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سخن ناشر

رشته حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش به عنوان یکی از پرطرفدارترین 
به  را  انسانی  علوم  دانشجویان  از  زیادی  گروه  کشور،  دانشگاهی  رشته های 
وارد عرصه خدمت  تحصیل،  از  که پس  دانشجویانی  است.  نموده  خود جلب 
ایفای وظیفه مشغول می شوند.  به  و جایگاه های گوناگون  و در مناصب  شده 
منابع علمی یی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل 
دانشجویان بر مدار آن ها قرار دارد، در واقع مجموعه کتب و جزواتی هستند 
که طی سالیان متمادی کمتر تغییر یافته و از صورتی به صورت دیگر تبدل 
پیدا کرده اند. این در حالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های 
پربار و سودمند، امری غیر قابل انکار است. به این ترتیب ضرورت تدوین کتب 
نیز رشته  و  این رشته  دانشجویان  علمی  نیازهای  رفع  برای  ارزشمند  و  غنی 
که  کتبی  گیرد.  قرار  توجه  مورد  از گذشته  بیش  باید  به حقوق،  قریب  های 
از یک سو، روزآمدی و از سوی دیگر، تناسب با نیاز دانش پژوهان در آن ها، 
باشد. موسسه آموزش عالی  ناشر و نویسنده، قرار گرفته  مورد توجه و لحاظ 
آزاد چتردانش به عنوان مجموعه ای پیشگام در امر نشر کتب آموزشی روزآمد 
و غنی، توانسته است گام های موثری در همراهی با دانشجویان رشته حقوق 
بردارد. این موسسه افتخار دارد که با بهره مندی از تجربیات فراوان خود و با 
رصد دقیق نیازهای علمی دانشجویان، اقدام به تولید آثاری نماید که مهم ترین 
دستاورد آن ها، تسهیل آموزش و تسریع یادگیری باشد. انتشارات چتر دانش 
امیدوار است که در این مسیر، بتواند با ارائه خدمات درخشان، شایستگی های 

خود را به اثبات رساند.

                              فرزاد دانشور
                           مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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مقدمه

الحمد هلل رب العالمین و صالة و السالم علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و 
اللعن علی اعدائهم اجمعین. خدای متعال را شکرگزارم که توفیق عنایت فرمود تا در جهت 
بهره مند شدن از کتاب شریفش توانستم مدتی در باب احکام موجود در قرآن مطالعه و 

دقتی بکنم. 
فقهای عظام شیعه منابع فقه را منحصر در کتاب اهلل، سنت پیامبر ، سیره و اجماع فقها 
و عقل شمرده اند و استنباط احکام را از طریق اجتهاد در این منابع ممکن می دانند. به 
طوری که هیچ یک از این منابع به تنهایی برای استنباط حکم کافی نیست. اینجانب در 
این کتاب در صدد استنباط حکم نیستم و سعی کرده ام که قول مشهور فقهای شیعه را مد 
نظر داشته باشم و آیاتی که بعضًا فقها برای تأیید حکم خود استشهاد کرده اند نقل کنم. 
تاكنون كتابهاى متعّدد و تألیفات گرانسنگى، در موضوع آیات االحکام به نگارش در آمده 
 زبدة البیان مقّدس اردبیلى ، است در بین آن ها كتاب هاى كنزالعرفان فاضل مقداد
و مسالک األفهام شهید ثانی  از مشهورترین آنهاست. بنده نیز با بهره گیری از این 
کتب، و تفاسیری که در حول این آیات نوشته شده است توضیح و شرح مختصری راجع به 
این آیات بیان نموده ام و در نظر داشتم که هم ترجمه آیات و هم توضیح آن بدون تکلف 
و روان تقریر گردد. که انشاء اهلل برای طالب و دانشجویان مثمر ثمر خواهد بود. در ضمن 
در ترجمه آیات عمدتًا از ترجمه آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی  بهره گرفته ام و در 
بعضی موارد از ترجمه جناب آقای فوالدوند نیز استفاده کرده ام که جا دارد خواننده محترم 

قبل از ورود در بحث به دقت ترجمه آیات را مد نظر داشته باشند.
مهدی رحیمی
 اردیبهشت 1394 ه.ش
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فصل اول: اکتساب و در آمدها

مكاسب و داد و ستدها جزو امور ضرورى انسان است، چرا كه در بقاى شخص، نیاز به غذا و 
لباس و مسكن وجود دارد و این امور ابتدائا مهیا نیست بلكه كسى كه قدرت داد و ستد 
را دارد، با تالش خود آن ها را به دست می آورد. »راه هاى تحصیل درآمد بر كسانى كه 
قدرت دارند، متفاوت است و بهترین راه ها آن است كه توّسط خرید و فروش، صنعت و 
تولید و كشاورزى انجام پذیرد.«1 خداوند متعال به داود  وحى فرمود: »تو بنده نیکى 
هستى، جز آنكه از بیت المال ارتزاق مى كنى. داود به گریه و ناله افتاد. خداوند متعال به او 
وحى فرستاد كه: من آهن را براى تو نرم ساختم سپس داود از آهن، زره هایى مى ساخت 

و آن ها را مى فروخت و از درآمد آن روزى مى خورد و از باقى مانده آن صدقه مى داد«.2

طلب روزى به احكام پنج گانه تقسيم مى شود: 
1- گاهى طلب روزى واجب است و آن موردى است كه انسان به آن ناچار گردد و راهى جز 

طلب و تالش نداشته باشد؛
2- گاهى طلب روزى مستحّب است و آن موردى است كه هدفش این است که بر خانواده اش 
توسعه دهد و به دیگران كمک و مساعدت نماید. پیامبرخدا  فرمود: فردى كه جهت 

آسایش خانواده اش تالش مى كند همانند مجاهد راه خداست؛3
3- گاهى طلب روزى مباح است و آن موردى است كه در پى جستجوى مال و ثروت از غیر 

موارد منهّى عنه برآید؛
4- گاهى طلب روزى مكروه است و آن موردى است كه مشتمل بر عملی باشد كه سزاوار 

است از آن اجتناب گردد؛
5- گاهى طلب روزى حرام است و آن موردى است كه مشتمل بر وجه قبیح و ناروای شرعی 

باشد؛4

1- ترجمه کنزالعرفان، ج 2، ص 491
2- كافى 74/5، حدیث 5

3- من ال یحضره الفقیه 3/ 418
4- ترجمه کنزالعرفان، ج 2، ص 498
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در باب اكتساب و در آمدها آیاتى وجود دارد که بیان می گردد:

َو اْلَرَْض َمَدْدناها َو أَلَْقْينا ِفيها َرواِسَ َو أَنَْبْتنا ِفيها ِمْن كُلِّ َشْ ٍء َمْوُزوٍن َو َجَعلْنا لَكُْم ِفيها َمعاِيَش 

َو َمْن لَْسُتْم لَُه ِبرازِِقنَي َو إِْن ِمْن َشْ ٍء إِلَّ ِعْنَدنا َخزائُِنُه َو ما نَُنزِّلُُه إِلَّ ِبَقَدٍر َمْعلُوٍم )حجر /21(

و زمين را گسترانيديم و در آن كوه هاى استوار افكنديم و از هر چيز سنجيده اى در 

آن رويانيديم. و براى شما و هر كس كه شما روزى دهنده او نيستيد، در آن وسايل 

زندگى قرار داديم. و هيچ چيز نيست مگر آنكه گنجينه هاى آن نزد ماست، و ما آن را 

جز به اندازه اى معين فرو نمى فرستيم.

آیه اول

است، كه گاهى خود  انسان  زندگى  نیازمندی هاى  و  آن وسیله  و  »معایش« جمع »معیشة« 
به دنبال آن مى رود، و گاهى آن به سراغ او مى آید. »َو َجَعْلنا َلُكْم ِفیها َمعاِیَش« یعنى: 
اسباب معیشت ها از انواع مشاغل تأمین نموده ایم. پس با مزارعه، مساقات، اجاره و دیگر 
شئون كسب ها مانند خرید و فروش سبزی ها و میوه جات و اكتساب با دیگر وجوه مناسب 
در روى زمین، مردم تحّرک پیدا مى كنند. و نیازهای زندگى خود را تأمین می کنند و به 

حیات خویش ادامه مى دهند.1
ران كلمه »معایش« را تنها تفسیر به زراعت و گیاهان و یا خوردنی ها و  گرچه بعضى از ُمَفسِّ
نوشیدنی ها كرده اند، ولى پیدا است كه مفهوم آن کاماًل وسیع است و تمام وسائل حیات 

را شامل مى شود
در تفسیر جمله »َمْن َلْسُتْم َلُه ِبراِزِقیَن« گفته شده2: خداوند مى خواهد مواهب خویش را هم 
درباره انسانها و هم درباره حیوانات و موجودات زنده اى كه انسان توانایى تغذیه آن ها ندارد 
بیان كند. در حدیثى از تفسیر على بن ابراهیم نقل شده كه در معنى جمله »َمْن َلْسُتْم َلُه 
ِبراِزِقیَن« مى گوید: لكل ضرب من الحیوان قدرنا شیئا مقدرا: »براى هر یک از حیوانات 
چیزى مقدر داشتیم«.3 چیزى از اشیاى ممكنه وجود ندارد، مگر اینكه خداوند قادر بر 
ایجاد آن مى باشد. پس »خزائن« او كنایه از »مقدورات« او مى باشد و كلید همه این خزائن، 

1- ترجمه کنزالعرفان 2/ 493
2- تفسیر نمونه  11/ 56

3- تفسیر نور الثقلین 9/3
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كلمۀ »كن« یعنى »بشو« مى باشد و این كلمه در گرو وقت خویشتن مى باشد. هنگامى كه 
وقت و فرصت آن فرا رسید و گفت: »ُكْن«، پس آن چیز، تحّقق پیدا مى كند.1 

در آخر آیه، در حقیقت به پاسخ سؤالى مى پردازد كه براى بسیارى از مردم پیدا مى شود و آن 
اینكه چرا خداوند آن قدر از ارزاق و مواهب در اختیار انسانها نمى گذارد كه بى نیاز از هر 
گونه تالش و كوشش باشند؟ مسلمًا چنان نیست كه قدرت خداوند محدود باشد، بلكه 
منبع و مخزن و سرچشمه همه چیز نزد خداوند است، و او توانایى بر ایجاد هر مقدار در 
هر زمان دارد، ولى همه چیز این عالم حساب دارد و ارزاق و روزی ها نیز به مقدار حساب 
شده اى از طرف خدا نازل مى گردد. لذا در جاى دیگر از قرآن مى خوانیم: َو َلْو َبَسَط اهللَُّ 
الرِّْزَق لِِعباِدِه َلَبَغْوا ِفي اأْلَْرِض َو لِكْن ُیَنزُِّل ِبَقَدٍر ما َیشاُء: 2 »اگر خداوند روزى را بى حساب 
براى بندگانش بگستراند از جاده َحّق منحرف مى شوند و لكن به اندازه اى كه مى خواهد 
نازل مى گرداند«. مبسوط بودن روزى، براى یک فرد به مصلحت او و براى فردى دیگر 
به ضرر او می باشد،3 آن چنان كه در حدیث قدسى وارد شده است: »برخى از بندگان من 
هستند كه جز غنا و ثروت آن ها را اصالح نمى كند و اگر آن ها را فقیر مى نمودم، این 
امر آن ها را فاسد و تباه مى ساخت و برخى از بندگان من هستند كه جز فقر و نیازمندى 
آن ها را اصالح نمى كند و اگر آن ها را غنى مى ساختم، این امر آنان را فاسد مى ساخت«.4

ْيطاِن إِنَُّه لَكُْم َعُدوٌّ ُمبنٌي  يا أَيَُّها النَّاُس كُلُوا ِممَّ ِف اْلَرِْض َحاللً طَيِّباً َو ل تَتَِّبُعوا ُخطُواِت الشَّ

)بقره/168(

و زمين را گسترانيديم و در آن كوه هاى استوار افكنديم و از هر چيز سنجيده اى در 

آن رويانيديم. و براى شما و هر كس كه شما روزى دهنده او نيستيد، در آن وسايل 

زندگى قرار داديم. و هيچ چيز نيست مگر آنكه گنجينه هاى آن نزد ماست، و ما آن 

را جز به اندازه اى معين فرو نمى فرستيم.

آیه دوم

1- ترجمه کنزالعرفان 493/2
2- شورى/ 27

3- تفسیر نمونه 56/11
4- مرآة العقول383/10
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این آیه بر جایز بودن خوردن هر چیزى كه مباح بودن آن معلوم گشته است داللت دارد. قابل 
توجه اینكه خطابهایى كه در قرآن مربوط به استفاده از غذاها است كم نیست، و معموال با 
دو قید »حالل« و »طیب« همراه است. »حالل« چیزى است كه ممنوعیتى نداشته باشد، 
و »طیب« به چیزهاى پاكیزه گفته مى شود كه موافق طبع سالم انسانى است، در مقابل 
»خبیث« كه طبع آدمى از آن تنفر دارد.1 پس انسان َحّق ندارد از آنچه نمی داند حالل است 

بخورد. مگر اطمینان حاصل کند ممنوعیتی در استفاده از آن نیست. 
»خطوات« جمع »خطوة« به معنى گام و قدم است و »خطوات شیطان« گامهایى است كه شیطان 
ْیطاِن« در پنج  براى وصول به هدف خود و اغواء مردم بر مى دارد. جمله »ال َتتَِّبُعوا ُخُطواِت الشَّ
مورد از قرآن مجید به چشم مى خورد كه دو مورد آن در مورد استفاده از غذاها و روزی هاى 
الهى است، و در واقع به انسانها هشدار مى دهد كه این نعمتهاى حالل را در غیر مورد مصرف 
نكنند. پیروى از این گامهاى شیطان در حقیقت همان چیزى است كه در آیات دیگر قرآن 
به دنبال دستور استفاده از غذاهاى حالل ذكر شده است مانند ُكُلوا َو اْشَرُبوا ِمْن ِرْزِق اهللَِّ َو 
ال َتْعَثْوا ِفي اأْلَْرِض ُمْفِسِدیَن2 »از روزی هاى الهى بخورید و بنوشید، اما فتنه و َفساد در زمین 
به راه نیندازید«. و مانند ُكُلوا ِمْن َطیِّباِت ما َرَزْقناُكْم َو ال َتْطَغْوا ِفیِه »از روزی هاى پاكیزه اى 
كه به شما ارزانى داشته ایم بخورید، اما در آن طغیان و سركشى ننمائید«3 خالصه اینكه این 

مواهب و امكانات باید نیرویى بر اطاعت باشد، نه وسیله اى براى گناه.

مِء ماًء ُمبارَكاً َفأَنَْبْتنا ِبِه َجنَّاٍت َو َحبَّ الَْحصيِد َو النَّْخَل باِسقاٍت لَها طَلٌْع نَضيٌد  َو نَزَّلْنا ِمَن السَّ

ِرزْقاً لِلِْعباِد َو أَْحَيْينا ِبِه بَلَْدًة َمْيتاً كَذلَِك الُْخُروُج)ق/11-9(

و از آسمان، آبى پر بركت فرود آورديم، پس بدان ]وسيله [ باغها و دانه هاى دروكردنى 

رويانيديم. و درختان تناور خرما كه خوشه ]هاى [ روى هم چيده دارند. ]اينها همه [ 

گردانيديم  زنده  را  مرده اى  ]آب [ سرزمين  آن  با  و  است،  ]من [  بندگان  روزِى  براى 

رستاخيز ]نيز[ چنين است.

آیه سوم

1- تفسیر نمونه 570/1
2- بقره/60
3- طه/81
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»جنات« در اینجا اشاره به باغهاى میوه است، و »حب الحصید« )دانه هاى قابل درو( اشاره به 
حبوباتى همچون جو، گندم و مانند آن است كه مواد اصلى غذاى انسانها را تشكیل مى دهد. 
سپس مى افزاید: و همچنین نخل هاى بلندقامتى كه میوه هاى متراكم دارند. »باسقات« جمع 
»باسقه« به معنى مرتفع و بلند است و »طلع« به ثمره درخت خرما در آغاز ظهورش گفته 
مى شود و »نضید« به معنى متراكم است، مخصوصا خوشه درخت خرما هنگامى كه در درون 
غالف قرار دارد کاماًل روى یکدیگر سوار و متراكم است، و زمانى كه از غالف بیرون مى آید 
بسیار اعجاب انگیز است. در پایان مى گوید: »همه اینها را به منظور بخشیدن روزى به بندگان 
آفریدیم، و با باران زمین مرده را زنده كردیم1«، آرى زنده شدن مردگان و خروج آن ها از 
قبرها نیز همین گونه است. در این آیه داللتى است بر اینكه خداوند متعال این اشیاء را به 
خاطر انتفاع و بهره ورى بندگان به انواع انتفاعات و بهره گیرى ها آفریده  است پس همه انواع 

آن مباح مى باشد، مگر مورد یا مواردى كه نهى از استعمال آن ها وارد شده باشد. 

ُهَو الَّذي َجَعَل لَكُُم اْلَرَْض َذلُولً َفاْمُشوا ف  َمناِكِبها َو كُلُوا ِمْن ِرزِْقِه َو إِلَْيِه النُُّشوُر)ملک/15(

اوست كسى كه زمين را براى شما رام گردانيد، پس در فراخناى )پستى و بلندی( آن 

رهسپار شويد و از روزى ]خدا[ بخوريد و رستاخيز به سوِى اوست.

آیه چهارم

زمین نه چنان سفت و خشن است كه قابل زندگى نباشد، و نه چنان سست و نرم است كه 
قرار و آرام نگیرد، بلكه کاماًل براى زندگى بشر رام است. مناكب جمع »منكب« به معنى 
شانه است، گویى انسان پا بر شانه ی زمین مى گذارد و چنان زمین آرام است كه مى تواند 
تعادل خود را حفظ كند. در عین حال اشاره اى است به اینكه تا گامى برندارید و تالشى 
نكنید بهره اى از روزی هاى زمین نخواهید داشت! و مخالفت صریح با افكار و اندیشه هاى 

صوفیانه دارد كه آنان این تالش و جستجو را منع كرده اند.2 
تعبیر به »رزق« نیز تعبیر بسیار جامعى است كه تمام مواد غذایى زمین را اعم از حیوانى و 

گیاهى و معدنى شامل مى شود.

1- تفسیر نمونه 236/22
2- کنز القرآن 497/2
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فصل دوم: اشیائی که اکتساب آن ها حرام است

فصل دوم: اشيائى که اکتساب آن ها حرام است
آیاتی در حرمت بعضی مکاسب وجود دارد: 

قاَل اْجَعلْني  َعىل  َخزائِِن اْلَرِْض إِنِّ َحفيٌظ َعليٌم )یوسف/55(

]يوسف [ گفت: »مرا بر خزانه هاى اين سرزمين بگمار، كه من نگهبانى دانا هستم.«

آیه اول

فقها، با این آیۀ شریفه به جواز والیت از سوى ظالم و ستمگر استدالل نموده اند، هنگامى كه 
متوّلى وضعّیت روحى و معنوى خود را بشناسد و همچنین حال َمنوٌب َعنه را نیز شناخته 
باشد كه فرصت اجراى عدالت را به او مى دهد یا خیر؟در فقه در بحث قبول والیت از 
از سوى ظالم  آمده است كه قبول ُپست و مقام  به طور گسترده  این بحث  طرف ظالم 
همیشه حرام نیست، بلكه گاهى مستحّب و یا حتى واجب مى گردد و این در صورتى است 
كه منافع پذیرش آن و مرجحات دیني اش بیش از زیان هاى حاصل از تقویت دستگاه 
باشد.در روایات متعددى نیز مى خوانیم كه ائمه اهل بیت  به بعضى از دوستان نزدیک 
الرشید را  یاران امام كاظم  بود و وزارت هارون  َیْقطین كه از  خود )مانند على بن 
داشت( چنین اجازه اى را مى دادند. به هر صورت قبول یا رد اینگونه پستها تابع قانون اهم 
و مهم است، و باید سود و زیان آن از نظر دینى و اجتماعى سنجیده شود. بنابراین می توان 

سرپرستی مردم را به ده قسم تقسیم کرد: 
1. امر به والیت از ناحیه امام عادل باشد که پذیرش این پیشنهاد واجب می شود؛

2.موردی که امام به فردی پیشنهاد کند اما نه به صورت الزامی، در این صورت پذیرفتن آن 
مستحب است؛

3. وقتی امام شخصی را مأمور نکرده ولی او از استعداد و آمادگی خویش برای تصدی والیت 
مطمئن است که در این صورت طلب والیت از امام مستحب است؛

4. در همان مورد قبل اگر شخِص مستعد دیگری برای تصدی والیت وجود داشته باشد، طلب 
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والیت مباح است، نه مستحب؛
5. اگر کسی توان اجرای َحّق را ندارد، طلب والیت از امام مکروه و یا حرام است؛ 

6.طلب والیت از سلطان ظالم و ناحق که در صورتی که امام معصوم او را ملزم نکند و توانایی 
اجرای عدالت هم نداشته باشد حرام است؛

7. طلب والیت از سلطان ظالم و ناحق در صورتی که امام معصوم او را ملزم نکند اما توانایی 
اجرای عدالت را در خود می بیند که مباح است؛

8. اگر سلطان ظالم، فردی را مجبور به قبول والیت کند و توانایی اجرای َحّق هم داشته باشد، 
واجب می شود؛

9. اگر سلطان درخواست کند اما او را مجبور نکند و توانایی اجرای َحّق داشته باشد، قبول 
والیت مستحب است؛ 

10. و اگر توانایی اجرای َحّق ندارد ولی عدم قبول درخواست سلطان برایش ضرر جدی دارد، 
قبول درخواست جایز است مگر در ارتکاب قتل حرام، که در این صورت تقیه جایز نیست، 

و باید امتناع ورزد.1

ْحِت َفإِْن جاُؤَك َفاْحكُْم بَْيَنُهْم أَْو أَْعرِْض َعْنُهْم َو إِْن تُْعرِْض َعْنُهْم َفلَْن  ُعوَن لِلْكَِذِب أَكَّالُوَن لِلسُّ َسمَّ

يَُضُّوَك َشْيئاً َو إِْن َحكَْمَت َفاْحكُْم بَْيَنُهْم ِبالِْقْسِط إِنَّ اللََّه يُِحبُّ الُْمْقِسطنَي )مائده/42(

پذيرا و شنواى دروغ هستند ]و[ بسيار مال حرام مى خورند. پس اگر نزد تو آمدند، 

]يا[ ميان آنان داورى كن، يا از ايشان روى برتاب. و اگر از آنان روى برتابى هرگز 

زيانى به تو نخواهند رسانيد. و اگر داورى مى كنى، پس به عدالت در ميانشان حكم 

كن كه خداوند دادگران را دوست مى دارد.

آیه دوم

ُسحت هر چیزی است که کسبش حالل نیست. از پیامبرگرامى  روایت است كه: »سحت، 
گرفتن رشوه در برابر حكم است«. از على  است كه: ُسحت، عبارت است از رشوه، 
َمهر زناكار، ُاجرت حجامت، پولى كه در مقابل جفت شدن حیوان نر با ماده مى پردازند، 
قیمت سگ، قیمت شراب، قیمت مردار، ُاجرت كاهن و جایزه اى كه براى عمل معصیت، 

1- ترجمه کنزالعرفان 500/3
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قرار داده می شود. از امام باقر  روایت شده است كه: ُسحت انواع بسیارى دارد، اما 
رشوه، كفر به خداست. که تمام این روایات در واقع مصادیقی از سحت را بیان می کند. 

حكم شرعى رشوه
اگر پرداخت كننده رشوه، به واسطۀ آن به باطلى رسید، مسلمًا حرام است و اگر در موردی، حّقى 
را مى گیرد كه جزء با اعطاى رشوه، وصول به آن ممكن نیست، پس پرداخت کننده رشوه 
فعل حرام نکرده، اّما گیرندۀ آن كار حرامى را انجام داده است. خواه به َحّق حكم كند یا 

باطل. و خواه به نفع رشوه دهنده حكم كند یا بر علیه او.

قضاوت 
در مورد قبول منصب قضاوت اگر فردی پیدا نشود که وظیفه قضاوت را برعهده گیرد قضاوت بر 
انساِن مستعّد واجب عینی می شود. اما دریافت اجرت در برابر قضاوت هایش جایز نیست. 
ولی در مورد اینکه آیا مزد او از بیت المال جایز است یا خیر؟ در پاسخ باید گفت: اگر دارای 
کفایت و زندگی مناسب باشد روا نیست و گرنه جایز است مزد خود را از بیت المال دریافت 
کند. و اگر قضاوت بر او متعین نبود )یعنی فرد مستعد دیگری بر این کار وجود داشت( و 
دارای کفایت و زندگی مناسب باشد گرفتن مزد برایش جایز نیست. و اگر دارای کفایت 
و زندگی مناسب نباشد قبول قضاوت برای فرد مستعد جایز است چون قضاوت از مصالح 

است و گرفتن اجرت در برابرش ایرادی ندارد.1

نْيا َو َمْن يُكْرِْهُهنَّ  ناً لَِتْبَتُغوا َعرََض الَْحياِة الدُّ َو ل تُكْرُِهوا َفَتياتِكُْم َعىَل الِْبغاِء إِْن أََرْدَن تََحصُّ

َفإِنَّ اللََّه ِمْن بَْعِد إِكْراِهِهنَّ َغُفوٌر َرحيٌم )نور/33(

و كنيزان خود را- در صورتى كه تمايل به پاكدامنى دارند- براى اينكه متاع زندگى 

دنيا را بجوييد، به زنا وادار مكنيد، و هر كس آنان را به زور وادار كند، در حقيقت، 

خدا پس از اجبار نمودن ايشان، ]نسبت به آنها[ آمرزنده مهربان است.

آیه سوم

با این آیۀ شریفه، به حرمت اجر و مزد زنا استدالل شده است.اجر و مزد زن زانیه حرام است 

1- ترجمه کنزالعرفان2 /12
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البته در صورتی که حرمت را بداند.
این نیست كه  پاكدامنى دارند...( مفهومش  به  تمایل  نًا )در صورتى كه  َتَحصُّ َأَرْدَن  ِإْن  جمله 
اگر خود آن زن ها مایل به این كار باشند اجبار آن ها مانعى ندارد، بلكه این تعبیر از قبیل 
»منتفى به انتفاء موضوع« است زیرا عنوان »اكراه« در صورت عدم تمایل صادق است و 

گر نه خودفروشى و تشویق به آن به هر حال گناه بزرگى است.
در تفاسیر آمده است: عبد اهلل بن ابّى، كنیزانی داشت كه آن ها را مجبور به زنا مى كرد. پس 
از آنكه این آیه نازل شد، دو نفر از این كنیزان خدمت رسول خدا  آمدند و شكایت 
كردند. خداوند هم فرمود: َو َمْن ُیْكِرْهُهنَّ َفِإنَّ اهللََّ ِمْن َبْعِد ِإْكراِهِهنَّ َغُفوٌر َرِحیٌم: »هر 
كس كنیزان خود را به زنا مجبور كند، بداند كه خداوند نسبت به آن ها آمرزگار و رحیم 
است.« این جمله ممكن است اشاره به وضع صاحبان آن كنیزان باشد كه از گذشته تاریک 
و ننگین خود پشیمان و آماده توبه و اصالح خویشتن هستند، و یا اشاره به آن زنانى است 
كه تحت فشار و اجبار تن به این كار مى دادند. آنچنان كه رسول خدا  فرمودند: »از 
اّمت من چند چیز برداشته شده است: خطا، نسیان و آنچه بر آن مكره و مجبور شده اند«.1 

ْيطاِن  الشَّ َعَمِل  ِمْن  ِرْجٌس  اْلَزْلُم  َو  اْلَنْصاُب  َو  الَْمْيِسُ  َو  الَْخْمُر  َا  إِنَّ آَمُنوا  الَّذيَن  أَيَُّها  يا 

ْيطاُن أَْن يُوِقَع بَْيَنكُُم الَْعداَوَة َو الَْبْغضاَء ِف الَْخْمِر َو  ا يُريُد الشَّ َفاْجَتِنُبوُه لََعلَّكُْم تُْفلُِحوَن إِنَّ

الِة َفَهْل أَنُْتْم ُمْنَتُهوَن )مائده/91-90( كُْم َعْن ِذكِْر اللَِّه َو َعِن الصَّ الَْمْيِسِ َو يَُصدَّ

اى كسانى كه ايمان آورده ايد، شراب و قمار و بتها و تيرهاى قرعه پليدند ]و[ از 

عمل شيطانند. پس، از آن ها دورى گزينيد، باشد كه رستگار شويد. همانا شيطان 

مى خواهد با شراب و قمار، مياِن شما دشمنى و كينه ايجاد كند، و شما را از ياد خدا 

و از نماز باز دارد. پس آيا شما دست برمى داريد؟

آیه چهارم

اْلَمْیِسُر: قمار کردن. که شامل نرد و شطرنج و آس و گنجفه و كعب و تخم مرغ و گردو بازى 
و غیره می شود. 

َو اأْلَْنصاُب: بت هایى كه شكل مخصوصى نداشتند و تنها قطعه سنگى بودند. 

1- مستدرک الوسائل، ج 6، ص 432،
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َو اأْلَْزالُم: تیرهاى قدح كه به آن ها در سفرها و اعمال تفأل مى زدند)یک نوع بخت آزمایى(
استعمال این ابزار و نگهداری و تهیه ابزار آن ها حرام است و اتالف آن ها واجب است و هرگونه 
درآمد زایی با آن ها حرام است چون وقتى خداوند متعال چیزى را حرام نمود، قیمت و ثمن 

آن را نیز حرام مى نماید.
قرعه 

قرعه انداختن جایز است و رسول خدا در هنگام سفر بین همسران خود قرعه می انداختند که 
کدامیک را همراه ببرند. رسول خدا این نوع را با اذن خدا جایز کردند. پس قرعه کاشف 
از علم خداست همچنانکه در استخاره با رقاع و ریگ و تسبیح متداول است و در روایت 

آمده: »انما القرعه لکل امر مشکل«.1

تحريم تدريجى شراب 
شرابخوارى و میگسارى در زمان جاهلیت و قبل از ظهور اسالم فوق العاده رواج داشت و به 
صورت یک بالى عمومى در آمده بود روشن است كه اگر اسالم مى خواست بدون رعایت 
اصول روانى و اجتماعى با این بالى بزرگ عمومى به مبارزه برخیزد ممكن نبود، و لذا از 
روش تحریم تدریجى استفاده كرد، به این ترتیب كه نخست در بعضى از سوره هاى مكى 
اشاراتى به زشتى این كار نمود، چنان كه در سوره نحل مى خوانیم َو ِمْن َثَمراِت النَِّخیِل َو 
اأْلَْعناِب َتتَِّخُذوَن ِمْنُه َسَكرًا َو ِرْزقًا َحَسنًا2 »از میوه هاى درخت نخل و انگور، مسكرات و 
روزی هاى پاكیزه فراهم مى كنید« و چون شراب بخشى از درآمدهاى اقتصادى آن ها را 
نیز تامین مى كرد لذا هنگامى كه مسلمانان به مدینه منتقل شدند، دومین دستور در زمینه 
منع شرابخوارى به صورت قاطع ترى نازل گشت، تا افكار را براى تحریم نهایى آماده تر 
سازد، در این موقع بود كه آیه »َیْسَئُلوَنَك َعِن اْلَخْمِر َو اْلَمْیِسِر ُقْل ِفیِهما ِإْثٌم َكِبیٌر َو َمناِفُع 
لِلنَّاِس َو ِإْثُمُهما َأْكَبُر ِمْن َنْفِعِهما«3 نازل گردید در این آیه ضمن اشاره به منافع اقتصادى 
مشروبات الكلى براى بعضى از جوامع همانند جامعه جاهلیت، اهمیت خطرات و زیانهاى 
بزرگ آن را كه به درجات از منافع اقتصادى آن بیشتر است یادآورى مى شود. به دنبال 
الَة َو َأْنُتْم ُسكارى  َحتَّى َتْعَلُموا ما َتُقوُلوَن به«4 نازل  آن آیه »یا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا ال َتْقَرُبوا الصَّ
گردید و به مسلمانان صریحًا دستور داده شد كه در حال مستى هرگز نماز نخوانند تا بدانند 

1- تهذیب االحکام258/9
2- نحل /67
3- بقره/219
4- نساء/43
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با خداى خود چه مى گویند. البته مفهوم این آیه آن نبود كه در غیر حال نماز، نوشیدن 
شراب مجاز بود، بلكه برنامه همان برنامه تحریم تدریجى و مرحله به مرحله بود. آشنایى 
مسلمانان به احكام اسالم و آمادگى فكرى آن ها براى ریشه كن ساختن این مفسده بزرگ 
اجتماعى كه در اعماق وجود آن ها نفوذ كرده بود، سبب شد كه دستور نهایى با صراحت 
كامل و بیان قاطع كه حتى بهانه جویان نیز نتوانند به آن ایراد گیرند نازل گردید، كه همین 

آیه مورد بحث باشد. 
جالب توجه اینكه در این آیه با تعبیرات گوناگون ممنوعیت این كار مورد تاكید قرار گرفته است: 
1. كلمه »ِإنََّما« كه براى حصر و تاكید است به كار رفته 2. شراب و قمار هم ردیف انصاب 
ذكر شده است 3. شراب و قمار و همچنین بت پرستى و أزالم همگى به عنوان رجس و 
پلیدى شمرده شده اند4. تمام این اعمال جزء اعمال شیطانى قلمداد شده است 5. فرمان 
قاطع براى اجتناب از آن ها را صادر كرده و مى فرماید »َفاْجَتِنُبوُه« 6. در پایان هم مى گوید: 

َفَهْل َأْنُتْم ُمْنَتُهوَن »آیا شما خوددارى خواهید كرد؟«1

لَْيَس َعىَل اْلَْعمى  َحَرٌج َو ل َعىَل اْلَْعَرجِ َحَرٌج َو ل َعىَل الَْمريِض َحَرٌج َو ل َعىل  أَنُْفِسكُْم أَْن 

هاتِكُْم أَْو بُُيوِت إِْخوانِكُْم أَْو بُُيوِت أََخواتِكُْم أَْو  تَأْكُلُوا ِمْن بُُيوتِكُْم أَْو بُُيوِت آبائِكُْم أَْو بُُيوِت أُمَّ

تِكُْم أَْو بُُيوِت أَْخوالِكُْم أَْو بُُيوِت خالتِكُْم أَْو ما َملَكُْتْم َمفاتَِحُه أَْو  بُُيوِت أَْعمِمكُْم أَْو بُُيوِت َعمَّ

َصديِقكُْم لَْيَس َعلَْيكُْم ُجناٌح أَْن تَأْكُلُوا َجميعاً أَْو أَْشتاتاً َفإِذا َدَخلُْتْم بُُيوتاً َفَسلُِّموا َعىل  أَنُْفِسكُْم 

ُ اللَُّه لَكُُم اْلياِت لََعلَّكُْم تَْعِقلُوَن )نور/61( تَِحيًَّة ِمْن ِعْنِد اللَِّه ُمباَركًَة طَيَِّبًة كَذلَِك يَُبنيِّ

بر نابينا و لنگ و بيمار و بر شما ايرادى نيست كه از خانه هاى خودتان بخوريد، يا از 

خانه هاى پدرانتان يا خانه هاى مادرانتان يا خانه هاى برادرانتان يا خانه هاى خواهرانتان 

يا خانه هاى عموهايتان يا خانه هاى عمه هايتان يا خانه هاى دايى هايتان يا خانه هاى 

خاله هايتان يا آن ]خانه هايى [ كه كليدهايش را در اختيار داريد يا ]خانه [ دوستتان. ]هم 

چنين [ بر شما باكى نيست كه بطور دسته جمعى يا جداگانه غذا بخوريد. پس چون به 

خانه هايى ]كه گفته شد[ درآمديد، به يكديگر سالم كنيد درودى كه نزد خدا مبارک و 

خوش است. خداوند آيات ]خود[ را اين گونه براى شما بيان مى كند، اميد كه بينديشيد.

آیه پنجم

1- تفسیرنمونه 73/5




