسلما و إن کان البائع کافرا13
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  رهنه أو استیجاره للكافر .  عدم جواز بیع السلم أو14

 ( -413، ص: 1إیضاح الفوائد فی شرح مشكالت القواعد؛ ج )

 . .و کذا عاریته . منع إجارة العبد المسلم للكافر مطلقا15

 (179، ص: 4القدیمة(؛ ج -مفتاح الكرامة فی شرح قواعد العالمة )ط )عاملى، سید جواد بن محمد حسینى، 

و اند.هنباط کردحكم آنها را است یلسب یبر اساس قاعده نفشیعه  یاست که فقها یاز موارد بخشیآنچه مالحظه شد 

ر ب بسیااند  البته حضرت امام در جهت توسعه این بحث مطالکرده  یاساس مش ینخود برهم یفقه یدر فتاوا

حرام و هر  شودیم ل،ئیو اسرا یكاامر یژهبه و یگانگان،و آنچه را سبب سلطه و نفوذ بارزنده ای را بیان نموده اند 

 ینه وعروف مدرکتاب امر به  یشاناست ا است، واجب دانسته یذلت وخوار ینرفتن از ا یرونرا که موجب ب یکار

 اند.کرده یلقتمعروف  یااساس منكر و  یناند، بر هممنكر ندانسته یامعروف و  یگرانکه د رااز آنچه  یاریاز منكر، بس

 یبه زندگ شده فراموش یایرا از زوا یاز قواعد و ادله فقه یاریتوانست بس ینش،و عمق ب یدامام با سعه د حضرت

با یشان اند. ک یزیر یهراپا یبخش را استنباط و شالوده حكمت اسالم یاتح یملتها بكشاند و احكام فقه یاجتماع

 :کنیمینقل ماز باب نمونه از آنها را  یدارد که برخ خنانیس یلسب یتوجه به قاعده نف

همچو  کی یدبامسلم بر ستم قرار نداده است. هرگز ن یرغ یبرا یاسلطه یتبارك و تعال یهرگز خدا گویدیم قرآن

. ﴾یالًبس ینلمؤمنا یعل یناهلل للكافر یجعل لن﴿بكند  یداپ یدراه نبا یکاصال  یراه یک یتسلط یکواقع شود  یزیچ

 . ین... بر مسلمسدفا یقدرتها ینو ا ینداشته باشند مشرک نباید راه اصالً
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 . در برابر طرح استیالى اجانب بر بالد مسلمین2693مسأله 

ل اسطة عمّاوا با یاند )چه بدون واسطه اگر مسلمانان بترسند که اجانب نقشة استیال بر بالد مسلمین را کشیده -1

 د.ع کننامكان داشته باشد، دفا اى کهخود، از خارج یا داخل(، واجب است از ممالک اسالمى به هر وسیله

مالک مط بر هایى از طرف اجانب کشیده شده باشد که خوف آن باشد که تسلاگر در داخل ممالک اسالمى نقشه -2

وذ آنها د و از نفهم بزنناى که ممكن است، نقشه آنها را بهاسالمى پیدا کنند، واجب است بر مسلمانان که با هر وسیله

 جلوگیرى کنند.

 . در برابر نفوذ سیاسى و اقتصادى مشكوك اجانب2694ه مسأل

به  نند، دفاعیدا کاگر به واسطة نفوذ سیاسى یا اقتصادى و تجارى اجانب، خوف آن باشد که تسلط بر بالد مسلمین پ

 هر نحو ممكن و قطع ایادى اجانب )چه عمّال داخلى و چه خارجى( بر مسلمانان واجب است.

 روابط مشكوك سیاسى اجانب. در برابر 2695مسأله 

لط پیدا ى، تسهاى اسالمى و دول اجانب، خوف آن باشد که اجانب بر ممالک اسالماگر در روابط سیاسى بین دولت

مى دول اسال نند وکنند )هر چند تسلط سیاسى و اقتصادى باشد( بر مسلمانان الزم است با این نحو روابط مخالفت ک

 603توضیح المسائل )امام خمینى(؛ ص: ام کنند. را به قطع این گونه روابط الز
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 . کسى که موجب گسترش نفوذ اجانب است2698مسأله 

ا ییاسى ساگر بعضى از رؤساى ممالک اسالمى یا بعض وکالى مجلسین موجب گسترش نفوذ اجانب شود )چه نفوذ 

 اقتصادى یا نظامى( که مخالف مصالح اسالم و مسلمانان است:

ده به حق بو ن مقامخیانت از مقامى که دارد )هر مقامى باشد( منعزل است )اگر فرض شود که احراز آدر اثر این  -1

 است(.

 امام) ائلالمس وضیحت ند.بر مسلمانان الزم است به هر نحو که ممكن شود آنان را با رعایت موازین شرعى مجازات نمای -2

 604: ص ؛(خمینى
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 گیری: نتیجه 

 است: یتهمحائز ا یارصورت گرفت توجه به چند محور بس یلسب یکه از قاعده نف یریمجموع با توجه به تفس در

سبت به ن جانب،ی کاربردی عامل بسیار مهمی در بازدارندگی از تسلط اقاعده فقه یکبه عنوان   یلسب یقاعده نف

ستند مو  یحصر متقن عقلی و نقلی یلدال یهبر پاخواهد بود. و که مربوط به روابط مسلمان و کافر  یهمه احكام

 .یرفتپذ آن را توانیم

 یدگاهد و ینیب اهلل...( جهان یجعل)و لن  یلسب ینف یفهشر یهآن، بر محور آ یادله اقامه شده برابا توجه به 

 . دهدیمسلمانان در روابط خود با کافران ارائه م یرا برا یاخواهانهعزت

ب با تناسمو...  یاقتصاد یاسی،مختلف س یهادر حوزه یمسلمانان در کشور اسالم یبه طور مشخص عزت و سربلند

 یینتع در یداباست که  یمقاصد عام و کل یااز مصالح  یكیاسالم و مسلمانان قرار گرفته،  یکه برا ینیعزت تكو

 .یردو کافران مد نظر قرار گ انانمسلم یاندر عرصه روابط م یکالن نظام اسالم هاییاستس

در  انانمسلم ی. عزت و سربلندشودیارائه شد روشن مو آیات دیگر  یلسب ینف یفهشر یهکه از آ یریتفسبر اساس 

. اما شودیم یادمصالح عام  یااز مقاصد  یكیاست که از آن به عنوان  یاز اصول ثابت نظام اسالم یكیبرابر کافران 

از آن و گام برداشتن  یریگشود تا بهره یدهد یو منافع مل مصالح یصضوابط تشخ یرهمراه با سا یداصل ثابت با ینا

 یقاعده فقه ینکه ا یمکن یحتصر یدباشد. و در آخر با یتو عقالن ییایپو ی،نگردر جهت تحقق آن همراه با واقع

مختلف  یهادر عرصه احتمالییمسلمانان را از وابستگ یموجود را طرد نموده و به طور کل هایینهدر همه زم یالءاست

 است. ینیتشریعى و تكو ةدر آخرت و یا غلب ةیا غلب یفرهنگ  یاسی،س ی،منطقى،تجار ی،نظامى، اقتصاد ةاعم ازغلب

 .کندیم ینف
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