
  

   

   

 

   

  قسم

  المحرمۀ المکاسب

  

  األول الجزء

  

  تألیف

  االستاذ اللَّه آیۀ

  النجفی هادي الشیخ

   

   

   

   

   

   

   



   

   

  :  تعالى اللَّه حفظه البغدادي الحسنی الستار عبد السید المفْلق الشاعر القدیر العلّامۀ فضیلۀ نظم من الکتاب تألیف تاریخ       

 فْرٍ منْ للَّهى سوح (ًداقَاصم)  

  نَافحۀْ منْها( الرِّیاضِ()حدائقُ)

 کَما وهب ز (ٍضَۀوۀٍ رهِیب)  

   طَامحۀْ جنَاها إلى أنْظَارنَا

 و(ٍۀعلُم )ِسی کَالشَّما فهإشْرَاق  

  الئحۀْ الْمبِینِ الْحقِّ أُفُقِ فی

  (جواهرٌ) تُقْتَنَى منْه کَالْبحرِ 

   ورائحۀْ الْورى لَه غَادیۀٌ

 قَد اءی جف هاللدتۀً) اسجحم  

ضَاءیب )، ضَّاءا ونَاهۀْ ، سحاضو   

  ( مستَمسک) لَه(  الْوثْقى الْعرْوةِ) بِ 

   راجحۀْ - النِّزَاعِ عنْد - وکَفَّۀٌ

 (کَشْف طَاءالْغ )یهنْ فضٍ عامغَو  

اتمهبمومِ وۀْ لَلْفُهحفَاد   

 (اؤُهۀُ آرقْهِیالْف )انَتدا ازبِه  

بطَالم نَّ لَمهدۀْ تَعحانس   

 (عالمِ شَرَائاإلس )اتْهدا مبِم  

توأر ى بِهدۀْ النُّفُوسِ صحالالص   



  منْهج( الْمنَاط تَنْقیح) بِ لَها 

   والْمسامحۀْ اإلغْفَالِ عنِ ینْأى

  موضُوعاتُه( واالْبرَامِ النَّقْضِ) بِ 

   قَادحۀْ فکْرٍ وريِ منْ زِنَادها

 ضَالتعمی وف وثحالب تَزَلْ لَم  

تَغْلَقَاتسی - مانِ فیۀْ -  الْبحامج   

  )1(رِتاجها لَنا( الْهادي) فَتَح دقَ 

   مفَاتحه یمینُه ملَکَت إذْ

  آثاره غَدت( المجد أبِی) فَابنُ 

ۀْ الْفُنونِ بِإتْقانِ لَهحماد   

  فَضْله عنْ معرِب کتاب وذَا 

   صادحۀْ فیه التَّحقیقِ مقاوِلُ

 (قْهف )بِه هى قَدداز تَأرِیخُه :  

(بکَاسۀْ أتَتْنا الْهادي مرابِح )  
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 أسس الّذي المصطفى محمد اللَّه رسول على والسالم والصالة والعمل بالعلم عباده درجات ورفع بالقلم علّم الّذي للَّه الحمد       
  .  الورى وأعالم الدجى ومصابیح الهدى أئمۀ المیامین الغرّ آله وعلى ناملأل طریقاً الشریعۀ وجعل األحکام قواعد

 على اصبهان بمدینۀ الصدر مدرسۀ فی المکاسب فی فقهیۀ محاضرات إللقاء وفّقنی أن علی ومنّه تعالى اللَّه فضل من کان لقد       
  . دینه لخدمۀ ووفقهم تعالى اللَّه حفظهم األفاضل من جماعۀ

«  المحرمۀ المکاسب قسم ، الفقهیۀ اآلراء»  ب المسمى الکتاب هذا فی المحاضرات هذه أدون بأن اإللهی التوفیق ساعدنی وقد       
 للمعنى التعرض فهو البحث منهج وأما سره قدس األنصاري األعظم لشیخنا المکاسب کتاب ترتیب نفس على المسائل رتبت وقد ،

 إلى والطوسی والمفید الصدوق المشایخ زمن من المسألۀ فی األبرار األصحاب علمائنا أقوال ذکر ثم االصطالحی المعنى ثم اللغوي
 مدى وبیان الشریفۀ والروایات الکریمۀ اآلیات من الشرعیۀ األدلۀ ذکرت ثم ، سرهم قدس األنصاري وشیخنا الجواهر صاحب زمن

  . منها المختار القول واستفادة وحجیتها داللتها

 والتشریح األعضاء وزرع والترقیع الصناعی کالتلقیح المحرمۀ بالمکاسب عالقۀ لها التی المستحدثۀ المسائل بعض فی بحثت وقد       
  .  ونحوها والشطرنج والتصفیق والرقص والموسیقى

 والتسعیر االحتکار کمسائل المحرّمۀ المکاسب فی سره قدس األنصاري شیخنا إلیها یتعرض لم التی المسائل بعض تناولت وکما       
  .  بالبحث العالقۀ من لها لما مفصلۀ بصورة ونحوها والضرائب اللحیۀ وحلق والربا

 ، والبنون مال الینفع یوم فی حسناتی سجل فی ویورده الکریم لوجه خالصاً الجهد هذا یجعل أن تعالى اللَّه أسال الختام وفی       
 بحوث بقیۀ إلکمال یوفقنی أن السالم علیهم المعصومین وأوالده طالب أبی بن علی المؤمنین أمیر موالنا بجاه تعالى وأساله

  .  المجیب السمیع انّه -  الفقهیۀ اآلراء -  الموسوعۀ هذه فی والخیارات البیع من المکاسب

 ألجل -  برکاته دامت - اإلشکوري الحسینی أحمد السید والمسلمین اإلسالم حجۀ سماحۀ المحقق العلّامۀ من وأشکر       
  .  الطبع قبیل الکتاب على وتصحیحاته مالحظاته

  .  المعصومین الطاهرین الطیبین وآله محمد سیدنا على اللَّه وصلى وباطناً وظاهراً وآخراً أوالً للَّه والحمد       
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  النجفی هادي    

   

   

   

   

   

   

   

   

  العامۀ األدلّۀ    

   

  فی    

   

  المحرمۀ المکاسب    

   

   

   

   

   

   

   



   

   

   

- الًال؟ےالًال؟الًوالًے- الًال؟الًذے- الًٍصالًٍےالًالصالًٍالًالگےالًگےالًهصگ الًٍ؛ژت الًىے ،، ه 
-الًالےالًالے- الًٍصالًه ضےالًهے-ےالًهے- ےالًالالًهالًےالًهے- ے الًىے-الًالالًالًےالًَےالًيےالًهالًٍصؤےالًَےے
-الًٍےالًيےؤ ضےالؤے الًالے ضےالًٍ؟الًےصؤ الًىےے- الًالےالًٍے- الًالًالًه؟ے الًالصیےى؟ؤالًے ضے
-الًهےالًه؟ؤےالًالئےالًال؟ے ظالًىے ي ضے- الًالے الًىےؤ ضےؤےالًالچ؟ے ضےالً ضے
-الًالےالًه؟ؤےالًالئےالً الًيےالًال؟ؤےالًالًالًهے الًییےالًیؤے
-الًالے-الًٍے- الًالےالًصئ ضےالًالالًےالًیالًالصؤے الًئضے الًییےؤ الًىے
- الًيےالًیئ؟الًےالًیالًےؤ ض الًىے الًهالًىے-الًٍے-الًٍے-الًالےالًصئ ضےالًالالًےالًیالًالصؤے الًالًضے الًهیے
 الًالے- ے-الًالًالًهے-الًيےالًیئ؟الًےالً الًىےؤ الًىےالًالًے الًاليے- ضے- الًالًالًهے

   الًىےالًے الًالًالًهیےص الًىےطالًى؟ؤےالًالےالًهئ؟الًےالًٍالًےؤ الًىےالًالص
- ےالًالصالًالصالًےالًئالًهالًؤالًے الًىےالًى؟ؤےالًٍےالًهئصالًےالًالالًےؤ
-ےالًالصالًالصالًےالًئالًیالًے طالًه؟يےالًالےصؤ الًیالًىے
-الًي؟ےال؟الًالؤالًےالًالصےالًهالًےالًال؟الًالئےالًالےالًهصؤ الًىے
-الًي؟ےالًال؟الًالؤےالًالصےالًهالًےالًٍصئے الًهالًاليے
ص الًكے الًلیےالًالےالًؤے ضےالًٍالًےئےالًیالًؤےالًالًالے الًلیےالًالےالًؤے ضےالًٍالًےئےالًؤےالًیالًے الًهالًاليے
-الًى؟ے؟الًےه؟ئالًےالًئ الًىےص الًنللَّهے الًيے ضےالًؤ الًىے- الًى؟ے؟الًےالًه؟ئےالًئ الًىےص
الًالےالًالصؤے الًىے الًیالًالًئلےالًیصےالًالالًؤےالًٍےالًهالًےالًالئےالًالصؤےالًيے الًئلے الًیىے الًيے ضےالًؤ الًىے
الًیئےؤ الًيےالً الًىے الًىےالًٍالًصؤےےالًالالًےالًیئےالًلؤےالًالصےالًیصگےالًیالً؟ے الًىےالًالالًؤےالًٍےالًالالًےئ
الًےالًه؟ےالًهصؤے الًىےالًالًالًےالًٍؤے الًىےالًه؟ےالًه؟ؤےص الًىےالًالالًےالًالؤےالً الًىےالًهےالًٍالًؤےالًيےالًالالًے
الًیےالًےے الًٍگےطالًےالًال؟ےالًیصےالًےے الًٍگےطالًےالًهے ضے الًلےالًالصے الًالگےالًهے ضے الًلےص ى

 الًٍےالًیالًےالًوے الًىےطےالًٍ؟ےالًےالًال؟ےص
- الًٍ الًىے؟ئےئے الًالًالًىےالًي؟الًے الًىے؟ئےئے الًالًالًىےالًي؟الًے الًيے ىالًےطے؟
- الًیالًٍےالًے؟ےالًالًگےالً الًىے
ےالًٍالےالًئالًالؤےےالًهے الًهالًلے الًف الًف الًالًى الًىےالًیالًےالًيے الًالًگےالً الًىےالًيےالًےصےالًالًگےالً الًىے

- الًالےالًي



الًلےالًالالےالًئالًالؤےےئےالًي؟الًےالًالَےالًهالًےضوےالًالًےےالًال؟ےالًٍالےالًئالًالؤےےالًهےالً ىالًےضوےالًیالًے
الًیالًےالًى؟الًےالًالَےالًهالًےالًلصطصالًےے ضےالًالالےالًئالًالؤےالًيےالًےالًي؟الًےالًالَےالًهالًےضوےالًالًےےص
الًه؟ےےئص الًىے الًاللےضالًؤےالًيےالًیالًےالًى؟الًےالًالَےهالًالًےالًلصطصالًے الًكےالًیئے الًاللےضالًٍؤےالًيے

الًےالًى؟الًےالًالےالًهالًےالًى؟طصالًےےالًهئ؟ے الًاللےالًالًؤ ضےالً الًىے الًىےالً الًىےالًى؟الًےالًالےالًهالًےط؟الً
الًٍےےالًٍئصےالًالصگےالًهصؤے الًىےالً الًىےالًهالًى؟الًےالًٍطالًهےےالًالئصے الًاللےالًالًؤ ضےالً الًىے الًىےالً ى

الًالصگےؤ«الًالےالًيےالً الًىےالًالص؟الً الًلےالًالالًهےےالًٍئصےالًالصگےالًهصؤے الًىےالً الًىےالًهالًى؟الًےطالًه
الً ىالًےصالً عالًالشےالًهالًالًهےے ضےالًالالًےالًالصگےالًالؤےالًيےالً الًىےالًالالًى؟الً الًلےالًالالًهےےالًالصالًے
 الًىےےالًالےعالًےالًال؟گےالًالالًؤےالًيےالً الًىےصالً عالًالشےالًهالًالًهےےالًالےطالًےالًال؟گےالًالالًؤےالًيے
الًالالًے الًىےالًےئ الًیصضےےالًيے الًٍ؟لےالًالالًصؤےےالًیالًےالًٍالًے الًىےےےالًٍ؟الےالًالالًصؤےےالًیالًےالًٍالًے
- الًالےےالًیالًےالًیالًالالًے ك الًىےالًےئ الًیصضےےالًٍ؟ے الًٍ؟لےالًالصؤےےالًیالًے
- الًهےےالًےالًیالًئے ك الًىےالًےصئےےے الًٍ؟لے- الًهےےالًےالًیالًئے ك الًىےالًےصئےےالًٍصے الًٍ؟لے
الًیالًئےالًه؟ےؤ الًىےالً ضے؟الًئےے كے الًال؟لے ضےالً ضےالًیالًئےالًه؟ےؤ الًىےالً ضے؟الًئےےے الًٍ؟لے
الًےالًالےالًیؤےالً الًال؟ضے ضےالًال؟الًےالًیالًصئےالًهےالًیؤےالً ضےض؟الًصئےے طکے الًال؟لے ضےالًض؟ے

الًالصالًے ضےالًالصالًے؟ئےالًالےالًیؤےالًالالًالالًے ضےالًال؟الًے؟ئےالًالےالًیؤےالًال؟الًالالًے ضےض؟الًےیالًئ
ےالًالصےالًٍ؟الًے الًهکےؤےالًالصالًےالًالصےالًال؟الًےالًئؤےالًالےؤےالًالصالًےالًالصےالًال؟الًےضؤےالًالےؤے

ےالًال؟ےالًٍ؟الًے الًهصکےالًالصےالًٍ؟الًے الًیصکےالًهےالًالصےالًٍ؟الًے الًیصکےالًهےالًالصےالًٍ؟الًے الًهکےالًه

الًٍ؟ الًىےالًٍ؟ےالًالالًے ال؟كالً الًىےالًٍ؟ےالًالالًے الًال؟كےصؤ ضےالًهالًٍ؟الًےالًال؟ےالًٍ؟الًے صکےؤ ضےالًهالًالصالً
الًے الًال؟كےالًے الًىےالئےالًالےالًالالًے الًالكےالًےالًالصالًےالًال؟الً الًىےالًٍےالًالالًے الًٍ؟ك الًىےالًٍےالًالالًے ك
الًالالًے الًهکےالًهصالًےالًال؟الًےالًالالًے الًىےالًي؟ئےالً الًلےالًالےالًالالًے الًهکےالً الًىے الًىےالئےالًالےالالً
ےالًٍالًےالًالالًےالًيےالًیئےالًئالًےالًالےالًهالًے ك الًىےالًال؟الًےالًٍالًےالًالالً الًىےص الًىےالًي؟ئےالً الًفےالًالے

- الًيےالًى؟ئےالًئالًےالًالےالًهالًے الًى؟كےالًال؟الً
- يالًےئ الًىےالًئالًےالًهےالًهالًے ك الًىےالًٍالًےالًٍالًےالًٍالًال؟الًے
-الًيےئ الًىےضالًےالًهےالًهالًے الًى؟كےالًل؟الًےالًٍالًےالًٍالًال؟الًے
-الًيےالًهئےضالًےالًهےالًهالًےالًٍےالًي؟ئےالًٍ؟الًےالًٍالًےالًقالًه؟الًے
- الًيےالًهئےضالًےالًهےالً الًىےالًالےالًى؟ئےالًٍصالًےالًٍالًےالًال؛الًهالًے
- الًيےالًهئےالً ضےالًهےالً الًىےالًيے؟ئالًىےالًالالًےالًالالًےالًغالًهالًے
- الًالالً؟ےالًي؟ئےالًےالًالالًےالًٍالًهالًے- الًيےالًهئےالًےالًهےالً الًىےالً الًىےالًى؟ئےالًهالًےالًالالًےالًهالً الًنے
- الًيےهئالًےالًے الًىےالً الًىے-الًٍالً؟ےالًي؟ئےعالًےالًالالًےالً الًٍالًىے-الًيےالًهئےالًے الًىےالً الًىے



-الً ضےالًیئےالًهؤےالً الًىےژ0الًےالًیصؤےالًهئےالًے الًىےالً الًىے-الًالالًےالًیصئےالًهؤےالً الًىےالًٍے
-ئےالًهےالً الًىےالًٍصےالًیصؤےئ الًىےالًے الًىےالً الًىے
ے الًىےالًیالًے0الًے؟ؤےئ الًىےالًےئ الًفےؤ الًىےالً الًىےئصؤےالًهےالً الًىےالًٍے؟ؤےئ الًىےالًے الًىےالً الًىے

الًےؤ ت الًفےؤےئ الًىےالًےالًئئےالًیؤےالًیالًےئؤ الًىے الًىےالًیالًےالًٍےؤےئ الًىےالًےالًئےالًیؤےالًیالًےالًیئؤ
 ےالًیئےالً ضےضئےالًیؤے

ےالً ضےضئےالًیؤےالًےالًٍالًؤے الًىےالًےالًذئصےالًٍؤےالًیئےالً ضےضئےالًیؤےالًےالًالالًؤے الًىےالًےالًٍئےؤ

ےالًالالًےئےؤےئےئؤ الًىے الًىےالًےئے ضےئےالً ضےضئےؤےئےئؤ الًىے الًىےالًےئےالًوالًےؤےالًیئ

-ضےئ
ؤےئ ضےئ؟ئ الًىےالًيےالًےالًٍئ؟ےےالًهالًےؤ ضےئےالًالصالًےئےؤےئ ضےالًیئؤےالًيےالًےالًالًالًالئے
- ضےئےالًالصالًےهئالًےؤےصالً ضےؤئ الًىےالًيےضالًےالًهئےالًےالًٍصےؤ ضےئےالًالصالًےالًیئے
ےئ ضے صگےےالً الًفےؤ ضےصئےالًالصالًےالًالئےؤےصالً ضےؤصئ ضےالًيےالًےئ الًىے الًالگےالًالًے

ئےؤےالًالصالًےالًى؟الًےےئےالًیصالًےالًالئؤے الًالً؟گےصئ ضےالًالصالًےالًالئےؤےالًالصالًےالًالئےےضئ
الًهےالًالًےصئ ضےالًال؟الًےئ الًىےئےالًال؟الًےال؟الًالًےےئےالً الًىےالًالئئےصئ الًالًالًىےصئ ضےالًالصالًے

الًهےالًهالًےالًیؤالًےالًالصئےالًئےصئ ضےالًال؟الًےئ الًىےئےالًال؟الًےض؟الًےےالًیئےالً الًىےالًهؤصئےصئ
ئ ضےالًال؟الًےالًیئؤصالًےےالًٍئےالًهالًےالًےالًالصئےالًئفےالًالصئےالًٍ؟الًےالًالئےئ ضےالًال؟الًے؟الًےےئ
ےالًال؟ئےالًٍالًےالًئےئ ضےالًٍ؟الًےالًالئئےالًئ الًىے ضےالًهئئےالًٍؤالًےالًٍ؟ئےالًئالًفےالًال؟ئےالًٍ؟الًےالًلئے

ے ضےالًهئئےالًهؤالًےالًهئےالًال؟ئےالًٍالًےالًیالًئےالًالئےالًٍ؟الًےالًئےالًهالًئےضےالًهئئےالًالؤالًےالًئص؟ئ

ےالًٍ؟الًےالًالئےالًالالًؤےئ الًكےئ ضےالًهئئےالًهؤالًےالًئےالًٍئےالًالالًےئالًهےالًالئےالًٍ؟الًےئ الًىےالًالالًئ

 الًلےالًٍئےالًالالًےئ الًٍالًىےالًالئےالًٍالًےالًٍالًےضئےئ ضےالًهئئےالًالؤالًےئ الًىےالًٍئےالًالالًےئ الًهصےالًالئ
الًیےالًالالًےالً؟الًےالًیالًےالًالًالےالًالؤےالًالوےالًالالًےئ الًالالًىےالًالئےالًٍالًےالًالالًےضئےئ ضےالًهئئےؤالًےئ
-ض؟ےالًیالًالالًصےالًالًالےالًهؤےالًالےالًهئےالًالالًےئ الًىےالً
الًیالًالًےص الًكےؤ الًىےالًیالًےالًالصالےالًهئےالًالالًےئ الًىےالً الًىےالًالالًےالًالالًےالًال؟الًالے؟الًےضئےئصئے

   الالًالً
الًیؤؤے الًنللَّهےؤ الًىےالً الًىےالً الًىےض؟ئےالًهئےالًهالًےئ الًىےالًهالًےالًٍالًےالًهالًےلالًٍالًےالًےضئےئ ضےؤ
- ےضئے
- ےضئےالًٍصؤےالًیص؟ے ضےؤ الًىےالًالالًےالًٍالًے الًىےئ الًىےالًالالًےئ الًىےالًٍصالًےالًٍالًےالًهالًےالً الًكے
-ضےضئےالًٍؤےؤےئالًےے-الًىےالًالالًےالًالالًےالًهالًئےئ الًىےالًالًالےالًهئےالًالالًےالًٍالًےالًهالًےضالًے
- الًٍرالًالےالً ضےالًالئےالًالالًصفےئ الًىےالًالالًےالًٍئےالً ضےالًٍالًےالًال؟الًےالً ضے



-الًالئےالًےئ ضےالًٍالًفےئ الًٍصالًىےصالًیئےالًٍالًےالًٍ؟الًےالً ضے- الًالئالًالالًےضئےالًالًؤےئ ضےئ؟الًےے
- الًالئ؟ےالًیالًےالً ص ضےئ الًل؟الًىےالًئےالًٍالًےض؟الًے؟الًے- الًٍئالًٍالًےطئےؤ ضے؟الئےے
- ئ؟ےالً الًىےالًالً الًىےالًیئ ضےالًیؤئےالًٍالًےالًال؟الًے-الًٍئالًٍالًےطئےضؤےالًےے
-ئ؟الًهصےالًیالً؟الًےئ الًالًىےالًیؤئےالًٍالًےئ؟الًے-الًالئالًالالًےطئےؤےالًهالًصےؤالًےے
- الًٍؤ؟ےالًالًالًےالًیالًےالً الًیئشےؤصالً الًىےالًٍالًےئ؟الًے- الًهئصالًالالًےطئےالًیؤےالًيےالًیؤئےے
- ؟ےالًالً ضےالًیالًےئالً الًىےئصالً الًىےالًالًےئصالًے- الًهالًےالًهئالًےئ الًكےالًیؤےالًالؤےئچ الًىےے
- الًال؟ےالًالالًصےالً الًىےالًالئالًےالًهئ؟الًےالًالًےئصالًے- الً ىالًےالًالً الًىے الًىے ك الًيےالًى؟الًے الًهئالًیکےے
 علیه اهللا الًهئصلىےالًالًےئصالًے- الًیالًےالًالً الًىےالًهے الًالكےالًٍئےص ضےالًالئالًےے
- الً؟ےئ پ الًىےالًالےالًال؟ےئ غےالًهےالًالالًالالًےے- ك؟ےصالًالالً الًىےالًٍئالًےالً وسلم
ےےؤصالًٍالً ضےالًیالًےئالًٍالًالًےالًالً الًىےالًالًےالًئ ضےےؤ الًىےالًالےالًیالًٍئ؟ےالًالً ضےالًےالًالئالًےالًالًےئصالًے

-الًےطے- ےالًٍؤالًے؟ؤالًےئالًالالًئ ضےالً؟الًےالًالًےالًالالًئے ك الًىےے الًىےالًهؤےصؤ ض
الًالے الًالكےص الًىےےالًيےالًالےؤےالًالئےالًےئئ؟الًالالً ضےالًٍالًےالًالًےالًٍالًئے الًهکے؟ے الًىےالًیصؤے

 الًفےالًیالً؟الًالےالًےالًالئصالًیالً؟ئےالًهے الًال؟كےص الًىےصےالًالِّےالًٍےؤےالً الًىےالًےالً؟ئ الًالئصالًىےالًص
الًےالًٍے ضےْصےالًهالً؟ےالًالؤے ضےالًالصئُےےصئ ضےالًٍالًالًےالًهصے الًٍ؟كےالًالے ضےالًهےالً الًىےؤےالً

 الًیئےئ الًىےالًالالًالًےالًهے صک ضے ضےالًالےص الًىےالًلےؤے الًٍكےئ الًهےےالًلئےالًٍالًالًےالًهے الصک
-الًالالًےالًهے كےےالًٍے ك ك ضے الًٍالًیالًكے ك
- الً؟ الًىےالًال؟ے ك الًىے الًىےالًالے الًال؟كےالًٍالً ضےئالًال الًىے
ےالًال؟الًےئ الًىےالًالالًٍالًگےالًٍئالًےالًیالًصےالًال؟ے الًهکےالًالےالًئےالًهصئےالًٍےصالًالالًےالًالچئےالًالئالًے

- الًٍےالًالصے الًالكےالًهالًےالًالالًےالًیئےالًالالًگےئےالًٌٍِّّےالًلالًےالًالےالًٍصے الًٍكےالًیالً
 الًىےالًٍؤصےئ ضےئ ضےالًالصےالًٍئےصصالً ضے الًیکےالًٍالًیئصےئےالًالًئےئالًےئےالًى؟ِّےالًیالًهالًے
 الًهالًكے الًهالًكےصئ ص الًىےالًالالًُےےیئے الًٍ؟كےالًهؤےالًٍصئے؟الًےالًى؟الًےالًیالً الًىےالًیئےصالً ضے ك
-الًالےالًالالًصےالًه؟ًے الًیئکےالًیئےالًئےالًٍالًےالًےالًيے
ے ضے ضےالًي؟ؤےالًالصالًےالًالئؤےئ الًىےےص ضےالًلصےالًهصےئؤ الًىےئ الًىےالًٍےالًال؟ًے الًهئکےئے

الًهےؤ؟ؤ ضے گ الًىےےالًيےالًٍالً الًىےئ الًىےئ ضےؤؤ الًىےالًالئےےالًیالًالےئ الًىےصالً ضےئؤ ضےالًلئے
الًٍالًےالًالئےالًالصؤےالًٍالًےےالًٍےالًلالًیالًےئےالًهئےالًالؤؤےالًالؤؤے الًهگےےالًالےالًٍالًےالًي؟ئےئ الًىےؤؤ
 الًفےؤصےؤ الًىےؤ ك ضے ضےےالًالےالًٍصالًےئ؟گےالًالالًےئ ضےالًهؤےالًالالًےےالًالےالًال؟الًےالًٍالًگے
الًےالًالئےالًالؤےؤ ك الًىےئےےےالً الًىے الًیگےالًئے ؤك ضےالًه؟ؤےالًالك؟ؤےئ ضےےےالًےگے ك
-الًىےالًیؤےئےالًٍےیالًؤالًےالًلصالًے الًٍگے الًىےالًهئےؤ ضےؤ كےئےالًٍےالًؤےالًٍ؟الًے الًالگےي



-الًهےؤےالؤےےےئے الًیگےالًالےئ ضے
الًےضےالًي؟ےژِّ ضے ضےالًالےالًالےالًى؟ے الًىے گ ضےالًهے ضےِّے الًٍصصکے ىےےئ الًىے ضےالًٍئ؟ے

الًئالًالالًالًالےالًالًؤوےوالًالًالًالےوےالًالًالًےالًئوےالًالًوےظوےوےالًےالًالًالًےصوےالًالًالًےالًي؟الًٍالًهصذال0ًالًیالًےیالًٍع
   ى صللَّه

   

  العامۀ اآلیات    

  :  تعالى اللَّه بکالم وابتداء وتبرّکاً تیمنا منها لثالث نتعرض الشریفۀ اآلیات من للمعامالت الکلّیۀ األحکام بعض یستفاد قد       

   

  األولى اآلیۀ 

 الرِّبا مثْلُ الْبیع إِنَّما قَالُواْ بِأَنَّهم ذَلک الْمس منَ الشَّیطَانُ یتَخَبطُه الَّذي یقُوم کَما إِالَّ یقُومونَ الَ الرِّبا یأْکُلُونَ الَّذینَ»:  تعالى قوله       
 فیها هم النَّارِ أَصحاب فَأُولَئک عاد ومنْ اللّه إِلَى وأَمرُه سلَف ما هفَلَ فَانتَهى ربه من موعظَۀٌ جاءه فَمن الرِّبا وحرَّم الْبیع اللّه وأَحلَّ

  ) . 2(«خَالدونَ

 أو القول من ذلک به المنشأ السبب أو ، بمال عین مبادلۀ البیع إنّ:  أقول هنا ولکن تعریفه البیع أول فی تعالى اللَّه شاء إن سیذکر       
  .  الفعل

  :  أمور منه أو البیع إنشاء عند ویتحقق       

  . «  السببی البیع» :  له ویقال ، المبادلۀ تحقق بقصد خارجاً التعاطی أو ، والقبول اإلیجاب من المرکب العقد -  1       

 یتعقبه لم ما االعتبار عالم فی باقیاً أمراً ویکون ، وإنشائهما الطرفین باعتبار المتحقق االضافتین تبادل حصول:  المسببی البیع -  2       
  .  اإلقالۀ أو الخیار ذي من الفسخ

  .  المذکورة المبادلۀ نتیجۀ وهذه ، والثمن والبائع والمبیع المشتري بین الحادثۀ الملکیۀ إضافۀ -  3       

  .  للطرفین أحیاناً الربح حصول -  4       

  .  له الحاصل الربح فی أو إلیه انتقل فیما المتعاملین من کلّ تصرف جواز -  5       

 من الشریفۀ اآلیۀ من واألظهر.  الثانی أو األول یعنی ، المسببی البیع أو السببی البیع الشریفۀ اآلیۀ فی بالحلیۀ المحکوم هل ثم       
 عنوان علیه یصدق وما حاللٌ فهو البیع عنوان علیه یصدق ما أي ، المعاملتین نفس یعنی ، والربا البیع نفس«  حرّم»  و«  أحلّ»  کلمتی



 البیع حلیۀ على الشریفۀ اآلیۀ داللۀ کان فإذا.  والفساد الصحۀ یعنی ، الوضعیان هنا والحرمۀ بالحلیۀ المراد أنّ والظاهر.  حرام فهو الربا
  . صحیحاً کان -  البیع یعنی - وضعاً

 جمیع حلیۀ إلى بالنسبۀ مطلقۀ کانت ولذا ، قبالها فی  البیع وحلیۀ الربا حرمۀ ریعتش على تدل:  القاصر بنظري الشریفۀ واآلیۀ       
 إنّ ، فداك جعلت:  السالم علیه اللَّه عبد ألبی قلت:  قال السابري بیاع یزید بن عمر صحیحۀ فی ورد ما ذلک على والشاهد ، البیوع
 من إلّا - فقیراً أو غنیاً - اشترى أحداً رأیت وهل:  السالم علیه فقال ؟ الربا من وهو حرام المضطَرِّ على الربح أنّ یزعمون الناس

  ) .3(بمثل مثالن ، بدراهم دراهم:  قال ؟ الربا وما:  قلت.  تُربِ وال فاربح ، الربا وحرّم البیع اللَّه أحلّ قد ، عمر یا ؟ ضرورة

 واستفادتها البیع هذا فی بالصحۀ الحکم السالم علیه اإلمام تطبیق فی الشاهدو.  إضافۀ مع) 4(التهذیب فی الشیخ ورواها:  أقول       
 تعالى قوله فی البیع حلیۀ اطالق على تدل - الشریفۀ اآلیۀ ظهور إلى مضافاً الصحیحۀ فهذه.  «الْبیع اللّه أَحلَّ» وجلّ عزَّ قوله إطالق من

  .  «الْبیع اللّه أَحلَّ»

 ، شرعاً وخصوصیاتها وشروطها البیوع بعض صحۀ فی الشک عند بالصحۀ والحکم الشریفۀ باآلیۀ التمسک یجوز ، وبالجملۀ       
  . الشریفۀ اآلیۀ إطالق نتیجۀ وهذا

   

  الثانیۀ اآلیۀ 

 اللّه إِنَّ أَنفُسکُم تَقْتُلُواْ والَ منکُم تَرَاضٍ عن تجارةً تَکُونَ أَن إِالَّ بِالْباطلِ بینَکُم أَموالَکُم تَأْکُلُواْ الَ آمنُواْ الَّذینَ أَیها یا»:  تعالى قوله       
  ) . 5(« رحیماً بِکُم کَانَ

 بها یقوم التی بالتصرفات فیه والتصرف المال على الید وضع بمعنى«  األموال»  بقرینۀ الشریفۀ اآلیۀ فی الوارد«  األکل» :  أقول       
 بأکل - الفساد أي - الوضعی الحکم على یدل یعنی ، المقدس الشرع فی فسادها على یدل بالباطل باألکل النهی وتعلق ، الملّاك

 ، ونحوها الغرري والبیع والربا والبخس والظلم القمار:  نحو المقدس الشارع عند األکل هذا فاسداً کان سواء أي ، مطلقاً بالباطل مال
 جمیع ، فیشمل الحقیقیۀ القضیۀ نحو على الشریفۀ اآلیۀ فی الوارد الخطاب ألنّ ، عندهم الباطلۀ کالمعامالت العقالء عند أو

 ، القمار:  نحو الباطلۀ المعامالت من الزمان ذلک فی کان بما یختص فال ، العقالء عند عرفاً بالباطل المال وأکل الباطلۀ المعامالت
  .  راجعها لمن ذلک یظهر کما والتطبیق المثال قبیل من الشریفۀ اآلیۀ ذیل فی الواردة الروایات فی المذکورة واألمور

 کما الحکمی والخروج التخصیص ال التخصص ونتیجتها ، الموضوع فی تضییقاً أو توسعۀً العرف على الحکومۀ للشارع ، نعم       
  .  والربا والمیتۀ الخمر بیع إلى بالنسبۀ فعله

 وهذا ، «تَرَاضٍ عن تجارةً تَکُونَ أَن إِالَّ» ذلک من فیها استثنی  ، بالباطل المال أکل بفساد الحکم بعد الشریفۀ آلیۀا إنّ ثم       
 یقع تجارة کل صحۀ على یدل فاالستثناء.  بالباطل األکل فی داخلۀً األمر أول من تراض عن التجارة لیست یعنی ، منقطع المستثنى



 یرد فال.  تراض عن التجارة وصحۀ ، بالباطل المال أکل فساد:  المستقلین الحکمین على تدل الشریفۀ فاآلیۀ.  الطرفین تراضی عن
  .  إطالق لها ولیس البیان مقام فی لیست بأنّها یشکل حیث ، منه المستثنى ال المستثنى الکالم فی األصل بأنّ علینا

 فاآلیۀ ، البیان مقام فی الجهۀ هذه من فهو ، منه والمستثنى المستثنى یعنی ، العقدین إلى المتکلم ینظر المنقطع االستثناء فی ، نعم       
 ونحکم الشریفۀ باآلیۀ نتمسک وخصوصیتها شرائطها فی الشک فعند.  تراض عن وقعت تجارة صحۀ إلى بالنسبۀ مطلقۀ الشریفۀ
  .  العالمین رب للَّه والحمد.  بالصحۀ

   

  الثالثۀ اآلیۀ 

 اللّه إِنَّ حرُم وأَنتُم الصید محلِّی غَیرَ علَیکُم یتْلَى ما إِالَّ األَنْعامِ بهِیمۀُ لَکُم أُحلَّت بِالْعقُود أَوفُواْ آمنُواْ الَّذینَ أَیها یا»:  تعالى قوله       
کُمحا یم رِید6(« ی. (  

.  بینهما االنفصال یعسر بحیث الشیئین بین الجمع:  العقد وأصل ، الموثق العهد:  والعقد.  بمقتضاه القیام یعنی بالعقد الوفاء:  أقول       
 حالله وتحلیل وأوصیائه ورسله وکتبه وبمالئکته به اإلیمان من إیاه وألزمهم عباده على تعالى اللَّه عقد ما کلّ:   بالعقود والمراد

 من بینهم وفیما للَّه أنفسهم على المؤمنون یعقده ما وکل ، ونواهیه وأوامره وأحکامه حدوده ورعایۀ بفرائضه واإلتیان حرامه وتحریم
  .  وغیرها والمعامالت األمانات عقود

  .  والمعامالت والتجارات البیوع:  ومنها ، العقود بجمیع الوفاء وجوب على تدل الشریفۀ واآلیۀ       

  ) . 7(بالعهود:  قال «بِالْعقُود أَوفُواْ»:  قوله:  السالم علیه اللَّه عبد أبی عن نانس بن اللَّه عبد صحیحۀ وفی       

 سند فی المذکور ألنَّ ، سنان وابن سوید بن النضر بین أصحابنا بعض واسطۀ مع الروایۀ هذه) 8(العیاشی نقل بالسند یضر وال       
  .  سنداً صحیحۀ فالروایۀ ، سنان بن اللَّه عبد عن ینقل والنضر الواسطۀ هذه بدون القمى

 االستیثاق معنى فیه العقد أنّ والعهد العقد بین والفرق ، العهود أوکد وهو ، معقود بمعنى عقد جمع العقود» :  البیان مجمع وفی       
بغیره ء الشی عقد وأصله.  عقداً عهد کلّ یکون وال عهد عقد فکلّ ، الواحد به ینفرد  قد والعهد ، متعاقدین بین إلّا یکون وال والشد ، 

  ) . 9(«وعقید معقَّد فهو ، العسل أعقد:  ویقال ، الحبل یعقد کما به وصله وهو

 تدل اآلیۀ فإن ، بالعهد العقد السالم علیه اإلمام تفسیر بعد ، المجمع صاحب ذکره الذي والعقد العهد بین الفرق هذا الیتم:  أقول       
  .  تساویهما فالظاهر ، بالعهود حتّى الوفاء وجوب على

 والتجارات والبیوع المعامالت:  ومنها.  واإلقتصادیۀ اإلجتماعیۀ والعهود بالعقود الوفاء وجوب على  تدل بإطالقها الشریفۀ واآلیۀ       
  .  بها الوفاء وجوب على تدل بل والمعامالت والعهود العقود صحۀ على وتدل. 



 واللزوم االلتزام یعنی ، بها الوفاء وجوب منها یستفاد ، الشریفۀ اآلیۀ من والعهود العقود صحۀ استفادة إلى مضافاً:  وبالجملۀ       
 أي.  مهم أمرٌ وهذا ، سابقاً المذکورتین اآلیتین من یستفاد ال - اآلیۀ هذه من المستفاد -  األمر وهذا.  والعهود بالعقود واإلیفاء والوفاء

  .  والمعامالت البیع لزوم على تدل اآلیۀ یعنی.  بالدلیل إلّا ترکه الیجوز  الزم والعهود بالعقود الوفاء أنّ

 بن علی قال:  قال السالم علیه جعفر أبى عن زرارة خبر مالحظۀ وبعد ، بالالم المحلّى الجمع«  العقود»  لفظۀ مالحظۀ بعد سیما       
  ) . 10(ثالثۀ أو بشهرین وسلم وآله علیه اهللا صلى النبی یقْبض أن قبل المائدة نزلت:  السالم علیه طالب أبی

 یؤخَذ کان وإنّما ، بعضاً بعضُه ینْسخ القرآن» :  قال السالم علیه علی عن جده عن أبیه عن اللَّه عبد بن عیسى خبر فی ورد وهکذا       
...  ء شی ینْسخْها ولم قبلها ما فنَسخت ، المائدة سورة علیه نزل ما آخر من فکان ، بآخره وسلم وآله علیه اهللا صلى اللَّه رسول أمر من

»)11 . (  

 المائدة نزلت إنّما... » : طویل حدیث فی السالم علیه المؤمنین أمیر عن السالم علیهما أحدهما عن مسلم بن محمد صحیحۀ وفی       
  ) . 12(«بشهرین یقبض أن قبل

 وتجارة ومعاملۀ وبیع وعهد عقد بکلِّ الوفاء لزوم على وتدل وسلم وآله علیه اهللا صلى اللَّه رسول حیاة أواخر فی نزلت الشریفۀ فاآلیۀ 
 .  

 المعامالت صحۀ فی بالعهد الوفاء شأن فی الواردة اآلیات بجمیع التمسک یجوز ، بالعهد العقد السالم علیه االمام تفسیر وبعد       
 إِذَا بِعهدهم والْموفُونَ»:  تعالى وقوله) 13(« مسؤُوالً کَانَ الْعهد إِنَّ بِالْعهد وأَوفُواْ»:  تعالى قوله نحو ، لزومها أي وجوبها بل والبیوع
  . العالمین رب للَّه والحمد.  الشریفۀ اآلیات من وغیرها) 15(« راعونَ وعهدهم لأَمانَاتهِم هم والَّذینَ»:  تعالى وقوله) 14(« عاهدواْ

   

  العامۀ الروایات    

 والحرمۀ الحلّ حیث من الکلیۀ الضابطۀ سبیل على تیمناً الروایات من بأربعۀ) 16(سره قدس األنصاري األعظم الشیخ تمسک قد       
 .  

   

  :  األولى الروایۀ 

 معاصري ومن الرابع القرن أعالم من الحلبی الحرّانی شعبۀ بن الحسین بن علی بن الحسن محمد أبو الجلیل الثقۀ الشیخ رواها ما       
 علیهم الرسول آل عن العقول تحف کتابه فی ، 336 عام المتوفّى الثقۀ همام بن محمد على أبى عن والراوي الرحمۀ علیه الصدوق

  . السالم



 المؤمنین أمیر عن ثم وسلم وآله علیه اهللا صلى النبی عن واألخالقیات والمواعظ الخطب فی الواردة الروایات من کتابه جمع       
 کتابه آخر فی  جعل ثم ، السالم علیه العسکري الحسن باإلمام وختمه الترتیب على بعده من السالم علیهم األئمۀ ثم السالم علیه

 وصیۀ آخره فی وجعل اإلنجیل فی المسیح مواعظ ذکر ثم ، السالم وعلیهما وآله نبینا على النبیین وعیسى لموسى اللَّه مناجاة
  .  الشیعۀ لجماعۀ عمر بن المفضل

 وقال الروایات أسانید حذف الجلیل مؤلّفه األسف مع ولکن ، المعتبرة الکتب فی موجودة روایاته وأکثر اعتبار محل والکتاب       
 ، ألنفسها تشهد وحکَم آداب أکثره وألنّ سماعاً لی أکثره کان وإن وإیجازاً تخفیفاً األسانید واسقطت...» :  نصه ما کتابه مقدمۀ فی
  ) . 17(«...  إلیهم الرَّاد ، بقولهم الراضی ، بحقّهم العارف ، لألئمۀ للمسلِّم ألّفْتُه بل المخالف للمنکر ذلک أجمع ولم

 المؤلِّف بأن إضمارها عن الذّب ویمکن.  بها اعتبار فال السند جهۀ من کلّه هذا مضمرة:  انیاًوث ، مرسلۀ:  أوالً فیه الواردة فالروایۀ       
  .  السالم علیه اللَّه عبد أبی عن الواردة الروایات فی رواها

  .  بالشهرة منجبر سندها ضعف:  قلت إن       

 المعتبرة الکتب فی ورودها فلعدم الروایۀ حیث من أما ، الفتوى حیث من وال روایۀ أنّها حیث من الروایۀ تشتهر لم:  قلت       
 الثالثۀ المقدمۀ فی الحدائق فی مختصراً عنه نقلها وهکذا) 18(کتابه من موضعین فی مختصراً الوسائل صاحب عنه نقلها بل المشهورة

  ) . 19(التجارة کتاب من

  ) . 21(الشیعۀ أحادیث جامع فی منقولۀ وهکذا) 20(األنوار بحار فی سره قدس المجلسی العالمۀ بتمامها عنه نقلها ، نعم       

 یخالف ما بعض ورود بعد سیما ال ، األصحاب بمضمونها یفت لم وهکذا.  الروائیۀ الشهرة الیوجب هذا بأنّ خبیر وأنت       
  .  أیضاً الفتوائیۀ شهرتها تثبت فلم.  تعالى اللَّه شاء إن سیأتی کما فیها المذهب

  .  شیئاً المقام فی یفیدنا فال ، بالشهرة السند ضعف بانجبار المسلکین کال على کلّه هذا       

 السالم علیهم إنّهم مع ، السالم علیه اإلمام کالم یشبه لم وما فیها واالضطراب والقلق االغتشاش رأى النظر أمعن فمن:  متنها وأما       
  .  الخالق کالم ودون المخلوقین کالم فوق السالم علیهم وکالمهم الخلق أفصح

 وکثرة وألفاظها جملها وتکرار التعبیر فی اضطرابها إلى مضافاً.  والتشقیق التقسیم حیث من المصنفین بکلمات ء شی أشبه ومتنها       
  .  روایۀً کونها ینفی هذا وکلّ ، وتعقیدها ضمائرها

 فی یفید وال محصل إلى یرجع لم جهات أربع إلى والمعامالت العباد معایش جهات من الروایۀ فی الوارد التقسیم أنّ مع هذا       
 من وهما واإلمامۀ الرسالۀ یعنی - الناس على وتولیتهم بوالیتهم تعالى اللَّه أمر الذین العدل والة والیۀ جعل:  مثالً ، شیئاً المقام

  .  عنها خروجها وضوح مع ومعامالتهم العباد معایش من - الطاهرة للعصمۀ جعلت التی اإللهیۀ المناصب



 وصنعۀ والخیاطۀ والقصارة والحیاکۀ والبناء والسراجۀ والصیاغۀ والتجارة والحساب الکتابۀ:  الصناعات صنوف من جعل وهکذا       
  .  التجارات أو اإلجارات فی إما ذلک کلّ دخول مع ، ونحوها التصاویر صنوف

 القنوات وإجراء الموات وإحیاء واالصطیاد والنتاجات کالحیازات المقسم عن المعایش وسائل من کثیر وجخر وهکذا       
  .  ونحوها واألخماس الزکوات وأخذ والوکالۀ والمضاربۀ والمساقاة والمزارعۀ

 غیر بنیانٍ على أساسها العبارات بهذه صارت فالروایۀ ، جامعٍ ونتیجۀ محصلٍ إلى یرجع لم الروایۀ فی الوارد التقسیم ، وبالجملۀ       
  .  مرصوصٍ

  :  أصحابنا بین مشهورةً تکن لم أو المؤمنین أو المسلمین من أحد بها یفت لم الروایۀ فی فقرات ورود إلى مضافاً       

 جواز عدم فی وبینهم بیننا الخالف نعم ، بیعها یجوزون - وعامۀً خاصۀً -  کلّهم المسلمین أنّ مع ، السباع جلود بیع حرمۀ:  نحو       
  .  عندهم وجوازها عندنا فیها الصالة

 یعنی ، نجسۀ أم طاهرة کانت سواء بالمیتۀ االنتفاع جواز على األصحاب أنّ مع ، طاهرة کانت ولو بالمیتۀ االنتفاع حرمۀ:  ومنها       
ال أم سائلۀ نفس لها کانت سواء  .  

  .  به واإلنتفاع المحلّلۀ منافعه ألجل النجس بیع جواز على األصحاب أنّ مع ؛ مطلقاً النجس بیع حرمۀ:  ومنها       

  .  السالم علیه االمام من الروایۀ هذه بصدور القول فی الوهن لک ظهر ذلک جمیع ومن       

 على أنّها ، الروایات رد عدم دیدنی حیث:  یقال أن یمکن ما وغایۀ ، األحکام من مافیها وبیان فقراتها لشرح أتعرض لم ولذا       
  .  والتأکید التأیید جهۀ من إلّا علیها االعتماد یمکن وال مستقالً دلیالً لیست ثبوتها فرض

       ن فرق النقلین وبین ، الکتاب أصل عن ال والحدائق الوسائل عن الروایۀ نقل الشیخ أنّ فلیعلم ثماختصراها أو هذّباها ولعلّهما ، بی 
 .  

  ) .22(« سره قدس للسید والمتشابه المحکم رسالۀ عن واحد غیر وحکاه» :  األعظم الشیخ قال ثم       

 للسید والمتشابه المحکم رسالۀ أنّ فاعلم) . 24(والحدائق) 23(الوسائل صاحبا والمتشابه المحکم رسالۀ عن حکاها:  أقول       
 زینب بإبن المعروف الکاتب النعمانی جعفر بن إبراهیم ابن محمد اللَّه عبد أبی الجلیل الشیخ تفسیر فیها اختصر سره قدس المرتضى

 المحکم»  باسم فقط السید اختصار إلینا وصل ولکن ذلک من وأکثر أزید تفسیره فی ولعلّ ،) 25(األنوار بحار فی جمیعه والمطبوع ،
 البحار فی المطبوع النعمانی تفسیر فی الروایۀ هذه وجود عدم هنا المهم ولکن.  انسی والرسالۀ التفسیر من الموجود ألنّ ،«  والمتشابه

  .  واحد کالهما عرفت وکما ، للسید والمتشابه المحکم رسالۀ فی وال



 وأسبابها الخلق معایش ذکر من القرآن فی جاء ما فأما... » :  الروایۀ هذه غیر وهی ، الفقرات هذه النعمانی تفسیر فی ورد ، نعم       
 ووجه ، اإلجارة ووجه ، العمارة ووجه ،( اإلمارة تصحیف کونها والظاهر) اإلشارة وجه:  اُوجه خمسۀ من ذلک سبحانه أعلمنا فقد

  .  غیرها أنّها ترى وأنت شرحها ثم) 26(«...  الصدقات ووجه ، التجارة

  ) . 27(کتابه فی األخیرة الروایۀ هذه النعمانی تفسیر عن للسید والمتشابه  المحکم رسالۀ عن الوسائل صاحب ونقل       

   

  :  الثانیۀ الروایۀ 

 والبیوع التجارات باب أول فی ورد.  والثناء التحیۀ آالف علیه الرضا موسى بن علی اإلمام إلى المنسوب الفقه فی ورد ما       
 الصالح وجوه من ، أمورهم فی لهم وقوام للعباد صالح هو مما به مأمور ما کلّ أن -  اللَّه یرحمک - إعلم» :  ونصه منه، والمکاسب

 وعاریته وهبته وشراؤه بیعه حالل کلّه فهذا - ویستعملون ویملکون وینکحون ویلبسون ویشربون یأکلون مما - غیره یقیمهم ال الذي
 وما والخمر السباع ولحوم الفواحش وجمیع والربا الخنزیر ولحم والدم المیتۀ:  مثل ، عنه نهى قد مما - الفساد فیه یکون أمر وکلّ ،

  ) . 28(«للنفس وفاسد للجسم ضار فحرام -  ذلک أشبه

  :  أمرین فی الروایۀ هذه حول الکالم یقع:  أقول       

  داللتها:  األول األمر 

 من منع قبالهما فی ولیس الشرع إلى بالنسبۀ مطلقان إنّهما ، یعنی والوضع التکلیف من أعم الروایۀ فی والحرمۀ الحلیۀ من الظاهر       
 ومن علیه الصحۀ آثار وترتیب صحتها البیع حلیۀ من مثالً فیستفاد ویشملهما والوضع التکلیف من أعم صار ولذا ، األقدس الشارع

 الصحۀ یعنی - الوضعیۀ والحرمۀ الحلیۀ فی کالمنا أن من الروایۀ على استشکل ما بعض یندفع البیان وبهذا.  تکلیفاً جوازه األکل حلیۀ
  .  التکلیفیۀ والحرمۀ الحلیۀ على تدل والروایۀ -  والفساد

  :  الداللۀ فی جهتین من االشکال یرد ولکن       

 أحد به یفت لم أنّه مع ، اإلمساك حتّى االستعماالت بجمیع الفساد فیه مما عنه نهى ما استعمال حرمۀ على تدل الروایۀ:  األولى       
   ؟ ونحوها السباع ولحوم والمیتۀ الدم إمساك بحرمۀ اإلفتاء مثالً یمکن وکیف ، األصحاب من

 فی المآل فی یستعمل أن بقصد یعنی ، الفساد لوجه إمساکه حرمۀ من المقصود بأنّ:  االشکال هذا عن یذّب أن یمکن ولکن       
  ) . 29(المقام فی األساتذة بعض قاله کما االشکال فیندفع ، الفساد



 یترتب لم ما سیما ال ، اإلمساك مطلق حرمۀ یوجب ال الفساد فی االستعمال قصد صرف بأنّ:  الذَّب هذا فی یناقش أن ویمکن       
 الفساد ارتکاب فقصد.  واضح هو کما قصده ال فعله الشریعۀ فی الحرام وبالجملۀ.  والنیۀ القصد مرحلۀ فی بقی بل محرم عمل علیه

  .  رأسه من االشکال فعاد ، األمور هذه فی اإلمساك حکم ینقلب ال بنفسه

 ویوجب بالجسم یضرّ ما کلّ یعنی ، الکلیۀ الضابطۀ سبیل على أنّها.  «للنفس وفاسد للجسم ضار فحرام»  قوله مقتضى:  الثانیۀ       
  .  واضح هو کما تامۀ غیر الضابطۀ وهذه ، حرام فهو النفس فساد

 فساد توجب وال بالجسم ضارة لیست - والمآکل المشارب وأکثر والمناکح المالبس بعض نحو - المحرّمات من کثیر:  مثالً       
  .  النفس

 هذه جمیع لیست ولکن به الخاص بالمالك إلّا حکم والیکون ، وحکَم مالکات لها األحکام کلّ العدلیۀ مسلک على ، نعم       
 الکلیۀ األحکام واستنباط الفقهیۀ للمسائل االستدالل من هذا أین ولکن ، غیره أو إجتماعیاً المالك یکون ربما بل شخصیۀ اتالمالک

  !  ؟ والتجارات للمعامالت

 اإلجمال سبیل على األولى الروایۀ من مأخوذة أنّها یرى فیها النظر أمعن من أنّ إلى مضافاً ، الروایۀ داللۀ فی المناقشۀ کلّه هذا       
  .  واالختصار

  سندها:  الثانی األمر 

 علیه حسین أمیر القاضی المحدث الثقۀ السید به جاء حیث ، 0 المجلسیین عصر فی کان( الرضوي الفقه) الکتاب هذا ظهور أول       
 فی کنت لما» : له وقال المکرمۀ مکۀ من األول المجلسی إلى ثمینۀ هدیۀ رسم على الحرام اللَّه لبیت مجاورته من سنین بعد الرحمۀ

 فی وکان السالم علیه الرضا موسى بن علی الحسن أبى زمان فی کتب ، قدیم کتاب مع قم أهل من جماعۀ جاءنی ، المعظمۀ مکۀ
 بأنّه العادي العلم لی حصل بحیث الفضالء من کثیرة جماعۀ إجازات ذلک على وکان علیه وسالمه اللَّه صلوات بخطه منه مواضع

  .  حسین أمیر القاضی کالم انتهى) . 30(« النسخۀ مع وقابلته منه فاستنسخت ، السالم علیه تألیفه

 العالمۀ نجله علیه اعتمد وهکذا ، الفقیه على الفارسی شرحه فی منها واستفاد واستنسخها الثمینۀ الهدیۀ هذه األول المجلسی فأخذ 
  ) . 31(فوائده فی النسبۀ هذه صحۀ إلى ذهب أیضاً العلوم بحر والعالمۀ ، بحاره فی فیها ما ووزع

:  ومنهم ، بنفسه حجۀ وجعله الناضرة الحدائق صاحب البحرانی یوسف المحدث الشیخ:  النسبۀ هذه صحۀ إلى الذاهبین ومن       
 عنهم ذلک کلّ نقل کما ، المفاتیح شارح الکاشانی الفاضل:  ومنهم ، اللوامع صاحب الوالد النراقی مهدي محمد المولى المحقق
  ) . 32(عوائده فی الولد النراقی الفاضل

 أُخر أقوال المقام فی ولکن.  السالم علیه الرضا اإلمام إلى الکتاب هذا انتساب صحۀ قبول أعنی ، المقام فی األول القول فهذا       
  : بها یقول منْ ولبعض لبعضها نتعرض



 األعلى وجدنا) 33(المجهولۀ الکتب من وعده الوسائل صاحب إلیه ذهب ، مؤلّفه وجهالۀ االنتساب هذا صحۀ عدم:  الثانی القول       
 کتبه أحد فی یقول حیث الوقایۀ صاحب العالمۀ وجدنا ،) 35(الفصول صاحب األکرم وعمنا ،) 34(المسترشدین هدایۀ صاحب
 ال بمرتبۀ الوهن من عندنا( المنسوب الفقه یعنی) الکتاب هذا أنّ واعلم»  :  «العباد نجاة شرح فی المرتاد نُجعۀ»  ب المسمى الفقهیۀ
 مذهب لضروریات والمخالفۀ الشنیعۀ األغالط من فیه ما لکثرة ، الفقه وضروریات النحو واضحات یعرف منْ إلى ینسب أن نرضى
  ) . 36(«الشیعۀ

 سره قدس الطباطبائی العلوم بحر مهدي محمد السید أستاده عن) 37(الکرامۀ مفتاح فی العاملی جواد السید العالمۀ نقل وهکذا       
 عن عدل ولعلّه ، القول بهذا القائلین من أیضاً 1212 سنۀ المتوفى العلوم بحر فالسید.  السالم علیه الرضا موالنا إلى الکتاب ثبوت نفی

  .  الشریف بحثه مجلس فی األول القول

 صاحب کالم نقل بعد األرائک کتابه فی یقول ق 1393 سنۀ المتوفى اهللا رحمه النجفی مهدي الشیخ الحاج اللَّه آیۀ عمنا وابن       
 الرجلین غسل بین التخییر مثل  مضامینه من لکثیر ، السالم علیه عنه نفیه صحۀ یقرب بل:  أقول» :  االنتساب هذا نفی فی الوسائل
 وغیر ، القرآن من المعوذتین کون ونفیه ، لألول یجوز فال المسافر والمضطر للحاضر المتعۀ حلّیۀ بین والتفصیل ، علیهما والمسح

  ) . 38(« العلماء بعض تألیفات من أنّه فالظاهر ، متعددة بوسائط السالم علیهم األئمۀ بعض عن یروي ربما بل ، ذلک

 لعدم إشکال بمجرده علیه االعتماد وفی... » : المفاتیح فی السند السید قال ، القویۀ األخبار جملۀ من روایاته عد:  الثالث القول       
 قصورها ینجبر التی ، القویۀ الروایات من روایاته تعد بأن بأس ال ولکن ، صحیح بطریق السالم علیه الرضا موالنا من کونه ثبوت
 الخبرین ألحد مرجحاً جعله یمکن وعلیه قویاً عده من الأقل ولکن ، إشکال الحجیۀ درجۀ بلوغه فی ولکن...  ، الشهرة بنحو

  ) . 39(«...  اآلخر على المتعارضین

 عبد للمیرزا األول المختار وهذا. «  الدین شرائع»  ب المعروف الصدوق ولده إلى بابویه بن علی رسالۀ بعینه إنّه:  الرابع القول       
 فی تلمیذه عنه نقل کما میرزا بملّا الشهیر الشیروانی الحسن بن محمد المیرزا العالمۀ وأستاذه) 40(العلماء ریاض صاحب االفندي اللَّه

  ) . 42(المستدرك فی عنه نقل کما «قدهما»  القزوینی حسین السید والد العالمۀ إلیه وذهب) . 41(الریاض

 کونه احتمال من«  االنوار مطالع»  صاحب االسالم حجۀ باقر محمد السید االُم طریق من جدنا إلیه ذهب ما:  الخامس القول       
 فی المذکور الشهید زید بن الحسین بن علی بن محمد کتاب أو ،) 43(الشیخ فهرست فی المذکور الثقۀ البجلی بشیر بن جعفر کتاب
 بن صدقۀ بن مهدي بن علی کتاب أو ،) 45(النجاشی رجال فی المذکور الغَسانی محمد بن وریزة کتاب أو ،) 44(النجاشی رجال
 من) 47(المستدرك صاحب ذلک کلّ ونقل) . 46(النجاشی رجال فی المذکور األنصاري الرّقی علی بن محمد بن غالب بن هشام
  .  الکتاب من نسخۀ ظهر على المکتوب.  ثراه طاب خطه

 من جماعۀ ذکر فقد ، السالم علیه العسکري الحسن اإلمام إلى المنسوب المنقبۀ کتاب ، الکتاب یکون أن:  السادس القول       
 ، والحرام الحالل مسائل ألغلب ومتضمناً األحکام أکثر على مشتمالً اإلسم بهذا تصنیفاً السالم علیه العسکري لإلمام أنّ األصحاب



 خاتمۀ فی عنه نقل ما على المستقیم الصراط فی العاملی البیاضی یونس بن علی والشیخ) 48(المناقب فی آشوب شهر ابن:  منهم
 هذا حول الخاصۀ رسالته فی الخوانساري الچهارسوقی هاشم محمد المیرزا العالمۀ القول هذا واحتمل) . 49(المستدرك

  ) . 50(الکتاب

  .  السالم علیه الرضا اإلمام من بأمر السالم علیهم األئمۀ أوالد بعض مؤلفات من الکتاب أنّ:  السابع القول       

  .  اإلعتماد غایۀ علیه واعتمد به اعتنى ولذا سره قدس البهبهانی الوحید إلیه ذهب       

  ) . 51(األحکام معارج فی القزوینی حسین السید تلمیذه الوحید عن ذلک ونقل       

 متقدماً کان ، العزاقر أبی بابن ویعرف جعفر بأبی المکنى الشلمغانی علی بن محمد لمؤلفه«  التکلیف»  کتاب أنّه:  الثامن القول       
 فتبرأت ، منکرة مقاالت منه وظهرت ، المذهب ترك على روح بن الحسین القاسم ألبی الحسد فحمله ، الطریقۀ مستقیم أصحابنا فی

 الراضی الخلیفۀ من بأمر عنقه ضربت 322 عام الحرام القعدة ذي وفی ، المقدسۀ الناحیۀ من کثیرة توقیعات فیه وخرجت منه الشیعۀ
  :  عدیدة موارد فی إلّا عنه وترویه به تعمل الطائفۀ وکانت استقامته أیام صنّفه التکلیف کتاب ولکن.  باللَّه

 فی  العالمۀ عنه نقل.  علم غیر  من واحد شاهد له کان إذا ألخیه یشهد أن للرجل یجوز أنّه:  الشهادات باب فی روى ما:  منها       
  ) . 52(الخالصۀ

  .  وسطه فی حجر بطرح جنباه یتحرك ال ما:  أنّه من الکر تحدید فی) 53(عنه حکی ما:  ومنها       

 ذلک فإن علیهما المسح ونسیت قدمیک غسلت وإن» :  قال حیث المسح من القدمین غَسل کفایۀ من) 54(عنه نقل ما:  ومنها       
 بفتح «الْکَعبینِ إِلَى أَرجلَکُم» تعالى قوله ، والغَسل المسح القرآن فی الجمیع اللَّه ذکر وقد علیک ما بأکثر أتیت قد ألنّک یجزیک

  . «  والمسح الغَسل مرضیان جائزان وکالهما المسح به أراد الالم بکسر «أَرجلکُم» وقوله الَغسل به أراد الالم

 الکتاب هذا حول الخاصۀ رسالته فی) 1272 -  1354( الکاظمی الصدر حسن السید العالمۀ القول هذا إلى ذهب من:  وأول       
  . » ) 55(السالم علیه الرضا بفقه المشتهر الکتاب فی القضا فصل»  ب المسماة

 صاحب تلمیذه عنه حکى ما على العلوم بحر والسید الوسائل صاحب إلیه ذهب ما یعنی -  الثانی القول هو:  المختار القول أما       
 قدس الجلیل عمنا وابن المجد أبی العالمۀ وجدنا الفصول صاحب األکرم وعمنا الهدایۀ صاحب التقی العالمۀ وجدنا الکرامۀ مفتاح
 تألیف بین سنۀ تسعمأة إلى قریب مع السالم علیه الرضا اإلمام إلى الکتاب نسبۀ صحۀ ثبوت عدم من - أقوالهم منّا مرّت وقد سرهم

 یمکن وکیف ؟ المتمادیۀ القرون هذه فی علیه المعتمد المعتبر الطریق لنا فأین ، الکتاب وظهور السالم علیه الرضا عصر یعنی الکتاب
  .  أوالً کلّه هذا ؟ والراوي الطریق فقدان مع أصحابنا ثقات بطریق المرویۀ المعتبرة الروایات فی الکتاب ندخل أن

 مهدي محمد والمولى البحرانی یوسف والشیخ - قولیه أحد على - العلوم وبحر والمجلسیین حسین أمیر القاضی علم:  وثانیاً       
  .  واضح هو کما ، شیئاً حقّنا فی یفید ال ولکن حقّهم فی حجۀ سرهم قدس الکاشانی والفاضل النراقی



  :  السالم علیهما البیت أهل بلمذه مخالف فیه موارد وجود الکتاب فی والوهن الریب یوجب ما:  وثالثاً       

 ما بأکثر أتیت قد ألنک یجزیک ذلک فإن علیهما المسح ونسیت قدمیک غسلت وإن» :  قال ، المسح عن الغسل کفایۀ:  منها       
  .  للشلمغانی التکلیف کتاب من آنفاً منّا مرّ الذي الکالم آخر إلى) 56(«...  علیک

 الغدیر جنبی الحجر من أمواجه بلغت فإن( وسطه فی) به فترمی الحجر تأخذ أن ذلک فی والعالمۀ» :  قال الکر تحدید:  ومنها       
  ) . 57(«کر فهو یبلغ لم وإن الکر دون فهو

  .  حنیفۀ أبی مذهب من قریب التحدید وهذا       

 عینیک نصب األئمۀ من واحداً واجعل وسلم وآله علیه اهللا صلى اللَّه رسول وذکر اللَّه ذکر الصالة افتتاح عند وانو»  قوله:  ومنها       
 ...»)58 . (  

 اللَّه رسول علّمها السالم علیه جبرئیل إنّ:  وقیل القرآن فی أدخلوها ، القرآن من لیستا ، الرُّقیۀ من المعوذتین إنّ»  قوله:  ومنها       
  ) . 59(«النوافل فی بأس وال الفرائض فی تقرأهما فال المعوذتان وأما...  وسلم وآله علیه اهللا صلى

 مسعود ابن عن ونقل ، والنفل الفرض فی بهما القراءة ویجوز القرآن من أنّهما على والخاصۀ العامۀ من االجماع استقر:  أقول       
  .  القرآن من لیستا أنّهما فقط

 التراضی علیه یقع ما - معلوم مهر و وشاهدین بولی وهو ، میراث نکاح:  منها» :  أوجه أربعۀ إلى النکاح تقسیم بعد قال:  ومنها       
  ) . 60(«...  الشهود إلى احتیج وأنّه -  وکثیر قلیل من

  ) . 61(« طهارته دباغته فإن ، الجلد وکذلک... » :  الصالة فیه یکره وما اللباس باب فی قوله:  ومنها       

 فدفعه حقٌّ رجل على المؤمن ألخیک کان إذا:  قال أنّه السالم علیه العالم عن وبلغنی» :  قوله من الشهادة باب فی ورد ما:  ومنها       
 ما مثال على الحاکم عند معه شهدت ، عندك أقامها فإذا شهادته عن فسألته ثقۀ الشاهد وکان واحد إلّا البینۀ من له یکن ولم عنه

  ) . 62(« مسلم امرئ حقّ یتْوى لئال ، شهد

   

  الکتاب نسخ حول:  تنبیه 

  :  التاریخ فی نسخاً یجدله وتاریخه الکتاب حول النظر أمعن من       

 المجلسی إلى بها وجاء سره قدس حسین أمیر القاضی واستنسخها المکرمۀ مکۀ إلى القمیون بها جاء التی:  القمیۀ النسخۀ -  1       
  .  ذکرها مرّ وقد ، وروجها علیها واعتمد واستنسخها سره قدس األول



 شرح مقدمات من السادس المطلب فی المجلسی العالمۀ تلمیذ سره قدس الجزائري اللَّه نعمۀ السید عرّفها:  الهندیۀ النسخۀ -  2       
 الفتاوى تلک دالئل فرأینا الدلیل بعدم فتاواهما بعض الفاضلین على ردوا العلماء من جماعۀ رأینا قد وکم... » : قال حیث التهذیب

 فی اآلن وهو ، اصفهان إلى األعصار هذه فی الهند بالد من به اُتی الذي الرضوي الفقه کتاب خصوصاً ، األربعۀ األصول غیر فی
 األربعۀ األصول هذه منها خلت وقد األحکام من کثیرة مدارك على اشتمل قد فإنّه - أیامه اللَّه أدام - المجلسی شیخنا خزانۀ

  ) . 63(«وغیرها

 اللَّه صلوات الرضوي الفقه نسخ بعض فی وجدت» :  یقول حیث المجلسی العالمۀ الهندیۀ النسخۀ هذه  إلى أشار لعلّه:  أقول       
 ، الکتاب صدر فی ذکرها أوردنا التی المصححۀ النسخۀ من إلینا وصل فیما یکن ولم وأحکامه الحج أفعال بیان فی فصوالً علیه

  ) . 64(«األبواب على فرّقناه عما لیتمیز مفرد ابب فی فأوردناه

 المیرزا الخبیر المحقق قال.  المکرمۀ مکۀ فی وجدت هی بل ، قم من بها القمیون جاء التی القمیۀ غیر وهی:  المکیۀ النسخۀ -  3       
 الحسینی الهندي ثم المدنی خان علی الدین صدر الفاضل السند السید» :  مانصه العلماء ریاض فی سره قدس االصفهانی اللَّه عبد

 الحسین بن علی ابن الشهید زید بن محمد بن محمد بن جعفر بن السکین بن أحمد إلى نسبه ذکر ثم - الدین نظام األمیر ابن الحسنی
 فی کان قد الذي هذا السکین بن أحمد:  یقال وقد ، السکین احمد أنّ اعلم ثم:  قال أن إلى - السالم علیهم طالب أبی بن علی بن

 ، السالم علیه الرضا فقه کتاب ألجله السالم علیه الرضا کتب وقد ، الغایۀ فی عنده مقرّباً وکان ، علیه اللَّه صلوات الرضا موالنا عهد
 فی بقیت التی ، المذکور خان علی السید کتب جملۀ فی ، المعظمۀ بمکۀ الطائف فی موجود السالم علیه الرضا بخط الکتاب وهذا
 غیاث األمیر ذکر وقد ، وخطوطهم العلماء اجازات وعلیها الهجرة من مائتین سنۀ وتاریخها الکوفی بالخط النسخۀ وهذه مکّۀ بالد

 ، األفاضل لبعض الکتاب هذا أجاز ثم ، النسخۀ هذه بخطه إجازاته بعض فی أیضاً -[  خان علی السید أجداد من وهو] - الدین
  ) . 65(« بشیراز أوالده عند خان علی السید کتب جملۀ فی موجودة أیضاً بخطه االجازة وتلک

 ینقلب أن ویمکن ، بالدقۀ فیها ینظر أن البد الریاض صاحب کالم فی المنقولۀ بالکیفیۀ وجدت لو المکیۀ النسخۀ هذه إن:  أقول       
 إلینا ووصولها وثبوتها وجودها فدون ، ماذکروه إلّا شیئاً عنها نعرف ولم إلینا تصل لم ولکن واضح هو کما رؤیتها بعد والنظر الرأي
  .  القتاد خرط

 ألن ، تام غیر.  عندنا الموجود الرضا فقه عین بأنّها یشهد العلوم بحر السید أنّ من) : 66(العالی ظله مد األساتذة بعض قاله وما       
 الموجودة العبارة ونقل ، والسالم التحیۀ آالف صاحبها على الرضویۀ الخزانۀ مکتبۀ فی الموجودة النسخۀ برؤیۀ یشهد اهللا رحمه السید

 ألف سنۀ محرم شهر عشر رابع األحد یوم فی تسویدها من الفراغ اتفق الرضویۀ والنسخۀ ، کاتبها ید على النسخۀ هذه ختام فی
 حاجی بن مؤمن محمد المهیمن الملک اللَّه رحمۀ إلى المحتاج الضعیف العبد ید على الرضوي المشهد فی) 1050 سنۀ) وخمسین

  .  االسفراینی الخطیب علی مظفر

  .  المقام فی شیئاً یفیدنا فال.  األلف سنۀ بعد کتبت أنّها ترى وأنت       



 على عنه ونقلها فوائده فی سره قدس العلوم بحر السید وعرّبها بالفارسیۀ نفسه تلقاء من عبارةً النسخۀ آخر فی کاتبها کتب ، نعم       
 العبارة هذه نقلت ولذا ، الموجود الرضوي الفقه عین المکیۀ النسخۀ انّ سره قدس بشهادته للقول موجبۀ العبارة وهذه علیه ماهی

  .  کالمنا صحۀ له لیظهر بالدقۀ فیها النظر القارئ یمعن حتى بعینها الفارسیۀ

 سلطان واإلنس الجن إمام حضرت که کتابیست این» :  مانصه بالفارسیۀ الرضویۀ النسخۀ آخر فی آنفاً المذکور الناسخ کتب       
 حضرت مبارك بخط واصل اند بوده نموده تصنیف السکین بن محمد جهت از والثناء التحیه علیه الرضا موسى بن على الحسن أبی
 اند نموده انتقال بعربى بوده بکوفى که[  ت]  حضر شریف خط از محدث محمد میرزا موالنا پناه مغفرت وحضرت ، است مکه در

»)67 . (  

  .  غیره قبلِ منْ وال قبله منْ ال المکیۀ النسخۀ رؤیۀ على یدل وال شیئاً المقام فی یفیدنا ال الکاتب هذا من البیان هذا ترى أنت ثم       

  .  السکین بن أحمد أو السکین بن محمد ألجل کتب الکتاب بأنّ النقلین بین المعارضۀ یقع هنا إنّ ثم       

 ذکره ، السالم علیه اللَّه عبد أبی عن أبوه روى ، کتاب له ثقۀ ، الجمال النجفی عمار ابن هو الرجال فی الوارد السکین بن محمد       
  . الشریف الکافی فی السالم علیه اللَّه عبد أبی عن) 71(وبواسطۀ) 70(بواسطتین هو وروى) . 69(الفهرست فی والشیخ) 68(النجاشی

 سکین بن محمد عن نکاحه ورهبانیۀ کراهۀ بعد نوادر فی ولکن بالجمال النجاشی ووصفه ، هذا» : الرجال قاموس فی قال       
 عن ویروي«  األمر هذا إلى دراج بن نوح دعانی:  سکین بن محمد قال» :  قال دراج بن نوح ترجمۀ فی النجاشی وفی) 72(الحناط

 عمار بن معاویۀ ترجمۀ فی الشیخ فهرست فی عنه الکندي الرحمن عبد بن عتبۀ بن الحسن روایۀ نقل فإنّه...  السالح مثَل فی نوح
»)73 . (  

.  الرجال فی مهمل فهو«  یقال قد»  بنحو األصفهانی األفندي اللَّه عبد المیرزا کالم فی المذکور العلوي السکین بن أحمد وأما       
 الرازي للفخر) 75(المبارکۀ الشجرة و عنبۀ البن) 74(الطالب عمدة نحو األنساب کتب بعض فی أوالده وذکر ذکره ورد:  نعم

  .  الکلیدار الجواد عبد للدکتور) 76(الطالبیین أنساب ومعالم

 والثناء التحیۀ آالف علیه الرضا موسى بن علی الهمام اإلمام إلى انتسابه صحۀ یثبت لم بأیدینا الموجود الرضوي الفقه ، وبالجملۀ       
  .  مقامهم اللَّه أعلى واألرائک والوقایۀ والفصول والهدایۀ والمصابیح الوسائل أصحاب علیه کما

 والتأکید تأییدلل فَتصلح المراسیل معاملۀ ، ومتنها روایاتها مع المعاملۀ من لنا بد ال ، الردها الروایات قبول دیدننا حیث ولکن       
  .  العالمین رب للَّه والحمد.  فقط

   

  :  الثالثۀ الروایۀ 



 المأکول من حالل هو ما کلّ البیوع من الحالل» :  قال أنه السالم علیه الصادق عن رفعه المصري النعمان القاضی رواها ما       
) 77(«شراؤه وال بیعه یجز لم عنه منهیاً أصله محرّماً کان وما ، به االنتفاع لهم مباح وصالح للناس قوام هو مما ذلک وغیر والمشروب

 .  

  :  مقامین فی الروایۀ هذه عن الکالم یقع:  أقول       

   داللتها:  األول المقام 

 التحریم بها تعلق التی األشیاء بیع حرمۀ على تدل ،«  شراؤه وال بیعه یجز لم عنه منهیاً أصله محرّماً کان وما»  بفقرة تدل الروایۀ       
  .  داللتها فی العمدة اإلشکال هو هذا.  تکلیفاً وال وضعاً ال قطعاً بحرام لیس أنّه مع ، ما جهۀ من

 اإلطالق بنحو«  محرّماً کان ما»  لفظۀ وأنّ ، الفساد فی متمحضاً کان ما:  الفقرة هذه من المراد بأنّ االشکال عن یذب أن ویمکن       
  .  الفساد فی متمحضۀً کانت التی األشیاء إلى منصرفۀ

 األبحاث فی عنها الجواب مرّ فقد ، الوضعیین فی هنا والکالم التکلیفیان والحرمۀ الحلّیۀ ظاهرها أنّ من الروایۀ فی اإلشکال وأما       
 أطالق هنا بالحلّیۀ والمراد.  وتشملهما والتکلیفیۀ الوضعیۀ من أعم الروایات وهذه ، والسنۀ الکتاب فی والحرمۀ الحلیۀ بأنّ ، الماضیۀ

 فتارة:  یختلف ء شی کلّ بحسب ومحدودیته ء شی کلّ وإطالق ، الشرع ناحیۀ من محدودیته بالحرمۀ والمراد الشرع ناحیۀ من ء الشی
  .  الفقهیۀ األدلۀ فی مبنانا وهذا ، کثیرة فروع علیه ویترتب بالدقۀ فیه ینظر أن البد  مهم امرٌ وهذا.  التکلیف ینتج وتارة ، الوضع ینتج

  سندها:  الثانی المقام 

 کان الذي «اإلسالم دعائم»  کتابه فی الشیعی المصري منصور بن محمد بن النعمان حنیفۀ أبو القاضی مرسلۀ الروایۀ هذه نقل       
 363 سنۀ بالقاهرة توفّی النعمان والقاضی ، الفاطمیۀ الحکومۀ نهایۀ إلى تألیفه زمن من والدستور الرسمی القانون نحو على هذا کتابه

  .  اللَّه لدین المعزّ الفاطمی الخلیفۀ علیه وصلّى

 فی تدخل فالروایۀ ، السالم علیه الصادق اإلمام إلى القاضی من المعتبر الطریق ذکر لعدم ، إرسالها الروایۀ سند فی واإلشکال       
  .  للتأکید وال للتأیید إلّا تصلح فال ، المراسیل

 مذهبه فی الخالف أنّ کما.  شیئاً المقام فی یفیدنا ال کلّه ذلک ونحو وفقهه ونبله وعلمه وفضله النعمان القاضی مقام جاللۀ وأما       
 کونه نفى 588 عام المتوفى آشوب شهر ابن ألنّ ، یهمنا ال أیضاً المالکی المذهب من استبصاره بعد اسماعیلیاً أو إمامیاً کونه من

 الروضات صاحب وتبعه ، کتبه بعض ذکر ثم) 78(«حسان وکتبه بإمامی لیس ، محمد بن النعمان القاضی فیاض ابن» :  وقال إمامیاً
  ) . 79(سره قدس

 ، بوجوه ذلک على واستدلوا ، التقیۀ مقام فی الفاطمیۀ الدولۀ فی وکان إمامیاً الرجل کون إلى ذهبوا األصحاب من کثیراً ولکن       
  .  شئت إن فراجعها ،) 80(الوسائل مستدرك خاتمۀ فی سره قدس النوري المحدث فیها الکالم استقصى قد



 نُجعۀ»  کتابه فی سره قدس اإلصفهانی النجفی الرضا محمد الشیخ المجد أبی اللَّه آیۀ التحقیق على الفقیه ، الجد العالمۀ وقال       
 عن تقصر ال وأخبارها أتقنها و الکتب أصح من الدعائم وکتاب» :  نصه ما والمؤلِّف المؤلَّف شأن فی «العباد نجاة شرح فی المرتاد
 زال الکافی فی المتن مضطربۀ معضلۀ روایۀ من وکم ، الروایات ألفاظ ضبط إتقان فی الکافی أخبار على تزید بل الکافی مراسیل

 کانت التی األصول نسخ أنّ من -  ظله دام - مشایخنا بعض به حدس ما صحۀ عندنا بذلک وتحقّق الدعائم بمراجعۀ اإلعضال عنها
 ومن ، فیه ریب ال أمرٌ فهو الطائفۀ أعاظم من وکونه مولِّفه قدر جاللۀ وأما.  اإلسالم ثقۀ عند کانت التی من أصح کانت القاضی عند
  ) . 81(« الوسائل مستدرك فی سره قدس شیخنا ذکره ما إلى فلیرجع التفصیل أراد

 اإلعضال رفع من الشریف بحثه مجلس فی - ظله مد - أساتذتنا بعض منْ مکرراً سمعت قد أننی ببالی:  المؤلف قال       
  . ذلک جمیع ترفع نکات أو قرائن من روایاته فی لما الدعائم کتاب بمراجعۀ الروایات بین التعارض حتّى وربما واإلضطراب

 بعضها لک فلنذکر ، السالم علیهم البیت أهل لمذهب مخالفۀ اإلسالم دعائم کتاب فی کثیرة فروع ورود المقام فی والعمدة       
  :  المثال سبیل على

  ) . 82(للوضوء ناقضاً المخرجین أحد من الخارج والقیح والدم القرع وحب والحیات والدود المذي من واحد کلّ جعله:  منها       

  ) . 83(« صالته تفسد لم صلّى حتى نسیه أو ذلک جهل وإن ، بالمیاسر البدء یتعمد أن ینبغی وال» :  الوضوء فی قوله:  ومنها       

 الشعر من أقبل ما على جمیعاً یدیه فیمرّ رأسه وسط من یبدأ ، ومدبراً مقبالً الرأس بمسح أمروا ثم» :  الرأس مسح فی قوله ومنها       
 ویمسح وباطنهما ظاهرهما االُذنین ذلک مع ویمسح ، القفا من الشعر آخر إلى الرأس وسط من یدیه یرد ثم ، الجبهۀ من منقطعه إلى

  ) . 84(«عنقه

  ) . 85(«أحسن فقد أصابعه وخلّل الفضل البتغاء الوضوء فی ومبالغۀ تنظّفاً رجلیه غسل ومن» :  الرجلین فی قوله:  ومنها       

 من والرکبتان والقدمان والکفان ، علیه السجود یجوز فیه والصالة لباسه یجوز ما وکلّ» :  الجبهۀ مسجد فی قوله:  ومنها       
  ) . 86(«علیه بالوجه السجود یجزي وکذلک ، علیه یسجد مما فذلک فیه والصالة الصوف ثوب لباس فإذا ، المساجد

  ) . 87(«فاجر إلّا هذا یفعل وما ، زناً هذا» :  فیها وقوله المتعۀ مشروعیۀ إنکاره:  ومنها       

 للمذهب جمیعها مخالفۀ حیث ولکن.  علیه واإلعتماد الصحۀ عن خروجه یوجب کتابه فی الموجودة الفتاوي هذه أمثال:  أقول       
  .  العالم هو سبحانه واللَّه.  بها ابتلی التی التقیۀ على منه صدورها حمل یمکن ، واضحۀ

   

  :  الرابعۀ الروایۀ 

  .  ثمنه حرّم شیئاً حرّم إذا اللَّه إنّ:  المشهور النبوي       



  .  لحمه یؤکل ماال وسرجین المسوخ بیع جواز لعدم بها واستدلّ) 88(الخالف فی مرسالً الشیخ رواها:  أقول       

 ابن عن اهللا رحمه الجباعی علی بن محمد الشیخ خط عن نقالً المجلسی العالمۀ ذکرها نعم ، أصحابنا کتب فی ذکره یرد ولم       
  ) . 89(ثمنه حرّم شیئاً اللَّه حرّم إذا:  قال وسلم وآله علیه اهللا صلى النبی عن عباس

 علیهم حرّمت ، الیهود اللَّه لعن:  قال أنّه وسلم وآله علیه اهللا صلى النبی عن مرفوعاً الآللی عوالی من نقله النوري والمحدث       
  ) . 90(ثمنه علیهم حرّم ، ء شی أکل قوم على حرّم اذا تعالى اللَّه وإنّ ،[  أثمانها]  ثمنها وأکلوا فباعوها حومالش

  :  روایاتهم أکثر فی األکل کلمۀ ذکر فیها وورد عامیۀ فالروایۀ       

 فرفع:  قال ، الرکن عند جالساً وسلم وآله علیه اهللا صلى اللَّه رسول رأیت:  قال عباس ابن عن بسنده داود أبی سنن فی ما:  منها       
 تعالى -  اللَّه وإنّ ، أثمانها وأکلوا فباعوها الشحوم علیهم حرّم تعالى اللَّه إنّ - ثالثاً - الیهود اللَّه لعن:  فقال فضحک السماء إلى بصره

  ) . 91(«ثمنه علیهم حرّم ء شی أکل قوم على حرّم إذا -

  .  عباس ابن عن بسندهما) 93(سننه فی والبیهقی) 92(مسنده فی أحمد ورواها       

  .  «األکل»  کلمۀ بدون) 94(المسند من آخر موضع فی أحمد رواها ، نعم       

 فی کلّیۀ قاعدة لنا ینتج وال ، شیئاً المقام فی یفید فال ، األکل کلمۀ بدون الروایۀ روایاتهم فی یثبت لم حیث وبالجملۀ       
  .  المعامالت

 فإنّ ، الفریقین عند متروك وعمومها ، الروایۀ بعموم األخذ یمکن ال ، أیضاً الروایۀ فی«  األکل»  کلمۀ وجود عدم فرض وعلى       
  .  واضح هو کما ، بیعه یحرم وال أکله یحرم األشیاء من کثیراً

  .  بها اإلستدالل یمکن فال عامیۀ مرسلۀ وأنّها سندها کیفیۀ کالمنا مطاوي من عرفت وقد الروایۀ داللۀ فی کلّه هذا       

 دلیلها مالحظۀ من مسألۀ کلّ فی فالبد ، المقام فی الشیخ ذکرها التی األربعۀ الروایات من ء شی إنتاج عدم هنا إلى فتحصل       
 للَّه والحمد.  والمعامالت والبیوع العقود صحۀ من الماضیۀ الشریفۀ اآلیات فی الواردة والعمومات اإلطالقات إلى الرجوع أو الخاص

العالمین رب  .  

 ا والرعی الزراعۀ بمثل للمستحب التمثیل إمکان مع... » :  الشیخ قال:  تنبیهکفایۀ الواجبۀ بالصناعۀ وللواجب الشرع إلیه ندب مم 
  ) . 95(«فتأمل به الغیر قیام تعذّر إذا خصوصاً

 روایتین ذکر ثم) 96(« مستحبۀ هی بل بالزراعۀ بأس ال» :  یقول حیث التذکرة فی العلّامۀ الزراعۀ باستحباب صرّح:  أقول       
 10 الباب 17/  41 الشیعۀ ووسائل 100/  63 األنوار وبحار 5/  260 الکافی إلى والغرس الزراعۀ فصل أخبار فی وراجع ، الستحبابها

  .  13/  26 الوسائل ومستدرك التجارة مقدمات من



 یبعد ال کما -  شرعاً باستحبابه القول إلى أحد ذهب وإن ، والحرث الزراعۀ على والحثّ األمر یجد الروایات هذه إلى نظر ومن       
 وخروج بها واإلکتساب الزراعۀ نفس والشایع المتبادر ألنّ ، العمل ونفس بهما االکتساب بین حینئذ فرق فال -  إجماالً روایاته لتواتر

 الفرد هی بل االکتساب صورة تشمل الروایات إطالق القاصر بنظري ، وبالجملۀ.  مشکل الروایات هذه تحت من الشایع الفرد هذا
  .  بهما االکتساب وجه على حتّى والحرث الزراعۀ باستحباب القول فیمکن.  لخروجها وجه فال ، الغالب الشایع

 اإلکتساب عدم صورة على التجارة وحمل.  فیها الواردة الروایات لکثرة الشیخ کالم فی الرعی من بدالً بالتجارة التمثیل ویمکن       
  .  یخفى ال کما النادر الفرد على حمل

 إلى ذهبنا ثم ، الصحیح هو کما بترکها النظام إلختالل بوجوبه قلنا إن ، بها الغیر قیام عدم مع کفایۀ الواجبۀ بالصناعۀ اإلتیان وأما       
 فصار ، األمور بهذه القیام الناس ترك یوجب الخروج هذا نفس لعلّ ، الوجوب هذا تحت من الصنایع بهذه االکتساب صورة خروج

 وبین بها االکتساب صورة بین فرق فال ، الصنایع بهذه الکفائی بالوجوب القول إلى ذهبنا إن وبالجملۀ.  النظام إلختالل موجباً هذا
 هذا ترك فنفس الناس دیدن هذا کان وحیث.  واضح هو کما ، بها التکسب لغرض إلّا بها یأتون ال الناس ألنّ ، مجاناً بها اإلتیان
 بهذه سره قدس الشیخ على لإلشکال وجه ال هذا وعلى.  أیضاً االکتساب صورة یشمل باطالقه والبرهان ، النظام اختالل یوجب
  .  العالمین رب للَّه والحمد.  ظاهراً سره قدس کالمه فی بالتأمل لألمر وجه ال وهکذا ، الواردة األمثلۀ

  تکلیفاً االکتساب حرمۀ معنى 

 فهو مقابلها فی المال أکل حرمۀ وأما ، المحرَّم األثر ترتّب بقصد واالنتقال النقل حرمۀ االکتساب حرمۀ ومعنى» : الشیخ قال       
 الخمر مثل بیع تحریم أدلّۀ ظاهر ألنّ ، التحریم بعدم قلنا وإن شرعی سبب بال یده فی وقع الغیر مال ألنّه ، البیع فساد على متفرّع

  ) . 97(« التشریع حیث من إلّا المعاملۀ تحریم على دلیل فال المحلَّل األثر قصد لو أما ، المحرَّمۀ اآلثار ترتیب أراد لو ما إلى منصرف

  :  أقول - 1 

  :  علیه ویرد الشیخ مختار وهو ، المسألۀ فی األقوال أحد هذا 

 بمثل واإللتزام.  جزافیۀ هنا اإلنصراف ودعوى.  الدلیل إطالق بعد له موجب ال المذکور بالقصد البیع حرمۀ دلیل تقیید:  أوالً       
  .  جدید فقه تأسیس یستدعی االنصرافات هذه

 الوضعیۀ األحکام بجعل الشیخ التزام بعد سیما ال أیضاً الوضع فی به نقول ال لماذا ، التکلیف فی اإلنصراف هذا سلمنا ولو:  وثانیاً       
 الخمر بیع جواز ذلک ومقتضى ، المحرَّم األثر ترتّب قصد مع المعاملۀ بفساد قلنا یعنی.  مستقالً ال التکلیفیۀ األحکام من منتزعاً

  .  ونحوه للتخلیل

 أن بقصد بالمعاملۀ أتى إذا یصدق إنّما التشریع ألنّ ، محلّه غیر ففی أیضاً الشیخ کالم آخر فی المذکور التشریع وأما:  وثالثاً       
  .  والنسب القصود هذه عن غافلون المتعاملین ونوع.  الشریعۀ إلى النسبۀ هذه ومع الشرع فی صحیحاً یکون



  :  الثانی القول - 2 

 المعاملۀ تعریف أن کما] المنفعۀ أو المال تبدیل حرمۀ یعنی - بالمعاملۀ المتعلقۀ الحرمۀ أنّ من) : 98(النائینی المحقق ذکره ما       
 وال المعاملۀ إنشاء حرمۀ ال -[ بها المنافع أو باألموال األعیان تبدیل إلى ینقسم الذي اُخرى إضافۀ بطرف اإلضافۀ طرف تبدیل:  یعنی
 إعتباري أمرٌ هو الذي بالعقد المنْشأ نفس:  أخرى وبعبارة.  علیها األثر تبتر قصد وال والمثمن الثمن فی کالتصرف آثارها حرمۀ
  .  اآلثار وال القصد وال التلفظ وهو االیجاد آلۀ ال ، المحرَّم هو ء المنشى من إیجادي وفعل

 مشکل والمنفعۀ المال وتبدیل اإلضافۀ طرفی وتبدیل المنْشَأ نفس إلى بلغ وجریه المکلف فعل إلى التحریم أدلۀ ظاهر:  وفیه       
  .  جداً

  :  الثالث القول - 3 

 ، المعاملۀ أثر ترتیب بقصد واإلنتقال النقل إنشاء حرمۀ هو االکتساب حرمۀ معنى بل» :  قال حیث اإلیروانی المحقق إلیه ذهب ما       
  ) . 99(« بالحرمۀ الساذج اإلنشاء یتّصف لم القصد هذا عن خلّی فلو ، الثمن وهو للمبیع والتسلّم التسلیم أعنی

 المعاملۀ تحقق بعدم:  یقال أن إلّا اللّهم ، األدلۀ فی المعاملۀ أثر ترتیب قصد یعنی التقیید هذا على الدلیل وجود عدم:  وفیه       
  .  وصوریاً لغواً عملهم فصار ، المعاملۀ آثار ترتیب یقصدوا لم لو الجدیۀ

 فال الخارجی القید بنحو خارجاً األمر بهذا األدلۀ تقیید سره قدس مراده کان فلو ، مطلق المقام فی الواردة األدلۀ:  أُخرى بعبارة       
ۀ المعاملۀ تحقق عدم مراده کان وإن ، کالمه یتمیقدس ذکره ما یبعد فال علیه المعاملۀ صدق وعدم اآلثار ترتب قصد عدم مع الجد 

  .  سره

  :  الرابع القول - 4 

 لغرض جداً السبب إنشاء أي ، العقالئیۀ المعاملۀ هو ثبوته فرض على المحرَّم أنّ من سره قدس) 100(الخمینی المحقق اختاره ما       
  .  المنفعۀ أو المال تبدیل وال ، األثر ترتب بقصد هو وال ، واإلنتقال النقل ال ، واإلنتقال النقل إلى التسبیب

 المعاملۀ کون صدق بعنوان المعاملۀ نفس فی الغرض وکان العرفیۀ المعاملۀ نفس العقالئیۀ المعاملۀ من مراده کان إن:  أقول       
 القتاد خرط إثباته دون للموضوع جزء أو الخارجی القید بعنوان اعتبر إذا وإلّا ، فهو للموضوع جزء الغرض یکون أن دون من الجدیۀ

  .  ینفیه المقام فی األدلۀ وإطالق علیه الدلیل وجود لعدم ،

  :  الخامس القول - 5 

 عن خالیاً البایع من صدوره مجرد یکفی ال بحیث علیه والشرع العرف إمضاء ترتب بقصد إیجاده حرمۀ ، البیع حرمۀ من المراد       
  ) . 101(القصد ذلک



 الخمر باع لو هنا ومن ، التقیید لهذا وجه فال ، تقییدها یوجب ما البین فی یکن ولم مطلقۀ المقام فی األدلۀ أنّ منا مرّ قد:  وفیه       
 دخالۀ على دلیل ال فإنّه ، علیه والعرف الشرع إمضاء ترتب قصد عن غافالً کان وإن محرَّماً ارتکب فقد عنه منهیاً بکونه علمه مع مثالً

  .  الخمر بیع حرمۀ فی إمضائهما قصد

  :  السادس القول - 6 

 البیع أنّ:  ذلک بیان.  لحرمته موضوعاً یکون بعینه البیع لحلیۀ موضوعاً یکون ما إنّ» : سره قدس بقوله الخوئی المحقق ذکره ما       
 بمعنى کان أم -  األصولیین بین المعروف هو کما - باللفظ المعنى إیجاد بمعنى اإلنشاء کان سواء ، الساذج اإلنشاء عن عبارة لیس

 عن عبارة البیع أنّ وال ، القصد عن خالیاً«  بعت»  بلفظ البیع تحقق لزم وإلّا ، عندنا المختار هو کما اإلعتبار من النفس فی ما إظهار
 وإن الثمن مقابل فی آخر لشخص ماله ملکیۀ اعتبر من على البایع صدق لزم وإلّا مظْهِرٌ له یکون أن دون من النفسانی اإلعتبار مجرد

 عن عبارة البیع حقیقۀ بل ، المبزِر من الخالی الساذج اإلعتبار بذاك للمشتري المال ذلک ملکیۀ حصول یلزم کما ، بمظْهِر یظهرها لم
 بل ، یتعلق لم أم والعرف الشرع من اإلمضاء به تعلق سواء ، خارجی بمبرِز إظهاره مع النفسانی اإلعتبار ذلک من المرکب المجموع

  ) . 102(« یکن لم أم وعرْف شرع العالَم فی کان سواء

 ، الساذج اإلنشاء بمعنى البیع کون کالمه صدر فی نفی سره قدس ألنه ، وذیله کالمه صدر بین التنافی وجود الظاهر:  وفیه       
 من المرکب المجموع عن عبارة البیع حقیقۀ:  یقول حیث ، اإلنشاء بحث فی مختاره على سره قدس کالمه ذیل فی اختاره ولکن
 المعنى هذا صار ، اإلظهار مع االعتبار هو اإلنشاء بحث فی مسلکه کان وحیث.  خارجی بمبرز إظهاره مع النفسانی اإلعتبار ذلک
  .  فتأمل ، الصدر فی نفاه ما الذیل فی اختار وبالجملۀ.  الساذج اإلنشاء نفس مسلکه على

  .  االشکال هذا یرد لم اإلنشاء باب فی المشهور مسلک على بناء ، نعم       

  .  جداً صحیح متین فهو لحرمته موضوعاً یکون بعینه البیع لحلیۀ موضوعاً یکون ما أن من سره قدس ذکره ما ولکن       

 المعامالت فی المکلف من یصدر والذي ، المکلّفین بفعل تتعلقان التکلیفیتان والحلیۀ الحرمۀ إن:  نقول أن المقام فی والمختار       
 صدق فی داخل القصد وهذا ، جدي قصد عن ناشئاً کان إذا إلّا عرفاً المعاملۀ علیه یصدق ال نعم ، الفعل أو بالقول لها اإلنشاء هو

  .  منّا مرّ کما خارجیاً قیداً کان أنّه ال المعاملۀ

   

  وضعاً اإلکتساب حرمۀ معنى 

 وعند عندنا والباطل الفاسد وأنّ اآلثار من أثر علیها یترتب ال بحیث وبطالنها المعاملۀ فساد عن عبارة العقود فی الوضعیۀ الحرمۀ       
  .  قولهم فی البحث یهمنا وال بینهما فرّقوا الحنفیۀ وأما.  باطلٌ فاسد وکلّ فاسد باطلٍ کلّ یعنی.  واحد الحنفیۀ غیر العامۀ

   



   

   

   

   

   

   

  :  األول النوع       

   

   

   

   

  النجسۀ باألعیان االکتساب    

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 عدا النجسۀ باألعیان اإلکتساب:  األول النوع:  مسائل طی فی منها کلّاً نذکر أنواع المحرَّم فاإلکتساب کان وکیف» :  الشیخ قال       
  ) : 103(« مسائل ثمان وفیه ، استثنی ما

   

  اللحم مأکول غیر بول على المعاوضۀ یحرم:  األولى    

   

 فی والسالر) 106(والمبسوط) 105(النهایۀ فی والشیخ) 104(المقنعۀ فی المفید لحمه الیؤکل ما أبوال بیع بطالن إلى ذهب       
) 111(المستند فی والنراقی) 110(المسالک فی والشهید) 109(القواعد فی والعالمۀ) 108(الشرایع فی والمحقق) 107(المراسم
  .  غیرها فی وغیرهم

  .  إجماعاً یکون أن کاد بل األصحاب بین المشهور هو وهذا       

 ، األدلۀ مالحظۀ من فالبد السالم علیه اإلمام قول عن ثبوته فرض على إجماعهم تکشف ال باُمورٍ للمقام استدلوا حیث لکن       
  :  فنقول

  :  الوجوه من بعدةٍ اللحم مأکول غیر أبوال بیع بطالن على استدلوا       

  !  ؟ بیعه بطالن ، شربه حرمۀ إثبات یمکن کیف ولکن واضح لحمه یؤکل ال ما أبوال شرب حرمۀ:  حرمته( منها)       

 معاملۀ ببطالن القول على إلّا النجاسۀ بواسطۀ البیع بطالن ثبوت الیمکن ولکن ظاهرة أیضاً األبوال هذه نجاسۀ:  نجاسته( ومنها)       
 تکون أن یمکن ال النجاسۀ بأن لک ونثبت القاعدة هذه بطالن ونذکر تعالى اللَّه شاء إن مفصالً فیها الکالم منّا ویأتی ، نجس کلّ

  .  وصحته للبیع مانعۀً

 ولو األبوال هذه إلى بالنسبۀ محلّلۀ منفعۀ وجود األعصار هذه فی فرض ولو:  مقصودةً محلّلۀً منفعۀً به اإلنتفاع عدم( ومنها)       
  . الدلیل هذا تحت من وخرجت ، مقصودة عقالئیۀ منفعۀ ذات فصارت ، الجدیدة والوسائل الحدیثۀ المکائن باستعمال

 واإلجماع.  علیلۀ کلّها بیعها صحۀ عدم على القائمۀ واألدلۀ ، بیعها فیجوز األبوال لهذه عقالئیۀ منفعۀ وجود فرض لو ، وبالجملۀ       
  .  شیئاً لنا یثبت ال مدرکی فهو ثبوته فرض على المدعى

  ) : 112(للفرعین الشیخ تعرض ثم       

   

   لحمه یؤکل ما أبوال بیع:  األول الفرع 



 یکن لم ولذا فقط للشرب منفعته ینحصر لم ولکن.  وعدمه شربه جواز على المسألۀ وفرّع ؟ لحمه یؤکل ما أبوال بیع یجوز هل       
 أقوى هنا البیع جواز ، عقالئیۀ محلّلۀ منفعۀ فیها کانت إذا لحمه الیؤکل ما أبوال بیع جواز إلى ذهبنا وحیث ، وجیهاً التفریع هذا

 شرب جواز وأما ، المشهور علیه کما واضحۀ لحمه یؤکل ما أبوال بیع صحۀ فمسألۀ ، عندنا مطلقاً شربه لجواز بل نجاسته لعدم وأظهر
  :  الروایات من عدة علیه وتدل ، مطلقاً شربه یجوز بل التداوي صورة فی ینحصر ال األبوال هذه

 أکل ما ببول بأس ال:  قال وسلم وآله علیه اهللا صلى النبی أنّ:  السالم علیه أبیه عن السالم علیه جعفر عن البختري أبی خبر:  منها       
  ) . 113(لحمه

  ) . 114(منه یخرج بما بأس فال لحمه أکل ما کلّ:  قال السالم علیه اللَّه عبد أبی عن عمار موثقۀ:  ومنها       

 من قوم وسلم وآله علیه اهللا صلى اللَّه رسول على قدم:  قال السالم علیه اللَّه عبد أبی عن المدائنی عجالن صالح أبی خبر:  ومنها       
 من أخرجنا:  فقالوا ، سرّیۀ فی بعثتکم برئتم فإذا عندي أقیموا:  وسلم وآله علیه اهللا صلى اللَّه رسول لهم فقال ، مرضى ضبۀ بنی

 فبلغ ، اإلبل فی کان ممن ثالثۀ قتلوا واشتدوا برئوا فلما ، ألبانها من ویأکلون أبوالها من یشربون الصدقۀ إبل إلى بهم فبعث ، المدینۀ
 قریباً - منه یخرجوا أن یقدرون لیس تحیروا واد فی وهم السالم علیه علیاً إلیهم فبعث ، الخبر وسلم وآله علیه اهللا صلى اللَّه رسول

 اللّه یحارِبونَ الَّذینَ جزَاء إِنَّما» اآلیۀ هذه فنزلت ، وسلم وآله علیه اهللا صلى اللَّه رسول إلى بهم وجاء فأسرهم - الیمن أرض من
ولَهسرنَ ووعسیی وضِ فاداً األَرقَتَّلُواْ أَن فَسی واْ أَولَّبصی أَو تُقَطَّع یهِمدم أَیلُهجأَرنْ وم الفخ ا أَونفَونَ یضِ مفاختار) 115(«األَر 

  ) . 116(خالف من وأرجلهم أیدیهم فقطع ، القطع وسلم وآله علیه اهللا صلى اللَّه رسول

 کانوا وإن والقوم ، أبوالها من لیشربوا أنّهم حتّى الصدقۀ إبل إلیهم أرسل وسلم وآله علیه اهللا صلى اللَّه رسول أنّ:  بتقریب       
 ولم ، مرضى هم أکثر کان قوم على المرضى إطالق ویصح مرضى یکونوا لم أشخاص عدة فیهم یکون أن یمکن ولکن مرضى

 من یشربوا أن لهم ولذا ، مرضى بماداموا الشرب جواز یقید لم وهکذا ، خاصۀً منهم للمرضى اإلبل بول شرب جواز اللَّه رسول یقید
 صالح بأبی ضعیف سندها ولکن واضحۀ الروایۀ من مطلقاً الشرب جواز على والداللۀ.  المرض من برئهم بعد حتى الصدقۀ إبل أبوال

  .  مجهولٌ ألنّه المدائنی عجالن

 فی الشفاء اللَّه ویجعل ألبانها من خیر اإلبل أبوال:  یقول السالم علیه موسى أباالحسن سمعت:  قال الجعفري خبر:  ومنها       
  ) . 117(ألبانها

  .  صالح بن ببکر ضعیف سندها ولکن مطلقۀ هی بل فقط واإلستشفاء التداوي بصورة الشرب جواز الروایۀ تقید لم       

 یجوز هل الوجع من له تنعت ، والغنم والبقر اإلبل أبوال الرجل شرب عن السالم علیه اللَّه عبد أبا سألت:  قال سماعۀ خبر:  ومنها       
  ) . 118(به بأس ال ، نعم:  قال ؟ یشرب أن له



 فی الروایۀ بسکوت:  یقال أن إلّا اللهم ، سماعۀ سؤال فی فرض التداوي کان وإن مطلق السالم علیه اإلمام جواب أنّ:  بتقریب       
  .  إثباتاً وال نفیاً ال ، التداوي عدم فرض

  .  ضعف سندها فی ولکن       

 علیه قال ؟ االُتُن أبوال شرب عن(السالم علیه اللَّه عبد أبی عن أي) عنه وسئل:  قال األخالق مکارم فی المروي الخبر:  ومنها       
  ) . 119(بأس ال:  السالم

  .  الحمارة وهی ، األتان جمع:  االُتُن       

 کان إن:  قال ؟ الرجل یشربه البقر بول عن سئل:  قال السالم علیه اللَّه عبد أبی عن الساباطی موسى بن عمار موثقۀ:  ومنها       
  ) . 120(والغنم اإلبل أبوال کذلک ، یشربه به یتداوي إلیه محتاجاً

 وجود من هنا فالبد ، وجیه غیر لإلحتیاج تفسیر عطف التداوي جعل هذا وعلى ، التأسیس هو الکالم فی األصل أنّ:  بتقریب       
 ، اإلضطرار من أعم هنا واإلحتیاج.  التداوي وهکذا الشرب جواز یوجب اإلحتیاج یعنی ، الخلو مانعۀ وجه على الشرب لجواز قیدین

 الموثقۀ فهذه.  به بأس فال شربه إلى الجملۀ فی واحتاج الصحاري فی الرجل کان إذا مثالً یعنی.  واضح اإلضطرار فی الحکم ألنّ
 هی الموثقۀ وهذه ، أیضاً والبقر الغنم فیها ذکر بل ، فقط اإلبل فی ینحصر وال وغیره التداوي فرض فی الشرب جواز على تدل

  .  المقام فی العمدة

 أیضاً األولیۀ والقاعدة فیه إشکال بال واإلستشفاء التداوي صورة فی سیما ال ، مطلقاً لحمه یؤکل ما أبوال شرب یجوز ، وبالجملۀ       
  .  ذلک عن النهی ورود وعدم الحلّ لقاعدة شربه جواز تقتضی

   

  اإلبل بول بیع:  الثانی الفرع 

 یدل ، التداوي عدم صورة فی حتى مطلقاً شربه ویجوز بیعه یجوز واضح سلکناه ما على واألمر ، بیعه جواز إلى ذهبوا المشهور       
  :  علیه

  ) . 121(ألبانها فی الشفاء اللَّه ویجعل ألبانها من خیر اإلبل أبوال:  قال السالم علیه موسى الحسن أبی عن الجعفري خبر       

  :  الروایات من عدة اإلستشفاء صورة فی شربه جواز على وتدل       

 ، ذلک فشربت ، اللقاح أبوال له إشرب:  فقال ، الشدید الربو إلیه شکا أنّه:  السالم علیه اللَّه عبد أبی عن عمر بن مفضل خبر       
  ) . 122(دائی اللَّه فمسح



  .  الحلوب والناقۀ اإلبل فهی:  اللقاح وأما.  البطن بإنتفاخ یفسر وقد ، مشیه فی للمسرع یعرض الذي النفس وتوارد التهیج:  الربو       

 ولصاحب وعاهۀٍ داء کلّ من شفاء اللّقاح ألبان:  یقولون أشیاخنا سمعت:  قال الحسین بن اللَّه عبد بن موسى موقوفۀ:  ومنها       
  ) . 123(أبوالها البطن

  .  موقوفۀٌ کانت فلذا السالم علیه المعصوم إلى تنسب لم والروایۀ       

  .  للَّه والحمد.  مطلقاً أیضاً بیعه ویجوز ، التداوي عدم وصورة اإلختیار حال فی حتّى اإلبل بول شرب یجوز ، وبالجملۀ       

   

   

   

   النجسۀ العذرة بیع:  الثانیۀ    

   

) 126(اإلحکام ونهایۀ) 125(التذکرة فی والعالمۀ) 124(الخالف فی الشیخ ادعاه الذي باإلجماع بیعه بطالن على استدلوا       
 الروایات وهو ، المسألۀ فی المدرك مالحظۀ من فالبد ثبوته فرض على مدرکیاً اإلجماع کان وحیث) . 127(الجواهر وصاحب

  :  المقام فی الواردة

  ) . 128(السحت من العذرة ثمن:  قال السالم علیه اللَّه عبد أبی عن شعیب بن یعقوب خبر:  منها       

 اللَّه رسول أنّ السالم علیهم آبائه عن السالم علیه أبیه عن السالم علیه اللَّه عبد أبی عن روینا:  قال اإلسالم دعائم خبر:  ومنها       
 العذرة بیع وعن الخمر ثمن وعن الفحل عسب وعن واألصنام والخنزیر المیتۀ بیع وعن األحرار بیع عن نهى وسلم وآله علیه اهللا صلى
  ) . 129(میتۀ هی:  وقال

  .  السند ضعیف کالهما ولکن ، وبطالنها العذرة بیع حرمۀ على یدالن الخبران وهذان       

 بیعها حرام:  قال ؟ تقول فما العذرة أبیع رجل إنّی:  فقال حاضر وأنا السالم علیه اللَّه عبد أبا رجل سأل:  قال سماعۀ موثقۀ:  ومنها       
  ) . 130(العذرة ببیع بأس ال:  وقال ، وثمنها

 السالم لیهع ذکر التقیۀ رفع وبعد تقیۀ صدر اإلمام من األول الجواب أنّ:  بتقریب المجوزة الروایات من تعد أنْ إما الموثقۀ وهذه       
 کالم فی کانا إذا سیما ال ، منهما باألخیر یؤخذ الواحد للمتکلم کالمان کان إذا أو ، األخیر کالمه یعنی للمسألۀ الواقعی الحکم
  .  واحد



 هذه عد یصح فال ، رأسه من الحجیۀ من سقط -  هنا کما -  واحد کالم فی التعارض وقع إذا ألنه ، بها األخذ یمکن ال أن وإما       
  .  المانعۀ الروایات من الموثقۀ

  ) . 131(العذرة ببیع بأس ال:  قال السالم علیه اللَّه عبد أبی عن مضارب بن محمد حسنۀ:  ومنها       

 هذه تقاومان فال السند ضعیفتا کانت المنع على تدالن اللتان الماضیتان والروایتان ، وصحته البیع جواز على تدل الحسنۀ وهذه       
 تدل بنظرنا هی التی سماعۀ موثقۀ عن اإلغماض مع هذا.  النجسۀ العذرة بیع بصحۀ والحکم الحسنۀ بهذه األخذ من ،فالبد الحسنۀ

  .  أیضاً الجواز على

.  والشخصیات الشرفاء شأن یناسب ال ردیئاً عمالً کان البیع أو العمل هذا أنّ على المنع روایات فی السحت یحمل هذا وعلى       
  .  الروایات بین تجمع وبهذا

 بال ونفوذه وجوازه البیع حلیۀ على والعمومات االطالقات فتبقی به تسقط وأنّها الروایات بین التعارض ترى أن إلّا أبیت إن ثم       
  .  البیع بصحۀ ونحکم معارض

   

  :  الطاهرة األرواث بیع جواز األقوى:  فرع 

 یرد ولم بیعه جواز فثبت ،) 132(فیها العقالئیۀ المحلَّلۀ المنفعۀ لوجود ، بیعها یجوز اللحم المأکولۀ للحیوانات الطاهرة األرواث       
  .  القاعدة على عندنا بیعه ونفوذ بالجواز فالحکم ، ذلک عن النهی الشارع من

 باإلجماع إلتجأوا فلذا ، اإلستثناء هذا على الدلیل إقامۀ من لهم فالبد العذرة بیع جواز عدم من استثناء هذا والقوم للشیخ ما وأما       
 هذا من المانعۀ األدلۀ فی اإلنصراف یدعوا أن ولهم ،) 134(الشیخ خالف فی الوارد الخالف ونفی) 133(المرتضى من المدعى
  .  محلّه فی واإلنصراف.  الفرض

   

   

  الدم:  الثالثۀ    

   

) 137(والتنقیح الدین فخر لولده) 136(اإلرشاد وشرح للعالمۀ) 135(اإلحکام نهایۀ فی باإلجماع بیعه بطالن على استدل قد       
  .  المقداد للفاضل



  .  األدلۀ من غیره مالحظۀ من فالبد مدرکی هنا اإلجماع:  وفیه       

 أُهلَّ وما الْخنْزِیرِ ولَحم والْدم الْمیتَۀُ علَیکُم حرِّمت»:  تعالى قوله نحو ، الشریفۀ اآلیات ببعض الدم بیع بطالن على استدل وقد       
 فی تعالى قوله ونحوهما) 139(«اللّه لغَیرِ بِه أُهلَّ وما الْخنزِیرِ ولَحم والدم الْمیتَۀَ علَیکُم حرَّم إِنَّما»:  تعالى وقوله) 138(«بِه اللّه لغَیرِ

  ) . 140(النحل سورة

 الوضعیۀ الحرمۀ تشمل بالدم تعلق وحیث ، والتکلیف الوضع من أعم والسنۀ الکتاب فی -  منّا مرّ کما - الحرمۀ أن:  بتقریب       
  .  بیعه بطالن یعنی ، أیضاً

 یا»:  تعالى قوله البقرة سورة فی الثانیۀ اآلیۀ قبل ورد ولذا ، األکل مسألۀ فی ورد یالحظها لمن الشریفۀ اآلیات سیاق أن:  وفیه       
 الشریعۀ فی حرام الموارد هذه أکل یعنی) . 141(«تَعبدونَ إِیاه کُنتُم إِن للّه واشْکُرُواْ رزقْنَاکُم ما طَیبات من کُلُواْ آمنُواْ الَّذینَ أَیها

 تشمل حتى اطالق الشریفۀ لآلیات ولیست ، الدم أکل بحرمۀ یقولون والعامۀ الخاصۀ من المسلمین وجمیع ، الدم:  ومنها ، المقدسۀ
 أَو مسفُوحاً دماً أَو میتَۀً یکُونَ أَن إِالَّ یطْعمه طَاعمٍ علَى محرَّماً إِلَی أُوحی ما فی أَجِد الَّ قُل»:  تعالى قوله فی األمر وهکذا.  الدم بیع

منزِیرٍ لَحالخنزیر ولحم الدم أکل حرمۀ إلى ناظرة أیضاً الشریفۀ اآلیۀ وهذه) . 142(«خ  .  

  :  الدم حرمۀ فی الواردة الروایات ببعض البیع بطالن على اإلستدالل ویمکن       

 والقضیب والخصیتان الدم:  أشیاء سبعۀ الشاة من حرم:  قال السالم علیه الحسن أبی عن الحمید عبد بن إبراهیم صحیحۀ:  منها       
  ) . 143(والمرارة والطحال والغدد والمثانۀ

  .  بطالنه على وتدل أیضاً الدم بیع فتشمل ، والتکلیف الوضع من أعم الصحیحۀ فی الواردة الحرمۀ أنّ:  بتقریب       

 هذه أکل وحرمۀ ، األکل فی ظاهرة الصحیحۀ صارت -  أکله الشاة فی والمتعارف - الشاة إلى الحرمۀ اإلمام نسب حیث:  وفیه       
  .  الوضع على والداللۀ الدم بیع بطالن من أجنبیۀ فهی الشاة من العشرة

 عن نهاهم ، الشاة من أشیاء سبعۀ بیع عن فنهاهم بالقصابین السالم علیه المؤمنین أمیر مرّ:  قال الواسطی یحیى أبی مرفوعۀ:  ومنها       
 إلّا والکبد الطحال ما المؤمنین أمیر یا:  القصابین بعض له فقال ، والقضیب والخُصى والنخاع والطحال الفؤاد وآذان والغدد الدم بیع

 الکبد شقّوا:  فقال ، ماء من وتورین وطحال بکبد فاُتی ، بینهما ما بخالف أُنبئک ، ماء من بتورین إیتنی لکع یا کذبت:  فقال ، سواء
 فیه ما وخرج ، الطحال یبیض ولم ء شی منها ینقص ولم الکبد فابیضّت ، جمیعاً الماء فی فمرسا أمر ثم وسطه من والطحال وسطه من
  ) . 144(دم وهذا لحم هذا ، بینهما ما خالف هذا:  فقال ، وعرقه الطحال جلد بقی حتى کله دماً وصار کلّه

  .  الماء فی نقعه أي:  مرس ، فیه یشرب إناء:  التور ، األحمق اللئیم:  لکع       

  .  بیعه بطالن هو النهی هذا وظهور ، الدم بیع عن نهى السالم علیه المؤمنین أمیر أنّ:  بتقریب       



  .  سنداً مرفوعۀ الروایۀ:  أوالً:  وفیه       

  .  الشریفۀ اآلیات مفاد هو کما الدم أکل حرمۀ من أزید على تدل ال:  وثانیاً       

 مع سیما ال ، المرفوعۀ من یستفاد فال مطلقاً الدم بیع حرمۀ وأما ، أکله أراد من إلى بالنسبۀ بیعه حرمۀ:  یقال أن مایمکن غایۀ       
  .  الروایۀ من وظاهر واضح وهذا.  األکل منها یراد التی الشاة فی األخرى الموارد سیاق فی الدم ورود

 تزریقه نحو -  عقالئیۀ محلّلۀ متعددة منافع ذا وکان وبطالنه الدم بیع حرمۀ على شرعی دلیل هنا یکن لم حیث ، وبالجملۀ       
  .  النجس الدم فی کلّه هذا ، بها والوفاء ونفوذها البیوع حلیۀ فی الواردة اإلطالقات ویشمله بیعه فیجوز - وغیره للمرضى

   

   الطاهر الدم حکم:  فرع 

 النجس الدم بیع بطالن من المشهور سلکه ما على وأما ، ببیعه بأس ال واضح سلکناه ما على فحکمه الذبیحۀ فی  المتخلِّف نحو       
وهذا ، تحتها من الطاهر الدم وخروج النجس بالدم المنع أدلۀ إنصراف إدعاء دلیلهم ولعلّ.  الجواز على الدلیل إقامۀ من لهم فالبد 

  .  محلّه فی اإلنصراف

  ) . 145(« الجواز أقواهما وجهان بیعه جواز ففی» :  األعظم الشیخ قال ولذا.  بیعه فیجوز ، فیه العقالئیۀ المحلّلۀ المنافع ووجود       

   

   

   

   

  المنی:  الرابعۀ    

   

  :  فروع ثالثۀ للمسألۀ ذکروا قد 

  .  الرحم خارج فی ووقع خرج ما بعد المنی بیع:  األول       

  .  الرحم فی وقع ما بعد المنی بیع:  الثانی       

  .  للضراب الفحل إجارة بذلک ویلحق.  الرحم فی اإلستقرار قبل ماؤه وهو ، الفحل عسیب بیع:  الثالث       



 - کذلک هو کما - عقالئیۀ محلّلۀ منافع للمنی کان لو هذا وعلى ، االولین الفرعین ال فقط الثالث الفرع فی واردة والروایات       
 الواردة واإلطالقات ، البیع وجواز اإلنتفاع جواز بین المالزمۀ من مراراً منّا مرّت التی القاعدة على الثالثۀ الفروع جمیع فی بیعه فیجوز

 وقد القاصر بنظرنا مفقود هنا والدلیل.  خالفه على شرعی دلیل یثبت أن إلّا تشمله أیضاً به الوفاء ولزوم ونفوذه وجوازه البیع حلّیۀ فی
  :  روایات فی بوروده وجوده أدعی

:  حدیث فی السالم علیه علی بن الحسین عن السالم علیه أبیه عن السالم علیه الباقر اإلمام عن الرحمن عبد بن القاسم خبر:  منها       
 - الفحل کسب  یعنی -  الدابۀ عسیب وعن البغی مهر عن:  تسعۀ خصال عن نهى وسلم وآله علیه اهللا صلى اللَّه رسول أنّ

  ) . 146(الحدیث

  ) . 147(الضراب أجر وهو ، الفحل عسیب عن وسلم وآله علیه اهللا صلى اللَّه رسول نهى:  قال الصدوق مرسلۀ:  ومنها       

 الفحل وعسب...  اللقاح وثمن المیتۀ ثمن:  السحت من:  قال أنّه السالم علیه المؤمنین أمیر عن بإسناده الجعفریات خبر:  ومنها       
  ) . 148(الحدیث ، العلف له یهدى أن بأس وال

 وآله علیه اهللا صلى اللَّه رسول أنّ ، السالم علیهم آبائه عن السالم علیه اللَّه عبد أبی عن روینا:  قال اإلسالم دعائم خبر:  ومنها       
) 149(میتۀ هی:  وقال ، العذرة بیع وعن الخمر ثمن وعن الفحل وعسب واألصنام والخنزیر المیتۀ بیع وعن األحرار بیع عن نهى وسلم

 .  
  

  :  وهما الجواز على تدالن روایتان قبالها وفی ، ضعاف وکلّها الثالث الفرع فی وردت ترى کما الروایات وهذه       

 فداك اللَّه جعلنی:  له فقال -  قال أن إلى -  الحجام فرقد ومعنا السالم علیه اللَّه عبد أبی على دخلنا:  قال سدیر بن حنان خبر -  1       
 یکرهونه ء شی ألي:  قلت:  حنان قال.  یکرهونه والناس ، حالل لک فإنّه کسبه کُلْ:  قال ؟ کسبه فی تقول فما ، أکریه تیساً لی إنّ

  ) . 150(بعضاً بعضهم الناس لتعییر:  قال ؟ حالل وهو

 العرب کانت إن:  قال ؟ التیوس أجر:  له قلت:  قال ، حدیث فی السالم علیه اللَّه عبد أبی عن عمار بن معاویۀ صحیحۀ -  2       
  ) . 151(بأس وال ، لتعایربه

  .  والوعول والظباء المعز من الذَکَر وهو التَیس جمع:  التُیوس       

 إذا األمر هذا فی أنّ على المانعۀ الروایات وحمل بهما األخذ من فالبد ، الصحیحۀ وفیهما الجواز على تدالن الروایتان وهاتان       
  .  البارزة والشخصیات الشرفاء شأن یناسب وال ، له وعیبهم الناس لتعییر موجباً کان ألحد شغالً صار

 الدالتین بهما األخذ من فالبد ، الناس تعییر وهی ، المنع فی والعلّۀ المانعۀ الروایات تفسر بنفسیهما الجواز روایتی أنّ والظاهر       
  .  واإلجارة البیع صورتی یشمل إطالقهما أنّ المعلوم ومن.  الجواز على



 حلّیۀ إطالقات إلى الرجوع من فالبد ، بالتعارض التساقط فسبیلهما الروایات من الطائفتین بین التعارض ترى أن إلّا أبیت إن:  ثم       
  .  بها الوفاء ووجوب ونفوذها وجوازها البیوع

 البد هذا زماننا فی حدثت فروعاً هنا إنّ ثم.  عقالئیۀ محلّلۀ منفعۀ له کان إنْ المنی بیع یجوز الثالثۀ الفروع جمیع فی ، وبالجملۀ       
  :  فیها التکلّم من لنا

   

   مستحدثۀ فروع    

   

  :  األول الفرع 

   ؟ العمل هذا على األُجرة وأخذ زوجته رحم فی وتزریقه الزوج منی أخذ یجوز هل       

 زوجته رحم فی کان نحو بأي مائه إدخال یجوز کذلک زوجته رحم فی مائه إراقۀ له کما للزوج ألنّ ، العمل هذا جواز الظاهر       
  .  العالم هو سبحانه واللَّه.  علیه االُجرة أخذ یجوز هذا وعلى ، آخراً شرعیاً حراماً یتبع لم لو العمل لهذا التصدي للغیر ویمکن ،

  :  الثانی الفرع 

   ؟ العمل هذا على األُجرة وأخذ زوجته رحم فی تزریقه ثم الخارج فی وتقویته الزوج منی أخذ یجوز هل       

  . األول کالفرع أیضاً الفرع هذا فی الحکم إنّ - العالم هو سبحانه واللَّه -  الظاهر       

  :  الثالث الفرع 

 األُجرة وأخذ الزوجۀ رحم فی الجنین أو النطفۀ غرس ثم وتقویتهما الخارج فی واختالطهما والزوجۀ الزوج منی أخذ یجوز هل       
   ؟ العمل هذا على

.  الزوجۀ رحم فی الجنین أو النطفۀ غرس ثم الالزمۀ الکیمیاویۀ بالمواد وتقویتهما اختالطهما ثم منیهما بأخذ بأس ال ، نعم       
  .  العالم هو سبحانه واللَّه.  علیه االُجرة وأخذ لذلک التصدي للغیر یجوز شرعیاً محرّماً العمل هذا یتبع لم لو وهکذا

  :  الرابع الفرع 

   ؟ الثانیۀ األُخرى الزوجۀ رحم فی غرسه ثم والزوجۀ الزوج من والمنى النطفۀ أخذ یجوز هل       



.  الثانیۀ زوجته رحم فی غرسه ثم الکیمیاویۀ بالمواد وتقویتهما اختالطهما ثم األولى وزوجته الزوج من المنی أخذ یجوز ، نعم       
  .  العالم هو سبحانه واللَّه.  ذلک على األُجرة أخذ ویجوز آخراً شرعیاً محرّماً یتبع لم لو لذلک التصدي للغیر ویجوز

 مسلم بن محمد صحیحۀ علیه وتدلّ ، إشکال بال بالزوج یلحق األخیر وفی والزوجۀ بالزوج یلحق الفروض هذه جمیع فی والولد       
 إذ السالم علیه المؤمنین أمیر مجلس فی السالم علیه علی بن الحسن بینا:  یقوالن السالم علیهما اللَّه عبد وأبا جعفر أبا سمعت:  قال

  ) .152(الحدیث ، النطفۀ صاحب أبیه إلى الولد ویرد: ...  السالم علیه قال أن إلى...  قوم أقبل

 الولد ویلحق: ...  حدیث فی قال أنّه السالم علیه الحسن عن السالم علیه اللَّه عبد أبی عن عثمان بن عمرو حسنۀ:  ویؤیدها       
  ) . 153(الحدیث ، النطفۀ بصاحب

  ) . 154(فراجعه عمار بن اسحاق خبر ومثلها       

 وإلطالق والحسنۀ الصحیحۀ بداللۀ اُمان للولد الرابع الفرع فی یکون أن یبعد ال یعنی.  فیه کالم على بالزوجتین الولد ویلحق       
  ) . 155(«ولَدنَهم ء الَّی إِالَّ أُمهاتُهم إِنْ» تعالى قوله

  :  الخامس الفرع 

   ؟ ال أم زوجته رحم فی تزریقه ثم غیره منی مع واختالطه الزوج منی أخذ یجوز هل       

 ومذاق المقدسۀ الشریعۀ روح بواسطۀ عندنا ثبتت التی الشرعیۀ المحرّمات من ألنّ ، لغیره وال للزوج ال العمل هذا یجوز ال       
 األجنبی ماء إدخال فنفس.  إیالج بغیر أو بالزنا سمی الذي باإلیالج ذلک کان سواء ، األجنبیۀ رحم فی ماءه األجنبی إدخال الشارع

  . غیرهما أو الزوج أو نفسه األجنبی العمل لهذا تصدى سواء الشرعیۀ المحرمات من األجنبیۀ رحم فی

 ثمانین الخمر فی صار وکیف الخمر شرب أو أشرّ الزنى:  السالم علیه اللَّه عبد ألبی قلت:  قال عمار بن إسحاق خبر علیه ویدل       
 وجلّ عزّ اللَّه أمره الذي موضعها غیر فی إیاها ولوضعه النطفۀ لتضیعه هذا وزید واحد الحد إسحاق یا:  فقال ؟ مائۀ الزنى وفی

  ) . 156(به
  

  ) . 157(علیه تحرم رحم فی نطفته أقرّ رجلٌ القیامۀ یوم عذاباً الناس أشد إنّ:  قال السالم علیه اللَّه عبد أبی عن سالم وخبر       

 عقاب فی سالم بن علی عن بسنده الصدوق ورواها ، األجنبیۀ رحم فی ماءه األجنبی إدخال ملتش بإطالقها والروایۀ       
  ) . 158(األعمال

 أو نبیاً قتل رجل من عزّوجلّ اللَّه عند أعظم عمالً آدم ابن یعمل لن:  وسلم وآله علیه اهللا صلى النبی عن رفعه الصدوق ومرسلۀ       
  ) . 159(حراماً امرأة فی ماءه أفرغ أو لعباده قبلۀً اللَّه جعلها التی الکعبۀ هدم أو إماماً



 ال شرعیاً محرّماً العمل کان وحیث.  زوجته رحم فی تزریقه ثم غیره منی مع واختالطه الزوج منی أخذ یجوز ال هذا وعلى       
  .  العالم هو سبحانه واللَّه.  علیه األُجرة وأخذ لذلک التصدي للغیر یجوز

  :  السادس الفرع 

 الجنین أو النطفۀ غرس أو تزریقهما ثم الخارج فی أجنبیۀ أُخرى امرأة منی مع واختالطهما والزوجۀ الزوج منى أخذ یجوز هل       
   ؟ ال أم الزوجۀ رحم فی

 الشرعی المحرم ألنّ ، آخراً شرعیاً محرّماً یتبع لم لو علیه األُجرة وأخذ العمل هذا جواز - العالم هو سبحانه واللَّه -  الظاهر       
 أو غیرها رحم فی المرأة ماء إدخال ولکن ، غیره أو بنفسه العمل لهذا التصدي یعنی ، مطلقاً األجنبیۀ رحم فی ماءه األجنبی إدخال

 أصل یجري العمل هذا حرمۀ فی الشک ومع حرمته الشریعۀ فی یثبت ولم به بأس ال المکائن وفی الخارج فی المیاه هذه اختالط
  .  المقام فی البراءة

 لرفع العمل بهذا اإلتیان ثم زوجته أیضاً لتصیر األجنبیۀ والمرأة الزوج بین النکاح صیغۀ إجراء الفرض هذا فی األحوط ، نعم       
  . المسألۀ فی اإلشکال توهم

  :  السابع الفرع 

   ؟ ال أم حیاته حال فی زوجته رحم فی موته بعد تزریقه ثم الحدیثۀ المکائن فی علیه والمحافظۀ الزوج منی أخذ یجوز هل       

 بعد ألنّ ، العمل هذا یجوز فال ، والحیۀ المیت بین زوجیۀ وال األحیاء بین الزوجیۀ علقۀ أن - العالم هو سبحانه واللَّه -  الظاهر       
 یجوز فال العدة انقضاء بعد التزویج لها یجوز ولذا ، وعقده النکاح علقۀ بینهما وانفسخ الزوجۀ إلى بالنسبۀ أجنبیاً الزوج صار الموت

.  الخاص والنص الشرعی بالدلیل ثبت الموت بعد اآلخر الزوجین أحد غُسل جواز وأما ، رحمها فی مائه إدخال الزوج موت بعد
  .  الموت بعد النکاح وعقدة الزوجیۀ علقۀ النفساخ العمل هذا یجوز ال وبالجملۀ

  :  الثامن الفرع 

   ؟ ال أم للزوج االُخرى الزوجۀ فی الزوجۀ موت بعد وتزریقه علیه والمحافظۀ والزوجۀ الزوج منی أخذ یجوز هل       

 ال وهکذا به بأس ال رحمها فی مائه وإدخال زوجته أیضاً الثانیۀ المرأة ألنّ ، العمل هذا جواز - العالم هو سبحانه واللَّه -  الظاهر       
 المقام فی البراءة وجریان ، الحرمۀ على دلیل وجدان لعدم ، الثانیۀ رحم فی -  المتوفاة الزوجۀ یعنی -  األولى المرأة ماء بأدخال بأس
 یتبع لم لو لذلک التصدي للغیر ویجوز ، السابع الفرع بخالف الفرض هذا فی بالعمل بأس فال ، السابقۀ الفروع بعض فی منّا مرّ کما

  .  العملیۀ لهذا األُجرة وأخذ آخراً شرعیاً محرّماً

  :  التاسع الفرع 



 واستحصال الحدیثۀ واآلالت المکائن فی موتهما بعد اختالطهما ثم مدة علیهما والمحافظۀ والزوجۀ الزوج منی أخذ یجوز هل       
   ؟ ال أم الماکنۀ من الولد

 ذلک على األُجرة أخذ یجوز وکذا.  المقام فی شرعیۀ حرمۀ استلزامه لعدم ، العمل هذا جواز - العالم هو سبحانه واللَّه -  الظاهر       
  .  ورثتهما من أو منهما

  :  العاشر الفرع 

   ؟ ال أم الماکنۀ من الولد واستحصال الحدیثۀ المکائن فی واختالطهما واألجنبیۀ األجنبی من المنى أخذ یجوز هل       

 أخذ ویجوز ، البراءة أصل وجریان المقام فی الحرمۀ على دلیل ثبوت لعدم ، العمل هذا جواز - العالم هو سبحانه واللَّه -  الظاهر       
  .  العمل هذا على األُجرة

   ؟ الفرض هذا فی الولد یلحق بمن ثم       

 لو یعنی ، النطفۀ وصاحبی الولد هذا بین والتوارث والنکاح النظر إلى بالنسبۀ اإلحتیاط مراعاة وجوباً األحوط:  یقال أن یمکن       
 بالنسبۀ األمر وهکذا ، المیراث فی والمصالحۀ نکاحها وال النطفۀ منها أخذت التی امرأة إلى بالشهوة النظر له یجوز ال ذکراً الولد کان
  .  النطفۀ منه أُخذ الذي والرجل البنت إلى

) 161(عثمان بن عمرو وحسنۀ) 160(مسلم بن محمد صحیحۀ لداللۀ ، وأماً أباً النطفۀ بصاحب الولد إلحاق األقوى ولکن       
  .  الماضیتین

 ولد فهو ، معارض بال األول فیبقى ، الوسط وهکذا وجوده لعدم ینفى األخیر ؟ زنا أو شبهۀ أو حالل ولد هو هل ، الولد هذا ثم       
  .  ونحوها الجماعۀ إمامۀ تصدي له فیجوز ، أحکامه علیه ویجري حالل

  :  عشر الحادي الفرع 

 المکائن فی جعلها ثم واختالطهما اُخرى وأجنبیۀ اآلخر األجنبی بمنی وتقویتهما واألجنبیۀ األجنبی من المنی أخذ یجوز هل       
   ؟ ال أم الماکنۀ من الولد واستحصال الحدیثۀ

 أخذ یجوز ولذا ، البراءة أصل وجریان المقام فی الحرمۀ دلیل ثبوت دملع ، العمل هذا جواز - العالم هو سبحانه واللَّه -  الظاهر       
 کان وإن واُمان أبان له هنا یعنی ، النطفۀ بأصحاب إلحاقه یبعد ال ، حالل ولد الولد وهذا ، السابق الشرط مع العمل هذا على األُجرة

  .  حسناً السابق الفرع فی مرّ الذي اإلحتیاط



 بتأثیر الفرض هذا فی یقول الطب علم أن یعنی ، الواحدة المرأة نطفۀ فی الرجلین من النطفتین تأثیر ینفی الیوم الطب علم ولکن       
 ال النطفۀ صاحبا وهما واحدةً واُماً واحداً أباً إلّا لیس حینئذ فللولد.  المرأتین من النطفتین أحدي وتأثر الرجلین من نطفتین أحدي
  .  سهلٌ حینئذ  واألمر ، غیرهما

   البشري االستنساخ:  عشر الثانی الفرع 

 الولد واستحصال المکائن فی وجعلها الخارج فی واختالطهما واألجنبیۀ األجنبی من أو والزوجۀ الزوج من المنی أخذ یجوز هل       
 اآلف من ذلک من أکثر أو ولد ألف استحصال نحو ، الکثیر أو القلیل العدد ذلک فی سواء ، متعدداً بل واحداً ال لکن الماکنۀ من
 الیوم تسمى التی العملیۀ هذه یجوز هل.  مختارهم حسب على األجنبیۀ أو األجنبی أو الزوجۀ أو بالزوج یشبهون کلّهم ولد

   ؟ ال أم البشري باإلستنساخ

 لو ولکن به بأس ال العمل هذا فنفس ، ذلک فی البراءة وجریان المقام فی الحرمۀ دلیل قصور - العالم هو سبحانه واللَّه -  الظاهر       
 توجب کانت إن العملیۀ هذه:  أُخرى وبعبارة تحرم بعض عن بعضهم اُلوف هذه تشخیص یمکن ال بحیث بالنظام العملیۀ هذه اختلت
 المجتمع فی الالزم بالتعارف وذهابها بالنظام اختاللها جهۀ من یعنی ، الجهۀ هذه من حرمت البشري المجتمع فی التعارف اختالل

  .  العالم واللَّه ، الجهۀ هذه من فتحرم بالتعارف وتذهب اإلختالل توجب العملیۀ هذه أنّ والظاهر.  اإلنسانی

  .  تحتها منّا مرّ التی القواعد تطبیق ومع السابقۀ الفروع فی علیک سردناه مما حکمها تظهر کثیرة فروعاً هنا إنّ ثم:  تنبیه       

 األُجرة وأخذ آخراً شرعیاً محرّماً عمله یتبع لولم لذلک التصدي للغیر یجوز الجواز إلى ذهبنا التی الفروع جمیع فی:  تبصرة       
 کان إن بالزوجین یلحق المجوزة الفروع هذه فی والولد ، لذلک والنطفۀ المنی بیع یجوز ، المجوزة الفروع جمیع فی وهکذا ، علیه

 الفروع هذه فی الولد وبالجملۀ.  والتوارث والنکاح النظر فی اإلحتیاط مراعاة وعلیه النطفۀ بصاحبی یلحق وإلّا موجوداً الزواج
  .  للَّه والحمد العالم هو سبحانه واللَّه.  الحالل الولد هو المجوزة

   

   

   

   

  المیتۀ بیع:  الخامسۀ    

   



 کان إذا» :  وقال الخالف رهن فی الشیخ اإلجماع وادعى ، المیتۀ بیع بطالن إجماعاً یکون أن کاد بل األصحاب بین المشهور       
 وإذا ، بالدباغ یطهر ال المیتۀ جلد أنّ على الفرقۀ إجماع:  دلیلنا...  إجماعاً الرهن وانفسخ عنها الراهن ملک زال فماتت شاةً الرهن

  ) . 162(«...  إجماعاً الملک یعد لم ذلک ثبت

 یصح لم والخنزیر والمیتۀ کالخمر العین نجس باع ولو...  األصلیۀ الطهارة علیه المعقود فی یشترط» :  التذکرة فی العالمۀ وقال       
  ) . 163(«...  إجماعاً

  ) . 164(«واإلجماع بالنص والخنزیر والخمر المیتۀ بیع تحریم على کافّۀ العلماء احتج وقد... » :  المنتهی فی وقال 

 محرّمۀ وکلّ ، اإلنتفاع محرّمۀ ألنّها بیعها حرّم إنّما» :  قال ،«  النجسۀ األعیان:  األول» :  المصنف قول ذیل فی السیوري لوقا       
  ) . 165(«...  وسلم وآله علیه اهللا صلى النبی فلقول الکبرى وأما فإجماعیۀ الصغرى أما.  بیعه یصح ال االنتفاع

  :  مقامین فی هنا الکالم یقع ثم       

  :  بالمیتۀ اإلنتفاع حکم:  األول المقام 

   ؟ ال أم بالمیتۀ اإلنتفاع یجوز هل       

  : األدلۀ مالحظۀ المهم ولکن ، بالمیتۀ اإلنتفاع جواز عدم األصحاب بین المشهور       

  ) . 166(«بِه اللّه لغَیرِ أُهلَّ وما الْخنْزِیرِ ولَحم والْدم الْمیتَۀُ علَیکُم حرِّمت» الشریفۀ باآلیۀ بالمیتۀ اإلنتفاع حرمۀ على استدلوا قد       

  .  بها اإلنتفاع ومنها فیها التصرف أنواع جمیع حرمۀ یقتضی الشریفۀ اآلیۀ فی المیتۀ حرمۀ أن:  بتقریب       

 فی الوارد السیاق بقرینۀ األکل إلى راجعۀ کلّها) 169(والنحل) 168(واألنعام) 167(البقرة سورة فی ونظائرها الشریفۀ اآلیۀ:  وفیه       
 المیتۀ فی والتصرفات االنتفاعات سائر إلى التعدي یمکن فال ، إجماعی وعامۀً خاصۀً المسلمین بین المیتۀ أکل وحرمۀ ، ذلک

  .  وغیرها

  :  فتینالطائ على بالمیتۀ اإلنتفاع حول الواردة األخبار وأما       

  :  بالمیتۀ اإلنتفاع حرمۀ على تدل:  األولى الطائفۀ 

  ) . 170(فال المیتۀ وأما ، بجلده فانتفع ، وسمیت رمیت إذا:  فقال ؟ بها أینتفع السباع جلود عن سألته:  قال سماعۀ موثقۀ:  منها       

  .  المیتۀ بجلد اإلنتفاع جواز عدم على تدل والموثقۀ مهران بن سماعۀ مضْمرها أن حیث بإضمارها بأس وال       

 رسول أنّ بلغنا:  قلت ، ال:  فقال ؟ ء بشی منها ینتفع المیتۀ:  السالم علیه اللَّه عبد ألبی قلت:  قال المغیرة أبی بن علی خبر:  ومنها       
 تلک:  فقال ، بإهابها ینتفعوا أن ، بلحمها ینتفعوا لم إذا الشاة هذه أهل على کان ما:  فقال ، میتۀ مرّبشاة وسلم وآله علیه اهللا صلى اللَّه



 فقال ، ماتت حتّى فترکوها بلحمها ینتفع ال مهزولۀ شاة وکانت وسلم وآله علیه اهللا صلى النبی زوج زمعۀ بنت لسودة کانت شاة
  ) . 171(تذکّى أي ، بإهابها ینتفعوا أن بلحمها ینتفعوا لم إذا أهلها على کان ما:  وسلم وآله علیه اهللا صلى اللَّه رسول

 بها مرّ التی السخلۀ:  السالم علیه اللَّه عبد ألبی قلت:  قال األنصاري مریم أبی موثقۀ فی آخر بنحو القضیۀ هذه وردت ولکن       
 تکن لم:  السالم علیه اللَّه عبد أبو فقال:  قال ، بإهابها انتفعوا لو أهلها ضرّ ما:  فقال ، میتۀ وهی وسلم وآله علیه اهللا صلى اللَّه رسول

 لو أهلها على کان ما:  وسلم وآله علیه اهللا صلى اللَّه رسول فقال ، بها فرموا ، أهلها فذبحها مهزولۀ کانت لکنّها ، مریم أبا یا میتۀ
  ) . 172(بإهابها انتفعوا

» :  یقول حیث الوسائل صاحب احتمله لما خالفاً.  القضیتین إتحاد ویمکن بالمیتۀ اإلنتفاع جواز عدم على تدل ال الموثقۀ وهذه       
 القول وعلى.  قویاً محتمل القضیتین واتحاد بعید اإلحتمال هذا بل) . 173(«والقول الشاة تعدد الحتمال ، السابق وبین بینه منافاة ال

  .  سندها لصحۀ بالموثقۀ األخذ من البد ألنه ، بالمیتۀ اإلنتفاع نفی من القضیۀ خرجت باإلتحاد

  .  بالمیتۀ اإلنتفاع حرمۀ على یدل المغیرة أبی بن علی خبر ، کلّه ذلک ومع       

 ؟ ذکیاً لحمها یؤکل التی المیتۀ جلود عن أسأله إلیه کتبت:  قال السالم علیه الحسن أبی عن الجرجانی یزید بن فتح خبر:  ومنها       
 ، والقرن واالنفحۀ والوبر والشعر جزَّ وإن الصوف السخال من کان وکلّها عصب وال بإهاب المیتۀ من ینتفع ال:  السالم علیه فکتب

  ) . 174(اللَّه شاء إن غیرها إلى یتعدى وال

.  غیرها إلى منها یتعدى ال ولکن ، الحدیث آخر إلى الصوف السخال من المیتۀ من األخیرة األجزاء بهذه اإلنتفاع یجوز یعنی       
  .  تعالى اللَّه شاء إن ذلک حول البحث ویأتی.  الحیاة تحلّها ال التی المیتۀ من األجزاء بهذه االنتفاع جواز على یدل الحدیث فذیل

 کنت إذا بقطعها بأس ال:  فقال ؟ الغنم ألیات قطع عن - عنده قرأنا السالم علیه اللَّه عبد أبا رجل سأل:  قال الکاهلی خبر:  ومنها       
  ) . 175(به ینتفع ال ، میت منها قطع ما أنّ:  السالم علیه علیٍ کتاب فی إنّ:  قال ثم ، مالک بها تصلح

 جواز عدم منها المراد ولعلّ.  توثیقه ورود لعدم بالکاهلی ضعیفۀ ولکنّها ، مطلقاً بالمیتۀ اإلنتفاع جواز عدم على تدل الروایۀ       
 الغتم له یکون الرجل عن سألته:  قال السالم علیه الرضا صاحب البزنطی خبر ذلک على والشاهد ، بالمذکى ینتفع ما مثل بها االنتفاع

  ) . 176(والیبیعها والیأکلها بها ویسرج یذیبها ، نعم:  قال ؟ قطع بما ینتفع أن أیصلح ، أحیاء وهی إلیاتها من یقطع ،

 إلیات عندهم تثقل الجبل أهل إنّ فداك جعلت:  فقلت ، السالم علیه الحسن أبا سألت:  قال الوشاء علی بن الحسن خبر:  ومنها       
  ) . 177(؟ حرام وهو والثوب الید یصیب أنّه تعلم أما:  قال ؟ بها فنصطبح:  قلت ، حرام هی:  قال ، فیقطعونها الغنم

 الروایۀ فی الوارد التعلیل وهذا ، الشرعیۀ المحرّمات من لیست والید بالثوب النجِس وإصابۀ.  لإلضاءة به أسرج:  به اصطبح       
  .  ألهله الواضح هو کما اإلنتفاع حرمۀ على الداللۀ من أدل االنتفاع بجواز



 له أیصلح ، بعضها فیموت لرجل تکون الماشیۀ عن سألته:  قال السالم علیه جعفر بن موسى أخیه عن جعفر بن علی خبر:  ومنها    
  ) . 178(فیها یصلّی فال لبسها وإن ، ال:  قال ؟ ویلبسها ودباغها جلودها بیع

 إلى بالنسبۀ مطلقۀ لیست الجواب فی الواردة ال یعنی ، " ال " لفظۀ اطالق انکسار توجب ، ال بعد الواردة «لبسها إنْ»  وجملۀ       
  .  فتأمل الروایۀ نفی مورد صارت فیها فصلى لبسها إن بل ، الموارد جمیع

) 179(میتۀ أنّه یعلم لم ما بأس ال:  فقال ؟ والفراء الکیمخت وفیه السیف وتقلید الجبن أکل عن سألته:  قال سماعۀ موثقۀ:  ومنها       
 .  

 اُخرى موثقۀ بقرینۀ الکراهۀ على حملها یمکن ولکن.  بالمیتۀ اإلنتفاع جواز عدم على فتدل ، میتۀ أنّه علم إن بأس فیه یعنی       
  ) . 180(أفضل فهو تمسه لم إن:  وقال فیه فرخّص ، الکیمخت وهو المملوح المیتۀ جلد عن سألته:  قال لسماعۀ

 الکراهۀ على تحمل فیها النهی أن من السابقۀ سماعۀ الموثقۀ على قرینۀ وصارت بالمیتۀ اإلنتفاع بجواز صریحۀ الموثقۀ وهذه       
  .  والتنزیه

  .  بالمیتۀ اإلنتفاع جواز على تدل اُخرى طائفۀ قبالها وفی ، بالمیتۀ اإلنتفاع من المانعۀ الروایات فی کلّها هذا       

  :  بالمیتۀ لإلنتفاع على المجوزة الروایات:  الثانیۀ الطائفۀ 

  .  آنفاً الماضیۀ) 181(سماعۀ موثقۀ:  منها       

  .  منّا مرّ الذي) 182(البزنطی خبر:  ومنها       

 لنا لیست السیوف نعمل قوم إنّا فداك اللَّه جعلنا:  السالم علیه الرجل إلى کتبوا:  قال وولده الصیقل القاسم أبی خبر:  ومنها       
 لنا فیحلّ ، غیرها أعمالنا فی یجوز ال األهلیۀ والحمیر والبغال المیتۀ جلود عالجنا وإنّما ، إلیها مضطرون ونحن غیرها تجارة وال معیشۀ
 ؟ لضرورتنا سیدنا یا المسألۀ هذه فی جوابک إلى محتاجون ونحن ثیابنا فی نصلی ونحن ، وثیابنا بأیدینا ومسها وبیعها وشراؤها عملها
  .  للصالة ثوباً اجعل:  فکتب

 نأکل ولسنا بها العمل لی یجوز فهل ، السمک جلود من نتخذها السفَن تُسمى التی السیف وقوائم فداك جعلت:  إلیه وکتب       
  ) . 183(بأس ال:  السالم علیه فکتب ؟ لحومها

.  الشریف فرجه تعالى اللَّه عجل الحجۀ اإلمام أو السالم علیه العسکري اإلمام أو) 184(السالم علیه الهادي اإلمام بالرجل المراد       
  .  السیف قوائم على یجعل خشن جلد:  السفَن

 عملهم فی أنّهم یعنی ، الشغلی اإلضطرار بمعنی فیها المذکور واإلضطرار ، بالمیتۀ اإلنتفاع جواز على تدل المکاتبۀ هذه       
  .  المعیشۀ أو بالحیاة اإلختالل یوجب والشغل العمل هذا یکن لم لو یعنی ، الصناعی الشایع بالحمل اإلضطرار ال إلیها یحتاجون



 ألنّهم ، المیتۀ بیع جواز على تدل بل ، بالمیتۀ اإلنتفاع جواز على بالصراحۀ تدل ، المکاتبۀ من الظاهر هو کما األساس هذا وعلى       
  .  یبیعونها ثم وسفنها وقوائمها السیف یعملون

 عبید بن عیسى بن محمد:  یقال بأن السند من یحذفوا أن إلّا.  مجاهیل ألنّهم وولده الصیقل القاسم بأبی ضعف سندها فی ولکن       
 من حذفهم ومع ، السالم علیه وخطه الحدیث ینقل وهو بخطه السالم علیه اإلمام وجواب السالم علیه اإلمام مع مکاتبتهم صورة رأى
 إن وولده الصیقل القاسم أبا ألنّ ، الروایۀ صدر فی " کتبوا " کلمۀ ذلک على والشاهد.  السند صحیحۀ المکاتبۀ تصیر المکاتبۀ سند

 ال الروایۀ ذیل فی وهکذا ،«  کتبوا»  ال«  کتبنا»  أو«  کتبت»  ، یقولوا أن فالبد المکاتبۀ ینقلون وهم المکاتبۀ سند فی موجودین کانوا
السند صحیحۀ المکاتبۀ تصیر حذفهم ومع ، السند فی حذفهم على یدل الشاهد وهذا. «  إلیه کتب»  بدل هکذا یکون أن بد  .  

 وظاهره ،«  وولده الصیقل القاسم أبی عن عبید بن عیسى بن محمد»  السند فی الوارد ألنّ ، فیه ودهموج السند ظاهر أن:  وفیه       
 بأنّ یعلم ، فیها الواردة والنسخ وکتابتها ونقلها والروایات باألحادیث إلمام له ومن.  الظاهر هذا أخذ من فالبد ، فیه ورودهم

 ، ومفادها الروایات بمضمون االستدالل یصح نعم.  وتبدیلها النسخ لکثرة ، بصحیح لیس اُخرى کلمۀ بدل واحدة بکلمۀ االستدالل
 من یؤتیه اللَّه فضل وذلک ،  السالم علیهم البیت أهل روایات فی متمادیۀ سنین الممارسۀ بعد تعالى اللَّه بحمد لنا ظهر مهم أمر وهذا
  .  العظیم الفضل ذو واللَّه یشاء

  .  تام وبیعها بالمیتۀ اإلنتفاع على داللتها کانت وإن القاصر بنظرنا تصحیحه یمکن ال ضعیف المکاتبۀ سند ، وبالجملۀ       

 فأصلّی ثیابی فتصیب المیتۀ الحمر جلود من السیوف أغماد أعمل إنّی:  السالم علیه الرضا إلى کتبت:  الصیقل قاسم خبر:  ومنها       
  .  لصالتک ثوباً إتخذ:  إلی فکتب ؟ فیها

 من أعملها فصرت ذلک علی فصعب ، وکذا بکذا السالم علیه أبیک إلى کتبت کنت:  السالم علیه الثانی جعفر أبی إلى فکتبت       
  ) . 185(بأس فال ذکیاً وحشیاً تعمل ما کان فإن -  اللَّه یرحمک - بالصبر البرّ أعمال کل:  إلی فکتب ، الذکیۀ الوحشیۀ الحمر جلود

 بدل ولذا الصیقل قاسم على العمل لصعوبۀ موجباً صار تطهیرها أو الثیاب تعویض ولکن بالمیتۀ اإلنتفاع جواز على تدل الروایۀ       
  . «بالصبر البرّ أعمال کلُّ» :  السالم علیهم األئمۀ جواد الثانی أبوجعفر اإلمام أجابه ولذا ، بها یعمل وأنه بالذکیۀ المیتۀ

 تعدد مع سیما ال ، بعید بنظرنا واإلتحاد ، الماضیۀ المکاتبۀ مع الروایۀ هذه اتحاد مشایخنا بعض واحتمل.  ضعیف سندها ولکن       
  .  العالم واللَّه.   السالم علیهم عنهم المسؤولین األئمۀ

:  قال ؟ فیه ویصلّی السیف یتقلّد الرجل عن - عنده وأنا - السالم علیه اللَّه عبد أبا سأل رجالً إنّ:  حمزة أبی بن علی خبر:  ومنها       
 ما:  فقال ، میتۀ یکون ما ومنه ذکیاً یکون ما منه دواب جلود:  قال ؟ الکیمخت وما:  قال ، الکیمخت فیه إنّ:  الرجل فقال ، نعم

  ) . 186(فیه تصلّ فال میتۀ أنّه علمت



 ، البیان مقام فی وهو به تعرضه لعدم بها اإلنتفاع ضمناً وأجاز میتۀ أنّه علم ما فی الصالة جواز بعدم السالم علیه اإلمام أجاب       
  .  ضعف سندها فی ولکن بالمیتۀ اإلنتفاع جواز على تدل فالروایۀ

 رجالً السالم علیه الحسین بن علی کان:  فقال ؟ الفراء فی الصالة عن السالم علیه اللَّه عبد أبا سألت:  قال بصیر أبی خبر:  ومنها       
 ألقاه الصالة حضرت فإذا ، فیلبسه بالفرو قبلکم مما فیؤتى العراق إلى یبعث فکان  ، بالقرظ دباغها ألنّ ، الحجاز فراء یدفئه ال ، صرداً
 دباغه أنَّ ویزعمون المیتۀ جلود لباس یستحلّون العراق أهل إنّ:  فقال ؟ ذلک عن یسأل فکان ، یلیه الذي القمیص وألقى
  ) . 187(ذکاته

  .  ضعف سندها فی ولکن واضحۀ بالمیتۀ اإلنتفاع على الروایۀ داللۀ       

  ) . 188(بأس ال:  قال ؟ الماء به یستقى دلواً یجعل الخنزیر جلد عن السالم علیه اللَّه عبد أبا سألت:  قال زرارة خبر:  ومنها       

 زیاد أبا السند فی ولکن.  بجلده اإلنتفاع السالم علیه اإلمام وأجاز محالۀ ال میتۀ فإنّه ، للخنزیر التذکیۀ قبول عدم:  بتقریب       
  .  به ضعیف فالسند ، مجهول وهو النهدي

 الجمع ویمکن ، الجواز عدم فی صریحۀ األولى والطائفۀ بالمیتۀ اإلنتفاع جواز على تدل الروایات من الطائفۀ هذه ، وبالجملۀ       
 وخبر سماعۀ موثقۀ نحو بعضها من أیضاً ذلک یظهر کما المذکّى فی بها ینتفع التی اإلنتفاعات على المانعۀ الطائفۀ بحمل بینهما

  . بالمیتۀ اإلنتفاع جواز على تدل الروایات هذا وعلى.  ونحوهما البزنطی

 الحلّ قاعدة هو فالمرجع ، بینهما الترجیح وجود لعدم التساقط بعد ، الروایات من الطائفتین بین التعارض ترى أن إلّا أبیت ولو       
  .  بالمیتۀ اإلنتفاع فی

 هنا المیتۀ بیع بجواز یحکم هل البیع وجواز اإلنتفاع جواز بین المالزمۀ من ، المذکورة القاعدة على ، بالمیتۀ اإلنتفاع جواز وبعد       
   ؟ ال أم

 ، بیعها عن النهی المقدس الشارع من یرد لم إذا هذا ولکن ، المیتۀ بیع فی بالجواز الحکم من البد األولیۀ القاعدة على ، نعم       
  :  الروایات من عدة فی المیتۀ بیع من النهی ورد المقام وفی

 والرشوة ، البغی ومهر الخمر وثمن الکلب وثمن ، المیتۀ ثمن السحت:  قال السالم علیه اللَّه عبد أبی عن السکونی معتبرة:  منها       
  ) . 189(الکاهن وأجر الحکم فی

.  المعاملۀ بطالن یعنی ، الوضعیۀ الحرمۀ فی ظاهرة المعامالت فی والحرمۀ ، الحرمۀ فی ظاهر«  السحت»  لفظ أنّ منّا مرّ وقد       
  .  طبقها على واإلفتاء بأخذها بأس فال ، معتبر أیضاً الروایۀ وسند



 الخمر وثمن ، سحت الصید بکلب لیس الذي الکلب وثمن ، سحت الزانیۀ أجر:  السالم علیه قال:  قال الصدوق مرسلۀ:  ومنها       
  ) . 190(العظیم باللَّه الکفر فهو الحکم فی الرشا فأما ، سحت المیتۀ وثمن سحت ، الکاهن وأجر سحت

 من علی یا:  وسلم وآله علیه اهللا صلى قال أنّه السالم علیه المؤمنین ألمیر وسلم وآله علیه اهللا صلى اللَّه رسول وصیۀ خبر:  ومنها       
  ) . 191(الکاهن وأجر الحکم فی والرشوة الزانیۀ ومهر الخمر وثمن الکلب وثمن المیتۀ ثمن السحت

 أن له أیصلح أحیاء وهی ألیاتها من یقطع الغنم له تکون الرجل عن سألته:  قال السالم علیه الرضا صاحب البزنطی خبر:  ومنها       
  ) . 192(یبیعها وال یأکلها وال بها ویسرج یذیبها نعم:  قال ؟ قطع بما ینتفع

 له یصلح بعضها فیموت للرجل تکون الماشیۀ عن سألته:  قال السالم علیه جعفر بن موسى أخیه عن جعفر بن علی خبر:  ومنها       
  ) . 193(فیها یصلِّ فال لبسها ولو ال:  قال ؟ ولبسها ودباغها جلودها بیع

 من:  قال السالم علیه المؤمنین أمیر عن السالم علیهم آبائه عن السالم علیه محمد بن جعفر عن بإسناده الجعفریات خبر:  ومنها       
  ) . 194(الحدیث ، المیتۀ ثمن السحت

 اهللا صلى اللَّه رسول أنّ:  السالم علیهم آبائه عن السالم علیه أبیه عن السالم علیه اللَّه عبد أبی عن روینا:  قال الدعائم خبر:  ومنها       
 العذرة بیع وعن ، الخمر ثمن وعن ، الفحل عسب وعن ، واألصنام والخنزیر المیتۀ بیع وعن ، األحرار بیع عن نهى وسلم وآله علیه
  ) . 195(میتۀ هی:  وقال

 المالزمۀ القاعدة على المیتۀ بیع بجواز الحکم من منعنا ، إجماعاً یکون أن کاد بل طبقها على المشهور إفتاء مع الروایات هذه       
 بل المشهور علیه کما.  وبطالنه المیتۀ بیع صحۀ عدم إلى نذهب الروایات هذه طبق وعلى ، بیعها وجواز بالمیتۀ اإلنتفاع جواز بین

  .  اإلجماع
  

   

  :  فرع فیها تبصرة 

 ال الّتی األجزاء من وغیرها واألنفحۀ والقرن والناب والبیضۀ والریش والشعر الصوف نحو المیتۀ أجزاء ببعض اإلنتفاع یجوز       
  :  الروایات من عدة ذلک على تدل ، الحیاة تحلّها

 والریش والشعر الصوف:  أشیاء عشرة المیتۀ فی واُطلق:  حدیث فی السالم علیه اللَّه عبد أبی عن عثمان بن أبان معتبرة:  منها       
  ) . 196(الضرع فی قائماً کان إذا وذلک واللبن واإلهاب واألنفحۀ والظلف والقرن والناب والبیضۀ



 اثنتا المیتۀ من وأحلّ أشیاء عشرة الذبیحۀ من حرم:  قال السالم علیه اللَّه عبد أبی عن ذکره عمن جمهور بن محمد خبر:  ومنها       
 وأما ، والشعر والقرن والظلف والرحم واالنثیان والقضیب والطحال والغدد والفرث فالدم الذبیحۀ من یحرم الذي فأما ، شیئاً عشرة
  ) . 197(والریش والمخلب والظفر واألنفحۀ والبیض والظلف والضرس والقرن والناب والوبر والصوف فالشعر:  المیتۀ من یحلّ الذي

 والقرن والصوف والشعر والبیضۀ واللباء اللبن:  مسلم بن ومحمد لزرارة السالم علیه اللَّه عبد أبو قال:  لقا حریز صحیحۀ:  ومنها       
  ) . 198(فیه وصلّ فاغسله یموت أن بعد منه أخذته فإن ، ذکی فهو والدابۀ الشاة من یفصل ء شی وکلّ والحافر والناب

 المیتۀ من والبیضۀ المیتۀ من[ اللبن] السنّ عن یسأله وأبی السالم علیه اللَّه عبد أبی عند کنت:  قال زرارة بن الحسین حسنۀ:  ومنها       
  ) . 199(الحدیث ، ذکی هذا کلّ:  فقال ، المیتۀ وإنفحۀ

 اکتست کانت إن:  قال ، میتۀ دجاجۀ أست من خرجت بیضۀ فی:  السالم علیه اللَّه عبد أبی عن إبراهیم بن غیاث معتبرة:  ومنها       
  ) . 200(بها بأس فال الغلیظ الجلد البیضۀ

 واإلنفحۀ والسنّ والعظم والحافر القرن:  ذکیۀ المیتۀ من أشیاء عشرة:  السالم علیه الصادق قال:  قال الصدوق مرسلۀ:  ومنها       
  ) . 201(والبیض والریش والصوف والشعر واللبن

:  قلت ، به بأس ال:  قال ؟ المیت الجدي من تخرج اإلنفحۀ عن سألته:  قال السالم علیه اللَّه عبد أبی عن زرارة صحیحۀ:  ومنها       
 ؟ الدجاجۀ من یخرج والبیض والجلد الفیل وعظام والشعر والصوف:  قلت ، به بأس ال:  قال ؟ ماتت وقد الشاة ضرع فی یکون اللبن
  ) . 202(به بأس ال هذا کل:  فقال

 العناق بطن فی تکون اإلنفحۀ عن أبی سأله:  قال حدیث فی السالم علیه اللَّه عبد أبی عن زرارة بن للحسین أخرى حسنۀ:  ومنها       
  .  به بأس ال:  قال ؟ میت وهو الجدي أو

  .  بأس ال:  فقال ؟ مکانه فیجعله میت إنسان سنّ فیأخذ سنّه یسقط الرجل عن - حاضر وأنا - أبی وسأله:  قال       

  .  بمسها بأس ال:  قال ؟ شطرنجاً تجعل الفیل عظام:  وقال       

  .  میتاً یکون ال نابت ذلک کل والریش والصوف والشعر العظم:  السالم علیه اللَّه عبد أبو وقال       

  ) . 203(بأکلها بأس ال:  قال ؟ المیتۀ الدجاجۀ بطن من تخرج البیضۀ عن وسألته:  قال       

  .  المقام فی الواردة الروایات من ذلک غیر:   ومنها       

  بعد أیضاً تطهیرها یمکن ولذا ، الحیاة تحلّه ال مما وأکثرها المیتۀ من األشیاء بهذه اإلنتفاع جواز على الروایات هذه تدل       
 للمیتۀ جزء ألنّها المیتۀ بیع من المانعۀ الروایات تشملها وال األجزاء هذه بیع یجوز ، بها اإلنتفاع یجوز وحیث.  المیتۀ من انفصالها



 فی للصالة المجوزة والروایات ، المذهب من الظاهر هو کما تجوز فال فیها الصالة وأما.  بیعها فیجوز بها اإلنتفاع ویجوز منها المبانۀ
  .  العالم وهو للَّه والحمد.  التقیۀ على تحمل المیتۀ من المبانۀ األجزاء هذه

   

  فرعان    

  ؟ ال أم معاً والمیتۀ المذکّى بین المشتبه ، بالمیتۀ المختلط بیع یجوز هل:  االول 

   ؟ ال أم بیعهما یجوز هل بینهما األمر واشتبه میتۀ واآلخر مذکّى أحدهما لحمان هنا:  مثالً یعنی       

) 205(الوسیلۀ فی حمزة وابن) 204(النهایۀ فی الشیخ إلیه ذهب کما المیتۀ یستحلّ ممن بیعه جواز األصحاب بین المشهور       
  .  غیرها فی وغیرهم) 208(االرشاد فی والعالمۀ) 207(الشرایع فی والمحقق) 206(للشرایع الجامع فی سعید بن ویحیى

 ، المقام فی األدلۀ مالحظۀ من بدفال ؟ ال أم فقط المیتۀ یستحلّ ممن بیعه یعتبر هل بالجواز القول وعلى ؟ ال أم بیعه یجوز هل ثم       
  :  طوائف ثالث إلى تنقسم

  :   المختلط بیع جواز على تدل:  األولى الطائفۀ 

 ویأکل المیتۀ یستحلّ ممن باعه والمیتۀ الذکی اختلط إذا:  یقول السالم علیه اللَّه عبد أبا سمعت:  قال الحلبی صحیحۀ:  منها       
  ) . 209(ثمنه

 فیعزله منها الذکی یدرك وکان وبقر غنم له کان رجل عن سئل أنّه السالم علیه اللَّه عبد أبی عن للحلبی أخرى صحیحۀ:  ومنها       
  ) . 210(بأس ال فإنّه ثمنه ویأکل المیتۀ یستحل ممن یبیعه:  قال ؟ به یصنع کیف أختلط والذکی المیتۀ إنّ ثم المیتۀ ویعزل ،

  .  المیتۀ یستحل ممن المختلط بیع جواز فی کالنص الصحیحتان وهاتان       

 ممن یباع:  قال ؟ به یصنع کیف النجس الماء من العجین فی السالم علیه اللَّه عبد أبی عن البختري بن حفص صحیحۀ:  ومنها       
  ) . 211(المیتۀ یستحلّ

 کذلک المتعین النجس هذا بیع یجوز وحیث ، المیتۀ یستحلّ ممن المتعین النجس العجین بیع جواز على تدل الصحیحۀ هذه       
  .  أولى بطریق المختلط بیع یجوز

 وال به تدهن ال:  قال ؟ فأرة فیه ماتت دهن حب عن سألته:  قال السالم علیه جعفر بن موسى أخیه عن جعفر بن علی خبر:  ومنها       
  ) . 212(مسلم من تبعه



 یعنی ، نجاسته ألجل المسلم من بیعه عن السالم علیه اإلمام ونهی ، فیه فأرة بموت نجساً کلّه أو بعضه الدهن صارحب:  بتقریب       
  .  المیتۀ یستحلّ وممن الکافر من المختلط بیع یجوز کذلک الکافر من النجس الدهن هذا بیع یجوز فکما ، الکافر من بیعه یجوز

  .  ضعف سنده فی ولکن.  المیتۀ یستحلّ ممن المختلط بیع جواز على یدل جعفر بن علی خبر مفهوم ، وبالجملۀ       

 ومرق کثیر لحم فیه قدر فی قطرت مسکر نبیذ أو خمر قطرة عن السالم علیه الحسن أبا سألت:  قال آدم بن زکریا خبر:  ومنها       
  .  وکله إغسله واللحم الکلب أو الذمۀ أهل یطعمه  أو ، المرق یهراق:  قال ؟ کثیر

  .  اللَّه شاء إن النار تأکله الدم:  قال ، الدم فیه قطر فإنّه:  قلت       

  .  فسد:  فقال:  قال ؟ دم أو عجین فی قطر نبیذ أو فخمر:  قلت       

  . شربه یستحلون فإنّهم ، نعم:  قال ؟ لهم واُبین والنصارى الیهود من أبیعه:  قلت       

  ) . 213(طعامی من ء شی فی قطر إذا آکله أن أکره:  فقال:  قال ؟ ذلک من ء شی فی قطر إذا المنزلۀ بتلک هو والفقاع:  قلت       

 المرق هذا بیع فیمکن ، قطعاً مجانیاً یکون ال واإلطعام النجس بالمرق الذمۀ أهل إطعام جوز السالم علیه اإلمام أنّ:  بتقریب       
  .  الخمر شرب یستحلون بأنّهم السالم علیه وعلّله ، لهم الدم أو النبیذ أو بالخمر المتنجس العجین بیع أجاز وهکذا.  لهم النجس

 کذلک لهم المتعین المتنجس بیع یجوز وحیث ، الذمۀ أهل من المتعین المتنجس بیع جواز على تدالن الفقرتین بهاتین فالروایۀ       
  . أولى بطریق المختلط بیع یجوز

  .  توثیقه یرد لم حیث المبارك بن بالحسن ضعیف سندها ولکن.  الذمۀ أهل من المختلط بیع جواز على تدل فالروایۀ       

  :  الکالب إلى معاً رمیهما على تدل الثانیۀ الطائفۀ 

 شاة عن سئل أنّه السالم علیه علی عن السالم علیه أبیه عن السالم علیه محمد بن جعفر عن بإسناده الجعفریات خبر:  منها       
 إلى جمیعاً بها یرمی:  قال ؟ المیتۀ من الذکیۀ یدري فال ، صاحبها على أو الراعی على عمی ، مذبوحۀ واُخرى مسلوخۀ
  ) . 214(الکالب

  .  المیتۀ یستحل ممن حتى بیعه یجوز ال هذا وعلى الکالب إلى المختلط رمی لزوم على تدل الروایۀ أن:  بتقریب       

 خبر فی واحد عرض فی جعلهما السالم علیه اإلمام ألنّ ، یستحلّ ممن بیعه جواز عدم یلزم ال الکالب إلى المختلط رمی:  وفیه       
  .  أوالً هذا.  «الکلب أو الذمۀ أهل یطعمه أو المرق یهراق» :  السالم علیه قال حیث ، المتقدم آدم بن زکریا

  .  أهله على یخفى ال کما ضعیف الروایۀ سند:  وثانیاً       

  :  الثالثۀ الطائفۀ 



  :  حرام میتۀ فهو انبسط وإن حاللٌ ذکی فهو انقبض فإن النار على عرضهما على تدل       

 یطرحه:  فقال ؟ میت أم هو أذکی یدر لم لحماً بها فأصاب ، قریۀ دخل رجل فی السالم علیه اللَّه عبد أبی عن شعیب خبر:  منها       
  ) . 215(میت فهو انبسط ما وکلّ ، ذکی فهو انقبض ما فکلُّ ، النار على

 أم هو أذکی تعلم ولم لحماً وجدت إذا -  قال أن إلى -  الجرِّي تأکل ال:  السالم علیه الصادق قال:  قال الصدوق مرسلۀ:  ومنها       
  ) . 216(میتۀ فهو النار على استرخى وإن ذکی فهو انقبض فإن ، النار على منه قطعۀ فألق ؟ میتۀ

  .  ذکی أو میتۀ بأنّه العلم عدم وهو واحد والمختلط المشتبه فی المالك ولکن ، المشتبه اللحم فی وردتا الروایتین أن:  بتقریب       

 بالمشتبه یعنی) بذلک المختلط اعتبار ویمکن... » :  قال حیث الدروس فی والشهید) 217(المقنع فی بمفادهما الصدوق وأفتى       
  ) . 218(«ذلک أهملت واألخبار األصحاب أنّ إلّا( النار على وطرحه

 وبعد ، المشتبه اللحم ترك إلى ذهبوا المشهور بل ، طبقهما على األصحاب یفت ولم المشتبه فی وردتا الروایتین أن:  وفیه       
  .  المختلط إلى امنهم التعدي یمکن کیف عنهما المشهور إعراض

 األصحاب یعمل لم وبالجملۀ.  مرسلۀ والثانیۀ مجهوالن وکالهما وشعیب عمر بن باسماعیل األولى سند ضعف مع ، هذا       
  !  ؟ المختلط یعنی موردهما غیر فی بهما األخذ یمکن فکیف -  المشتبه اللحم یعنی -  موردهما فی بمفادهما

 على تدلّ فالروایات ، منّا ذلک إلى اإلشارة مرّت کما بینهما تنافی ال وحیث ، األولى والطائفۀ الثانیۀ الطائفۀ المقام فی فبقی       
  . بها األخذ من فالبد ، المیتۀ یستحیل ممن المختلط بیع جواز

 الناهیۀ الروایات یعنی ، بالمیتۀ لیست والمختلط ، المیتۀ بیع من ورد فقط النهی بل ، المختلط بیع من النهی یرد لم حیث ولکن       
  .  ذمیاً کان أو مسلماً المشتري کان سواء ، مطلقاً المختلط بیع فیجوز ، المختلط بیع تشمل ال المیتۀ بیع عن

 صححه المسلم من بیعه فجواز ، فیه نفی وال ، المقام فی مثبت -  الذمی یعنی - یستحلّ ممن بیعه جواز فی الروایات من ورد وما       
  .  المقدسۀ الشریعۀ فی ذلک عن النهی  یرد ولم بیعه فیجوز ، بالمختلط اإلنتفاع جواز

  .  عقالئیۀ محلّلۀ منفعۀ بها اإلنتفاع وجواز ذلک عن النهی ورود لعدم ، مطلقاً المختلط بیع یجوز ، وبالجملۀ       

  .  السائلۀ النفس ذي غیر من المیتۀ بیع یجوز:  الثانی 

       مقامین فی  هنا البحث من لنا البد  :  

  :  السائلۀ النفس ذي غیر من المیتۀ طهارة:  األول المقام - 1 

  :  الروایات من عدة علیه تدل       



 فی یموت ذلک أشبه وما والنملۀ والجراد والذباب الخنفساء عن سئل:  السالم علیه اللَّه عبد أبی عن الساباطی عمار موثقۀ:  منها       
  ) . 219(بأس فال دم له لیس ما کلّ:  قال ؟ وشبهه والسمن والزیت البئر

 نفس له کانت ما إلّا الماء یفسد ال:  قال السالم علیه أبیه عن السالم علیه محمد بن جعفر عن غیاث بن حفص موثقۀ:  ومنها       
  ) . 220(سائلۀ

  ) . 221(یحیى بن محمد مرفوعۀ ومثلها.  طاهرة میتۀ فصارت ، فیه بموته الماء یفسد ال سائلۀ نفس له لیس ما یعنی:  بتقریب       

 کان وإن ، منه وتوضّأ ألقها:  قال ؟ ماتت قد خنفساء فیها وجد جرّة عن السالم علیه اللَّه عبد أبا سألت:  قال سماعۀ موثقۀ:  ومنها       
  ) . 222(الحدیث غیره ماء من وتؤضّأ الماء فأرق عقرباً

 والخنافس العقارب مثل -  دم له لیس البئر فی یسقط ء شی کلّ:  السالم علیه اللَّه عبد أبو قال:  قال مسکان ابن خبر:  ومنها       
  ) . 223(بأس فال - ذلک وأشباه

  .  مسکان ابن عن الراوي سنان بن بمحمد السند ضعیفۀ األخیرة والروایۀ       

  .  األول المقام فی کلّه هذا.  السائلۀ النفس ذي غیر من المیتۀ طهارة على دالۀ ونظائرها الروایات وهذه       

   ؟ ال أم بیعه یجوز هل:  الثانی المقام - 2 

  .  مطلقاً بیعه فیجوز  بیعه عن النهی الشریعۀ فی یرد ولم عقالئیۀ محلّلۀ منافع ولها طاهرة المیتۀ هذه کانت حیث       

 سره قدس الثانی الشیرازي المحقق ادعاه کما.  أیضاً میتۀ ألنّها ، بإطالقه المیتۀ هذه یشمل المیتۀ بیع عن الوارد النهی:  قلت إن       
  ) . 224(المکاسب على حاشیته فی

 ، اإلنسان عن لحمه یؤکل ال ما کانصراف السائلۀ النفس ذي غیر من المیتۀ عن منصرف وروایاتها المیتۀ فی الوارد النهی:  قلت       
  .  علیه الغبار ظاهر وهذا

  .  العالمین رب للَّه والحمد.  عقالئیۀ محلّلۀ منافع ولها ذلک عن النهی ورود لعدم الطاهرة المیتۀ بیع یجوز ، وبالجملۀ       

   

   

   األعضاء وزرع الترقیع:  فرع فیه تکمیلٌ    

   



 ؟ األعضاء هذه بیع یجوز هل جوازه فرض وعلى ؟ وترقیعها الحی المسلم فی زرعها ألجل المسلم المیت أعضاء قطع یجوز هل       
  ؟ الدیۀ هذه تصرف من وفی ؟ المریض الحی المسلم أو القاطع على ؟ منْ على والدیۀ ؟ دیۀ األعضاء هذه قطع فی وهل

   ؟ القطع هذا فی المیت أولیاء رضى تعتبر وهل ؟ ال أم المیت قبل من نافذة( العضو بقطع یعنی) بذلک الوصیۀ هل ثم       

  :  شرطین توفر مع الحی المسلم فی زرعها ألجل المسلم المیت أعضاء قطع یجوز أنه - العالم هو سبحانه واللَّه -  الظاهر       

  .  والترقیع القطع بهذا مشروطاً المسلم حیاة حفظ کان إن:  األول       

  .  المسلم غیر أو الذمۀ أهل من أو الکافر المیت من العضو هذا صیلتح إمکان عدم:  الثانی       

 الحکم أنّ ظهر اإلشتراط هذا من ذکرنا فمما.  الحی المسلم فی وزرعه المسلم المیت عضو قطع یجوز الشرطین هذین فمع       
 بقاعدة القطع هذا حرمۀ على المسلم حیاة حفظ تقدم ألجل بل ، القطع هذا من المثلۀ حرمۀ أدلۀ انصراف ألجل لیس هنا بالجواز
 فأخذ ، سنّه یسقط الرجل عن حاضر وأنا أبی سأله:  قال السالم علیه اللَّه عبد أبی عن زرارة مرسلۀ ویؤیده.  محلّه فی قُرّر کما التزاحم

  ) . 225(بأس ال قال ؟ مکانه فیجعله میت إنسان سنّ

  بن أیوب صحیح ویؤیده.  لذلک المیتۀ بیع حرمۀ أدلۀ شمول المحتمل من ألنّ ، بیعه جواز عدم األحوط ، الجواز فرض وفی       
 عظم فیه کان ما فکلّ إنسان مسه فإذا ، میتۀ فهی قطعۀ الرجل من قطع إذا:  قال السالم علیه اللَّه عبد أبی عن أصحابنا بعض عن نوح
  ) . 226(علیه غسل فال عظم فیه یکن لم فإن ، الغسل یمسه من على وجب فقد

 عبد أبی عن سنان بن اللَّه عبد صحیحۀ علیه وتدل.  الفرض لهذا وشمولها الدیات أدلۀ لعموم ، العضو دیۀ القاطع على ثبت ، نعم       
  ) . 227(حی وهی کحرمته میتاً حرمته ألنّ ، الدیۀ علیه:  قال ؟ المیت رأس قطع رجل فی السالم علیه اللَّه

  ) . 229(السالم علیه عبداللَّه أبی عن أخبره عمن سنان بن محمد وخبر) 228(مسکان بن اللَّه عبد خبر ونحوها       

 رأس قطع من أشد المیت رأس قطع:  قال أنّه السالم علیه اللَّه عبد أبی عن واحد غیر  عن جمیل صحیحۀ أیضاً علیه وتدل       
230(الحی . (  

  .  29/  328 الشیعۀ وسائل من األعضاء دیات أبواب من 25 الباب ذلک فی وراجع       

  .  عنه تسقط الدیۀ أدائه بعد وحینئذ ، الحی المسلم دیۀ یدفع أن القاطع یشترط أن ویمکن       

:  قال خالد بن حسین صحیحۀ علیه وتدل.  الورثۀ بین یقسم حتّى له ماالً یکن ولم ، للمیت البرّ وجوه فی تصرف الدیۀ وهذه       
 فعل فمن ، حیاً منه حرّم کما میتاً منه حرّم وجلّ عزّ اللَّه إنّ:  فقال ؟ میت رجل رأس قطع رجل عن السالم علیه اللَّه عبد أبو سئل

  .  الدیۀ فعلیه  الحی نفس اجتیاح مثله فی یکون فعالً بمیت



  .  وسلم وآله علیه اهللا صلى اللَّه رسول قال هکذا ، السالم علیه اللَّه عبد أبو صدق:  فقال السالم علیه الحسن أبا ذلک عن فسألت       

 دیته ولکن ، ال:  فقال ؟ کاملۀ النفس دیۀ فعلیه الحی نفس اجتیاح فیه یکون ما به فعل أو بطنه شق أو میت رأس قطع فمن:  قلت       
  .  الللورثۀ له هی هذا ودیۀ ، لورثته وهی ، دینار مائۀ وذلک ، الروح فیه تنشأ أن قبل أمه بطن فی الجنین دیۀ

 صارت موته بعد به مثّل فلما ، منفعته وذهبت مضى قد وهذا نفعه مرجو مستقبل أمرٌ الجنین إنّ:  قال ؟ بینهما الفرق فما:  قلت       
  .  غیرها أو صدقۀ من والبرّ الخیر أبواب بها ویفعل عنه بها یحج ، لغیره ال له المثلۀ بتلک دیته

 فما فشقّه بطنه فأصاب یده فی مسحاته فمالت به فدیر یحفر مما الرجل فسدر الحفرة فی فیغسله له یحفر أن رجل أراد فإن:  قلت       
 بمد مسکین لکلّ مد ، مسکیناً ستین على صدقۀ أو متتابعین شهرین صیام أو رقبۀ عتق وکفّارته خطأ فهو هکذا کان إذا:  فقال ؟ علیه
  ) . 231(وسلم وآله علیه اهللا صلى النبی

  ) . 232(خالد بن الحسین عن الصحیح بسنده البرقی أیضاً ورواها:  أقول       

  .  الوصیۀ لفقد أثر ال وجودهما ومع ، المذکورین الشرطین فقد مع نافذة تکن لم جسده من العضو بقطع الوصیۀ:  ثم       

  .  القطع ألجل المیت إولیاء من اإلستئذان واألحوط       

 األعضاء بین ذلک فی سواء ، وإشکال ریب بال معه الصالة ویجوز فیطهر ، للحی جزء العضو هذا یصیر والزرع القطع بعد ثم       
  .  والخارجیۀ الداخلیۀ واألجزاء

   

   التشریح:  آخر فرع    

   ؟ ال أم یجوز هل الطب تعلّم ألجل إنسان جسد تقطیع یعنی ، تشریح حکم ظهر ذکرنا ومما       

 بطن شق جواز الروایات فی وورد.  یجوز فال عدمهما ومع ، سابقاً المذکورین الشرطین حفظ مع المسلم جسد تشریح یجوز       
 کان فإذا.  الحی حیاة لحفظ إلّا الموارد هذه ولیست.  الحیۀ أمه بطن فی المیت ولد تقطیع وجواز الحی ولدها وخروج المیتۀ المرأة
  .  المستقبل فی کان ولو ذلک یستلزم المسلمین حیاة حفظ کان إذا ذلک یجوز ، واحد مسلم حیاة حفظ ألجل والتشریح الشق یجوز

  :  إلیها المومى الروایات من 

 ویخرج بطنها یشقّ:  قال ؟ بطنها فی وولدها تموت المرأة عن السالم علیه الصالح العبد سألت:  قال یقطین بن علی موثقۀ:  منها       
  ) . 233(ولدها



 ؟ یتحرّك بطنها فی وولدها تموت المرأة عن السالم علیه موسى الحسن أبا سألت:  قال یقطین بن لعلی أخرى صحیحۀ:  ومنها       
  ) . 234(الولد عن یشقّ:  قال

 ولد بطنها وفی المرأة ماتت إذا:  السالم علیه المؤمنین أمیر قال:  قال السالم علیه اللَّه عبد أبی عن وهب بن وهب خبر:  ومنها       
  .  الولد واُخرج بطنها فشقّ علیه ، فیتخوف یتحرّك

 به ترفق لم إذا ویخرجه فیقطّعه یده الرجل یدخل أن بأس ال:  قال ، علیها فیتخوف بطنها فی ولدها یموت المرأة فی:  وقال       
  ) . 235(النساء

 ، للتشریح الذمی ثم الکافر جسد البین فی یکن ولم بالتشریح منوطاً المستقبل فی ولو المسلمین حیاة حفظ کان إذا ، وبالجملۀ       
  .  المسلم جسد تشریح یجوز

 بعضها  بل ؟ المسلم ثم الذمی ثم الکافر قدمتم فلماذا ، والکافر والذمی المسلم تشمل مطلقۀ والتشریح المثلۀ حرمۀ أدلۀ:  یقال ال       
  :   الروایات جملۀ من یفهم کما األولویۀ بطریق المسلم تشمل کانت وإن بالکوافر تختص

 یبعث أن أراد إذا وسلم وآله علیه اهللا صلى اللَّه رسول کان:  قال السالم علیه اللَّه عبد أبی عن الثمالی حمزة أبی صحیحۀ:  منها       
 تغدروا وال تمثّلوا وال تغّلوا ال ، اللَّه رسول ملۀ وعلى اللَّه سبیل وفی وباللَّه اللَّه بسم سیروا:  یقول ثم یدیه بین فأجلسهم دعاهم سرّیۀ

 إلى نظر أفضلهم أو المسلمین أدنى من رجل وأیما ، إلیها تضطروا أن إلّا شجراً تقطعوا وال إمرأة وال صبیاً وال فانیاً شیخاً تقتلوا وال
  ) . 236(باللَّه واستعینوا مأمنه فأبلغوا أبى وإن الدین فی فأخوکم تبعکم فإن ، اللَّه کالم یسمع حتى جار فهو المشرکین من أحد

 على له أمیراً بعث إذا کان وسلم وآله علیه اهللا صلى النبی إنّ:  قال السالم علیه اللَّه عبد أبی عن صدقۀ بن مسعدة معتبرة:  ومنها       
 ، باللَّه کفر من قاتلوا ، اللَّه سبیل وفی اللَّه بسم أغز:  یقول ثم عامۀ أصحابه فی ثم نفسه خاصۀ فی عزّوجلّ اللَّه بتقوى أمره سریۀ

  ) . 237(الحدیث ، النخل والتحرقوا شاهق فی متبتّالً وال ولیداً والتقتلوا والتمثّلوا والتغلوا التغدروا

 ال:  فیقول عدونا فیه لقینا موطن کل فی یأمر کان:  السالم علیه المؤمنین أمیر عن أبیه عن جندب بن الرحمن عبد خبر:  ومنها       
 تقتلوا فال هزمتموهم فإذا ، لکم اُخرى حجۀ یبدأوکم حتى أیاهم وترککم حجۀ على اللَّه بحمد فإنّکم ، یبدأوکم حتّى القوم تقاتلوا
  ) .238(بقتیل تمثّلوا وال عورة تکشفوا وال جریح على تجیزوا وال ، مدبراً

  ) . 239(الحدیث ، بقتیل تمثّلوا وال:  حدیث فی قال أنّه السالم علیه المؤمنین أمیر عن أعین بن مالک خبر:  ومنها       

: ...  اللَّه لعنه ملجم  ابن ضربه لما السالم علیهما والحسین للحسن وصیته فی السالم علیه المؤمنین أمیر عن الرضی مرسلۀ:  ومنها       
:  یقول وسلم وآله علیه اهللا صلى اللَّه رسول سمعت فإنّی ، بالرجل تمثِّلوا وال ، بضربۀ ضربۀً فاضربوه هذه ضربته من مت أنا إذا أنظروا
  ) . 240(العقور بالکلب ولو والمثلۀ إیاکم



 ، إلیه بالنسبۀ المسلم حرمۀ الخارج من نعلم ولکن -  فقط افرللکو بعضها شمول ینکر ال وإن - الروایات هذه نعم:  نقول ألنا       
 نجد دمنا ما المسلم جثّۀ إلى بالنسبۀ والمثلۀ التشریح یجوز فال المثلۀ من قسم الحقیقۀ فی وهو التشریح من العمل فی نضطر  وحیث

 لذلک موجود الذمی وجسد المسلم تشریح یجوز فال ، منه حرمۀً أعظم المسلم ألنّ ، الذمی إلى بالنسبۀ األمر وهکذا.  الکافر جسد
 مع وأما.  المقام فی هذا ویکفینا ،  موجودان الذمی ثم الکافر وجسد المسلم جسد تشریح یجوز ال بحیث ، واإلشتراط الترتیب فثبت

 فی کان ولو ذلک على المسلمین حیاة تحفظ وهو ، الثانی الشرط وجود مع ذلک ویجوز المسلم، جسد إلى النوبۀ فتصل عدمهما
  . المستقبل

  :  الروایات من عدةّ سواء ومیتاً حیاً المؤمن حرمۀ أنّ على وتدل       

 ومیتاً حیاً عظامه وکسرك ، خیراً إلّا بالمؤمن یظنَّ أن اللَّه أبى:  قال السالم علیه اللَّه عبد أبی عن صفوان صحیحۀ:  منها       
  ) . 241(سواء

 المسلم حرمۀ:  وسلم وآله علیه اهللا صلى اللَّه رسول قال:  قال حدیث فی السالم علیه اللَّه عبد أبی عن سیابۀ بن العالء خبر:  ومنها       
  ) . 242(سواء حی وهو کحرمته میتاً

 من حرَّم اللَّه إنّ:  قال - ودفنه السالم علیه الحسن وفاة حدیث فی -  السالم علیه جعفر أبی عن مسلم بن محمد خبر:  ومنها       
  ) . 243(أحیاء منهم حرّم ما أمواتاً المؤمنین

 ودیته ، الدیۀ ونحوها عظامه وکسر أعضائه بقطع ویتعلق الماضیین الشرطین توفر مع المسلم جسد تشریح یجوز:  والحاصل       
  .  السابق البحث فی مرّ کما ورثته بین تقسم وال للمیت البرِّ وجوه فی تصرف

 فی مرّ کما التشریح ألجل أولیائه من اإلستئذان ، واألحوط بذلک الوصیۀ تنفذ وال ، للتشریح المیت جسد بیع یجوز ال وهکذا       
  . بأحکامه العالم للَّه والحمد.  آنفاً السابق البحث

   

   

  البرّي الخنزیر بیع:  الف:  السادسۀ    

   

) 246(التذکرة فی والعالمۀ) 245(والمبسوط) 244(الخالف فی الشیخ وادعاه ، باإلجماع بیعه بطالن على استدلوا       
  .  والعامۀ الخاصۀ مشهور إلیه وذهب ،) 247(والمنتهى



 الخنزیر حول الواردة والروایات.  مدرکیاً وجوده فرض على اإلجماع یصیر وجودها ومع ، الروایات مالحظۀ المقام فی والعمدة       
  :  طوائف على

   

  :  البیع بطالن على مایدل:  األولى الطائفۀ 

:  السحت من:  قال السالم علیه علی عن السالم علیهم آبائه عن السالم علیه محمد بن جعفر عن بإسناده الجعفریات خبر:  منها       
  ) . 248(الحدیث ، الخنزیر وثمن:  قال أن إلى...  و المیتۀ ثمن

 رسول أنّ السالم علیهم آبائه عن السالم علیه أبیه عن السالم علیه اللَّه عبد أبی عن روینا:  قال االسالم دعائم فی ورد ما:  ومنها       
  ) . 249(الحدیث ، واألصنام والخنزیر المیتۀ بیع وعن األحرار بیع عن نهى وسلم وآله علیه اهللا صلى اللَّه

  .  أیضاً) 251(الرضوي فقهوال) 250(العقول تحف خبر فی بیعها حرمۀ ورد وهکذا       

 خمره یبیع هل دین وعلیه وخنازیر خمر وعنده أسلم نصرانی عن سألته:  قال السالم علیه الرضا عن سعید بن معاویۀ خبر:  ومنها       
  ) . 252(ال:  قال ؟ دینه ویقضی وخنازیره

  ) . 253(دراهمه:  قال ، المال یحلّ أن قبل أسلم ثم مسمى أجل إلى خنازیر أو خمراً باع مجوسی فی یونس مضمرة:  ومنها       

 وخنازیره خمره مسلم غیر له ولی أو دیانه یبیع:  قال ، دین وعلیه ملکه وهی مات ثم وخنازیر خمر وله رجل أسلم:  وقال       
  .  یمسکه وال حی وهو یبیعه أن له ولیس ، دینه ویقضی

 إلّا السالم علیه المعصوم إلى تنسب لم مضمرة واألخیرة ضعاف کلّها ولکن ، الخنزیر بیع بطالن الروایات من الطائفۀ هذه وظاهر       
  . البیع بطالن على تدل ذیلها أن

 ینظر وهو وخنازیر خمراً فباع دراهم رجل على له کان رجل فی السالم علیه جعفر أبی عن مسلم بن محمد صحیحۀ:  ومنها       
  ) . 254(فحرام للبائع وأما فحالل للمقتضی أما ، به بأس ال:  فقال ، فقضاه

  ) . 255(اإلسالم دعائم فی نحوها وروي.  البیع بطالن على بوضوح تدلّ البائع إلى بالنسبۀ والحرمۀ       

   

  :  الجملۀ فی البیع صحۀ على مایدل:  الثانیۀ الطائفۀ 

:  قال ، منها یقضی ثم وخنزیراً خمراً بها فیبیع دراهم علیه لی یکون الرجل فی السالم علیه اللَّه عبد أبی عن زرارة صحیحۀ:  منها       
  ) . 256(خذها:  قال أو ، بأس ال



 ، باطالً بیعه کان فلو ، والخنزیر للخمر ثمناً أخذها التی الدراهم عین من دینه یقضی المدیون ألن ، البیع صحۀ على تدل والروایۀ       
 الخمر وجود الروایۀ فی األمر یشکل الذي ولکن.  والمسلم الذمی إلى بالنسبۀ مطلقۀ الروایۀ.  للدائن منه الشخصی الثمن أخذ یجز لم

  .  أشبه واألول.  عنها اإلعراض أو الذّمی على إما الصحیحۀ هذه حمل من البد فلذا ، بیعه صحۀ إلى الذهاب یمکن ال الذي فیها

 الخمر فیبیع الدین علیه لنا یکون الرجل عن السالم علیه اللَّه عبد أبا سألت:  قال الخثعمی یحیى بن محمد حسنۀ:  ومنها       
  ) .257(ء شی ذلک من علیک لیس به بأس ال:  فقال ، فیقضینا والخنازیر

 وخنازیر خمراً یدیه بین فیبیع مال الرجل على له یکون الرجل عن السالم علیه اللَّه عبد أبا سألت:  قال بصیر أبی خبر:  ومنها       
  ) . 258(بأس ال:  قال ، ثمنه یأخذ

  .  األولى نحو على أیضاً األخیرتین فی واألمر       

 فیحلّ ، حاضر وأنا والخنزیر الخمر فیبیع دراهم ذمی رجل على لی:  السالم علیه اللَّه عبد ألبی قلت:  قال منصور موثقۀ:  ومنها       
  ) . 259(دراهمک فقضاك دراهم علیه لک إنّما:  فقال ؟ أخذها لی

 وبین عصره فی واشتهاره عنه یعقوب بن یونس نقل بقرینۀ حازم ابن هو فیها الراوي والمنصور ، فضال بابن موثقۀ سنداً والروایۀ       
  .  الذمی إلى بالنسبۀ البیع صحۀ على تدل والروایۀ.  اإلسم بهذا المسمین

 خمراً أحدهما باع نصرانیین رجلین عن سألته:  قال السالم علیه جعفر بن موسى أخیه عن صحیحته بل جعفر بن علی خبر:  ومنها       
  ) . 260(یأخذه أن بأس فال الثمن له إنّما:  قال ؟ اإلسالم بعد ثمنه لهما یحلّ هل الثمن یقبضا أن قبل فأسلما أجل إلى خنزیراً أو

   

  .  به والعمل أجزائه وبعض وشعره الخنزیر بجلد اإلنتفاع فی ورد ما:  الثالثۀ الطائفۀ 

  ) . 261(بأس ال:  قال ؟ الماء به یستقى دلواً یجعل الخنزیر  جلد عن السالم علیه اللَّه عبد أبا سألت:  قال زرارة خبر:  منها       

  .  واضحۀ الخنزیر بجلد اإلنتفاع جواز على داللتها وأما ، مجهولٌ ألنّه النهدي زیاد بأبی السند ضعیفۀ والروایۀ       

 هل ، البئر من الماء به یستقى الخنزیر شعر من یکون الحبل عن سألته:  قال السالم علیه اللَّه عبد أبی عن زرارة صحیحۀ:  ومنها       
  ) . 262(بأس ال:  قال ؟ الماء ذلک من یتوضّأ

 اإلنفصال بعد یالقیه ال الحبل فإن الدلو ماء به اُرید وإن» :  وقال ، الدلو ماء ال البئر بماء التوضی على الوسائل صاحب حملها وقد       
  ) . 263(«کراً الدلو کون ویحتمل البئر عن



 کراً الدلو کون احتمال وهکذا ، البئر ماء ال دلوه ماء عن یسأل السائل  فإن ، واألخیر األول احتماله فی ما یخفى ال:   أقول       
  .  بشعره اإلنتفاع جواز على تدل الصحیحۀ وبالجملۀ.  البعد من بمسافۀ

 البئر من به ویستقى حبالً یعمل الخنزیر شعر:  له قلت:   حدیث فی السالم علیه اللَّه عبد أبی عن زرارة بن الحسین حسنۀ:  ومنها       
  : فقال ؟ منها یتوضّأ أو منها یشرب التی

  ) . 264(به بأس ال 

 فرغ إذا:  قال ؟ الخنزیر بشعر الحمائل یعمل موالیک من رجالً إنّ:  له قلت:  قال السالم علیه جعفر أبی عن زرارة خبر:  ومنها       
  ) . 265(یده فلیغسل

 یذهب حتّى بالماء فاغسله خذ:  قال ؟ به یعمل الخنزیر شعر عن السالم علیه اللَّه عبد أبا سألت:  قال اإلسکاف برْد خبر:  ومنها       
 واغسل ، به فاعمل دسم له فلیس یجمد لم وإن به تعمل فال جمد فإن ، باردة لیلۀ جدیدة فخارة فی اجعله ثم ثلثاه ویبقى الماء ثلث

  ) . 266(الکلب تمس کما یدك إغسل ال:  قال ؟ ووضوء:  قلت.  صالة کلّ عند مسسته إذا یدك

 الخنزیر بشعر إلّا عملنا  یستقیم وال خراز رجل إنّی:  السالم علیه اللَّه عبد ألبی قلت:  قال اإلسکاف لبرْد الثانی الخبر:  ومنها       
  ) . 267(به اعمل ثم دسمها یذهب حتّى تحتها أوقد ثم ، فخارة فی فاجعلها وبرة منه خذ:  قال ؟ به نخرز

 فصلّى الرجل نسی فربما ، الخنزیر بشعر نعمل إنّا فداك جعلت:  السالم علیه اللَّه عبد ألبی قلت:  قال لبرْد الثالث الخبر:  ومنها       
 له یکن لم وما به تعملوا فال دسم له کان فما فاغسلوه خذوه:  فقال ، ء شی منه یده وفی یصلّی أن ینبغی ال:  قال ؟ ء شی یده وفی
  ) . 268(منه أیدیکم واغسلوا به فاعملوا دسم

 فی یرد لم کما ، أجزائه وسائر وجلده شعره بین فرق وال الخنزیر وجلد بشعر اإلنتفاع جواز على تدل الروایات من الطائفۀ وهذه       
 للروایات حمل وهو ، االضطرار صورة على وحملها األصحاب بعض به أفتى کما ، باالضطرار اإلنتفاع جواز انحصار صورة الروایات

 ء شی کلّ أنّ من منّا مرّت الّتی الکلّیۀ القاعدة على بیعه یجوز الخنزیر بأجزاء اإلنتفاع یجوز کما هذا وعلى.  قید بال تقیید وجه بال
  .  األخبار من األخیرة الطائفۀ هذه لداللۀ صحیح الخنزیر أجزاء فبیع ، شراؤه وصح بیعه یجوز به اإلنتفاع یجوز

 باإلیجار یکون أن یمکن والعمل به العمل موضوعها ألنّ ، بیعه جواز یثبت ال الخنزیر بشعر العمل فی الواردة الروایات:  قلت إن       
  .  المطلوب على تدل فال ، الموارد جمیع فی البیع یستلزم ال العمل أن ونعنی ، ذلک نحو أو مجاناً أو

 جواز ثبت وحیث ، بها اإلنتفاع جواز ثبت باألجزاء العمل جواز ثبت حیث لکن و یثبته فال البیع من أعم العمل ، نعم:  قلت       
  .  البیع جواز ثبت اإلنتفاع

 شعر دسومۀ ذهاب  کیفیۀ إلى إرشادات کلّها دسمها وذهاب الفخارة فی وجعلها غسلها حدیث من الروایات فی ورد وما       
  .  واضح هو کما المولویۀ على تدلّ وال ، بها التنجس بعد التطهیر سهولۀ أو بها التنجس لتقلیل جلده أو الخنزیر



 الذهاب یمکن فهل ، األجزاء هذه بیع جواز وثبت وغیرهما وجلده شعره من الخنزیر بأجزاء االنتفاع جواز ثبت حیث ، وبالجملۀ       
 بطالن على وتدل ، والکل األجزاء بین الفرق عدم بیعه جواز على یدل ؟ ال أم - بأجمعه الخنزیر أعنی - کلّه بیع بجواز القول إلى
   ؟ الخنزیر فی الحکم صار فکیف ، طبقها على المشهور إفتاء مع األولى الطائفۀ روایات بعض بیعه

 القاعدة الفرض هذا وفی ، میتۀً أو حیاً به اإلنتفاع وجواز فیه المحلّلۀ المنافع وجود فرض مع بیعه جواز تقتضی األولیۀ القاعدة       
 تعبدي دلیل أیضاً هنا ورد فهل.  المیتۀ فی ذلک ورد کما به فنأخذ تعبداً بیعه بطالن على شرعی دلیل ثبت أنه إلّا ، بیعه جواز تقتضی

   ؟ ال أم الخنزیر بیع بطالن على

 صورة یشمل حتّى له إطالق وال السحت أنواع عد صدد فی بأنّه داللته فی  المناقشۀ ویمکن ، سنداً فضعیف الجعفریات خبر أما       
  .  وداللۀً سنداً الدعائم خبر فی األمر وهکذا.  المفروضۀ المحلّلۀ منافعه ألجل الخنزیر بیع

 فهذان السالم علیه الرضا موسى بن علی اإلمام إلى الرضوي الفقه انتساب صحۀ وعدم العقول تحف خبر ضعف منّا مرّ وقد       
  .  شیئاً المقام فی ان یفید ال أیضاً الخبران

  .  واضح للخنزیر المسلم بیع بطالن على داللته ولکن ، به فضعیف سعید بن معاویۀ خبر وأما       

 وأما» :  فیها قال السالم علیه اإلمام أن حیث ، البیع بطالن على تدل وهی ، المقام فی العمدة فهی مسلم بن محمد صحیحۀ وأما       
  .  المعاملۀ بطالن فی صریح وهذا  ، «فحرام للبائع

 الدالۀ األولى الطائفۀ أعنی - الروایات من الطائفتین بین الجمع شاهد تکون أن یمکن المبارکۀ الصحیحۀ هذه القاصر وبنظرنا       
 تفضّالً مثالً الدائن یعنی -  اآلخر للفرد الثمن أخذ یجوز بحیث إجماالً المعاملۀ صحۀ على الدالۀ الثانیۀ والطائفۀ المعاملۀ بطالن على
 متعلَّقاً صار ماالً کان لو بأنه ، الثانیۀ الید إلى بالنسبۀ الخمس تحلیل فی ورد ما وزان ووزانها ، المتدینین ألُمور وتسهیالً تعالى اللَّه من

 فی األمر هکذا.  به مشغولۀ األول ذمۀ ولکن التحلیل بروایات للثانی المقدس الشارع حلّله ، الثانی إلى انتقل ثم مالکه ید فی للخمس
 منه وتفضّالً ألمرهم تسهیالً الشخصی الثمن هذا أخذ الثانی أو للدائن أجاز الشارع ولکن باطالً کان هنا البیع أنّ:  بتقریب ، البیع هذا

  . «  فحرام للبائع وأما فحالل للمقتضی به بأس ال» :  زرارة صحیحۀ فی السالم علیه قوله مفاد وهذا ، علیهم

  :  الذمی إلى بالنسبۀ البیع صحۀ على تدل الروایات بعض ، نعم       

 دینه ، ویقضی وخنازیره خمره مسلم غیر له ولی أو دیانه یبیع» :  فیها السالم علیه اإلمام قال حیث ، الماضیۀ یونس مضمرة:  منها       
  .  «یمسکه وال حی وهو یبیعه أن له  ولیس

 من أنّه الولی هذا متیقن وقدر مسلم غیر له ولیاً بائعه کان لو ولکن ، والخنزیر الخمر ثمن من دینه قضاء أجاز اإلمام أنّ:  بتقریب       
 صدر أیضاً الصحۀ على وتدل.  صحیحاً صار الذمی جانب من والخنزیر الخمر فبیع ، البیع هذا السالم علیه اإلمام فأجاز ، الذمۀ أهل
 علیه قوله مفاد وهذا ، باطل منه والبیع بتوسطه البیع یجوز ال حیاً کان حدیثاً أسلم الّذي الرجل هذا کان لو ولکن ، المضمرة هذه



 والخنزیر الخمر المسلم إمساك کراهۀ على یحمل فأما«  یمسکه وال» :  السالم علیه قوله وأما.  «حی وهو یبیعه أن له ولیس» :  السالم
  .  ذلک ونحو للبیع إمساکهما وازج عدم أو

 ، السند فی وجوده یضرّ ال ولذا الحسان من مرار بن إسماعیل ألنّ ، به بأس وال ، المضمرة هذه سند تصحیح المقام فی والعمدة       
 أصحاب من وکونه وفقاهته جاللته مع وهو ، الرحمن عبد ابن هو السند فی بیونس فالمراد ، الرحمن عبد بن یونس عن الراوي وهو

 کان حیث یضرّ ال الروایۀ فی فاإلضمار ، شیئاً اإلمام غیر عن ینقل ال منه الدین معالم بأخذ السالم علیه الرضا اإلمام وأمر اإلجماع
  .  الرحمن عبد بن یونس مضمره

 بعض بداللۀ ، باطل لهما فبیعه المسلم وأما ، بها فنأخذ والخنزیر الخمر الذمی بیع صحۀ على تدلّ الروایات بعض ، وبالجملۀ       
  .  الماضیتین الرحمن عبد بن یونس ومضمرة مسلم بن محمد صحیحۀ:  ومنها ، الروایات

 وسماحۀ المسلمین ألمور تسهیالً السالم علیه اإلمام فأجازه اآلخر للمسلم المسلم من أو الذمی من المعاملۀ هذه ثمن أخذ وأما       
  .  مسلم ابن محمد صحیحۀ من األمر هذا استفدنا وقد المقدسۀ للشریعۀ

 لمنافعه بیعه فیجوز ، فیها المحلّلۀ المنفعۀ وترتب ، ذلک عن النهی ورود فلعدم منّا مرّ الذي الخنزیر أجزاء  بیع جواز وأما       
 بیع حکم فی الکالم تمام وهذا.  فیها البحث منّا مرّت التی المحلّلۀ لمنافعه أجزائه بعض بیع وجواز المیتۀ بیع حرمۀ نحو ، المحلّلۀ
  .  العالمین رب  للَّه والحمد البرّي الخنزیر

   

   

   البرّي الکلب بیع:  ب:  السادسۀ    

   

 الحائط کلب استثنى وبعضهم ، غیره أو کان سلوقیاً الصید کالب بیع منه واستثنی ، الکلب بیع بطالن األصحاب بین المشهور       
 فی حمزة وابن) 270(السرائر فی الحلّی إدریس وابن) 269(المختلف فی العالمۀ عنه نقل ما على اإلسکافی نحو والزرع الماشیۀ
 المهذب فی الحلی فهد وابن) 274(التنقیح فی المقداد والفاضل) 273(والتحریر) 272(القواعد فی والعالمۀ) 271(الوسیلۀ
 ،) 278(المستند فی النراقی أحمد والمولى) 277(المقاصد جامع فی الثانی والمحقق) 276(الدروس فی والشهید) 275(البارع

  .  غیرها فی وغیرهم

 وشرطۀ والتجسس الدار کالب کبیع ، محلَّلۀ منافع لهم الذین الکالب کلّ أو المعلَّمۀ الکالب کلّ اإلستثناء بهذا یلحق هل ثم       
   ؟ ال أم ونحوها األمن



       روایات وهی ، المقام فی الواردة األدلۀ مالحظۀ من فالبد  :  

   

  :  مطلقاً الکلب بیع حرمۀ على مایدل األولى الطائفۀ       

  ) . 279(سحت الکلب وثمن:  قال حدیث فی السالم علیه الرضا عن الوشاء علی بن الحسن خبر:  منها       

  ) . 280(الکلب ثمن عن ونهى الخمر ثمن السحت أکل من:  السالم علیه اللَّه عبد أبو قال:  قال المدائنی جراح خبر:  ومنها       

 جوار عنده موالیک من رجالً إنّ فداك جعلت:  السالم علیه األول الحسن ألبی قلت:  قال بالد أبی بن إبراهیم صحیحۀ:  ومنها       
  ) .281(سحت والمغنیۀ الکلب ثمن إنّ ، فیها لی حاجۀ ال:  فقال ، ثلثها لک جعل وقد ، دینار ألف عشر أربعۀ قیمتهنّ مغنّیات

 للرجل تکون قد:  قال ؟ المغنیۀ شراء عن السالم علیه الرضا الحسن أبو سئل:  قال الوشاء علی بن للحسن آخر خبر:  ومنها       
  ) . 282(النار فی والسحت سحت الکلب وثمن کلب ثمن إلّا ثمنها وما ، تلهیه الجاریۀ

 فی والرشوة البغی ومهر الخمر وثمن الکلب وثمن المیتۀ ثمن السحت:  قال السالم علیه اللَّه عبد أبی عن السکونی معتبرة:  ومنها       
  ) . 283(الکاهن وأجر الحکم

 وثمن المیتۀ ثمن السحت من علی یا:  قال أنّه السالم علیه المؤمنین ألمیر وسلم وآله علیه اهللا صلى النبی وصیۀ خبر:  ومنها       
  ) . 284(الکاهن وأجر الحکم فی والرشوة الزانیۀ ومهر الخمر وثمن الکلب

 فی السالم علیه علی بن الحسین عن السالم علیه أبیه عن السالم علیه علی بن محمد عن الرحمن عبد بن القاسم خبر:  ومنها       
 - الفحل کسب یعنی - الدابۀ عسیب وعن البغی مهر عن ، تسعۀ خصال عن نهى وسلم وآله علیه اهللا صلى اللَّه رسول إنّ:  حدیث

  ) . 285(األرجوان میاثر وعن الکلب ثمن وعن الذهب خاتم وعن

 السحت من:  قال السالم علیه علی عن السالم علیهم آبائه عن السالم علیه محمد بن جعفر عن بإسناده الجعفریات خبر:  ومنها       
  ) . 286(الحدیث ، الکلب وثمن:  -  قال أن إلى - المیتۀ ثمن

:  الکسب شر:  قال وسلم وآله علیه اهللا صلى النبی عن السالم علیهم آبائه عن السالم علیه الصادق عن فضال ابن خبر:  ومنها       
  ) . 287(الحجام وکسب البغی ومهر الکلب ثمن

 وأجر البغی ومهر الحکم فی الرشوة:  سبعۀ السحت أکل من:  قال أنّه السالم علیه اللَّه عبد أبی عن طلحۀ بن اللَّه عبد خبر:  ومنها       
  ) . 288(األعرابی وجعیلۀ التماثیل یصورون والذین القبور على البنیان یبنون والذین الکلب وثمن الکاهن

  ) . 289(العقور الکلب ثمن عن نهى أنّه وسلم وآله لیهع اهللا صلى اللَّه رسول إلى رفعه اإلسالم دعائم خبر:  ومنها       



 ال:  فقال المدینۀ إلى اللَّه رسول بعثنی:  السالم علیه المؤمنین أمیر قال:  قال السالم علیه اللَّه عبد أبی عن السکونی معتبرة:  ومنها       
  ) . 290(قتلته إلّا کلباً وال سویته إلّا قبراً وال محوتها إلّا صورة تدع

  .  بیعها یجوز ال فإذاً ، مالیتها عدم على تدل الکالب بقتل وسلم وآله علیه اهللا صلى وأمره       

   

   الصید کلب بیع جواز على مایدل:  الثانیۀ الطائفۀ 

 الصیود وأما ، سحت:  فقال ؟ یصید ال الذي الکلب ثمن عن السالم علیه اللَّه عبد أبا سألت:  قال العامري اللَّه عبد أبی خبر:  منها       
  ) . 291(بأس فال

 یصید ال الذي الکلب ثمن:  قال السالم علیه اللَّه عبد أبی عن اللَّه عبد أبی بن الرحمن وعبد مسلم بن محمد صحیحۀ:  ومنها       
  ) . 292(الهرّ بثمن بأس وال:  قال ، سحت

  .  الصید کلب بیع جواز على یدل الصحیحۀ هذه مفهوم       

 یحلّ ال واآلخر ، بثمنه ، بأس ال:  قال ؟ الصید کلب ثمن عن السالم علیه اللَّه عبد أبا سألت:  قال بصیر أبی خبر:  ومنها       
  ) . 293(ثمنه

  .  بیعه یجوز فال ثمنه یحلّ ال الصید بکلب لیس الذي الکلب یعنی:  واآلخر       

 الخمر ثمن:  قال وسلم وآله علیه اهللا صلى اللَّه رسول أنّ:  حدیث فی السالم علیه اللَّه عبد أبی عن بصیر ألبی آخر خبر:  ومنها       
  ) . 294(السحت من الیصطاد الذي الکلب وثمن البغی ومهر

  .  بیعه فیجوز بالسحت لیس یصید الذي الکلب ثمن أن على یدل الروایۀ هذه مفهوم       

 وأما ، سحت:  فقال ، یصید ال الذي الکلب ثمن عن السالم علیه اللَّه عبد أبا سألت:  قال العامري الولید بن قاسم خبر:  ومنها       
  ) . 295(بأس فال الصیود

  ) . 296(ذلک مثل والحائط الماشیۀ کلب أنّ:  وروي.  الصید کلب بیع یجوز المبسوط فی قال ألنّه الشیخ مرسلۀ:  ومنها       

  .  الصید کلب غیر وهما ، والحائط الماشیۀ کلب بیع جواز على تدل المرسلۀ هذه       

  ) . 297(الصید کلب بثمن بأس ال:  قال أنّه السالم علیه المؤمنین أمیر إلى رفعه اإلسالم دعائم خبر:  ومنها       

 کلب إلّا الکالب فی خیر ال:  السالم علیه المؤمنین أمیر قال:  قال السالم علیه جعفر أبی عن قیس بن محمد صحیحۀ:  ومنها       
  ) . 298(ماشیۀ کلب أو صید



 المنفعۀ وجود بالخیر المراد ولعل.  بیعه فیجوز الصید کلب بیع یجوز فلما ، الصید بکلب الماشیۀ کلب اُلحق الصحیحۀ هذه فی       
  .  فیها المالیۀ أو

 کلب فی القاصیۀ ألهل رخص:  وسلم وآله علیه اهللا صلى النبی أنّ السالم علیه اللَّه عبد أبی عن السکونی معتبرة:  ومنها       
  ) . 299(یتّخذونه

  .  الصید کلب غیر أنّه الواضح ومن.  بیعه فیجوز منفعۀ وله أخذه جاز إذا ولکن التکلیف ظاهره کان وإن الکلب إتخاذ جواز       

  ) . 300(السلوقیۀ بمنزلۀ فهی علَّمت إذا الکردیۀ الکالب:  قال السالم علیه اللَّه عبد أبی عن للسکونی أخرى معتبرة:  ومنها       

 الکالب علِّمت وإذا ، فال وإلّا بیعه یجوز معلَّماً کان فإذا ، معلَّماً الکلب کون البیع جواز فی المدار أنّ على تدل المعتبرة وهذه       
  .  وقیۀالسل کالکالب بیعها فیجوز الکردیۀ

 األشخاص لوجدان أو لألمن أو للشرطۀ أو للمحافظۀ یعلّمونه ربما بل الصید فی ینحصر ال الکلب وتعلیم ، التعلیم فی فالمدار       
 من وغیرها وأخذهم المجرمین إلى للتهاجم أو ، التخدیر مواد نحو والمخفیۀ المستورة األشیاء أو المفقودة األشیاء أو المفقودین

  .  الروایات من األولى الطائفۀ تحت من وتخرج بیعها یجوز المعتبرة هذه فی الوارد بالتعلیل المعلَّمۀ الکالب هذه فکلّ.  المنافع

 الصید کلب عدا ما أنّ من ذکرناه ما على متفقۀ -  ترى کما - کلّها األخبار وهذه» :  یقول حیث البحرانی المحدث من والعجب       
 الماشیۀ کلب أنّ وروي»  قوله من عبارةالمبسوط فی ما سوى ، غیره استثناء یتضمن خبر على أقف ولم ، شراؤه وال بیعه یجوز ال فإنّه

  ) . 301(« إشکال األخبار هذه تخصیص فی الروایۀ هذه مثل على اإلعتماد وفی ،«  ذلک مثل والحائط

.  «المبسوط عبارة فی ما سوى غیره استثناء یتضمن خبر على أقف لم» :  سره قدس یقول کیف السکونی معتبرة وجود مع:  أقول       
  .  داللۀً وتامۀٌ سنداً معتبرة والروایۀ

:  حدیث فی وسلم وآله علیه اهللا صلى النبی عن رافع أبی إلى رفعه تفسیره فی الرازي الفتوح أبی الشیخ مرسلۀ:  ذکرناه ما ویؤید       
 ،...  اقتنائه فی رخصهم ، والزرع الحائط وکلب الماشیۀ کلب مثل ، منفعۀ فیه کلب وکلّ الصید کلب اقتناء فی رخّص أنّه

  ) . 302(الحدیث

 المعلَّمۀ الکالب من غیرها فتشمل ، والزرع والحائط الماشیۀ بکلب ومثّل منفعۀ فیه کلب کلّ اقتناء جواز على تدل المرسلۀ هذه       
  .  بیعه جواز على واإلجماع الصید بکلب المرسلۀ فی عطفها کما ، بیعها یجوز اقتنائها یجوز وکما. 

 بالمدینۀ کلباً أدع ال» :  فقال حدیث فی وسلم وآله علیه اهللا صلى النبی عن رفعه اإلحسائی جمهور أبی ابن مرسلۀ:  أیضاً ویؤیده       
 اهللا صلى اللَّه رسول فسکت ؟ بقتلها أمرت وقد بها الصید کیف اللَّه رسول یا:  فقیل ، العوالی بلغت حتّى الکالب فهربت ، «قتلته إلّا

 وکالب الصید کالب وسلم وآله علیه اهللا صلى اللَّه رسول فاستثنى ، بها ینتفع التی الکالب بإقتناء الوحی فجاء ،  وسلم وآله علیه
  ) . 303(اتخاذها فی وأذن الحرث وکالب الماشیۀ



  .  کسابقتها المرسلۀ هذه فی واألمر       

 وهذه ، تقویمها أو الکالب بعض دیۀ مقدار تعین من الروایات فی ورد ما المعلَّمۀ الکالب بیع صحۀ من ذکرنا ما على وتدل       
  .  إشکال بال بیعها یجوز ماالً کانت وحیث ، مالیتها على بوضوح تدل -  منها بدالً تقویمها أو کانت مقدار بأي -  الدیۀ

  :  المقام هذا فی الواردة الروایات من       

 علیه اهللا صلى اللَّه رسول أمر ، درهماً أربعون السلوقی الکلب دیۀ:  قال السالم علیه اللَّه عبد أبی عن صبیح بن الولید صحیحۀ       
  ) . 304(خزیمۀ لبنی یدیه أن بذلک وسلم وآله

  ) . 305(درهماً أربعون السلوقی الصید کلب دیۀ:  قال السالم علیه اللَّه عبد أبی عن صبیح بن للولید اُخرى صحیحۀ:  ومنها       

  .  الصحیحتین اتحاد ویمکن       

 أربعون الصید کلب دیۀ:  السالم علیه علی کتاب فی:  قال السالم علیه اللَّه عبد أبی عن أعین بن األعلى عبد حسنۀ:  ومنها       
  ) . 306(درهماً

 اهللا صلى اللَّه رسول له ذلک جعل درهماً أربعون السلوقی الکلب دیۀ:  قال السالم علیه اللَّه عبد أبی عن بصیر أبی خبر:  ومنها       
  ) . 307(ألهله تراب من قفیز األهل کلب ودیۀ برّ من جریب الزرع کلب ودیۀ ، کبش الغنم کلب ودیۀ ، وسلم وآله علیه

  .  مکیال یعنی:  والقفیز الجریب       

 الماشیۀ کلب ودیۀ ، درهماً أربعون الصید کلب دیۀ:  قال السالم علیه اللَّه عبد أبی عن أصحابه بعض عن فضال ابن خبر:  ومنها       
  ) . 308(یقبل أن صاحبه وعلى یعطی أن القاتل على تراب من زنبیل للماشیۀ وال للصید لیس الذي کلب ودیۀ ، درهماً عشرون

 ، یقومه:  قال ، الصید کلب قتل من فی السالم علیه المؤمنین أمیر قال:  قال السالم علیه اللَّه عبد أبی عن السکونی معتبرة:  ومنها       
  ) . 309(الحائط کلب وکذلک ، الغنم کلب وکذلک ، البازي وکذلک

 الکالب قیمۀ أو درهماً أربعون یعنی المقدرة الدیۀ من القیم أعلى القاتل إعطاء لزوم على تدل الکلب دیۀ فی الروایات وهذه       
 بال یعنی مطلقاً بیعها فیجوز محلّلۀ منافع ولها ماالً کانت وحیث الشارع عند الکالب مالیۀ على تدل والغرامۀ الدیۀ وهذه ، صاحبها إلى
  .  وغیرها والبازي والسلوقی واألمن والشرطۀ والزرع والماشیۀ والحائط الصید کلب بین فرق

 لها قیمۀ ال ألشیاء الدیات جعل الشارع ألنّ ذکرناه لما خالفاً مالیتها عدم على تدل ، الدیۀ الکالب لقتل الشارع جعل:  یقال ال       
  :  سره قدس الثانی الشهید قال



 کما له قیمۀ ال دیۀ ماله کلّ تجد فإنّک ، القیمۀ مقابلۀ فی ذلک أنّ إلى التفاتاً ، بیعها جواز عدم على دل ربما لها الدیات ثبوت فإنّ»  
  ) . 310(«اآلدمی غیر المملوك الحیوان فی کما ، له دیۀ ال قیمۀ وماله الحر فی

  )311(الحدائق فی واستجوده       

 معتبرة فی ورد بل ، درهماً بأربعین الدیۀ ینحصر ال الکلب دیۀ الروایات فی الوارد بأنّ:  بالحلّ:  أوالً علیه یرد:  نقول إلنّا       
 مشغول القاتل ذمۀ القاصر وبنظرنا.  الکالب هذه مالیۀ على دلیل التعبیر هذا ونفس ، بالقیمۀ القاتل وضمان الکلب تقویم السکونی

  .  الکلب قیمۀ أو درهماً أربعین من األمرین بأعلى

  .  المملوك ودیۀ البکارة:  نحو ، والقیمۀ مالیۀ ذات أشیاء ، الدیۀ لها الشارع جعل التی األشیاء فی یوجد ربما:  بالنقض:  وثانیاً       

   

   

  والفقاع مایع مسکر وکلّ الخمر:  السابعۀ    

   

 واحد کل فی البحث من فالبد ، والفقاع مایع مسکر وکل الخمر بیع بطالن على تدل األصحاب من واإلجماع الکثیرة النصوص       
  :  منهم

   

  :  الخمر أما 

  :  النصوص أیضاً علیه وتدل ، وتکلیفاً وضعاً الخمر بیع حرمۀ على المسلمین من اإلجماع       

 فانطلق ، عصیراً أو عنباً  یبیعه له کرم فی له غالماً ترك رجل فی السالم علیه اللَّه عبد أبی عن مسلم بن محمد صحیحۀ:   منها       
  . ثمنه یصلح ال:  قال ، باعه ثم خمراً فعصر الغالم

 اهللا صلى اللَّه رسول بهما فأمر ، خمر من راویتین وسلم وآله علیه اهللا صلى اللَّه رسول إلى أهدى ثقیف من رجالً إنّ:  قال ثم       
  .  ثمنها حرّم شربها حرّم الذي إنّ:  وقال ، فأهریقتا وسلم وآله علیه

  ) . 312(بثمنها یتصدق أن الغالم باعها التی هذه خصال أفضل إنّ:  السالم علیه اللَّه عبد أبو قال ثم       

 وآله علیه اهللا صلى اللَّه رسول إلى أهدي:  قال ؟ الخمر ثمن عن سألته:  قال السالم علیه اللَّه عبد أبی عن بصیر أبی خبر:  ومنها       
:  خلفه من وسلم وآله علیه اهللا صلى اللَّه رسول ناداه یبیعها الذي بها مرّ فلما ، تباع أن بها فأُمر ، الخمر حرمت ما بعد خمر راویۀ وسلم



 الکلب وثمن البغی ومهر الخمر ثمن:  فقال ، الصعید فی فصبت  بها فأمر ، ثمنها حرّم فقد شربها حرّم الذي إنّ الراویۀ صاحب یا
  ) . 313(السحت من یصطاد ال الذي

 ومعتصرها وعاصرها الخمر وسلم وآله علیه اهللا صلى اللَّه رسول لعن:  قال السالم علیهم آبائه عن علی بن زید موثقۀ:  ومنها       
  ) . 314(إلیه والمحمولۀ وحاملها وشاربها ثمنها وآکل وساقیها ومشتریها وبائعها

 ومشتریها بائعها على اللعن لورود تکلیفاً حرام بیعها أنّ على أیضاً تدل ، الخمر بیع فساد على داللتها إلى مضافاً الموثقۀ وهذه       
  .  ثمنها وآکل

 وحارسها غارسها:  عشرة الخمر فی وسلم وآله علیه اهللا صلى اللَّه رسول لعن:  قال السالم علیه جعفر أبی عن جابر خبر:  ومنها       
  ) . 315(ثمنها وآکل ومشتریها وبائعها إلیه والمحمولۀ وحاملها وساقیها وشاربها وعاصرها

  ) . 316(المناهی حدیث فی وردت ونظیرها       

  :  السحت من أو سحت الخمر ثمن أنّ فی الواردة الروایات علیه وتدلّ       

 وأکل ، سحت فهو اإلمام من غلّ ء شی کلّ:  فقال ؟ الغلول عن السالم علیه جعفر أبا سألت:  قال مروان بن عمار صحیحۀ:  منها       
 فی الرشا فأما ، البینۀ بعد والربا والمسکر والنبیذ الخمر وثمن الفواجر اُجور:  منها ، کثیرة أنواع والسحت سحت وشبهه الیتیم مال

  ) . 317(وسلم وآله علیه اهللا صلى وبرسوله اسمه جلّ العظیم باللَّه الکفر ذلک فإنّ الحکم

 فی والرشوة البغی ومهر الخمر وثمن الکلب وثمن المیتۀ ثمن السحت:  قال السالم علیه اللَّه عبد أبی عن السکونی معتبرة:  ومنها       
  ) . 318(الکاهن وأجر الحکم

  ) . 319(الخمر وثمن الزانیۀ وأجر الحجام کسب منها:  کثیرة أنواع السحت:  قال:  قال سماعۀ موثقۀ:  ومنها       

  ) . 320(الروایات من ذلک غیر:  ومنها       

  .  فیه الکالم أدرجنا واضحاً الخمر فی األمر کان ولما       

   

  :  مایع مسکر کلّ وأما 

  :  متعددة نصوص بیعه وبطالن تکلیفاً شربه حرمۀ على تدل       

 علیه اهللا صلى اللَّه رسول قال:  فقال أسأله أن غیر من یوماً السالم علیه اللَّه عبد أبو ابتدأنی:  قال یسار بن الفضیل  صحیحۀ:  منها       
  ) . 321(حرام منه الجرعۀ ، نعم:  قال ؟ حرام کلّه اللَّه أصلحک:  قلت:  قال ، حرام مسکر کلّ:  وسلم وآله



  .  وتکلیفاً وضعاً بیعه وحرمۀ المسکر شرب حرمۀ یشمل مطلق ، «حرام مسکر کلِّ»  فی الحرام:  بتقریب       

 اهللا صلى اللَّه رسول وحرّم بیعها الخمر اللَّه حرّم:  قال -  حدیث فی -  السالم علیه اللَّه عبد أبی عن للفضیل اُخرى صحیحۀ:  ومنها       
 ولم ، حرام نهی عنه نهاهم األشربۀ من المسکر فکثیر:  -  قال  أن إلى - ذلک له  اللَّه فأجاز ، شراب کلّ من المسکر وسلم وآله علیه

  ) . 322(ألحد فیه یرخّص

 فی فقال وسلم وآله علیه اهللا صلى اللَّه رسول خطب:  یقول السالم علیه اللَّه عبد أبا سمعت:  قال الصیداوي کلیب حسنۀ:  ومنها       
  ) . 323(حرام مسکر کلّ:   خطبته

 منه یقبل لم مسکراً شرب من:  وسلم وآله علیه اهللا صلى اللَّه رسول قال:  قال السالم علیه اللَّه عبد أبی عن سماعۀ موثقۀ:  ومنها       
  ) . 324(لیلۀ أربعین صالته

  .  فقط المسکر شرب حرمۀ تدل الموثقۀ هذه       

 عتقاء رمضان شهر من لیلۀ کلّ عند وجل عزّ اللَّه إنّ:  قال السالم علیه جعفر أبی عن یسار بن الفضیل صحیحۀ أو معتبرة:  ومنها       
) 325(جاهلیۀ میتۀ مات فیها مات ومن یوماً أربعین صالته له تحتسب لم مسکراً شرب ومن مسکر على أفطر من إلّا ، النار من یعتقهم

 .  

  .  الداللۀ فی کسابقتها وهذه       

 ، بالصالة استخف من شفاعتنا ینال ال إنّه بنی یا:  قال أبی احتضر إنّه:  قال السالم علیه الحسن أبی عن بصیر أبی موثقۀ:  ومنها       
  ) . 326(مسکر کل:  فقال ؟ األشربۀ واي أبۀ یا:  قلت ، األشربۀ هذه أدمن من الحوض علینا یرد وال

  .  فقط الشرب حرمۀ على تدل أیضاً الموثقۀ هذه       

 صالته تقبل لم منها فسکر الخمر شرب من:  یقول السالم علیه جعفر أبا سمعت:  قال یسار بن للفضیل اُخرى صحیحۀ:  ومنها       
  ) . 327(الصالة لترك العذاب علیه ضوعف األیام هذه فی الصالة ترك فإن ، یوماً أربعین

  .  والمسکر الخمر بین ذلک فی فرق بال السکر المعیار أنّ:  بتقریب       

 اهللا صلى اللَّه رسول وحرّم الخمر اللَّه رّمفح:  قال - حدیث فی - السالم علیه اللَّه عبد  أبی عن عمار بن اسحاق صحیحۀ:  ومنها       
  ) . 328(له کلّه ذلک اللَّه فأجاز ، مسکر کل وسلم وآله علیه

 علیه اهللا صلى اللَّه رسول وحرّم بعینها الخمر اللَّه حرّم:  قال -  حدیث فی -  السالم علیه اللَّه عبد أبی عن بصیر أبی حسنۀ:  ومنها       
  ) . 329(ذلک له اللَّه فأجاز ، شراب کلّ من المسکر وسلم وآله



  ) . 330(حرام مخَمرٍ وکلّ حرام مسکر کل:  قال السالم علیه الرضا الحسن أبی عن الوشاء علی بن الحسن صحیحۀ:  ومنها       

 وعوضهم مسکرٍ کل من الشراب شیعتنا على حرّم وجل عزّ اللَّه إنّ:  قال السالم علیه الصادق عن سنان بن اللَّه عبد خبر:  ومنها       
  ) . 331(المتعۀ ذلک عن

 الخمر مع مسکر کل اشتراك على یدل بالخمر مسکرٍ کلّ عطف ولکن مسکرٍ کلّ شرب حرمۀ ظاهرها کان وإن الروایات هذه       
 مسکر کلّ بیع کذلک حرام الخمر بیع أنّ کما ، وهکذا حرام مسکرٍ کلِّ شرب فکذلک حرام الخمر شرب أنّ فکما ، األحکام فی

  .  أوالً هذا.  أیضاً حرام

 الخمر اللَّه فحرَّم »و ، الصیداوي کلیب حسنۀ فی« حرام مسکر کلّ» :  نحو الروایات هذه بعض فی الوارد اإلطالق إلى مضافاً       
 اللَّه رسول وحرّم بعینها الخمر اللَّه حرّم »و ، عمار بن اسحاق صحیحۀ فی «مسکر کلّ وسلم وآله علیه اهللا صلى اللَّه رسول وحرّم
 الحرمۀ إلى بالنسبۀ مطلقۀ الروایات هذه جمیع فی والحرمۀ.  بصیر أبی حسنۀ فی«  شراب کلّ من المسکر وسلم وآله علیه اهللا صلى

 مسکر کلّ بیع حرمۀ على ، تکلیفاً مسکر کلّ شرب حرمۀ إلى مضافاً البیان بهذا الروایات هذه فتدلّ ، وتشملهما والتکلیفیۀ الوضعیۀ
  .  ثانیاً کلّه وهذا.  بطالنه یعنی

 جمیع مسکر کلّ على یترتّب فحینئذ ، مسکر کلّ على یشمل أو المسکر یعم معنى على«  الخمر»  أطلق روایاتنا فی:  وثالثاً       
  :  الروایات من عدة علیه وتدل ، تکلیفاً بیعه حرمۀ حتّى الخمر أحکام

 حرّمها ولکن ، السمها الخمر یحرِّم لم وجل عزّ اللَّه إنّ:  قال السالم علیه الماضی الحسن أبی عن یقطین بن علی صحیحۀ:  منها       
  ) . 332(خمر فهو الخمر عاقبۀ عاقبته کان فما ، لعاقبتها

 لعاقبتها حرّمها ولکن السمها الخمر یحرّم لم وجل عزّ اللَّه إنّ:  قال السالم علیه إبراهیم أبی عن یقطین بن لعلی آخر خبر:  ومنها       
  ) . 333(خمر فهو الخمر فعلَ فعل فما ،

  .  خمر مسکر فکلِّ ، مسکر کلِّ فی موجودة والفعلۀ العاقبۀ وهذه ، اإلسکار وفعلها الخمر عاقبۀ إنّ:  بتقریب       

 لفعلها حرّمها:  فقال ؟ الخمر اللَّه حرَّم لم:  السالم علیه اللَّه عبد ألبی قلت:  قال أصحابنا بعض عن اللَّه عبد بن محمد خبر:  ومنها       
  ) . 334(وفسادها

 فهو جودة الترك على زاد ما:  السالم علیه فقال ؟ هو أخمر النبیذ عن السالم علیه جعفر أبا سألت:  قال الجارود أبی خبر:  ومنها       
  ) . 335(خمر

  .  خمر فهو الطبع فی وفرحاً نشاطاً ترکه على شربه مازاد إنّ یعنی       



 ابنی وعلی الحسین أبیه عمی عن اإلمامۀ دالئل فی المروي جعفر بن موسى بن إبراهیم بن إسماعیل بن محمد خبر:  ومنها       
 اللَّه رسول قال:  قالت السالم علیها فاطمۀ عن السالم علیهم آبائه عن السالم علیه محمد بن جعفر عن السالم علیه أبیهما عن موسى
  ) .336(خمر مسکر وکلّ حرام مسکر کلّ ، أبیها حبیبۀ یا:  وسلم وآله علیه اهللا صلى

  ) . 337(مثلها وسلم وآله علیه اهللا صلى اللَّه رسول عن السالم علیه جعفر أبی عن یسار بن عطاء عن بسنده الکلینی روي:  أقول       

 الخمر کعاقبۀ عاقبته شراب کلّ:  قال وسلم وآله علیه اهللا صلى اللَّه رسول عن تفسیره فی الرازي الفتوح أبی الشیخ مرسلۀ:  ومنها       
  ) . 338(حرام فهو

 نذهب هذا وعلى ، الخمر أحکام علیه یترتب الخمر علیه یطلق مسکر کلّ أنّ على تدل -  معتبر هو ما وفیها -  الروایات وهذه       
  .  الخمر بیع نحو أیضاً تکلیفاً حراماً کان بیعه أنّ یعنی ، الخمر نحو وتکلیفاً وضعاً بیعه حرمۀ وإلى تکلیفاً مسکر کلّ شرب حرمۀ إلى

 حرمۀ فی التخدیر مواد من وغیرها والتریاق واألفیون الحشیش:  نحو منها الجامدة ، المایعۀ بالمسکرات یلحق هل:  تنبیه       
   ؟ ال أم وتکلیفاً وضعاً بیعها وحرمۀ استعمالها

 کلّ»  فیها ورد فقد السالم علیه اللَّه عبد أبی عن الصیداوي کلیب حسنۀ نحو ، الواردة الروایات بعض اطالق اإللحاق على یدلّ       
 کلّ وسلم وآله علیه اهللا صلى اللَّه رسول حرّم» :  فیها ورد السالم علیه اللَّه عبد أبی عن عمار بن إسحاق وصحیحۀ ، «حرام مسکر
 حرّمها ولکن السمها الخمر یحرّم لم وجل عز اللَّه إنّ:   قال السالم علیه الماضی الحسن أبی عن»  یقطین بن علی وصحیحۀ ، «مسکر

  .  الماضیۀ الروایات من غیرها فی الواردة واإلطالقات ، «خمر فهو الخمر عاقبۀ عاقبته کان فما ، لعاقبتها

 األشربۀ»  أو«  الشراب»  لفظۀ فیها الواردة بالروایات ، فیها اإلطالق وجود فرض على الواردة اإلطالقات هذه تقیید یمکن:  وفیه       
 هذه عن یقطین بن علی صحیحۀ مثل حتّى انصراف والظاهر.  المواد هذه على عرفاً الخمر صدق وعدم.  یبعد ال کما ، المایعۀ« 

  .  المواد

 فی التفصیلیۀ واألدلۀ الفقهیۀ الصناعۀ بجهۀ ذکرناها التی الموارد جمیع فی منها بالمایعۀ الجامدة المسکرات إلحاق ، وبالجملۀ       
  .  اإلشکال غایۀ

 المجتمع فی اإلختالل من یوجب وما ، النفس على إضرارها جهۀ من الجامدة المسکرات استعمال بحرمۀ الحکم یمکن ، نعم       
 من على الخمر شرب حد ولزوم نجاستها وثبوت تکلیفاً بیعها حرمۀ وأما.  بیعها ببطالن الحکم یمکن أیضاً الجهۀ هذه ومن ، والنظام

  .  انعم ما على للَّه والحمد.  بالفقاهۀ إلمام له من على یخفى ال کما إلیها الذهاب یمکن فال استعملها

   

   



  الفقاع أما    

   

  .  الحد فعلیه شربه ومنْ ، بیعه یجوز فال ، عندنا إجماعی الفقاع شرب حرمۀ       

   

  :  المتکثرة الروایات وحده بیعه وبطالن شربه حرمۀ على تدل 

  ) . 339(عنه ینهانی فکتب ، الفقاع عن أسأله السالم علیه الحسن أبی إلى کتبت:  قال فضال ابن موثقۀ:  منها       

 شربه ومن ، خمر وهو حرام فکتب:  قال ، الفقاع عن أسأله -  السالم علیه الرضا یعنی -  إلیه کتبت:  قال الوشاء صحیحۀ:  ومنها       
  .  الخمر شارب بمنزلۀ کان

  .  شاربه ولجلدت بایعه لقتلت داري الدار أنّ لو:  السالم علیه األخیر الحسن أبو وقال:  قال       

  .  الخمر شارب حد حده:  السالم علیه األخیر الحسن أبو وقال       

  ) . 340(الناس استصغرها خُمیرة هی:  السالم علیه وقال       

 یا مجهول خمر:  فقال ؟ الفقاع شرب فی تقول ما:  السالم علیه الرضا الحسن ألبی قلت:  قال جعفر بن سلیمان صحیحۀ:  ومنها       
  ) . 341(بایعه ولقتلت شاربه لجلدت لی والدار لی الحکم کان لو سلیمان یا إنّه أما ، تشربه فال سلیمان

  ) . 342(شدیدةً کراهۀً فکرهه ، الفقاع شرب عن السالم علیه الحسن أبا سألت:  قال إسماعیل بن محمد صحیحۀ:  ومنها       

  ) . 343(خمر هو:  لی فقال ، الفقاع عن السالم علیه اللَّه عبد أبا سألت:  قال موسى بن عمار موثقۀ:  ومنها       

 حد وفیه ، الخمر هو:  یقول فکتب:  قال ، الفقاع عن أسأله السالم علیه الحسن أبی إلى کتبت:  قال فضال ابن موثقۀ:  ومنها       
  ) . 344(الخمر شارب

  ) .345(خمر هو:  فقال ، الفقاع عن السالم علیه اللَّه عبد أبا سألت:  قال موسى بن عمار خبر:  ومنها       

  ) . 346(بعینها الخمر هو:  فقال الفقاع عن السالم علیه الرضا الحسن أبا سألت:  قال سنان بن محمد خبر:  ومنها       

 - الخمرة هذه عنهم لرفعت لمینالمس أسواق على سلطاناً لی أنّ لو:  قال:  قال السالم علیه اللَّه عبد أبی عن زاذان خبر:  ومنها       
  ) . 347(- الفقاع یعنی



 وفیه ، مجهول خمر وهو ، حرام:  فقال ، الفقاع عن السالم علیه الحسن أبا سألنا:  قاال فضال وابن الجهم بن الحسن خبر:  ومنها       
348(الخمر شارب حد . (  

 واضح فیه األمر أنّ وحیث ، شربه منْ على الحد وترتب تکلیفاً بیعه وحرمۀ بیعه وبطالن شربه حرمۀ على بوضوح تدلّ والروایات       
  .  فیه الکالم أدرجنا

   

  : فرعان 

   ؟ ال أم للتخلیل الخمر بیع یجوز هل:  األول 

  :  الخمر تخلیل جواز على تدل الروایات       

  ) . 349(بأس ال:  قال ؟ خلّاً تجعل العتیقۀ الخمر عن سألته:  قال السالم علیه اللَّه عبد أبی عن زرارة صحیحۀ:  منها       

  ) . 350(بأس ال:  قال ، خلّاً فیجعلها الخمر یأخذ الرجل عن السالم علیه اللَّه عبد أبا سألت:  قال زرارة بن عبید موثقۀ:  ومنها       

) 351(یغلبها ما فیها یجعل لم إذا بأس ال:  قال ، خلّاً تجعل الخمر عن السالم علیه اللَّه عبد أبا سألت:  قال بصیر أبی موثقۀ:  ومنها       
 .  

 صار حتّى السلطان فحبسه عصیراً باع إذا الرجل فی:  قال أنّه السالم علیه اللَّه عبد أبی عن زرارة بن لعبید اُخرى موثقۀ:  ومنها       
  ) . 352(به بأس فال الخمر اسم عن تحول إذا:  فقال ، خلّاً صاحبه فجعله ، خمراً

 إلّا ، ال:  فقال ؟ الخلّ فیها یجعل الخمر عن سئل:  قال السالم علیه اللَّه عبد أبی عن بصیر وأبی مسلم بن محمد صحیحۀ:  ومنها       
  ) . 353(نفسه قبل من جاء ما

  .  فیه وإراقته الخمر فی الخلّ بإضافۀ ال ، خلّاً بنفسه الخمر صار یعنی       

 إذا:  قال ؟ خلّاً یصیر ثم خمراً أوله یکون الخمر عن سألته:  قال السالم علیه جعفر بن موسى أخیه عن جعفر بن علی خبر:  ومنها       
  ) . 354(نعم:  قال ؟ أیؤکل ، بأس فال سکره ذهب

  .  السند صحیحۀ الروایۀ فصارت ، جعفر بن علی کتاب إلى صحیحاً سنداً الوسائل لصاحب بأنّ الروایۀ هذه سند تصحیح یمکن       

 التخلیل جواز على تدل بل ، للتخلیل الخمر بیع جواز فیها ترد ولم خلّاً الخمر جعل فی وردت کلّها ترى کما الروایات وهذه       
  .  منه الحاصل الخلّ أکل وجواز

  :  وهی الروایۀ بهذه للتخلیل الخمر بیع جواز على استدلوا وقد       



 أفسدها ثم خذها:  فقال ، خمراً بها فیعطینی ، دراهم الرجل على لی یکون:  السالم علیه اللَّه عبد ألبی قلت:  قال جمیل صحیحۀ       
 .  

  ) . 355(خلّاً واجعلها:  علی قال       

 علی ال بنقله الروایۀ تتمۀ أو منه توضیح هذا یعنی ، السند فی المذکور حدید بن علی ، الصحیحۀ آخر فی الوارد بعلی المراد       
  .  واضح هو کما السالم علیه المؤمنین أمیر

 ذلک یجوز فکما ، قهریۀ معاملۀ األخذ هذا ونفس ، خلّاً جعلها ثم الدراهم قبال فی الخمر أخذ السالم علیه اإلمام أجاز:  بتقریب       
  .  للتخلیل بیعها یجوز

  ) . 356(«تخلیلها ثم مجاناً الخمر أخذ إما به المراد» :  األول:  بوجهین االستدالل هذا عن سره قدس األعظم الشیخ وأجاب       

  ) . 357(«الدراهم عن وفاء الخلّ أخذ ثم لصاحبها وتخلیلها أخذها» :  الثانی       

  .  الغریم ذمۀ عن الدین سقوط یوجب ال لنفسه تخلیلها ثم مجاناً أخذها بأنّ» :  األول على الفقاهۀ مصباح فی وأورد       

 الخمر أخذ فی أذن إنّما والمالک ، ذلک فی المالک یأذن لم ما وفاء الخلّ أخذ یصحح ال لصاحبها تخلیلها بأن:  الثانی وعلى       
358(« الخلّ أخذ فی ال وفاء . (  

 دینه بعنوان المدیون یعطیه ما قبول بأنّ:  األول الوجه عن یدافع أن یمکن» :  وقال الشیخ عن -  ظله مد - األساتذه بعض ودافع       
  .  منه ذمته إلبراء مالزم

 بحالۀ مقیداً ولیس ، وتطوراتها حاالتها لجمیع شامل مطلق وهو ، وفاء بذاتها الخارجیۀ العین بهذه تعلّق إذنه بأنّ:  الثانی وعن       
  ) . 359(« فتأمل ، فقط خمریتها

 الخمر بیع حرمۀ فی الواردة األدلۀ عن الید رفع وأما ، الروایات هذه علیه تدلّ کما الخمر تخلیل عمل نفس یجوز ، وبالجملۀ       
 وعدم الخاص موردها فی بها األخذ جمیل صحیحۀ فی یقال أن یمکن ما وغایۀ ، جداً فمشکل التخلیل مورد فی وتکلیفاً وضعاً

  .  لتخلیلل البیع إلى منه التعدي

  .  العالم هو سبحانه واللَّه.  للتخلیل الخمر بیع یجوز فال       

   

   ؟ ال أم لذلک وبیعه بالخمر التداوي یجوز هل:  الثانی 

  :  بالخمر التداوي جواز عدم الروایات من عدة فی ورد       



 فیشربه البواسیر ریح من دواء له یبعث الرجل عن أسأله السالم علیه اللَّه عبد أبی إلى کتبت:  قال اُذینۀ بن عمر صحیحۀ:  منها       
 فی یجعل لم وجل عز اللَّه إنّ:  قال ثم.  جرعۀ وال ال:  فقال ؟ الدواء به یرید وإنّما اللّذّة به یرید لیس صلب نبیذ من اُسکرّجۀ بقدر
  ) . 360(دواء وال شفاء حرّم مما ء شی

 فکیف إلیه أنظر اُحب ما واللَّه ال:  فقال ، بالخمر عجن دواء عن السالم علیه اللَّه عبد أبا سألت:  قال الحلبی موثقۀ:  ومنها       
  ) . 361(به لیتداوون أناساً وإنّ الخنزیر لحم أو الخنزیر بمنزلۀ إنّه ، به أتداوي

 ؟ ذلک أیصلح بالنبیذ یعجن الکحل عن سألته:  قال السالم علیه الحسن أبی أخیه عن جعفر بن علی صحیحۀ أو موثقۀ:  ومنها       
  ) . 362(ال:  فقال

  .  والتداوي اإلستشفاء صورة فی الروایۀ هذه ترد لم       

 اللَّه عبد أبو فقال ؟ منها نکتحل بالخمر عجن دواء عن السالم علیه اللَّه عبد أبا رجل سأل:  قال عمار بن معاویۀ صحیحۀ:   ومنها       
  ) . 363(شفاء حرّم فیما وجلّ عزّ اللَّه جعل ما:  السالم علیه

 فکیف أشمه وال إلیه أنظر أن اُحب ما:  فقال ، بخمر یعجن دواء عن السالم علیه اللَّه عبد أبو سئل:  قال الحلبی خبر:  ومنها       
  ) . 364(به أتداوي

  ) . 365(به یتداوى أن الخبیث الدواء عن اللَّه رسول نهى:  السالم علیه محمد بن جعفر قال:  قال محمد بن إسماعیل خبر:  ومنها       

  .  والمسکر الخمر من صنع الذي الدواء على الروایۀ هذه حملت قد       

 ، عنه فتسکن النبیذ من الحسو شرب به اشتدت فإذا[  األرواح]  األوجاع هذه أصابته إذا کان:  قال یعفور أبی ابن موثقۀ:  ومنها       
 ، حرام فإنّه ، تشربه ال یعفور أبی ابن یا:  له فقال ، النبیذ وشربه بوجعه فأخبره:  -  قال أن إلى  السالم علیه اللَّه عبد أبی على فدخل

:  فقال ، علیه أهله فأقبل ، کان مما أشد وجع به هاج الکوفۀ إلى رجع فلما ، ذهب منک یئس قد فلو ، بک موکّل الشیطان هذا إنّما
 ثم ، أیاماً الوجع به واشتد ، منه أیسوا سمعوا فلما ، یحلف وال ء شی على یهم وکان ، منه فآیسوا ، أبداً قطرة منه أذوق ال واللَّه ال

  ) . 366(مات حتّى إلیه عاد فما ، عنه اللَّه أذهب

 ، تقتله ألنّها ، الخمر یشرب ال والمضطرُّ: ...  المأمون إلى کتابه فی السالم علیه الرضا عن شاذان بن الفضل معتبرة:  ومنها       
  ) . 367(الحدیث

 ، قتلته شربها إن وألنَّه ، شرّاً إلّا تزیده ال فإنّها ، الخمر یشرب ال المضطرُّ:  قال السالم علیه اللَّه عبد أبی عن بصیر أبی خبر:  ومنها       
  ) . 368(قطرة منه یشرب فال



 یستشفی أن ألحد ینبغی[  لیس]  ال:  فقال ، الدواء فی یجعل النبیذ عن السالم علیه اللَّه عبد أبا سأل أنّه طلحۀ بن قاید خبر:  ومنها       
  ) . 369(بالحرام

 ذوي أموال ورأیت: ...  الزمان آخر أخبار فی طویل حدیث فی قال أنّه السالم علیه اللَّه عبد أبی عن حمران معتبرة:  ومنها       
  ) . 370(الحدیث ، بها ویستشفى للمریض ویوصف بها یتداوى الخمر ورأیت ، الخمور بها ویتقامر الزُّور فی تقسم القربى

 المحرّمات من وغیرها بالخمر والتداوي اإلستشفاء نفی بصدد کانوا السالم علیهم األئمۀ أنّ لی ظهر الروایات هذه فی التأمل بعد       
:  فیها السالم علیه اإلمام قال حیث أذینۀ بن عمر صحیحۀ نحو عام بنحو بالخمر االستشفاء جواب فی الروایات بعض فی أجابوا ولذا ،
 ما» :  قال السالم علیه اللَّه عبد أبی عن عمار بن معاویۀ وصحیحۀ ،«  دواء وال شفاء حرّم مما ء شی فی یجعل لم وجل عز اللَّه إنّ» 

  .  «بالحرام یستشفی أن ألحد ینبغی ال» :  قال السالم علیه اللَّه عبد أبی عن طلحۀ بن قاید وخبر «شفاء حرّم فیما وجلّ عزّ اللَّه جعل

 أو والتداوي اإلستشفاء بقصد بالمحرّمات الناس یلعب لئال عام بنحو بالمحرّمات والتداوي اإلستشفاء نفوا السالم علیهم إنّهم       
 مهلکاً أو للضرر موجباً المرض کان إذا ، والمحرّمات المسکرات من وغیرها الخمر بین فرق ال هذا وعلى ، بدعواهما أو بداعیهما
  .  باقیاً االضطرار مادام التکلیفیۀ الحرمۀ وتنفی اإلضطرار أدلۀ فتجر ، المحرّمات أو المسکرات من غیرها أو الخمر فی الدواء وانحصر

  .  اُخرى بطرق بالمعاوضۀ واإلتیان البیع صورة ترك حینئذ األحوط کان وإن ، األمر لهذا أیضاً بیعه جاز ، شربه جاز فإذا       

   

  ؟ ال أم والصناعیۀ الطبیۀ الکحول بیع یجوز هل:  تنبیه 

 إلنصراف ، فیها العقالئیۀ المحلّلۀ المنافع لوجود بیعها ویجوز ، لألصل بالطهارة محکومۀ وهی ، الکحول هذه بیع یجوز ، نعم       
 اسم فعالً علیها یصدق ال ، قیل کما لإلسکار إعدادها إمکان أو فیها اإلسکار مراتب بعض ووجود.  الکحول هذه عن الخمر اسم

  .  بیعها بطالن أدلۀ تشملها وال مسکر وال خمر علیها یصدق ال فلذا ، المسکر

  .  العالم وهو للَّه والحمد.  به الوفاء ولزوم ونفوذه وجوازه البیع حلیۀ إطالقات وتشملها األولیۀ القاعدة على بیعها جواز فبقی       

   

   

   

  المتنجسۀ األعیان:  الثامنۀ    

   



   ؟ ال أم المتنجسۀ األعیان وبیع المعاوضۀ یحرم هل 

 منافعها وتوقّف لتطهیرل قابلۀ تکن لم إذا بیعها جواز عدم إلى وذهب المتنجسۀ األعیان بین سره قدس األعظم الشیخ فصل       
  ) . 371(بیعها جواز إلى ذهب أحدهما أو الشرطین هذین فقد ومع.  الطهارة على بها المعتد المحلّلۀ

       ؟ ال أم والمعاوضۀ البیع من مانعۀ بنفسها هی هل ء الشی على النجاسۀ أنّ من المقام فی البحث من لنا فالبد   

  :  وجوه بعدة البیع من مانعۀ العارضۀ النجاسۀ أنّ إثبات فی تمسکوا قد       

 فی والعالمۀ) 372(الغنیۀ فی زهرة ابن ادعاه ، تطهیره یمکن ال الذي المتنجس بیع بطالن على اإلجماع وجود:  منها       
  ) . 375(المستند فی النراقی وصریح) 374(المسالک فی الشهیدین ثانی وظاهر) 373(المنتهى

 من وغیرهم سرهم قدس والطوسی والمرتضى والمفید الصدوق نحو اإلجماع لهذا األصحاب قدماء یتعرض لم:  أوالً:  وفیه       
  .  وجوده عدم على شاهد أقوى اإلجماع لهذا تعرضهم وعدم ، الفقه أساطین

 هذا وجود ومع ، فیه نبحث الذي المقام فی الواردة األدلۀ سائر ومدرکهم ، مدرکیاً اإلجماع هذا یکون أن یمکن:  وثانیاً       
  .  األدلۀ من غیره مالحظۀ من فالبد السالم علیه المعصوم قول منْ اإلجماع هذا یستکشف لم االحتمال

 ألغى بحیث ، للمتنجس عقالئیۀ محلّلۀ منفعۀ وجود عدم صورة على منعقد أنّه الظاهر ، اإلجماع هذا تحقق فرض على:  وثالثاً       
  .  ماالً بالشریعۀ الملتزمین غیر عند عد وإن منه المالیۀ الشارع

  .  ینفیه ال واإلجماع بیعه فیجوز المحلّلۀ المنفعۀ وجود فرض على وأما       

 ذلک فی األصل المتنجس بیع صحۀ فی شککنا إذا  یعنی ، المعاملۀ صحۀ فی الشک موارد فی الجاري الفساد  أصل:  ومنها       
  .  األثر ترتب عدم باستصحاب عنه التعبیر ویمکن ، فساده

 ولزومها البیوع حلیۀ فی الواردة اإلطالقات یشملها ، علیه  المعاملۀ صحۀ فی نشک ثم العرف عند ماالً ء شی کان إذا:  وفیه       
  .  واالستصحاب األصل إلى النوبۀ -  التصل المقام فی اللفظیۀ األدلۀ -  یعنی اإلطالقات هذه ورود فبعد.  وجوازها تراض عن وتجارة

 لَعلَّکُم فَاجتَنبوه الشَّیطَانِ عملِ منْ رِجس واألَزالَم واألَنصاب والْمیسرُ الْخَمرُ إِنَّما آمنُواْ الَّذینَ أَیها یا»:  تعالى قوله:  ومنها       
  ) . 376(«تُفْلحونَ

 ، النجس هو والرجس ، الرجس هی لإلجتناب التامۀ العلّۀ یعنی ، الرجس على متفرع  الشریفۀ اآلیۀ فی اإلجتناب لزوم:  تقریبب       
  .  والمعاوضۀ البیع ومنها ، فیه التقلبات جمیع یقتضی اإلجتناب وإطالق



 إلى أحد یذهب ولم ، واألزالم واألنصاب المیسر فیها الوارد ألنّ ، المصطلح النجس غیر الشریفۀ اآلیۀ فی بالرجس المراد:  وفیه       
.  مستهجن وهو منها المذکورة الموارد خروج یوجب ألنّه ، النجس بمعنى اآلیۀ فی الرجس یکون أن یمکن فال ، األشیاء هذه نجاسۀ

  .  المصطلحۀ النجاسۀ غیر وهذا ، الفارسیۀ فی[  پلیدى]  لفظۀ یقابل ما اآلیۀ فی بالرجس المراد أنّ والظاهر

  ) : 377(«فَاهجرْ والرُّجزَ»:  تعالى قوله:  ومنها       

 والمعاوضۀ والشراء البیع ومنها ، فیه التقلبات جمیع ترك یقتضی منه الهجرة وإطالق ، والنجاسۀ الرجس بمعنی الرجز:  بتقریب       
 .  

 واألوثان باألصنام الرجز تفسیر المفسرین عن) 378(البیان مجمع صاحب روى.  تام غیر ، بالنجاسۀ والرجس الرجز تفسیر:  وفیه       
 أیضاً اإلستدالل فهذا.  المصطلحۀ بالنجاسۀ تفسیره من هذا وأین ، الدنیا وحب الذمیم والخُلْق القبیح والفعل والمعاصی والعذاب

  .  علیلٌ

  ) . 379(«الْخَبائثَ علَیهِم ویحرِّم»:  تعالى قوله:  ومنها       

 والمعاوضۀ البیع ومنها ، فیها التقلبات جمیع تحریم یشمل تحریمها إطالق وأن ، الخبائث مصادیق أظهر من النجس أنّ:  بتقریب       
 .  

 والمفاسد المضار علیه وتترتب ، وقبیحاً ردیاً بذاته یکون ما به المراد أنّ الظاهر بل ، للنجس مرادفاً لیس الخبیث أن:  أوالً:  وفیه       
  .  المصطلحۀ النجاسۀ من أعم وهذا. 

 األکل نحو ، لها المناسبۀ واآلثار اإلنتفاعات تحریم ، األعیان إلى الحرمۀ نُسبت حیث ، الخبائث تحریم من الظاهر أن:  وثانیاً       
 الحرمۀ ظاهرها -  األعیان من وهی - الخبائث إلى إضافتها مع الحرمۀ یعنی.  والمعاوضۀ البیع تحریم ال ، ونحوها واللبس والشرب
  .  المعاملۀ بطالن تشمل بحیث الوضعیۀ ال التکلیفیۀ

...  الفساد فیه  یکون أمر فکلّ والشراء البیع من الحرام الوجوه أما» :  قال أنّه السالم علیه الصادق عن العقول تحف روایۀ:  ومنها       
 أو جلودها أو الطیر أو الوحوش سباع صنوف من السباع لحوم أو الخنزیر لحم أو الدم أو للمیتۀ البیع أو:  السالم علیه قال أن إلى

 فیه والتقلب وإمساکه وملکه ولبسه وشربه أکله عن منهى کلّه ذلک ألنّ ، ومحرّم حرام کلّه فهذا ، النجس وجوه من ء شی أو الخمر
  ) . 380(« حرام ذلک فی تقلّبه فجمیع ، الفساد من فیه لما الوجوه من بوجه

 هناك حررناه ما فراجع ، للدلیلیۀ صالحیتها وعدم واضطرابها وإرسالها الروایۀ هذه سند ضعف الکتاب أول فی منّا مرّ قد:  وفیه       
 .  

  .  «ثمنه حرّم شیئاً حرّم إذا اللَّه إنّ»  المشهور النبوي:  ومنها       



  .  وبطالنها المعاملۀ تحریم عن اُخرى عبارة الثمن وتحریم ، أیضاً ثمنه فحرّم ، المتنجس حرّم تعالى اللَّه أنّ:  بتقریب       

 األکل»  کلمۀ مع نقولهم أکثر فی وردت وقد ، مسندةً مصادرنا فی ترد لم عامیۀ الروایۀ هذه أنّ الکتاب أول فی منّا مرّ قد:  وفیه       
.  لألکل المتنجسۀ المأکوالت بیع بطالن على فتدلّ.  أیضاً ثمنه حرم ء شی أکل حرم إذا اللَّه إنّ:  المعنى بهذا الروایۀ فصارت ،« 

  !  ؟ المتنجسات جمیع على المعاملۀ بطالن من هذا أین ولکن ، هذا بطالن إلى نذهب ونحن

  .  وداللۀ سنداً ضعیفۀ الروایۀ ، وبالجملۀ       

 والدم والمیتۀ والغائط البول:  نحو ، الماضیۀ النجسۀ األعیان فی  المعاملۀ بطالن فی الواردة الروایات من الخصوصیۀ إلغاء:  ومنها       
 جمیع فبیع ، النجاسۀ علیها المعاملۀ بطالن فی الغائیۀ والعلۀ األعیان هذه فی المشترك الوجه بأنّ ، وغیرها والخنزیر والکلب والمنی

  .  باطلٌ النجس أفراد

  .  السالم علیهم البیت أهل مذهب مذهبنا فی مردود وهو ، بعینه القیاس هو بل بالقیاس ء شی أشبه االستدالل هذا:  أوالً:  وفیه       

 تلک فی  ألجلها یشترونها کانوا التی المنافع بلحاظ ، المذکورة النجسۀ األعیان إلى بالنسبۀ الروایات فی الوارد المنع:  وثانیاً       
  .  بذاتها مستقلۀ مانعۀ النجاسۀ أنّ على تدلّ وال ، وغیرهما والشرب األکل من األعصار

 وسائر وإمساکه بیعه:  منها التی الخاصۀ أضداده جمیع عن للنهی المستلزم النجس الماء بإهراق األمر فی الواردة الروایات:  ومنها       
  ) . 381(المستند فی النراقی ذکره هکذا ، التصرفات

 وقع ، ماء فیها إناءان معه رجل عن السالم علیه اللَّه عبد أبا سألت:  قال سماعۀ موثقه النجس الماء بإهراق اآلمرة الروایات ومن       
  ) . 382(ویتیمم جمیعاً یهریقهما:  قال ؟ غیره ماء على یقدر ولیس ، هو أیهما یدري ال قذر أحدهما فی

  .  الروایات من وغیرها) 386(البزنطی وصحیحۀ) 385(وصحیحته) 384(بصیر أبی وموثقۀ) 383(لسماعۀ اُخرى موثقۀ ونظیرها       

  .  الخاص ضده عن النهی یقتضی ء بالشی األمر أن یعنی ، المبنى هذا قبول عدم:  أوالً:  وفیه       

 لم ولذا.  به والتوضی التطهیر جواز عدم إلى إشارة هو بل ، تعبدیاً یکن لم الروایات هذه فی باإلهراق األمر أنّ الظاهر:  وثانیاً       
 لوفرض فحینئذ.  عاصیاً کان شجره أو زرعه أو دابته الماء بهذا أحد سقى لو بحیث إهراقه وجوب إلى األصحاب من أحد یذهب
 هکذا الروایات فی الوارد الماء فی األمر کان فإذا.  لتلک بیعها ویجوز فیها استعمالها یجوز ، المتنجسۀ المیاه لهذه محلّلۀ منفعۀ وجود

  .  عقیم أیضاً االستدالل فهذا.  أولى بطریق غیرها ففی

 دم أو نبیذ أو خمر قطرة قطرت أو ، فیها الفارة بموت المتنجسۀ المرقۀ إهراق من الروایات فی الوارد األمر:  العاشرة وهی:  ومنها       
 ومرق کثیر لحم فیه قدر فی  قطرت مسکر نبیذ أو خمر قطرة عن السالم علیه الحسن أبا سألت:  قال آدم بن زکریا خبر:  نحو ، فیها

  ) . 387(الحدیث ، المرق یهراق:  قال ؟ کثیر



  ) . 389(السکونی ومعتبرة) 388(السالم علیه جعفر أبی عن جابر خبر:  ونحوه       

  .  الخاص ضده عن النهی یقتضی هل ء بالشی األمر أنّ فی اإلشکال منّا مرّ قد:  أوالً:  وفیه       

 فیجوز محلّلۀ عقالئیۀ منفعۀ له کانت إذا ولکن ، شربه أو أکله جواز وعدم نجاسته عن کنایۀ المرق فی باإلهراق األمر:  وثانیاً       
  .  بیعه یجوز فحینئذ ، تلک فی استعمالها

 اللَّه عبد  أبی عن البختري بن حفص صحیحۀ نحو ، المیتۀ یستحل ممن النجس بالماء العجین بیع من الروایات فی وردت کما       
  ) . 390(المیتۀ یستحلّ ممن یباع:  قال ؟ به یصنع کیف النجس الماء من العجین فی السالم علیه

  .  لالستدالل ناقض المیتۀ یستحلّ ممن العجین بیع بجواز الروایۀ فی الوارد األمر هذا فنفس       

 اإلطالقات تجري فحینئذ.  تامۀ غیر المتنجسات بیع بطالن إثبات إلى بالنسبۀ المقام فی العشر األدلۀ هذه جمیع ، وبالجملۀ       
  .  المتنجسات بیع بصحۀ ویحکم تراض عن وتجارة البیوع حلّیۀ فی الواردة

   

 فرع :  

 أم بالنجاسۀ المشتري إعالم یجب هل البیع صحۀ من مانعۀ النجاسۀ کون وعدم ساتالمتنج بیع صحۀ من المختار القول على ثم       
   ؟ ال

 ونحوها للصالة عادة یستعمل وما ، فیه اإلعالم ولزوم والشرب األکل فی دة عا یستعمل ما بین ذلک فی  التفصیل لزوم الظاهر       
  .  الثانی فی اإلعالم لزوم وعدم

 ولکن.  حرام وهو النجس شرب أو أکل تسبیب یوجب والشرب األکل فی یستعمل لما بالنجاسۀ المشتري إعالم عدم ألنّ       
  .  صحیح بالنجاسۀ الجهل مع النجس الثوب مع والصالة واقعی شرط ال علمی شرط الصالة فی الثوب طهارة

 فیه فتموت الزیت أو السمن فی تقع الفارة عن السالم علیه اللَّه عبد أبا سألت:  قال بصیر أبی موثقۀ األکل فی  ذکرناه لما ویشهد       
  ) . 391(بعته إذا وأعلمهم به فأسرج ذائباً کان وإن بقی ما ویؤکل حولها وما فتطرحها جامداً کان إن:  فقال ؟

  ) . 393(الخالق عبد بن إسماعیل وخبر) 392(وهب بن معاویۀ خبر ونظیرها       

 ال وهو فیه فصلّى ثوباً رجالً أعار رجل عن السالم علیه اللَّه عبد أبا سألت:  قال بکیر ابن موثقۀ الثوب فی ذکرناه لما ویشهد       
  ) . 394(یعید:  قال ؟ أعلمه فإن:  قلت:  قال ، یعلمه ال:  قال ، فیه یصلّی



 صحیحۀ اإلعادة لزوم عدم على تدلّ کما ، الصالة أثناء فی اإلعالم أو اإلستحباب على محمول إما الروایۀ ذیل فی باإلعادة األمر       
 یصلّى ال أنّه أخبره الثوب صاحب إنّ ثم ، أیاماً رجل ثوب فی صلّى رجل عن السالم علیه اللَّه عبد أبا سألت:  قال القاسم بن العیص

  ) . 395(صالته من شیئاً یعید ال:  قال ؟ فیه

   

   

   

  المسوخ بیع حکم    

   

  :  قسمین على المسوخ       

[  الخفاش أو الخطاف و]  والوطواط والطاوس واألرنب والضب والفأرة والذئب والخنزیر والکلب والدب القرد نحو:  بریۀ -  1       
 القسم فی یدخل فحینئذ الماء فی المیت السمک إنّها:  وقیل ، الحیات من قسم هو الذي] والطافی والقنفذ والیربوع والثعلب والعنقا
  .  والفیل[  الثانی

 أرجل ثمانیۀ له الماء عقرب وهو ، والسرطان والتمساح والنمار والسالحف والضفادع والدعموص الجري نحو:  بحریۀ -  2       
  ) . 396(سره الجواهرقدس صاحب ذلک کلّ ذکر.  واحد جانب على یمشی وصدره کتفه فی وعیناه

       علیه جده عن السالم علیه أبیه عن السالم علیه اللَّه عبد أبی عن مغیرة بن علی خبر:  ومنها ، المسوخ الروایات بعض فی وعد 
]  والجرّیث والدعموص والدب والفیل والضب والخفاش والخنازیر القردة منهم:  صنفاً عشر ثالثۀ آدم بنی من المسوخ:  قال السالم
  ) .397(الحدیث ، والعنکبوت والزهرة والقنفذ وسهیل والعقرب[  الجري

 اللَّه رسول سألت:  قال السالم علیه طالب أبی بن علی عن السالم علیهم آبائه عن السالم علیه الصادق عن معتب خبر:  ومنها       
 والوطواط والضب[  الجري]  والجریث والقرد والخنزیر والدب الفیل:  عشر ثالثۀ هم:  فقال ؟ المسوخ عن وسلم وآله علیه اهللا صلى

  ) . 398(الحدیث ، والزهرة وسهیل واألرنب والعنکبوت والعقرب والدعموص

 الشیعۀ احادیث وجامع 166/16 الوسائل ومستدرك المحرمۀ أطعمۀ أبواب من 2 الباب 104/24 الشیعۀ وسائل للتوسع راجع       
  .  244/10 السالم علیهم البیت أهل أحادیث موسوعۀ وکتابنا بیروت طبعۀ 220/62 االنوار وبحار 157/28

  :  النصوص من جملۀ علیه وتدلّ ، المسوخ لحم أکل حرمۀ على منعقد العامۀ ومن منّا اإلجماع أن اعلم ثم       



 مثلۀ ألنّه:  قال ؟ لم:  فقلت ، ال:  فقال ؟ الفیل لحم أکل أیحلّ:  السالم علیه الحسن ألبی قلت:  قال خالد بن الحسین حسنۀ:  منها       
  ) . 399(صورها فی به مثل ما ولحم األمساخ لحوم اللَّه حرّم وقد ،

 والخنازیر والقردة والفارة الضب إنّ:  فقال ؟ الضب أکل عن سألته:  قال السالم علیه اللَّه عبد أبی عن الحلبی صحیحۀ:  ومنها       
  ) . 400(مسوخ

  ) . 401(جمیعاً المسوخ ورسوله اللَّه وحرّم:  قال حدیث فی السالم علیه اللَّه عبد أبی عن مهران بن سماعۀ موثقۀ:  ومنها       

 البرّیین والخنزیر الکلب فی الحیوان من النجس انحصار على منعقد منّا واإلجماع أصحابنا بین وفاق محلّ المسوخ طهارة وأما       
  :  الروایات من عدة المسوخ طهارة على وتدل ، فقط

 والخیل والحمار واإلبل والبقرة والشاة الهِرّة فضل عن السالم علیه اللَّه عبد أبا سألت:  قال العباس أبی الفضل صحیحۀ:  منها       
 تتوضأ ال نجس رجس:  فقال ؟ الکلب إلى انتهیت حتّى ، به بأس ال:  فقال ؟ عنه سألته إلّا شیئاً أترك فلم ، والسباع والوحش والبغال
  ) . 402(بالماء ثم مرّة أول بالتراب واغسله الماء ذلک وأصبب بفضله

 والحمار والبصیر والبقرة والشاة السنور سؤر عن عنده وأنا السالم علیه اللَّه عبد أبا عذافر سأل:  قال شریح بن معاویۀ خبر:  ومنها       
 ألیس:  قلت ، ال:  قال ؟ الکلب:  له قلت:  قال.  وتوضأ منه أشرب ، نعم:  فقال ؟ منه یتوضّأ أو منه یشرب ، والسباع والبغل والفرس

  ) . 403(نجس إنّه واللَّه ال ، نجس إنّه واللَّه ال:  قال ؟ سبع هو

   

  :  الوجوه من بعدة بیعها بطالن على استدلوا فقد:  المسوخ بیع وأما 

  ) . 405(والمبسوط) 404(الخالف فی الشیخ إدعاه ، بیعها جواز عدم على منعقد اإلجماع:  منها       

  .  المسوخ بیع حرمۀ األصحاب قدماء بین المشهور نعم ، ممنوع وجوده بل اإلجماع تحصیل:  أوالً:  وفیه       

  .  األدلۀ من غیره مالحظۀ من فالبد ، مدرکیاً اإلجماع هذا یکون أن یمکن:  وثانیاً       

  .  بیعها یجوز ال فالمسوخ ، بیعه یجوز ال نجس وکلّ ، نجس کلّها المسوخ:  ومنها       

  .  الصغري منع وهذا ، آنفاً المسوخ طهارة منّا مرّ قد:  أوالً:  وفیه       

  .  الکبرى منع وهذا ، عقالئیۀ محلّلۀ منفعۀ للمبیع کان إذا ، البیع من مستقلۀ مانعۀ لیست النجاسۀ أنّ منّا مرّ قد:  ثانیاً       

 حرّم شیئاً حرّم إذا اللَّه إنّ» :  المشهور النبوي فی  وورد ، مرّ کما المسوخ لحم أکل حرمۀ على المسلمین من اإلجماع:  ومنها       
  .  معاملتها بطالن على فتدل ، أیضاً ثمنها حرّم المسوخ أکل اللَّه حرّم فإذا ، «ثمنه



 تصلح فال ، عامیۀ مرسلۀ إلّا لیست فالروایۀ ، مسنداً الروائیۀ مصادرنا فی یرد لم النبوي أنّ الکتاب أول فی منّا مرّ قد:  أوالً:  وفیه       
  .  للدلیلیۀ

  .  األکل غیر عقالئیۀ محلّلۀ منافع لها کان إذا سیما ال ، بیعها وحرمۀ أکلها حرمۀ بین المالزمۀ وجود عدم:  وثانیاً       

 وهکذا ، بیعها وجواز بها والتمشط الفیل عظام:  نحو المسوخ أجزاء ببعض اإلنتفاع جواز الروایات من عدة فی وردت وقد ، هذا       
  :  المسوخ من وبعضها مطلقاً السباع بجلود االنتفاع وردت

 األمشاط منه یجعل الذي شراؤه أو بیعه یحلّ الفیل عظام عن السالم علیه إبراهیم أبا سألت:  قال سعید بن الحمید عبد خبر:  منها       
  ) .406(أمشاط أو مشط منه ألبی کان قد ، بأس ال:  فقال ؟

  ) . 407(له واشتریته عاج بمشط یتمشّط السالم علیه الحسن أبا رأیت:  قال یزید عن موسى خبر:  ومنها       

  ) . 408(بکر بن موسى خبر:  ومثله       

  .  أیضاً البیع جواز على تدل -  اإلنتفاع جواز على داللتها إلى مضافاً -  الروایات وهذه       

 فداك جعلت:  له فقلت ، به یتمشّط عاج مشط یده وفی السالم علیه إبراهیم أبی على دخلت:  قال عاصم بن الحسن خبر:  ومنها       
 ، بالعاج تمشّطوا:  قال ثم ، مشطان أو مشط منها ألبی کان فقد ؟ ولم:  فقال ، بالعاج التمشّط یحلّ ال أنّه یزعم من بالعراق عندنا إنّ ،

  ) . 409(بالوباء یذهب العاج فإن

  ) . 410(به بأس ال:  قال ؟ وأمشاطها مداهنها الفیل عظام عن السالم علیه اللَّه عبد أبا سألت:  قال الولید بن القاسم روایۀ:  ومنها       

  ) . 411(لمشطاً منه لی وإنّ به بأس ال:  فقال ؟ العاج عن السالم علیه جعفر أبا سألت:  قال سلیمان بن اللَّه عبد روایۀ:  ومنها       

 جواز على فتدلّ ، السباع من المسوخ باطالقها تشمل وهی السباع بجلود اإلنتفاع جواز فی المعتبرة الروایات من عدة وردت وقد       
  :  بإطالقها المسوخ بجلود اإلنتفاع

 ؟ الجلود وجمیع والثعالب والفنک والسمور الفراء لباس عن السالم علیه الحسن أبا سألت:  قال یقطین بن علی صحیحۀ:  منها       
  ) . 412(بذلک بأس ال:  قال

 وأما ، نکرهه فإنّا والدواب الطیر فمن السباع لحوم أما:  فقال ؟ وجلودها السباع لحوم عن سألته:  قال سماعۀ موثقۀ:  ومنها       
  ) . 413(فیه تصلّون شیئاً منها تلبسوا وال علیها فارکبوا الجلود

 الکراهۀ ال الحرمۀ هی اللحوم إلى بالنسبۀ الروایۀ فی الواردة الکراهۀ وأما ، سماعۀ مضمرَه ألنّ ، الروایۀ إضمار یضر ال       
  .  المصطلحۀ



 تصلّون منها شیئاً تلبسوا وال إرکبوها:  فقال ؟ السباع جلود عن السالم علیه اللَّه عبد أبو سئل:   قال لسماعۀ اُخرى موثقۀ:  ومنها       
  ) . 414(فیه

  ) . 415(فراجعها لسماعۀ ثالثۀ موثقۀ ونظیرها       

  ) . 416(علیها یسجد لم ما بأس ال:  فقال ؟ السباع جلود رکوب عن سألته:  قال السالم علیه أخیه عن جعفر بن علی معتبرة:  ومنها       

 ما بأس ال:  قال ؟ ذلک أیصلح ورکوبها وبیعها السباع جلود عن سألته:  قال السالم علیه أخیه عن جعفر بن علی صحیحۀ:  ومنها       
  ) . 417(علیها یسجد لم

 من مرّت التی الکلیۀ القاعدة على بیعها جاز بها اإلنتفاع جاز فإذا ، بالمسوخ اإلنتفاع جواز ظهر الروایات هذه مجموع من       
 فی الشهیدین ثانی:  نحو ، المتأخرین أکثر علیه کما المسوخ ببیع بأس ال هذا وعلى ، البیع وجواز االنتفاع جواز بین المالزمۀ

 الروایۀ داللۀ إلى مضافاً) . 421(الشیعۀ مستند فی النراقی والفاضل)420(الجواهر وصاحب) 419(الریاض وصاحب) 418(المسالک
  .  المسوخ تشمل بإطالقها وهی ، السباع جلود بیع جواز على األخیرة

   ؟ ال أم المسوخ من غیرها إلى منها التعدي یمکن فهل ، المسوخ من وهی ، روایۀ فی القردة بیع عن النهی ورد قد:  تتمۀ       

 یشترى أن القرد عن نهى وسلم وآله علیه اهللا صلى اللَّه رسول إنّ:  قال السالم علیه اللَّه عبد أبی عن مسمع خبر:  فهی الروایۀ أما       
  .  یباع وأن

 تلک فی  الغالب هو کما للعلب به کاإلطافۀ ، المحرّم أو بالقرد المعتد اإلنتفاع عدم صورة على محمولۀ ، سنداً ضعیفۀ والروایۀ       
  .  السابقۀ األدلۀ وبین بینها جمعاً الکراهۀ على محمولۀ أو ، األعصار

 بیعها یجوز ولذا ، لها المفید واألدویۀ األمراض وکشف الطبیۀ الفحوص ألجل ، أعصارنا فی عظیمۀ منفعۀ للقردة أنّ فلیعلم ثم       
  ! ؟ المسوخ من.  غیرها إلى منها التعدي یمکن فکیف موردها فی بالروایۀ األخذ یمکن ال وحیث.  المنافع هذه ألجل

  .  العالمین رب للَّه والحمد العالم هو سبحانه واللَّه وغیرها القردة من المسوخ بیع فیجوز       

   

   

   

  أربع مسائل    

   



  الکافر المملوك بیع:  األولى 

       أو النجسۀ األعیان من المستثنیات بعنوان األربع المسائل هذه عن نبحث البیع جواز من استقالالً مانعۀ النجاسۀ أنّ على بناء 
 األولیۀ القاعدة على األربع هذه بیع فجواز ، البیع جواز من استقالالً مانعۀ النجاسۀ کون عدم من مختارنا على بناء وأما ، المتنجسۀ

  .  فنقول ، المستثنیات من ولیس

  :  أقسام ثالثۀ إلى فینقسم الکافر المملوك أما       

 علیه وتدل ، خالف بال بیعه یجوز القسم وهذا ، اإلسالم فی یدخال لم اللّذان الکافران العبد أو األمۀ یعنی:  األصلی الکافر -  1       
  :  العبید بیع جواز إطالقات

:  فقال ؟ شیئاً منهم أشتري الذمۀ أهل رقیق عن السالم علیه اللَّه عبد أبا سألت:  قال اللَّه عبد  أبی بن الرحمن عبد معتبرة:  منها       
  ) . 422(بالرق لهم أقرّوا إذا اشتر

 بذلک لهم أقرّوا إذا:  قال ؟ الذمۀ أهل مملوك شراء عن السالم علیه اللَّه عبد أبا سألت:  قال الفضل بن إسماعیل معتبرة:  ومنها       
  ) . 423(وانکح فاشتر

 أوالدهم فیسرقون ، والروم الصقالبۀ على یغزون الروم إنّ:  السالم علیه الحسن ألبی قلت:  قال النخاس رفاعۀ صحیحۀ:  ومنها       
 أنّهم نعلم ونحن شرائهم فی ترى فما ، التجار إلى بغداد إلى بهم یبعثون ثم فیخصونهم الغلمان إلى فیعمدون ، والغلمان الجواري من
 دار إلى الشرك من أخرجوهم إنّما ، بشرائهم بأس ال:  فقال ؟ بینهم کانت حرب غیر من علیهم أغاروا وإنّما ، سرقوا قد

  ) . 424(اإلسالم

  ) . 425(وبعهنّ اشترهنّ:  فقال ، الرومیات شراء فی السالم علیه الحسن أبی عن الحمید عبد بن إبراهیم صحیحۀ:  ومنها       

  .  األصلی الکافر المملوك بیع جواز على تدل بإطالقها الروایات هذه       

  الملی المرتد الکافر:  الثانی القسم -  2       

 یستتاب رجالً کان إن:  وحکمه ملیاً إرتداداً إرتداده فصار ، کفره إلى رجع ثم اإلسالم فی دخل ثم أوالً کافراً کان العبد یعنی       
 بینه العقد ینفسخ ولکن ، حیاً مادام أمالکه منه تزول وال ، قتل وإلّا فهو تاب فإن اإلسالم إلى الرجوع معه یمکن بمقدار أو أیام ثالثۀ
  .  إلیها رجع فیها تاب فإن ، عدتها انقضاء ویراعی زوجته وبین

  .  السجن فی تخلد أو تتوب حتّى علیها ویضیق تحبس بل تقتل لم إمراة کان وإن       

 المرتد العبد ألنّ ، الجواز اإلجماع علیه ادعی بل األصحاب بین المشهور ؟ ال أم بیعه یجوز فهل ملّیاً مرتداً العبد کان إذا ثم       
  .  واإلماء العبید بیع جواز من وغیرها الماضیۀ الروایات فی الواردة اإلطالقات ویشمله بیعه فیجوز محلّلۀ منافع وله مال الملّی



  الفطري المرتد الکافر:  الثالث القسم -  3       

 ظاهراً توبته تقبل ال رجالً کان إن:  وحکمه - الکفر فی دخل ثم مسلماً أحدهما أو أبواه کان بأن -  اإلسالم على ولد العبد یعنی       
  .  ورثته بین أمواله وتقسم الوفاة عدة منه وتعتد زوجته منه تبین و بقتله الشرعی الحاکم فیحکم ، تعالى اللَّه وبین بینه تقبل کانت وإن

  .  السجن فی تخلد أو تتوب حتّى علیها ویضیق تحبس بل تقتل لم إمرأة کان وإن       

  .  قتله لوجوب التلف معرض فی ألنّه ، األصحاب بعض الفطري المرتد الکافر العبد بیع جواز استشکل قد       

 الشرعی الحاکم ید بسط أیضاً ویلزم ، قتله على منه الحکم وصدور الشرعی الحاکم عند اإلرتداد ثبوت بعد قتله وجوب:  وفیه       
 الحکم من المرتد فرار أو عنده اإلرتداد ثبوت عدم أو یده بسط عدم أو الحاکم وجود عدم یمکن وربما ، حکمه یجري حتى

  .  والحاکم

  .  بیعه فیجوز وخارجاً عادةً الفطري المرتد بقاء یمکن ، وبالجملۀ       

 حتّى المحلّلۀ المنفعۀ فله ، ونحوها عهداً أو نذراً أو کفارةً الحکم إجراء قبل عتقه یمکن ، علیه الحکم إجراء فرض إلى مضافاً       
  .  بیعه فیجوز الصورة هذه فی

  .  البیع بصحۀ تضرّ ال القیمۀ وقلّۀ ، سابقاً کان مما أقل قیمته صارت األخیر الفرض هذا فی ، نعم       

  .  الکافرین األمۀ أو العبد بیع یجوز ، الثالثۀ األقسام هذه جمیع ففی       

   

 فرع :  

 وعبید رقٌّ بأنّهم علیهم یحکم وهل شراؤهم یجوز هل الکفر بالد أو  االسالمیۀ البالد فی رجالً أو امرأة باعوا إذا هذا زماننا فی       
   ؟ ال أم واإلماء العبید أحکام علیهم یحکم هل یعنی وأماء

 ألنّ ، مثالً وطیها أو امرأة کانت إذا النظر یجوز فال ، علیهم واإلماء العبید أحکام ترتب عدم - العالم هو سبحانه واللَّه -  الظاهر       
 وعبید رقیقٌ بأنّهم المجتمع وفی السوق وفی الناس من اإلقرار ، المصطلحۀ والعبودیۀ الرقیۀ مالك أنّ الماضیۀ الروایات فی الوارد

  ) . 426(بالرق لهم أقرّوا إذا اشتر:  قال أنّه السالم علیه اللَّه عبد أبی عن اللَّه عبد أبی بن الرحمن عبد معتبرة:  نحو

  ) . 427(وانکح فاشتر بذلک لهم أقرّوا إذا:  قال السالم علیه اللَّه عبد أبی عن الفضل بن إسماعیل ومعتبرة       

  ) . 428(الحدیث ، بشرائهم بأس فال بالعبودیۀ لهم أقرّوا إذا:  قال السالم علیه الرضا عن آدم بن زکریا وخبر       



 اإلقرار وهذا ، الناس عند أو اإلنسانی المجتمع فی أو السوق فی شأنهم فی بها اإلقرار الرقیۀ مالك أنّ الروایات هذه من والظاهر       
 بأحکام علیهم یحکم فال ، ذلک ونحو أماء أو عبید أو رقیق بأنّهم أحد یتفوه ال ألنه ، مفقود هذا زماننا فی األفراد هؤالء شأن فی

  .  األحرار بیع یجوز ال ألنه ، وشراؤهم بیعهم یجوز فال مملوکون بأنّهم یحکم لم فإذا ، واإلماء العبید

 الممالیک واإلماء العبید أحکام علیهم یترتب وال ، مسلمین أو کانوا کفاراً ، ونساء رجاالً هؤالء وشراء بیع یجوز ال ، وبالجملۀ       
  .  العالم هو سبحانه واللَّه.  المقدسۀ الشریعۀ فی

   

   الکلب بیع:  الثانیۀ المسألۀ 

 أو لألمن أو للشرطۀ أو الماشیۀ أو الحرس أو الزرع أو الحائط أو للصید کانت سواء ، المعلّمۀ الکالب بیع جواز مفصالً مرّمنّا قد       
  .  المختار  على بناء هذا.  عقالئیۀ محللّۀ منفعۀ ذا صار بحیث معلّماً کونه ندناع الکلب بیع جواز فی والمدار.  غیرها

 من مستقلۀ مانعۀ لیست النجاسۀ أنّ منّا مرّ وقد ، المستثنیات من یکون الکلب فبیع ، للبیع مستقلۀ مانعۀ النجاسۀ أنّ على بناء وأما       
  .  هناك حررناه ما فراجع.  البیع جواز

   

   ثلثاه یذهب ولم غلى إذا العنبی العصیر:  الثالثۀ المسألۀ 

  :  أمرین على مبنیۀ المسألۀ هذه       

  .  ثلثاه یذهب ولم غلى اذا العنبی العصیر نجاسۀ -  1       

  .  البیع جواز من مستقلۀ مانعۀ وهی النجاسات بیع جواز عدم -  2       

  :  األمرین کال فی المناقشۀ ویمکن       

 هو األشیاء فی األصل وأنّ نجاسته على دلیل وجود لعدم ، ثلثاه یذهب ولم غلى إذا العنبی العصیر بطهارة:  یقال قد:  األول أما       
 من الفرض هذا یخرج طهارته إلى ذهبنا فإذا ، شربه حرمۀ جهۀ من بل النجاسۀ جهۀ من فلیس بالخمر تشبیهه من ورد وما ، الطهارة

  .  المستثنیات تحت

  .  فیه الکالم نعید فال ، البیع جواز من مستقلۀ مانعۀ تکن لم النجاسۀ بأن مفصالً منّا مرّ فقد:  الثانی وأما       

 کان وإن الروایات لهذه بیعه ببطالن فیحکم ، غلى إذا غیره أو العنبی العصیر بیع صحۀ من مانعۀ روایات بوجود:  یقال قد       
  :  ببطالنه یحکم الروایات هذه ورود مع ولکن البیع صحۀ األولیۀ القاعدة مقتضى



 ، ساعته من یغلى حتّى بالنار یطبخ العصیر عن سألته:  قال السالم علیه اللَّه عبد أبی عن رجل عن الهیثم بن محمد خبر:  منها       
  ) . 429(ثلثه ویبقى ثلثاه یذهب حتّى ، فیه خیر فال وغلى حاله عن تغیر اذا:  فقال ؟ صاحبه أیشربه

  .  بیعه یجوز فال ، الروایۀ فی المنفی الخیر جملۀ من قباله فی الثمن وأخذ بیعه جواز:  بتقریب       

  .  علیها االعتماد یمکن فال مرسلۀ الروایۀ:  أوالً:  وفیه       

  .  المرسلۀ هذه عن أجنبی فالبیع ، البیع یشمل حتّى فیه إطالق وال وعدمه الشرب جواز فی السائل سؤال ظاهر:  وثانیاً       

 فی واجعله سنۀ کلّ أعصره وأنا کرم لی:  فقال ، العصیر عن السالم علیه اللَّه عبد أبا رجل سأل:  قال کهمس أبی خبر:  ومنها       
  .  بیعه یحلّ فال غلى وإن ، به بأس ال:  السالم علیه قال ، یغلی أن قبل وأبیعه الدنان

  ) . 430(خمراً یصنعه أنّه نعلم ممن تمرنا نبیع نحن ذا هو:  قال ثم       

  .  الغلیان بعد بیعه یجوز فال ، غلى إذا العنبی العصیر بیع بطالن فی نص «بیعه یحلّ فال غلى وإن»  جملۀ أن:  بتقریب       

 ویمکن وثاقتهما یثبت ولم ، عبید بن الهیثم أو اللَّه عبد بن للهیثم کنیۀ وهو ، کهمس بأبی السند ضعیفۀ الروایۀ:  أوالً:  وفیه       
  .  اتحادهما

 ، احتماله من أقلّ وال ، بالنار الغلیان ال النشیش یعنی العصیر نفس قبل من الغلیان ،«  بیعه یحلّ فال غلى وإن»  جملۀ ظاهر:  وثانیاً       
  .  اإلستدال بطل اإلحتمال جاء فإذا

 بیع جواز عن السائل سؤال أنّ یظهر خمراً یصنعه أنّه یعلم ممن تمره بیع من الروایۀ ذیل فی السالم علیه اإلمام جواب من:  وثالثاً       
 أنّه نعلم ممن تمرنا نبیع نحن ذا هو» :  الروایۀ ذیل فی بقوله السالم علیه اإلمام وأجازه ، عدمه أو خمراً یصنعه أنّه یعلم ممن عصیره
  .  الغلیان بعد العنبی العصیر بیع جواز عدم تشمل حتّى الروایۀ فی إطالق فال ،«  خمراً یصنعه

 فی للشرب باعه إذا بیعه جواز عدم على تدلّ ، الغلیان بعد العصیر بیع جواز لعدم وشمولها اإلطالق وجود فرض على:  ورابعاً       
  .  به بأس فال یشربه ثم ثلثاه یذهب أن أراد لمنْ باعه إذا ولکن ، الحالۀ هذه

 قال ؟ خمراً یجعله أو لیطبخه یبتاعه لمن یغلى أن قبل العصیر ثمن عن السالم علیه اللَّه عبد أبا سألت:  قال بصیر أبی خبر:  ومنها       
  ) . 431(بأس فال حالل وهو خمراً یکون أن قبل بعته إذا: 

 خمراً یکون أن قبل بیعه جواز منطوقها ألنّ ، بالغلیان حرمته بعد العصیر بیع جواز عدم على تدلّ الروایۀ هذه مفهوم أن:  بتقریب       
  .  الغلیان بعد العنبی العصیر بیع بطالن على تدلّ بمفهومها فالروایۀ.  حالل وهو



 المکفوف األسدي القاسم أبی أو القاسم بن یحیى عن الراوي البطائنی حمزة أبی بن بعلی اإلسناد ضعیفۀ الروایۀ:  أوالً:  وفیه       
  .  الثقۀ

 یعنی ، الثانی هو السؤال فی العمدة ولعلّ ، خمراً یجعله أو بالغلیان دبساً یجعله لمن غلیانه قبل العصیر بیع عن السائل سؤال:  وثانیاً       
 حرمۀ على تدلّ فال.  الماضیۀ کهمس أبی خبر مفاد نحو الروایۀ مفاد وصار.  السالم علیه اإلمام وأجازه خمراً یجعله لمن العصیر بیع
  .  الغلیان بعد العصیر بیع

  .  خمراً یجعله لمن العنبی العصیر بیع فرض منها والمتیقن لها اطالق فال ، المفهوم ال المنطوق حکم بیان بصدد الروایۀ:  وثالثاً       

 واحد ویبقى إثنان منه یذهب حتّى طبخ إن:  فقال ، الطال عن وسئل السالم علیه اللَّه عبد أبا سمعت:  قال بصیر أبی خبر:  ومنها       
  ) . 432(خیر فیه فلیس ذلک دون کان وما ، حالل فهو

 یجوز فال ، الروایۀ فی المنفی الخیر جملۀ من وأنه قباله فی الثمن وأخذ بیعه جواز من الهیثم بن محمد خبر فی مرّ ما:  بتقریب       
  .  ثلثیه ذهاب وقبل الغلیان بعد بیعه

  .  البطائنی حمزة أبی بن بعلی السند ضعیفۀ الروایۀ:  أوالً:  وفیه       

  .  اإلستدال بطل اإلحتمال جاء إذا و ، محتمل هذا أنّ من أقل وال ، بیعه ال شربه جواز عن السؤال ظاهر:  وثانیاً       

  .  الغلیان بعد البیع حرمۀ تشمل حتّى الروایۀ فی إطالق ال:  وثالثاً       

 فیجوز ، حلّیته على باق فالبیع ، ثلثیه ذهاب وقبل غلیانه بعد العنبی العصیر بیع بطالن على تدل ال األربع الروایات هذه ، وبالجملۀ       
  .  أجمعین علیهم تعالى اللَّه رضوان أصحابنا من المشهور علیه کما حینئذ بیعه

 فلو ، البیع حرمۀ فی الخاصۀ الروایات ظهور واإلنصاف» :  یقول حیث سره قدس النائینی المحقق بیان فی ما ظهر ذکرنا وبما       
 فی األولین سیما ال ، األخبار ظهور بعد الجواز فی یؤثر ال بغلیانه وإعالمه ، مشکل فالجواز وإلّا ، فهو عنها األصحاب إعراض ثبت

  ) . 433(« جیداً ملفتأ بیعه حرمۀ

 ما إلى إشارة کالمه آخر فی بالتأمل أمره ولعلّ ، الماضیین األول بصیر أبی وخبر کهمس أبی خبر باألولین سره قدس مراده       
  .  المتن فی ذکرناه

   

 سیالٌ فرع :  

   ؟ ال أم ثلثیه یضمن هل ، أغاله ثم العنبی العصیر غصب إذا       



 العصیر مع مساویۀ أو أکثر  للدبس السوقیۀ القیمۀ کانت إذا یعنی ، مثالً للدبس السوقیۀ بالقیمۀ منوط الغاصب ضمان أن الظاهر       
  .  القیمۀ تقلیل بمقدار ضامناً الغاصب کان أقل قیمته کانت إذا ولکن ، یده فی ء الشی مالیۀ تنزل لعدم ، للغاصب ضمان فال

   ؟ المالک من األجرة وأخذ بالدبس العصیر تبدیل مثل أجرة یدعی أنّ للغاصب یجوز هل ثم       

  .  هدراً عمله وکان قباله فی األجرة أخذ له یجوز فال وإذنه المالک أمر غیر من ذلک عمل حیث أنّه الظاهر       

 ثم تعمیرها أجرة السارق وأعطى التعمیر إلى واحتاجت سیارةً شخص سرق لو مثالً ، متعددة موارد فی یأتی سیال الفرع وهذا       
   ؟ ال أم التعمیر على صرفه ما السیارة صاحب من یأخذ أن للسارق فهل ، صاحبها إلى ردها

 ورضاه إذنه بغیر ماله فی تصرف ألنّه ، المصارف هذه إعطاء المالک على ولیس واألخذ اإلدعاء هذا للسارق یجوز ال أنّه الظاهر       
 یسترد أن وله المستقلۀ األعیان لهذه مالک السارق ألنّ ، السیارة من أخذها له یجوز المستقلۀ باألعیان السیارة فی السارق لوزاد نعم. 
  .  ملکه ما

   

  المتنجس الدهن على المعاوضۀ:  الرابعۀ المسألۀ 

 فی إدریس وابن) 435(الغنیۀ فی زهرة وابن) 434(الخالف فی الشیخ ادعاه ، المتنجس الدهن بیع جواز على اإلجماع اُدعی       
  ) .438(والمستند) 437(الجواهر وصاحبا) 436(السرائر

 مانعیۀ عدم من المختار على وأما ، االستثناء بنحو الفرض هذا عنون البیع جواز من مستقلۀ مانعۀ النجاسۀ أن إلى ذهب ومن       
  .  بیعه صحۀ من الکلیۀ األولیۀ القاعدة على ویعنون فیطرح للبیع النجاسۀ

  :  المعتبرة الروایات من عدة بیعه جواز على تدل کان ما وکیف       

 السمن أما:  فقال ، عسل أو سمن أو زیت فی مات جرذ:  قلت:  قال السالم علیه اللَّه عبد أبی عن وهب بن معاویۀ صحیحۀ:  منها       
  ) . 439(به یستصبح والزیت ، حوله وما الجرذ فیؤخذ والعسل

:  یقال أن إلّا ، المتنجس الزیت من اإلنتفاع جواز منها یستفاد ما وغایۀ ، البیع جواز على الصحیحۀ هذه داللۀ فی المناقشۀ یمکن       
  .  المختار هو کما به اإلنتفاع یجوز ما کلّ بیع بجواز

) 440(به لیستصبح اشتراه لمنْ ویبینه یبیعه:  الزیت ذلک بیع فی السالم علیه وقال:  الزیادة هذه توجد للروایۀ الشیخ نقل فی ، نعم       
 .  



 وجواز اإلنتفاع جواز بین المالزمۀ القاعدة إلى احتیاج دون من بیعه جواز على الصحیحۀ تدل وإثباتها الزیادة هذه وجود ومع       
  .  البیع

  .  الراوي من وإضافۀ بزیادة ولیست الروایۀ متن منْ وأنّها الزیادة عدم األصل ألنّ ، الزیادة بهذه األخذ من البد أنه والظاهر       

 ، ومایلیها فألقها جامداً کان فإن فیه فماتت السمن فی الفأرة وقعت إذا:  قال السالم علیه جعفر أبی عن زرارة صحیحۀ:  ومنها       
  ) . 441(کذل مثل والزیت ، به واستصبح تأکله فال ذائباً کان وإن

  .  الماضیۀ کالصحیحۀ الصحیحۀ هذه فی المناقشۀ       

 کان إذا:  فقال ، فیه فتموت الزیت فی أو السمن فی تقع الفأرة عن السالم علیه اللَّه عبد أبا سألت:  قال بصیر أبی صحیحۀ:  ومنها       
  ) . 442(بعته إذا وأعلمهم به فأسرج ذائباً کان وإن ، بقی ما ویؤکل حولها وما فتطرحها جامداً

 بعه:  فقال ؟ ذلک بیع فی تقول ما ، زیت فی مات جرذ فی السالم علیه اللَّه عبد أبی عن وغیره وهب بن معاویۀ موثقۀ:  ومنها       
  ) . 443(به لیستصبح اشتراه لمن وبینه

 إن:  فقال ، فیه فتموت والشراب الطعام فی تقع والدابۀ الفأرة عن السالم علیه اللَّه عبد أبا سألت:  قال الحلبی صحیحۀ:  ومنها       
 ، به تسرّج حتّى فارفعه الصیف کان وإن ، وکله حوله ما فانزع الشتاء کان فإن ، هذا بعض یکون ربما فإنّه زیتاً أو عسالً أو سمناً کان
  ) . 444(علیه ماتت دابۀ أجل من طعامک تترك وال ، علیه کان الذي فاطرح ثرداً کان وإن

  .  الماضیتین األولیین الصحیحتین فی کالمناقشۀ البیع جواز على الصحیحۀ هذه داللۀ فی والمناقشۀ       

:  فقال ، والعسل السمن فی تموت الفأرة عن سأله أنّه - حدیث فی - السالم علیه اللَّه عبد أبی عن األعرج سعید صحیحۀ:  ومنها       
  ) . 445(به أسرج ولکن ، تأکله ال:  فقال ، الزیت فی تموت الفأرة وعن ، بقیته وکل حولها ما خذ:  السالم علیه علی قال

 عن سألته:  قال سماعۀ موثقۀ:  ومنها.        والبیع اإلنتفاع بین المالزمۀ القاعدة على إلّا البیع جواز على تدل ال أیضاً الصحیحۀ وهذه    
  ) . 446(به أسرج:  فقال ؟ الزیت:  فقلت ، الباقی وکل حوله ما فألق جامداً کان إن:  فقال ؟ المیتۀ فیه تقع السمن

  .  الماضیۀ کالروایۀ أیضاً الموثقۀ وهذه       

 والسمن الزیت عن حاضر وأنا السمان األعرج سعید سأله:  قال السالم علیه اللَّه عبد أبی عن عبدالخالق بن إسماعیل خبر:  ومنها       
 السمن وأما ، فال األکل وأما ، للسراج فیبتاع له تبین لمن إلّا تبعه فال الزیت أما:  قال ؟ به یصنع کیف فتموت الفأرة فیه تقع والعسل

 کان إن کذلک والعسل ، به بأس ال ثم حولها وما تحتها ما فیؤخذ أعاله على والفأرة جامداً کان وإن ، کذلک فهو ذائباً کان فإن
  ) . 447(جامداً



 االنتفاع جواز بین المالزمۀ القاعدة ضم مع وإما بصراحتها إما المتنجس الدهن بیع جواز على تدل الروایات هذه ، وبالجملۀ       
  .  بیعه جواز ثبت هنا وإلى ، البیع وجواز

 جامع من نقالً إدریس ابن خبر:  منها:        مالحظتها من فالبد المتنجس الدهن بیع عن النهی من الروایات بعض فی ورد ما وأما       
 قال ؟ قطع بما ینتفع أن له أیصلح أحیاء وهی إلیاتها من یقطع الغنم له تکون الرجل عن سألته:  قال السالم علیه الرضا صاحب البزنطی

  ) . 448(یبیعها وال یأکلها وال بها ویسرج یذیبها نعم: 

 اإلسراج فی بها اإلنتفاع جواز الروایۀ فی وورد ، الدهن أو السمن  أو کالزیت صارت الغنم إلیات من المذاب أن:  بتقریب       
  .  البیع بطالن تدلّ«  یبیعها ال»  وجملۀ ، بیعها عن النهی ذیلها فی ورد ولکن

  .  البزنطی جامع إلى سنده یذکر لم إدریس ابن ألنّ ، مرسلۀ بل اإلسناد ضعیفۀ الروایۀ:  أوالً:  وفیه       

 مع سیما ال ؟ المنفعۀ لهذه بیعها یجوز ال فلم بها اإلستصباح جاز إذا وأما ، لألکل بیعها عدم بمعنى الروایۀ فی الوارد النهی:  وثانیاً       
  .  المجوزة الروایات ورود

 فیه ماتت دهن حب عن سألته:  قال السالم علیه جعفر بن موسى أخیه عن اإلسناد قرب فی المروي جعفر بن علی خبر:  ومنها       
  ) . 449(مسلم من تبعه وال به تدهن ال:  قال ؟ فأرة

  .  غیره أو لإلستصباح کان سواء المسلم من بیعه جواز عدم على تدلّ«  مسلم من تبعه ال»  جملۀ أن:  بتقریب       

  .  اإلسناد ضعیفۀ الروایۀ:  أوالً:  وفیه       

  .  ونحوها بالنجاسۀ اإلعالم دون من البیع أو لألکل البیع على حمله یمکن المسلم من بیعه عن الوارد النهی:  وثانیاً       

 والعقرب الخنفساء فی:  قال السالم علیه علیاً أنّ:  السالم علیه أبیه عن السالم علیه الصادق عن بإسناده الجعفریات خبر:  ومنها       
 وکان السمن فی أو الزیت فی أو العسل فی الدم وفیه اإلدام فی مات شیئاً کان وإن:  قال ، بأکله بأس فال ، اإلدام فی مات إذا والصرد

  ، جامداً

  ) . 450(یباع وال به یستسرج ، یؤکل فال ذائباً کان وإن ، بقیته یؤکل ثم تحته وما فوقه ما جنّبت 

  . المتنجس الدهن بیع بطالن على تدلّ الروایۀ آخر فی «یباع ال»  جملۀ أن:  بتقریب       

  .  اإلسناد ضعیفۀ الروایۀ:  أوالً:  وفیه       

  .  قبلها الواردة «یؤکل فال»  بقرینۀ لألکل یباع ال یعنی «یباع ال»  من الظاهر:  وثانیاً       



 سئل السالم علیه علی عن اإلسناد بنفس الجعفریات خبر:  وهی والصفحۀ الکتاب نفس فی روایۀ فی بالجواز الحکم ورد:  وثالثاً       
  ) . 451(صابوناً یعمله لمن یبیعه - خاصۀً -  الزیت:  قال ، فیموت دم له ء شی فیه یقع الزیت عن

  .  محلّلۀ منفعۀ به ینتفع أن یمکن لمن بیعه جواز على یدلّ ، صابوناً یعمل لمن البیع بجواز والحکم       

 الماضیۀ الروایات مع تتعارض ال عنها وحدیثاً قدیماً المشهور وإعراض وداللتها سندها ضعف مع الروایات هذه ، جملۀوبال       
  .  المجوزة بالروایات وتؤخذ تطرح الروایات فهذه ، بالجواز الحاکمۀ

  .  المجوزة الروایات مع متعارضۀ فصارت ، بها األخذ من البد و الروایات هذه طرح یمکن ال:  قلت إن       

 الوفاء ولزوم وصحته البیع جواز من الکتاب إلطالق موافقۀ ألنّها ، المجوزة الطائفۀ تقدم المعارضۀ تحقق فرض على:  قلت       
:  حنظلۀ بن عمر مقبولۀ فی ورد کما المشهور بأخذ الوارد واألمر بالجواز وحکمهم إلیها المشهور ذهاب مع ، والعهود والبیوع بالعقود

...  فیه ریب ال علیه المجمع فإنّ أصحابک عند بمشهور لیس الذي الشاذ ویترك حکمنا من به فیؤخذ أصحابک عند علیه المجمع» 
»)452 . (  

   

  فروعاً هنا إنّ ثم    

  ؟ االستصباح اشتراط یعتبر هل:  األول    

   ؟ اإلشتراط هذا یعتبر ال أم المعاملۀ فی بها اإلستصباح باشتراط مشروط المتنجس الدهن بیع صحۀ هل       

  .  المقام فی الواردة الروایات بعض ظاهر ودلیله) 453(سرائره فی الحلی ادریس ابن اإلشتراط اعتبار إلى ذهب       

 وموثقۀ األعرج سعید وصحیحۀ الحلبی وصحیحۀ بصیر أبی وصحیحۀ زرارة وصحیحۀ وموثقته وهب بن معاویۀ صحیحۀ:  منها       
  .  الماضیات الخالق عبد بن إسماعیل وخبر سماعۀ

  .  إشتراطها إعتبار وظاهرها ، اإلسراج أو اإلستصباح ذکر المتنجس الدهن بیع جواز فی المرویۀ الروایات فی ورد یعنی       

 دالۀ هی بل ، البیع صحۀ فی اشتراطها یثبت لم المتنجس الدهن لبیع المجوزة الروایات فی اإلستصباح أو اإلسراج ورود:  وفیه       
 هذا على تدلّ فال ، المشتري یأکلها لئال بائعها من نجاستها إعالم لزوم أو.  لذلک البیع فیجوز ، فیها محلّلۀ منفعۀ وجود على

  .  سرهم قدس األصحاب من کثیر إلیه ذهب کما اإلشتراط

  الدهن بنجاسۀ اإلعالم لزوم:  الثانی    



 اعتبار بمعنى ؟ شرطی أو نفسی الوجوب هذا وهل ؟ ال أم مطلقاً یجب وهل ؟ ال أم الدهن بنجاسۀ المشتري إعالم یجب هل       
  :  وجوه ، البیع صحۀ فی إشتراطه

  :  اإلعالم ذکر فیها ورد التی المقام فی الواردة الروایات مالحظۀ والمهم       

  ) . 454(به لیستصبح اشتراه لمن وبینه بعه:  السالم علیه فقال السالم علیه اللَّه عبد أبی عن وغیره وهب بن معاویۀ موثقۀ:  منها       

  ) . 455(بعته إذا وأعلمهم به فأسرج ذائباً کان وإن: ...  حدیث فی قال أنّه السالم علیه اللَّه عبد أبی عن بصیر أبی صحیحۀ:  ومنها       

 فیبتاع له تبین لمن إلّا تبعه فال الزیت أما:  السالم علیه قال: ...  السالم علیه اللَّه عبد أبی عن الخالق عبد بن إسماعیل خبر:  ومنها       
  ) . 456(الحدیث ، للسراج

  .  نحوها أو بأکلها الحرام فی المشتري یقع لئال النفسی الوجوب بنحو للمشتري البائع على اإلعالم وجوب الروایات هذه وظاهر       

 الصالة فی عادةً  یستعمل ما وبین ، فیها اإلعالم بلزوم والشرب األکل فی عادةً یستعمل ما بین اإلعالم فی التفصیل منّا مرّ وقد       
  .  هناك حررناه ما فراجع ، فیها اإلعالم لزوم بعدم واألفراش األثواب من ونحوها

  الجاهل تغریر حرمۀ:  قاعدة    

 القاعدة هذه إلى ویشیر» :  سره قدس فقال ، أثره نقتفی ونحن الجاهل تغریر حرمۀ لقاعدة سره قدس األعظم الشیخ تعرض ثم       
  ) . 457(« المحرّمات فی الموضوع أو بالحکم الجاهل تغریر حرمۀ على الدالۀ المتفرقۀ األخبار من کثیر

  :  ذلک على المختلفۀ األبواب فی الروایات داللۀ إلى مضافاً الواقعی الحرام فی الغیر إلقاء حرمۀ الشارع مذاق من یستفاد:  أقول       

 أبی صحیحۀ نحو ، الواقعی الحرام فی المسلم وإلقاء والتسبیب التغریر توجب ربما فإنّها ، علم بغیر اإلفتاء حرمۀ على دل ما:  منها       
 ولحقه العذاب ومالئکۀ الرحمۀ مالئکۀ لعنته اللَّه من هدى وال علم بغیر الناس أفتى من:  السالم علیه جعفر أبو قال:  قال الحذاء عبیدة

  ) . 458(بفتیاه عمل من وزر

 کتب قال.  عبایه خبر:  نحو ، اإلمام من نشأ تقصیر فی الجماعۀ صالة فی اإلمام على المأمومین أوزار ثبوت على دل ما:  ومنها       
]  تتّمها أن لک ینبغی إمام أنت فإنّما ، تصلّیها کیف صالتک محمد یا أنظر: ...   بکر أبی بن محمد الى السالم علیه المؤمنین أمیر
 علیه ذلک إثم کان إلّا نقص صالتهم فی فیکون بقوم یصلّی إمام  من لیس فإنّه لوقتها تصلّیها وأن[ تخفّفها وال باألرکان تحفظها وأن
  ) . 459(الحدیث ، شیئاً صالتهم من ذلک ینقص وال

 فی فیکون بقوم یصلّی إمام من لیس ، إمام فإنّک ، هی کیف صالتک انظر ثم... » :  هکذا الروایۀ هذه نقل الحرّانی شعبۀ وابن       
 ء شی أجورهم من ینتقص وال أجورهم مثل له کان إلّا یتمها وال ، ء شی صالتهم من ینتقص وال أوزارهم علیه کان إلّا صالتهم

»)460 . (  



 قلت:  قال وهب بن معاویۀ صحیحۀ نحو ، طهر غیر أوعلى جنباً بهم صلى إذا المأمومین صالة اإلمام ضمان على دل ما:  ومنها       
 أن إلّا ، یضمن ء شی أي یضمن ال:  فقال ؟ یضمن أنّه یزعمون هوالء فإنّ ، الفریضۀ صالة اإلمام أیضمن:  السالم علیه اللَّه عبد ألبی

  ) . 461(طهر غیر على أو جنباً بهم یصلی

 جعفر أبی عن مسلم بن محمد صحیحۀ علیه وتدلّ ، المأمومین دون اإلمام على الصالة إعادة لزوم ، هنا الضمان معنى:  أقول       
 خلفه صلّى من یعید وال ، یعید:  قال ؟ صالتهم تنقضی حتّى یعلم فال طهر غیر على وهو القوم یؤم الرجل عن سألته:  قال السالم علیه
  ) . 462(طهر غیر على أنّه أعلمهم وإن

 نفس فی المرویات) 465(یعفور أبی بن اللَّه عبد وموثقۀ) 464(زرارة وصحیحۀ) 463(مسلم بن لمحمد اُخرى صحیحۀ ونظیرها       
  .  الباب

  :  نحو ، فقط القراءة إلى بالنسبۀ اإلمام ضمان روایاتنا فی ورد نعم       

 ولیس ، للقراءة ضامن اإلمام إنّ ، ال:  فقال ؟ اإلمام خلف القراءة عن رجل سأله أنّه:  السالم علیه اللَّه عبد أبی عن  سماعۀ موثقۀ       
  ) . 466(القراءة یضمن إنّما ، خلفه الذین صالة اإلمام یضمن

  .  اإلمام خلف یقرأ أن للمأموم یجوز ال أنه للقراءة اإلمام ضمان معنى:  أقول       

  .  منع بل تأمل محل الجاهل تغریر حرمۀ قاعدة على الروایات من األخیر القسم هذا داللۀ أنّ واإلنصاف       

   نحو للبهیمۀ المحرمۀ واألشربۀ األطعمۀ إطعام کراهیۀ فی الواردة الروایات:  ومنها       

  ) . 467(الخمر الدواب تُسقى أن کره السالم علیه المؤمنین أمیر أنّ:  السالم علیه اللَّه عبد أبی عن غیاث موثقۀ 

 أو أکله للمسلم یحلّ ماال تطعم أو  تسقى وغیرها البقرة البهیمۀ عن سألته:  قال السالم علیه اللَّه عبد أبی عن بصیر أبی وخبر       
  ) . 468(ذلک یکره نعم:  قال ؟ ذلک أیکره ، شربه

 الشیخ استشعرها التی الحرمۀ ال المکلّف اإلنسان إطعام أو سقی إلى بالنسبۀ المغلّظۀ الکراهۀ الروایات هذه من تفادیس ما وغایۀ       
  ) . 469(سره قدس األعظم

 الشامی ربیع أبی خبر نحو ، شربها من وزر الساقی على وأنّ الکافر أو المملوك أو للصبی الخمر سقی حرمۀ على دلّ ما:  ومنها       
 إلّا الدنیا فی خمراً لی عبد یشرب ال ربی أقسم:  حدیث فی وسلم وآله علیه اهللا صلى اللَّه رسول عن السالم علیه اللَّه عبد أبی عن

 یوم الحمیم من سقاه ما مثل سقیته إلّا مملوکاً  أو صبیاً لی عبد یسقیها وال ، له مغفوراً أو معذَّباً الحمیم من منها یشرب ما مثل سقیته
  ) . 470(له مغفوراً أو بعد معذّباً القیامۀ



 ال صبیاً سقاه أو مسکراً  شرب من:  وجل عز اللَّه یقول:  یقول السالم علیه اللَّه عبد أبا سمعت:  قال صالح أبی عجالن ومعتبرة       
 وفعلت المختوم الرحیق من وسقیته الجنۀ لتهأدخ مرضاتی ابتغاء المسکر ترك من ، معذَّباً أو له مغفوراً الحمیم ماء من سقیته ، یعقل

  ) . 471(بأولیائی فعلت ما الکرامۀ من به

 األفاعی سم من اللَّه سقاه الخمر شرب ومن:  قال حدیث فی وسلم وآله علیه اهللا صلى اللَّه رسول إلى بسنده األعمال عقاب وعن       
  ) . 472(شربها من کوزر فعلیه الناس من کان من أو صابئاً أو نصرانیاً أو یهودیاً سقاها ومن:  - قال أن إلى - العقارب سم ومن

 ، والنصارى الیهود نحو الکفار أو الصبی إلى بالنسبۀ حتّى الخمر بشرب المقدس الشارع رضى عدم الروایات هذه من ویظهر       
  .  شربها من کوزر علیه المسلمین من سقاهم ومن

 فیهما ان إناء معه رجل عن السالم علیه اللَّه عبد أبا سألت:  قال سماعۀ موثقۀ نحو المتنجسۀ المایعات إهراق على دل ما:  ومنها       
  ) . 473(ویتیمم جمیعاً یهریقهما:  قال ؟ غیره ماء على یقدر ولیس ، هو أیهما یدري ال قذر أحدهما فی وقع ، ماء

 أحدهما فی وقع ، ماء فیهما إناءان معه رجل عن سئل:  قال -  حدیث فی السالم علیه اللَّه عبد أبی عن الساباطی عمار وموثقۀ       
  ) . 474(ویتیمم جمیعاً یهریقهما:  قال ؟ غیرهما ماء على یقدر ولیس[  الصالة وحضرت]  هو أیهما یدري ال قذر

  .  منه یوضی أو یشربه حتّى للمسلم المشتبه الماء هذا إعطاء جواز عدم على یدلّ باإلهراق األمر أن:  بتقریب       

  :  نحو ، بالمیتۀ یستحلّ ممن إلّا المختلط بیع حرمۀ على دل ما:  ومنها       

) 475(ثمنه وأکل المیتۀ یستحلّ ممن باعه والمیتۀ الذکی اختلط إذا:  یقول السالم علیه اللَّه عبد أبا سمعت:  قال الحلبی صحیحۀ       
 .  

 ویعزل فیعزله منها الذکی یدرك کان وبقرو غنم له کان رجل عن سئل أنّه السالم علیه اللَّه عبد أبی عن له أخرى وصحیحۀ       
  ) . 476(بأس ال فإنّه ثمنه ویأکل المیتۀ یستحلّ ممن یبیعه:  قال ؟ به یصنع کیف اختلط والذکی المیتۀ إنّ ثم ، المیتۀ

  .  هناك حررناه ما فراجع ، وجوازه المختلط بیع حول البحث منّا مرّ وقد       

  :  نحو ، المتنجس بالماء العجین فی ورد ما:  ومنها       

 یستحلّ ممن یباع:  قال ؟ به یصنع کیف النجس الماء من العجین فی السالم علیه اللَّه عبد أبی عن البختري بن حفص صحیحۀ       
  ) . 477(المیتۀ

  ) . 478(یباع وال یدفن:  قال السالم علیه اللَّه عبد أبی عن أصحابه بعض عن عمیر أبی ابن روایۀ وفی       

  :  نحو ، المتنجس المرق إهراق فی ورد ما:  ومنها       



 ، کثیر ومرق کثیر لحم فیه قدر فی قطرت مسکر نبیذ أو خمر قطرة عن السالم علیه الحسن أبا سألت:  قال آدم بن زکریا خبر       
 قال ؟ دم أو عجین فی قطر نبیذ أو فخمر:  قلت:  قال أن إلى.  وکله اغسله واللحم ، الکلب أو الذمۀ أهل یطعمه أو المرق یهراق:  قال

  ) . 479(الحدیث ، شربه یستحلّون فإنّهم ، نعم:  قال ؟ لهم واُبین والنصارى الیهود من أبیعه:  قلت ، فسد:  فقال: 

 فی المحرمات فی بالموضوع أو بالحکم الجاهل تغریر حرمۀ مختلفۀ مواضع فی الکثیرة األخبار هذه من یستفاد ، وبالجملۀ       
 الغیر کان وإن وشربه المسلم ألکل تسبیبه علیه یحرم کذلک مباشرةً وشربه أکله علیه یحرم کما ء شی بحرمۀ العالم وأنّ ، موارد
  .  جاهالً

  اإلغراء أقسام    

       إلى یرجع ال تقسیم إلى سره قدس) 480(األعظم الشیخ تعرض - الجاهل تغریر حرمۀ أعنى -  القاعدة هذه أصل تمامیۀ بعد ثم 
  :  وهو ، آخر صحیح لتقسیم ونتعرض تقسیمه عن أغمضنا ولذا ، العلمیۀ المصطلحات بین سره قدس تخلیطه إلى مضافاً ، محصل

 قسمین إلى ینقسم ، وجهله المباشر الفاعل قبال فی والسکوت الداعی وإیجاد واإلغراء التسبیب من بأقسامه الجاهل تغریر       
  :  رئیسیین

 تبلیغ لوجوب ، بها الجاهل إعالم وجوب فی ریب وال ، اإللهی الکلّی الحکم إلى بالنسبۀ یکون تارة الجاهل جهل:  الف       
 األحکام تعلیم لزوم فی الواردة والروایات النفر آیۀ علیه تدلّ کما ، القیامۀ یوم إلى جیل بعد جیالً الناس على الشرعیۀ األحکام
  .  العلم وبذل وتعلّمه الشرعیۀ

 إلى بالنسبۀ جهله یکون یعنی ، اإللهی الکلّی الحکم ال الخارجیۀ الموضوعات إلى بالنسبۀ یکون الجاهل جهل وتارة:  ب       
  :  أقسام ثالثۀ إلى ینقسم وهذا ، الشخصیۀ الموضوعات على المترتبۀ الجزئیۀ األحکام

 األمور من الموضوع یکون یعنی - اإلحتیاط فیه ولزم وإهماله بترکه الشارع یرضى ال بحیث الموضوع هذا تارة:  األول القسم       
 ألنّ ، الشرعیۀ المحرّمات من لموردا هذا فی الموضوع إعالم وعدم الجاهل وتغریر -  واألموال والفروج الدماء نحو عنده المهمۀ
  .  خطاء بها اإلتیان أو ، الموارد هذه بترك یرضى ال الشارع

 من نعلم تارة فمثالً ، یختلف الحکم بحسب وهذا ، الشارع عند المهمۀ الموارد غیر من الموضوع یکون تارة:  الثانی القسم       
 الفهم ألنّ ، أیضاً حرام فهذا ، یعلم ال من إلى الفقاع أو الخمر أو الحرام أو النجس طعام تقدیم:  نحو ، ذلک جواز بعدم الشارع
  .  إکراهاً أو کان جهالً الغیر بتسبیب أو مباشرة بها اإلتیان بین الفرق عدم المحرمات هذه خطابات من العرفی

 الطهارة:  نحو ، اإلعالم لزوم وعدم ذلک جواز الشارع من ونعلم المهمۀ الموارد غیر من الموضوع یکون تارة:  الثالث القسم       
 فال ، واقعی شرطٌ ال علمی شرطٌ الصلوات إلى بالنسبۀ والنجاسۀ الطهارة أنّ الخارج من نعلم ألننا ، واأللبسۀ األثواب فی والنجاسۀ

  .  جهله على الجاهل وإبقاء األخیرة الموارد هذه فی اإلعالم لزوم بعدم بأس



 اإلعالم لزوم عدم على -  األخیر القسم وهو -  منها واحد ویبقى منها ثالثۀ فی الجاهل تغریر حرمۀ إلى نذهب أقسام أربعۀ فهذه       
  .  فیه

  ؟ الظالل تحت المتنجس بالدهن  اإلستصباح یجوز هل:  الثالث    

 ساکتۀ المقام فی الواردة الروایات ولکن ، الظالل تحت المتنجس بالدهن اإلستصباح جواز عدم أصحابنا قدماء بین المشهور       
  ) . 481(« السقف دون السماء تحت به یستصبح أنّه أصحابنا رووا» :  مبسوطه فی الشیخ قال نعم.  التقیید هذا عن

 من الشیخ مراد أن والظاهر ، الروایات لنقل المعدان«  واإلستبصار التهذیب»  کتابیه فی الخبر هذا ترك بنفسه الشیخ أنّ مع       
 من المشهور أنّ عرفت وقد.  األصحاب فتوى یعنی ، الروایۀ إلى المستند سره قدس مراده بل المصطلحۀ الروایۀ لیست هنا الروایۀ
  :  الوجوه من بعدة علیه واستدلوا ، الظالل تحت به اإلستصباح جواز عدم إلى ذهبوا القدماء

  .  الکلمات بعض فی المدعى اإلجماع:  منها       

  . خالفه إلى األصحاب بعض ذهاب مع ممنوع هنا اإلجماع وجود:  أوالً:  وفیه       

  .  المسألۀ فی اآلتیۀ الوجوه إلى إستناده الحتمال مدرکی هو بل ، تعبدیاً یکن لم وجوده فرض على هنا اإلجماع:  وثانیاً       

  .  الفتوائیۀ الشهرة:  ومنها       

  .  المذکورة الوجوه أحد المشهور مستند کون الحتمال ، هنا بحجۀ لیست ولکنّها محقّقۀ کانت وإن هذه:  وفیه       

  .  آنفاً المذکورة المبسوط فی المرویۀ الشیخ مرسلۀ:  ومنها       

  .  روایۀ کونها منعنا:  أوالً:  وفیه       

  .  بحجۀ فلیست ، ومضمرة سلۀمر هی روایۀ کونها فرض على:  وثانیاً       

 أطعمۀ فراجع ، الظالل تحت به اإلستصباح کراهۀ إلى وذهب بها یأخذ لم - الشیخ أعنی - المرسلۀ لهذه الراوي:  وثالثاً       
  .  قلنا ما تعرف حتّى) 482(المبسوط

  .  المرسلۀ بهذه األخذ یمکن ال ، وبالجملۀ       

 حرام فهو السقف تالقی أن إلى أیاها النار إحالۀ قبل الدهنیۀ األجزاء بعض لتصاعد السقف تنجیس یوجب به اإلستصباح:  ومنها       
 .  

 حرمۀ على دلیل فال غیرها فی وأما والمشاهد المساجد فی تنجیسه یجوز ال نعم.  السقف تنجیس حرمۀ على دلیل ال:  أوالً:  وفیه    
  .  تنجیسه



  .  کرماده لإلستحالۀ بنجس لیس النجس دخان:  وثانیاً       

 عن یمنع ال ، محض إحتمال مجرد کان حیث ، اإلستحالۀ قبل السقف إلى الدهنیۀ األجزاء صعود احتمال مجرد:  وثالثاً       
  .  أصله من مشکوکاً لکونه ، الظالل تحت به اإلستصباح

.  فیه الدخان وجود لعدم أو اإلسراج زمان لقلۀ أو األطراف من لخروجه أو إلرتفاعه إما السقف فی الدخان یؤثر ال ربما:  رابعاً       
  .  المدعى من أخص الدلیل هذا وبالجملۀ

 سواء -  مطلقاً به اإلستصباح جواز على تدلّ بل التقیید هذا عن خالیۀ والروایات ، یتم لم المشهور مستند أن حیث:  والحاصل       
  .  الظالل تحت به اإلستصباح بجواز القول من البد -  السماء تحت أو الظالل تحت کان

  .  العالم هو سبحانه واللَّه.  ء شی تنجیس یوجب وال ، طاهر أنّه من النجس الدخان حکم ظهر أیضاً ذکرنا ومما       

  ؟ االستصباح غیر فی المتنجس بالدهن االنتفاع یجوز هل:  الرابع    

 یؤیدها أیضاً المقام فی الواردة الروایات من وعدة ، وغیره اإلستصباح فی المتنجس بالدهن اإلنتفاع جواز تقتضی األولیۀ القاعدة       
 :  

 من شربا کلب أو فأرة عن وسألته:  قال السالم علیه جعفر بن موسى أخیه عن جعفر بن علی عن بإسناده االسناد قرب خبر:  منها       
  ) . 483(الحدیث ، نحوه أو لسراج به ینتفع ولکن تأکله فال نحوها أو جرّة کان إن:  قال ، سمن أو زیت

 إلى معتبر سند وله ،) 485(الوسائل فی الحر الشیخ قاله کما) 484(کتابه فی رواها جعفر بن علی بأنّ السند تصحیح ویمکن       
  .  جعفر بن علی کتاب

 واألمر ، اإلنتفاعات جمیع یشمل«  نحوه»  وإطالق ، نحوه أو لسراج به باإلنتفاع أمر السالم علیه اإلمام فإنّ واضحۀ وداللتها       
 ، حیۀً وخرجت منها شربت إذا بالفأرة الجرّة تنجس عدم فی الروایات من غیرها بقرینۀ ، واالستحباب التنزه على الفأرة إلى بالنسبۀ

  .  بعضها مرّ کما

 فیه یقع الزیت عن سئل أنّه السالم علیه علی عن السالم علیه أبیه عن السالم علیه الصادق عن بإسناده الجعفریات خبر:  ومنها       
  ) . 486(صابوناً یعمله لمن یبیعه -  خاصۀً - الزیت:  قال ، فیموت دم له ء شی

 دم له ء شی فیه یقع الزیت عن سئل السالم لیهع علیاً أنّ السالم علیه أبیه عن السالم علیه الصادق عن بإسناده النوادر خبر:  ومنها       
  ) . 487(صابوناً یعمله لمن یبیعه:  فقال ، فیموت

 حولها وما ألقاها جامداً کان إن:  قال ، سمن فی وقعت فأرة عن سئل أنّه السالم علیه جعفر أبی عن رفعه الدعائم  خبر:  ومنها       
  .  به یستصبح کله فسد مائعاً کان وإن ، الباقی وأکل



 اللبن أریق ذائباً کان إن:  قال ، فیه فتموت والزیت واللبن والعسل السمن فی تقع الدواب عن السالم علیه المؤمنین أمیر وسئل       
  ) . 488(شاء إن صابوناً یعمله:  الزیت فی:  السالم علیه وقال -  قال أن إلى - والسمن بالزیت واستسرج

 وأما ، به اإلنتفاع یمکن مورد کلّ فی به اإلنتفاع جواز یقتضی أیضاً األصل أن إلّا ضعافاً أکثرها کان وإن الروایات وهذه       
 أو المثال بعنوان إلّا فلیس -  فیه المتنجس الزیت أو بالدهن ینتفعوا بأن -  اإلستصباح أو باإلسراج المتعددة الروایات فی المذکور
 هذا فی بیعه جواز فی الواردة الروایات تقید فال.  لالنتفاع والظاهر الغالب الفرد أنّه أو فقط فیه األعصار تلک فی به االنتفاع انحصار

  .  واإلنتفاع اإلستعمال

  .  مرّ لما اإلستصباح غیر فی المتنجس بالدهن اإلنتفاع یجوز ، وبالجملۀ       

  : النجسۀ وباألعیان بالمتنجسات االنتفاع حکم 

 بالنسبۀ األمر ظهر وهکذا.  أولى بطریق بها اإلنتفاع جاز بیعها جاز فإذا ، المتنجسات بیع جواز الکتاب من سبق فیما الکالم مرّ قد       
 ونحوها المعلّم غیر والکلب والخنزیر المیتۀ:  نحو ، بیعه من النهی وورد المعتبر بالدلیل خرج ما إلّا بیعها جواز من النجسۀ األعیان إلى

  .  بها اإلنتفاع یجوز فکذلک النجسۀ األعیان بعض بیع یجوز فکما ، سبق ما على

 معتبر ردع ثبوت لعدم ، بها اإلنتفاع فیجوز ، المعلّم غیر والکلب والخنزیر المیتۀ:  نحو بیعها یجوز ال الآلتی النجسۀ األعیان وأما       
  .  المقام فی والعقلیۀ الشرعیۀ البراءة وجریان ، بها اإلنتفاع عن شرعی

  .  بالمتنجسات اإلنتفاع یجوز وکذلک ، یجز لم أم بیعها جاز سواء مطلقاً النجسۀ باألعیان اإلنتفاع یجوز ، وبالجملۀ       

   

  : ثبوته ومنشأ وحقیقته االختصاص حقّ 

 له کحیوان المالیۀ عن ملکه سقط أو ، والمدارس والمشاهد کالمساجد مشترك مکان إلى سبق أو مباحاً شیئاً شخص حاز إذا       
 والشوارع کالطرق سواء شرّعاً الناس بین الجائر جعلها إذا المملوکۀ األراضی أو الشط على الماء أو خمراً صار له عنب أو مات

 ویسمى الملک أو المال أو المشترك المکان أو المباح ء الشی إلى بالنسبۀ حقٌ المالک أو السابق أو للحائز ثبت ، ونحوها المغصوبۀ
  . ملکه أو المشترکات عن یده ورفع المال أخذ أو ، الباذل إلى حقّه وانتقال المال أخذ له یجوز ، اإلختصاص هذابحقِّ

 الشط على الماء ومثلها ، ماالً تعد وال لمالکها ملک الحنطۀ من حبۀ:  نحو ، وجه من عموم والملک المال بین أنّ الواضح ومن       
  .  المال بإزائه الیبذل إذ

  .  الناس من معین لشخص ملکاً ولیست أموال ونحوها الغابات وأشجار       

  .  وماالً له ملکاً کانت له أرض أو زید ودار       



 والمتشرعۀ ، ذلک على والعقلیۀ الشرعیۀ القطعیۀ السیرة وثبوته اإلختصاص حقّ وجود على دلیل أقوى بأنّ یدعى أن یبعد ال ثم       
  .  بإزائه المال ویعطون قباله فی المال ویأخذون اعتباره إلى ذهبوا جیل بعد وجیل واألمصار األعصار جمیع فی

 توجب السالم علیهم تقریرهم تستلزم التی السالم علیهم  المعصومین زمن إلى هذا زماننا من المتصلۀ القطعیۀ السیرة هذه ونفس       
  .  المال قبال فی الحقّ هذا معاوضۀ وجواز المقدس الشارع عند رهواعتبا الحقّ هذا ثبوت

  .  بالقبول الحقّ هذا سرهم قدس أصحابنا تلقی سرّ وهذا       

 علیه اإلجماع لظهور» :  اإلختصاص حق ثبوت على مستدالً یقول حیث األحکام مهذب صاحب أشار اإلستدالل هذا إلى ولعله       
  ) . 489(« الشارع عنه یردع ولم الحقّ هذا والعقالء العرف والعتبار

 السبق وحدیث السیرة بعد کان وکیف... » :  فقال المکاسب على تعلیقته فی سره قدس المعاصرین بعض السیرة بهذه واعترف       
  ) . 490(«...  آخر بأمر( اإلختصاص حقّ إثبات أي) إثباته فی والتکلّف النفس إتعاب إلى المطلب إثبات فی حاجۀ ال

  .  القتاد خرط إثباته دون السالم علیهم المعصومین زمن إلى هذا زماننا من إتصالها ولکن محرز فعالً السیرة ثبوت:  قلت إن       

 على دلّ ما نحو ، المبحث هذا فی الواردة الروایات فی تأمل لمن السالم علیهم المعصومین زمن إلى یحرز السیرة إتصال:  قلت       
 هو کان فإذا ، غیره من أحق بأنّه والسوق والمشهد المسجد من مکان إلى السبق على دلّ وما ، الید وجعل بالحیازة الملکیۀ ثبوت
  .  غیره إلى حقّه وانتقال الحقّ هذا قبال فی المال یأخذ أن له فیجوز غیره من أحق

  .  السالم علیهم المعصومین زمن إلى السیرة هذه اتصال على شاهد أقوى الروایات هذه ، وبالجملۀ       

 إن ذلک حول البحث منّا یأتی کما السیرة ضم دون من الروایات هذه بنفس اإلختصاص حق بإثبات:  یقال أن یمکن ربما بل       
  .  فانتظر ، تعالى اللَّه شاء

 ، یجوز ال والخنزیر استثنائه موارد غیر فی والکلب والمیتۀ الخمر مثل إلى بالنسبۀ الحقّ هذا قبال فی المال أخذ:  یقال ال       
  .  الجواز عدم على المشهور به استدل ما فیشمله ، المحظور اإلکتساب تحت دخوله الحتمال

  .  به القائم الحقّ ال واإلنتقال النقل مورد العین نفس جعل إذا هو إنّما اللفظیۀ أدلتهم من والمنساق فتاواهم معقد:  نقول ألنّا       

  :  الوجوه من بعدة اإلختصاص حقّ ثبوت على یستدل أن یمکن ذکرنا ما إلى مضافاً ثم       

 فإذا ، ثابتاً الحقّ هذا یبقى الملکیۀ أو المالیۀ لوزالت بحیث ، ملکهم فی للملّاك ثابتۀ ضعیفۀ سلطنۀ اإلختصاص حقّ أنّ:  منها       
 إذا العنبی العصیر إلى بالنسبۀ األمر وهکذا.  أیضاً الحقّ هذا یبقى الملک وببقاء ، الحیوان على ملکه ویبقى مالیته زالت حیوانه مات
 أو خلّاً بصیرورتها فیها التصرف له یجوز ولذا ، الشارع من الخمر مالکیۀ بإلغاء قلنا إذا حتّى له مالکه إختصاص حقّ یبقى ، خمراً صار

  .  خلّاً المشتري لیجعلها الحقّ هذا على المعاوضۀ



 یقال أن یمکن هل فمثالً ، مالٌ هنا یکن لم ولو مالکه برضاء إلّا الغیر ملک فی والتقلبات التصرفات حرمۀ ذلک على والدلیل       
   ؟ للغیر ملکاً تعتبر ولکنّها ماالً التعتبر الحنطۀ من قلیلۀ حبات فی التصرف بجواز

 حقّ ثبوت على به یستدل أن  یمکن التصرف هذا جواز عدم ونفس  الکلِّ عند ، التصرف هذا جواز عدم البدیهی ومن       
  .  الملکیۀ ذهبت إذا حتى علیه المعاوضۀ وجواز اإلختصاص

  ) . 491(اإلثبات مقام فی علیه الدلیل بعدم الوجه هذا على رداً الفقاهۀ مصباح فی ما ضعف ذکرنا مما فظهر       

 مراتبها بعض بقیت األقوى بحدها الملکیۀ هذه زالت فإذا ، اإلعتباریۀ الملکیۀ من ضعیفۀ مرتبۀ اإلختصاص حقّ أنّ:  ومنها       
  .  واأللوان الکیفیات وزان فوزانها ، بالتشکیک مقولۀ ألنّها ، الضعیفۀ

 للشدة قابلۀ لیست - إضافۀ أو جِدة -  کانت مقولۀ أیۀ من الحقیقیۀ الملکیۀ بأنّ» :  الفقاهۀ مصباح فی علیه أورد أنه:  وفیه       
  .  بأصلها زالت زالت فإذا ، بسیط أمر هی بل ، اُخرى تارة القوي وبحدها تارة الضعیف بحدها تعتبر حتّى والضعف

 ، االُخرى المرتبۀ إلعتبار مغایر مرتبۀ کلّ إعتبار فإنّ ، اإلعتباریۀ فی ذلک یجر لم مراتب ذات الحقیقیۀ الملکیۀ کون سلمنا ولو       
  ) . 492(« بالحقِّ یسمی لکی آخر ء شی هناك یبقى فال وعلیه ، الضعیفۀ للمرتبۀ آخر إعتبار بعده یبق لم القویۀ المرتبۀ إعتبار زال وإذا

.  سره قدس ذکره کما االُخرى المرتبۀ إعتبار مع مغایر مرتبۀ کل وإعتبار ، الحقیقیۀ ال اإلعتباریۀ الملکیۀ فی کالمنا ، نعم:  أقول       
 تابع هذا ألنّ ، منع بل تأمل فمحل«  الضعیفۀ للمرتبۀ آخر اعتبار بعده یبق لم القویۀ المرتبۀ إعتبار زال إذا»  أنه من یقوله ما وأما

 ویکفی معتبِره لجعل وتابع المؤنۀ سهل واإلعتبار ، یبقى القویۀ المرتبۀ زوال مع الضعیفۀ المرتبۀ بقاء على اعتبره فإذا ، المعتَبِر إلعتبار
 اعتبار ثانیاً ثم الحقّ إعتبار أوالً یجعل بأن ، الطولیۀ نحو على  إعتباران هنا المعتَبِر یجعل بأن فیمکن ، لغویته عدم تصحیحه فی

  .  الحقِّ وبقاء الملک بزوال بینهما یفرّق وقد ، األموال فی والملک الحقّ اإلعتباران یجمع وقد ، الملک

 القاصر وبنظرنا ، دلیل إلى نحتاج اإلثبات جهۀ من نعم.  الثبوت جهۀ من فیه إشکال وال ، المعتَبِر لجعل تابع کلّه هذا ، وبالجملۀ       
 على للمتشرعۀ السالم علیهم المعصومین زمن إلى هذا زماننا من المتصلۀ القطعیۀ السیرة بدلیلیۀ اإلثبات مرحلۀ فی یکتفی أن یبعد ال

  .  علیه المعاوضۀ وجواز ، اإلختصاص حقّ ثبوت

 دلّت وقد ، المقدسۀ الشریعۀ فی الثابتات من األمر وهذا.  نفسه بطیب إلّا غیره مال أو ملک فی یتصرف أن ألحد یجوز ال:  ومنها       
 زوال فی وشککنا الملکیۀ زالت فإذا ، بعضها إلى نشیر ، المعتبرة الروایات من عدة أیضاً علیه وتدلّ ، والمتشرعۀ العقالء سیرة علیه

  .  ببقائه الحکم اإلستصحاب مقتضى کان الحکم ذلک

 فسوق المؤمن سباب:  وسلم وآله علیه اهللا صلى اللَّه رسول قال:  قال السالم علیه جعفر أبی عن بصیر أبی موثقۀ:  الروایات فمن       
  ) . 493(دمه کحرمۀ ماله وحرمۀ ، معصیۀ لحمه  وأکل ، کفر وقتاله ،



 أمانۀ عنده کانت من:  قال وسلم وآله علیه اهللا صلى اللَّه رسول أنّ:  حدیث فی السالم علیه اللَّه عبد أبی عن سماعۀ وموثقۀ       
  ) . 494(نفسه بطیبۀ إلّا ماله وال مسلم ء امرى دم یحلّ ال فإنّه ، علیها ائتمنه من إلى فلیؤدها

 ، إخوة المؤمنون إنّما الناس أیها:  الوداع خطبۀ فی قال أنّه وسلم وآله علیه اهللا صلى اللَّه رسول عن الحرّانی شعبۀ ابن ومرفوعۀ       
  ) . 495(منه نفسٍ طیب عن إلّا أخیه مال لمؤمن یحلّ وال

 بن محمد إلى الوارد - الشریف فرجه تعالى اللَّه عجل -  الزمان صاحب من صدر توقیع عن الطبرسی منصور أبی ومرفوعۀ       
 من یفضل ما وصرف منها الخراج وأداء بعمارتها القیام یجوز هل لناحیتنا التی الضیاع أمر من عنه سألت ما وأما:  قال العمري عثمان
 من ؟ مالنا فی ذلک یحلّ فکیف ، إذنه بغیر غیره مال فی یتصرف أن ألحد یحلّ فال ، إلیکم تقرّباً لألجرو احتساباً الناحیۀ إلى دخلها

  ) . 496(سعیراً وسیصلى ناراً بطنه فی یأکل فإنّما شیئاً أموالنا من أکل ومن ، علیه حرم ما منّا استحلّ فقد أمرنا بغیر ذلک من شیئاً فعل

 طیب عن إلّا ماله یحلّ ال ، المسلم أخو المسلم:  قال وسلم وآله علیه اهللا صلى اللَّه رسول عن األحسائی جمهور أبی ابن ومرسلۀ       
  ) . 497(نفسه

  ) . 498(منه نفس طیب بغیر المسلم مال أخذ یجوز وال:  حدیث فی قال أنّه السالم علیه المؤمنین أمیر عن النوري ومرفوعۀ       

 فیها التأمل بعد ولکن ، مالکه طیب عن إلّا الغیر مال فی التصرف جواز عدم على بظاهرها دلت وإنْ الروایات هذه أنّ:  بتقریب       
 أنّها الحرمۀ هذه فی والمالك ، فیه التصرف یجوز ال للغیر ملک أنّه بما الغیر ومال ، الغیر ملک فی التصرف حرمۀ المدار أنّ یظهر
  .  الغیر ملک إلى یشیر عنوان الروایات فی المذکور الغیر مال ولعلّ.  علیه وتعد للغیر ظلم

 بأنّ ، ذلک فی الفرق بعدم نقول ، ملکه ال الغیر مال فی التصرف الحرام أنّ من الروایات لفظ ظاهر على وجمدت أبیت وإن       
 من أظهر ألنّه الروایات فی ذُکر والمال ، نفسه بطیب إلّا الغیر ملک فی والتصرف الغیر مال فی التصرف بین فرقاً یرى ال العرف
  .  نستصحب هذا بقاء فی وشککنا الملکیۀ زالت إذا ثم.  الملک

 لمعارضته ، األحکام فی اإلستصحاب جریان بعدم»  سره قدس الخوئی المحقق ذکره ما اإلستدالل على یرد ال التقریب هذا ومع       
 التصرف حرمۀ عنه سقطت المالیۀ عن ء الشی سقط فإذا ، الغیر مال هو التصرف حرمۀ حکم موضوع وأنّ ، الجعل عدم بأصالۀ دائماً
  ) . 499(« أیضاً الملکیۀ عنه زالت إذا فکیف الغیر ملک فی التصرف حرمۀ على دلیل ال إذ ، المملوکیۀ صفۀ على باقیاً کان إذا حتّى

 الغیر ملک فی التصرف یستلزم ألنّه ، حرام أیضاً الغیر مال فی والتصرف الغیر ملک فی التصرف حرمۀ المدار أنّ:  أوالً:  وفیه       
 فی التصرف الحرمۀ حکم وموضوع ، وماله الغیر ملک فی التصرف بین فرقاً یرى ال العرف أنّ من أقل ال أو.  علیه وتعد ظلم وهو

 فکذلک الغیر ملک فی التصرف یجوز ال کما یعنی ، الحرمتین بین الفرق عدم أو ماله فی التصرف حرمۀ ثبوت وبتبعه ، الغیر ملک
  .  موجود الغیر ملک فی التصرف حرمۀ على فالدلیل ، اآلخر على أحدهما تقدم دون من واحدة مرتبۀ فی ماله فی



 لم ولو الغیر ملک فی التصرف حرمۀ بعدم القول یمکن کیف ، به وأفتى قاله بما سره قدس هو یلتزم أن جداً البعید من:  وثانیاً       
 سبیل على سره قدس منه صدر الکالم هذا أنَّ وأظن.  ومرجعها االُمۀ بفقیه فکیف متفقه من بذلک اإلفتاء یمکن وال ؟ ماالً یکن

  . تعالى اللَّه عند والعلم.  به یفتی أن منه یسمع وال بذلک هو یلتزم وال والمحاورة الجدل

 المعارضۀ عن والجواب األحکام فی اإلستصحاب جریان بعدم سره قدس الخوئی المحقق مبنى فی  یناقش أن یمکن:  وثالثاً       
  .  االُصول علم من یطلب والتفصیل.  المدعاة

  .«  حازملک من» :  المعروفۀ المرسلۀ وهو ، اإلختصاص حقِّ ثبوت على یدلّ ما:  ومنها       

 والظاهر.  الحدیث کتب فی توجد لم ولکن - اإلستداللیۀ وکتبهم الفقهاء ألسنۀ فی اشتهرت وإن -  المرسلۀ هذه إنّ:  أوالً:  وفیه       
  .  والصید الموات وإحیاء التحجیر أبواب فی الواردة الروایات من مصطادة فقهیۀ قاعدة أنّها

 إلیها المشهور استناد یحرز لم إذ ، بالشهرة ضعفها منجبر وغیر االسناد ضعیفۀ أنّها الحدیث کتب فی وجودها فرض على:  وثانیاً       
  .  فقط للتأیید ذکرها یکون أن ویمکن ،

 لیست والحیازة ، ماالً یکن لم ولو للمحیز المحاز ملکیۀ على تدلّ ألنّها ، ثابتۀٌ اإلختصاص حقِّ على داللتها أنّ اإلنصاف ولکن       
 ال فکیف ، الملکیۀ ثبتت اإلستیالء هذا تحقق فإذا ، یده فی وصیرورته ء الشی على الشخص واستیالء المحاز على المحیز ید جعل إلّا

   ؟ بمراتب الملکیۀ من أضعف هو الذي اإلختصاص حقِّ بإثبات والید اإلستیالء هذا اءبق یقدر

 المالیۀ زوال بعد والید اإلستیالء هذا بقاء یثبت فکذلک الملکیۀ یثبت کما ابتداء علیه الید وجعل ء الشی على اإلستیالء ، بالجملۀ       
  .  بمراتب الملکیۀ من أضعف هو الذي وثبوته اإلختصاص حقّ ، والملکیۀ

  :  نحو ، علیه واإلستیالء ء الشی على الید بجعل الملکیۀ ثبوت على دالۀ الروایات من عدة ورود ذلک إلى ومضافاً       

 متاع من کان ما:  قال ، المرأة قبل الرجل أو الرجل قبل تموت إمرأة فی السالم علیه اللَّه عبد أبی عن یعقوب بن یونس موثقۀ       
  ) . 500(له فهو منه ء شی على استولى ومن ، بینهما فهو والنساء الرجال متاع من کان وما للمرأة فهو النساء

 وهو ، صید فهو جناحیه ملک إذا الطیر إنّ:  السالم علیه المؤمنین أمیر قال:  قال السالم علیه اللَّه عبد أبی عن السکونی ومعتبرة       
  ) . 501(أخذه لمن حالل

 حتّى فتبعه طائراً أبصر رجل فی قال السالم علیه المؤمنین أمیر إنّ:  قال السالم علیه اللَّه عبد أبی عن للسکونی اُخرى ومعتبرة       
  ) . 502(أخذت ما وللید رأت ما للعین:  السالم علیه المؤمنین أمیر فقال ، فأخذه آخر رجل فجاء شجرة على سقط



 وسیبها وقامت کلّت قد األرض من فالة فی بعیراً أو ماالً أصاب من:  قال السالم علیه اللَّه عبد أبی عن سنان بن عبداللَّه وصحیحۀ       
 هی وإنّما ، علیها له سبیل وال له فهی ، الموت ومن الکالل من أحیاها حتّى نفقۀ وأنفق علیها فأقام غیره فأخذها یتبعه لم مما صاحبها

  ) . 503(المباح ء الشی مثل

  .  معاً واإلحیاء باألخذ التملک ثبوت األخیرة الصحیحۀ مفاد بأنّ:  یقال أن یمکن ولکن       

 إن:  فقال ، جهد من دابته ترك رجل فی قضى السالم علیه المؤمنین أمیر إنّ:  السالم علیه اللَّه عبد أبی عن السکونی وخبر       
  ) . 504(أصابها لمن فهی کأل وال غیرماء وعلى خوف فی ترکها وإن ، أصابها حیث یأخذها له فهی وأمن وماء کأل فی ترکها

 ملکیۀ الید جعل یثبت أن یمکن وحیث.  الحیوان أو ء الشی على الید بجعل الملکیۀ ثبوت على تدلّ الروایات هذه ، وبالجملۀ       
 بمراتب الملکیۀ من أضعف هو الذي اإلختصاص حقّ تثبت أن یمکن  حدوثها من أقوى هی التی الید هذه بقاء  فکذلک ء الشی

  .  االُولویۀ بطریق

  :  نحو ، الروایات من عدة علیه وتدلّ السبق حدیث:  ومنها       

 أو الحیرة أو بالمدینۀ أو بمکۀ نکون:  قلت:  قال السالم علیه اللَّه عبد أبی عن أصحابه بعض عن إسماعیل بن محمد خبر       
 یومه به أحقّ فهو موضع إلى سبق من:  قال ، مکانه آخر ء فیجی یتوضّأ الرجل خرج فربما ، الفضل فیها یرجى التی المواضع

  ) . 505(ولیلته

 سبق فمن ، کمسجدهم المسلمین سوق:  السالم علیه المؤمنین أمیر قال:  قال السالم علیه اللَّه عبد أبی عن زید بن طلحۀ وخبر       
  ) . 506(کراء السوق بیوت على یأخذ ال وکان ، اللیل إلى به أحقّ فهو مکان إلى

  ) . 507(به أحقّ فهو مسلم إلیه یسبقه ال ما إلى سبق من:  وسلم وآله علیه اهللا صلى النبی عن رفعه الآللی عوالی وخبر       

 وبهذا ، السند ضعف بها یجبر مما أیضاً العملیۀ والشهرة ، المشترکات فی األصحاب بمضمونه أفتى السبق حدیث أنّ:  بتقریب       
  .  الروایات هذه سند ضعف یجبر

 بطریق ء الشی على والید اإلستیالء فبقاء ، الحقّ حدوث موجب علیه الید وجعل ء الشی على اإلستیالء أنّ حیث:  داللتها وأما       
  .  اإلختصاص حقّ ثبوت یعنی وهذا ، ذلک یوجب أولى

 ضعیف أنّه:  أوالً ففیه السبق حدیث اما» :  یقول حیث سره قدس الخوئی المحقق کالم  فی ما یظهر التقریب من ذکرنا وبما       
  .  وکبرى صغرى ء بشی منجبر وغیر السند

 منهم واحد لکلِّ یکون بأن ، المسلمین بین المشترکۀ الموارد مورده فإنّ ، الحدیث هذا حدود عن خارج فیه نحن ما إنّ:  وثانیاً       
 علیهم الموقوف من أحد إلیها سبق فإذا ، وغیرها والرباطات والمدارس والمشاهد المساجد من العامۀ کاألوقاف ، بها اإلنتفاع حقّ



 على یدلّ فإنّما الحیازة موارد إلى عممناه ولو.  ذلک من وممانعته مزاحمته غیره على حرمت الوقف علیها انعقد التی بالجهۀ وأشغلها
  ) . 508(« الملکیۀ زوال بعد وملکه المالک بین العلقۀ بقاء على یدل وال ، المحاز فی للمحیز الجدید الحقِّ ثبوت

  .  اإلختصاص حقِّ ثبوت على اإلجماع دعوى:  ومنها       

  .  بالمحصل فکیف المنقول اإلجماع وجود یثبت لم:  أوالً:  وفیه       

  .  جمیعها أو الماضیۀ الوجوه أحد وهو ، مدرکه مالحظۀ من فالبد ، مدرکی فهو اإلجماع وجود فرض على:  وثانیاً       

 لیس هنا المدعى اإلجماع ، السالم علیه المعصوم قول عن کاشفاً کان إذا حجۀ بل ، مستقلۀ بحجۀ لیس عندنا اإلجماع:  وثالثاً       
  .  السالم علیه المعصوم قول عنه یستکشف ولم الحد بهذا

 له ویجوز ، والملکیۀ المالیۀ ولوزالت والملک المال على للمالک اإلختصاص حقّ ثبوت ذکرنا ما جمیع من ظهر ، وبالجملۀ       
  .  العوض مع أو عوض بال الحقِّ هذا على المصالحۀ

 ینافی ال الملْک وعدم... » :  القواعد على شرحه فی سره قدس الغطاء کاشف جعفر الشیخ األکبر الشیخ الجد العالمۀ قال ولذا       
 أصل على فیبقی ، المحظور اإلکتساب تحت دخوله فی یشَک) 509(إلنفکاکه ء الشی ودفع ، محلّلۀ منفعۀ له فیما اإلختصاص ثبوت

  ) . 510(« الجواز

 دفع لعلّ بل ، له بالمزاحمۀ عرفاً الظلم لتحقق إلیه سبق لمن اإلختصاص حقّ له بأنّ:  یقال قد نعم» :  الجواهر صاحب وقال       
  ) . 511(«...  عنه العوض دفع لعدم به التکسب صدق عدم ضرورة ، به بأس ال عنه اإلختصاص ید لرفع العوض

 سقوط مقتضى:  یقال أن إلّا اللهم» : یقول حیث - ظله مد -  األستاذ شیخنا کالم فی المناقشۀ یظهر الجواهر صاحب ذکره وبما       
 اإلعراض أو علیه المصالحۀ بعنوان ولو المال أخذ وأن ، العقالء اعتبار فی مالیۀ له تکون ال ما کسائر کونه شرعاً المالیۀ عن ء الشی

  ) . 512(«...  بالباطل المال لذلک أکل عنه

 فی کما بالباطل أکله من عنها اإلعراض أو علیها المصالحۀ بعنوان ولو المال أکل» :  أیضاً التعلیقۀ ختام فی - ظله مد -  وقال       
  ) . 513(« یخفى ال کما ، العقالء اعتبار فی ماالً یکون ال ما سائر

 ، بالباطل للمال أکالً یکون فال ، اإلختصاص حقّ قبال فی المال بأخذ التکسب صدق عدم المناقشۀ ظهور فی الوجه:  أقول       
  .  المقام فی البراءة إصالۀ فیجري ، التکسب عنوان صدق فی الشک من أقل وال.  فافهم

 حیث بالعوض الحقّ هذا ومعاوضۀ اإلختصاص حقِّ بثبوت اإلفتاء بعد سره قدس اإلصفهانی الفقیه کالم فی ما ظهر أیضاً ومنه       
 عنها ویعرض یده لیرفع ماالً الغیر بذل لو نعم.  المحظور اإلکتساب فی دخوله یبعد ال بل ، إشکال من یخلو ال لکنّه... » :  یقول

  ) . 514(«...  اإلشکال من سلم الباذل فیحوزها



 ذکره ما یخرجه ال دخوله فرض على و ، المحرّم االکتساب فی بالمال اإلختصاص حقِّ على المعاوضۀ  دخول منعنا قد:  أقول       
  .  حال کلّ على للَّه والحمد.  اإلشکال من یسلم فال ، کالمه آخر فی سره قدس

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  :  الثانی النوع       

   

   

   

  به یقصد ما لتحریم یحرم ما    

   

  أقسام ثالثۀ على وهو    

   

   

   



   

   

   

   

   

   

  األول القسم    

   

  :  ذلک ونحو اللهو وآالت القمار وآالت والصلبان کاألصنام الحرام إلّا الهیئۀ بهذه منه یقصد ال خاصۀ هیئۀ على اشتمل ما       

   

  : المبتدعۀ العبادة هیاکل:   منها -  1    

  :  الوجوه من بعدة بیعها حرمۀ على استدل وقد ، والوثن والصنم کالصلیب       

   االجماع:  األول الوجه 

 على علمائنا خالف عدم ادعى) 515(المنتهى فی الحلی العلّامۀ:  منهم ، األصحاب من جماعۀ کالم فی اإلجماع ادعی قد       
 الفائدة مجمع فی األردبیلی المحقق اإلجماع وادعى ، المبتدعۀ العبادة هیاکل من وغیرهما والصلبان األصنام عمل تحریم

  ) . 519(کتابه فی الجواهر وصاحب) 518(الشیعۀ مستند فی والنراقی) 517(الریاض فی الطباطبائی علی والسید) 516(والبرهان

 مستندهم وأنّ مدرکیاً کونه الحتمال ، مفید غیر ولکنّه - األصحاب کلمات فی ممکناً کان وإن - اإلجماع تحصیل:  وفیه       
  .  المسألۀ فی اآلتیۀ الوجوه إحدى

   العقول تحف روایۀ:  الثانی الوجه 

 الصناعۀ اللَّه حرّم إنّما وذلک» :  قال أن إلى) 520(«...  جهۀ من عنه منهی هو مما الفساد فیه یکون أمر فکلّ» :  فیها ورد حیث       
  ) . 521(« واألصنام والصلبان به ملهو وکلّ والشطرنج والمزامیر البرابط نظیر محضاً الفساد منها ء یجی التی کلّها هی حرام التی

  .  شیئاً الفقه فی تفید فال ، مرسلۀ مرفوعۀ فهی روایۀ تکون أن فرض وعلى ، أصالً روایۀ هذه کون عن منعنا قد:  وفیه       



  :  الثالث الوجه 

  ) . 522(« منکُم تَرَاضٍ عن تجارةً تَکُونَ أَن إِالَّ بِالْباطلِ بینَکُم أَموالَکُم تَأْکُلُواْ الَ»:  تعالى قوله       

  .  بیعها یجوز فال ، معاً والعرفی الشرعی الباطل الشریفۀ اآلیۀ فی بالباطل والمراد ، بالباطل له أکل بأزائها المال أکل أنّ:  بتقریب       

 العوضین شرائط بیان بصدد لیست اآلیۀ ولکن ، وعرفاً شرعاً الباطل یعم ما الشریفۀ اآلیۀ فی بالباطل المراد أنّ الظاهر نعم:  وفیه       
  .  المقام فی بإطالقها یتمسک حتّى

  :  الرابع الوجه 

  ) . 523(«فَاجتَنبوه الشَّیطَانِ عملِ منْ رِجس واألَزالَم واألَنصاب والْمیسرُ الْخَمرُ إِنَّما»:  المائدة سورة فی تعالى قوله       

  ) . 524(«الْأَوثَانِ منَ الرِّجس فَاجتَنبوا»:  الحج سورة فی تعالى وقوله       

  ) . 525(«فَاهجرْ والرُّجزَ»:  المدثر سورة فی تعالى وقوله       

  ) . 526(« األصنام فاهجر معناه:  والزهري وقتادة ومجاهد عباس ابن قال» :  األخیرة اآلیۀ ذیل فی الشیخ قال       

  .  وحرمته البیع عن اإلجتناب یقتضی المطلق الهجر وکذا المطلق االجتناب أن:  بتقریب       

 حتّى إطالقٌ اآلیات فی ولیس ، بقداستها القول وعدم عبادتها ترك یعنی واألوثان األصنام من والهجر االجتناب أن:  وفیه       
  .  بیعها بطالن یشمل

  :  الخامس الوجه 

  .«  ثمنه علیهم حرّم شیئاً قوم على حرّم إذا اللَّه إنّ» :  المشهور بالنبوي االستدالل       

 ، العبادة ألجل وإحداثها عملها حرّمت فکذلک والصلبان واألوثان األصنام عبادة الشریعۀ فی حرّمت حیث أنه:  بتقریب       
  .  قبالها فی الثمن وأخذ وشراؤها بیعها فیها حرّمت وکذلک

 فی«  األکل»  کلمۀ ووجود ، والرفع اإلرسال نحو على إلّا طرقنا من الروایۀ هذه ورود عدم الکتاب أول فی ذکرنا قد أنّه:  وفیه       
  .  شیئاً المقام فی وال الفقه فی تفید فال ، نقلها موارد

   االسالم دعائم فی رواه ما:  السادس الوجه 



 وسلم وآله علیه اهللا صلى اللَّه رسول أنّ السالم علیهم آبائه عن السالم علیه أبیه عن السالم علیه اللَّه عبد أبی عن روینا» :  قال       
 میتۀ هی:  وقال العذرة بیع وعن الخمر ثمن وعن الفحل عسب وعن ، واألصنام والخنزیر والدم المیتۀ بیع وعن األحرار بیع عن نهى

»)527 . (  

  .  بطالنها فی ظاهرٌ األصنام بیع عن النهی أن:  بتقریب       

 دعائم کتاب حول الکالم منّا مرّ وقد ، مرفوع بل مرسل بل ضعیف سندها ولکن تام بیعها بطالن على الروایۀ داللۀ أن:  وفیه       
  .  هناك حررناه ما فراجع الکتاب ، أول فی االسالم

  :  السابع الوجه 

 من حراماً صار نفسه فی الحالل الخشب بیع کان وحیث ، صنماً أو صلیباً یتخذه ممن الخشب بیع عن النهی على الدالۀ الروایات        
  . بالحرمۀ اُولى فبیعهما ، الجهۀ هذه

 برابط یتخذه ممن فباعه خشب له رجل عن أسأله السالم علیه اللَّه عبد أبی إلى کتبت:  قال اُذینۀ بن عمر صحیحۀ:  الروایات من       
  ) . 528(ال:  قال ؟ صلباناً یتخذه ممن فباعه خشب له رجل وعن.  به بأس ال:  فقال ؟

  ) . 529(ال:  قال ؟ والصنم للصلیب یصنع أبیعه التوت عن السالم علیه اللَّه عبد أبا سألت:  قال حریث بن عمرو خبر:  ومنها       

 السالم علیه المعصوم زمان إلى المتصلۀ القطعیۀ السیرة قیام ویؤیده ، الوجیه الوجه هو وهذا» :  سره قدس الخوئی المحقق قال       
 وعلی وسلم وآله علیه اهللا صلى النبی أتلف کما ، الفساد لمادة حسماً إتالفها وجوب أیضاً ویؤیده ، العبادة هیاکل بیع حرمۀ على
  ) . 530(« إتالفها جاز لما بیعها جاز لو فإنّه ، مکۀ أصنام السالم علیه

 ونظیرها واألُوثان األصنام من العبادة هیاکل بیع حرمۀ فی اإلشکال ینبغی وال فیه المناقشۀ یمکن ال تام الوجه هذا ، وبالجملۀ       
  :  اآلتی والدلیل التام الدلیل هذا بعد الصلبان

  :  العقلی الدلیل:  الثامن الوجه 

 یترتب بعقد الوفاء وجوب الشارع یجعل فکیف ، األقدس الشارع عند مبغوض وأنّه واألصنام األُوثان عبادة بقبح مستقل العقل       
 علیه یترتب عقد على الوفاء وجوب جعل بعدم مستقل فکذلک األُوثان عبادة بقبح مستقل هو کما والعقل ، عنده المبغوض هذا علیه

  .  روایۀ ورود إلى  نحتاج فال بیعها بحرمۀ یستقل العقل ألنّ ، الروایات فی مستقالً بیعها حرمۀ ورود عدم سرّ هذا ولعلّ ، األُوثان عبادة

 التی الصور فی وبطالنه بیعها حرمۀ فی االشکال ینبغی ال» :  یقول حیث سره قدس الخمینی المحقق البیان هذا إلى أشار ولعله       
 بالعقد الوفاء وإیجاب البیع تنفیذ قبح بل ، ومبغوضیته األُوثان عبادة علیه یترتب ما بقبح العقل إلستقالل ، الحرام علیها یترتب

  ) . 531(« تعالى اللَّه غیر عبادة علیه المترتب



 وتحریم وساقیها وعاصرها ومشتریها بایعها ولعن الخمر تحریم فی الواردة الروایات من ورد مما بیعها حرمۀ حکم استفادة وأما       
 اللَّه عبد وأبی السالم علیه جعفر وأبی وسلم وآله علیه اهللا صلى اللَّه رسول عن المستفیضۀ الروایۀ من استفادتها أو ، سحتاً وجعله ثمنها
  .  وثن کعابد الخمر مدمن:  قالوا السالم علیهم أنّهم السالم علیه

 من العبادة هیاکل بیع حرمۀ استفادة یعنی ، إلیه وإناطته آخر موضوع إلى موضوع حکم سرایۀ وهو ، بالقیاس ء شی فأشبه       
 هیاکل إلى بالنسبۀ بل ، بینهما مشترك الفساد أنّ بإدعاء إلیها بالنسبۀ الشارع وتشدید وتحریمها الخمر باب فی الواردة الروایات

  .  ذکرت کما بالقیاس ء شی أشبه الدعوى وهذه.  أکثر والفساد أشد األمر کان العبادة

  :  لفروع التعرض ینبغی العبادة هیاکل بیع حرمۀ على االستدالل عن الفراغ بعد ثم       

   

  : األول الفرع 

 إلى بالنظر بیعها یجوز فهل - ونحوها الغالیۀ الجواهر أو الفضۀ أو الذهب من صنعت بأنّها - قیمۀ العبادة هیاکل لمادة کانت إذا       
 فی یملک ال وما  یملک ما بیع حکم الفرض هذا فی یجري وهل ؟ ال أم هیئتها على الفساد ترتب مع قیمۀ ذات هی التی مادتها
 ویقسط باطل الخنزیر إلى وبالنسبۀ صحیح الشاة إلى بالنسبۀ فالبیع معاً والخنزیر الشاة بیع نحو بإزائهما الثمن یقسط بأنّ واحدة معاملۀ
   ؟ یجري ال أم ، بینهما الثمن

 فیه نحن ما وأما ، والخنزیر الشاة نحو غیره عن مستقل وجود منهما واحد لکلِّ کان إذا یملک ال وما یملک ما بیع صحۀ الظاهر       
 أو الصنم وهو واحداً شیئاً إلّا لیس العرف بنظر ولکنّهما -  الفلسفیۀ العقلیۀ بالدقۀ متعددین مختلفین شیئین کانا وإن -  والمادة فالهیئۀ
  .  یملک ال وما یملک ما بیع نظیر ولیس والهیئۀ المادة بأزاء الثمن یقسط ال ولذا ، الصلیب أو الوثن

  .  العالم هو سبحانه واللَّه.  قیمۀ لمادتها کانت ولو بیعها یجوز فال عبادتها فساد بیعها على بترت إذا ، وبالجملۀ       

  : الثانی الفرع 

   ؟ ال أم بیعها یجوز فهل قیمۀ لمادتها وکانت عبدتها النقراض عبادتها فساد بیعها على یترتب لم إذا       

 قیمۀ لمادتها وکانت البین فی فساد یکن لم وإذا ، علیها المترتب الفساد حرمۀ جهۀ من إلّا لیست بیعها حرمۀ علّۀ أن الظاهر       
  .  بیعها حینئذ فیجوز

  .  بیعها ثم هیئتها تغییر حینئذ األحوط ، نعم       

  : الثالث الفرع 



 فهل ونحوهما الحجر أو الخشب من صنعت بأن -  قیمۀ لمادتها تکن ولم عبدتها النقراض عبادتها فساد بیعها على یترتب لم إذا       
   ؟ ال أم ونحوها المتاحف فی لحفظها أو للتزیین بیعها یجوز -

  .  العالم هو سبحانه واللَّه.  علیها الفساد ترتب لعدم ، حینئذ بیعها یجوز الظاهر       

  : الرابع الفرع 

   ؟ ال أم قیمتها إلى بالنسبۀ ضمانٌ ومتلفها کاسرها على وهل ؟ فقط عبدتها وجود فرض فی یجب أو ؟ مطلقاً کسرها یجب هل       

 على فلیس مالیتها الشارع ألغى حیث الفرض هذا وفی ، علیها الفساد وترتب عبدتها وجود فرض فی کسرها یجب أنّه الظاهر       
  .  ضمان ومتلفها کاسرها

 بقاعدة ضامن له فهو الغیر وأتلفها مالیتها الشارع یلغ ولم قیمۀ ذا ماالً کانت وحیث ، کسرها یجب لم الفرض هذا غیر فی ولکن       
  .  العالم هو سبحانه واللَّه.  اإلتالف

  : الخامس الفرع 

 -  نادرة منفعۀ تعد ال بحیث - محلّل لعمل اُخرى وآلۀ العبادة هیکل بین مشترکۀ خاصۀ هیئۀ فرض لو ، نعم» :  األعظم الشیخ قال       
  ) . 532( )533(المسالک فی به اعترف کما المحللۀ المنفعۀ تلک بقصد البیع جواز فاألقوى

 ولو المحلّلۀ المنفعۀ تلک بقصد البیع فیجوز نادرة المحلّلۀ المنفعۀ کون عدم بعد ألنه ، سره قدس الشیخ ذکره ما صحۀ الظاهر       
  .  بیعها یجوز فال المحرمۀ والمنفعۀ الحرام العمل قصد إذا وأما ، والمحلل المحرّم العمل بین مشترکۀ الهیئۀ کانت

 ء الشی من استفاد البایع أنّ یعنی ، ء الشی على المترتب الخارجی العمل به المراد بل ، المعاملۀ حین النیۀ لیس هنا بالقصد والمراد       
  .  بیعه على له باعث أیضاً والنیۀ القصد هذا ثم.  المحرمۀ ال المحللۀ الجهۀ فی عمالً

 األقوى بل» :  یقول حیث -  مدظله - ) 534(أساتذتنا بعض واستصوبه سره قدس اإلیروانی المحقق کالم فی ما ظهر ذکرناه ومما       
 من جهۀ من الصالح فیه لهم یکون ء شی وکلّ» :  السالم علیه قوله بعموم مؤیدةً ، المعامالت صحۀ أدلۀ لعموم مطلقاً البیع جواز

  ) . 535(«...  المحلّلۀ المنفعۀ قصد اعتبار على دلیل وال ، «الجهات
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 الشیخ نفى وقد ،) 538(والجواهر) 537(والمستند) 536(الریاض أصحاب نحو بعض کالم فی بیعها حرمۀ على اإلجماع ورد قد       
  .  المسألۀ فی الخالف) 539(األعظم



  :  المقام فی الواردة الروایات وبعض السابقۀ المسألۀ فی الماضیۀ الوجوه علیه تدلّ ذلک إلى مضافاً       

 واألَنصاب والْمیسرُ الْخَمرُ إِنَّما»:  تعالى قوله فی السالم علیه جعفر أبی عن القمی تفسیر فی المروي الجارود أبی خبر:  منها       
الَماألَزو سنْ رِجلِ ممطَانِ عالشَّی وهبتَنفَاج لَّکُمونَ لَعحا:  قال) 540(«تُفْلا:  -  قال أن الى - الشراب من مسکر فکلّ الخمر أموأم 

 التی فاألقداح:  األزالم وأما ، المشرکون تعبدها کانت التی فاألوثان:  األنصاب وأما ، میسر قمار وکلّ الشطرنج و فالنرد:  المیسر
 رجس وهو ، محرّم اللَّه من حرام هذا من ء بشی واإلنتفاع وشراؤه بیعه هذا کلّ ، الجاهلیۀ فی العرب من المشرکون بها تستقسم کانت

  ) . 541(األوثان مع والمیسر الخمر اللَّه وقرن ، الشیطان عمل من

  .  وإرسال ضعف سندها فی ولکن ، واضحۀ القمار آالت بیع بطالن على الروایۀ داللۀ       

 ثمنه وأکل حرام الشطرنج بیع:  قال السالم علیه اللَّه عبد أبی عن بصیر أبی عن ، السرائر فی المروي البزنطی جامع خبر:  ومنها       
 لحم فی یده کالخائض یده فیها والخائض ، موبقۀ وکبیرة معصیۀ بها الالهی على والسالم ، شرك بها واللعب کفر واتخاذها سحت

 إلیها والناظر بها والالهی ، اُمه فرج فی کالناظر إلیها والناظر ، الخنزیر لحم مس من یغسلها کما یده یغسل حتّى له صالة ال ، الخنزیر
 ، النار من مقعده تبوأ فقد بها اللعب على جلس ومن ، سواء اإلثم فی تلک حالته فی بها الالهی على والسالم بها یلهی ما حال فی

 اللَّه من بسخط أهلها باء التی المجالس من فإنّها ، بلعبها والمغرور الالهی ومجالسۀ وإیاك ، القیامۀ فی علیه حسرةً ذلک عیشه وکان
  ) . 542(معهم فیعمک ساعۀ کلِّ فی یتوقعونه

 سندها فی ولکن ، الفرق بعدم القمار آالت من غیرها فی بها االستدالل ویمکن فقط الشطرنج بیع بطالن على تدل الروایۀ       
  .  لنا معلوم وغیر السرائر فی مذکور غیر الجامع صاحب والبزنطی الحلی ادریس ابن بین الواسطۀ ألنّ ، إرسال

 والعرطبۀ والکوبۀ والشطرنج بالنرد اللعب عن نهى وسلم وآله علیه اهللا صلى إنّه وسلم وآله علیه اهللا صلى النبی مناهی خبر:  ومنها       
  ) . 543(النرد بیع عن ونهى -  والعود الطنبور وهی -

  .  ضعف سندها فی ولکن ، الفرق بعدم غیرها إلى التعدي ویمکن ، القمار آالت أحد وهو ، النرد بیع بطالن على تدلّ الروایۀ       

 الحجام وکسب البغی ومهر اللقاح وثمن المیتۀ ثمن:  السحت من:  قال السالم علیه علی عن بإسناده الجعفریات خبر:  ومنها       
 ، النرد وثمن الشطرنج وثمن ، صاحبه به یزن میزاناً أو صاحبه یکیله قفیزاً إلّا والمیزان الفرطون وأجر القفیز وأجر الکاهن وأجر

  ) . 544(الحدیث
  

 فی ولکن ، القمار آالت من غیرهما وبین بینهما الفرق بعدم التعدي ویمکن ، والنرد الشطرنج بیع بطالن على تدلّ والروایۀ       
  .  ضعف سندها



 النرد:  قال السالم علیه الحسن أبی عن خالد بن معمر صحیحۀ القمار آالت من غیرهما وبین بینهما الفرق عدم على وتدلّ       
  ) . 545(میسر فهو علیه قومر ما وکلّ واحدة بمنزلۀ عشر واألربعۀ والشطرنج

 المشهور علیه کما ، بیعها بطالن فی إشکال فال - القمار وهو -  الحرام إلّا القمار آالت بیع على یترتب ال حیث کان ما وکیف       
  .  اإلجماع بل

 أخذ یجوز وال محرَّم حرام ذلک وکلّ ، مطلقاً بها اللعب - 3 بیعها - 2 القمار آالت صنع -  1:  ثالث مسائل هنا أنّ فلیعلم ثم       
  .  قبالها فی ء شی
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 وریاض) 546(والبرهان الفائدة مجمع:  نحو الفقهیۀ الکتب من عدة فی مطلقاً اللهو آالت بیع بطالن على اإلجماع حکی قد       
 هیاکل فی الماضیۀ والوجوه اإلجماع بعد - بیعها بطالن على وتدلّ ،) 549(الکالم وجواهر) 548(الشیعۀ ومستند) 547(المسائل

  :  المقام فی الواردة الروایات بعض - المبتدعۀ العبادة

 اللَّه إنّ:  قال أنّه وسلم وآله علیه اهللا صلى اللَّه رسول عن أمامۀ أبی عن مرسالً تفسیره فی الرازي الفتوح أبی الشیخ خبر:  منها       
 آالت إنّ:  -  قال أن إلى -  الجاهلیۀ وأمور واألوثان واألوتار والمعازف المزامیر أمحو أن وأمرنی للعالمین ورحمۀً هدى بعثنی تعالى

  ) . 550(الحدیث ، حرام بها والتجارة وثمنها وبیعها شراؤها المزامیر

  .  إرسال سندها فی ولکن واضحۀ اللهو آالت بیع بطالن على الروایۀ داللۀ       

  ) . 551(فأبطله بربطاً کسر رجل إلیه رفع أنّه السالم علیه علی إلى بإسناده الجعفریات خبر:  ومنها       

 إعطاء یجوز فال ماالً یکن لم فإذا ، البربط مالیۀ إلغاء على یدل السالم علیه المؤمنین أمیر قبلِ من الدعوى إبطال إن:  بتقریب       
 ، مطلقاً اللهو آالت بیع ببطالن الحکم یجري اللهو آالت من وغیرها البربط بین الفرق عدم إلحاق ومع.  بیعه یجوز فال ، بإزائه المال
  .  ضعف الروایۀ سند فی ولکن

 الرجل على یوجب ولم فأبطله بربطاً کسر رجل إلیه رفع أنّه السالم علیه المؤمنین أمیر إلى رفعه االسالم دعائم خبر:  ومنها       
  ) . 552(شیئاً

  .  کسابقتها الروایۀ هذه فی الکالم       

 تعدى من:  السالم علیه المؤمنین أمیر عن السالم علیهم آبائه عن السالم علیه اللَّه عبد أبی عن رفعه للدعائم آخر خبر:  ومنها       
  ) . 553(فأبطله بربطاً کسر رجل إلیه ورفع ، فیه علیه ء شی فال فأتلفه کسبه یحلّ ال مما ء شی على



  .  إرسالٌ السند وفی واضحۀ الداللۀ       

 خرق أو المالهی بعض أو اللعب من لعبۀ أو بربطاً کسر من:  قال أنّه السالم علیه جعفر أبی عن رفعه للدعائم ثالث خبر:  ومنها       
  ) . 554(علیه غرم وال أحسن فقد خمر أو مسکرٍ زق

  .  إرسالٌ السند فی ولکن ، باطل فبیعها بإزائها المال إعطاء یجوز فال األشیاء هذه مالیۀ عدم على الروایۀ تدلّ       

 یلعب وما والمزامیر والکوبۀ الدف حرّم اللَّه إنّ:  قال أنّه وسلم وآله علیه اهللا صلى النبی عن رفعه الراوندي قطب خبر:  ومنها       
  ) . 555(به

 السند فی ولکن ، باطالً البیع کان بیعها حرم فإذا ، أیضاً بیعها ملفیش ، مطلقاً ورد اآلت هذه إلى بالنسبۀ التحریم أن:  بتقریب       
  .  إرسال

 والمزمار الزفن عن أنهاکم:  وسلم وآله علیه اهللا صلى اللَّه رسول قال:  قال السالم علیه اللَّه عبد أبی عن السکونی معتبرة:  ومنها       
  ) . 556(والکبرات الکوبات وعن

 وهی - والکَبر - والصغیر الطبل وهی -  والکوبۀ -  الرقص وهو -  الزفن عن وسلم وآله علیه اهللا صلى اللَّه رسول نهى:  بتقریب       
  .  باطالً بیعها فصار ، بیعها فیشمل ، مطلقۀ األمور هذه عن وسلم وآله علیه اهللا صلى ونهیه -  الطبل

 و 17/  316 الشیعۀ وسائل من به یکتسب ما أبواب من 101و 100 الباب إلى شئت إن فراجع الروایات من ذلک غیر:  ومنها       
 به یکتسب ال وما به یکتسب ما أبواب من 21 والباب ، 13/  215 الوسائل مستدرك من به یکتسب ما أبواب من 79 والباب ، 312
 عنوان ذیل فی 11/  154 السالم علیهم البیت أهل أحادیث موسوعۀ وکتابنا ، روایۀ ثالثون وفیه 22/  244 الشیعۀ أحادیث جامع من

  .  الموسیقى

  .  المقام فی الواردة الروایات ، السابقۀ الوجوه إلى مضافاً علیه وتدل ، إجماعی مذهبنا فی اللهو آالت بیع بطالن ، وبالجملۀ       

 أخذ یجوز وال محرّم حرام ذلک وکلّ ، بها واللهو - 3 وبیعها - 2 اللهو آالت صنع -  1:  ثالث مسائل أیضاً هنا أنّ فلیعلم ثم       
  .  القمار آالت فی مرّ کما قبالها فی ء شی
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  .  فقط المادة ال ، والمادة الهیئۀ مجموع على المعاوضۀ وقصد اقتنائها بتحریم قلنا إذا       



 بهما والتزین اقتنائهما مطلق أو والشرب األکل فی استعمالهما والفضۀ الذهب أوانی استعمال حرمۀ من المتیقَّن القدر هل ثم       
  :  المقام فی الواردة الروایات مالحظۀ من فالبد ؟ حرام أیضاً

:  فقلت ، فکرهها والفضۀ الذهب آنیۀ عن السالم علیه الرضا الحسن أبا سألت:  قال بزیع بن إسماعیل بن محمد صحیحۀ:  منها       
.  عندي وهی فضۀ من حلقۀ لها کانت إنّما -  للَّه والحمد - ال:  فقال ، فضّۀ ملبسۀ مرآة الحسن ألبی کان أنّه:  أصحابنا بعض روى قد
 أبو به فأمر ، دراهم عشرة من نحواً فضّۀ تکون للصبیان یعمل ما نحو من فضّۀ من ملبس قضیب له عمل عذر حین العباس إنّ:  قال ثم

  ) . 557(فکسر السالم علیه الحسن

 الذیل هذا عن الید رفع ویمکن.  بها األصحاب إفتاء عدم الظاهر ولکن ، بالفضۀ واالقتناء التزین مطلق حرمۀ تدلّ الروایۀ ذیل       
  .  اآلتیۀ الروایات بقرینۀ

  ) . 558(والفضۀ الذهب آنیۀ فی تأکل ال:  السالم علیه اللَّه عبد أبی عن سرحان بن داود خبر:  ومنها       

 فی البرقی رواها ولکن.  محمد بن بمعلى ضعف السند وفی ، فقط والشرب األکل فی استعمالهما حرمۀ على تدلّ الروایۀ       
  .  صحیح بسند) 559(المحاسن

  ) . 560(والفضۀ الذهب آنیۀ عن نهى أنّه:  السالم علیه جعفر أبی عن مسلم بن محمد خبر:  ومنها       

 إطالق تقیید ویمکن.  زیاد بن بسهل ضعف السند فی ولکن ، مطلقاً فیه النهی کان إذا الروایۀ من اإلقتناء حرمۀ استفادة یمکن       
  ) . 561(المحاسن فی البرقی رواه بما سندها تصحیح ویمکن ، والشرب باألکل الخاصۀ بالروایات فیها النهی

  ) . 562(یوقنون ال الذین متاع والفضۀ الذهب آنیۀ:  قال السالم علیه الحسن أبی عن بکر بن موسى خبر:  ومنها       

 من بغیرها تقییدها یمکن ولکن.  بکر بن وموسى بسهل ضعف سندها وفی ، الروایۀ من مطلقاً اإلقتناء حرمۀ استیناس یمکن       
  .  حسنه إلى والذهاب بکر بن موسى عن) 563(المحاسن فی البرقی رواه بما سندها وتحسین الروایات

  ) . 564(وسلم وآله علیه اهللا صلى النبی عن الصدوق مرسلۀ ونظیرها       

  ) . 565(والفضۀ الذهب آنیۀ فی الشرب ینبغی ال:  قال السالم علیه اللَّه عبد أبی عن مهران بن سماعۀ موثقۀ:  ومنها       

  .  حکمه یعرف والشرب األکل بین الفرق بعدم هکذا و ، الحرمۀ على تحمل الروایات من غیرها بقرینۀ الروایۀ فی«  ینبغی ال»        

 فقال ، صفر من بقدح فأتی ، ماءاً فاستسقى الحجر فی السالم علیه اللَّه عبد أبی مع کنت:  قال یعقوب بن یوسف خبر:  ومنها       
   ؟) 566(فضۀ أم هو أذهب سألته أال:  للرجل السالم علیه وقال ، بأس ال:  فقال ، الصفر فی الشرب یکره کثیر بن عباد إنّ:  رجل



 السند فی ولکن ، السائل عند معلوماً حکمها أخذ السالم علیه واإلمام ، والفضۀ الذهب آنیۀ فی الشرب حرمۀ على تدلّ الروایۀ       
  .  بیوسف ضعف

  ) . 567(فضۀ وال ذهب آنیۀ فی تأکل ال:  قال السالم علیه جعفر أبی عن مسلم بن محمد صحیحۀ:  ومنها       

 بن محمد عن ینقل وهو ، ثقۀ والرجل عثمان بن أبان کتاب إلى صحیح سند سره قدس للصدوق ألنّ ، صحیح الروایۀ سند       
 بعض فی کما بالخبر الروایۀ عن والتعبیر صحیح فالسند ، ضعف کتابه إلى الصدوق سند فی الذي الثقۀ تغلب بن أبان ال مسلم

  .  واضحۀ أیضاً وداللتها.  تام غیر المؤلَّفات

 الذهب آنیۀ فی الشرب عن وسلم وآله علیه اهللا صلى اللَّه رسول نهى:  وسلم وآله علیه اهللا صلى النبی مناهی خبر:  ومنها       
  ) . 568(والفضۀ

  .  ضعف سندها فی ولکن ، واضحۀ داللتها       

  ) . 569(المفضّضۀ واآلنیۀ والفضۀ الذهب آنیۀ کره أنّه السالم علیه اللَّه عبد أبی عن الحلبی صحیحۀ:  ومنها       

 المفضَّض إلى وبالنسبۀ ، فیهما والشرب األکل على تحمل الروایات من غیرها بقرینۀ والفضۀ الذهب آنیۀ إلى بالنسبۀ الکراهۀ       
 الشیعۀ وسائل من النجاسات أبواب من 66 الباب روایات یالحظ لمن األخیر یظهر کما ، الحرمۀ ال المصطلحۀ الکراهۀ على تحمل

509  /3  .  

 عن نهاهم وسلم وآله علیه اهللا صلى اللَّه رسول عن السالم علیه أبیه عن السالم علیه الصادق عن صدقۀ بن مسعدة معتبرة:  ومنها       
  ) . 570(والفضۀ الذهب آنیۀ فی الشرب منها:  سبع

  .  معتبر وسندها ، واضحۀ الروایۀ داللۀ       

 فی تنحصر والفضۀ الذهب آنیۀ إلى بالنسبۀ الحرمۀ أنّ له ظهر الروایات هذه فی تأمل من أنّ - العالم هو سبحانه واللَّه -  الظاهر       
  .  مطلقاً ببیعهما بأس فال ، واقتنائهما بهما بالتزین بأس فال ، فقط والشرب األکل فی استعمالهما حرمۀ

  .  حرام فقط والشرب األکل فی استعمالهما ، نعم       
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  :  قسمین على المغشوشۀ الدراهم       



 القسم هذا وعلى.  أموالهم وتملّک وإغوائهم الناس غش ألجل صنعت ، المعاملۀ رواج من الخارجۀ الفاسدة الدراهم:  األول       
 الحسن أبی عند کنّا:  قال بکر بن موسى معتبرة أو حسنۀ:  نحو ، الفساد لمادة حسماً بإفنائها واآلمرة بیعها من المانعۀ الروایات تحمل

 یباع ال حتّى البالوعۀ فی ألقه:  لی قال ثم ، بنصفین قطعه ثم بیده فأخذه دینار إلى فنظر ، یدیه بین مصبوبۀ دنانیر وإذا السالم علیه
  ) . 571(غش فیه ء شی

  ) . 572(الغش بحث فی سندها اعتبار منّا ویأتی ، واضحۀ الفساد لمادة قطعاً إفنائها وجوب على الروایۀ داللۀ       

 منها درهماً إلی فألقى ، دراهم یدیه بین فألقی السالم علیه اللَّه عبد أبی عند کنت:  قال الجعفی عمر بن المفضل خبر:  ومنها       
 ال فإنّه اکسرها:  فقال ، فضۀ من وطبقۀ نحاس من وطبقۀ فضۀ طبقتین:  فقلت ؟ الستوق وما:  فقال ، ستّوق:  فقلت ؟ هذا إیش:  فقال
  ) . 573(إنفاقه وال هذا بیع یحلّ

 وطبقۀ الدرهم جانبی فی الفضۀ من طبقتین وجود بالستوق المراد أنّ والظاهر.  واضحۀ المغشوش الدرهم کسر على الروایۀ داللۀ       
 هذا بکسر السالم علیه اإلمام وأمر.  النحاس کلّها جوفها فی ولکن الفضۀ من أنّها إطرافها من یرى بحیث وسطها فی النحاس من

 ، الصیرفی الحسن بن بعلی ضعف السند فی ولکن ، اآلتی اإلسالم دعائم خبر الستوق تعریف فی ذکرنا ما على والشاهد.  الدرهم
  .  تام غیر) 574(بعض عن کما شأنها فی بالموثق والتعبیر ، الحال مجهول ألنّه

 تجوز ال أنّها أعلم التی الدراهم فی فداك جعلت تقول ما السالم علیه الحسن أبی إلى کتبت:  قال عیسى بن جعفر حسنۀ:  ومنها       
 من وأخرجه آخذه أن لی أیجوز جید أنّه على آخذه وإنّما ، به بجهلی وضیعۀ بغیر بعضهم من إلی تصیر ، بوضیعۀ إلّا المسلمین بین

 رده إلی وصلت إن یجوز هل فداك جعلت:  إلیه وکتبت.  ذلک یحلّ ال:  السالم علیه فکتب ؟ قبلهم من إلى صار ما حد على یدي
  ) . 575(یجوز ال:  فکتب ؟ علیه أرده أو منه أبدله أنّی یدري ال وهو إبداله أو ، به معرفته غیر من صاحبه على

 إلى بالنسبۀ الجواز فعدم ، بوضیعۀ إلّا المسلمین بین تجوز ال التی الدراهم إلى بالنسبۀ ذلک یجوز ال کان إذا أنه:  بتقریب       
  .  ممدوح یقطین بن عیسى بن جعفر ألنّ ، حسنۀ أیضاً الروایۀ وسند.  یجري أولى بطریق رأساً المغشوشۀ الدراهم

 الغالب کان إذا:  قال ، علیها المحمول الدراهم إنفاق عن سئل أنّه السالم علیه اللَّه عبد أبی عن رفعه االسالم دعائم خبر:  ومنها       
 وکذلک ، ینفق أن یحلّ وال یقطع ، نحاس وداخله الفضۀ علیه المطبق وهو ، الستوق فی:  وقال ، بإنفاقها بأس فال الفضۀ علیها

  ) . 576(والمکحلۀ المزیبقۀ

  .  إرسال السند فی ولکن ، الفساد لمادة حسماً وقطعه المغشوش الدرهم إنفاق جواز عدم على تدل والروایۀ       

  .  المسلمین غش حرمۀ فی الواردة الروایات أیضاً تشمله المعاملۀ فی غش المغشوشۀ الدراهم إنفاق کان حیث ، وبالجملۀ       

  ) .577(غشّنا من منّا لیس:  قال السالم علیه اللَّه عبد أبی عن سالم بن هشام صحیحۀ:  منها       



 فالن یا:  التمر یبیع لرجل وسلم وآله علیه اهللا صلى اللَّه رسول قال:  قال السالم علیه اللَّه عبد أبی عن له اُخرى صحیحۀ:  ومنها       
  ) 578!( ؟ غشّهم منْ المسلمین من لیس أنّه علمت أما

  یا:  لی فقال ، السالم علیه موسى االول الحسن أبو بی فمرّ الضالل فی السابري أبیع کنت:  قال الحکم بن هشام صحیحۀ:  ومنها       
  ) . 579(یحلّ ال والغش ، غش الظالل فی البیع إنّ هشام

 باب 13/  201 الوسائل ومستدرك ، به یکتسب ما أبواب من 86 باب 17/  279 الشیعۀ وسائل إلى راجع الغش حرمۀ وإلثبات       
  .  8/  104 السالم علیهم البیت أهل أحادیث موسوعۀ وکتابنا ، 22/  426 الشیعۀ احادیث وجامع ، به یکتسب ما أبواب من 69

 من وإخراجها الفساد لمادة حسماً وإفنائها وقطعها کسرها ولزوم المعامالت فی المغشوشۀ الدراهم إنفاق جواز عدم والحاصل       
  .  ودائرتهما والسوق المعامالت جریان

 األوراق من غیرها فی األمر وهکذا ، وتزویرهم الناس على التدلیس ألجل المزورة النقدیۀ األوراق هذا زماننا فی ونظیرها       
  .  وغیرها الموضوعۀ المزورة الوثائق نحو ، الموضوعۀ اإلعتباریۀ

 ، الجیدة الدراهم إلى بالنسبۀ کثیراً خلطها ولکنّها وسوقهم ومعامالتهم المسلمین بین رائجۀ تکون التی الدراهم:  الثانی       
   ؟ ال أم الدراهم بهذه المعاملۀ یجوز فهل ، غالباً وتعتبرها تؤیدها الوقت فی والسلطۀ والحکومۀ

  :  مستفیضۀ بذلک واألخبار ، الدراهم بهذه والمعاملۀ البیع جواز الظاهر       

 بین یجوز ما أنفقت إذا:  فقال ؟ علیها المحمول الدراهم عن السالم علیه اللَّه عبد أبا سألت:  قال العباس أبی فضل صحیحۀ:  منها       
  ) . 580(فال البلد أهل بین یجوز ال ما أنفقت وإن ، بأس فال البلد أهل

 الدراهم عن فسألوه سحبستان أهل من قوم علیه فدخل السالم علیه اللَّه عبد أبی عند کنت:  قال اللَّه عبد بن حریز خبر:  ومنها       
  ) . 581(المصر جواز کان إذا بأس ال:  فقال ؟ علیها المحمول

» :  لها یقال دراهم عندنا إنّ:  له فقال سجستان من رجلٌ جاءه:  قال السالم علیه جعفر أبی عن ، مسلم بن محمد خبر:  ومنها       
  ) . 582(تجوز کانت إذا به بأس ال:  فقال ، دانقین الدرهم على تحمل ،«  الشاهیۀ

  ) . 583(بإنفاقها بأس ال:  فقال ؟ علیها المحمول الدراهم عن سألته:  قال مسلم بن محمد صحیحۀ:  ومنها       

  .  مسلم بن محمد مضْمرها حیث الصحیحۀ هذه فی باالضمار بأس ال       

 أو النحاس علیها یحمل الدراهم یعمل الرجل:  السالم علیه اللَّه عبد ألبی قلت:  قال مسلم بن لمحمد اُخرى صحیحۀ:  ومنها       
  ) .584(بأس فال ذلک بین إذا:  قال ، یبیعها ثم ، غیره



 الحبۀ الناقص فأعطی بالدراهم ء الشی أشتري:   السالم علیه اللَّه عبد ألبی قلت:  قال الحجاج بن الرحمن عبد صحیحۀ:  ومنها       
  ) . 585(عدداً عندنا تکون التی األوضاحیۀ الدراهم هذه نحو یکون أن إلّا ، تبینه حتّى ال:  قال ، والحبتین

 رواجها ولکن علیها المحمول الدراهم من وکانت العصر ذلک فی الرائجۀ الدراهم من کانت األوضاحیۀ الدراهم أنّ والظاهر       
  .  حقّها فی التبین لعدم موجب

 بیع أبواب من التاسع والباب ، 18/  185 الشیعۀ وسائل من الصرف أبواب من العاشر الباب فی الواردة الروایات من غیرها:  ومنها       
  .  23/  229 الشیعۀ أحادیث جامع من الصرف

  :  الخلو منع سبیل على شرطین بأحد الدراهم بهذه المعاملۀ جواز ظهر الروایات هذه فی التأمل بعد       

 ذکر لعدم ؟ ال أم تعتبرها الوقت فی والسلطۀ الحکومۀ تکون أن بین فرق بال ، المصر فی رائجۀ الدراهم هذه کانت إذا:  األول       
  .  االُول الثالث الروایات الشرط هذا على تدلّ.  مشکل خارجاً اعتبارها دون من الرواج کان وإن ، الروایات فی الحکومۀ اعتبار

  .  األخیرتان الروایتان الشرط هذا على وتدلّ ، به بأس فال البایع وقبل ، بذلک وأعلمه الدراهم بکیفیۀ للبائع بین إذا:  الثانی       

 وهکذا.  الروایات من المأخوذین الشرطین هذین بأحد یقید) 586(مسلم بن لمحمد االُولى الصحیحۀ فی الوارد اإلطالق وأما       
  .  وجدت لو اإلطالقات من غیرها الى بالنسبۀ األمر

 إلیه ذهب ما وأما ، القسمین إلى الدراهم هذه تقسیم من إلیه ذهبنا ما هو المقام فی الواردة الروایات بین الجمع من الظاهر إنّ ثم       
  .  الظاهر فخالف) 587(الکراهۀ على األولى الطائفۀ حمل من سره قدس الخوئی لمحققا

   

  :  قسمین على المعاملۀ قیود 

 إلیها المعاملۀ انصرفت أو اإلشتراط أو التقیید أو التوصیف بنحو المعاملۀ متن فی ذکرت سواء - المعاملۀ فی وردت التی القیود       
  :  رئیسین قسمین على فهی -  تخلّف إذا علیها مبنیۀ المعاملۀ وقعت أو

 أنّها فبان حبشی عبد أنّه على أو ، رصاصاً فبان فضۀ أنّه على باعه إذا کما ، ء الشی مقومات من عرفاً القید یعد أن:  األول القسم       
 فیه نحن ما وفی.  البیع بطل تخلّف فإذا عرفاً المبیع مقومات من الفرض هذا فی والعناوین القیود أنّ وحیث.  ذلک ونحو مغربیۀ أمۀ
 ، البالد فی الرائج السلطان سکۀ غیر أنّه أو رصاص أنّه فبان السلطان فالن بسکۀ المسکوك الفضۀ من الدرهم على المعاملۀ وقعت إذا

  .  ذکرناه لما العقد بطل ء الشی مقومات من والقید العنوان أنّ حیث

 أنه فبان کاتب أنّه على عبداً باع إذا کما ، والکمال الفضل جهات من بل ء الشی مقومات من عرفاً القید یعد ال أن:  الثانی القسم       
  .  البقر من أنّه فبان الغنم من أنّه على اللبن باع إذا أو أمی



 على الدرهم باع لو فیه نحن ما وفی.  الوصف تخلّف خیار أو العیب خیار للمشتري یثبت ولکن المعاملۀ صحت القسم هذا ففی       
 - والکمال الفضل جهات من بل ء الشی مقومات من لیس هنا والعنوان القید أنّ حیث -  اُخرى سنۀ سکۀ أنّه فبان کذا سنۀ سکۀ أنّه

  .  الوصف تخلف خیار وثبت المعاملۀ صحت

 ففی عالماً والمشتري جاهالً البائع کان إذا وأما ، جاهالً فقط المشتري کان إذا ونحوها ، جاهلین المتعامالن کان إذا کلّه هذا       
 للمشتري خیار وال المعاملۀ صحت والکمال الفضل جهات تخلّف مع ولکن المعاملۀ بطلت -  الذات تخلّف یعنی -  األول القسم
  .  لجهله للبائع الخیار یثبت ، نعم.  بالنقص لعلمه

   

  :  فرع 

 - باطالً أموالهم وتملّک وإغوائهم الناس غش ألجل صنعت التی المعاملۀ رواج من الخارجۀ الفاسدة الدراهم إعطاء یجوز هل       
 الظالم إلى إعطاؤها یجوز هل -  الفساد لمادة حسماً وإفنائها کسرها لزوم إلى ذهبنا التی المغشوشۀ الدراهم من األول القسم یعنی
   ؟ ال أم ونحوها الجمارك أو العشار أو ظلمه لدفع

 الناس فی ینفقونها أنّهم وأما ،) 588(سره قدس الجواهر صاحب الیه ذهب کما وتعدیهم ظلمهم لدفع ذلک جواز الظاهر       
  .  العالم هو سبحانه واللَّه.  واضح هو کما اآلخر فعل جواز یرد ال وفعلهم عملهم ألنّ ، الجواز یدفع فال ظلماً الناس أموال بها ویجلبون

   

  :  آخر فرع 

 لذلک بیعها یجوز هل بالجواز القول على ثم ؟ ال أم التزویر متاحف فی واقتنائها وحفظها المغشوشۀ بالدراهم التزین یجوز هل       
   ؟ ال أم

 - أساتذتنا بعض إلیه ذهب کما علیه حینئذ فساد أي ترتب لعدم ، التزویر متاحف فی واقتنائها وحفظها بها التزین جواز الظاهر       
  .  لذلک بیعها یجوز وهکذا -) 589(مدظله

 فی یجوز ولذا ، محضاً تکلیفیاً أمراً ولیس علیها الفساد ترتب لجهۀ إلّا فلیس وإفنائها بکسرها الروایات فی الوارد األمر وأما       
 أو معرضه فی حفظها أو بها التزین یقصد وأنّه بکیفیتها المشتري علم مع بیعها یجوز بل ، واقتناؤها حفظها الفساد ترتب عدم صورة
  .  العالم هو سبحانه واللَّه.  ذلک ونحو متحفه

   

   



   

  الثانی القسم    

   

  :  ثالث مسائل فهنا...  المحرّمۀ المنفعۀ المتعامالن منه یقصد ما       

   

  األولى المسألۀ    

 ، الخمر فیها یحرز أو لیباع المساکن وإجارة ، قمار أو لهو آلۀ أو صنماً یعمل أن على والخشب خمراً یعمل أن على العنب بیع       
  .  لحملها والحمولۀ السفن إجارة وکذا

  :  بوجوه المذکورة للمقاصد اإلجارة أو البیع حرمۀ على استدل فقد       

 النراقی وقال ،) 592(المنتهى فی والعالمۀ) 591(غنیۀال فی الحلبی زهرة وابن) 590(الخالف فی الشیخ ادعاه ، اإلجماع:  األول       
 األعظم والشیخ ،) 594(« فیها أجدها خالف ال» :  الجواهر صاحب وقال) . 593(« فیه الحجۀ وهو» :  المنتهى من اإلجماع نقل بعد

  ) . 595(المسألۀ فی الخالف عدم ادعى أیضاً

  .  المقام فی المذکورة والوجوه األدلۀ من غیره مالحظۀ من فالبد ، مدرکیاً إلّا لیس -  تحققه فرض على -  هنا اإلجماع إن:  وفیه       

  .  لذلک فتحرم ، اإلثم على إعانۀ إجارة أو کانت بیعاً المعاملۀ هذه أن:  الثانی       

 حرمۀ ومنعنا ، تعالى اللَّه شاء إن القسم هذا من الثالثۀ المسألۀ ذیل فی وأحکامها اإلثم على اإلعانۀ معنى منّا یأتی:  أوالً:  وفیه       
  .  مطلقاً اإلثم على اإلعانۀ

 مع خارجاً باإلقباض إلّا تصدق ال اإلثم على واإلعانۀ ، وجه من عموم بینهما ، وحرمتها المعاملۀ هذه على صدقها بفرض:  وثانیاً       
  .  مطلقاً المعاملۀ حرمۀ على بها اإلستدالل یمکن فال ، وجه من عموم واإلعانۀ البیع فبین ، البیع بغیر یکون ربما اإلقباض وهذا ، العلم

  .  وضعاً المعاملۀ بطالن على تدلّ ال وهی تکلیفیه حرمۀ إلّا لیست - ثبوتها فرض على - اإلثم على اإلعانۀ حرمۀ:  وثالثاً       

  .  فسادها تقتضی المعامالت فی الحرمۀ ورود:  قلت إن       

  .  المعاملۀ فساد على تدلّ فال ، اإلعانۀ بعنوان تعلقت المقام فی ولکن ، المعاملۀ بنفس تعلقت الحرمۀ کانت إذا ، نعم:  قلت       



 من بجزء تقابل ال الشروط ألنّ ، العقد فساد إلى یسري ال الشرط وفساد ، فاسداً شرطاً إلّا لیس المعاملۀ فی اإلشتراط هذا:  ورابعاً       
  .  إلیها بالنسبۀ المعاملۀ بفساد یحکم حتّى الثمن

  .  الشریفۀ اآلیۀ فی عنه المنهی ، بالباطل للمال أکالً کانت المعاملۀ هذه صحت إن:  الثالث       

  . مراراً مرّمنا کما العوضین شرائط بصدد لیست الشریفۀ اآلیۀ إنّ:  أوالً:  وفیه       

 مخالفتها على یترتب ال التزامات مجرد هی بل بالباطل المال أکل فسادها من لیصدق الثمن من بجزء تقابل ال الشروط إنّ:  وثانیاً       
  .  الخیار إلّا

 بقصد المباح فعل أنّ:  موضعه فی بینا لما محرَّماً فعالً بنفسه کونه مع»  :  وقال ، المستند فی النراقی العالمۀ ذکره ما:  الرابع       
  ) . 596(« محرّم الحرام إلى به التوصل

 بعدد کثیرة لمحرمات مرتکب الحرام فاعل کون ذلک والزم ، تامۀ عندنا لیست ،«  حرام الحرام مقدمۀ»  أنّ:  أوالً:  وفیه       
  .  أحد به یلتزم وال ، مقدماته

 فی األخیرة المقدمۀ نحو ، ذیها عن تنفک ال تیال المقدمات فی هی إنّما -  ثبوتها فرض على -  الحرام مقدمۀ حرمۀ:  وثانیاً       
 لتمکن ، القبیل هذا من لیس فیه نحن وما ، محرّمۀ لیست المقدمات من غیرها وأما ، التولیدیۀ والمقدمات اإلعدادیۀ المقدمات
  .  خارجاً بالشرط الوفاء عدم من المشتري

  .  بالوجوب أولى أنّه:  یقال أن یمکن بل ، واجب کرفعه المنکر دفع أنّ بدعوى ، المقام تشمل المنکر عن النهی أدلۀ:  الخامس       

  .  واجباً شرائطه مع رفعه کان وإن ، المنکر دفع وجوب فی المناقشۀ یمکن:  أوالً:  وفیه       

 کما وضعاً المعاملۀ فساد یقتضی ال وهذا ، المعاملۀ على المحض التکلیفی النهی یترتب ، المنکر دفع وجوب فرض على:  وثانیاً       
  .  الثانی الدلیل فی سابقاً مرّ

 قلنا ولو» :  وقال - أیامه اللَّه أدام - به تفرد وجه على وحرمتها المعاملۀ بطالن على - مدظله - أساتذتنا بعض استدل:  السادس       
 ، اُولى المقام فی فثبوتهما یأتی کما فیها الواردة األخبار بمقتضى والفساد بالحرمۀ - المغنیۀ الجاریۀ بیع أعنی -  اآلتیۀ المسألۀ فی

 ففی غنائها لحاظ بسبب فیها والفساد الحرمۀ فرض فإذا ، البائع یسقطها ولم أیضاً المحلّلۀ المنافع على تشمل المغنیۀ الجاریۀ إنّ حیث
 یصیر حینئذ المبیع إذ ، أوضح والفساد الحرمۀ یکون المحرّمۀ المنفعۀ الشارع وأسقط المحلّلۀ المنافع جمیع البائع أسقط الذي المقام

  ) . 597(«...  أصالً له منفعۀ ال من قوة فی

  .  بعد فیما حوله البحث ویأتی ، األعالم من عدة علیه کما المغنیۀ الجاریۀ بیع جواز إلى ذهبنا نحن:  أوالً:  وفیه       



 ء شی أشبه القاصر بنظرنا هذه مسألتنا فی واإلجارة البیع إلى المغنیۀ الجاریۀ بیع من والفساد الحرمۀ حکم بتعدي القول:  وثانیاً       
 التی الوجوه من الثامن الوجه فی سره قدس األعیان بعض کالم فی اإلشکال هذا نظیر منّا مرّ کما ، به االستدالل یمکن فال ، بالقیاس
  . هناك حرّرناه ما فراجع ، المبتدعۀ العبادة هیاکل بیع فساد على أقیمت

  :  المقام فی الواردة بالروایات اإلستدالل:  السابع       

  ) . 598(أجره حرام:  قال ؟ الخمر فیه فیباع بیته یؤاجر الرجل عن السالم علیه اللَّه عبد أبا سألت:  قال جابر صحیحۀ:  منها       

«  جابر» ) 601(التهذیب مکاسب من الحدیثۀ والطبعۀ) 600(واالستبصار) 599(الکافی نقل فی األخیر الراوي:  سندها وأما       
  . «  صابر» ) 603)(604(الطبعتین کلتا فی التهذیب من المتاجر وفی) 602(التهذیب مکاسب من السابقۀ الطبعۀ فی ،ولکن

 مریم أبی أخو األنصاري ، المؤمن بعبد والمراد ثقۀ وهو ، الجعفی یزید بن جابر به والمراد ،«  جابر»  أنّه عندنا األقوى هذا فعلى       
 فی أیضاً«  صابر»  أن المحتمل ومن.  بالصحیحۀ عنها عبرنا کما اإلسناد صحیحۀ الروایۀ صارت ولذا ، ثقتان وکالهما ، األنصاري

  .  لجابر مصحفاً کان التهذیب نسخ بعض

 ، بالخبر األصحاب بعض عنها عبر کما به اإلسناد ضعیفۀ الروایۀ وصارت وثاقته یحرز فلم«  صابر»  األخیر الراوي کان إن وأما       
) 611(والخمینی) 610(والخوئی) 609(واإلیروانی) 608(والنائینی) 607(األعظم والشیخ) 606(والجواهر) 605(المستند صاحبی نحو

  .  سرهم قدس وغیرهم) 613(والتبریزي) 612(والسبزواري

 الفرق وبعدم.  البطالن وهی ، الوضعیۀ الحرمۀ المعامالت فی الحرمۀ من الظاهر ألنّ ، واضحۀ اإلجارة بطالن فعلى:  داللتها وأما       
  .  أیضاً البیع حکم یعلم والبیع اإلجارة بین المالك واتحاد

  ) . 614(ال:  قال ؟ والصنم للصلیب یصنع أبیعه التوت عن السالم علیه اللَّه عبد أبا سألت:  قال حریث بن عمرو خبر:  ومنها       

  .  ضعف السند فی ولکن ، واضحۀ البیع بطالن على الروایۀ داللۀ       

 فقال ؟ برابط یتخذه ممن فباعه خشب له رجل عن أسأله السالم علیه اللَّه عبد أبی إلى کتبت:  قال اُذینۀ بن عمر صحیحۀ:  ومنها       
  .  به بأس ال: 

  ) . 615(ال:  قال ؟ صلباناً یتخذه ممن فباعه خشب له رجل وعن       

 وهو الصلیب فی البیع وببطالن ، لهو آلۀ وهی البربط فی البیع بصحۀ فیها حکم ولکن - اإلسناد صحیحۀ کانت وإن -  والروایۀ       
 بهذه اإلستدالل یمکن فال.  ء الشی من الحرام استفادة على العقد وقوع وهو واحد فیهما المالك أنّ مع ، المبتدعۀ العبادة هیاکل من

 بها األخذ یمکن وال المتعارضین من صارت بنفسها الروایۀ هذه أن وأعنی.  المسألۀ فی والحرمۀ بالجواز القول طرفی على الصحیحۀ
  .  هناك حرّرناه ما فراجع ، العذرة بیع فی الواردة) 616(سماعۀ موثقۀ فی منّا مرّ ما نظیر وهی ،



 ممن الخشب بیع فی الحرمۀ علّۀ صارت المبتدعۀ العبادة وهیاکل الصلیب فی الحرمۀ وشدة األهمیۀ بأنَّ:  یقال أنْ إلّا أللهم       
  .  فانتظر ، تعالى اللَّه شاء إن القسم هذا من الثالثۀ المسألۀ فی ذلک تفصیل یأتی کما ، یتخذه

 فیها یحمل ممن ودابته سفینته یؤاجر الرجل عن أسأله السالم علیه اللَّه عبد أبی إلى کتبت:  قال اُذینۀ البن اُخرى صحیحۀ:  ومنها       
  ) . 617(بأس ال:  قال ؟ والخنازیر الخمر علیها أو

  .  صحیح أیضاً وسندها واضحۀ اإلجارة هذه صحۀ على الروایۀ داللۀ       

 صحیحۀ حمل العالم هو سبحانه واللَّه الظاهر ؟ صابر خبر أو خبره أو جابر وصحیحۀ الصحیحۀ هذه بین الجمع یمکن فکیف       
 ، الحرام على مبنیۀ وقعت أو الحرام إلى المعاملۀ انصراف أو به التقیید أو الحرام اشتراط صورة على صابر خبر أو خبره أو جابر

  .  خارجاً الحمل اتفق إذا ما نحو ، ذلک عدى ما على أذینۀ ابن صحیحۀ وحمل

  . منهما کلّ فی المتیقَّن بالقدر باألخذ أو اآلخر بنص منهما کلّ ظاهر عن الید رفع بتقریب       

 المکتري علیها فحمل سفینۀً أو دابۀً اکترى من:  قال أنّه السالم علیه اللَّه عبد أبی عن رفعه االسالم دعائم خبر الجمع هذا ویؤید       
 ذلک على والکراء فاسد فالعقد ذلک حمل على تعاقدا وإن ، ء شی الدابۀ صاحب على یکن لم ، یحرم ما أو خنازیراً أو خمراً
  ) . 618(حرام

) 619(الحدائق صاحبا:  منهم ، أسرارهم اللَّه قدس المتأخرین أصحابنا من وعدة المتقدمین أصحابنا جلّ الجمع هذا إلى وذهب       
  ) . 623(السبزواري والفقیه) 622(النائینی والمحقق) 621(األعظم والشیخ) 620(والریاض

 من سره قدس الخوئی السید نحو األساطین بعض إلیه ذهب ما وأما ، الباب روایات بین الممکن الجمع هو هذا القاصر بنظرنا       
  .  تام فغیر) 624(الکراهۀ على جابر روایۀ حمل

 المجوزة الروایات نقل بعد فقال ، مسألتنا فی والجواز أذینۀ ابن صحیحۀ ترجیح إلى ذهب سره قدس الجواهر صاحب إن ثم       
 على بالسیرة تأیدها بعد خصوصاً ، وجوه من المعارض على قوتها فی إشکال ال کما المطلوب على داللتها فی إشکال فال» :  بنظره

 الدور وإجارة والباطل الظلم على لهم المساعدین والعساکر الجند تقویۀ فی صرفه یعملون فیما واالُمراء الملوك مع المعاملۀ
 العنب بساتین وبیعهم فیه بأکلهم علمهم مع رمضان شهر نهار فی للکفار والمشارب المطاعم وبیع ، لذلک لهم والمراکب والمساکن

  ) . 625(«...  ضالل کتب یتخذ ما منه بأنّ العلم مع منهم القرطاس وبیع ، خمراً بعضه بجعل العادي العلم مع منهم

 المعاملۀ اشتراط صورة فی کالمنا ولکن - جاریۀ صحیحۀ کانت وإن -  سره قدس قبله من المدعاة السیرة هذه بأنّ خبیر وأنت       
 اآلتیۀ الثالثۀ المسألۀ هی واألخیرة ، الحرام فی یصرفه المشتري بأنّ البائع علم صورة فی ال ذلک ونحو بالحرام التقیید أو الحرام على

 اللَّه شاء إن آنفاً عنها البحث ویأتی ، الثالثۀ المسألۀ فی الجواز إلى نذهب أیضاً ونحن.  مسألتنا فی ال فیها جاریۀ والسیرة ، اللَّه شاء إن
  .  وحرامه وحالله بأحکامه العالم للَّه والحمد.  تعالى



   

   

  المغنیۀ الجاریۀ بیع حکم:  الثانیۀ المسألۀ    

  : مقامین فی المسألۀ عن نبحث       

  :  القواعد تقتضیه ما:  األول المقام       

  :  ثالث صوراً هنا للبیع أنّ إلى سره قدس األعظم الشیخ ذهب       

 الثمن وتقسیط المعاملۀ تبعض أنّ وحیث ، المتعارف الثمن من بأزید المعاملۀ إلى داعیۀ تکون قد المحرّمۀ الصفات أنّ:  االُولى       
 أکل فی یدخل المذکور الوصف مقابل فی الثمن تملک ألنّ ، رأساً المعاملۀ تبطل ، متعارف غیر ووصفها العین أصل إلى بالنسبۀ
  .  بالباطل المال

 الجاریۀ یشتریان مثالً ، العین نفس یقصدان بل المتعامالن یقصدها ال ولکن الخاصۀ الصفۀ لها التی العین اشترى إذا:  الثانیۀ       
  .  صحیحۀ وهی المعاملۀ بهذه بأس فال ، مغنیۀ أنّها بما ال  جاریۀ أنّها بما المغنّیۀ

 الجاریۀ شراء نحو ، حاللها یقصدان بل الصفۀ تلک من الحرام یقصدا لم ولکن ، فیها الصفۀ وجود مع العین اشترى إذا:  الثالثۀ       
 حرمۀ من باستثنائها القول على األعراس فی کالغناء ، فقط المحلّل کسبها یقصدان ولکن المعاملۀ فی واشتراطها غنائها بوصف المغنّیۀ

  .  المعاملۀ بهذه بأس فال نادرة تکن ولم للعقالء مقصودة الوصف على المترتبۀ المحلّلۀ المنفعۀ کانت إذا الصورة هذه ففی.  الغناء

   ؟ تلحق ال أم بیعها جواز بعدم نادرة محلّلۀ منفعۀ ولها غالباً محرّمۀ منفعۀ لها التی بالعین تلحق فهل ، نادرةً المنفعۀ کانت إذا وأما       

 الحالل فی تصرف کمال صفۀ الغناء أنّ بلحاظ المغنّیۀ الجاریۀ بیع بصحۀ وحکم ، اإللحاق عدم األقوى أنّ األعظم الشیخ ذکر       
  .  الصورة هذه عن منصرفۀ بیعها حرمۀ فی النصوص وأنّ ، نادراً ولو

  ) . 626(سره قدس األعظم الشیخ لکالم وتوضیح وبسط تقریر کله هذا       

 قسمین على تنقسم ، کانت نحو بأي المعاملۀ فی وردت التی والقیود األوصاف أنّ المغشوشۀ  الدراهم بحث فی منّا مرّ قد       
  :  رئیسین

 المعاملۀ تکون الصورة هذه ففی ، رصاصاً فبان فضۀ أنّه على باعه إذا کما ، ء الشی مقومات من عرفاً القید یعد أن:  األول القسم       
  . والقید الوصف تخلف مع باطلۀ



 أنه فبان کاتب أنّه على عبداً باع إذا کما ، والکمال الفضل جهات من بل ء الشی مقومات من عرفاً القید یعد ال أن:  الثانی القسم       
  .  الوصف تخلف خیار للمشتري ولکن صحیحۀ المعاملۀ تکون الصورة هذه ففی ، أمی

 ، الجاریۀ نفس بإزاء الثمن تمام فیقع ، أهلها عند الکمال صفات من هی بل الجاریۀ مقومات من لیست الغناء وصف أنّ وحیث       
 إطالقات تشملها األولیۀ القاعدة على ولذا ، الثمن من ء شی أي التغنی صفۀ مقابل فی یقع ال فحینئذ ، العقالء عند األموال من ألنّها
  .  صحیحۀ المعاملۀ فتکون ، البیوع حلّیۀ

 بیع بفساد الحکم بأن:  ویقوالن المقام فی - مدظله -) 628(أساتذتنا وبعض سره قدس)627(الخوئی المحقق إلیه ذهب ما هذا       
  .  المعامالت فی األولیۀ القواعد خالف على المغنیۀ الجاریۀ

 بیع القاصر بنظرنا ولکن ، صحیح منّا مرّ کما رئیسین قسمین على المعاملۀ فی وردت التی والقیود االُوصاف تقسیم:  أقول       
 التی الجاریۀ فی الصفۀ هذه یعتبرون واللهو الغناء أهل یعنی ، األول القسم فی یدخل بل الثانی القسم فی یدخل ال المغنیۀ الجاریۀ

 قیمۀ من أکثر بإزائها یبذلون ربما ولذا.  أبداً شیئاً یشتر لم کأنّ فیها الغناء صفۀ تکن لم لو بحیث ، مقوماتها أحد بمنزلۀ یشترونها
  .  واُلوف بآالف الجاریۀ

 القواعد حسب على المعاملۀ فتکون ، بالباطل المال أکل من بإزائها المال أخذ یکون شرعاً محرَّمۀ الصفۀ کانت حیث هذا وعلى       
  .  سره قدس) 629(األعظم الشیخ إلیه ذهب کما باطلۀ األولیۀ

 المعدة المغنّیۀ الجاریۀ فی الغناء وصف إنّ... » :  یقول حیث المقام فی - مدظله -  أساتذتنا من آخر بعض کالم ذکرناه ما ویؤید       
 فیها یستهلک بحیث رکناً تعد التی والقمار اللهو آالت هیئات وزان وزانه وکان ، العرف عند علیها المعاملۀ فی رکناً یعد کان  له

 وسوق خاص أهل لها وکان ، الخدمۀ أو للنکاح یشترى ما قبال فی برأسها نوع المغنّیۀ الجاریۀ فکأنّ.  قیمۀ لها کانت وإن مادتها
  ) .630(«  أصالً فیها یرغب ولم قیمۀ غنائها عن النظر قطع مع لها یکن لم وربما ، خاص

 الدواعی أنّ الظاهر ومن.  للمشتري داعیاً یکون بل الجاریۀ مقومات من لیس التغنی بأنّ التأمل عند لنا یظهر کلّه ذلک مع ولکن       
 ما یصح فلذا ، فقط داعیۀ تکون الغناء وصفۀ ، علیها المغنّیۀ الجاریۀ بیع یقع هذا وعلى.  المقومات مع مختلفات تکون أن یمکن
  .  األولیۀ القواعد على بیعها صحۀ من األعالم ذکره

  .  األول المقام فی کلّه هذا       

  :  النصوص تقتضیه ما:  الثانی المقام       

 جوار عنده موالیک من رجالً إنّ اكفد جعلت:  السالم علیه األول الحسن ألبی قلت:  قال البالد أبی بن إبراهیم صحیحۀ:  منها       
  ) . 631(سحت والمغنیۀ الکلب ثمن إنّ ، فیها لی حاجۀ ال:  فقال ، ثلثها لک جعل قد ، دینار ألف عشر أربعۀ قیمتهنّ مغنیات

  .  سحت الثمن إنّ:  السالم علیه قال حیث ، واضحۀ المغنیۀ بیع بطالن على وداللتها صحیح الروایۀ سند       



 الحسن أبی إلى ثمنهنّ ویحمل نبیعهن أن مغنّیات له بجوار عمر بن إسحاق أوصى:  قال البالد أبی بن إلبراهیم آخر خبر:  ومنها       
 بن إسحاق:  له یقال لک مولى إنّ:  له فقلت ، إلیه الثمن وحملت درهم ألف بثالثمائۀ الجواري فبعت:  إبراهیم قال.  السالم علیه
 ، فیه لی حاجۀ ال:  فقال ، درهم ألف ثالثمائۀ الثمن وهذا بعتهنّ وقد إلیک الثمن وحمل مغنّیات له جوار ببیع وفاته عند أوصى عمر

  ) . 632(سحت وثمنهنّ نفاق منهنّ واإلستماع کفر وتعلیمهنّ سحت هذا إنّ

  .  إرسال السند فی ولکن ، واضحۀ بیعهنَّ بطالن على الروایۀ داللۀ       

:  السالم علیه الزمان صاحب بخط العمري عثمان بن محمد من علیه وردت التی التوقیعات فی یعقوب بن إسحاق حسنۀ:  ومنها       
 وطهر طاب لما إلّا عندنا قبول فال به وصلتنا ما وأما:  - قال أن إلى -  لی المنکرین أمر من وثبتک اللَّه أرشدك عنه سألت ما أما

  ) . 633(حرام المغنیۀ وثمن

  .  واضحۀ المغنیۀ بیع بطالن على الحسنۀ داللۀ       

 الجاریۀ للرجل تکون قد:  قال ؟ المغنیۀ شراء عن السالم علیه الرضا الحسن أبو سئل:  قال الوشاء علی بن الحسن خبر:  ومنها       
  ) . 634(النار فی والسحت سحت کلب ثمن إلّا ثمنها وما ، تلهیه

  .  زیاد بن بسهل ضعف سندها فی ،ولکن واضحۀ بیعها فساد على داللتها       

:  فقال ؟ المغنیات الجواري بیع عن رجل سأله:  قال السالم علیه اللَّه عبد أبی عن أبیه عن الطاطري محمد بن سعید خبر:  ومنها       
  ) . 635(نفاق واستماعهنّ کفر وتعلیمهنّ حرام وبیعهنّ شراؤهنَّ

  .  ضعف سندها فی ولکن ، واضحۀ الروایۀ داللۀ       

 ینزل وکان علی بن عیسى بن داود اُرید وأنا خرجت:  قال أنّه السالم علیه الرضا الحسن أبی عن خالد بن معمر صحیحۀ:  ومنها       
 ال ولکن نعم:  فقالت ؟ الجاریتان هاتان أتباع عجوز یا:  فقلت ، جاریتان ومعها عجوزاً امرأة فرأیت ، غلیظان ثوبان وعلی بئرمیمون
 فی وأجلسنی فرفعنی عیسى بن داود على فدخلت ، زامرة واالُخرى مغنیۀ إحداهما ألنّ:  قالت ؟ ولم:  قلت ، مثلک یشتریهما
 مفروض أنّه العراق أهل یزعم الذي موسى بن علی هذا ؟ هذا من تعلمون:  ألصحابه قال عنده من خرجت فلما ، مجلسی

  ) . 636(الطاعۀ

 سیماه فی وجدت بل تعرف لم وإما ، طاعته المفترض المعصوم اإلمام هو السالم علیه اإلمام أنّ عرفت إما العجوز أن:  بتقریب       
 العجوز عند حتّى الحکم الفرضین کال وفی ، الشریعۀ طریق فی یذهبون الذین من السالم علیه أنّه وعرفت والسجود العبادة أثر

 ال» :  قالت ولذا ، المتشرعۀ وعند الشریعۀ فی الزامرة والجاریۀ المغنّیۀ الجاریۀ بیع جواز عدم ومن تکلیفاً الغناء حرمۀ من واضح
 داللتها إلى مضافاً.  المقدسۀ الشریعۀ فی بیعها بطالن على تدل فالروایۀ.  حکمها فی السالم علیه اإلمام وقررها. «  مثلک یشتریهما

 جواب فی قالت ولذا ، المغنّیۀ الجاریۀ مقومات من الغناء صفۀ یأخذون والغناء العرف أهل أنّ من األعالم بعض ذکر ما على أیضاً



 بیع وفساد تکلیفاً الغناء حرمۀ على داللتها إلى مضافاً الصحیحۀ وهذه.  زامرة واالُخرى مغنّیۀ إحداهما ألنّ ؟ ولم السالم علیه اإلمام
 عند الجاریۀ مقومات من الرقص وهکذا والموسیقى اللهو بآالت والضرب التغنی صفات أنّ منها یستفاد أن یمکن ، المغنّیۀ الجاریۀ

  .  سره قدس األعظم الشیخ األولیۀ القاعدة على المعاملۀ هذه بفساد حکم ولذا ، أهلها

 وتعلّمه نفاق واستماعه شراؤه وال الغناء بیع یحلّ ال:  قال أنّه السالم علیه محمد بن جعفر عن رفعه االسالم دعائم خبر:  ومنها       
  ) . 637(کفر

  .  إرسالٌ السند فی ولکن.  له شمولها من أقل ال المغنیۀ بیع فساد یعنی الغناء بیع حلّیۀ عدم أن:  بتقریب       

 وثمنهنّ شراؤهنّ وال المغنّیات بیع یحلّ ال:  قال أنّه وسلم وآله علیه اهللا صلى النبی عن رفعه الراوندي القطب خبر:  ومنها       
  ) . 638(حرام

  .  إرسالٌ سندها فی ولکن ، واضحۀ داللتها       

 وأکل فیهنَّ والتجارة وشرائهنَّ المغنّیات بیع عن نهى أنّه السالم علیه النبی عن رفعه األحسائی جمهور أبی ابن خبر:  ومنها       
  ) . 639(ثمنهنَّ

  .  ارسالٌ سنده فی ولکن ، واضحۀ داللته       

 روایات بوجود یقال وقد.  المغنیۀ الجاریۀ بیع بطالن على تدلّ - والحسنۀ الصحیحۀ وفیها - الروایات هذه ظاهر ، وبالجملۀ       
  :  نحو ، تعارضها

 من وأبیعها أشتریها النصرانیۀ فی تقول ما فداك جعلت:  السالم علیه الحسن ألبی قلت:  قال الدینوري الحسن بن اللَّه عبد خبر       
  .  حالل لک هی:  اإلخفاء شبه وقال إلی نظر ثم ، قلیالً ذلک عن فسکت ؟ فأنکح:  قلت ، وبع اشتر:  فقال ؟ النصرانی

  ) . 640(وبع اشتر:  قال ، ذلک سوى ال الرزق بها اُرید تغنی أن الجاریۀ أو المغنّیۀ فأشتري فداك جعلت:  قلت:  قال       

  .  وبع اشتر:  السالم علیه قال ، الرزق لطلب کان إذا البیع أجاز السالم علیه اإلمام أنّ:  بتقریب       

  .  هذه وهی واحدة روایۀ إلّا له ولیس بالدینوري اإلسناد ضعیفۀ الروایۀ:  أوالً:  وفیه       

 موصوفۀ أنّها ال جاریۀ أنّها بصفۀ المغنّیۀ بیع - السالم علیه منه صدوره فرض على - السالم علیه اإلمام مراد أنّ الظاهر:  وثانیاً       
  .  اإلمام وأجازه ، الحالل الرزق یعنی ،«  الرزق بها أرید»  السائل سؤال ظاهر وهذا ، الغناء بصفۀ



 فال[  التغنی صفۀ یعنی]  الصفۀ دون الموصوف نفس قصد لو وأما» :  یقول حیث سره قدس النائینی المحقق حملها وکذلک       
 فلم والجاریۀ العبد ذات وأما ، شرعاً حرام هو فیما الوصف إعمال هو المبغوض ألنّ ، وشرعاً عرفاً مال ألنّه ، الصحۀ فی إشکال
  ) . 641(«...  الدینوري روایۀ ذیل فی ما علیه ویدل ، المالیۀ عن یخرجا

.  التقیۀ على الروایۀ تحمل ، الثمن فی وصفها دخالۀ مع المغنّیۀ الجاریۀ بیع جواز على الروایۀ داللۀ فرض على تنزلنا لو ثم:  وثالثاً       
  . «  حالل لک هی:  اإلخفاء شبه وقال إلی نظر ثم قلیالً ذلک عن فسکت» :  الدینوري کالم وهو ، فیها موجود ذلک على والشاهد

 فی السالم علیه اإلمام أنّ على شاهد هذا فکلّ ، اإلخفاء شبه والمقال والنظر السکوت لهذا وجه فال ، التقیۀ مقام یکن لم ولو       
  .  تقیۀً المغنّیۀ الجاریۀ بیع أجاز لذا التقیۀ مقام

 مع والترجیح ، الماضیۀ الروایات من وغیرها الروایۀ هذه بین التعارض وقع ، بیعهنّ جواز على الداللۀ تمامیۀ فرض على:  رابعاً       
  .  بعضها أسناد وصحۀ وشهرتها لکثرتها الماضیۀ الروایات

 اشتریتها لو علیک ما:  فقال ؟ صوت لها جاریۀ شراء عن السالم علیه الحسین بن علی رجل سأل:  قال الصدوق مرسلۀ وأما       
  ) . 642(فمحظور الغناء فأما ، بغناء لیست التی والفضائل والزهد القرآن بقراءة یعنی - الجنۀ فذکّرتک

  .  بها اإلستدالل یمکن ال مرسلۀ أنّها:  أوالً ألنه ، بیعهنّ جواز على المرسلۀ هذه تدلّ ال       

 محلِّ عن خارج المرسلۀ فمورد ، بعید بون وبینهما ، صوت لها الجاریۀ عن السؤال بل المغنّیۀ الجاریۀ لیست السؤال مورد:  وثانیاً       
  .  ناکالم

  . السالم علیه اإلمام من ال سره قدس الصدوق کالم من فیها الوارد التفسیر أنَّ الظاهر:  وثالثاً       

 قصد صورة على الروایتین هاتین وحمل ، الجاریۀ فی التغنی صفۀ قصد صورة على الناهیۀ الروایات حمل یمکن کلّه ذلک ومع       
  .  الجاریۀ نفس أي الموصوف

 منّا ویأتی.  الغناء البیع من یقصد أن إلّا المغنّیات الجواري بیع بصحۀ الحکم ونتیجتها الروایات بین الجمع یمکن هذا وعلى       
  .  فانتظر ، الغناء بحث فی بیعهنَّ جواز حول الکالم

   

  المغنّیۀ کسب حرمۀ 

  :  الحکم هذا على تدلّ ، العرائس تزف التی إلّا وتکلیفاً وضعاً المغنّیۀ کسب حرمۀ الروایات من یظهر       

  ) . 643(کسبها أکل من ملعون ، ملعونۀ المغنّیۀ:  یقول السالم علیه اللَّه عبد أبا سمعت:  قال قابوس بن نصر حسنۀ       



 اکتسابها حرمۀ على ،وتدلّ«  الملعونۀ المغنیۀ»  أي االُولى بفقرتها الغناء حرمۀ على تدل والروایۀ ، واضح اللعن من الحرمۀ ظهور       
  .  به بأس ال وسندها ، الثانیۀ بفقرتها أیضاً

 والتی ، حرام الرجال علیها یدخل التی:  فقال ؟ المغنّیات کسب عن السالم علیه اللَّه عبد أبا سألت:  قال بصیر أبی خبر:  ومنها       
  ) . 644)(645(«اللَّه سبِیلِ عن لیضلَّ الْحدیث لَهو یشْتَرِي من النَّاسِ ومنَ»:  عزوجلّ اللَّه قول وهو ، بأس به لیس األعراس إلى تدعى

 حکم أیضاً فیها وورد ، الشریفۀ اآلیۀ مصادیق من وعد الرجال علیها یدخل التی المغنّیات کسب حرمۀ الروایۀ فی وردت       
  .  البطائنی حمزة أبی بن بعلی ضعف السند فی ولکن.  األعراس فی کسبهنَّ جواز یعنی ، االستثناء

 یدخل بالتی ولیست ، بأس به لیس العرائس تزف التی المغنّیۀ أجر:  السالم علیه اللَّه عبد أبو قال:  قال بصیر أبی صحیحۀ:  ومنها       
  ) . 646(الرجال علیها

  ) . 647(بکسبها بأس ال العرائس تزف التی المغنّیۀ:  قال السالم علیه اللَّه عبد أبی عن بصیر ألبی آخر خبر:  ومنها       

  .  مجهول ألنّه بالحکم ضعیفۀ الروایۀ       

 حرمۀ على یدلّ االستثناء هذا وجود ونفس ، بصیر أبی خبر من قبلهما ما مع اتحادهما بل ، األخیرتین الروایتین اتحاد ویمکن       
  . المغنّیات کسب حرمۀ على یدلّ مفهومها أنّ أو ، المغنّیات کسب من غیرها

 وردت اللَّه رسول یابن:  فقال أتاه شیعته من رجالً أنّ:  السالم علیه علی بن محمد جعفر أبی عن اإلسالم دعائم خبر:  ومنها       
 له فقال ، مثله فی وقعت ما أمر فی وقعت وقد ، عنده المالهی جمیع فإذا ، اللهو من ء بشی أعرفه وال أعرفه رجل على فنزلت المدینۀ

 ، فحرام لهذا تتخذ التی القینۀ أما:  قال ؟ الشأن هذا فی ترى فما اللَّه رسول یابن:  فقال.  عندهم من تخرج حتّى القوم جوار أحسن: 
  ) . 648(به بأس فال وأشباهه العرس فی کان ما وأما

 ، الحسنِ الخُلق معاشرتهم فی الرجل یالحظ یعنی«  عندهم من تخرج حتّى القوم جوار أحسن»  السالم علیه قوله من الظاهر       
  .  عمالً أو فتوى القوم مذهب هو کما المنکرات من المالهی بعض یرون ال أنّهم أو ، المنکر عن النهی یفیدهم ال أنهم إلى ناظر ولعله

.  العرس السالم علیه استثنائه من هذا ویظهر ، تغنی التی األمۀ یعنی«  فحرام لهذا تتخذ التی القینۀ أما» :  السالم علیه قوله وأما       
.  الروایۀ فی الموجود اإلرسال مع سیما ال ، به األخذ یمکن فال ، غیرها فی یرد لم«  وأشباهه»  قوله من الروایۀ ذیل فی ورد ما وأما

  .  العرس أشباه فی التغنی جواز فی األصحاب إفتاء وعدم

 تدلّ المغنّیات بیع بطالن فی سابقاً المذکورة والروایات الغناء حرمۀ فی الواردة الروایات ضم مع الروایات هذه ، وبالجملۀ       
  . فقط العرائس زف فی تغنی التی المغنّیۀ کسب إلى بالنسبۀ اإلستثناء وورد ، وتکلیفاً وضعاً المغنّیات کسب حرمۀ على بوضوح

  .  الرجال علیها یدخل ولم -  3 بالمالهی تلعب ولم -  2 بالباطل تتکلم لم إذا - 1:  ثالثۀ باُمور االستثناء هذا الفقهاء بعض قید       



 خارجۀ محرّمات کلّه ذلک أنّ فیه لکن» :  البعض کالم فی المذکورة القیود هذه بعد سره قدس الجواهر صاحب قال ولکن       
  .  جداً متین سره قدس ذکره وما) 649(«... األخیر خصوصاً فیها له مدخلیۀ ال عنه

   

  :  فرع 

  ؟ ال أم بالمغنّیۀ له إلحاقاً الرجال مجالس فی األعراس فی وغناؤه المغنّی کسب یجوز هل       

 فی الحکم ألنّ ، ووضعاً تکلیفاً فیها کسبه وحرمۀ األعراس مجالس فی حتّى غنائه حرمۀ - العالم هو سبحانه واللَّه -  الظاهر       
 قدس الجواهر صاحب قال کما المغنّی إلى منها التعدي یمکن وال ، الخاص مورده على فیقتصر واألصل القاعدة خالف على المغنّیۀ

  ) . 650(« ونحوه الختان دون العرس وعلى المغنّی دون المغنّیۀ خصوص على اإلقتصار ینبغی نعم» :  سره

   

  :  مقال نقل 

 جواز عدم وادعى حرمته من األعراس فی التغنی استثناء سره قدس الغطاء کاشف األکبر الشیخ جدنا أنکر کلّه ذلک مع       
 الغناء وتحریم ؟ ال کیف ، النظر أهل من اإلستثناء صدور ینبغی ال أنّه مرّ مما ظهر وقد... » :  کالمه ختام فی وقال ، فیه التخصیص

 على المحرّك بأنّه األخبار ونادت ، القرآن فی الحدیث ولهو الزور بقول عنه عبر ، متکاثرة وأدلته متواترة أخباره ، الزنا کتحریم
 فی یجري أو بالبال یخطر وکیف.  بالکلیۀ تخصیصاً وال تقییداً تقبل ال التی العقلیۀ االُمور من تحریمه فکان ، والعصیان الفجور
 ما بجواز مؤذن أنّه مع!  ؟ المحرمات فی الوقوع من خوفاً الشبهات بترك اآلمرین ، األنام سادات من الکالم هذا مثل یقع أن الخیال

 یخرجها ما األخبار تلک داللۀ ضعف فی  أن على.  الفساد رأس هما اللذین واللواط الزنا إلى ومدنٍ المعاد ذکر عن اللهو معظم فیه
 غایۀ فی أنّها مع فکیف عادلت ما الکثرة غایۀ فی کانت ولو ، بالکلیۀ مرّ ما مقابلۀ فی اعتبارها یرفع للتقیۀ وموافقتها اإلعتبار محلِّ عن

  .  فیها منه أقلّ األعراس غیر فی قبحه کان وربما ، بدیهۀ الثانی القسم من لرأیته والباطل الحقِّ بین فُرِّق ولو!  ؟ الندرة

 ، المصرّحین کحال وحاله المحرِّمین من فهو یستثن ولم الغناء حرّم من کلّ ألنّ ، الظاهر على المشهور هو بالتحریم القول إنّ ثم       
  ) . 651(« والمتصوفین المخالفین طریقۀ عن بعید لکنّه ، واألساطین الفحول من کثیر عدد وهم

  .  فانتظر تعالى، اللَّه شاء إن الغناء مبحث فی اإلستثناء هذا حول الکالم تفصیل منّا یأتی:  أقول       

   

  خمراً یعمله ممن العنب بیع حکم:  الثالثۀ المسألۀ    

  :  قسمین إلى الفرع هذا األعظم الشیخ قسم قد       



 المنفعۀ البائع قصد یعنی ، بربطاً أو صلیباً أو صنماً یعمله أن بقصد الخشب أو خمراً یعمله ممن العنب بیع:  األول القسم -  1       
» :  وقال المعاملۀ وبطالن الحرمۀ إلى األعظم الشیخ ذهب أیضاً القسم هذا وفی.  الثمن بإزائه یبذل أن دون من الداعی بنحو المحرّمۀ

  ) . 652(«ذلک فی خالف وال إشکال وال والعدوان اإلثم على إعانۀ فیه ألنّ... 

  :  أربعۀ بوجوه سره قدس الخوئی المحقق علیه واعترض       

 یختلف وال ، بالقصد یتبدل ال واقعی أمر - والتقوى البرّ على اإلعانۀ کمفهوم - والعدوان اإلثم على اإلعانۀ مفهوم أنّ:  أوالً       
  .  واإلعتبارات بالوجوه

  .  البین فی والتسبب التسبیب یکن لم ما اإلثم على اإلعانۀ حرمۀ على دلیل ال:  وثانیاً       

 العلم مع البیع بحرمۀ اإللتزام من فالبد ، علیه اإلثم على اإلعانۀ لصدق المحرّمۀ الغایۀ قصد مع البیع حرمۀ اسلّمن إذا إنّا:  وثالثاً       
 فی بالجواز القول من فالبد المجوزة األخبار جهۀ من الثانی فی بالجواز قلنا وإن.  علیه اإلثم على اإلعانۀ لصدق ، أیضاً الحرام بترتب
  .  القصد عدم بفرض األخبار علیه دلّت الذي الجواز اختصاص لعدم ، أیضاً األول

 ، الکالم محل فی المحرَّمۀ بالغایۀ یتعلق أن یستحیل واالختیار اإلرادة بمعنى القصد فإن ، القسمین بین الفرق لنا یتبین لم:  ورابعاً       
 الوجود مفروض فهو واإللتفات العلم بمعنى القصد وأما ، المحرّمۀ بالغایۀ القصد تعلّق لفرض معنى فال...  ، المشتري فعل من ألنّها

  ) . 653(«... بینهما للتفصیل وجه فال ، القسمین فی

  .  المقام فی القسمین بین فرق وال ، تامۀ األربعۀ الوجوه من سره قدس ذکره ما:  أقول       

 دون من قمار آلۀ أو لهو آلۀ أو بربطاً أو صلیباً أو صنماً یعمله ممن الخشب وبیع خمراً یعمله ممن العنب بیع:  الثانی القسم -  2       
 لألخبار التحریم عدم على فاألکثر... » :  وقال الجواز إلى القسم هذا فی سره قدس األعظم الشیخ ذهب.  ذلک البائع قصد

  ) . 654(«...  المستفیضۀ

  :  مقامین فی عنهما نبحث بینهما فرق وال واحد نمط على بنظرنا ، القسمین أنّ حیث:  أقول       

  .  اإلثم على اإلعانۀ وعمدتها العامۀ القواعد بحسب المسألۀ حکم:  األول المقام -  1       

  :  اُمور فی القاعدة هذه فی الکالم ویقع ، اإلثم على اإلعانۀ حرمۀ أعنی ، العامۀ القاعدة هذه عن نبحث أن لنا فالبد       

   

  :  ومفهومها اإلعانۀ حقیقۀ:  األول 



 المعین قصد وجود بین فرق بال ، والعمل الخارج فی علیه المعان وقوع:  هی العرفی ومفهومها اإلعانۀ من المراد أنّ الظاهر       
 إلى البعض أنهاها ربما التی مفهومها فی األقوال من ذلک وغیر ، والبعیدة القریبۀ المقدمات بین فرق وبال ، ال أم وعلمه اإلعانۀ

  ) .655(ستۀ

 الریح أعاننی أو ، العلوم تحصیل فی والدي أعاننی أو ، القلم باستعانۀ کتبت:  نحو لها، العرفیۀ االستعماالت ذلک على والشاهد       
 هدم على أعان فقد مبتدعٍ وجه على تبسم من» :  الراوندي مرفوعۀ فی وسلم وآله علیه اهللا صلى قوله أو ، الجو حرارة تحمل على

  .  علیها القرینۀ لعدم جزافیۀ ، مجازات کونها ودعوى.  استعماالتها من ذلک غیر إلى ،) 656(« اإلسالم

 ال کما اإلعانۀ عنوان یصدق لم وإلّا ، الخارج فی والمعان المعین طرفی وجود إلى تحتاج أي ، اإلضافیۀ االُمور من واإلعانۀ       
  .  یخفى

   

   اإلثم على اإلعانۀ حکم:  الثانی 

 بعدة ذلک على واستدلوا ، حرمتها إلى فقهائنا من المشهور ذهب ولکن ، جوازها یقتضی األولی األصل ؟ ال أم حرام هی هل       
  :  الوجوه من

  .  اإلثم على اإلعانۀ حرمۀ على اإلجماع دعوى:  األول       

  .  المقام فی الحرمۀ إلى المشهور ذهب نعم ، جداً مشکل اعاإلجم تحصیل:  أوالً:  وفیه       

 مدرکیاً اإلجماع فصار ، المذکورة الوجوه إحدى المجمعین مستند یکون أن المحتمل من ، اإلجماع وجود فرض على:  وثانیاً       
  .  شیئاً یفیدنا فال ، تعبدیاً یکن ولم

  ) . 657(«والْعدوانِ اإلِثْمِ علَى تَعاونُواْ والَ والتَّقْوى الْبرِّ علَى وتَعاونُواْ» تعالى قوله:  الثانی       

 اإلثم على اإلعانۀ عن أیضاً وتنهی ، والتقوى والخیر والحسنات البرّ على اإلعانۀ لزوم على تدلّ الشریفۀ اآلیۀ أنّ:  بتقریب       
  .  الحرمۀ فی ظاهر والنهی ، العباد وعدوان والذنب والمعصیۀ

 ولذا ، بنائه أو مسجد کهدم الطاعۀ أو المعصیۀ من أمر إلیجاد أشخاص اجتماع عن عبارة التعاون ، اإلعانۀ غیر التعاون:  وفیه       
 ، فعله فی استقالله مع الغیر فعل مقدمات تهیئۀ عن عبارة هی التی اإلعانۀ بخالف ، الواحد الشخص إلى ال الجمیع إلى الفعل ینسب

 على التعاون حرمۀ على تدلّ الشریفۀ واآلیۀ ، بعید بون والتعاون اإلعانۀ فبین.  قمار أو لهو آلۀ یصنع أن أراد لمن الخشب کإعطاء
  .  اإلعانۀ حرمۀ على تدلّ فال التعاون غیر اإلعانۀ ولکن ، والعدوان اإلثم

  .  حرام بها فاإلتیان ، واجب اإلثم على اإلعانۀ فترك ، واجب کرفعه المنکر ودفع ، للمنکر دفع اإلثم على اإلعانۀ ترك:  الثالث       



 ، العام ضده عن النهی یقتضی ء بالشی األمر أنّ إلى ذهبنا إذا االستدالل هذا على تتم إنّما اإلثم على اإلعانۀ حرمۀ:  أوالً:  وفیه       
  .  المحققین من أحد المبنى هذا إلى یذهب ولم

 على دلیل یدلّ وال ، بوجوبه منحصر الدلیل أنّ إلّا الفرائض تقام بها بل الشرعیۀ الواجبات من کان وان المنکر عن النهی:  وثانیاً       
  .  به اإلتیان عن فاعله تعجیز عن عبارة وهو ، المنکر دفع وجوب

 یجب - المحترمۀ األموال ونهب ، األعراض وهتک ، النفوس کقتل - بترکها الشارع اهتم التی األمور من المنکر کان إذا ، نعم       
 النهب أو الهتک أو القتل لرفع معنى ال إذ ، رفعها عین دفعها لعلَّ بل ، االُمور هذه إحداث من یمنع أن مسلم کلِّ على یعنی ، دفعها

  .  ذلک على دلیل لنا فلیس غیرها فی وأما ، المنکر دفع وجوب إلى نذهب االُمور هذه ففی.  بدفعها إلّا رفعها یتحقق وال ، دفعها إلّا

 إذا یتجه إنّما هنا المنکر بدفع اإلستدالل إنّ:  أوالً:  وفیه» :  بقوله الوجه هذا على رداً سره قدس الخوئی المحقق ذکره ما وأما       
 مفهوم یتحقق فال علیه الغیر بإعانۀ اإلثم بوقوع العلم أو بالحال الجهل مع وأما ، علیه اإلعانۀ بترکه اإلثم دفع بانحصار المعین علم

  ) . 658(« الدفع

 یفعل ال بنفسه وهو التارك إلى بالنسبۀ الدفع یتحقق ولکن الجمیع إلى بالنسبۀ الدفع مفهوم یتحقق ال الغیر إتیان مع ألنّ ، تام غیر       
 صحۀ فی یکفی وهذا ، إلیه بالنسبۀ الدفع مفهوم یتحقق اإلعانۀ ترکه فمع.  غیره ال نفسه فعل عن مسؤل إنسان وکلّ ، الحرام

  .  فتأمل ، االستدالل

 کتابۀ أو قلم بمدة ولو وتعظیمهم وتقویتهم وأعوانهم الظالمین إعانۀ حرمۀ حول الواردة المستفیضۀ بالروایات االستدالل:  الرابع       
 لی إستأذن:  لی فقال ، اُمیۀ بنی کتّاب من صدیق لی کان:  قال البطائنی حمزة أبی بن علی خبر فی ورد فقد ، خراج جبایۀ أو رقعۀ
 دیوان فی کنت إنّی فداك جعلت:  قال ثم ، وجلس سلّم دخل أن فلما ، له فأذن علیه له فأستاذنت ، السالم علیه اللَّه عبد أبی عن

 یکتب من وجدوا أمیۀ بنی أنّ ال لو:  السالم علیه اللَّه عبد أبو فقال ؟ مطالبه فی وأغمضت کثیراً ماالً دنیاهم من فأصبت القوم هؤالء
 فی وقع ما إلّا شیئاً وجدوا ما أیدیهم فی وما الناس ترکهم ولو ، حقّنا سلبونا لما جماعتهم ویشهد عنهم ویقاتل ء الفی لهم ویحبی لهم

  ) . 659(الحدیث ، أیدیهم

 أحدهم إنّ ، قلم مدة وال ال محمد أبا یا:  لی فقال ، أعمالهم عن السالم علیه جعفر أبا سألت:  قال بصیر أبی صحیحۀ فی وورد       
  ) . 660(- عمیر أبی ابن من الوهم -  مثله دینه من یصیبوا حتّى:  قال أو مثله دینه من أصابوا إلّا شیئاً دنیاهم من یصیب ال

  .  إثم کلِّ على اإلعانۀ حرمۀ إلى نذهب الفرق وعدم المناط وبتنقیح ، الظالمین إعانۀ حرمۀ على تدلّ وأمثالها الروایات وهذه       

 اإلعانۀ حرمۀ إلى التعدي یمکن ال ولکن قلم بمدة ولو الظالمین إعانۀ بحرمۀ نقول ، واضح االستدالل هذا عن الجواب:  وفیه       
  .  بعینه هو بل بالقیاس ء شی أشبه اإلستدالل وهذا ، القتاد خرط إثباته ودون بینهما الفرق بعدم لنا علم وال ، إثمٍ کل على



 وتبعاً للمشهور خالفاً جوازها إلى فنذهب ، جوازها یقتضی األولی واألصل ، اإلثم على اإلعانۀ حرمۀ على دلیل ال ، وبالجملۀ       
  ) . 662(- مدظله - األستاذ وشیخنا) 661(سره قدس الخوئی السید:  منهم المحققین من لعدة

   

  ؟ ال أم التخصیص تقبل هل اإلثم على اإلعانۀ حکم:  الثالث 

 تحقق بعد تخصیصها إمکان عدم فی إشکال ال» :  وقال حکمها تخصیص جواز عدم إلى سره قدس النائینی المحقق ذهب       
 خاصۀً معصیۀً یکون أن یمکن ال کما فإنّه ، وکالظلم المعصیۀ کنفس فإنّها ، للتخصیص قابلۀ الغیر العناوین من هذه ألنّ ، موضوعها

  ) . 663(«...  مباحۀ المعصیۀ على  اإلعانۀ تکون أن یمکن ال فکذلک مباحۀً

 ، المقام فی سره قدس الخوئی المحقق تلمیذه ذکره ما سره قدس النائینی المحقق رد فی ویکفی التخصیص تقبل أنّها والحق       
 اضطر أو اإلثم على اإلعانۀ على أحداً الجائر أکره لو هنا ومن ، علیه حجۀ الجواز على الدالۀ المتقدمۀ الوجوه ولکن» :  قال حیث
 کانت لما والتقیید التخصیص تقبل وال واإلعتبار بالوجوه تختلف ال الظلم کحرمۀ حرمتها کانت ولو ، جوازها فی حینئذ شبهۀ ال إلیها

  ) . 664(« أیضاً واالضطرار اإلکراه صورتی فی جائزة

 والظلم کالمعصیۀ ولیس والتقیید للتخصیص قابل الحرمۀ أو الجواز کان سواء اإلعانۀ حکم أنّ - العالم هو سبحانه واللَّه -  الظاهر       
 حرمتها یدونیق المشهور وهکذا ، الظالمین إعانۀ حرمۀ بروایات الجواز هذا یقید ولکن.  جوازها إلى ذهبنا ولذا ، وحکمهما
 تقتضیه ما یعنی ، األول المقام فی کلّه هذا.  خمراً یصنعه أن یرید ممن العنب بیع أعنی ، هذه مسألتنا فی الواردة المجوزة بالروایات

  .  المقام فی العامۀ القواعد

  .  الواردة الروایات بحسب المسألۀ حکم:  الثانی المقام -  2       

   

  :  البیع هذا جواز على الروایات من عدة تدلّ 

 ، به بأس ال:  فقال ؟ حراماً یجعله ممن العنب عصیر بیع عن السالم علیه اللَّه عبد أبا سألت:  قال الحلبی محمد صحیحۀ:  منها       
  ) . 665(وأسحقه اللَّه فأبعده ، حراماً لیجعله حالالً تبیعه

 أنّه یعلم ممن والتمر العنب أبیع کرم له رجل عن أسأله السالم علیه اللَّه عبد أبی إلى کتبت:   قال اُذینۀ بن عمر صحیحۀ:  ومنها       
  ) . 666(ببیعه بأس فال ، أکله أو شربه یحلّ الذي األبان فی حالالً باعه إنّما:  فقال ؟ مسکراً أو خمراً یجعله

 أو یطبخه ممن بعه:  فقال ؟ خمراً یصنعه ممن العصیر بیع عن سئل انّه السالم علیه اللَّه عبد أبی عن للحلبی اُخرى صحیحۀ:  ومنها       
  ) . 667(بأساً باألول أرى وال إلی أحب خلّاً یصنعه



 ألسنا ، حالل:  قال ، یخمره ممن العصیر بیع عن حاضر وأنا السالم علیه اللَّه عبد أبو سئل:  قال موسى بن رفاعۀ صحیحۀ:  ومنها       
  ) . 668(خبیثاً شراباً یجعله ممن تمرنا نبیع

 فی وترك وهلک أخ لی کان إنّه:  فقال حاضر وأنا السالم علیه اللَّه عبد أبا األحمر یعقوب سأل:  قال المغرا أبی صحیحۀ:  ومنها       
 بیع أما:  فقال -:  قال أن إلى -  بالطعام األرض ویؤاجر خمراً یصنعه ممن العصیر یبیع وهو لنا وهو لنا ضیعۀ یلی أخ ولی یتیماً حجري
  ) . 669(منه الیتیم نصیب خذ ، بأس فال خمراً یصنعه ممن العصیر

 فإنّه:  قال ، عنباً تبیعه:  قال ؟ الکرم لی إنّ:  قال حاضر وأنا رجل سأله السالم علیه اللَّه عبد أبی عن خلیفۀ بن یزید خبر:  ومنها       
 حراماً فجعله حالالً بعته:  قال ؟ قربتی فی خمراً فیجعله عصیراً منّی یشتریه فإنّه:  قال ، عصیراً إذاً فبعه:  قال ؟ خمراً یجعله من یشتریه
  ) . 670(الخمر ثمن تأخذ فتکون خمراً یصیر حتّى علیه ثمنه تذرن ال:  قال ثم هنیهۀ سکت ثم ، اللَّه فأبعده

 أبی بن أحمد صحیحۀ فی الواردة بالنقد إلّا العصیر بیع عن والنهی خلیفه بن یزید خبر فی الواردة الکراهۀ وجه ظهر هنا ومن       
  .  الخمر ثمن یؤخذ لئال ذلک فی والوجه ، اآلتیان نصر

  ) . 671(بتأخیر العصیر بیع السالم علیه اللَّه عبد أبو کره:  قال خلیفۀ بن یزید خبر:  ومنها       

 ؟ الثمن یقبض أن قبل خمراً فیصیر العصیر بیع السالم علیه الحسن أبا سألت:  قال نصر أبی بن محمد بن أحمد صحیحۀ:  ومنها       
  ) . 672(بالنقد إلّا یباع فال عصیراً کان إذا فأما ، بأس بذلک یکن لم حراماً یجعله أنّه یعلم ممن ثمرته باع لو:  فقال

 قال ؟ خمراً یجعله أو لیطبخه یبتاعه لمن یغلی أن قبل العصیر ثمن عن السالم علیه اللَّه عبد أبا سألت:  قال بصیر أبی خبر:  ومنها       
  ) . 673(بأس فال حالل وهو خمراً یکون أن قبل بعته إذا: 

 فی وأجعله سنۀ کلّ أعصره وأنا کرم لی:  فقال العصیر عن السالم علیه اللَّه عبد أبا رجل سأل:  قال کهمس أبی خبر:  ومنها       
  ) . 674(خمراً یصنعه أنّه نعلم ممن تمرنا نبیع نحن ذا هو:  قال ثم ، بیعه فالیحلّ غلى وإن به بأس ال:  قال ، یغلی أن قبل وأبیعه الدنان

 ، خمراً یصنعه ممن والعصیر والزبیب والتمر العنب بیع عن سئل أنّه السالم علیه اللَّه عبد أبی عن رفعه االسالم دعائم خبر:  ومنها       
  ) . 675(حراماً المشتري یجعله أن علیه فلیس ، حالالً باعه إذا بذلک بأس ال:  قال

 والیهود المجوس من یبیعه العصیر عن -  أسمع وأنا - رجل السالم علیه الرضا سأل:  قال إسماعیل بن محمد حسنۀ:  ومنها       
 وینسئ ، العصیر:  یعنی ، أعلم فهو ، حالالً بعته إذا بأس ال:  قال ، ینسأ أو ثمنه ویقبض یختمر أن قبل والمسلمین والنصارى

  ) . 676(ثمنه

 کالم من«  یعنی»  قوله ، وظیفته هو بما أعلم المشتري یعنی«  أعلم فهو»  ، حسنه من الأقل ألنّه ، السندي بن بعلی حسن سندها       
  .  الراوي



  .  خمراً یعمله ممن العنب بیع جواز على تدلّ الروایات جمیع أن ترى أنت ، وبالجملۀ       

  :  اآلتیتین الروایتین وبین الجواز على الدالۀ الروایات من الطائفۀ هذه بین التعارض وجود تخیل وقد       

:  فقال ؟ برابط یتخذه ممن فباعه خشب له رجل عن أسأله السالم علیه اللَّه عبد أبی إلى کتبت:  قال أذینۀ ابن صحیحۀ:  إحداهما       
  ) . 677(ال:  قال ؟ صلباناً یتخذه ممن فباعه خشب له رجل وعن به بأس ال

  ) . 678(ال:  قال ؟ والصنم للصلیب یصنع أبیعه التوت عن السالم علیه اللَّه عبد أبا سألت:  قال حریث بن عمرو خبر:  وثانیتها       

 علیه اإلمام أجاز حیث ، بوضوح الجواز على تدلّ اُذینۀ ابن صحیحۀ من االُولى الفقرة ألنّ ، هنا المعارضۀ نرى ال نحن ولکن       
 ممن الخشب بیع وهو ، موردهما فی بهما فنأخذ حریث بن عمرو وخبر منها الثانیۀ الفقرة وأما ، بربطاً یتخذه ممن الخشب بیع السالم
 مهم التوحید أمر ألنّ ، البیع هذا جواز عدم إلى ونذهب والصلبان واألصنام األُوثان:  نحو ، المبتدعۀ العبادة هیاکل منه ویصنع یتخذه

 ما ویغْفرُ بِه یشْرَك أَن یغْفرُ الَ اللّه إِنَّ» و الشرك إلى الناس وتدعو سبحانه اللَّه توحید تعارض األشیاء وهذه ، األمور أهم من إنّه بل
 یشَاء لمن ذَلک دونَ ما ویغْفرُ بِه یشْرَك أَن یغْفرُ الَ اللّه إِنَّ» و) 679(«عظیماً إِثْماً افْتَرَى فَقَد بِاللّه یشْرِك ومن یشَاء لمن ذَلک دونَ
  ) . 680(« بعیداً ضَالَالً ضَلَّ فَقَد بِاللّه یشْرِك ومن

  ) . 681(أوجه ستۀ إلى -  مدظله -  أساتذتنا بعض أنهاها التی المقام فی الجمع وجوه إلى نحتاج ال ولذا       

 وصحۀ الجواز أخبار الستفاضۀ الجواز ، تقتضی أیضاً الفقهیۀ والصناعۀ» :  وقال المقام فی اخترته ما نقلها بعد -  مدظله -  واختار       
 هیاکل بین التفصیل ویمکن.  صنماً أو صلیباً یتخذه ممن الخشب بیع خصوص فی ورد المنع وخبر ، بها األکثر وإفتاء منها کثیر

 فی  بذلک علم وال ، بعدمها العلم مع یصح إنّما الخصوصیۀ وإلقاء ، والفساد األهمیۀ من حدها فی لیست مما غیرها وبین العبادة
  ) . 682(« العبادة هیاکل فی المفسدة قوة مع المقام

) 684(« الوجه هذا المتیقَّن» :  وقال -  مدظله -  األستاذ وشیخنا) 683(سره قدس الخوئی المحقق المقام فی مختارنا اختار وهکذا       
  .  حالٍ کل على للَّه والحمد) 685(« بالفصل قوالً یکن لم لو فصل قول الجمع وهذا» :  شأنه فی األعظم الشیخ وقال ،

   

   

   

  الثالث القسم    

   



 السالح کبیع...  النص على مقصور هذا وتحریم ، الحرام منه یقصد أن شأنه من أنّ ، بمعنى شأناً منه یقصد ما لتحریم یحرم ما       
  ... . الدین أعداء من

   

   الدین أعداء من السالح بیع    

  :  المسألۀ فی األقوال       

  :  منهم ، فقهائنا بعض کلمات فی الجملۀ فی مسألتنا فی اإلجماع ادعی وقد       

 الدین أعداء على السالح بیع تحریم:  فیه خالف ال أنّه الظاهر بل األصحاب بین المشهور» :  قال سره قدس البحرانی المحدث       
»)686 . (  

 أم کانوا مسلمین الدین ألعداء والرمح السیف مثل السالح کبیع المحرَّم على المساعدة به یقصد ما:  الثالث» :  الریاض فی وقال       
  ) . 687(« الحجۀ وهو ، إجماعاً أهله مع الحرب حال فی کان إذا مشرکین

 فیها الحجۀ هو إجماعیۀ الجملۀ فی وحرمته مشرکین أم کانوا مسلمین الدین أهل ألعداء السالح بیع» :  قال سره قدس والنراقی       
»)688 . (  

 خصوص أرید ولو ، للحرب یتخذ ما مطلق وهو ، السالح أعدائه أو الدین أولیاء بیع» :  سره قدس جعفر یخالش الفقیه جدنا وقال       
 بین الحرب قیام مع ، ال أو المساعدة به قُصد ، فرع أو أصل ، مذهب أو إسالم من الدین ألعداء نقله مطلق وکذا - مثاالً کان الحدید

 الحرب قیام عدم ومع ، األخبار وظاهر لإلجماع ، الحرب تلک فی به انتفاعهم احتمال مع ، مسلمین کانوا وإن والمظلومین الظالمین
  ) . 689(« الشرط أو القصد مع إلّا یحرم ال

  ) . 690(فیها الخالف عدم:  سره قدس األعظم الشیخ وادعى       

 من والمتحصل» :  فقال ، ثمانیۀ إلى الدین أعداء من السالح بیع مسألۀ فی األقوال سره قدس الیزدي السید الفقیه أنهى وقد       
  :  أقوال کلماتهم ظواهر

  .  الحرب قیام بحال الحرمۀ اختصاص المشهور ظاهر وهو:  أحدها       

  .  جماعۀ مختار وهو ، الصلح وعدم المباینۀ حال فی التحریم:  الثانی       

  ) . 691(المسالک ظاهر وهو ، له التهیؤ أو الحرب حال فی التحریم:  الثالث       



) 695(والحلبی) 694(والدیلمی) 693(الشیخین عن بل) 692(الشهید حواشی عن المحکی وهو ، مطلقاً التحریم:  الرابع       
  .  أیضاً الشرائع من) 697(یستظهر وربما ،) 696(والتذکرة

  .  الشرائع عبارة من استظهاره ویمکن ، بعض عن) 698(الجواهر فی حکاه ، فقط المساعدة قصد مع التحریم:  الخامس       

  ) . 699(الجواهر فی اختاره ، الحرب قیام أو المساعدة إلى القصد من األمرین أحد مع التحریم:  السادس       

  ) . 700(الجواهر فی حکاه ، الحرب وقیام القصد من األمرین مع التحریم:  السابع       

 إلى بالنسبۀ والصلح المباینۀ حال بین والتفصیل المشرکین إلى بالنسبۀ المنع إطالق من) 701(المستند فی اختاره ما:  الثامن        
 إلى بالنسبۀ المنع إطالق أنّ المستند فی المحکیۀ عبارته مقتضى بل ،) 702(المهذب عن المحکی وهو ، للدین المعادین المسلمین

  ) . 703(«...  والتقیید اإلطالق فی المسلمین إلى بالنسبۀ الخالف وإنّما ، إجماعی الکفار

 الحرب کان سواء ، الصلح حال غیر فی عدمه ومع.  مطلقاً القصد مع التحریم هو األقوى» :  وقال التحریم سره قدس اختار ثم       
  . ) 704(«...  المباینۀ مطلق فیکفی ، ال أو له متهیئین کانوا أو بالفعل قائماً

  .  المقام فی الواردة الروایات مالحظۀ هی والعمدة:  أقول       

   

  الروایات    

   

  :  ثالث طوائف على مسألتنا فی الواردة الروایات 

  :  مطلقاً منهم السالح بیع حرمۀ على دالۀ:  األولى الطائفۀ       

 -  القتّات عشرة األمۀ هذه من العظیم باللَّه کَفَر علی یا:  قال أنّه السالم علیه لعلی وسلم وآله علیه اهللا صلى النبی وصیۀ خبر:  منها       
  ) . 705(الحرب أهل من السالح وبایع:  - قال أن إلى

 القائمین الحرب أهل من الظاهر بأنّ ، أیضاً داللتها فی المناقشۀ ویمکن ، ضعف سندها فی أن إالّ الحرمۀ على دلت وإن والروایۀ       
  .  مطلقاً ال الحرب حال فی منهم السالح بیع حرمۀ على تدلّ فالروایۀ ، فعالً والمحاربین به

 ، التجارة المشرکین إلى المسلمین حمل عن سألته:  قال السالم علیه جعفر بن موسى أخیه عن جعفر بن علی صحیحۀ:  ومنها       
  ) . 706(بأس فال سالحاً یحملوا لم إذا:  قال



 فهذه.  بأس التجارة هذه ففی السالح حملوا إذا ومفهومها ، سالحاً تکن لم إذا معهم التجارة فیها السالم علیه اإلمام جوز       
 صورة فی البأس هذا کان ولو ، بأس فیه السالح حملوا إذا یعنی ، الجزئیۀ الموجبۀ بنحو منهم السالح بیع حرمۀ على تدلّ الصحیحۀ

  .  والمباینۀ الحرب قیام

 وردت وإذا ، العموم بنحو تدلّان علیه داللتهما فرض وعلى ، مطلقاً منهم السالح بیع حرمۀ على تدلّان ال الروایتان ، وبالجملۀ       
  .  فانتظر ، الفقهیۀ بالصناعۀ علیهما تقدم الخصوص بنحو وکانت المفصلۀ الروایات

  :  مطلقاً الجواز على تدلّ إنّها:  یقال قد ما:  الثانیۀ الطائفۀ       

 علیه فکتب ؟ بیعها لی أجائز السلطان من وأبیعها السیوف أشتري صیقل رجل أنّی إلیه کتبت:  قال الصیقل القاسم أبی خبر:  منها       
  ) . 707(به بأس ال:  السالم

 علیه اإلمام إلى کتب أنّه تعین وعدم الروایۀ فی اإلضمار وجود إلى مضافاً ، مجهول ألنّه ، الصیقل القاسم بأبی ضعیف السند       
 علیهم األئمۀ زمن فی کانوا الذین  المسلمین من الجور سالطین الروایۀ فی الوارد السلطان من الظاهر إنّ ثم.  غیره إلى أو السالم
 ال فالروایۀ.  المقام فی - ) 709)(710(ظلهما مد -  أساتیذنا من وإثنان) 708(سره قدس اإلیروانی المحقق بذلک اعترف کما ، السالم

  .  مطلقاً الدین أعداء من السالح بیع جواز على تدلّ

:  فقال ؟ السالح أبیعهما الباطل أهل من تلتقیان الفئتین عن السالم علیه اللَّه عبد أبا سألت:  قال قیس بن محمد صحیحۀ:  ومنها       
  ) . 711(هذا ونحو والخفین الدرع یکنهما ما بعهما

 فی منه یستفاد فالسالح ، الباطل أهل من لغیرهم المقاتلین الباطل أهل من السالح بیع عن السؤال ومورد اإلسناد صحیحۀ الروایۀ       
 ولذا ، الدرع نحو لهم فقط الدفاعیۀ األدوات بیع الصحیحۀ هذه فی السالم علیه اإلمام أجاز ذلک ومع ، الباطل على  الباطل حرب

هذه مسألتنا فی مطلقاً الجواز على الصحیحۀ التدلّ ولذا ، الذمۀ کأهل الدم محقونی کونهما على حملها من البد  .  

  .  بعض ادعاه لما خالفاً ، مطلقاً الجواز على یدلّ ما الروایات فی لیس ، وبالجملۀ       

  :  المقام فی التفصیل على تدل:  الثالثۀ الطائفۀ       

 من فی تقول ما:  السراج حکم له فقال السالم علیه اللَّه عبد أبی على دخلنا:  قال الحضرمی بکر أبی صحیحۀ بل حسنۀ:  منها       
 ، هدنۀ فی إنّکم ، وسلم وآله علیه اهللا صلى اللَّه رسول أصحاب بمنزلۀ الیوم أنتم ، بأس ال:  فقال ؟ وأداتها السروج الشام إلى یحمل

  ) . 712(والسالح السروج إلیهم تحملوا أن علیکم حرم المباینۀ کانت فإذا

 وأداتها السروج حمل جواز على وتدلّ.  األقوى على ثقۀ ألنّه صحیحۀ بل الحضرمی محمد بن اللَّه بعبد حسنۀ الروایۀ سند       
 استشهاد ذلک على والشاهد.  معهم بالصلح الفتن من السکون یعنی ، الهدنۀ فرض فی الدین أعداء وهم الشام أهل إلى والسالح

 رسول أصحاب بین خالف ال کما ،یعنی«  وسلم وآله علیه اهللا صلى اللَّه رسول أصحاب بمنزلۀ الیوم أنتم» :  بقوله السالم علیه اإلمام



 هو کما کذلک وهم أنتم الیوم ، والهدنۀ الصلح بینهم وکان وسلم وآله علیه اهللا صلى حیاته زمن فی وسلم وآله علیه اهللا صلى اللَّه
 وال ،) 713(سره قدس البحرانی المحدث استظهره کما«  موته بعد ودینه صحبته على الباقین»  یعنی الفقرة بهذه المراد ولیس.  الظاهر
 وسلم وآله علیه اهللا صلى اللَّه رسول وفاة بعد السالم علیه المؤمنین أمیر مع کانوا الذین الیسیر النفر "األصحاب " من یعنی بها المراد

  ) . 714(سره قدس اإلیروانی المحقق استظهره کما« 

 الشام وأهل أنتم المراد أنّ الظاهر» :  یقول حیث المکاسب على حاشیته فی سره قدس الیزدي الفقیه کالم ذکرناه ما ویؤید       
 کانوا ، الواقع فی لبعض بعضهم عداوة ومع منافقاً بعضهم کون مع أنّهم ، حیث وسلم وآله علیه اهللا صلى اللَّه رسول أصحاب بمنزلۀ

 وأهل الحق أهل من الطرفین مجموع بأنتم المخاطب فیکون ، الشام وأهل أنتم فکذلک ، نزاع بینهم یکن ولم متوافقین الظاهر فی
  ) . 715(« الشام

  .  والمداهنۀ المصالحۀ صورة فی الدین أعداء إلى السالح حمل جواز على دالۀ الروایۀ ، وبالجملۀ       

 إلى السالح أحمل کنت إنّی اللَّه أصلحک:  السالم علیه جعفر ألبی قلت:  قال السرّاج هند عن الثالثۀ المشایخ رواه ما:  ومنها       
 اللَّه فإنّ ، إلیهم إحمل:  لی فقال  ، اللَّه أعداء إلى أحمل ال:  وقلت بذلک ضقت األمر هذا اللَّه عرفنی فلما ، منهم فأبیعه الشام أهل

 علینا به یستعینون سالحاً عدونا إلى حمل فمن ، تحملوا فال بیننا الحرب کانت فإذا ، وبعه - الروم:  یعنی - وعدوکم عدونا بهم یدفع
  ) . 716(مشرك فهو

 الدین أعداء إلى السالح حمل جواز على بوضوح تدلّ ولکنّها ، مجهوالن ألنّهما ، السرّاج وهند سارة بأبی ضعیفۀ سنداً والروایۀ       
  .  الحرب قیام صورة فی جوازه وعدم اإلیمان أهل مع مصالحتهم صورة فی

  ) . 717(فتنۀ فی تبعه ال:  قال ، السالح أبیع إنّی:  له قلت:  قال السالم علیه اللَّه عبد أبی عن السراد خبر:  ومنها       

) 718(الکافی فی ورد ولکن ، مجهول ألنّه به اإلسناد ضعیفۀ الروایۀ فصارت السرّاج بعنوان األخیر الراوي الوسائل فی ذکر       
 واحد بمعنی وکالهما والزراد بالسرّاد لُقّب هو کما محبوب بن الحسن به أرید إن والسرّاد ، السرّاج من بدالً السرّاد) 719(والتهذیب

 القدر جلیل وکان السالم علیه الرضا عن روى عین ثقۀ» :  شأنه فی العالمۀ وقال ثقۀ فهو الدرع بمعنى وهما السرد و الزرد صانع یعنی
واسطۀ بال السالم علیه الصادق اإلمام عن ینقل أن له یمکن ال ولکن اإلسناد صحیحۀ الروایۀ فصارت) 720(« األربعۀ األرکان فی یعد 

 واستشهد ، ومائۀ وأربعین تسع عام والدته فکانت ، سنۀ وسبعین خمس أبناء من وکان ومائتین وعشرین أربع سنۀ آخر فی مات ألنّه ،
 مع بالبقیع ودفن سنۀ وستون خمس وله ومائۀ وأربعین ثمان عام شوال من وعشرین خمس فی السالم علیه الصادق اإلمام األئمۀ شیخ
 بعد السراد محبوب بن الحسن ولد وحینئذ) . 721(اإلرشاد فی المفید الشیخ ذکره کما السالم علیهم الحسن وعمه وجده أبیه

 الخوئی المحقق بذلک واعترف! .  ؟ واسطۀ بال السالم علیه عنه ینقل أن یمکن فکیف ، بسنۀ السالم علیه الصادق اإلمام استشهاد
  ) . 722(« السالم علیه اللَّه عبد أبی عن السرّاد وهو محبوب بن الحسن روایۀ ثبوت لعدم... » :  وقال سره قدس



 ابن نقل صح وإن -  السند وبهذا ، السالم علیه اللَّه عبد أبی عن رجل عن السرّاد عن الروایۀ) 723(االستبصار فی الشیخ نقل ولذا       
  .  الرجل هذا تعیین لعدم مرسلۀ الروایۀ صارت ولکن - محبوب

 ولعلّه ، أیدینا بتناول التی الحدیث مصادر فی ذکره یرد ولم السرّاج بعنوان األخیر الراوي الوسائل صاحب نقل کان ما وکیف       
) 725(والرجال) 724(الحدیث کتب فی السالم علیه اللَّه عبد أبی خادم سرّاج ذکر ورد وإن ، والسرّاد السرّاج بین صحف سره قدس

 .  

  .  بشخصه تعیینه یمکن ال العجالۀ هذه فی ولکن ، محبوب بن الحسن غیر السند فی المذکور السرّاد أنّ بالبال ویخطر       

 فی السرّاد هذا وتوثیق تعیین لعدم ضعیفۀ أو اإلستبصار فی الشیخ بسند مرسلۀ إما فصارت ، الروایۀ سند یتم ال هنا إلى ، وبالجملۀ       
  .  الرجالیۀ المعاجم

 ، الظاهر وهو عنه رجل عن السرّاد عن رواه التهذیب وفی» :  یقول حیث سره قدس البحرانی المحدث ذلک کلِّ على وتنبه       
 بهذا  المشهور محبوب بن الحسن أنّه حمل إن هذا ، بالواسطۀ السالم علیه اللَّه عبد أبی عن یروي إنّما المذکور السرّاد أنّ حیث
  ) . 726(« مهمالً الرجل ویکون فال وإلّا اللقب

 أهله عند واضح هو کما التهذیب تتمۀ بعنوان یعدونه الحدیث فن مهرة بعض ألنّ ، اإلستبصار«  التهذیب»  من سره قدس ومراده       
 .  

  .  الروایۀ سند فی کلّه هذا       

 على تدلّ فالروایۀ ، له والتهیؤ الحرب قیام الفتنۀ مصادیق أظهر ومن ، الفتنۀ فی السالح بیع عن السالم علیه نهى:  داللتها وأما       
  .  الدین أعداء من الحرب فی السالح بیع حرمۀ

 صورة فی وحرمته ، معهم والمداهنۀ المصالحۀ صورة فی الدین أعداء من السالح بیع جواز على تدلّ الروایات من الطائفۀ فهذه       
  .  له التهیؤ أو الحرب قیام

       م ، العام قبال فی خاصۀ ألنّها ، مطلقاً الحرمۀ على الدالۀ االُولى الطائفۀ على وتقدیمها بها األخذ من والبدفی منّا مرّ ما على فتقد 
  .  األولى الطائفۀ ذیل

 هو وهذا.  المفصلۀ الروایات بهذه تقید وجودها فرض على و ، توجد لم أنّها ذکرنا قد مطلقاً الجواز على الدالۀ الروایات وأما       
  .  الحرب فی وحرمته الصلح فی منهم السالح بیع بجواز فأفتوا فقهائنا من المشهور إلیه وذهب ، الروایات بین العرفی الجمع

       وعدم والمداهنۀ المصالحۀ صورة فی مسلمین أم کانوا مشرکین الدین أعداء من السالح بیع جواز إلى ذهبوا المشهور إنّ ثم 
  . له التهیؤ أو الحرب قیام صورة فی الجواز



 سؤال مورد ألنّ ، فقط المسلمین من الدین أعداء إلى السالح حمل جواز الماضیۀ الحضرمی بکر أبی صحیحۀ ظاهر ولکن       
 علیه اإلمام وأجاب ، المسلمین من کانوا السالم علیه الصادق اإلمام زمن فی وأهلها الشام أهل إلى وأداتها السروج حمل السائل
 -  الصحیحۀ فهذه. «  والسالح السروج( الشام أهل إلى یعنی) إلیهم تحملوا أن علیکم حرم المباینۀ کانت فإذا» :  بقوله أیضاً السالم

  .  الکافرین المشرکین تشمل وال فقط المسلمین من الدین بأعداء منحصرة -  المفصلۀ الروایات فی العمدة وهی

» :  السالم علیه اإلمام فأجابه الشام أهل إلى السالح حمل عن السائل سأل حیث ، الماضی السرّاج هند خبر فی األمر وهکذا       
  .  اإلمامی عشري اإلثنى الحق المذهب أعداء یعنی الدین أعداء من کانوا ولکن مسلمون وهم الشام أهل إلى یعنی«  إلیهم إحمل

  .  المشرکین والتشمالن فقط المسلمین من الدین بأعداء منحصرتان المفصلتان الروایتان فهاتان       

 أو إرسالٌ إما سنده فی أنّ إلّا - والمسلمین المشرکین شأن فی وشموله منه العموم استفادة یمکن وإن -  الماضی السرّاد خبر وأما       
  .  شموله أو بإطالقه األخذ یمکن فال ، ضعف

 وال ، معهم والمصالحۀ المداهنۀ حال فی مامیۀاإل لمذهب المخالفین المسلمین الدین أعداء من السالح بیع یجوز هذا وعلى       
  . له التهیؤ أو الحرب قیام حال فی منهم البیع یجوز

 والمداهنۀ المصالحۀ حال فی سواء ، شأنه فی ترخیص یرو ولم حرمته على فبقی المشرکین من الدین أعداء من السالح بیع وأما       
  ) . 728(المستند فی والنراقی) 727(البارع المهذب فی الحلی فهد ابن اختاره القول فهذا.  له والتهیؤ الحرب قیام حال فی أو لهم

 األخذ من فالبد ، مطلقاً المشرکین إلى السالح حمل حرمۀ على تدلّ المذکورة جعفر بن علی صحیحۀ القاصر بنظرنا ، وبالجملۀ       
 حمل حرمۀ النتیجۀ وتکون بها نأخذ ولذا ، فقط المسلمین الدین أعداء من السالح ببیع منحصرة المجوزة الروایات وأما.  بإطالقها
 السالح حمل وجواز والمداهنۀ المصالحۀ حال فی أو الحرب قیام حال فی سواء ، مطلقاً المشرکین الدین أعداء إلى وبیعه السالح

  .  له التهیؤ أو الحرب قیام حال فی منهم بیعه وحرمۀ فقط والمداهنۀ المصالحۀ حال فی المسلمین من الدین أعداء إلى وبیعه

  .  المقام فی الواردة الروایات فی التام التأمل بعد بالبال یخطر ما هذا       

   

  :  علیها التنبیه من البد وأموراً فروعاً هاهنا إنّ ثم 

 حرام الحقّ والمذهب اإلسالم بیضۀ على منهم یخاف بحیث لشوکتهم موجباً وصار المشرکین تقویۀ یوجب ما کلّ:  األول       
 التجاریۀ العالقات حتى بل الدفاعیۀ األدوات أو السالح بیع بین فرق ال وهکذا.  المخالفین أو المشرکین ذلک فی سواء ، مطلقاً

 إلمام أدنى له لمن واضح هو کما تضعیفهما وحرمۀ والمذهب اإلسالم على المحافظۀ لزوم ذلک على والدلیل ، لتقویتهم الموجبۀ
  .  بالفقه



  .  الطریق قطاع من السالح بیع حرمۀ:  الثانی       

 ثبت الروایات فی الوارد الترخیص ألنّ حرمته على بقی المشرکین أو المسلمین من کانوا سواء الطریق قطاع من السالح بیع       
 بقی الطریق قطاع من السالح فبیع ، الطریق قطاع غیر وهم فقط والمداهنۀ المصالحۀ حال فی المسلمین من الدین أعداء إلى بالنسبۀ

 حرمۀ بعدم القول على حتّى ، إجماعاً حرام وهی ، وإعانتهم الظالمین معونۀ مصادیق أظهر من منهم السالح بیع وألنّ ، حرمته على
.  عندنا إجماعی وإعانتهم معونتهم وحرمۀ ، الطریق قطاع هم الظالمین مصادیق أظهر من ألنّ.  المختار هو کما األثم على اإلعانۀ

 اإلعانۀ بحرمۀ قلنا إن... » :  ویقول اإلثم على اإلعانۀ صغریات من المسألۀ هذه جعل حیث سره قدس الخوئی المحقق من والعجب
  ) . 729(« الظاهر هو کما جاز وإلّا منهم بیعه یجوز فال اإلثم على

 فال الغیر على اإلعتداء فی السالح ذلک المشتري استعمال البایع إحراز إلى هنا بالحرمۀ الحکم إلى نحتاج ال ذکرنا ما فعلى       
 لهم وبیعه السالح من تمکینهم نفس ألنّ ،) 730(- ظله مد -  األستاذ شیخنا إلیه ذهب کما بأس فال اإلحراز عدم ومع ، حینئذ یجوز

  .  أجماعاً حرام وهی ، الظالمین إعانۀ مصادیق أظهر من

   ؟ ال أم الفساد على یدلّ المقام فی النهی هل:  الثالث       

 الحرمۀ إلّا یفید وال المعاملۀ فساد على یدلّ فال -  وإعانتهم الدین أعداء تقویۀ نحو - البیع عن خارج بأمر النهی تعلق إذا       
) 734(النائینی والمحققون) 733(الیزدي والسید) 732(األعظم والشیخ) 731(الحدائق صاحب القول هذا إلى ذهب کما ، التکلیفیۀ
 علیه تدلّ کما -  المعاملۀ بنفس تعلق النهی بأنّ قلنا إذا ولکن ، - ظله مد - ) 736(األستاذ وشیخنا سرهم قدس)735(والخوئی
 ثانی إلیه وذهب تارالمخ هو وهذا.  الوضعیۀ الحرمۀ وأفادت فاسدة المعاملۀ صارت -  ذکرها مرّ وقد المقام فی الواردة الروایات
 فی سرهم قدس الغطاء کاشف األکبر الشیخ الفقیه وجدنا) 738(اإلرشاد شرح فی األردبیلی والمحقق) 737(المسالک فی الشهیدین

  ) .739(القواعد شرح

   

   

   

   

   

   

   



   

   

  :  الثالث النوع       

   

   

   

   

  بها معتد محلّلۀ منفعۀ فیه لیس ما    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 الشارع عند ومحلّلۀ العقالء عند بها معتداً منفعۀ ، فیه منفعۀ ال ما بیع بطالن إلى القسم هذا فی سره قدس األعظم الشیخ تعرّض       
  .  األقدس

  :  الوجوه من بعدة فیه منفعۀ ال ما بیع بطالن على واستدلوا       



 تَأْکُلُواْ الَ»:  تعالى قوله علیه وتدلّ فاسداً فیکون بالباطل للمال أکلٌ ، قباله فی الثمن وأخذ محلّل نفع له لیس ما بیع:  األول       
الَکُموأَم نَکُمیلِ باطةً تَکُونَ أَن إِالَّ بِالْبارجن تإیضاح فی سره قدس المحققین فخر الدلیل بهذا واستدل ،) 740(«تَرَاضٍ ع 
  ) . 741(الفوائد

 فی تکون فال لها الفاسدة األسباب مقابل فی للمعاملۀ الصحیحۀ األسباب بیان مقام فی -  منا مرّ کما - الشریفۀ اآلیۀ:  أوالً:  وفیه       
  .  العوضین شرائط بیان مقام

  .  بالباطل المال أکل ال تراضٍ عن تجارة فی دخلت بها والرضا المعاملۀ على التوافق بعد:  وثانیاً       

  ) . 743(والجواهر) 742(الغنیۀ صاحبی:  نحو الفقهاء من جماعۀ وادعاه ، فیه منفعۀ ال ما بیع بطالن على اإلجماع:  الثانی       

  .  بحجۀ لیس منه والمنقول حاصل غیر منه المحصل أنّ:  أوالً:  وفیه       

 بل تعبدیاً إجماعاً اإلجماع یکون فال ، المسألۀ فی المذکورة الوجوه إلى المجمعین استناد أنّ المتعین بل المحتمل من:  وثانیاً       
  .  بحجۀ فلیس ، مدرکیاً إجماعاً صار

 یصح فال ماالً یعد لم المنفعۀ فیه لیس وما ،) 744(المنیر المصباح عن کما«  بمالٍ مال مبادلۀ»  أنه البیع تعریف فی قالوا:  الثالث       
  .  بیعه

 منَ اشْتَرَى اللّه إِنَّ»:  تعالى قوله نحو ، المجید الکتاب فی المالیۀ المبادلۀ غیر فی والشراء البیع استعمال کثر قد:  أوالً:  وفیه       
 ومنْ والْقُرْآنِ واإلِنجِیلِ التَّوراةِ فی حقّاً علَیه وعداً ویقْتَلُونَ فَیقْتُلُونَ اللّه سبِیلِ فی یقَاتلُونَ الجنَّۀَ لَهم بِأَنَّ وأَموالَهم أَنفُسهم الْمؤْمنینَ

  ) . 745(«الْعظیم الْفَوز هو وذَلک بِه بایعتُم الَّذي بِبیعکُم فَاستَبشرُواْ اللّه منَ بِعهده أَوفَى

  ) . 746(«بِالْعباد رؤُوف واللّه اللّه مرْضَات تغَاءاب نَفْسه یشْرِي من النَّاسِ ومنَ»:  تعالى وقوله       

  ) 747(«بِالْمغْفرَةِ والْعذَاب بِالْهدى الضَّالَلَۀَ اشْتَرَواْ الَّذینَ أُولَئک»:  تعالى وقوله       

  ) 748(«بِاآلَخرَةِ الدنْیا الْحیاةَ اشْتَرَواْ الَّذینَ أُولَئک»:  تعالى وقوله       

) 749(«مهِینٌ عذَاب لَهم أُولَئک هزُواً ویتَّخذَها علْمٍ بِغَیرِ اللَّه سبِیلِ عن لیضلَّ الْحدیث لَهو یشْتَرِي من النَّاسِ ومنَ»:  تعالى وقوله       
 .  

 کل أنّ» :  القاموس فی الفیروزآبادي وقال ،) 750(المفردات فی الراغب ذکره کما «یتالزمان والشراء البیع»  أنّ الواضح ومن       
  ) .751(«اشتراه فقد بغیره وتمسک شیئاً ترك من



 ، وعکساً طرداً فیه یبحث فال ، اسم شرح مجرد بل حقیقیاً تعریفاً لیس أنّه ، قوله حجیۀ عدم إلى مضافاً المصباح عن فما:  وثانیاً       
  .  ماًوإبرا نقضاً

 عن تجارةً» بإطالقات التمسک یمکن ولکن البیع أحکام المقام فی یجري ال المصباح تعریف قبول فرض على:  وثالثاً       
  .  ونحوهما) 753(«بِالْعقُود أَوفُواْ»و) 752(«تَرَاضٍ

  .  لذلک فاسدة فتکون ، السفهیۀ المعامالت من فیه نفع ال ما معاملۀ:  الرابع       

 هذه فی ولکن ، کلتیهما والنوعیۀ الشخصیۀ األغراض عنها انتفعت إذا سفهیۀ تکون إنّما المعاملۀ:  الصغرى منع:  أوالً:  وفیه       
 کونها عن المعاملۀ یخرج الشخصی الغرض وجود ونفس ، لها البائع یتعرض لم وإلّا بالمعاملۀ الشخصی الغرض تعلّق ربما المعاملۀ

  .  سفهیۀ

 البیع صحۀ فی الواردة واإلطالقات العمومات شمول بعد السفهیۀ المعامالت بطالن على دلیل یدلّ لم:  الکبرى منع:   وثانیاً       
 غیر السفیه معاملۀ أنّ الواضح ومن ، التصرف عن محجوراً لکونه السفیه المعاملۀ فساد على الدلیل قام:  نعم ، بالعقد والوفاء والتجارة

  .  السفهیۀ ۀالمعامل

 أول فی الماضیۀ العقول تحف روایۀ فقرات ببعض فیه منفعۀ ال ما بیع بطالن فی سره قدس األعظم الشیخ استدل قد:  الخامس       
  .  الکتاب

  .  مرسلۀ بل اإلسناد ضعیفۀ روایۀ أنّها:  أوالً:  وفیه       

  .  محلّها فی منّا مرّ کما روایۀ کونها عندنا یثبت لم:  وثانیاً       

  .  تامۀ غیر هذه مسألتنا فی البطالن على الروایۀ داللۀ:  وثالثاً       

  ) .754(سره قدس الخوئی المحقق إلیه ذهب کما فیه منفعۀ ال ما بیع بطالن على یدلّ ما نجد لم هنا فإلى       

:  قال السالم علیه اللَّه عبد أبی عن الرحمن وعبد مسلم بن محمد صحیحۀ نحو ، الهرّ بیع صحۀ فی ورد بما ذکرناه ما یؤید وربما       
  ) . 755(الهرّ بثمن بأس وال:  قال ثم ، سحت یصید ال الذي الکلب ثمن

 قال ، فنهاه ، أبیعها:  قال ؟ بها تصنع ما:  فقال ، هرّة یحمل رجالً رأى أنّه السالم علیه المؤمنین أمیر إلى رفعه االسالم دعائم وخبر       
  ) . 756(بثمنها إذاً فتصدق:  قال ، بها لی حاجۀ فال: 

 وقال ، بیعها جواز فی الترخیص ورد ذلک ومع بها معتداً منفعۀ لها لیست التی األشیاء من کان الزمان ذلک فی الهرّ أنّ:  بتقریب       
 والثوري وحماد والحکم سیرین وابن والحسن عباس ابن قال وبه ، علمائنا عند الهرّ ببیع بأس ال» :  التذکرة فی سره قدس العالمۀ

  ) . 757(« الرأي وأصحاب وإسحاق والشافعی ومالک



 الزمان ذاك فی سیما ال القردة أن مع ،) 758(المسوخ بیع بحث تتمۀ فی القردة بیع جواز من منّا مرّ ما ، ذکرناه ما  یؤید وهکذا       
  .  بیعها جوزنا ذلک  ومع بها معتداً منفعۀ لها لیست

   

  :  علیها التنبیه من البد فروعاً هاهنا إنّ ثم 

  :  األول 

  :  الروایات من عدة علیه وتدل ، الصالة غیر فی بجلودها اإلنتفاع وجواز علیها التذکیۀ لوقوع السباع بیع یجوز       

  ) . 759(فال المیتۀ وأما بجلده فانتفع وسمیت رمیت إذا:  فقال ؟ بها فعأینت ، السباع جلود عن سألته:  قال سماعۀ موثقۀ:  منها       

 ، نکرهه فإنّا والدواب الطیر فمن السباع لحوم أما:  فقال ؟ وجلودها السباع لحوم عن سألته:  قال لسماعۀ اُخرى موثقۀ:  ومنها       
  ) . 760(فیه تصلون شیئاً منها تلبسوا وال علیها فارکبوا الجلود وأما

  .  المصطلحۀ الحرمۀ على السالم علیهم األئمۀ لسان فی الکراهۀ داللۀ الواضح ومن       

 تصلّون منها شیئاً تلبسوا وال ارکبوها:  فقال ؟ السباع جلود عن السالم علیه اللَّه عبد أبو سئل:  قال لسماعۀ ثالثۀ موثقۀ:  ومنها       
  ) . 761(فیه

 بجلودها اإلنتفاع کان فإذا.        شئت إن) 762(هناك حررناه ما فراجع ، المسوخ بیع بحث فی السباع بیع جواز منّا مرّ وقد       
  .  الظاهر هو کما وجوازه فیه المنفعۀ ما بیع جواز عدم من المبنیین من کلِّ على بیعها فیجوز جائزة

  :  الثانی 

  .  وشراؤها وبیعها وعاجه الفیل بعظام اإلنتفاع یجوز       

 حررناه ما شئت إن فراجع ، المسوخ بیع بحث فی وبیعها الفیل بعاج التمشط جواز منّا مرّ وقد ، والسباع المسوخ من الفیل أنّ مع       
  ) . 763(هناك

  :  الثالث 

  :  اُمور إلى بها المعتد المنفعۀ عدم یستند أن یمکن       

 فی الطوسی الشیخ األشیاء بهذه ومثّل ، وغیره وظفر ولعاب ومخاط شعر من اآلدمی من ینفصل ما کلّ نحو:  ء الشی خسۀ:  الف       
 من الطیور أقسام وکبعض والدیدان والضفادع والجعالن والخنافس والحیات العقارب من األرض وحشرات) . 764(المبسوط

  ) . 768(المصباح فی سره قدس الخوئی المحقق بهذه ومثّل ،) 767(والرَّخَم والغربان) 766(والنسر) 765(بغاثها



 عند کانت وإن وهذه.  وغیرهما الشعیر أو الحنطۀ من کحبۀ ، مال مقابله فی یبذل ال المال من یسیر جزء نحو:  ء الشی قلّۀ:  ب       
  .  المالیۀ من تخرجها قلّتها أن إلّا األمالك من والشرع العرف

  .  العالج فی والرمل البالد بعض فی والتراب ، الشط أو البحر فی الماء نحو:  ء الشی کثرة:  ج       

  .  الشتاء فی الثلج نحو:  ء الشی إلى الحاجۀ عدم:  د       

  .  المقام فی -  ظله مد -) 769(أساتذتنا بعض قاله کما ، بإزائه المال وبذل شرائه فی الرغبۀ عدم الجمیع فی الجامع المالك ولعلّ       

  :  الرابع 

 ألحد فلیس ، غیره من به أولى فیکون ، به االختصاص له ثبت کالحشرات له نفع ال ما حاز لو» :  سره قدس الخوئی المحقق قال       
 من» :  حدیث وأما.  وشرعاً عقالً حرام فهو ظلم علیه قهراً المحیز من المحاز أخذ أنّ على.  القطعیۀ للسیرة فیه تصرفاته فی یزاحمه أن

  ) .771(« ء بشی منجبر غیر السند ضعیف أنّه تقدم فقد) 770(«به أحقّ فهو المسلمین من أحد إلیه یسبق لم ما إلى سبق

 بحدیث سره قدس إشکاله عن الجواب منّا مرّ قد ولکن الملکیۀ بل اإلختصاص حقّ له ثبت فیه منفعۀ ال ما حاز لو نعم:  أقول       
  ) . 772(اإلختصاص حقّ بحث فی حرّرناه ما فراجع السبق

  :  الخامس 

 مد -) 774(األستاذ وشیخنا) 773(التذکرة فی العلّامۀ مطلقاً الضمان عدم إلى ذهب ؟ ال أم ضمانٌ فیه نفع ال ما غصب فی هل       
 قدس الیزدي السید مطلقاً الضمان وإلى ،) 775(سره قدس األعظم الشیخ القیمی فی وعدمه المثلی فی الضمان وإلى -  ظله
  . -  ظله مد -) 779(أساتذتنا وبعض) 778(سره قدس األردکانی والمحقق) 777(سره قدس الخوئی والمحقق) 776(سره

 القیمی فی القیامۀ یوم إلى الغاصب ذمۀ مشغولیۀ بقاء یرى سره قدس الخوئی السید أنّ ، مطلقاً بالضمان القائلین مقالۀ بین والفرق       
  .  أیضاً للمفلس الذمۀ مشغولیۀ تبقى کما ، المال لهذا قیمۀ ال إذ ،

 لیدخل ماالً إلیه بضمه یصیر ما غصب على یتوقف القیمی وفی الغصب بمجرد المثلی فی الضمان ثبوت یرى األردکانی والشیخ       
  . بالتأمل سره قدس أمر ثم ، مترتب الثانی وفی مترتب غیر األول فی الضمان أنّ بینهما فالفرق ، الضمان دلیل موضوع فی

  .  إرضائه بقصد بل القیمۀ بعنوان ال له المال بإعطاء المالک الغاصب إرضاء إمکان یرى - ظله مد -  األستاذ ولکن       

 کان وإن القیمی فی آخر ء شی من بقدره یکون وما المثلی فی المثل برد مطلقاً الضمان الحق» :  قال سره قدس الیزدي والسید       
  ) . 780(« فتدبر ماالً یکون أن ال للعوضیۀ وصالحاً المعوض بقدر یکون وأن البد العوض فإنّ ، بالمال یقابل ال قلیالً



 على والمتشرعۀ العقالء من القطعیۀ السیرة:  ذلک على والدلیل ، والقیمی المثلی فی یعنی مطلقاً الضمان ثبوت الظاهر:  أقول       
 من فالبد ، المقام فی حجۀ وهی ، جاریۀ السالم علیهم المعصومین زمن إلى هذا زماننا من القطعیۀ المستمرة السیرة وهذه ، الضمان

  :  ویؤیدها.  مثلیاً أو کان قیمیاً فیه نفع ال ما ضمان تشمل مطلقۀ وهی ، بها األخذ

  . «  ضامن له فهو الغیر مال أتلف من»  بأنّ ، اإلتالف قاعدة:  أوالً       

 ال وإلّا ، شائعاً وکان مصادیقه أظهر ألنّه بالمال والتعبیر ، والملک المال بین ذلک فی سواء الضمان یوجب اإلتالف أن:  بتقریب       
  .  للضمان موجب إتالفهما أن فی والملک المال بین فرق

  . «  تؤدي حتّى أخذت ما الید على»  بأنّ ، الید ضمان قاعدة:  وثانیاً       

 علیه کان ماالً یکن لم ولو الغیر ملک شخص أخذ فلو ، المقام فیشمل ، الملک أو المال من أعم«  أخذت ما»  أن:  بتقریب       
  .  الضمان

 سائر إلى اإلنضمام عدم مع ولو ماالً لقلّته ء الشی یکن لم إذا ما ضمان فی حتّى یعنی ، المقام فی جاریۀ السیرة بأنّ ترى وأنت       
  .  - ظله مد - األستاذ شیخنا ذکره لما خالفاً ، أجزائه

  .  سره قدس األعظم الشیخ ذکره ما یتم فال ، بینهما فرق فال ، المثلی یشمل کما القیمی یشمل الدلیل وبأنّ       

 ذکره ما یتم فال ، مترتباً فیه الضمان لیکون ماالً إلیه بضمه یصیر ما غصب على القیمی فی الضمان ثبوت یتوقف ال وهکذا       
  .  سره قدس األردکانی المحقق

 ذکره ما یتم فال ، منه اإلستحالل أو بمال بإرضائه المالک إلى بالنسبۀ القیمی فی ذمته مشغولیۀ من الغاصب یخرج أن ویمکن       
  .  القیامۀ یوم إلى للمالک ذمته مشغولیۀ بقاء من سره قدس الخوئی المحقق

 ملکاً کان ألنّه ، أیضاً المال فی یجري بل ، فقط المال أحکام من ولیس الملک أحکام من الضمان بأنّ نلتزم نحن ، وبالجملۀ       
  .  له والحمد العالم هو سبحانه واللَّه ، غالباً

   

   

   

   

   



   

  :  الرابع النوع       

   

   

   

   

  نفسه فی حرام هو بما االکتساب    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 هی أفراده کان وإن النوع وهذا ، نفسه فی محرّماً عمالً لکونه به االکتساب یحرم ما الرابع النوع» :  سره قدس األعظم الشیخ قال       
 شأنه من مما کثیر بذکر األصحاب عادة جرت أنّه إلّا ، وغیرهما والجعالۀ اإلجارة فی بها المال لمقابلۀ القابلۀ المحرَّمۀ األعمال جمیع

 آثارهم فنقتفی کان ما وکیف.  ونحوهما والکذب کالغیبۀ به االکتساب یتعارف لم مما ذلک وغیر بل ، المحرّمات من به اإلکتساب
  ) . 781(« اللَّه شاء إن عنواناتها أوائل حروف بترتیب مرتبۀ مسائل فی أکثرها بذکر



 ال أم بطالنه بمعنی وضعی حرام هو وهل بالمحرّمات االکتساب فی نتکلم أنْ لنا البد  المطروحۀ العناوین فی الورود قبل:  أقول       
  :  بحثان فهاهنا ؟

  .  ذیلها فی عنها نبحث التکلیفیۀ الحرمۀ بمعنی ، المطروحۀ والعناوین االعمال هذه نفس حرمۀ:  األول       

  .  بطالنها یعنی الوضعیۀ الحرمۀ بمعنی بالمحرمات االکتساب حرمۀ:  الثانی       

 فنقول حوله البحث من لنا البد ولکن.  الوضوح من بمکان عنده کان ولعلّه ، األخیر البحث هذا ترك سره قدس األعظم الشیخ       
 :  

  :  بوجوه المحرّمات على المعاملۀ بطالن على استدلوا قد       

 إلى بالنسبۀ ضامناً یکون ال مغنّیۀ جاریۀ تغنی عن شخص منع لو ولهذا ، الشارع نظر فی ماالً لیس المحرَّم العمل إنّ:  منها -  1       
 شئت وإن.  معاملۀ علیه المعاملۀ تکون ال الشرع محیط فی ماالً یکون ال وما ، لذلک أجیرة کانت وإن إشکال بال المحرّمۀ المنفعۀ

  ) . 782(کتابه فی سره قدس الخمینی المحقق ذکره.  به المعاملۀ ردع على دلیل وإسقاطها شرعاً ء شی عن المالیۀ سلب إنّ:  قلت

 هذا کبرى یتم ال ، وصحته البیع فی المالیۀ لزوم عدم من مختارنا على بناء ولکن ، المشهور على تام االستدالل هذا إنّ:  وفیه       
 فی منّا مرّ کما المبیع مالیۀ صحته فی یلزم ال البیع ولکن تام الشارع نظر فی الشرعیۀ المحرّمات عن المالیۀ سلب یعنی.  اإلستدالل

  .  المختار القول على االستدالل هذا یتم فال ، الثالث النوع

 تسلیم عن الشارع منع ومع ، والتسلم التسلیم إمکان العقالء لدى المعاملۀ ذات مقتضى أنّ:  أیضاً سره قدس ذکره ما:  ومنها -  2       
 فتقع ، المعاملۀ عن الردع على دلیل والتسلّم التسلیم فمنع ، الشارع عند نافذة المعاملۀ تکون أن یعقل ال ، وتسلّمها المحرّمۀ المنفعۀ

  ) . 783(باطلۀ

 شرعاً باطلۀ المعاملۀ کانت والتسلّم التسلیم إمکان عدم مع ألنّ ، تام المحرّمات على المعاملۀ بطالن على االستدالل هذا:  أقول       
  .  باطلۀ فالمعاملۀ ، شرعاً المحرّمات فی تسلیمها یمکن ال وحیث ، وعقالئیاً

 کان وإن) 784(«بِالْباطلِ بینَکُم أَموالَکُم تَأْکُلُواْ الَ» أعنی الکریمۀ اآلیۀ إنّ» :  بقوله أیضاً سره قدس ذکره ما:  ومنها -  3       
 اآلیۀ مفاد فی ینسلک المنفعۀ تسلیم نفی أو المالیۀ نفی على دلّ ما بتحکیم لکن ، الشرعی ال والعقالئی العرفی البطالن فیها الموضوع

  ) . 785(« التحف وروایۀ النبوي ویؤیده ، بالباطل المال أکل إلیه منفعۀ انتقال بال الغیر مال أخذ فإنّ ،

 اآلیۀ بل ، االستدالل هذا یتم حتى العوضین شرائط بیان مقام فی لیست الشریفۀ اآلیۀ أنّ الکتاب هذا فی مراراً منّا مرّ قد:  وفیه       
  .  االستدالل هذا یتم فال ، ومثلهما والقمار الرشوة نحو ، الباطلۀ باألسباب المال أکل جواز عدم بیان مقام فی الشریفۀ



 فی وداللتهما سندهما فی اإلشکال منّا مرّ قد التحف وروایۀ«  ثمنه حرّم شیئاً حرّم إذا اللَّه إنّ» :  النبوي ألنّ ، التأیید یتم ال وکذا       
  .  هناك حرّرناه ما فراجع ، الکتاب أوائل

 حرمتها على مادلّ المحرّمۀ األعمال على المعاملۀ جواز عدم فی یکفی أنّه» :  من سره قدس الخوئی المحقق ذکره ما:  ومنها -  4       
) 786(« یجتمعان ال وهما ، بها اإلتیان حرمۀ المحرّمات أدلۀ ومقتضى ، بها الوفاء لزوم العقود صحۀ أدلۀ مقتضى إذ ، األولیۀ األدلۀ من

 .  
  

  .  تام أیضاً االستدالل وهذا:  أقول       

 لقوله المحرّم العمل على األجرة أخذ جواز عدم» :  المکاسب على تعلیقته فی سره قدس الیزدي الفقیه ذکره ما:  ومنها -  5       
  ) . 787(« العوض مطلق الثمن من المراد فإنّ«  ثمنه حرّم شیئاً حرّم إذا اللَّه إنّ» :  وسلم وآله علیه اهللا صلى

  ) . 788(« العوض مطلق على الثمن صدق نمنع إنّا» :  بقوله الحدیث سند فی المناقشۀ بعد الخوئی المحقق علیه اعترض وقد       

 الظاهر ولکن ، العوض مطلق على الثمن منع یصح وهکذا ، الکتاب أوائل فی وداللته الحدیث سند فی المناقشۀ منّا مرّ قد:  أقول       
 یساعد کما ، المعامالت من غیره إلى البیع حکم وإسراء القطعی المناط وتنقیح الخصوصیۀ إلقاء سره قدس الیزدي الفقیه مراد أنّ

  .  المقام فی) 789(-  ظله مد - أساتذتنا بعض علیه نبه کما ، العقالء وفهم العقلی اإلعتبار ذلک على

 الحدیث سند ضعف منّا مرّ قد ولکن سرهم قدس الیزدي السید على الخوئی المحقق اإلشکال رافعاً کان وإن البیان وهذا       
  .  شیئاً المقام فی یفید فال ، وداللته

 المحرّمات عن البحث من البد ، بها االکتساب إلى بالنسبۀ الوضعیۀ والحرمۀ المحرّمات على المعامالت بطالن ثبوت بعد ثم       
) 790(بیعه بحث آخر فی اإلحتکار لبحث تعرض وإن الماشطۀ بتدلیس ابتدأ سره قدس األعظم والشیخ ، الهجاء حروف بترتیب
  :  نقول ولذا ، اإلحتکار حول البحث تقدیم الظاهر ولکن

   

   

   

  االحتکار    

   



  : البحث من جهات وفیه 

   

  اللغۀ فی االحتکار:  األولى الجهۀ 

  ) . 791(العرب لسان فی کذا«  محتکر وصاحبه ، للتربص الطعام إدخار:  الحکر»        

  ) . 792(فیغلو لیقلّ وحبسه اشتراه أي «کذا فهو طعاماً احتکر من» :  فیه األثیریۀ النهایۀ وفی       

  ) . 793(« بالضم الحکرة وهو ، الغالء به یتربص وحبسه جمعه:  الطعام احتکار» :  الصحاح وفی       

 لغۀً یختص فال ، ثمنه لیغلو إلیه الناس یحتاج مما ء شی لکلِّ والحبس الجمع یشمل عام معنى«  اإلحتکار»  للغۀ أنّ:  والظاهر       
  .  ء شی دون ء بشی

   

  االحتکار فی األقوال:  الثانیۀ الجهۀ 

 علیه اهللا صلى النبی عن العامۀ رواه لما الشافعی قولی أصح وهو التحریم:  لعلمائنا قوالن اإلحتکار فی» :  التذکرة فی العلّامۀ قال       
  ) . 794(« لألصل ، والکراهۀ ،...  و آثم أي «ء خاطی إلّا یحتکر ال» :  قال أنّه وسلم وآله

 ابن قال وبه حرام أنّه مقنعه فی الصدوق قال ، مکروه أو محرّم هو هل االحتکار فی علماؤنا اختلف» :  المختلف فی أیضاً وقال       
.  الکافی من المکاسب فی الصالح أبو قال وبه ، مکروه أنّه والمفید المبسوط فی الشیخ وقال ، إدریس ابن کالم من والظاهر ، البراج
  ) . 795(«...  رواه وما التحریم عدم األصل لنا ، الکراهۀ:  واألقرب.  حرام أنّه البیع لفص فی وقال

 على عطف هذا:  أقول»  ،«  رأي على واالحتکار» :  یقول حیث األذهان إرشاد فی الحلی العالمۀ کالم على معلِّقاً الشهید وقال       
 ولتسلیط العدم ألصالۀ ،) 798(المکاسب فی الصالح وأبی) 797(المبسوط فی والشیخ اهللا رحمهم)796(المفید مذهب وهو ، المکروه
 وأبو) 801(البراج وابن) 800(الصدوق وقال ،...  السالم علیه الصادق عن الحسن فی) 799(الحلبی روایۀ ویؤیده ، ماله على اإلنسان
 عن الصحیح فی) 804(زیاد أبی ابن إسماعیل رواه لما ،) 803(إدریس ابن کالم ظاهر وهو ، حرام هو) : 802(البیع فصل فی الصالح
  ) . 805(«...  البیع على یجبر وألنّه...  السالم علیه الصادق

 من أعم هو ما ومراده ،) 806(األحکام نهایۀ فی کما إجماعاً عنه منهی واالحتکار» :  الکرامۀ مفتاح فی العاملی السید وقال       
) 807(إلیها نسب ما على للصدوق والهدایۀ ظاهره فی والفقیه للمقنع وفاقاً حرام بأنّه المصنف حکم وقد ، بعده ما بقرینۀ المکروه

 ،) 813(والروضۀ) 812(والمسالک) 811(المقاصد وجامع) 810(والدروس والتذکرة) 809(والتحریر والسرائر) 808(واإلستبصار
 خیرة بالکراهۀ والقول) ... 815(والمنتهى قولیه أحد فی والحلبی القاضی عن المنقول وهو ، والمیسیۀ) 814(التنقیح فی کما قوي وهو



 وهو ، النافع وإیضاح والمختلف) 820(واإلرشاد) 819(والنافع) 818(والشرائع) 817(والمراسم والمبسوط) 816(والنهایۀ المقنعۀ
  ) . 821(« اآلخر القول فی التقی عن المنقول

 وهو - مجازاً ولو - األعم بالمعنى االحتکار ونقالً عقالً یحرم» :  القواعد على شرحه فی الغطاء کاشف کبراأل الشیخ اُستاذه وقال       
 وال ، غیرها أو ملبوس أو مشروب أو مأکول من عنه لهم مندوحۀ وال إلیه ویضطرون المحترمۀ النفوس أرباب یحتاجه ما کلّ حبس

 قال أن إلى -  اإلضطرار حصول على المدار إذ ، بحد تحدید وال بعقد انتقال وال أعیان دون بأعیان وال زمان دون بزمان هذا یقید
 تسلیط وقاعدة اإلباحۀ أصالۀ:  أدلّته ومن ، ودلیالً فتوى علیه یقوى بل یعادله ، بالکراهۀ قول القول هذا مقابلۀ وفی:  - سره قدس

  ) . 822(«...  و شاؤوا ما بها یصنعون أموالهم على الملّاك

 الواردة األدلۀ مالحظۀ والعمدة ، والکراهۀ الحرمۀ ، اإلحتکار حول قوالن سرهم قدس األصحاب کلمات من ظهر ، وبالجملۀ       
  .  الروایات وعمدتها ، المقام فی

   

  )823(اإلحتکار حول الواردة الروایات:  الثالثۀ الجهۀ 

  :  طوائف على المقام فی الواردة الروایات       

   

  :  مطلقاً اإلحتکار من المنع على دلّ ما:  األولى الطائفۀ 

 والمحتکر مرزوق الجالب:  وسلم وآله علیه اهللا صلى اللَّه رسول قال:  قال السالم علیه اللَّه عبد أبی عن القداح ابن خبر:  منها       
  ) . 824(ملعون

  ) . 825(األمصار فی الحکرة عن السالم علیه المؤمنین أمیر نهى:  قال الصدوق مرسلۀ:  ومنها       

 رسول فإنّ ، اإلحتکار من فامنع:  النخعی األشتر إلى عهده فی کتب أنّه السالم علیه المؤمنین أمیر عن رفعه الرضی مرسلۀ:  ومنها       
 قارف فمن ، والمبتاع البائع من بالفریقین یجحف ال وأسعار عدل بموازین سمحاً بیعاً ولیکن ، منه منع وسلم وآله علیه اهللا صلى اللَّه

  ) . 826(إسراف غیر فی وعاقبه به فنکّل إیاه نهیک بعد حکرة

  .  اإلسناد معتبرة فالروایۀ ، الشریف العهد هذا إلى معتبر سند الطوسی والشیخ للنجاشی:  أقول       

 جهنم فی وادیاً فرأیت النار فی اطلعت:  قال جبرئیل عن وسلم وآله علیه اهللا صلى النبی عن فراس أبی بن ورام مرسلۀ:  ومنها       
  ) . 827(والقوادین للخمر والمدمنین المحتکرین لثالثۀ:  فقال ؟ هذا لمن مالک یا:  فقلت ، یغلی



 ، البصرة سوق دخل حتّى مشى ثم:  طویل حدیث فی السالم علیه المؤمنین أمیر عن البصري الحسن أبی بن الحسن خبر:  ومنها       
 تحلفون بالنهار کنتم إذا أهلها وعمال الدنیا عبید یا:  قال ثم ، شدیداً بکاء السالم علیه فبکى ، ویشترون یبیعون الناس إلى فنظر

   ؟ المعاد فی وتفکّرون الزاد تحرزون فمتى تغفلون اآلخرة عن ذلک خالل وفی تنامون فُرشکم فی وباللیل

 من المعاش طلب إنّ:  السالم علیه المؤمنین أمیر فقال ؟ نصنع فکیف ، المعاش من لنا البد  إنّه المؤمنین أمیر یا:  رجل له فقال       
  .  اآلخرة عمل عن یشغل ال حلّه

 ، بیاناً أزدك علی أقبل:  السالم علیه المؤمنین أمیر فقال ، باکیاً الرجل فولّى ، معذوراً نکن لم اإلحتکار من لنا البد:   قلت فإن       
 للدنیا دنیاً عامل وکلّ ، اآلخرة فی عمله أجر یوفّى أن البد لآلخرة الدنیا فی عامل کلّ أنّ اللَّه عبد یا إعلم:  له فقال ، إلیه الرجل فعاد

 هی الْجحیم فَإِنَّ الدنْیا الْحیاةَ وآثَرَ طَغَى من فَأَما»:  تعالى قوله السالم علیه المؤمنین أمیر تال ثم.  جهنم نار اآلخرة فی عمالته
  ) . 828)(829(«الْمأْوى

 حرمۀ على تدل فالروایۀ ، وعاصٍ آثم وهو معذورٍ غیر إحتکاره فی أنّه یعنی اإلحتکار من معذوراً المحتکر یکن لم إذا:  أقول       
  .  اإلحتکار مطلق

 ثم ، فأوجعه النهی رکب فمن ، الحکرة عن أنْه:  رفاعۀ إلى کتب أنّه السالم علیه المؤمنین أمیر عن اإلسالم دعائم مرسلۀ:  ومنها       
  ) . 830(احتکر ما بإظهار عاقبه

  ) . 831(عاصٍ آثم المحتکرُ:  قال أنّه السالم علیه المؤمنین أمیر عن للدعائم اُخرى مرسلۀ:  ومنها       

) 832(فیها خیر فال علیهم السعر وتغلی بالناس تضر حکرة کلّ:  قال أنّه السالم علیه المؤمنین أمیر عن للدعائم ثالثۀ مرسلۀ:  ومنها       
 .  

  .  مشکلٌ الحرمۀ فی«  فیها خیر ال»  جملۀ ظهور ألنّ ، الحرمۀ على داللتها فی المناقشۀ ویمکن       

  ) . 833(الفجار شیمۀ اإلحتکار:  قال أنّه السالم علیه المؤمنین أمیر عن اآلمدي مرسلۀ:  ومنها       

  ) . 834(محتکراً تکن وال مقتدراً کن:  قال أنّه السالم علیه المؤمنین أمیر عن لآلمدي اُخرى مرسلۀ:  ومنها       

 وأما ، النخعی األشتر عهد ذیل فی ورد ما سنداً ومعتبرها ، اإلحتکار مطلق عن النهی فی الواردة الروایات من کاملۀ عشرة تلک       
 علیهم األئمۀ من بعضها بصدور الوثوق یمکن تعددها من ولکن - ضعیفۀ السند حیث من کلّها کانت واّن -  الروایات من غیرها

  .  األولى الطائفۀ کلّها هذه.  اإلحتکار مطلق عن النهی ورود فثبت ، إجماالً ولو السالم

   

   مطلقاً الطعام خصوص فی المنع لىع یدل ما:  الثانیۀ الطائفۀ 



:  قال ؟ محمداً سمیته أال:  فقال ، غالم لی ولد أنّه فخبرته السالم علیه اللَّه عبد أبی على دخلت:  قال عمار بن إسحاق خبر:  منها       
 جعلت:  فقلت ، بعدك من صدق وخلف حیاتک فی لک عین قرّة اللَّه جعله ، تسبه وال محمداً تضرب فال:  قال ، فعلت قد:  قلت

 ، الربا من یسلم ال الصیرفی فإنّ صیرفیاً التسلّمه:  شئت حیث فضعه أشیاء خمسۀ عن عدلته إذا:  قال ؟ أضعه األعمال أي فی فداك
 جزّاراً تسلّمه وال ، اإلحتکار من یسلم ال فإنّه الطعام بیاع والتسلّمه ، کان إذا الوباء یسرّه األکفان صاحب فإن األکفان بیاع تسلّمه وال
  ) . 835(الناس باع من الناس شرّ:  قال وسلم وآله علیه اهللا صلى اللَّه رسول فإنّ نخّاساً تسلّمه وال ، الرحمۀ منه تُسلب الجزّار فإن

  .  الحرام اإلحتکار مظنۀ ألنّه مکروه الطعام بیع       

 یحتکر ال:  وسلم وآله علیه اهللا صلى اللَّه رسول قال:  قال السالم علیه أبیه عن السالم علیه هاللَّ عبد أبی عن السکونی معتبرة:  منها       
  ) . 836(ء خاطی إلّا الطعام

  .  واضح المعصیۀ فی الخطأ ظهور       

  ) . 837(ء خاطی إلّا الطعام یحتکر ال:  وسلم وآله علیه اهللا صلى اللَّه رسول قال:  قال الصدوق مرسلۀ:  ومنها       

 اهللا صلى اللَّه رسول قال:  قال السالم علیهم آبائه عن السالم علیه أبیه عن السالم علیه محمد بن جعفر عن السکونی خبر:  ومنها       
 للطعام والمحتکرین والمغنّین الطبالین:  أصناف أربعۀ فقدوا وقد فأصبحوا ، عذاب لیالً اسرائیل بنی من طائفۀ طرق:  وسلم وآله علیه

  ) . 838(منهم الربا آکلۀ والصیارفۀ

 علیها فسلّط بالحبۀ عباده على تطول وجل عزّ اللَّه إنّ:  السالم علیه اللَّه عبد أبو قال:  قال صحیحته بل الثمالی معتبرة:  ومنها       
  ) . 839(والفضۀ الذهب یخزنون کما الملوك لخزنتها ذلک ال ولو ، القملۀ

 الروح بعد الریح علیهم ألقى:  بثالثۀ عباده على تطول اللَّه إنّ:  قال السالم علیه اللَّه عبد أبی عن  سالم بن هشام صحیحۀ:  ومنها       
 الکنزه ذلک ال ولو الدابۀ الحبۀ هذه على وألقى ، النسل ألنقطع ذلک ولوال السلوة علیهم وألقى ، حمیماً حمیم دفَنَ ما ذلک ولوال

  ) . 840(والفضۀ الذهب یکنزون کما ملوکهم

 أنّ والظاهر.  1 ح 1/  299 الشرائع وعلل 87 ح 1/  112 الخصال فی سالم بن هشام عن الصحیح بسنده نحوها الصدوق وروى       
  .  والنسیان الصبر:  السلوة.  الروح وقبض الموت بعد الخبیثۀ الرائحۀ ظهور:  الروح بعد بالریح المراد

 نفسی فوالذي ، تسبوها ال:  السالم علیه علی فقال ، الطعام فی تکون التی الدابۀ هذه الناس سب:  قال نباتۀ بن األصبغ خبر:  ومنها       
  ) . 841(والفضۀ الذهب یخزنون کما عندهم لخزنوها الدابۀ هذه لوال بیده

  .  بالخبر الروایۀ عن عبرنا ولذا ، بالضعف رمی بل توثیقه یثبت فلم ، صالح بن مفضل أباجمیلۀ إلّا ثقات کلّهم السند رجال:  أقول       



 ضربه طعاماً المسلمین على احتکر من:  قال أنّه وسلم وآله علیه اهللا صلى اللَّه رسول عن المستغفري العباس أبی مرسلۀ:  ومنها       
  ) . 842(واإلفالس بالجذام اللَّه

  .  االُخروي عقابه إلى مضافاً واإلفالس بالجذام الدنیا فی عاقبه اللَّه ألنّ ، واضح رمۀالح فی الروایۀ ظهور       

 عنه منهى والفضۀ الذهب وتکنیز تخزین أنّ کما:  الطعام احتکار حرمۀ على األخیرة الثالث الروایات داللۀ تقریب:  والحاصل       
 فی علَیها یحمى یوم أَلیمٍ بِعذَابٍ فَبشِّرْهم اللّه سبِیلِ فی ینفقُونَها والَ والْفضَّۀَ الذَّهب یکْنزُونَ الَّذینَ»:  تعالى لقوله المقدسۀ الشریعۀ فی
  ) . 843(«تَکْنزُونَ کُنتُم ما فَذُوقُواْ ألَنفُسکُم کَنَزْتُم ما هذَا وظُهورهم وجنوبهم جِباههم بِها فَتُکْوى جهنَّم نَارِ

  .  الحرمۀ فی النهی وظهور.  المقدسۀ الشریعۀ فی عنه منهی أیضاً منه والحبوب الطعام واحتکار تخزین فهکذا       

 أُوتُواْ الَّذینَ وطَعام»:  تعالى قوله ذیل فی الواردة الصحاح بالروایات الطعام فی الواردة المطلقات هذه تخصیص یمکن ال:  أقول       
تَابلٌّ الْکح ص بالعدس فیها الطعام فسر حیث ،) 844(«لَّکُموسائل إلى شئت إن فراجع ، ذلک وأشباه والحبوب والبقول والحم 
  .  المحرّمۀ األطعمۀ أبواب من 51 باب 24/  203 الشیعۀ

 أي فی الطعام ذُکر إذا أنّه أعنی ، مطلقاً الطعام تعیین مقام فی ترد ولم الشریفۀ اآلیۀ فسرت هناك المذکورة الروایات ألنّ       
  .  ظاهر هو کما الروایات بهذه الطعام مطلق تخصیص یمکن ال فلذا ، ونحوها الحبوب به المراد یکون موضع

 ألنّ ، الطعام فی اإلحتکار انحصار أعنی ، الثانیۀ الطائفۀ بهذه األولى الطائفۀ فی المطلقۀ الروایات تخصیص یمکن ال وهکذا       
 حرام اإلحتکار بأنّ ، الحکم تعدد والحتمال ، والغالب الشائع فرده بل اإلحتکار مصادیق أظهر من الطعام احتکار عن النهی ورود
  .  حرمۀً أشد الطعام وفی

   

   وعدمه البلد فی الطعام وجود بین التفصیل على مایدل:  الثالثۀ الطائفۀ 

 وربما نفاق على قدمت وربما ، حنّاط:  قلت ؟ عملک ما:  السالم علیه اللَّه عبد أبو لی قال:  قال الحناط سالم صحیحۀ:  منها       
 من أنا أبیع ما:  قلت ؟ غیرك أحد یبیعه:  فقال ، محتکر:  یقولون:  قلت ؟ فیه قبلک من یقول فما:  قال ، فحبست کساد على قدمت

 ، کلّه اشتراه المدینۀ الطعام دخل إذا وکان ، حزام بن حکیم له یقال قریش من رجل ذلک کان إنّما ، بأس ال:  قال ، جزءاً جزء ألف
  ) . 845(تحتکر أن إیاك حزام بن حکیم یا:  فقال وسلم وآله علیه اهللا صلى النبی علیه فمرّ

:  بالنفاق والمراد ، االسناد صحیحۀ فالروایۀ ، اإلتحاد یبعد وال ثقتان وکالهما الخیاط وسالم الحناط سلم الرجال فی وذکروا       
  .  الرّواج



 فی ولیس طعاماً تشتري أن الحکرة إنّما:  فقال ؟ الحکرة عن سئل:  قال السالم علیه اللَّه عبد أبی عن الحلبی صحیحۀ:  ومنها       
  ) . 846(الفضل بسلعتک تلتمس أن بأس فال غیره متاع أو طعام المصر فی کان فإن ، فتحتکره غیره المصر

 بأس فال غیرك عند کان إذا:  فقال ؟ الزیت عن وسألته:  وقال:  زاد ثم الماضی الحدیث نحو فیها روي ، حماد صحیحۀ:  ومنها       
  ) . 847(بإمساکه

 ؟ ذلک یجوز هل به ویتربص الطعام یحتکر الرجل عن سألته:  قال السالم علیه اللَّه عبد أبی عن للحلبی اُخرى صحیحۀ:  ومنها       
 لیس الناس ویترك الطعام یحتکر أن یکره فإنّه الناس یسع ال قلیالً الطعام کان وإن ، به بأس فال الناس یسع کثیراً الطعام کان إن:  قال
  ) . 848(طعام لهم

 الخبیر المحدث الروایۀ نفس فی إلیه ذهب کما ، المصطلحۀ الحرمۀ على تُحمل کلماتهم فی الواردة الکراهۀ أنّ المعلوم ومن       
  .  الوسائل صاحب

 فجائز الناس من الواحد یشتریه ما غیر طعام المصر فی کان متى:  قال السالم علیه اللَّه عبد أبی عن الحناط سلمۀ صحیحۀ:  ومنها       
 من الواحد اشترى إذا یغلو وإنّما ، ألجله الطعام یغلُ لم الناس یسع غیره طعام المصر فی کان اذا ألنّه ، الفضل بسلعته یلتمس أن له

  ) . 849(المدینۀ یدخل ما جمیع الناس

  .  صحیح فالسند ، الثقۀ الفضل أبو الخیاط أو الحناط سلم أو سالم نفس هو الحناط سلمۀ أن الظاهر       

 وآله علیه اهللا صلى اللَّه رسول عهد على الطعام[  فقد]  نفد:  قال السالم علیه اللَّه عبد أبی عن منصور بن حذیفۀ خبر:  ومنها       
 ثم علیه وأثنى اللَّه فحمد:  قال.  ببیعه فمره فالن عند إلّا ء شی منه یبق ولم الطعام نفد قد اللَّه رسول یا:  فقالوا المسلمون فأتاه ، وسلم

  ) . 850(تحبسه وال شئت کیف وبعه فأخرجه ، عندك ء شی إلّا نفد قد الطعام أنّ ذکروا المسلمین إنّ فالن یا:  قال

 إلى یرجع أن رجاء فأحبسه الکوفۀ الى الطعام أجلب إنّی السالم علیه اللَّه عبد ألبی قلت:  قال الفضیل أبی سالم صحیحۀ:  ومنها       
.  کثیر نعم:  قلت:  قال ؟ الطعام هذا غیر بالدك فی هل فسألنی:  قال.  تصلح ال الحکرة وإنّ محتکر أنت:  فقال ، فیه أربح أو ثمنه
  ) .851(غیره المصر فی لیس طعاماً یشتري أن المحتکر إنّ ، بمحتکر لست:  فقال:  قال

 فالروایۀ ، الثقۀ الحناط حمید بن عاصم هو عنه والراوي الثقۀ الحناط سلم أو سالم هو یکون أن قویاً یحتمل الفضیل أبو سالم       
  .  اإلسناد صحیحۀ

 ، فیحتکره غیره المصر فی لیس طعاماً یشتري أن الحکرة إنّما:  قال أنّه السالم علیه اللَّه عبد أبی عن اإلسالم دعائم مرسلۀ:  ومنها       
 وإنّما ، یحتکر أن یکره فإنّه یوجد لم وإن ، به بأس فال یشترون ما الناس یجد کثیراً کان أو ، غیره متاع أو طعام المصر فی کان فإن

 المدینۀ دخل إذا کان حزام بن حکیم  له یقال قریش من رجالً أنّ ، الحکرة عن وسلم وآله علیه اهللا صلى اللَّه رسول من النهی کان
  ) . 852(تحتکر أن إیاك حکیم یا:  له فقال ، وسلم وآله علیه اهللا صلى النبی علیه فمرّ ، کلّه اشتراه طعام



 للطعام آخر بائع وجود وبین وعدمه البلد فی الطعام وجود بین الطعام احتکار فی التفصیل على تدلّ الروایات من الطائفۀ هذه       
  .  بائعه وکثر البلد فی الطعام وجد إذا وجوازه ، به البائع وانحصار البلد فی الطعام عدم صورة فی اإلحتکار بحرمۀ فحکم ، وانحصاره

 هاتین فی الطعام فاحتکار ، الطعام احتکار فی الواردة الروایات تقید األخیرة الطائفۀ هذه الفقهیۀ الصناعۀ موازین وعلى       
  .  بالمحتکر البائع انحصر أو البلد فی الطعام فقد إذا یعنی ، الخلو منع سبیل على حرام الصورتین

   

   األیام بین التفصیل على مایدل:  الرابعۀ الطائفۀ 

 فمازاد ، أیام ثالثۀ والبالء الشدة وفی یوماً أربعون الخصب فی الحکرة:  قال السالم علیه اللَّه عبد أبی عن السکونی معتبرة:  منها       
  ) . 853(ملعون فصاحبه العسرة فی أیام ثالثۀ على ومازاد ، ملعون فصاحبه الخصب فی یوماً األربعین على

 فکبسه طعاماً اشترى رجل أیما:  وسلم وآله علیه اهللا صلى اللَّه رسول قال:  قال السالم علیه جعفر أبی عن مریم أبی خبر:  ومنها       
  ) . 854(صنع لما کفارة یکن لم بثمنه فتصدق باعه ثم المسلمین غالء به یرید صباحاً أربعین

  .  الجمع:  الکبس       

 وآله علیه اهللا صلى النبی عن حدیث فی السالم علیه جعفر بن موسى الحسن أبی عن الحمید عبد بن إبراهیم صحیحۀ:  ومنها       
 أربعین الطعام احتکر قد یلقاه أن من إلی أحب سارقاً العبد اللَّه یلقى ولئن ، اُمتی على الطعام یحتکر فإنّه الحناط وأما:  قال أنّه وسلم

  ) . 855(الحدیث ، یوماً

 من:  وسلم وآله علیه اهللا صلى اللَّه رسول قال:  قال جده عن أبیه عن عروة بن هشام عن القمی أحمد بن جعفر مرسلۀ:  ومنها       
  ) . 856(علیه لحرام وإنّه عام خمسمائۀ مسیرة من ریحها توجد الجنۀ فإنّ یوماً أربعین فوق احتکر

 أربعین الغالء به یتربص طعاماً جمع من:  قال أنّه وسلم وآله علیه اهللا صلى اللَّه رسول عن المستغفري العباس أبی مرسلۀ:  ومنها       
  ) . 857(منه وبرئ اللَّه من ء برى فقد یوماً

 بها األخذ من فالبد ، یوماً بأربعین والسعۀ والخصب الرخص وفی أیام بثالثۀ والغالء القحط فی الطعام احتکار تقید الطائفۀ هذه       
 فی العالمۀ عنه نقل کما البراج ابن والقاضی) 858(النهایۀ فی الشیخ التقیید هذا إلى وذهب.  األیام بهذه الطعام احتکار وتقیید

  ) . 860(الوسیلۀ فی حمزة وابن) 859(المختلف

 یتحقق لم ولو ، إلیه الناس واحتیاج والغالء الضیق بتحقیق والمدار األغلب األعم بلحاظ التحدید هذا إنّ:  یقال أن إلّا اللهم       
 فی زهرة وابن) 862(الکافی فی الصالح وأبو) 861(المقنعۀ فی المفید إلیه وذهب.  الغالء فی الثالثۀ أو الرخص فی ربعوناأل

  ) . 866(- ظله مد -  أساتیذنا وبعض) 865(الروضۀ فی الثانی والشهید) 864(الدروس فی األول والشهید) 863(الغنیۀ



   

   خاصۀ أشیاء فی هی إنّما االحتکار أنّ على مایدل:  الخامسۀ الطائفۀ 

  ) . 867(والسمن والزبیب والتمر والشعیر الحنطۀ فی إلّا الحکرة لیس:  قال السالم علیه اللَّه عبد أبی عن غیاث موثقۀ:  منها       

:  أشیاء ستۀ فی الحکرة:  قال أنّه وسلم وآله علیه اهللا صلى النبی عن السالم علیهم آبائه عن الصادق عن السکونی حسنۀ:  ومنها       
  ) .868(والزبیب والسمن والزیت والتمر والشعیر الحنطۀ فی

  .  الصدوق شیخ القزوینی العلوي محمد بن بحمزة سنداً حسنۀ والروایۀ       

 ، األمصار فی الحکرة عن ینهى کان السالم علیه علیاً أنّ:  السالم علیه أبیه عن السالم علیه الصادق عن البختري أبی خبر:  ومنها       
  ) . 869(والسمن والزبیب والتمر والشعیر الحنطۀ فی إلّا الحکرة لیس:  فقال

 والزیت والزبیب والشعیر الحنطۀ فی إلّا الحکرة لیس:  قال أنه السالم علیه المؤمنین أمیر عن اإلسالم دعائم مرسلۀ:  ومنها       
  ) . 870(والتمر

 البر:  ملعون والمحتکر عشرة فی اإلحتکار:  قال أنّه وسلم وآله علیه اهللا صلى النبی عن المستغفري العباس أبی مرسلۀ:  ومنها       
  ) . 871(والزیت والجوز والجبن والعسل والسمن والذرة والزبیب والشعیر

  الخاصۀ األشیاء فی المحرَّم اإلحتکار تحصر ألنّها ، السابقۀ الطوائف على الخامسۀ الطائفۀ تقدیم تقتضی الفقهیۀ الصناعۀ       
  .  روایاتها فی الواردتین «إلّا»  و«  لیس»  کلمتی ورود بعد سیما ال ، بها غیرها وتقیید بها األخذ من فالبد ، تام وداللتها وأسنادها

 وکذلک ، غیرها فی حرمۀ وال فقط والزیت والسمن والزبیب والتمر والشعیر الحنطۀ فی اإلحتکار حرمۀ إلى نذهب هذا وعلى       
 المذکورة األشیاء أنّ على الخامسۀ الطائفۀ هذه أخبار تُحمل قد:  قلت إن.        علیهم تعالى اللَّه رضوان فقهائنا من المشهور ذهب
 تلک فی البالد فی وعمالهم الخلفاء عمل عن للنهی صدرت أنّها أو ، الروایات صدور عصر فی إلیه الناس یحتاج ما عمدة کانت

 الخارجیۀ القضایا إلى ناظرة الطائفۀ هذه روایات وبالجملۀ ، الحکرة عن المنع باسم الناس ألموال یتعرضون کانوا ألنّهم ، األعصار
  ) . 872(واألمصار األعصار فی الثابت الفقهی الحکم على الدالۀ ، الحقیقیۀ القضیۀ بنحو تصدر ولم

 تدلّ وهی ، الحقیقیۀ القضایا بنحو السالم علیهم األئمۀ من صدرت أنّها ظاهرها فإن ، الروایات ظاهر خالف الحمل هذا:  قلت       
 األئمۀ شؤون من الثابت الفقهی الحکم بیان فان ، نسل بعد نسالً األمصار وفی جیل بعد جیالً األعصار فی الثابت الفقهی الحکم على

  .  حقّهم فی عندنا التشریعیۀ الوالیۀ لثبوت السالم علیهم

  .  -  ظله مد -  کالمه وفی المقام فی مفقودة وهی ، القرینۀ إلى ویحتاج الظاهر خالف فهو الخارجیۀ القضایا بنحو أنّها إثبات وأما       

   



   اإلحتکار مطلق حرمۀ:  الرابعۀ الجهۀ 

 األشیاء من غیرها فی اإلحتکار حکم فما ، المختار هو کما المذکورة الستۀ األشیاء فی اإلحتکار حرمۀ بانحصار القول على ثم       
   ؟ إلیها الناس یحتاج التی

 من إلیه المحترمۀ النفوس وتضطر إلیه الناس یحتاج ما کلّ إحتکار بحرمۀ القول یمکن أنه - العالم هو سبحانه واللَّه -  الظاهر       
  .  غیرها أو وسیلۀ أو دواء أو ملبوس أو مشروب أو مأکول

  .  فقط الستۀ األشیاء فی اإلحتکار حرمۀ على تدلّ بأنّها الکالم تم حیث الماضیۀ الروایات لیست ذلک على والدلیل       

 المقام فی منها التعلیل استفادة إمکان لعدم ، الروایات من الثالثۀ الطائفۀ فی) 873(الماضیتین الحلبی صحیحتی دلیلنا لیس وهکذا       
 فی) 875(- ظله مد -  أساتیذنا وبعض) 874(سره قدس الحائري المحقق بذلک استدل کما ، به ویخصص الحکم یعمم بحیث
  .  المقام

 فی قُرّر کما القاعدتین ألنّ ،) 876(سره قدس الحائري المحقق بهما تمسک کما والضرر الحرج نفی قاعدتی دلیلنا لیس وهکذا       
 هو کما بهما الحرمۀ إثبات یمکن ال ولذا ، حکم بهما یثبت ولم بهما األحکام ورفعت اإلمتنانیۀ القواعد من ولاالُص علم فی محلِّهما
  .  محلّه فی المقرَّر المعلوم

 اإلمتنانیۀ األدلۀ من أیضاً اإلضطرار ألنّ) 877(سره قدس الجواهر صاحب الفقیه به تمسک کما اإلضطرار دلیلنا لیس وهکذا       
  .  محلّه فی قرّر کما والضرر الحرج نفی قاعدتی فی منّا مرّ ما نحو به الحکم إثبات یمکن وال الحکم به یرفع

 النظام اختالل أوجب ما وکلّ ، معاشهم بنظام مختل إلیه الناس یحتاج ما إحتکار أنّ حیث ، بالنظام اإلختالل الوحید دلیلنا بل       
  .  اإلحتکار مطلق یشمل عام الدلیل وهذا ، حرام فاإلحتکار ، حرام

  :  جماعۀ المتأخرین من -  االحتکار مطلق حرمۀ یعنی - اإلستدالل نتیجۀ فی وافقنا وممن       

 المعظم بإطباق أو بفعله اإلضرار قصد مع وحرمته بذاته اإلحتکار کراهۀ إلى ذهب ما بعد سره قدس الجواهر صاحب:  منهم       
 أو مأکول من عنه لهم مندوحۀ وال إلیه ویضطرون المحترمۀ النفوس تحتاجه ما لکلِّ حبس کلِّ فی کذلک هو بل» :  قال ، علیه

 حصول فرض بعد بحد تحدید وال بعقد انتقال وال أعیان دون أعیان وال زمان دون بزمان تقیید غیر من ، غیرها أو ملبوس أو مشروب
  ) . 878(«...  اإلضطرار

 تقدم ما فمقتضى للمسلمین الضروریۀ األمور من الطعام غیر إلى اإلحتیاج فرض إذا» :  قال سره قدس الحائري المحقق:  ومنهم       
  ) . 879(«...  حرمته والضرر الحرج دلیل داللۀ من



 من یراه ما بحسب الحاکم شؤون من الحکرة موضوعات تعیین أن إلى ذهب وحتّى - مدظله -  أساتیذنا بعض:  ومنهم       
  ) . 880(حکمه ومجال عصره فی الناس احتیاجات

   ؟ ال أم البیع على المحتکر یجبر هل:  الخامسۀ الجهۀ 

  .  االحتکار نفس فی بالکراهۀ القائلون إلیه ذهب حتّى ، البیع على المحتکر یجبر أنّه على األصحاب إتفاق الظاهر       

 منافاة الکراهۀ وبین بینه وال مالزمۀ التحریم وبین( البیع على اإلجبار بین أي) بینه ولیس» :  الغطاء کاشف األکبر الشیخ وقال       
»)881 . (  

 علیه لالتفاق کذلک ولیس التحریم على( البیع على اإلجبار على أي) بذلک یستدل وقد» :  الکرامۀ مفتاح فی تلمیذه وقال       
  ) . 882(« فتأمل وسلم وآله علیه اهللا صلى النبی کزیارة المحتسب على یکون قد والجبر ، التحریم فی واإلختالف

  ) . 883(کتابه فی سره قدس الجواهر صاحب اآلخر تلمیذه االحتکار فی والکراهۀ التحریم قولی على اإلجبار بثبوت اعترف وقد       

  ) . 884(المکاسب فی سره قدس األعظم الشیخ أیضاً به واعترف       

) 885(المقنعۀ فی المفید إلیه ذهب.  اإلحتکار نفس فی بالکراهۀ القائلین حتّى البیع على المحتکر إجبار بلزوم یعترفون فالکلّ       
 فی إدریس وابن) 889(الوسیلۀ فی حمزة وابن) 888(الکافی فی الحلبی الصلح وأبو) 887(والمبسوط) 886(النهایۀ فی والشیخ
 فی والشهید) 894(والتذکرة) 893(القواعد فی والعالمۀ) 892(والمختصر) 891(الشرائع فی الحلی والمحقق) 890(السرائر

  . غیرها فی وغیرهم ،) 895(الدروس

 فی کما خالفاً فیه نعلم ،روال) 897(النافع إیضاح فی کما فیه کالم وال ،) 896(البارع المهذب فی کما اإلجماع علیه وادعی       
) 901(والجواهر) 900(الکرامۀ ومفتاح) 899(الحدائق أصحاب المحتکر إجبار فی األصحاب بین الخالف نفى وقد) . 898(التنقیح

  ) . 902(والمکاسب

...  واألخبار جماعۀ لسان على المنقول لإلجماع» :  قال حیث سره قدس الغطاء کاشف األکبر الشیخ أیضاً اإلجماع علیه وادعى       
  .   سرهم قدس) 905(والمستند) 904(الریاض وصاحبا) 903(«

 علیه وتدلّ ، به یقولون بالکراهۀ القائلین حتّى فیه خالف وال إجماعی أصحابنا قبل من البیع على المحتکر إجبار إنّ:  والحاصل       
  :  الروایات ، اإلجماع هذا بعد

 مرّ:  وسلم وآله علیه اهللا صلى أنّه وسلم وآله علیه اهللا صلى اللَّه رسول عن السالم علیه طالب أبی بن علی عن ضمرة خبر:  منها       
:  وسلم وآله علیه اهللا صلى اللَّه لرسول ،فقیل إلیها األبصار تنظر وحیث ، األسواق بطون إلى تخرج أن بحکرتهم فأمر ، بالمحتکرین



 إلى السعر إنّما ، علیهم أقوم أنا:  فقال ، وجهه فی الغضب عرِف حتى وسلم وآله علیه اهللا صلى اللَّه رسول فغضب ، علیهم قَومت لو
  ) . 906(شاء إذا ویخفضه شاء إذا یرفعه اللَّه

 ،) 907(التوحید کتابه فی ابراهیم بن غیاث عن المعتبر بسنده الروایۀ هذه الصدوق روى ولکن ضعیف ضمرة إلى الشیخ سند       
  .  واضح البیع على المحتکرین إجبار على وداللتها

 فأتاه ، وسلم وآله علیه اهللا صلى اللَّه رسول عهد على الطعام نفد:  قال السالم علیه اللَّه عبد أبی عن منصور بن حذیفۀ خبر:  ومنها       
  .  ببیعه فَمره فالن عند إلّا ء شی منه یبق لم ، الطعام نفد قد اللَّه رسول یا:  فقالوا المسلمون

 شئت کیف وبعه فأخرجه ، عندك ء شی إلّا نفد قد الطعام أنّ ذکروا المسلمین إنّ فالن یا:  قال ثم علیه وأثنى اللَّه فحمد : قال       
  ) . 908(تحبسه وال

  .  ضعیف سندها ولکن واضحۀ المطلوب على الروایۀ داللۀ       

 ثم فأوجعه النهی رکب فمن ، الحکرة عن إنْه:  رفاعۀ إلى کتب أنه:  السالم علیه المؤمنین أمیر عن االسالم دعائم مرسلۀ:  ومنها       
  ) . 909(احتکر ما بإظهار عاقبه

   

   التسعیر:  السادسۀ الجهۀ 

  :  التسعیر فی األقوال 

 فی إدریس وابن) 912(الغنیۀ فی زهرة وابن ،) 911(والمبسوط) 910(النهایۀ فی الشیخ إلیه ذهب کما التسعیر منع على المشهور       
 رأي على التسعیر ال ، البیع على ویجبر» :  قال القواعد فی والعالمۀ) 915(والمختصر) 914(الشرائع فی والمحقق) 913(السرائر

 قدس ذهب یعنی) 917(« عندنا فکذلک الغالء حالۀ وأما...  عندنا الرخص حالۀ یسعر أن یجوز ال فإنّه... » :  التذکرة فی وقال) 916(«
  .  والغالء الرخص حالتی فی التسعیر جواز عدم إلى سره

  ) . 919(المکاسب فی األعظم والشیخ) 918(المسائل ریاض فی الطباطبائی السید المتأخرین ومن       

       الفقیه جدنا إلیه ومال ،) 921(المراسم فی والدیلمی) 920(المقنعۀ فی المفید خیرة وهو بالجواز ، القول ، المشهور قبال فی ثم 
  ) . 922(القواعد شرح فی الغطاء کاشف األکبر الشیخ

 فی والعالمۀ) 923(الوسیلۀ فی حمزة ابن إلیه ذهب ، الثمن فی المحتکر أجحف إن التسعیر جواز وهو ، ثالثاً قوالً هاهنا إنّ ثم       
) 928(المقتصر فی الحلی فهد وابن) 927(واللمعۀ) 926(الدروس فی والشهید) 925(الفوائد إیضاح فی ونجله) 924(المختلف



 نفى الجواهر وصاحب) 931(المستند فی والنراقی) . 930(المقاصد جامع فی الکرکی والمحقق) 929(التنقیح فی المقداد والفاضل
  ) . 932(القول هذا عن البعد

  .  ثالثۀ صارت التسعیر فی فاألقوال       

   

  الروایات أما 

  :  التسعیر منع على تدل الروایات       

 اللَّه رسول مرّ:  قال السالم علیه جده عن السالم علیه أبیه عن السالم علیه محمد بن جعفر عن إبراهیم بن غیاث معتبرة:  منها       
 صلى اللَّه لرسول فقیل ، إلیها األبصار تنظر وحیث األسواق بطون إلى یخرج أن بحکرتهم فأمر بالمحتکرین وسلم وآله علیه اهللا صلى

 إنّما!  ؟ علیهم اُقوم أنا:  وقال وجهه فی الغضب عرف حتى وسلم وآله علیه اهللا صلى فغضب ، علیهم قَومت لو:  وسلم وآله علیه اهللا
  .  شاء اذا ویخفضه شاء إذا یرفعه وجل عزّ اللَّه إلى السعر

 ما:  وسلم وآله علیه اهللا صلى فقال ، وتنقص تزید األسعار فإنّ سعراً لنا أسعرت لو:  وسلم وآله علیه اهللا صلى اللَّه لرسول وقیل       
حدث لم ببدعۀ وجل عزّ اللَّه أللقى کنت933(بعض من بعضهم یأکل اللَّه عباد فدعوا ، شیئاً فیها لی ی . (  

  .  واضح التسعیر جواز عدم فی وظهورها تام الروایۀ سند       

 جعله وما ملک بید السعر أمر اللَّه جعل حیث ، یدبرها ملکاً باألسعار وکّل اللَّه بأنّ:  الواردة الروایات التسعیر جواز عدم ویؤید       
  :  غیره ید على

  .  بأمره یدبرُه ملکاً بالسعر وکّل وتعالى تبارك اللَّه إنّ:  قال السالم علیه الحسین بن علی عن الثمالی حمزة أبی صحیحۀ:  منها       

 وإن علیه فهو غال إن غالئه من علی ما و:  فقال ، السعر غالء السالم علیه الحسین بن علی عند ذکر:  الثمالی حمزة أبو وقال       
خُص934(علیه فهو ر . (  

 قلّۀ من یغلو فلن ، ملکاً بالسعر وکّل وجل عزّ اللَّه إنّ:  قال السالم علیه اللَّه عبد أبی عن ذکره عمن أسلم بن محمد خبر:  ومنها       
  ) . 935(کثرة من یرخص ولن

  ) . 936(یدبرها ملکاً باألسعار وکّل اللَّه إنّ:  قال السالم علیه اللَّه عبد أبی عن ذکره عمن یزید بن یعقوب خبر:  ومنها       

 من خرج إذا ولکن ، إلیه ناظرة الروایات هذه الطبیعی مسیره فی کان إذا التسعیر بأن:  الروایات هذه داللۀ فی المناقشۀ ویمکن       
 االُمۀ صدوق قلناه ما إلى وأشار.  إلیه تنظر لم الروایات فهذه ، المصنوعیان والغالء والقحط ، والحبس اإلحتکار بواسطۀ العادي سیره



 ذلک فی یباع کان مما بأکثر ء الشی یباع حتّى األشیاء أسعار فی الزیادة هو الغالء» :  یقول حیث الروایات هذه نقل بعد سره قدس
 ویجب وجل عزّ اللَّه من ذلک فإن وقلّتها األشیاء سعۀ عن والغالء الرخص من کان فما ، ذلک فی النقصان هو والرخص ، الموضع

 من کان أو به منهم رضى غیر من وکثرتها األشیاء قلّۀ لغیر به الناس یأخذ بما والرخص الغالء من کان وما ، له والتسلیم بذلک الرضا
 حکیم فعله کما کلّه المصرِ طعام بِشرى والمتعدي المسعرِ من فذلک لذلک الطعام فیغلو بلد طعام جمیع الناس من واحد شراء جهۀ

  ) . 937(«...  حزام بن

 کان حیث ، ذکرنا ما على شاهدة أیضاً القحط أیام فی السالم علیه یوسف النبی تسعیر عدم فی) 938(الواردة الروایات ولعلّ       
  .  صناعیاً یکن ولم عادیاً طبیعیاً مصر فی والغالء القحط

:  فقال ، التسعیر عن سئل أنّه السالم علیه اللَّه عبد أبی عن اإلسالم دعائم مرسلۀ:  التسعیر جواز عدم على تدلّ التی الروایات ومن       
 أن إلّا ، السوق عن فارفع وإلّا الناس یبیع کما بع:  له قیل ، الناس بیع عن نقص من ولکن ، أحد على السالم علیه المؤمنین أمیر سعر ما

  ) . 939(الناس طعام من أطیب طعامه یکون

 أن علیه ، نعم.  الحاکم قبل من التسعیر جواز بعدم الحکم فی یکفی مضى فیما المذکورة إبراهیم بن غیاث معتبرة:  والحاصل       
 األشتر إلى عهده فی السالم علیه المؤمنین أمیر کتب ما فی ذلک ورد کما والمشتري البائع من کلّ منه یتضرر ال بحیث البیع یالحظ
 سمحاً بیعاً البیع ولیکن ، منه منع وسلم وآله علیه اهللا صلى اللَّه رسول فإنّ ، اإلحتکار من فامنع:  السالم علیه کتب حیث ، النخعی

 غیر فی وعاقبه به فنکّل إیاه نهیک بعد حکرة قارف فمن ، والمبتاع البائع من بالفریقین یجحف ال وأسعار عدل بموازین
  ) . 940(إسراف

  ) . 941(فهرستهما فی والشیخ للنجاشی معتبر سنداً العهد لهذا أنّ منّا مرّ وقد       

 االجحاف أراد إن منهما وکلّ ، والمشتري بالبائع یجحف ال بأن هو ینظر ولکن ، التسعیر الشرعی للحاکم لیس:  اُخرى وبعبارة       
  .  یمنعه أن الحاکم على بصاحبه

  .  األسعار رب اللَّه والحمد ، اإلحتکار بحث فی الکالم تمام هذا       

   

   

   

  البذاء    

   



 حرمۀ فی الواردة األدلۀ إلى مضافاً - حرمته على وتدلّ.  حرام وهو ، وخُبثه اللسان وسوء بالقول المباالة وعدم الفحش وهو       
  :  الروایات من عدة - الفحش وحرمۀ المؤمن إیذاء

 فاءالج من والبذاء ، الجنۀ فی واإلیمان اإلیمان من الحیاء:  قال السالم علیه اللَّه عبد أبی عن الحذاء عبیدة أبی صحیحۀ:  منها       
  ) . 942(النار فی والجفاء

 ال الرجل رأیتم إذا:  وسلم وآله علیه اهللا صلى اللَّه رسول قال:  قال السالم علیه اللَّه عبد أبی عن سنان بن اللَّه عبد صحیحۀ:  ومنها       
  ) . 943(شیطان شَرَك أو لغَیۀ فإنّه له قیل ما وال قال ما یبالی

 فی له مشارکته وأما ، فیه وإنفاقها الحرام من تحصیلها على إیاه حمله یعنی األموال فی لالنسان الشیطان وتشریک ، الزنا:  اللغیۀ       
 وسندها ، واضحۀ بالقول المباالة عدم حرمۀ على الروایۀ وداللۀ.  واحدة النطفۀ ولکن اللَّه یسم لم إذا النکاح فی معه إدخاله األوالد

  .  مرّ کما صحیح أیضاً

 حرّم اللَّه إنّ:  وسلم وآله علیه اهللا صلى اللَّه رسول قال:  قال السالم علیه المؤمنین أمیر عن قیس بن سلیم معتبرة أو حسنۀ:  ومنها       
:  فقیل ، شیطان شَرَك أو لغیۀ إلّا تجده لم فتّشته إنْ فإنّک ، له قیل ما وال قال ما یبالی ال ، الحیاء قلیل ، ء بذي فحاش کلّ على الجنۀ

 فی وشَارِکْهم»:  وجل عزّ اللَّه قول تقرأ أما:  وسلم وآله علیه اهللا صلى اللَّه رسول فقال ؟ شیطان شَرَك الناس وفی اللَّه رسول یا
  ) . 945(الحدیث) 944(«واألَوالد األَموالِ

 حیث ولکن ، توثیقه یرد لم عیاش أبی بن أبان إلّا ثقات کلّهم رجاله ألنّ ، به بأس ال وسندها ، واضحۀ البذاء حرمۀ على داللتها       
 اعتباره على یدلّ القبول فهذا ، عیاش أبی إبن طریق من إلّا کتابه ینقل ولم بالقبول الهاللی قیس بن سلیم کتاب األصحاب تلقى

  .  حسنه من والأقل

  ) . 946(النفاق من والسالطۀ والبذاء الفحش إنّ:  قال السالم علیه اللَّه عبد أبی عن الصیقل الحسن خبر:  ومنها       

 بمحمد ضعف سندها فی ولکن ، الشرعیۀ المحرّمات من النفاق ألنّ ، واضحۀ الحرمۀ على الروایۀ وداللۀ ، اللسان شدة:  السالطۀ       
  .  ضعیف أو مجهول ألنّه الصیقل زیاد بن والحسن ، بضعفه القول على سنان بن

 بقولنا یقول ممن أصحابنا من الرجل أرى:  السالم علیه اللَّه عبد ألبی قلت:  قال حدثه عمن القاسم بن اللَّه عبد خبر:  ومنها        
 حسن ، السمت حسن علینا المخالفین من الرجل وأرى ، شدیداً غماً فیغمنی ، بالمیعاد الوفاء قلیل ، الخلطۀ خبیث ، اللسان خبیث
 خلط وتعالى تبارك اللَّه إنّ:  قال ، ال:  قلت ؟ ذاك لم تدري أو:  السالم علیه فقال ، شدیداً غماً لذلک فاغتم ، بالمیعاد وفیاً ، الهدي

 ، اُبالی وال النار إلى وهذه الجنۀ إلى هذه:  فقال ، فلقهما ثم ، االُخرى على واحدة جمیعاً راحتیه هکذا بیده وقال ، فعرکهما الطینتین
 إلتطخ فیما ، بقولکم یقول أصحابکم من هو الذي الرجل من بالمیعاد الوفاء وقلّۀ الخلطۀ وسوء والبذاء اللسان خبث من رأیت فالذي



 الرجال من بالمیعاد والوفاء الخلطۀ وحسن السمت وحسن الهدي حسن من رأیت والذي ، طینته إلى عائد وهو الخبیثۀ الطینۀ من بهذه
  ) . 947(عنک اللَّه فرّج عنّی فرّجت فداك جعلت:  فقلت.  الطیبۀ الطینۀ من به إلتطخ فما ، المخالفین من

  .  یخفى ال بما أیضاً الحرمۀ على داللتها فی المناقشۀ ویمکن ، مرسل الروایۀ سند       

 ومستدرك 16/  34 الشیعۀ ووسائل 76/  103 األنوار وبحار 5/  953 والوافی 2/  232 الکافی راجع الباب روایات ولتفصیل       
  .  2/  28 السالم علیهم البیت أهل أحادیث موسوعۀ وکتابنا 16/  559 الشیعۀ أحادیث وجامع 12/  82 الوسائل

 ، الوضعیۀ بالحرمۀ حرام أیضاً المحرّم العمل هذا قبال فی ء شی أخذ وأما ، تکلیفاً البذاء حرمۀ على تدل الروایات أن ، والحاصل       
 وأکل ،) 948(«بِالْباطلِ بینَکُم أَموالَکُم تَأْکُلُواْ الَ»:  تعالى لقوله ، القابض ملک فی یدخل وال قباله فی ء الشی أخذ یجوز ال یعنی
 المال أکل عن تنهى الشریفۀ اآلیۀ أنّ من إلیه ذهبنا ما على حتّى ، بالباطل المال أکل مصادیق من الحرام هذا مقابلۀ فی المال

 بالحرمۀ وحرام وفاسد باطل البذاء قبال فی المال فأخذ.  البذاء:  ومنها ، والربا والفحش والظلم القمار:  نحو ، الباطلۀ باألسباب
 ویأتی ، عنوانٍ من الباء حرف خلو مع سیما ال ، ذکرنا کما المحرَّمۀ المکاسب فی ذکرها فینبغی ، بها اإلکتساب یجوز فال ، الوضعیۀ

  .  کلِّها المحامد رب للَّه والحمد.  محلّه فی -  الفحش وهو - «  الهجر»  عنوان منّا

   

   

   

   

  الماشطۀ تدلیس    

   

  :  جهات فی البحث یقع 

  المشاطۀ حرفۀ حکم:  األولى الجهۀ 

  :  المعتبرة الروایات من عدة علیه وتدلّ ، وعملها المشاطۀ بکسب بأس ال       

 اُخت حبیب الُم وکانت:  قال - الخافضۀ حبیب أم حدیث فی -  السالم علیه اللَّه عبد أبی عن مسلم بن محمد صحیحۀ:  منها       
 علیه اهللا صلى اللَّه رسول لها قال بما فأخبرتها اُختها إلى حبیب اُم انصرفت فلما - ماشطۀ یعنی -  مقینۀ وکانت - عطیۀ اُم:  لها یقال



 أنت إذا عطیۀ اُم یا منّی اُدن:  لها فقال ، اُختها لها قالت بما فأخبرته وسلم وآله علیه اهللا صلى النبی إلى عطیۀ اُم فأقبلت وسلم وآله
نت949(الوجه ماء تشرب الخرقۀ فإنّ ، بالخرقۀ وجهها تغسلی فال الجاریۀ قَی . (  

 النبی ینه لم حیث ، واضحۀ المرأة وتزیین التقین جواز على داللتها.  المزینۀ:  المقینۀ ، التزیین:  التقین.  االسناد صحیحۀ الروایۀ       
  .  بالخرقۀ المرأة وجه اغتسالها بعدم فقط أوصتها بل عملها عن عطیۀ اُم وسلم وآله علیه اهللا صلى

 ، وسلم وآله علیه اهللا صلى اللَّه رسول على ماشطۀٌ دخلت:  قال السالم علیه اللَّه عبد أبی عن رجل عن عمیر أبی إبن خبر:  ومنها       
 مشطت فإذا ، إفعلی:  فقال ، عنه فأنتهی عنه تنهانی أن إلّا أعمله أنا اللَّه رسول یا:  فقالت ؟ علیه أقمت أو عملک ترکت هل:  لها فقال

  ) . 950(بالشعر الشعر تصلی وال ، الوجه بماء یذهب فإنّه بالخرق الوجه تجلی فال

 و ، فقط الفعلین عن نهاها بل عملها عن وسلم وآله علیه اهللا صلى النبی ینه لم حیث ، واضحۀ الماشطۀ عمل جواز على داللتها       
  .  إرسالٌ أیضاً وفیها ، مجهولٌ ألنّه ، أشیم بن احمد بن بعلی ضعیف الروایۀ سند لکن

 لها لیس العرائس تمشط مسلمۀ إمرأة عن سألته:  قال البطائنی حمزة أبی بن علی عن الجوهري محمد بن القاسم خبر:  ومنها       
  ) . 951(بالشعر الشعر تصل ال ولکن بأس ، ال:  قال ؟ ضیق دخلها وقد ذلک غیر معیشۀ

 جواز على داللتها وأما ، السند حیث من ومضمرة ضعیفۀ الروایۀ ولکن ، السالم علیه جعفر بن موسى هو عنه المروي:  الظاهر       
  .  فواضحۀ مشاطۀ

 بشعر المرأة شعر تصل وال تعطى ما وقبلت تشارط لم ما الماشطۀ بکسب بأس ال:  السالم علیه قال:  قال الصدوق مرسلۀ:  ومنها       
  ) . 952(المرأة بشعر توصله بأن بأس فال المعز شعر وأما ، غیرها إمرأة

 کراهۀ من أزید تدلّ ال الحجام حقِّ فی کذلک فکالنهی االُجرة إشتراطها عن النهى وأما ، کسبها جواز على تدلّ الروایۀ       
  .  وإضمار إرسال سندها فی ولکن ، االُجرة إشتراطهما

 ؟ بشعورهنَّ یصلنه رؤوسهنَّ فی النساء تصنعها التی القرامل عن سئل:  قال السالم علیه جعفر أبی عن اإلسکاف سعد خبر:  ومنها       
  ) . 953(الحدیث ، لزوجها به تزینت بما المرأة على بأس ال:  فقال

 الغیر وتلک ، غیرها بعمل یکون أن ویمکن مباشرة بعملها یکون أن یمکن والتزین ، لزوجها المرأة تزین جواز على تدلّ الروایۀ       
  .  ضعف سندها فی ولکن ، علیه األجرة أخذ لها یجوز کذلک ، جایزاً عملها کان فإذا ، الماشطۀ عمل فیجوز ، الماشطۀ إلّا لیست

  .  علیه االُجرة أخذ ویجوز به بأس ال نفسها فی المشاطۀ عمل:  والحاصل       

   األربعۀ األعمال حکم:  الثانیۀ الجهۀ 



 األعمال هذه حول البحث من فالبد«  الوشر»  و«  الوشم»  و«  النمص» و«  الوصل»  عن النهی الروایات من عدة فی وردت قد       
  :  األربعۀ

   الوصل:  األول العمل 

 بین الضروریات من فحرمته ، بالقواد والموصولۀ بالفاجرة الواصلۀ تفسیر من الروایات بعض فی ورد ما به المراد کان إن       
  :  المسلمین

 ؟ بشعورهنّ یصلنه رؤوسهنَّ فی النساء تصنعها التی القرامل عن سئل:  قال السالم علیه جعفر أبی عن اإلسکاف سعد خبر:  منها       
 ، والموصولۀ الواصلۀ لعن وسلم وآله علیه اهللا صلى اللَّه رسول أنّ بلغنا:  فقلت:  قال.  لزوجها به تزینت بما المرأة على بأس ال:  فقال
 النساء قادت کبرت فلما ، شبابها فی تزنی التی والموصولۀ الواصلۀ وسلم وآله علیه اهللا صلى اللَّه رسول لعن إنّما ، هناك لیس:  فقال
  ) . 954(والموصولۀ الواصلۀ فتلک ، الرجال إلى

 وسلم وآله علیه اهللا صلى اللَّه رسول لعن:  یقول السالم علیه اللَّه عبد أبا سمعت:  قال الکرخی زیاد أبی بن إبراهیم معتبرة:  ومنها       
  ) . 955(والقوادة الزّانیۀ:  یعنی ، والمستوصلۀ الواصلۀ

 من أقل ال ثقۀ یکن لم لو ، الصدوق شیخ ، المکتب هشام بن أحمد بن إبراهیم بن الحسین ألنّ ، حسنه یبعد ال الروایۀ سند       
 تکون أن یبعد ال فالروایۀ ، ثقات فکلّهم السند رجال من غیرهما وأما ، حسنه یبعد ال أیضاً الکرخی زیاد أبی بن إبراهیم وأما ، حسنه
  .  سنداً حسنۀ

 وسلم وآله علیه اهللا صلى اللَّه رسول أنّ:  یروون الناس إنّ:  السالم علیه اللَّه عبد ألبی قلت:  قال الساباطی عمار مرسلۀ:  ومنها       
 فما:  قلت ، بأس بهذا لیس:  لی فقال:  قال ؟ القرامل الشعر فی وتجعل تشطتم التی:  قلت ، نعم:  قال ، والموصولۀ الواصلۀ لعن

  ) . 956(والقوادة الفاجرة:  قال ؟ والموصولۀ الواصلۀ

 ، عجب فیه ولیس.  والقوادة بالفاجرة والموصولۀ الواصلۀ شأن فی الواردة اللعن روایات حمل من البد التفسیر هذا ورود فمع       
 والعالمۀ) 957(نهایته فی األثیر إبن عنه نقل کما. «  ذلک من بأعجب سمعت ما» :  قال - ذلک له ذکر لما -  حنبل البن خالفاً

  ) . 959(األخیار ومالذ) 958(العقول مرآة فی سره قدس المجلسی

 التی والمستوصلۀ إمرأة بشعر المرأة شعر تصل التی الواصلۀ»  أنّ من غراب بن علی تفسیر فی ورد ما بالوصل المراد کان إن وأما       
  ) . 960(« بها ذلک یفعل

  .  لنا غراب بن علی وفهم تفسیر حجیۀ عدم:  أوالً:  وفیه       

  .  مرّت کما تفسیره خالف على مضى فیما المذکورة الروایات بورود:  وثانیاً       



  ) . 961(البیهقی سنن فی روي مضمونه أنّ کما ، العامۀ من هذا تفسیره أخذ غراب ابن أن المحتمل من:  وثالثاً       

 فی الواردة الروایات ألنّ ، الروایات من غیره وبین بینه جمعاً الکراهۀ على حمله من البد ، تفسیره إعتبار فرض على:  ورابعاً       
  :  الثالث طوائف على الشعر وصل حکم

  .  المتقدمتین) 963(الساباطی عمار ومرسلۀ) 962(اإلسکاف سعد خبر:  نحو ، مطلقاً الجواز على تدل:  األولى الطائفۀ       

 أبی بن علی وخبر) 964(السالم علیه اللَّه عبد أبی عن رجل عن عمیر أبی إبن خبر:  نحو ، مطلقاً المنع على تدل:  الثانیۀ والطائفۀ       
  .  الماضیین) 965(البطائنی حمزة

 بالجواز فحکمت ، االُخرى المرأة وبین بنفسها المرأة وشعر المعز وشعر الصوف وصل بین التفصیل على تدل:  الثالثۀ والطائفۀ       
  :  نحو ، الثانیۀ فی وبعدمه االُولى فی

 کان إذا:  قال ، رؤوسهنَّ فی النساء تجعله صوف:  قلت ؟ القرامل وما:  قال ، القرامل عن سألته:  قال الحسن بن اللَّه عبد خبر       
  ) . 966(والموصولۀ الواصلۀ من فیه خیر فال شعراً کان وإن ، بأس فال صوفاً

  .  وإضمار ضعف سندها فی ولکن ، مطلقاً بشعرها الشعر وصل جواز نفت ولکن بشعرها الصوف وصل جواز على تدلّ والروایۀ       

 وما الصوف یصلح:  قال ، القرامل رؤوسهنَّ فی یجعل النساء عن السالم علیه اللَّه عبد أبو سئل:  قال سعید بن ثابت خبر:  ومنها       
 فال نفسها بشعر أو بصوف شعرها وصلت فإن ، غیرها شعر من القرامل تجعل أن للمرأة وکره ، لنفسها امرأة شعر من کان

  ) . 967(یضرّها

  .  مجهولٌ ثابتاً ألنّ ضعف سندها فی ولکن ، واضحۀ التفصیل على داللتها       

 بشعر المرأة شعر تصل وال ، تعطى ما وقبلت تشارط لم ما الماشطۀ بکسب بأس ال:  السالم علیه قال:  قال الصدوق مرسلۀ:  ومنها       
  ) . 968(المرأة بشعر توصله بأن بأس فال المعز شعر وأما ، غیرها إمرأة

  .  وإضمار إرسال سندها فی ولکن ، التفصیل على تدلّ والروایۀ       

 وأما ، بشعرها نفسها المرأة وشعر المعز نحو الحیوانات شعر أو الصوف وصل إلى بالنسبۀ الجواز الروایات بین الجمع ومقتضى       
 الشیخ:  نحو الکراهۀ إلى بشعرها االُخرى المرأة شعر وصل فی ذهبوا األصحاب أن إال ، یجوز فال بشعرها االُخرى المرأة شعر وصل

) 972(کتابه فی سرهم قدس الجواهر وصاحب) 971(المکاسب فی األعظم والشیخ) 970(المنتهى فی والعالمۀ) 969(الخالف فی
 األردکانی والمحقق) 974(المکاسب حاشیۀ فی اإلیروانی والمحقق) 973(الفقه برهان فی اهللا رحمهم العلوم بحر علی السید وتلمیذه

 ولکن) . 977(دراساته فی - ظله مد - أساتذتنا وبعض) 976(الطالب إرشاد فی -  مدظله -  األستاذ یخناوش) 975(الطالب غنیۀ فی
 إلى ذهب سره قدس الیزدي السید الفقیه قبله وهکذا ،) 978(الروایات من الکراهۀ استفاده فی سره قدس السبزواري الفقیه استشکل



 التسامح قاعدة باب من إلّا ، مشکلٌ أیضاً المذکورات فی بالکراهۀ الحکم أنّ یظهر ذلک ومن» :  وقال فیه استشکل ثم الکراهۀ
  ) . 979(«...  البلوغ فیصدق نفسه حد فی المرجوحیۀ فی ظهورها دعوى بعد النبوي بمالحظۀ الشرعی أو العقلی

 على دلّت ما لضعف ، بشعرها االُخرى المرأة شعر وصل فی حتّى مطلقاً الجواز إلى ذهب فقد سره قدس الخوئی المحقق أما       
 عمدة فی تلمیذه وتبعه) . 980(« مطلقاً الجواز هو األصل فمقتضى وإذن ، السند ضعیفۀ جمیعاً ولکنّها» :  قال ولذا ، سنداً الکراهۀ

 لم ، بالوصل تدلیس یحصل لم وإذا» :  قال حیث تذکرته فی سره قدس الحلی العالمۀ الجواز إلى ذهب وقبلهما ،) 981(المطالب
 فی الکراهۀ إلى الذهاب األحوط کان وإن ، تام«  سرهما قدس»  الخوئی والمحقق الحلی العالمۀ ذکره ما و) . 982(« بأس به یکن

  .  بروایاتها وعمالً للمشهور موافقۀ بشعرها االُخرى المرأة شعر وصل

   

   النمص:  الثانی العمل 

 آبائه عن السالم علیه محمد بن جعفر عن غراب بن علی خبر النمص جواز عدم على تدلّ ؟ حکمه فما ونتفه الشعر حف وهو       
 والواصلۀ والمستوشرَة والواشرة والمنتمصۀ النّامصۀ وسلم وآله علیه اهللا صلى اللَّه رسول لعن:  قال السالم علیه علی عن السالم علیهم

  .  والمستوشمۀ والواشمۀ والمستوصلۀ

 تشر التی والواشرة.  بها ذلک یفعل التی والمنتمصۀ الوجه من الشعر تنتف التی النّامصۀ:  قال غراب بن علی تفسیر بانضمام       
 والمستوصلۀ ، غیرها امرأة بشعر المرأة شعر تصل التی والواصلۀ.  بها ذلک یفعل التی والمستوشرة ، وتُحددها وتُفْلجها المرأة أسنان

 بدنها من شیئاً أو کفّها ظهر أو یدیها تَغرِز أن وهو ، بدنها من ء شی فی أو المرأة ید فی وشماً تشم التی والواشمۀ. بها ذلک علیف التی
  ) . 983(بها ذلک یفعل التی والمستوشمۀ ، فیخضرُّ بالنورة أو بالکحل تحشوه ثم فیه تؤثّر حتّى بإبرة

 ، المقام فی شیئاً تفید فال مدلولها على األصحاب إفتاء وعدم غراب بن علی  تفسیر حجیۀ وعدم الروایۀ سند ضعف منّا مرّ وقد       
  :  بجوازها الروایات ورود إلى مضافاً

 ال:  قال ؟ وجهها عن الشعر أتحف ، المرأة عن سألته:  قال السالم علیه جعفر بن موسى أخیه عن جعفر بن علی صحیحۀ:  منها       
  ) . 984(بأس

  ) . 985(بأس ال:  قال ؟ وجهها من الشعر تحف المرأة عن السالم علیه جعفر بن موسى أخاه سأل أنّه جعفر بن علی خبر:  ومنها       

  .  الروایتین إتحاد یبعد وال       

 ذلک أشبه وما والصوف املوالقر الحف وعن لزوجها الزینۀ المرأة ترید النواصی قصۀ عن سألته:  قال بصیر أبی مرسلۀ:  ومنها       
  ) . 986(کلّه بذلک بأس ال:  قال ؟



 فی تجمع الشعر من الخصلۀ:  النواصی وقُصۀ ، الشعر من الخُصلۀ ، القاف بضم:  القُصۀ» :  الروایۀ ذیل فی أساتیذنا بعض قال       
  ) . 987(« أیضاً عصرنا فی المتعارف هو ما نحو ، للزینۀ الناصیۀ

  .  بجوازه والحکم بها اإلفتاء إلّا مجال فال ونتفه الشعر حف جواز فی الماضیۀ جعفر بن علی صحیحۀ ورود فمع       

   

   والوشر الوشم:  والرابع الثالث العمل 

  .  فیه إشکالنا أیضاً منّا مرّ وقد ، آنفاً والوشر الوشم فی وتفسیره غراب بن علی خبر مرّ وقد       

 والموتشمۀ الواشمۀ:  وسلم وآله علیه اهللا صلى اللَّه رسول قال:  قال السالم علیه اللَّه عبد أبی عن سنان بن اللَّه عبد خبر وأما       
  ) . 988(وسلم وآله علیه اهللا صلى محمد لسان على ملعونون والمنجوش والناجش

  .  واضح الحرمۀ فی اللعن ظهور ألنّ ، الوشم جواز عدم على به یستدل أن فیمکن       

 المجلسی علیه واعتمد) 989(اإلرشاد فی سره قدس المفید وثقه وإن سنان بن بمحمد سنداً ضعیفۀ الروایۀ:  یقال قد:  أوالً:  وفیه       
) 991(الرجالیۀ رسائله فی اهللا رحمه الشفتی اإلسالم حجۀ االُم طریق من جدنا علیه اإلعتماد إلى ومال) 990(الوجیزة فی سره قدس

 نذهب أیضاً ونحن) 992(« الفقهاء تبصرة»  فقهه فی المسترشدین هدایۀ صاحب سره قدس تقی محمد الشیخ العلّامۀ األعلى وجدنا
  .  واعتباره وثاقته إلى

 ، فیهما یقال أن یمکن ما وغایۀ.  علیهما اإلفتاء یمکن فال ، الروایتین لهاتین فیهما بالحرمۀ األصحاب من أحد یفت لم:  وثانیاً       
  .  القتاد خرط إثباتها دون و بالکراهۀ القول

   

   الروایات بین آخر جمع:  تذکرة 

 خبر نحو الحرمۀ فی الظاهرة الروایات بین آخر جمع إلى سره قدس الغطاء کاشف جعفر الشیخ الفقیه األکبر الشیخ جدنا ذهب       
 سره قدس قال ، لغیره کانت إذا ومحرمۀ ، للزوج کانت إذا جائزة األعمال هذه بأن:  المجوزة الروایات وبین وغیرها غراب بن علی
 الزینۀ بأنواع له التزین استحباب على دلّ لما ، ونحوه الزوج لغیر کان بما أمثاله ویخصص... » :  النبوي فی غراب ابن تفسیر ذکر بعد

 تدلیس کلّ یعم المناط تنقیح ومع ، بالتدلیس المنع فیخَص ، ظُنّ کما جهته من الصالة فی عیب وال.  بالشعر الوصل خصوص وعلى
 المالک وأما ، ذلک ونحو بدنها فی ضرر أو أسنانها بانهدام الزوجۀ محاسن فی النقص منه یخشى فیما إلّا الزوج إذن یشترط وال ،

  ) . 993(« مطلقاً استئذانه فیلزم



 وقعت فإن ، الزینۀ مصادیق اُوضح من فهى األخر الثالث الخصال وأما» :  فقال ، الوصل غیر فی -  مدظله -  أساتیذنا بعض وتبعه       
 وجه فال وإلّا ، إشکال بال محرّمۀ کانت - الفواجر تصنعه کانت ما على - األجانب من الفساق جذب بقصد أو التدلیس بقصد

 واستحبابها عقالً بحسنها القول یمکن بل ، األجانب عن وأخفتها لزوجها المرأة بها تزینت إذا فیما سیما وال ، کراهتها  وال بل لحرمتها
 ، أیضاً والمتشرعۀ بل العقالء سیرة استقرت ذلک وعلى ، المحرّمات عن وکفّه وإقناعه الزوج إلعفاف ، الصورة هذه فی شرعاً

 ال التی بالقیادة فیها الوصل تفسیر بعد سیما وال ، لهما المعرضیۀ أو الفساد وقصد التدلیس موارد على واللعن النهی أخبار وتحمل
  ) . 994(« فتدبر ، حرمتها فی إشکال

 على تام غیر -  ظله مد - االُستاذ صنعه کما االُمور بقیۀ عن الوصل إخراج وأما ، به النفس ترضى متین حسن الجمع هذا:  أقول       
 هذه حکم فی الکالم تمام وهذا) . 995(الحدائق فی سره قدس البحرانی المحقق الجمع هذا إلى ذهب وقبلهما ، بالبال یخطر ما

  .  واألحوال باألحکام العالم للَّه والحمد ، األعمال

   الماشطۀ تدلیس:  الثالثۀ الجهۀ    

 لیست محاسن لها وتظهر هاعیوب تستر بأن ، أمۀ بیع ومثله برجل إمرأة تزویج أرادت إذا ما:  بذلک والمراد» :  الحدائق فی قال       
  ) . 996(« شرائها فی المالک أو تزویجها فی الزوج رغبۀ یوجب مما ذلک ونحو شعرها ووصل وجهها کتحمیر ، فیها

 المرأة تزویج المدلِّسۀ الماشطۀ إرادة:  وهو ، البحث فی األصحاب نظر محط لنا یبین سره قدس الحدائق صاحب من الکالم هذا       
 األمۀ بیع أو المرأة تزویج ترید التی هی الماشطۀ:  اُخرى وبعبارة.  التدلیس الماشطۀ فعل نفس على یصدق یعنی ، األمۀ بیع أو

  :  نحو ، المقام فی سرهم قدس أصحابنا کلمات مالحظۀ ذکرنا ما على والشاهد ، بالتدلیس

 ما وتظهر عیبها تستر بأن ، أمۀ بیع أو برجل امرأة تزویج ترید التی المرأة تدلیس المراد» :  قال سره قدس  األردبیلی المحقق -  1       
  ) . 997(« بذلک والمشتري الزوج علم عدم مع شعرها ووصل وجهها تحمیر من یحسنها

 وجهها تحمیر من فیها لیست محاسن المرأة فی بإظهارها الماشطۀ تدلیس» :  الریاض فی الطباطبائی علی السید الفقیه قال -  2       
  ) . 998(« کسادها ترویج منها إرادة ذلک ونحو شعرها ووصل

  .  کسادها ترویج بنفسها الماشطۀ أرادت یعنی       

  ) . 999(«...  کسادها لترویج فیها لیست محاسن المرأة فی بإظهارها الماشطۀ تدلیس» :  سره قدس النراقی الفاضل وقال -  3       

 فیها لیس حسن بإظهار مشتریها على والجاریۀ خطّابها على اإلمرأة مثالً الماشطۀ تدلیس» :  الجواهر صاحب الفقیه وقال -  4       
  ) . 1000(« ذلک ونحو شعرها ووصل وجهها کتحمیر قبحها وإخفاء



 األمۀ أو لخاطبها المرأة ترى ما بفعل الماشطۀ تدلیس الغش أفراد ومن» :  سره قدس العلوم بحر آل علی السید تلمیذه وقال -  5       
 فیحرم ، به والتدلیس الغش حصول فرض مع ذلک وغیر شعرها وتسوید وجهها کتحمیر واقعاً فیها لیست محاسن فی لمشتریها

  ) . 1001(«...  العمل عوض حرمۀ ویلزمه الغش لحرمۀ

 وهی ، الماشطۀ ید على واقع تدلیس مورد فی والکالم البحث محط أنّ ، الفقه أساطین من وهم هؤالء کلمات نقل من والغرض       
 قامت بنفسها المرأة أن ولو ، المثال سبیل على وقع الماشطۀ ذکر بأنّ بیانهم علیه تدلّ التصریحات هذه إلى مضافاً ، به قاصدة عالمۀ

 عبارة ونحوه ،) 1002(« کذلک ذلک بنفسها المرأة فعلت ولو بل» :  األردبیلی المحقق قال ولذا محرّم أیضاً فعملها التدلیس بهذا
  ) . 1004(الکرامۀ مفتاح فی عنه نقل کما) 1003(المسالک کتابه فی الشهیدین ثانی

 للغرض ذلک بنفسها المرأة فعلت لو وإلّا التمثیل مخرج إنّما کالمهم فی الماشطۀ ذکر أنّ والظاهر» :  البحرانی المحقق وقال       
  ) .1005(« کذلک فیها الحکم أنّ فالظاهر المذکور

 ید على وقع الذي التدلیس فعل أعنی الماشطۀ تدلیس فی البحث محلّ أنّ لک ظهر األصحاب کلمات من بطوله ذکرنا ما فعلى       
 وال غش فعلها على ینطبق ال الماشطۀ أنّ» :  اإلیروانی المحقق ذکره ما علیهم یرد لم ولذا ، البحث عنوان بذلک یشعر کما الماشطۀ
 ، بها یغش ألنْ المرأة أعدت الماشطۀ نعم ، البیع على فیه والمدلس المغشوش یعرض من بفعل یکون والتدلیس الغش إنّما ، تدلیس
  ) . 1006(«ریاء بها بالتسبیح یدلّس ألن لها المعد السبحۀ وکفعل بلبسها یدلس ألنْ العمامۀ تعد بفعله الذي الحائک کحال وحالها

  ) . 1007(بحثه تقریرات فی الخوئی المحقق واستجوده       

  .  ذکرناه ما والحقّ ، علیه استشکل ثم مورده عن األصحاب کالم أخرج سره قدس اإلیروانی المحقق أنّ عرفت قد ولکن       

       البحث فی الکالم محل ظهور بعد ثم  فنقول الماشطۀ تدلیس حرمۀ على اُقیمت التی األدلۀ ذکر من البد  :  

  :  الماشطۀ تدلیس تحریم على قام اإلجماع:  األول الدلیل       

 وشرح) 1010(والمستند) 1009(الریاض أصحاب تبعه ثم) 1008(األردبیلی المحقق اإلجماع علیه ادعى من أول       
  ) . 1014(المکاسب وحاشیۀ) 1013(والجواهر) 1012(الکرامۀ ومفتاح) 1011(القواعد

  .  المقام فی الحجۀ وهو ، مشکل أصحابنا من القدماء کلمات فی اإلجماع تحصیل:  أوالً:  وفیه       

  .  اآلتی الدلیل مدرکهم وکون مدرکیاً اإلجماع یکون أن یحتمل:  وثانیاً       

  .  حرام العمل فهذا ، تدلیس أیضاً الماشطۀ من العمل وهذا ، الصحاح بالروایات حرام والتدلیس الغش:  الثانی الدلیل       



 به اعترف کما خاصۀ روایۀ الماشطۀ تدلیس خصوص فی یرد ولم ، تعالى اللَّه شاء إن بحثه فی الغش حرمۀ أدلۀ منّا ویأتی       
 الروایاتب حرمتهما الثابت والغش التدلیس فی فعلها دخول بعد إلیه نحتاج وال ،) 1015(الحدائق فی سره قدس البحرانی المحقق

  .  الصحاح

  ) . 1016(التدلیس قصد مع الماشطۀ فعل على بالحرمۀ الحکم من سره قدس الیزدي الفقیه کالم فی ما ظهر ذکرنا ما فعلى       

 ولکن والغش التدلیس یقصد لم شخصاً أنّ فلو ، والنیۀ القصد إلى یحتاج ال خارجی فعل والغش التدلیس أنّ:  ذلک فی والوجه       
  .  کذلک أیضاً الماشطۀ فی واألمر ، محرّماً فعله کان دلَّس أو غش أنّه فعله على صدق

 فعل على صدق إذا کلّه هذا.  حرام فهو الغش حرمۀ فی العامۀ األدلۀ یشمله وغش تدلیس أنّه بما الماشطۀ تدلیس ، وبالجملۀ       
  .  األمۀ بیع أو المرأة لتزویج بنفسها هی تتصدى بأن ، تدلّس أو تغش أنّها الماشطۀ

 ، أمته لبیع تصدى والمالک للتزویج تصدیا بنفسهما المرأة أو والولی ، البیع أو للتزویج ذلک الماشطۀ تتصد لم إذا ولکن       
 فعلى ، تعلم ال وتارة بفعلها یدلّس أو یغش بأن الماشطۀ تعلم تارة فحینئذ.  فقط والتزیین المشاطۀ یعنی بفعلها مشغولۀ والماشطۀ

  .  ذلک فی اإلشکال منّا مرّ وقد ، مطلقاً اإلثم على اإلعانۀ بحرمۀ القول على فعلها بحرمۀ الحکم یمکن علمها فرض

  .  علیها الدلیل لعدم ، مطلقاً بالحرمۀ الحکم یمکن ال علمها عدم فرض وعلى       

   

   مستحدث فرع 

 النساء وجوه على هذا عصرنا فی المعمولۀ البالستیکیۀ الجراحیۀ العملیۀ حکم ، الماشطۀ تدلیس حکم فی ذکرنا مما ظهر       
 علیها صدق إذا إلّا الجهۀ هذه من العملیۀ هذه حرمۀ عدم من ، بکارته وترمیم وتحسینه تضییقه من فروجهنّ على وحتّى وأعضائهنَّ

  .  یخفى ال کما نادرة موارد فی  إلّا الجرّاح فعل على یصدق ال وهو ، والتدلیس الغش عنوان

  .  بأحکامه العالم وهو وآخراً أوالً للَّه والحمد الماشطۀ تدلیس بحث فی الکالم تمام وهذا       

   

   

   

   

  علیه یحرم بما الرجل تزیین    



   

  :  لمسألتین العنوان هذا تحت) 1017(سره قدس األعظم الشیخ تعرّض قد       

  .  والذهب بالحریر الرجل تزیین -  1       

  :  مقامین فی عنهما نبحث ولذا وعکسه بالمرأة الرجل تشبه -  2       

   

   والذهب بالحریر الرجل تزیین:  األول المقام 

 ، وجه من وخصوص عموم بینهما ألنّ ؟ التزیین یصدق لم فلو لبسهما أو والذهب بالحریر التزین عنوان الرجل على المحرّم هل       
 اللباس على الساعۀ تعلیق أو بالذهب األسنان شد أو ، الثوب الذهب أو بالحریر خیط إذا کما اللبس  یصدق وال الزینۀ یصدق قد

 اللبس یصدق وقد ، واإلمتحان للتجربۀ بالذهب الرجل وتختم األلبسۀ تحت کلبسهما الزینۀ یصدق وال اللبس یصدق وقد ، بالذهب
 ثبت حیث المقام فی األدلۀ مالحظۀ من فالبد.  ونحوهما ممزوجاً والذهب الحریر أو خاصۀ الحریر من لباساً لبس کمن معاً والزینۀ

  :  جهتین فی عنها نبحث ولذا ، کلیهما أو اللبس أو التزیین عنوان فیها المحرّم أنّ

   الرجال على استثنی ما إلّا الحریر حرمۀ أدلۀ:  األولى الجهۀ    

 التشبه أعنی الثانیۀ المسألۀ فی وهکذا للرجال بهما التزیین حرمۀ على اإلجماع سره قدس األردبیلی المحقق أدعى:  األول الدلیل       
  ) . 1018(« قیل فیما ظاهر غیر واإلجماع» :  بقوله فیه استشکل ولکن ،

 ما إلّا والحریر قلّ وإن بالذهب الرجل تزیین حرمۀ على اإلجماع سره قدس الطباطبائی علی السید الفقیه ادعى ولکن       
  ) . 1020(النراقی الفاضل وهکذا ،) 1019(استثنی

 عدم فی عندنا اإلجماع وإلى ، للرجال المحض الحریر لبس جواز عدم فی المسلمین بین اإلجماع إلى الجواهر صاحب وذهب       
  ) . 1021(الصالة به تتم مما کان إذا فیه الصالة جواز

  .  والفریقین المسلمین بین اإلجماع هو الرجال على الحریر حرمۀ على األول فالدلیل       

 غیر التزیین أو اللبس نحو على هذا هل ولکن ، متحقق للرجل الحریر حرمۀ على والخاصۀ العامۀ من الفقهاء إتفاق ثبوت:  وفیه       
  .  أوالً هذا ، معلوم

  . سره قدس األردبیلی المحقق من مرّ کما مشکل المقام فی المحصل اإلجماع تحصیل:  وثانیاً       



 مالحظۀ من البد و شیئاً اإلجماع یفید فال ، المقام فی الواردة الروایات ومأخذه مدرکی ثبوته فرض على اإلجماع:  وثالثاً       
  .  الروایات

  .  الرجل على الحریر لبس حرمۀ على تدلّ الروایات:  الثانی الدلیل       

  ) . 1022(بأس فال بیعهما فأما ، والدیباج الحریر لباس یصلح ال:  قال السالم علیه جعفر أبی عن مسلم بن محمد معتبرة:  منها       

 فی یعنی ، مطلقاً الرجل على والدیباج الحریر لبس حرمۀ على تدل الروایۀ فإن ، الروایات من وغیرها والموضوع الحکم بقرینۀ       
  .  ومعتبر قوي والسند.  وغیرها الصالة حال

 لباس ویکره ، بالدیباج المکفوف القمیص یلبس أن یکره کان إنّه السالم علیه اللَّه عبد أبی عن المدائنی جراح خبر:  ومنها       
  ) . 1023(إبلیس میثرة فإنّها الحمراء المیثرة ویکره ،[  القسی]  الوشی ولباس الحریر

 على تحمل السالم علیهم األئمۀ لسان فی الکراهۀ أنّ المعلوم ومن ، الرجل على والدیباج الحریر لبس حرمۀ على تدل والروایۀ       
  .  الحرمۀ

 من وتظهر ، بالحریر یزینونه األعصار تلک فی لباساً کان لعله الوشی ولباس ،) 1024(وتزیینه ء الشی تحسین:  اللغۀ فی والوشی       
 الیمن من بها یوتى ثیاب به فالمراد -  نسخۀ فی کما -  القسی لباس کان إذا وأما) . 1025(أبریسم قزّو من یعمل أنّه الحمیري مکاتبۀ

 ،ولم) 1027(العرب لسان فی کما بها تصنع قریۀ إلى نسبۀ ، مصر من تجلب حریر فیها ثیاب أو) 1026(اللغۀ مقاییس معجم فی کما
  .  الحریر بلباس السالم علیه کالمه فی عطفه بقرینۀ والدیباج الحریر من یصنع أیضاً أنّه الظاهر ولکن کیفیته لنا ینقل

 من البد  المعنى هذا وعلى) . 1028(ومؤاثر میاثر وجمعه ، تحته الراکب ویجعله صوف أو بقطن یحسن ء شی:  المیثرة وأما       
  .  واضح هو کما الکراهۀ على الحمراء المیثرة عن النهی حمل

 الرجالیین ألنّ ، سلیمان بن بقاسم ضعیف سندها ولکن ، الرجال على والدیباج الحریر لبس حرمۀ على تدلّ الروایۀ ، وبالجملۀ       
  .  یوثقوه ولم فیه توقفوا

 وسلم وآله علیه اهللا صلى هاللَّ رسول أنّ  السالم علیه أبیه عن السالم علیه محمد بن جعفر عن صدقۀ بن مسعدة معتبرة:  ومنها       
  ) . 1029(واألرجوان والقَزِّ والحریر اإلستبرق لباس منها:  خصال سبع عن نهاهم

  .  به بأس ال والسند ، الحرمۀ فی ظهوره النهی ألنّ ، الحریر لبس حرمۀ تدلّ والروایۀ       

  ) . 1030(الحرب فی إلّا الحریر یلبس أن للرجل یصلح ال:  قال السالم علیه اللَّه عبد أبی عن الفضل بن إسماعیل معتبرة:  ومنها       

 بن محمد بن اللَّه بعبد معتبر الروایۀ وسند.  الحرب فی جوازه على یدلّ واإلستثناء ، للرجال الحریر لبس حرمۀ على یدلّ النهی       
  .  الثقۀ الهاشمی هو الفضل بن وإسماعیل ، علیه معتمداً کان اللَّه وعبد ، الثقۀ أحمد أخی عیسى



 فی إلّا والدیباج الحریر الرجل یلبس ال:  قال السالم علیه اللَّه عبد أبی عن أصحابنا بعض عن بکیر ابن موثقۀ:  ومنها       
  ) . 1031(الحرب

  .  إرسال الروایۀ سند فی ولکن ، واضح الحرمۀ فی النهی ظهور       

 به بأس فال الحرب فی أما:  فقال ، والدیباج الحریر لباس عن السالم علیه اللَّه عبد أبا سألت:  قال مهران بن سماعۀ موثقۀ:  ومنها       
  ) . 1032(تماثیل فیه کان وإن

  . الحرب غیر فی یحرم یعنی ، باس به الحرب غیر فی بأنّ إشعار الموثقۀ هذه فی       

 عوف بن الرحمن لعبد إلّا الرجال من ألحد الحریر لبس وسلم وآله علیه اهللا صلى النبی یطلق لم:  قال الصدوق مرسلۀ:  ومنها       
  ) . 1033(قمالً رجالً کان وأنّه

  .  إرسال سندها فی ولکن ، واضحۀ للرجال الحریر لبس حرمۀ على داللتها       

 بخزّ مخلوط حریر من کان ما إلّا والنساء للرجال الحریر لباس عن ینهى السالم علیه جعفر أبا سمعت:  قال زرارة صحیحۀ:  ومنها       
  ) . 1034(والنساء للرجال المحض الحریر یکره وإنّما ، قطن أو کتان أو خزّ سداه أو لحمته

 الحرمۀ هذه من الروایات من غیرها بواسطۀ خرجنّ النساء ولکن ، والرجال للنساء المحض الحریر لبس حرمۀ على تدلّ الروایۀ       
  .  بالحرمۀ الحکم فی الرجال وبقی الجواز الى

 الرجال على حرم فما ، التزیین عنوان فیها یرد ولم فقط للرجال الحریر لبس حرمۀ على تدلّ ترى کما الروایات هذه ، وبالجملۀ       
  .  ونحوها کالقلنسوة فیه الصالة تتم ال ما لهم استثنى نعم) . 1035(الروایات علیه تدلّ کما فیها صالتهم وبطلت المحض الحریر لبس

   الرجال على الذهب حرمۀ أدلۀ:  الثانیۀ الجهۀ    

  :  الرجال على الذهب لبس حرمۀ على الروایات من عدة تدلّ       

 علیه المؤمنین ألمیر وسلم وآله علیه اهللا صلى اللَّه رسول قال:  قال السالم علیه اللَّه عبد أبی عن الرحیم عبد بن روح موثقۀ:  منها       
  ) . 1036(اآلخرة فی زینتک فإنّه بالذهب تتختم ال:  السالم

 ، اللبس علیه العرب لسان فی صدق وإن الزینۀ مصادیق أظهر من والتختم ، بالذهب التختم عن وسلم وآله علیه اهللا صلى نهى       
 کان وإن الثقۀ المنقري هو عثمان بن بغالب المراد ألن ، موثق الروایۀ وسند.  الدنیا فی التزیین هذا بحرمۀ إشعار فیه أیضاً والتعلیل

  .  فضال وبابن به سنداً موثقۀ فالروایۀ ، الرحیم عبد بن روح عن وروایته عنه فضال ابن روایۀ بقرینۀ واقفیاً



 ما لک اُحب إنّی:  السالم علیه لعلی قال وسلم وآله علیه اهللا صلى النبی أنّ:  السالم علیه جعفر أبی عن الجارود أبی خبر:  ومنها       
1037(الحدیث ، اآلخرة فی زینتک فإنّه ذهب بخاتم تتختم ال ، لنفسی أکره ما لک وأکره لنفسی اُحب . (  

 السالم علیه لعلی وسلم وآله علیه اهللا صلى النبی قال:  یقول سمعته:  قال السالم علیه اللَّه عبد أبی عن سدیر بن حنان خبر:  ومنها       
  ) . 1038(القسی تلبس أن وإیاك ، الجنۀ فی حلیتک فإنّه ، بالذهب تتختّم أن إیاك: 

  ) . 1039(الذهب من خاتماً یدك فی تجعل ال:  قال السالم علیه اللَّه عبد أبی عن المدائنی جراح خبر:  ومنها       

 من ألنّه ، فیه یصلّی وال الذهب الرجل یلبس ال:  قال حدیث فی السالم علیه اللَّه عبد أبی عن موسى بن عمار معتبرة:  ومنها       
  ) . 1040(الجنۀ أهل لباس

  .  معتبر وسندها فیه الصالة وبطالن الرجال على الذهب لبس حرمۀ على تدلّ الروایۀ هذه       

 ، الجنۀ أهل حلیۀ أنّه والذهب النار أهل حلیۀ إنّه:  الحدید فی السالم علیه اللَّه عبد أبی عن النمیري أکیل بن موسى خبر:  ومنها       
  ) . 1041(الحدیث ، فیه والصالة لبسه الرجال على فحرّم ، النساء زینۀ الدنیا فی الذهب اللَّه وجعل

  .  مصادیقه أحد من به والتلبس ، الرجال على بالذهب التزین بحرمۀ إشعار الروایۀ فی       

 وسلم وآله علیه اهللا صلى اللَّه رسول أنّ:  السالم علیه أبیه عن السالم علیه محمد بن جعفر عن صدقۀ بن مسعدة معتبرة:  ومنها       
  ) . 1042(بالذهب التختّم:  منها ، سبع عن نهاهم

:  قال ؟ بالذهب یتختم أن له یصلح هل الرجل عن سألته:  قال السالم علیه موسى أخیه عن جعفر بن علی صحیحۀ:  ومنها       
  ) . 1043(ال

 بالذهب التختم بین الفرق نرى وال ، به والتحلی التزین مصادیق أحد بعنوان بالذهب التختم جواز عدم فی النهی أن الظاهر       
  .  سره قدس العریضی جعفر بن علی کتاب إلى صحیحاً سنداً الوسائل لصاحب ألنّ ، صحیح الروایۀ وسند.  والزینۀ الحلی من وغیره

 وعن بالذهب نتختّم أن نهانا ، بسبع وأمر سبع عن وسلم وآله علیه اهللا صلى اللَّه رسول نهى:  قال عازب بن البراء خبر:  ومنها       
 ، القسی لبس وعن ، المیاثر رکوب وعن ، اآلخرة فی فیها یشرب لم الدنیا فی فیها شرب من:  وقال والفضۀ الذهب آنیۀ فی الشرب

 وإجابۀ السالم وإفشاء المظلوم ونصرة العاطس وتسمیت المریض وعیادة الجنائز باتباع وأمرنا ، واإلستبرق والدیباج الحریر لبس وعن
  ) . 1044(القسم وإبراء الداعی

  .  والمجاهیل الضعاف من بعدة ضعیف الروایۀ سند       

 إلى - الصالة إضاعۀ القیامۀ أشراط من إنّ:  الوداع حجۀ فی قال أنّه وسلم وآله علیه اهللا صلى النبی عن عباس إبن خبر:  ومنها       
  ) . 1045(الحدیث ، والدیباج الحریر ویلبسون بالذهب اُمتی ذکور تحلّى ذلک فعند - :  قال أن



 الدیباج لبس للمرأة ویجوز:  قال أن إلى إقامۀ وال أذان النساء على لیس:  قال أنّه السالم علیه الباقر عن الجعفی جابر خبر:  ومنها       
 على ذلک وحرم فیه وتصلّی بالذهب تتختّم أن ویجوز ، الجهاد فی إلّا الرجال على ذلک وحرم وإحرام صالة غیر فی والحریر
 فإنّه الحریر تلبس وال ، الجنۀ فی زینتک فإنّه بالذهب تتختّم ال علی یا:  وسلم وآله علیه اهللا صلى النبی قال ،[  الجهاد فی إلّا]  الرجال
  ) . 1046(الحدیث ، الجنۀ فی لباسک

 فی حرام هی:  قال ، الذهب حلیۀ عن الرجال نهى أنّه وسلم وآله علیه اهللا صلى اللَّه رسول عن اإلسالم دعائم مرسلۀ:  ومنها       
  ) . 1047(الدنیا

 إنّ:  وقال حریر واالُخرى ذهب یدیه إحدى وفی خرج أنّه وسلم وآله علیه اهللا صلى النبی عن الراوندي القطب مرفوعۀ:  ومنها       
  ) . 1048(الُناثها حلّ ، اُمتی ذکور على محرّمان هذین

 تنحصر وال ، حرام الرجال على به والتلبس بالذهب والتزیین التزین أنّ وموضوعها حکمها تناسب بقرینۀ الروایات هذه ظاهر       
 بل بالتلبس تنحصر ال حرمته الذهب وأما.  حراماً الرجال على کان به التلبس فإن ، الحریر بخالف فقط بالذهب بالتلبس الحرمۀ
 فیها ولباسهم ولُؤْلُؤاً ذَهبٍ من أَساوِر منْ فیها یحلَّونَ یدخُلُونَها عدنٍ جنَّات»:  تعالى قوله ذکرنا ما ویؤید.  أیضاً التزین تشمل
  ) . 1049(«حرِیرٌ

 حیث الشریفۀ اآلیۀ إلى أشارت أیضاً والروایات.  الحریر لباسهم وجعل وزینتهم الجنۀ أهل حلّی الذهب تعالى اللَّه جعل حیث       
  . «  الجنۀ فی أو اآلخرة فی زینتک( الذهب أي) فإنّه» :  فیها ورد

  .  علیهم فقط اللبس على الحریر وفی الرجال على معاً واللبس التزیین على الذهب فی الحرمۀ مدار ، لۀوبالجم       

 23 المسألۀ فی یقول حیث ، الوضعیۀ الحرمۀ ال سره قدس العروة صاحب کالم فی الواردة التکلیفیۀ الحرمۀ تمت ذکرنا ما فعلى       
 الزنجیر رأس علّق لکن جیبه فی وضعه أو رقبته على وعلّقه الذهب من الساعۀ زنجیر کان إذا نعم... » :  المصلی لباس شرائط من

  ) . 1050(« أیضاً فیه الصالة تصح وال بالذهب تزیین ألنّه ، یحرم

 فیدور -  بطالنها یعنی - الصالة إلى بالنسبۀ الوضعیۀ الحرمۀ وأما ، الروایات من الرجال على بالذهب التزیین حرمۀ استفدنا ألنّنا       
 وإقامۀ التلبس صدق وفی.  باطلۀ صالته کانت الذهب فی صلى أنّه صدق إذا یعنی ، فیه الصالة عنوان وصدق الذهب لبس مدار

 المحشین بعض الفرض هذا فی وافقنا کما.  ظاهر منع بل جداً مشکل المسألۀ هذه فی ذکره الذي الزنجیر تعلیق مثل فی فیه الصالة
 فی سره قدس الحکیم السید تنظّر وقبلهما - ظله مد - ) 1052(السیستانی والسید) 1051(-  ظله مد - أساتیذنا بعض:  نحو ، للعروة
 العالج مقام فهو عرفاً صدقه فرض وعلى ، عرفاً التزیین عنوان علیه یصدق فال بالذهب األسنان شد وأما) . 1053(الصالة بطالن

  :  وهی ، بالذهب األسنان شد تجوز صحیحۀ روایۀ ورود إلى مضافاً ، المحظور تبیح التی الضرورات من ویکون



 هذا فمضغت أضراسی الوسمۀ نقضت محمد یا:  فقال ، علکاً یمضغ السالم علیه جعفر أبا رأیت:  قال مسلم بن محمد صحیحۀ       
  ) . 1054(بالذهب فشدها استرخت وکانت:  قال ، ألشدها العلک

 شد فیجوز ، أیضاً البارزة األسنان تشمل األسنان من وغیرها األضراس بین الفرق وعدم والموضوع الحکم تناسب بقرینۀ والروایۀ       
  .  العالم واللَّه ، العالج مقام فی الشد کان إذا مطلقاً بالذهب األسنان

  .  األولى والمسألۀ األول المقام فی الکالم تمام هذا       

   

   وعکسه بالمرأة الرجل تشبه:  الثانی المقام 

 علیها المحرّم أو ، اآلخر بهیئۀ المجتمع فی وظهوره والزینۀ اللباس فی اآلخر بزي أحدهما تزیی والمرأة الرجل على المحرّم هل       
 من فالبد ؟ والتذکّر التأنث مصادیق أظهر من ألنّهما المنحرفۀ الجنسیۀ اإلرتباطات إلى مآلها التی التزي أو ، والمساحقۀ اللواط

  :  الجواب یظهر حتّى الباب روایات مراجعۀ

 المحلِّل اللَّه لعن -  حدیث فی -  وسلم وآله علیه اهللا صلى اللَّه رسول قال:  قال السالم علیه جعفر أبی عن جابر خبر:  فمنها       
 ومن ، بالرجال النساء من والمتشبهات بالنساء الرجال من والمتشبهین ، یعرف ال نسباً ادعى ومن ، موالیه غیر تولّى ومن ، له والمحلَّل

  ) . 1055(ضاربه غیر ضرب أو قاتله غیر قَتَلَ ومنْ ، محدثاً آوى أو اإلسالم فی حدثاً أحدث

 اعترف کما ، وغیرها والجنسیۀ والهیئۀ واللباس بالزي التشبه:  ومنها ، باآلخر والمرأة الرجل تشبه مطلق حرمۀ على تدلّ الروایۀ       
 الشیخ فیها وناقش) 1057(اإلیروانی والمحقق) 1056(الطباطبائی کاظم محمد السید الفقیه:  منهم األعالم من عدة الداللۀ بهذه

  .  سرهم قدس)1059(الخوئی والمحقق) 1058(األعظم

:  نحو بأعماله واشتغالها ، والکنس البیت وتنظیف الثوب وتغسیل والخیاطۀ الغزل نحو المرأة بأعمال الرجل اشتغال جواز ، نعم       
 محلّ من اإلشتغاالت هذه خروج ألنّ ، علینا ینتقض ال ، البیت خارج فی تقع التی واألعمال والحصد والزرع والسقی والشراء البیع

 ، المقام فی سره قدس الخوئی المحقق ذکره ما یتم فال ، التشبه حرمۀ بإطالق حرمتها إلى فقیه یذهب ولم ، واضح تخصصاً البحث
  ) . 1060(مصباحه فی کالمه تمام فراجع

  ) .1061(سره قدس الیزدي الفقیه به اعترف کما بالشهرة فمنجبر سندها ضعف وأما       

 فی تأنیث به رجالً رأى أنّه السالم علیه علی عن السالم علیهم آبائه عن علی بن زید عن خالد بن عمرو موثقۀ بل معتبرة:  ومنها       
 اهللا صلى اللَّه رسول سمعت:  السالم علیه علی قال ثم ، اللَّه رسول لعنه من یا اللَّه رسول مسجد من اُخرج:  له فقال ، اللَّه رسول مسجد

  ) . 1062(بالرجال النساء من والمتشبهات بالنساء الرجال من المتشبهین اللَّه لعن:  یقول وسلم وآله علیه



  ) . 1063(ء شی أقذر فإنّهم بیوتکم من أخرجوهم:  آخر حدیث وفی       

 من الملوط خروج لزوم لعدم ، المنع واضح باللواط واختصاصها ، مطلقاً وعکسه بالمرأة الرجل تشبه حرمۀ على تدلّ الروایۀ       
 والزینۀ واللباس والهیئۀ الزى فی بالنساء تشبه الذي الرجل فی الروایۀ فظهور ، فیه الشنیع بالفعل اإلتیان إمکان وعدم اللَّه رسول مسجد

  .  ثابت ونحوها

 اللَّه عبد أبی بن وأحمد أحمد بن ومحمد یحیى بن ومحمد ووالده الصدوق ووثاقۀ جاللۀ ألنَّ ، أقالً معتبر أو موثق سندها وأما       
 من خالف مذهبه فی نعم ، معتبر أو ثقۀ أیضاً الکلبی علوان بن والحسین ، الثقۀ اللَّه عبد بن منبه فهو الجوزاء أبو وأما ، واضح البرقی

 ولکنّه ، العامۀ من بأنّه یقال وقد ثقۀ الواسطی خالد بن وعمرو.  إمامیاً وکونه الحسن أخیه وثاقۀ ثبوت مع الخاصۀ من هو أو عامی أنّه
  .  السالم علیهم الحسین بن علی بن زید عن مایروي أکثر ألنّ ، العامۀ من أقرب بالزیدیۀ

 تدلّ فالروایۀ.  معلومۀ أیضاً والداللۀ ، السند فی إشکال فال ، حسنه من أقل ال و معتبرٌ أو موثق القاصر بنظرنا السند أنّ فالظاهر       
  .  التشبه مطلق حرمۀ على

 رسول مع کنت:  قال السالم علیه علی عن السالم علیهم آبائه عن علی بن زید عن خالد بن لعمرو اُخرى معتبرة أو موثقۀ:  ومنها       
 علیه اهللا صلى اللَّه رسول أکب ثم ، علیه فرد علیه فسلّم ، تأنیث به رجل أتاه حتّى المسجد فی جالساً وسلم وآله علیه اهللا صلى اللَّه

  ) . 1064(الساعۀ قبل عذبت إلّا اُمۀ فی هؤالء مثل یکن لم إنّه ، اُمتی فی هؤالء مثل:  قال ثم ، یسترجع األرض فی وسلم وآله

 الصحیح ولکن.  ملوطاً الرجل کون بالتأنیث المراد إنّ:  یقول أن ولمستشکل ، مشکلٌ التشبه مطلق حرمۀ على الروایۀ هذه داللۀ       
  .  به منحصر التأنث أنّ ال ، التأنث مصادیق أظهر من ملوطاً کونه أن

  .  مرّ کما التشبه مطلق حرمۀ على تدلّ حتّى الروایۀ فی إطالق ال ، نعم       

 اللَّه رسول ألنّ ، بالرجال تتشبه أن( للمرأة أي) لها یجوز ال:  قال أنّه السالم علیه جعفر أبی عن الجعفی یزید بن جابر خبر:  ومنها       
  ) . 1065(بالرجال النساء من المتشبهات ولعن بالنساء الرجال من المتشبهین لعن وسلم وآله علیه اهللا صلى

  .  ضعف سندها فی ولکن ، واضح التشبه مطلق حرمۀ على وداللتها       

 کبیرة عجوزة وهی السالم علیه طالب أبی بن علی بنت فاطمۀ على دخلت:  قال[  بشیر]  قشیر بن اللَّه عبد بن عروة خبر:  ومنها       
  ) . 1066(الحدیث ، بالرجال یتشبهنَ أن للنساء یکره:  فقالت ، مسکتان یدها وفی خرز عنقها وفی

 تشبه حرمۀ من سنها کبر مع تزینها فیها ، السالم علیه المؤمنین أمیر بنت استفادت حیث ، ذکرنا ما على شاهد أقوى الروایۀ       
  .  ظاهر ضعف سندها وفی.  التشبه مصادیق إحدى اإلستفادة وهذه ، وتعطیلها الزینۀ ترك من بالرجال النساء

  . المقام فی تفیدنا فال ، شیئاً المعصوم عن تنقل لم مقطوعۀ الروایۀ هذه إنّ:  یقال ال       



 علیه متسالم أمرٌ بالرجال النساء شبهت حرمۀ أنّ منها یظهر ولکن ، شیئاً المعصوم من تنقل ولم مقطوعۀ الروایۀ هذه نعم:  نقول ألنّا       
 تعطیلها عدم على الروایۀ فی ما على السالم علیه المؤمنین أمیر بنت فاطمۀ واحتجت استدلّت ولذا ، األعصار تلک فی المسلمین بین

 وهو ، بالرجال النساء تشبه مصادیق من ألنّها ، المقدسۀ الشریعۀ فی عنه منهیاً أمراً کان للنساء وتعطیلها الزینۀ ترك بأنّ للزینۀ وترکها
  .  حرام

  .  بالفصل القول لعدم ، حراماً أیضاً - بالنساء الرجال تشبه یعنی -  عکسه کان ، حراماً بالرجال النساء تشبه صار فإذا       

  .  التشبه مطلق حرمۀ على دلّت الروایۀ فهذه       

 والمترجالت ، بالنساء المتشبهین الرجال[  من]  المخنثین وسلم وآله علیه اهللا صلى اللَّه رسول لعن:  قال هریرة أبی خبر:  ومنها       
  ) . 1067(الحدیث ، بالرجال المتشبهات النساء من

  .  ظاهر ضعف سندها وفی ، مشکل اإلطالق على الروایۀ داللۀ       

 تأنّث رجل على المالئکۀ وأمنت اللَّه لعن:  وسلم وآله علیه اهللا صلى اللَّه رسول قال:  قال الحضرمی نقیر بن جبیر خبر:  ومنها       
  ) . 1068(الحدیث ، تذکّرت وامرأة

  .  السابقۀ کالروایۀ وسندها داللتها       

 علیه وأمنت عرشه فوق منْ اللَّه لعنهم أربع:  قال وسلم وآله علیه اهللا صلى النبی عن أمامۀ أبی عن  رفعه الطبرسی مرسلۀ:  ومنها       
 بالرجال تتشبه والمرأة ، ذکراً اللَّه خلقه وقد بالنساء یتشبه والرجل ، له یولد لئال یتسرّى وال ، یتزوج فال نفسه یحصر الذي:  مالئکته

  ) . 1069(اُنثى اللَّه خلقها وقد

  .  إرسالٌ سندها فی ولکن ، تام التشبه مطلق حرمۀ على داللتها       

 یکنّ أن النساء نهى وسلم وآله علیه اهللا صلى اللَّه رسول إنَّ:  قال أنّه السالم علیه الصادق عن رفعها االسالم دعائم مرسلۀ:  ومنها       
  ) . 1070(منهنَّ ذلک فعل من ولعن ، بالرجال یتشبهن وال ، الحلی من معطالت

 اللَّه عبد بن عروة روایۀ ذیل فی منّا مرّ کما والحلی الزینۀ تعطیلهنّ ، ومنها بالرجال النساء تشبه مطلق حرمۀ على تدلّ الروایۀ       
  .  إرسالٌ سندها فی ولکن ، الماضیۀ

 إلى مضافاً ، باللواط بالنساء الرجال تشبه وتفسیر ، بالمساحقۀ بالرجال النساء تشبه تفسیر من الروایات بعض فی ورد ما وأما       
 ذهب کما.  التشبه مصادیق أظهر فیها ذکرت أو فقط بهما التشبه انحصر أنّها ال التشبه هذا مصادیق إحدى فیها ،ذُکرت سندها ضعف

  ) . 1071(مراتبه تمام ال ، التشبه مراتب أقوى أنّها إحتمال من -  ظله مد -  األستاذ شیخنا إلیه



 حرمۀ فی الواردة والروایات الروایات هذه مدلول بین الفرق فما ، هکذا وردت ما بالتشبه المراد کان لو ما ذلک إلى أضف       
  .  بیناه کما منها أعم معنى إفادة التشبه روایات ظاهر أنّ مع ، منهنّ عدها حینئذ فالبد ؟ والمساحقۀ اللواط

  :  اثنتان التفسیر الروایات وأما       

 ، المرأة تساحق المرأة عن السالم علیه إبراهیم أبا أو السالم علیه اللَّه عبد أبا رجل ألس:  قال جعفر بن یعقوب خبر:  إحداهما       
 وأنا ، یلعنونها وأولیاءه ومالئکته اللَّه فإنّ ، إثوابها من تخرج حتّى وملعونۀ والمرکوبۀ الراکبۀ ملعونۀ ملعونۀ:  وقال فجلس متکئاً وکان
 به جاءت ماذا إبلیس بنت القیس اللَّه قتل ، توبۀ لهنَّ ما واللَّه وال ، األکبر الزنا واللَّه فهو ، النساء وأرحام الرجال أصالب فی بقی ومن

 ، العراق یکون أن قبل وسلم وآله علیه اهللا صلى اللَّه رسول عهد على کان لقد واللَّه:  فقال.  العراق أهل به جاء ما هذا:  الرجل فقال. 
  ) . 1072(بالنساء الرجال من المتشبهین ولعن النساء من بالرجال المتشبهات اللَّه لعن:  اللَّه رسول قال وفیهنَّ

 الرجال من المتشبهین وسلم وآله علیه اهللا صلى اللَّه رسول لعن:  قال السالم علیه اللَّه عبد أبی عن خدیجۀ أبی روایۀ:  واُخراهما       
  ) . 1073(بعضاً بعضهنّ ینکحنَ واللّاتی المخنثون وهم ، بالرجال النساء من والمتشبهات بالنساء

 کلّ تشبه عن النهی فی الواردة الروایات ، بهما تنحصر أنّها ال التشبه مصادیق أظهر من واللواط المساحقه أنَّ من ذکرنا ما وتؤید       
  :  بعضها نذکر اللباس فی باآلخر  والرجل المرأة من

  ) . 1074(بالنساء یتشبه أن ألکره إنّی:  قال ، ثوبه یجرّ الرجل فی السالم علیه اللَّه عبد أبی عن مهران بن سماعۀ موثقۀ:  منها       

 هنا رواها ولکن ،) 1076(الوسائل فی عنه نقل کما مرسالً) 1075(األخالق مکارم صاحب أیضاً رواها الروایۀ هذه أنّ یخفى ال       
  ) . 1077(الشریف الکافی عن مسنداً

 من فقط الروایۀ فی الوارد التشبیه من استفدنا ألنّنا ، وجرّه الثوب إسبال فی بالحرمۀ األصحاب إفتاء وعدم ذکرنا ما بین تنافی وال       
 أن یمکن هالتشب أن فیظهر ،«  بالنساء یتشبه أن ألکره إنّی» :  السالم علیه وقال بالنساء ثوبه جرّ الذي الرجل شبه السالم علیه االمام أنّ

 ضعیفۀ کانت إذا المکروه التشبه مصادیق بعض یکون أن ویمکن ، وغیرها والجنسیۀ والهیئۀ والزي الزینۀ من ونحوه اللباس فی یکون
  .  واللواط السحق  نحو شدیدة قویۀ کانت إذا محرّمۀ مراتبها وبعض ، الثوب جرّ نحو ،

 اللَّه رسول کان:  قال السالم علیهم آبائه عن السالم علیه اللَّه عبد أبی عن رفعه األخالق مکارم صاحب الطبرسی مرسلۀ:  ومنها       
  ) . 1078(لباسها فی بالرجال تتشبه أن المرأة وینهى بالنساء یتشبه أن الرجل یزجر وسلم وآله علیه اهللا صلى

 على تدلّ أنّها من األعظم الشیخ ذکره فما ، تامۀ اللباس فی باآلخر والمرأة الرجل من کلّ تشبه حرمۀ على الروایۀ داللۀ       
  .  تام غیر) 1079(الکراهۀ

 لی مابدا على بها استدلّ من أول ولعلّ ، الشهرة لباس فی الواردة بالروایات المقام فی الحرمۀ من ذکرناه لما یستدل أن ویمکن       
 أعالم بعده وتبعه ،) 1080(القواعد على شرحه فی سره قدس الغطاء کاشف جعفر الشیخ الفقیه جدنا العجالۀ هذه فی فحصی بعد



 مفتاح فی العاملی والسید) 1082(المستند فی النراقی والفاضل) 1081(الریاض فی الطباطبائی السید:  منهم غیرهم و تالمیذه
  .  سرهم قدس)1085(قهالف برهان فی العلوم بحر آل علی السید وتلمیذه) 1084(الجواهر وصاحب) 1083(الکرامۀ

 فالتلبس ، وعکسه بالمرأة یختص ما الرجل لبس الشهرة لباس مصادیق وأظهر ، الشهرة لباس بحرمۀ األصحاب أفتى أنه:  بتقریب       
  .  حرام به

  :  الروایات من عدة الشهرة لباس حرمۀ على وتدلّ ، فیه ریب ال تام اإلستدالل وهذا       

  ) . 1086(اللباس شهرة یبغض اللَّه إنّ:  قال السالم علیه اللَّه عبد أبی عن الخزّاز أیوب أبی صحیحۀ:  منها       

  .  صحیح وسندها واضحۀ الحرمۀ على وداللتها       

 علی أنّ ذکرت اللَّه أصلحک:  رجل له قال إذ السالم علیه اللَّه عبد أبی عند حاضراً کنت:  قال عثمان بن حماد صحیحۀ:  ومنها       
 له فقال:  قال ؟ الجید اللباس علیک ونرى ذلک أشبه وما دراهم بأربعۀ القمیص یلبس ، الخشن یلبس کان السالم علیه طالب أبی بن
 زمان کلّ لباس فخیر ، به لشهرَ الیوم ذلک مثل لَبِس ولو ، ینکر ال زمان فی ذلک یلبس کان السالم علیه طالب أبی بن علی إنّ: 

  ) . 1087(بسیرته وسار السالم علیه علی لباس لبس قام إذا قائمنا أنّ غیر ، أهله لباس

 بطریق الشهرة للباس األلبسۀ من فیه نحن ما فمصداقیۀ ، شهرةٍ لباس السالم علیه الصادق زمن فی السالم علیه علی لباس صار إذا       
  .  واضح أولى

 دابۀ یرکب أو یشهره ثوباً یلبس خزیاً بالمرء کفى:  قال السالم علیه اللَّه عبد أبی عن رجل عن مسکان ابن روایۀ:  ومنها       
  ) . 1088(تشهره

 ال األول وعلى ، والعقاب بالعذاب وتارة والهوان بالذلّ تارة الخزي فسر قد» :  الروایۀ ذیل فی - مدظله - أساتیذنا بعض قال       
  ) . 1089(« الروایۀ إرسال إلى مضافاً ، الحرمۀ على له داللۀ

 أن للمؤمن یأذن لم اللَّه وأنّ ، نفسه یذلّ أن المؤمن على لیس ألنه ، الحرمۀ على یدلّ والهوان بالذلّ فسر لو حتّى الخزي:  وفیه       
 وتعالى تبارك اللَّه إنّ:  قال السالم علیه اللَّه عبد أبی عن بصیر أبی موثقۀ نحو:  الروایات من عدة ذلک حرمۀ على تدلّ ، نفسه یذلّ

  ) . 1090(نفسه إذالل إلّا ء شی کلّ المؤمن إلى فوض

 موسوعۀ»  و»  112/  المؤمن فی حدیث ألف»  کتابى فی روایاتها ذکرت وقد ،) 1091(لسماعۀ موثقتین الداللۀ فی ومثلها       
  .  شئت أن فراجعهما»  4/  32 السالم علیهم البیت أهل أحادیث

  ) . 1092(النار فی وشرّها خیرها الشهرة:  قال السالم علیه اللَّه عبد أبی عن ذکره عمن عیسى بن عثمان موثق:  ومنها       



 إلى الشهرة لباس قبح إلى مضافاً یحکم الروایات من غیرها وبقرینۀ ، لباسها:  ومنها الشهرة قبح على وتدلّ سنداً مرسلۀ الروایۀ       
 اإلتیان:  نحو للنار بمعرضیتها الشهرة خبر تحمل ولکن ، فیها وردت التی النار بقرینۀ الحرمۀ على تدلّ الروایۀ أنّ أو.  حرمتها

  .  بسببها نفسه فی والفخر العجب إیجاد أو وسمعۀً ریاء والخیرات والطاعات بالعبادات

  ) . 1093(النار من ثوباً القیامۀ یوم اللَّه کساه ، یشهره ثوباً لبس من:  قال السالم علیه الحسین عن سعید أبی روایۀ:  ومنها       

 جعل بحیث الشهرة لباس فی الکراهۀ إلى ذهب الذي) 1094(الوسائل صاحب بها اعترف حتّى ، واضحۀ الحرمۀ على داللتها       
   ) .1095(« وغیرها المالبس فی الشهرة کراهۀ» :  بابها عنوان

 وعده ، الثقات من نعده لم إن حسنه من أقل وال ، الصحابی الخدري سعید أبو مالک بن سعد هو سندها فی سعید بأبی والمراد       
  .  أیضاً شیعیاً کان فالرجل ،) 1096(السالم علیه المؤمنین أمیر إلى رجعوا الذین السابقین من الکشی

  .  عندنا الثانی وضعف األول وثاقۀ لثبوت اإلسناد ضعیفۀ الروایۀ صارت وباألخیر ، الجارود وأبی سنان بن محمد السند فی ولکن       

  ) .1097(األنوار مشکاة فی السالم علیهما علی بن الحسن عن مرسالً الطبرسی سبط ورواها       

 اللَّه ألبسه الدنیا فی شهرة ثوب لبس من:  قال وسلم وآله علیه اهللا صلى النبی عن رفعه األحسائی جمهور أبی ابن مرسلۀ:  ومنها       
  ) . 1098(اآلخرة فی مذلّۀ ثوب

  .  إرسالٌ سندها فی ولکن ، واضحۀ الحرمۀ على داللتها       

 ، اللباس شهرة:  الشهرتین یبغض اللَّه إنّ:  قال السالم علیه اللَّه عبد أبی عن المحاسن عن نقالً الطبرسی سبط مرسلۀ:  ومنها       
  ) . 1099(الصالة وشهرة

 عدة أصلها من فُقدت ألنّها المطبوع المحاسن فی أجدها ولم إرسال سندها فی ولکن ، واضحۀ الشهرة لباس حرمۀ على داللتها       
  .  تعالى اللَّه عند والعلم.  المفقودة األجزاء فی کانت الروایۀ هذه ولعلّ ، األجزاء من

   

  : فیها البحث من البد فروعاً هاهنا إنّ ثم    

   

  : األول الفرع 

 إلى بالنسبۀ حتّى ، واألجیال والمدن والبلدان واألمصار األعصار باختالف یختلف التلبس بنحو کان إذا حتّى المحرّم التشبه       
 الفقیه جدنا قال کما للتشبه العرفی الصدق ذلک کلّ ومستند ، والغنى الفقر باختالف یختلف واحد وجیل واحد ومصر واحد عصر



 العرب وحال العجم حال یختلف فقد ، والرجال النساء مالبس تختلف المحالّ و األحوال وباختالف» :  سره قدس جعفر الشیخ
  ) . 1100(«الرتب أرباب وحال الفقراء وحال

  ) . 1101(الجواهر فی تلمیذه عبارة ونحوها       

  ) . 1102(«واألزمان األصقاع باختالف وتختلف» :  الریاض فی السید وقال       

  ) . 1103(المستند عبارة ونحوها       

  ) . 1104(«والرجال النساء مالبس تختلف واألحوال البلدان وباختالف» :  العاملی السید وقال       

 والحاالت والطوائف والبالد األزمان باختالف فیه مالحک یختلف» :  الجواهر صاحب تالمیذ من العلوم بحر آل علی السید وقال       
  ) . 1105(« بالضرورة المزبور باالختالف المختلفۀ والنساء الرجال لعادة الحکم تبعیۀ ضرورة ، وغیرها

 فیختلف ، والبلدان األزمان باختالف تختلف والنساء الرجال مختصات أنّ یخفى ال:  األول:  تنبیهات» :  الیزدي الفقیه وقال       
  ) . 1106(« باختالفهما الحکم

   

  : الثانی الفرع 

 الصورة هذه من التشبیه حرمۀ أدلۀ النصراف ، عقالئیٍ لغرضٍ کان إذا زیه أو اآلخر بلباس والمرأة الرجل من کلّ بتلبس بأس ال       
 لإلمام التعزیۀ إلقامۀ أو الصالة فی الواجب الستر أو المحترم الناظر عند الواجب للستر أو حرٍّ أو لبرد المرأة لباس الرجل تلبس:  نحو ،

  .  العصریۀ األفالم فی الشرکۀ أو کربالء فی وقع ما وتجسم السالم علیه الحسین

 المشایخ رواها التی القاسم بن العیص صحیحۀ -  واألمثلۀ الفروض هذه من األدلۀ انصراف إلى مضافاً - ذلک على والدلیل       
 کانت إذا نعم:  قال ، بخمارها ویعتم وإزارها المرأة ثوب فی یصلّی الرجل عن السالم علیه اللَّه عبد أبا سألت:  قال ، الثالثۀ
  ) . 1107(مأمونۀ

 إذا»  السالم علیه اإلمام إلیه أشار الذي والقید ، فیه الصالة نحو عقالئی لغرض المرأة لباس الرجل لبس جواز على تدلّ والروایۀ       
  .  صحیح مر کما وسندها بالطهارة وتقیدها والنجاسۀ الطهارة حیث من یعنی«  مأمونۀ کانت

 إلظهار المرأة لبس الرجل لبس جواز فی شک ال أنّه ذکرناه مما تجلى وقد» :  سره قدس وقال الخوئی المحقق بذلک واعترف       
 من ء ناشی التشبه عن النهی ألخبار حرمته وتوهم ، السالم علیه الجنۀ أهل شباب لسید التعزیۀ وإقامۀ الطف قضیۀ وتجسم الحزن

  ) . 1108(«...  الشیطانیۀ الوساوس



 وأمثالها[  الماضیۀ األخالق مکارم صاحب الطبرسی مرسلۀ یعنی]  الروایۀ هذه من فالظاهر... » :  -  مدظله -  أساتیذنا بعض وقال       
 األفالم فی کما عقالئی لغرض الموقّت اللبس یشمل فال ، اإلجتماعی وتعیشه حیاته فی لنفسه لباساً اآلخر لباس أحدهما اتخاذ صورة

  ) . 1109(«ذلک ونحو مثالً للخیاط واإلراة المتداولۀ والتعازي

 لبس األحوط على یحرم کذا و... » :  بقوله الوثقى العروة من المصلی لباس شرائط من 42 المسألۀ على - مدظله - علّق ولذا       
 ذکره ما هو علیه والدلیل) . 1110(« البطالن عدم األقوى کان وإن فیهما الصالة ترك واألحوط ، وبالعکس بالنساء یختص ما الرجال

  .  شئت إن) 1111(الوثقى العروة على تعلیقته فراجع ، المقام فی

 قمیص الرجل یلبس أن جواز فی اإلشکال ینبغی ال» :  بقوله العروة من المسألۀ هذه على - ظله مد -  السیستانی السید وعلّق       
 بزیه وتزییه اآلخر بهیئۀ أحدهما صیرورة خصوص المذکور اإلحتیاط فمورد ، العیص صحیحۀ علیه تدل کما فیه ویصلی المرأة

»)1112 . (  

 إلى الوثقى العروة على تعالیقهم فی سرهم قدس والخوئی یاسین آل رضا محمد والشیخ النائینی المحققون ذهب وقبلهما       
  ) .1113(عقالئیٍ لغرضٍ أو یسیرة لمدة اللبس کان إذا الجواز

   

  : الثالث الفرع 

 أم علیه حرام هذا هل التشبه هذا یقصد لم ولکن بالمرأة وزیه لباسه فی الرجل یتشبه بأن ؟ ال أم التشبه حرمۀ فی القصد یعتبر هل       
 جهالً أو غفلۀ منه صدر بل بذلک علمه دون من وزیها المرأة بلباس الرجل تلبس بأن ؟ ال أم التشبه حرمۀ فی العلم یعتبر وهل ؟ ال

  :  أقوال بل وجوه ؟ االجمالی العلم یکفی أو التفصیلی بالعلم ینحصر العلم باعتبار القول وعلى ؟ ال أم بالمرأة تشبه أنّه علیه یصدق هل

  ) . 1114(« المتشبه علم صورة التشبه عن الظاهر بأنّ» :  قال حیث العلم اعتبار إلى األعظم الشیخ ذهب       

 العلم بکفایۀ المکاسب على المحشون علیه ینقض ولذا ، التفصیلی العلم اعتبار الخنثى بحث ذیل فی عنونه حیث الشیخ وظاهر       
) 1118(واألردکانی) 1117(والخوئی) 1116(اإلیروانی والمحققون) 1115(الیزدي الفقیه:  نحو ، العلم اعتبار فرض على اإلجمالی

  .  - ظله مد - ) 1119(أساتیذنا وبعض سرهم قدس

 اعتبار فی إشکال ال» :  یقول حیث ، التشبه عنوان صدق فی اإلجمالی العلم کفایۀ ولکن العلم اعتبار إلى الخوئی السید وذهب       
  ) . 1120(«...  أیضاً االجمالی العلم ذلک فی یکفی بل التفصیلی بالعلم یختص ال أنّه إلّا التشبه عنوان تحقق فی الفعل بصدور العلم

  ) . 1121(«...  القصد هو فیه باعتباره یقال أن یمکن ما أقصى فإنّ» :  التشبه عنوان فی العلم دخل منع بعد األردکانی المحقق قال       



 صورة إلى التشبه إطالق وانصراف التشبه إطالق عند والغرض القصد اعتبار عن البعد نفى سره قدس اإلیروانی المحقق وقبله       
  ) . 1122(والغرض القصد

 فی السالم علیه اللَّه عبد أبی عن مهران بن سماعۀ موثقۀ فی ورد ما نحو ، مطلقاً والعلم القصد اعتبار عدم األدلۀ من الظاهر:  أقول       
  ) . 1123(بالنساء یتشبه أن ألکره إنّی:  قال ، ثوبه یجرّ الرجل

  .  الظاهر هو کما بالتشبه اإلجمالی أو التفصیلی والعلم القصد عدم مع الثوب جرّ بمجرد التشبه السالم علیه اإلمام طبق حیث       

 من یکن لم وهکذا ، القصد مع إلّا الخارج فی یتحقق لم بحیث القصدیۀ العناوین من یکن لم التشبه عنوان أن المعلوم ومن       
  .  به العلم مع إلّا الخارج فی یتحقق لم بحیث واإلجمالی التفصیلی بقسمیه العلم فیها یعتبر التی العناوین

 المفاهیم من غیره فی کما ، فال وإلّا فهو التشبه من أنّه مورد فی العرف صدق فإذا ، العرف مدار یدور التشبه عنوان صدق بل       
  .  والموضوعات

 لباس من عادة الثوب جرّ ألنّ.  الماضیۀ سماعۀ موثقۀ فی الوارد الثوب جرّ لمجرّد العرف عند التشبه صدق بعدم علینا ینتقض ال       
  .  العرفی الصدق هذا على السالم علیه اإلمام نبه ولذا ، منهنّ المحترمات سیما ال واألعراس النساء

 واضح الحرمۀ فی الموثقۀ ظهور ألنّ.  الثوب جرّ مجرد فی بالحرمۀ سرهم قدس األصحاب إفتاء بعدم علینا ینتقض ال وهکذا       
 بالقرائن الظهور هذا عن الید نرفع ولکن ، المصطلحۀ الکراهۀ ال الحرمۀ على تحمل السالم علیهم األئمۀ لسان فی المستعملۀ والکراهۀ
 فی الکراهۀ إلى نذهب أن یمکن ولذا ، المقام فی بالحرمۀ سرهم قدس األصحاب إفتاء عدم من ذکر ما ومنها ، والخارجیۀ الداخلیۀ

  .  للرجال الثوب جرّ مجرد

 یترتب ، إلیه ذهبنا کما التشبه بحرمۀ القول على نعم.  شرعاً وال عرفاً ال التشبه صدق فی بقسمیه والعلم القصد یعتبر ال ، وبالجملۀ       
  .  باحکامه العالم واللَّه الشرعیۀ التکالیف من غیرها فی کما بالعلم منوط التکلیف وتنجز.  العقاب علیه

   

  التشبه فی الخنثى حکم:  الرابع الفرع 

   ؟ ال أم بهما والتشبه والمرأة الرجل من کلّ بلباس التلبس لها یجوز هل ؟ التشبه مسألۀ فی الخنثى حکم هو ما       

  :  المفروضین القسمین إلى الخنثى تقسیم وهو ، مهم أمر تذکّر من البد المقام فی الحکم بیان قبل       

 بالموضع إلحاقها:  نحو ، الجنسین بأحد) 1124(المیراث کتاب فی الواردة باإلمارات ألحقت التی هی:  المشکل غیر الخنثى -  1       
 بالت وإن ، بالشدة ویخرج بولها ینبعث بمن فتلحق معاً ابتدءا وإن ، بولها منه سبق بمن فتلحق  الفرجین من بالت وإن ، همن تبول الذي
  .  المشکل الخنثى هی فهذه بینهما فرق دون ومن بالسویۀ منهما



 الرجال أحکام فعلیها بالرجل اُلحقت إما فهی ، حکمه ولها واالُنثى الذکر من الجنسین بأحد فتلحق المشکل غیر الخنثى وأما       
  .  أحکامها فلها بالمرأة اُلحقت وإما

 والنساء بالرجال المختصۀ األحکام إلى بالنسبۀ حکمها فما ، الجنسین بأحد إلحاقها یتبین لم التی وهی ، المشکل الخنثى -  2       
   ؟ التشبه حرمۀ:  ومنها

 منْ أنّها لنا یتبین لم وإن إحداهما من الواقع فی هی أو واالُنثى الذکر قبال فی ثالثۀ طبیعۀ بکونها األصحاب بین الخالف وقع       
  .  الثانی على المشهور ولعلّ ، آخر وبعض) 1125(الیزدي الفقیه األول إلى ذهب کما ؟ أیهما

 فبقیت العملیۀ هذه یمکن لم وإن ، فهو الجنسین بأحد - الجراحیۀ بالعملیۀ ولو -  المشکل الخنثى إلحاق أمکن إن:  نقول فلذا       
  ؟ حکمها هو فما المشکل الخنثى عنوان تحت

 علیها بالجنسین الخاصۀ التکالیف إلى بالنسبۀ البراءة تجري أن فلها ، والمرأة الرجل مقابل فی ثالثۀ طبیعۀ أنّها إلى ذهبنا إن       
 فمثالً.  الجنسین ال فقط اإلنسان شأن فی الواردة بالتکلیف العمل وعلیها ، الجنسین ال فقط االنسان شأن فی الوارد بالتکلیف والعمل

  .  شاءت أیهما بزینۀ تتلبس أن لها المقام وفی المصلین الرجال نحو فقط العورة وستر الوضوء تکفی صالتها صحۀ فی

 واإلجتناب الجنسین تکالیف بین عملها فی تحتاط أن فلها ثالثۀ بطبیعۀ ولیست الواقع فی الجنسین بأحد تلحق بأنّها قلنا إن وأما       
 الفقیه جدنا قال ولذا ، بالجنسین المختصۀ األلبسۀ من اإلجتناب علیها المقام وفی.  إلیها بالنسبۀ اإلجمالی العلم لوجود محرماتهما من

  ) . 1126(« النوعین لکال جاز بما العمل ولها الزینتین ترك الخنثى على ویجب» :  جعفر الشیخ

  ) . 1127(« معاً لهما جاز ما وتلبس الزینتین ترك علیها یجب والخنثى» :  العاملی السید تلمیذه وقال       

 بأحد مکلفاً بکونه فللقطع األول وأما فواضح الثانی أما ، جید وهو... » :  أستاذه کالم نقل بعد الجواهر فی اآلخر تلمیذه وقال       
  ) . 1128(« أعلم واللَّه ، الزینتین باجتناب إلّا بامتثاله العلم والیتم ، األمرین

 إمکان عدم ومع ، أنثى وإما الواقع فی ذکر إما الجنسین بأحد ملحقۀ هی بل ثالثۀ طبیعۀ کونها عدم الروایات من الظاهر إنّ ثم       
 الزینتین ترك علیها یجب فحینئذ ، ثالثۀ طبیعۀ أنّها ال مؤنث أو مذکر إما األمر ونفس الواقع فی التی المشکل الخنثى فهی لحوقها
  .  لهما جاز بما والعمل

   

  الجنسیۀ تغییر حکم:  الخامس الفرع 

   ؟ الخناثی بعض نحو الخَفاء فی کان لو وتعینه الجنس لظهور سبباً کانت إذا یجوز أو مطلقاً الجنسیۀ تغییر یجوز هل       



 التشبه هذا حرمۀ ، وعکسه بالمرأة الرجل تشبه حرمۀ فی الواردة الروایات من استظهرنا ما بعد - العالم هو سبحانه واللَّه -  الظاهر       
 ولذا ، عرفاً التشبه هذا مراتب أعلى من الجنسیۀ تغییر صار ، ونحوها الجنسیۀ والرابطۀ والزي والهیئۀ اللباس فی کان سواء ، مطلقاً

  .  بالحرمۀ علیها یحکم

 حکم موضوع فلکلِّ ، آخر موضوع إلى موضوع من خروج هو بل ، المحرّم التشبه مصادیق من الجنسیۀ تغییر لیس:  قلت إن       
.  حکمه لزمه اللَّه شهر فی الرجل سافر فإذا ، للمسافر إفطاره ووجوب للحاضر المبارك رمضان شهر صیام وجوب:  نحو ، خاص

 والخروج.  بالرجال التشبه علیها حرم امرأة التغییر بعملیۀ صار إذا وأما ، بالنساء التشبه علیه حرم رجالً یکون متى الرجل المقام وفی
  . القادم المثال فی والسفر الحضور نحو ، المکلف بید آخر موضوع إلى موضوع من

 ولکن ، الخاص حکمه ولکلٍّ آخر حکم موضوع إلى حکم موضوع من الخروج یمکن موارد فی تام الکبرى ، نعم:  قلت       
 تعیین فی العرف ونظر ، التشبه مراتب وأعلى وأتم أظهر من الجنسیۀ بتغییر المسماة الخاصۀ العملیۀ المقام فی یرى العرف

  .  حرام العملیۀ فهذه ، متبع الموضوعات

 وآلمرَنَّهم وألُمنِّینَّهم وألُضلَّنَّهم مفْرُوضاً نَصیباً عبادك منْ لَأَتَّخذَنَّ وقَالَ» وعمله الشیطان من ناقالً تعالى قوله ذکرنا ما على وتدلّ       
  ) . 1129(«مبِیناً خُسرَاناً خَسرَ فَقَد اللّه دونِ من ولیاً الشَّیطَانَ یتَّخذ ومن اللّه خَلْقَ فَلَیغَیرُنَّ وآلمرَنَّهم األَنْعامِ آذَانَ فَلَیبتِّکُنَّ

 بعنوان األنعام آذان تبکّن سبحانه اللَّه ذکر ، األنعام آذان تبکّن ومنها اللَّه خلق فی بالتغییر اللَّه لعنه الشیطان أمر أن:  بتقریب       
 هذه أظهر ومن ، به الشیطان أمر الذي تعالى اللَّه خلق فی التغییر مصادیق أحد من التبکّن فهذا ، العام ذکر بعده یلی الذي الخاص

 فقد أوامره وأطاع ولیاً یتخذه من الذي الشیطان أوامر من ألنّه ، یحرم ولذا الجنسیۀ تغییر به الشیطان أمر الذي اللَّه خلق فی التغییرات
  .  مبیناً خسراناً خسر

 ، أحد به یلتزم ولم الطبیعۀ نظام فی التغییر مطلق حرمۀ على تدلّ بإطالقها ألنّها ، الشریفۀ اآلیۀ بإطالق األخذ یمکن ال:  یقال ال       
  . بحرمتها أحد یقل ولم الطبیعۀ نظام فی التغییر من نوع واإلکتشافات واإلختراعات والحرف الصنائع جمیع ألن

 من خروجها ولکن ، والوجود الطبیعۀ فی النظام تغییر بتوج غالباً والحرف والصنائع واإلکتشافات اإلختراعات ، نعم:  نقول ألنّا       
  .  بحرمتها أحد یقل لم ولذا بالتخصیص ال بالتخصص به الشیطان أمر الذي اللَّه خلق تغییر

 تبکن»  کیف ، به الشیطان أمر الذي اللَّه خلق تغییر مصادیق أظهر من الجنسیۀ تغییر وعد الشریفۀ باآلیۀ األخذ یمکن هنا ومن       
  !  ؟ اللَّه خلق فی به الشیطان أمر الذي التغییر من الجنسیۀ تغییر تعد وال الشیطان أوامر من الشریفۀ اآلیۀ فی تعد«  األنعام آذان

 وظهورها الشریفۀ باآلیۀ محرّماً فیکون ، اللَّه خلق فی به الشیطان أمر الذي التغییر من تعد الجنسیۀ تغییر القاصر بنظرنا ، وبالجملۀ       
  .  واضح ذکرناه فیما

  .  المحرّم التشبه مراتب وأعلى وأتم أظهر من أنّه وبما ، الشریفۀ اآلیۀ لداللۀ مطلقاً حرام الجنسیۀ تغییر:  والحاصل       



 العملیۀ علیه یجوز ، الخناثی من وعد اُنثى أو ذکرٌ أنّه ظاهره بحسب الشخص یعد ال بحیث خفیۀً التناسلیۀ اآللۀ کانت اذا ، نعم       
  .  الجنسین أحد تحت ودخل الخنثى تحت من خرج الظهور وبذلک ، الظهور إلى الخفاء من التناسلیۀ آلته وإخراج الجراحیۀ

 الموارد فی یجب ربما بل یجوز ولذا ، الخفیۀ الجنسیۀ ظهور هی بل الجنسیۀ تغییر الحقیقۀ فی تکن لم الجراحیۀ العملیۀ وهذه       
  . ونحوها النکاح أو الشرعیۀ التکالیف فی الخطأ یوجب التی

 أنّها منْ حالها وتبیین الجنسین أحد إلى لخروجها الجنسین أحد واقعها ولکن لخنثى ا کانت ظاهرها التی على تجوز العملیۀ فهذه       
  .  الجنسیۀ من حاله وکشف واقعه لظهور له العملیۀ هذه فتجوز ، واقعه غیر ظاهره الذي على أو.  الجنسین أحد منْ

   

  :  تنبیه 

 ؟ ینفسخ أم یبقى السابق نکاحه هل زوجۀ وله سابقاً رجالً وکان علیه الجراحیۀ العملیۀ ووقعت الجنسیۀ بتغییر ورضی عصى لو       
 ونصف الدخول بعد کانت إن المهر تمام ولزمه ، الزوجۀ أو الزوج جانب من وقعت سواء ، الجنسیۀ بتغییر النکاح انفساخ الظاهر
 تغیرا ولو.  البین فی الزوجۀ أو الزوج وجود لعدم الجنسیۀ بتغییر النکاح النفساخ الطالق إلى یحتاج وال ، الدخول قبل کانت إن المهر

 من الطالق صیغۀ إجراء األحوط کان وإن ، النکاح مقومات من المعینین والزوجۀ الزوج ألنّ ، أیضاً النکاح إنفساخ فاألقوى معاً
  .  بأحکامه العالم هو سبحانه واللَّه.  السابق الزوج

   

   

   

   

  األجنبیۀ بالمرأة التشبیب    

   

 جامع فی الثانی المحقق قاله کما أیضاً النسیب:  ویقال ، بالشعر ذلک ونحو حبها وشدة محاسنها ذکر:  بالتشبیب المراد       
  ) . 1130(المقاصد

  ) . 1131(النهایۀ فی کما النساء بذکر ترقیقه:  الشعر تشبیب:  اللغۀ أهل وقال       

  ) . 1132(الصحاح فی کما بها ینسب أي ، بفالنۀ یشّبب هو:  یقال ، النسیب:  والتشبیب       



 المصباح فی کما ، النساء بذکر وزینها حسنها:  قصیدته وشبب ، بحبها وعرّض الغزل فیها قال:  تشبیباً بفالنۀ الشاعر وشبب       
  ) . 1133(المنیر

  :  الوجوه من بعدة حرمته على استدلوا ولهذا ، وبعنوانه خاص نص فیه یرد لم أنّه فلیعلم التشبیب معنى عرفت إذا       

  .  حراماً فیکون لها وإهانۀ بها للمشبب هتک التشبیب إنّ:  األول الوجه       

 التشبیب بغیر واإلهانۀ الهتک یتحقق ربما إذ ، وجه من عموم واإلهانۀ الهتک عنوانی وبین التشبیب بین النسبۀ إنّ:  أوالً:  وفیه       
  .  لها وترویجاً له تحریکاً یخطبها أن یرید لمن أنشده أو الخلوة فی الشعر أنشأ لو کما ، إهانۀ وال هتک وال التشبیب یتحقق وربما

 یختص وال ، أیضاً بالنثر واإلهانۀ الهتک هذا إلمکان ، بالشعر یختص ال ذلک فإنّ ، للمرأة هتکاً التشبیب کون سلمنا لو:  وثانیاً       
  .  أیضاً واألمۀ المحارم من وغیرها الزوجۀ إلى بالنسبۀ یمکن بل الذمیۀ أو المخالفۀ إلى بالنسبۀ إلمکانه ، بالمؤمنۀ وال باألجنبیۀ

  .  خارجاً تالزما وإن اآلخر إلى العنوانین أحد حکم یسري فال ، واإلهانۀ الهتک عنوانی غیر التشبیب عنوان:  وثالثاً       

  .  البحث محل عن خروج عرضی آخر بعنوان حرمته فإثبات ، األولی بعنوانه التشبیب حرمۀ فی بحثنا:  أخرى وبعبارة       

  .  حرام وهو بها للمشبب إیذاء التشبیب:  الثانی الوجه       

 اشتغال من الناس بعض کتأذي نفسه فی سائغاً الفعل کان إذا ، قهراً الغیر منه یتأذى فعل کلّ حرمۀ على دلیل ال:  أوالً:  وفیه       
  .  الواجبات أو المستحبات أو المباحات من وغیرها والزیارة والعمرة والحج والتألیف والتدریس والتحصیل بالتجارة آخر بعض

 کالتشبیب ، اإلیذاء  دون من التشبیب ویمکن التشبیب بغیر اإلیذاء إلمکان ، وجه من عموم والتشبیب اإلیذاء بین النسبۀ:  وثانیاً       
  .  بذلک یفرحن التی بالمتبرّجات

 المحارم من وغیرها والزوجۀ والذمیۀ المخالفۀ حقِّ فی تجري بل ، فقط األجنبیۀ أو بالمؤمنۀ تختص ال اإلیذاء حرمۀ:  وثالثاً       
  .  أیضاً واألمۀ

  .  آنفاً مرّ کما خارجاً تالزما وإن اآلخر إلى العنوانین أحد حکم یسري فال ، اإلیذاء عنوان غیر التشبیب عنوان:  ورابعاً       

 تبعاً األدلۀ هذه منّا یأتی وسوف ، تشمالنه والباطل اللهو حرمۀ وعمومات ، والباطل اللهو من یکون التشبیب:  الثالث الوجه       
  .  حراماً فیکون ، مصادیقهما من یکون فالتشبیب ، الغناء بحث فی سره قدس األعظم لشیخنا

 على الرجل تحریک نحو ، عقالئی بغرض کتعلقه ، باطالً أو لهواً التشبیب یکون ال أن یمکن إذ ، الصغرى منع:  أوالً:  وفیه       
  .  الراقیۀ واللطائف لعالیۀ ا المطالب فیه یندرج بحیث النظم یکون أو ، شرعاً ونکاحها خطبتها



 علیه اهللا صلى رسوله وذکر تعالى اللَّه ذکر عن أشغل ما کلّ إذ ، والباطل اللهو مطلق حرمۀ على دلیل ال ، الکبرى منع:  وثانیاً       
 هذه وما»:  تعالى قوله فی ومظاهرها الدنیا الحیاة على اللهو عنوان أطلق بل ، وباطل لهو أشبهها وما والجنۀ والنار والقیامۀ وسلم وآله

 جمیع حرمۀ إلى الذهاب ألحد  ولیس) . 1135(«ولَهو لَعب الدنْیا الْحیاةُ أَنَّما اعلَموا»:  تعالى وقوله)1134(«ولَعب لَهو إِالَّ الدنْیا الْحیاةُ
  .  االُمور هذه

 مورد فی مالزمتها فرض ولو ، غیره إلى منه یتعدى وال لنفسه ثابت عنوان کلّ فحکم ، اإلطالق على حرمتها سلم لو:  وثالثاً       
  .  مرّ کما خارجاً

 وآله علیه اهللا صلى األعظم النبی وسنّۀ الکریم القرآن فی عنهما المنهی والمنکر الفحشاء مصادیق من التشبیب:  الرابع الوجه       
  ) . 1136(«والْبغْیِ والْمنکَرِ الْفَحشَاء عنِ وینْهى»:  تعالى قوله نحو ، وسلم

 لغرض کان إذا الفحشاء مصادیق من یکون فهل ، والمنکر الفحشاء مصادیق من مطلقاً التشبیب یکون أن نمنع:  أوالً:  وفیه       
  !  ؟ أحد بینهما لیس و حلیلته أو أمته أو زوجته إلى بالنسبۀ الرجل من یکون أو!  ؟ شرعاً ونکاحها خطبتها ألجل الرجل تحریک

 کانت وسواء ، بالذکر أو باالُنثى کان وسواء ، بالنثر أو بالشعر کان سواء ، مطلقاً التشبیب حرمۀ على لدلّ الوجه هذا تم لو:  وثانیاً       
 من یظهر کما بالمؤمنۀ أو بالشعر لتخصیصه وجه فال ، الرجل محارم من تکون أو أمۀ أو زوجۀ أو ذمیۀ أو مخالفۀ أو مؤمنۀ االُنثى
 وعدم البحث عنوانی تعدد إشکال وهکذا.  بعد فیما أذکره لم ولذا ، أیضاً واآلتیۀ السابقۀ الوجوه بین مشترك اإلشکال وهذا.  بعض
  .  التشبیب وعنوان العناوین هذه بین وجه من العموم نسبۀ وجود أعنی ، الثالث اإلشکال ونظیرهما ، آخر إلى عنوان من الحرمۀ سرایۀ

  .  حرام وهو ، بها للمشبب الفساق إغراء یوجب التشبیب:  الخامس الوجه       

  . به االستدالل بالمطلوب یتم فال ، آنفاً الماضیۀ الثالثۀ اإلشکاالت الوجه هذا فی یجري:  وفیه       

 علیه اللَّه عبد ألبی قلت:  قال یعفور أبی ابن صحیحۀ فی المأخوذ ، العدالۀ فی المعتبر العفاف ینافی التشبیب:  السادس الوجه       
 وکف والعفاف بالستر تعرفوه أن:  السالم علیه فقال ؟ وعلیهم لهم شهادته تقبل حتّى المسلمین بین الرجل عدالۀ تعرف بم:  السالم
 والفرار الوالدین وعقوق والربا والزنا الخمر شرب من النار علیها اللَّه أوعد التی الکبائر باجتناب ویعرف ، واللسان والید والفرج البطن

  ) .1137(الحدیث ، ذلک وغیر الزحف من

  .  الکالم لأو منها التشبیب وکون ، واجتنابها المحرّمات من العفاف العدالۀ فی المعتبر:  وفیه       

 فی وردت وقد کثیرة وهی ، البعیدة باألسباب حتّى الحلیلۀ غیر إلى الشهوة یثیر ما حرمۀ على الدالۀ الروایات:  السابع الوجه       
  :  مختلفۀ مواضع

  :  نحو ، األجنبیۀ إلى النظر عن النهی فی ورد ما:  منها       



 بها وکفى ، الشهوة القلب فی تزرع النظرة بعد النظرة:  السالم علیه اللَّه عبد أبو قال:  قال الکاهلی یحیى بن اللَّه عبد معتبرة       
  ) . 1138(فتنۀ لصاحبها

 من وکم ، مسموم إبلیس سهام من سهم النظرة:  یقول سمعته:  قال السالم علیه اللَّه عبد أبی عن األسدي خالد بن عقبۀ وحسنۀ       
  ) . 1139(طویلۀ حسرة أورثت نظرة

 النظر العینین فزنا ، الزنا من حظّاً یصیب وهو إلّا أحد من ما:  قاال السالم علیهما اللَّه عبد وأبی جعفر أبی عن جمیلۀ أبی وخبر       
  ) . 1140(کذب أو ذلک الفرج صدق ، اللمس الیدین وزنا القبلۀ الفم وزنا

  .  جمیلۀ بأبی ضعیف الروایۀ وسند       

 اللَّه أعقبه لغیره ال وجل عزّ للَّه ترکها من ، مسموم إبلیس سهام من سهم النظرة:  السالم علیه اللَّه عبد أبو قال:  قال عقبۀ وحسنۀ       
  ) . 1141(طعمه یجد وإیماناً أمناً

 باألزواج والمحجوبات النساء شعور إلى النظر وحرّم:  مسائله جواب إلیه کتبه فیما السالم علیه الرضا عن سنان بن محمد وخبر       
 أشبه ما وکذلک ، یجمل وال یحلّ ال فیما والدخول الفساد من التهییج إلیه یدعو وما الرجال ، تهییج فیه لما النساء من غیرهنّ وإلى

  ) . 1142(الحدیث ، الشعور

 أحادیث وجامع 14/  268 الوسائل ومستدرك 20/  190 الشیعۀ وسائل إلى شئت إن فراجع ، الباب روایات من ذلک غیر وإلى       
  .  11/  373 السالم علیهم البیت أهل أحادیث موسوعۀ وکتابنا 25/  358 الشیعۀ

 ، یحلّ ال فیما والدخول الفساد إلى الرجال تهییج من فیه لما العین بزنا وسمی إبلیس سهام من سهماً النظر کان إذا أنه:  بتقریب       
 الکالم من وإنّ النظر تأثیر من أشد الکالم تأثیر ألن ، اُولى بطریق التشبیب فی موجود -  الفساد إلى التهییج یعنی -  األمر هذا ظاهر

  .  منه نفسه السامع یخلص أن یمکن ال بحیث.  السحر کتأثیر یؤثر یعنی ، لَسحراً

 وهو ، محارمه إحدى أو بزوجته شبب ربما إذ ، وجه من عموم والفساد الشهوة إلى التهییج وعنوان التشبیب عنوان بین أن:  وفیه       
  .  أوالً هذا ، المحارم فی کما الشهوة إلى مهیج غیر وإما الزوجۀ فی کما الحرام إلى مهیج غیر إما

  .  اآلخر العنوان إلى یسري وال لنفسه ثابت عنوان کلّ فحکم خارجاً العنوانین تالزم فرض وعلى ، حکمه عنوان لکلِّ:  وثانیاً       

  :  نحو کثیرة وهی ، باألجنبیۀ الخلوة عن النهی فی ورد ما:  منها       

 ال أن ، النساء على البیعۀ وسلم وآله علیه اهللا صلى اللَّه رسول أخذ فیما:  قال السالم علیه اللَّه عبد أبی عن سیار أبی مسمع خبر       
  ) . 1143(الخالء فی الرجال مع یقعدن وال یحتبین



:  قال وسلم وآله علیه اهللا صلى اللَّه رسول عن السالم علیهم آبائه عن السالم علیه جعفر بن موسى عن إبراهیم بن موسى وخبر       
  ) . 1144(بمحرم له لیست إمرأة نَفَس یسمع موضع فی یبیت فال اآلخر والیوم باللَّه یؤمن کان من

 من عموم بینهما بل ، دائماً مالزمۀ تکن لم الخلوة وبین بمحرم له لیست التی المرأة نَفَس یسمع الذي الموضع فی المبیت بین       
 یرى والموضوع الحکم وبمناسبۀ ، بالخلوة البیتوتۀ هذه غالباً تحصل ولکنه ،) 1145(سره قدس الخوئی المحقق علیه نبه کما وجه

 منّا وسیأتی ، ضعف سندها فی ولکن ، الروایۀ من أیضاً الخلوة حکم یستأنس أن یمکن ذکرنا ما وعلى.  دخیالً فیها الخلوة العرف
  .  فانتظر ، صفحتین بعد باألجنبیۀ الخلوة حرمۀ على الروایۀ هذه داللۀ تمامیۀ فی کالم

 یداً عندي لک إنّ نوح یا:  فقال إبلیس أتاه ، قومه على وجل عزّ ربه نوح دعا لما:  قال السالم علیه جعفر أبی عن جابر وخبر       
 إذا أذکرنی:  إحداهنّ فی کان إذا العبد إلى أکون ما أقرب فإنّی ، مواطن ثالث فی أذکرنی -  قال أن إلى -  علیها أکافئک أن اُرید

إذا واذکرنی ، غضبت إذا واذکرنی ، اثنین بین حکمت 1146(أحد معکما ولیس خالیاً إمرأة مع کنت . (  

 علیه عمران بن موسى بینما:  وسلم وآله علیه اهللا صلى اللَّه رسول قال:  قال السالم علیه اللَّه عبد أبی عن مسلم بن سعدان وحسنۀ       
 ال فإنّه ، بک تخل وال بامرأة تخل ال موسى یا:  خصال بثالث اُوصیک:  له قال ثم - قال أن إلى - إبلیس إلیه أقبل إذ جالس السالم
  ) . 1147(الحدیث ، أصحابی دون من صاحبه کنت إلّا ، به تخلو وال بامرأة رجل یخلو

 ، منهنّ واإلستماع ، بالنساء الخلوة:  للقلوب مفسدة أربعۀ:  وسلم وآله علیه اهللا صلى اللَّه رسول قال:  قال المجبر أبی وخبر       
 فی وجائر اإلیمان عن ضالٍ کلّ مجالسۀ:  قال ؟ الموتى مجالسۀ وما اللَّه رسول یا:  له فقیل الموتى ومجالسۀ ، برأیهنَّ واألخذ

  ) . 1148(األحکام

 أحادیث وجامع 14/  264 الوسائل ومستدرك 20/  185 الشیعۀ وسائل راجع شئت فإن ، متعددة المجال هذا فی والروایات       
  .  25/  399 الشیعۀ

 ، التشبیب فی موجود الحرام إلى الشهوة وتهییج ، الحرام إلى الشهوة تهییج توجب ألنّها محرّمۀ األجنبیۀ عم الخلوة أن:  بتقریب       
  .  حراماً صار فلذا

 ولذا ، التشبیب فی موجود بعینه المالك وهذا الشهوة ، تهییج إلّا لیس األجنبیۀ مع الخلوة فی الحرمۀ مالك:  اُخرى وبعبارة       
  .  بالحرمۀ أیضاً التشبیب فی یحکم

  :  بوجوه االستدالل هذا عن سره قدس الخوئی المحقق أجاب:  وفیه       

  ) . 1149(ء بشی منجبرة وغیر السند ضعیفۀ کلّها باألجنبیۀ الخلوة عن النهی فی الواردة الروایات إنّ:  أوالً       

 قعود عن النهی فی سیار أبی مسمع روایۀ ظهور یرى سره قدس أنّه مثالً ، الروایات بعض داللۀ فی سره قدس استشکل:  وثانیاً       
 فی دائماً والخلوة النَفَس سماع بین المالزمۀ وجود عدم سره قدس ویرى ،) 1150(الحاجۀ لقضاء الخالء بیت فی الرجال مع النساء



 ، للزنا القریبۀ المقدمات من أنّها على األجنبیۀ مع الخلوة عن النهی من ورد ما سره قدس وحمل ،) 1151(إبراهیم بن موسى روایۀ
 القریبۀ المقدمات من لکونها بالخلوة النهی تعلق وإنّما ، بوجه الخلوة لعنوان موضوعیۀ فال الزنا عن النهی هو المهم الغرض أنّ وحیث

 موضوعیۀ فال األجنبیۀ مع الخلوة عن النهی فی صریح نص ورد لو إنّه:  یقال أن یمکن بل» :  أسطر بعد سره قدس وقال) . 1152(له
 عن النهی تقتضی المقدس الشارع نظر فی األعراض حفظ أهمیۀ فإنّ ، للزنا القریبۀ المقدمات من لکونها عنها نهى وإنّما ، أیضاً لها

  ) . 1153(« عرفاً إلیه یؤدي ما کلّ وعن الزنا

 لنا طریق ال إذ ، بالفحوى ولو التشبیب وحرمۀ الخلوة حرمۀ بین مالزمۀ ال فإنّه ، الخلوة حرمۀ على الدلیل وجود سلمنا لو:  وثالثاً       
 وجه ال أنّه علم هنا ومن.  تهیجها یوجب ما کلّ علیها یقاس حتّى الشهویۀ القوة إثارة هو الخلوة فی الحرمۀ مالك بأنّ العلم إلى

  ) . 1154(الشهویۀ القوة تهیج یوجب ء شی على التشبیب لقیاس

 ضعیفۀ باألجنبیۀ الخلوة فی الواردة کلها الروایات تکن لم:  أوالً ، سره قدس الجلیل المحقق هذا على یالحظ أن یمکن:  أقول       
  .  آنفاً الماضیۀ مسلم بن سعدان حسنۀ نحو ، سندها اعتبار إلى الذهاب یمکن روایات فیها بل ، اإلسناد

 یدع لم ولذا ، باألجنبیۀ الخلوة عن النهى ظاهرها التی - سیار أبی مسمع خبر نحو -  الروایات داللۀ فی ناقشه ما یتم ال:  وثانیاً       
 على الظهور هذا خفاء یمکن وکیف ، الخالء بیت فی الرجال مع النساء قعود عن الروایۀ ظهور من إلیه ذهب ما سره قدس قبله أحد

 قال أنّه السالم علیه المؤمنین أمیر إلى اآلمدي رفعها التی الروایۀ هذه معنى فی سره قدس یقول وما ؟ سره قدس له ظهر حتّى الجمیع
 فی الخلوة یعنی ، المالء مقابل فی الخالء کلمۀ استعملت الواضح ومن!  ؟) 1155(ذَکُوراً الخالء فی وکن ، وقُوراً المالء فی کُنْ: 

  .  والجلوة الناس أعین مقابل

 کذلک کان وإن ، دائماً بها والخلوة األجنبیۀ نَفَس سماع بین المالزمۀ عدم من إبراهیم بن موسى روایۀ فی إلیه ذهب ما وأما       
 من نَفَسها سماع یرى بل ، بها والخلوة نَفَسها سماع بین فرقاً یرى ال الروایۀ هذه علیه عرضت إذا العرف ولکن العقلی الدقی بالنظر

 فالعرف لک ذکرت فیما شککت وإن.  تامۀ باألجنبیۀ الخلوة حرمۀ على عندهم الروایۀ هذه داللۀ ولذا ، وتبعاتها بها الخلوة مالزمات
  .  فراجعه ، الروایۀ ذیل فی کالم أیضاً منّا مرّ وقد ، ببابک

 الخلوة:  نعم.  تام غیر أیضاً ، فقط للمقدمیۀ عنها النهی فیحمل الزنا مقدمات من باألجنبیۀ الخلوة أنّ من سره قدس ذکر ما وأما       
 نهی:  نحو ، فقط المقدمیۀ أو التبعی ال األصلی بعنوانها بها الشارع قبل من النهی تعلق من مانع ال ولکن ، غالباً الزنا مقدمات من

 روایات وظهور.  الثالث الطهارات فی الوارد األمر ، ومقدماتها الواجبات فی أو ، الخمر علیها یشرب مائدة على األکل عن الشارع
 الشارع نظر فی األعراض حفظ أهمیۀ من أخیراً ذکره وما.  سره قدس ادعاه کما ، المقدمیۀ ال األصلیۀ الحرمۀ فی المقام فی الحرمۀ

  . الواضح هو کما المقدمیۀ ال األصلیۀ الحرمۀ على الخلوة حرمۀ حمل یقتضی أیضاً المقدس



 هذا لظهور ، تام غیر أیضاً الشهویۀ القوة إثارة هو الخلوة فی الحرمۀ مالك بأنّ العلم عدم من سره قدس ذکره وما:  وثالثاً       
 من شیئاً یکون أن یمکن وکیف ، للزنا القریبۀ المقدمات من بأنّها سره قدس اعترف وقد بحرمتها یسمع من کلِّ عند المالك

  !  ؟ دخل فیها الشهویۀ القوة إلثارة تکن ولم للزنا القریبۀ المقدمات

 ، العلّۀ ال الحکمۀ وجه على فیها یکون أن ویمکن ، الشهویۀ القوة تهییج فیها المالك تمام أن إحراز بعدم:  یقال أن ألحد ، نعم       
  .  التشبیب علیها یقاس حتّى التامۀ العلّیۀ سیما ال

 غیر علیها التشبیب قیاس ولکن ، بحرمتها القول من لنا البد باألجنبیۀ الخلوة عن الناهیۀ المتعددة الروایات ورود بعد ، والحاصل       
  ) . 1156(« بالفحوى ولو التشبیب وحرمۀ الخلوة حرمۀ بین مالزمۀ ال» :  سره قدس الخوئی المحقق قال کما تام

  :  نحو ، اُمورٍ فی الکراهۀ على الدال التنزیهی النهی من ورد ما:  ومنها       

 رسول قال:  قال السالم علیه اللَّه عبد أبی عن السکونی معتبرة:  نحو ، یبرد حتّى المرأة مکان فی الرجل جلوس عن النهی:  الف       
  ) . 1157(یبرد حتّى رجل مجلسها فی یجلس فال عنه فقامت مجلساً المرأة جلست إذا:  وسلم وآله علیه اهللا صلى اللَّه

 عبد أبی عن البختري بن حفص صحیحۀ:  نحو ، لهنّ إنکشافها وکراهۀ الذمۀ أهل نساء عن المرأة تستر جحانر من ورد ما:  ب       
  ) . 1158(ألزواجهنّ ذلک یصفن فإنهنَّ ، والنصرانیۀ الیهودیۀ یدي بین تنکشف أن للمرأة ینبغی ال:  قال السالم علیه اللَّه

 السالم علیه المؤمنین أمیر سئل:  قال السالم علیه اللَّه عبد أبی عن السکونی معتبرة:  نحو ، الممیز الصبی عن التستر من ورد ما:  ج       
  ) . 1159(فال یصف یحسن کان إذا:  قال ؟ المرأة یحجم الصبی عن

 حرمۀ على بفحواها یستدل أن فیمکن ، الشهوة لتهییج موجبۀ لکونها ، تنزیهی األمور هذه عن المقدس الشارع نهی أن:  بتقریب       
  .  وتهییجها الشهوة إثارة فی االُمور هذه من أقوى لکونه ، التشبیب

 على حتّى ، التشبیب حرمۀ إلى منها الذهاب یمکن فکیف ، الثالثۀ االُمور کراهۀ المذکورة الروایات من یستفاد ما غایۀ:  وفیه       
  .  وإثارتها الشهوة تهییج من فیها الکراهۀ مناط ظهور عدم إلى مضافاً.  الباطل بالقیاس القول

  .  الماضیۀ الستۀ کالوجوه تام غیر أیضاً بطوله السابع الوجه هذا ، وبالجملۀ       

 الَّذي فَیطْمع بِالْقَولِ تَخْضَعنَ فَالَ اتَّقَیتُنَّ إِنِ النِّساء منَ کَأَحد لَستُنَّ النَّبِی نساء یا»:  األحزاب سورة فی تعالى قوله:  الثامن الوجه       
  ) . 1160(«مرَض قَلْبِه فی

 خاصاً احتراماً لهنّ ألنّ ، وسلم وآله علیه اهللا صلى النبی نساء إلى بالنسبۀ األکثر باإلحتفاظ الشریفۀ اآلیۀ فی سبحانه اللَّه أمر       
 النساء من غیرهنّ حقِّ فی وأما ، معلوم حقهنّ فی األکثر اإلحتفاظ هذا ووجوب.  وسلم وآله علیه اهللا صلى األکرم بالنبی لتعلقهنّ



 من هذا أین ولکن ، لزومه أو النساء من غیرهنّ احتفاظ رجحان الشریفۀ اآلیۀ من یستأنس أن ویمکن.  فیه ومرغوب مستحب أیضاً
  !  ؟ التشبیب حرمۀ

  !  ؟ فعلهنَّ وجوب من الغیر فعل حرمۀ إستنتاج یمکن فکیف ، الغیر فعل والتشبیب النساء فعل اإلحتفاظ       

  .  هناك حررناه ما فراجع ، الوجوه بین المشترکۀ السابقۀ اإلشکاالت من منّا مرّ ما إلى مضافاً       

  ) . 1161(«زِینَتهِنَّ من ینَیخْف ما لیعلَم بِأَرجلهِنَّ یضْرِبنَ والَ»:  النور سورة فی تعالى قوله:  التاسع الوجه       

 الشهوة إثارة یوجب زینتهنّ إبداء ألن زینتهنّ یبدي لئال األرض على أرجلهنّ ضرب من النساء سبحانه اللَّه نهى أنه:  بتقریب       
  .  التشبیب:  ومنها ، حرام وتحییجها الشهوة إثارة یوجب ما فکلّ ، وتهییجها

 فهذه ، زینتهنَّ من تخفى ما یبدو لئال األرض على أرجلهنّ النساء ضرب حرمۀ على تدلّ أنها الشریفۀ اآلیۀ فی األمر غایۀ:  وفیه       
  .  التعدي هذا على دلیل لنا لیس وبالجملۀ!  ؟ الغیر فعل وهو التشبیب حرمۀ استفادة منها یمکن وکیف النساء على ثابتۀ الحرمۀ

  .  الماضیۀ المشترکۀ اإلشکاالت ورود إلى مضافاً       

  .  حرام مثله فالتشبیب ، حرام والفحش الفحش من نوع التشبیب:  العاشر الوجه       

 فی ذکره کما المقام فی الکالم محل هو الذي األولی بعنوانه بالتشبیب ذلک یرتبط ال أنّه إلّا حرام الفحش نعم ،:  وفیه       
  ) . 1162(المصباح

 الخوئی المحقق قال ما لنعم کلّه ذلک مع ، التشبیب نفس حرمۀ على االستدالل فی تامۀ غیر العشرة الوجوه هذه أن:  والحاصل       
 التشبیب کان إذا ، وغیره بالشعر بهم والتشبیب الغلمان ذکر کحرمۀ بها والتشبیب األجنبیات ذکر حرمۀ فی شبهۀ ال» :  ثراه طاب
 على وجرأة الشارع ألحکام هتک ذلک فإنّ ، ونحوهما واللواط کالزنا والفواحش المعاصی إلى الوصول وترجی الحرام لتمنی

 کلِّ وعلى ، کافرة أو مؤمنۀ المذکورة[ المرأة] کون بین ذلک فی یفرق وال ، بالدعاء اللَّه من الحرام طلب حرم هنا ومن ، معصیته
  ) . 1163(« التشبیب جهۀ من لیس ذلک فحرمۀ حالٍ

 إغراء أو إیذائهن تسبیب أو ، المحترمۀ النفوس هتک:  نحو ، المحرّمۀ العناوین بعض علیه انطبق إذا التشبیب یحرم وهکذا       
  .  غیرها أو الفحش أو بهنّ الفساق

:  قاال ، بالمدینۀ وسلم وآله علیه اهللا صلى اللَّه رسول خطبها خطبۀ آخر فی عباس بن اللَّه وعبد هریرة أبی خبر ذکرناه ما ویؤید       
 من یخرج لم فاحشۀ منها فأصاب الرجل بها فافتتن له جمالها وذکر لرجل إمرأة وصف منْ:  وسلم وآله علیه اهللا صلى اللَّه رسول قال

 الذي مثل الوزر من علیه وکان السبع واألرضون ، السبع السماوات علیه غضبت علیه اللَّه غضب ومن علیه اللَّه یغضب حتّى الدنیا
  ) . 1164(وصفها الذي بعد یخطبها الذي توبۀ یقبل ولم ، علیهما تعالى اللَّه یتوب:  قال ؟ وأصلحا تابا فإن اللَّه رسول یا:  قیل.  أصابها



»  من بدال النسخ بعض فی«  یخطیها»  وجود تذکّر مع لک نقلته ما األعمال عقاب من المطبوع المتن فی الموجود:  أقول       
:  قیل» :  هکذا) 1166(الشیعۀ وسائل فی آخره نقل ولکن ،) 1165(الشیعۀ أحادیث جامع فی نقله وهکذا ، الحدیث آخر فی «یخطبها

  .  «علیه اللَّه یتوب:  قال ؟ وأصلح تاب فإن اللَّه رسول یا

  :  هکذا یکون أن -  تعالى اللَّه عند والعلم -  الروایۀ آخر تصحیح فی بالبال یختلج والذي       

 »جملۀ وصارت.  «وصفَها الذي بعد یصفها الذي توبۀ یقبل ولم علیهما اللَّه یتوب:  قال ؟ وأصلحا تابا فإن اللَّه رسول یا:  قیل»        
 بعد الواصف هذا توبۀ یقبل وال والزانیۀ الزانی توبۀ یقبل وتعالى تبارك اللَّه إنّ:  بها والمراد.  لیصفها توضیحیۀ «وصفها الذي بعد

  .  أیاها وصفه

 یوجب أي یخطیها الذي توبۀ یقبل لم اللَّه إنّ معناها صارت: «  یخطیها»  یعنی بدلها نسخۀ مع الروایۀ تصحیح یمکن وهکذا       
 وحاصل ، لیخطیها تعلیل یعنی ، قبلها لما تعلیلیۀ«  وصفها الذي بعد»  جملۀ وصارت ، بالزنا الشریعۀ جادة من وانحرافها المرأة خطأ

  .  الزنا وارتکابها لفسادها موجباً إیاها وصفه صار الذي توبۀ یقبل لم اللَّه إنّ:  معناها

  .  أولى األول التصحیح أنّ الظاهر ولکن       

  .  ظاهر ضعف سندها فی ولکن ، بهنّ والتشبیب األجنبیات وصف حرمۀ على تدلّ الروایۀ ، وبالجملۀ       

   

  :  اًفروع هاهنا إنّ ثم 

  : األول الفرع 

 إلى بالنسبۀ معلوم لسامع کان إذا وهو ، شرعاً فیه مرغوباً مستحسناً خاص مورد فی بها والتشبیب المرأة توصیف یکون أن یمکن       
 تزویج عنوان إلى وتشبیبه المحرّم توصیف عنوان عن یخرج وبهذا ، نکاحها فی والسعى خطبتها فی تشویقه لغرض المخالة المرأة

  :  الروایات من عدة علیه وتدلّ ، المقدسۀ الشریعۀ فی المؤکّدة المستحبات من العنوان وهذا ، المؤمن

 فی إثنین بین تشفع أن الشفاعات أفضل:  السالم علیه المؤمنین أمیر قال:  قال السالم علیه اللَّه عبد أبی عن السکونی معتبرة:  منها       
  ) . 1167(بینهما اللَّه یجمع حتّى نکاح

 یوم إلیه وجل عزّ اللَّه ینظر ممن کان ، أعزباً زوج من:  قال السالم علیه اللَّه عبد أبی عن مهران بن سماعۀ موثقۀ:  ومنها       
  ) . 1168(القیامۀ

   



  : الثانی الفرع 

 بالنسبۀ التشبیب جواز األصحاب کلمات ظاهر ؟ ال أم المبهمۀ المرأة إلى بالنسبۀ التشبیب یجوز فهل ، التشبیب بحرمۀ القول على       
 من مفسدة أي ترتب عدم ، حرمته عدم فی والوجه.  منظوماً به مایتعزل کأکثر واقعیاً اإلبهام کان إذا السیما ، المبهمۀ المرأة إلى

  .  علیه المحرّمۀ العناوین ترتب عدم وأیضاً ، علیه الماضیۀ المفاسد

 مرّ مما أیضاً الفرض هذا حکم ظهر ؟ ال أم بها التشبیب یحرم فهل ، السامع عند مبهمۀ و القائل عند معینۀ المرأة کانت إذا وأما       
) 1169(الثانی للمحقق خالفاً.  حینئذ الحرمۀ على دلیل فال ، المحرّمۀ العناوین علیه ینطبق ولم مفسدة علیه یترتب لم حیث ، آنفاً

  ) . 1170(التقدیرین على السامع على اإلستماع حرمۀ إلى والثانی عرضها هتک صدق إلى األول ذهب حیث سرهما قدس والشهید

:  یقول حیث الکرامۀ مفتاح فی سره قدس تلمیذه وصریح) 1171(القواعد على شرحه فی سره قدس األکبر الشیخ لظاهر ووفاقاً       
 من وللمتبادر لإلعتبار الموافق الظاهر هو کما ، التشبیب القائل على یحرم وال اإلستماع علیه یحرم ال السامع عند معروفۀ تکن لم إذا» 

  ) . 1172(« اإلطالق

 فحینئذ ، أطرافه حصر مع اإلجمالی بالعلم بل التفصیلی بالعلم ال لکن السامع عند ومعلومۀ القائل عند معینۀ المرأة کانت إذا وأما       
  .  المحرّمۀ العناوین وترتب الماضیۀ المفاسد إلتیان بالحرمۀ القول یمکن

 العناوین ترتب وعدم المفاسد إتیان لعدم ، بالحرمۀ القول إلى الذهاب یمکن فال اإلجمالی العلم أطراف حصر عدم مع وأما       
  ) . 1173(المکاسب على تعلیقه فی سره قدس األردکانی المحقق األخیر الفرض على نبه کما.  المحرّمۀ

   

  : الثالث الفرع 

   ؟ ال أم المستمع فعل وهو إلیه اإلستماع یحرم هل - والناظم والمتکلِّم القائل فعل وهو - التشبیب بحرمۀ القول على       

 لم المحرّمۀ والعناوین المفاسد غالب ألنّ ، اإلستماع بحرمۀ القول یمکن التشبیب بحرمۀ القول أمکن لو العالم واللَّه الظاهر       
  .  ظاهر هو کما المستمع وجود عدم مع علیه یترتب

 قدس العاملی والسید سره قدس الشهید الفرع هذا على ووافقنا.  مکتوباً التشبیب کان إذا المستمع حکم أیضاً ء القاري وحکم       
  .  السابق الفرع فی کالمهما من مرّ ما على الکرامۀ مفتاح صاحب سره

 یمکن بل» :  یقول حیث کالمه آخر فی بالتدبر أمر ولذا سره قدس الیزدي الفقیه السید إلیه ذهب ما ضعف ظهر ذکرنا ولما       
  ) . 1174(« فتدبر ، القائل إلى بالنسبۀ محرّماً کان ولو مطلقاً اإلستماع حرمۀ عدم دعوى

   



  : الرابع الفرع 

 باعثاً الحسان بالمرد التشبیب کان إذا ؟ ال أم حرام الحسان وبالمرد بالغالم التشبیب هل ، باألجنبیۀ التشبیب بحرمۀ القول على       
  .  وأولى أشد بطریق الماضیۀ المحرّمۀ والعناوین المفاسد علیه ویترتب ، إشکال بال حرام فهو الحرام على التهیج على

 کتابه فی له السبزواري المحقق وتبعیۀ) 1175(الشرائع مفاتیح کتابه فی الحکم هذا إطالق فی الکاشانی الفیض تنظّر فی وأما       
  .  وحرمۀ مفسدة أشد بالغالم التشبیب ألنّ.  بین نظر ،) 1176(األحکام کفایۀ

... » :  المسالک فی الشهیدین ثانی وقال) . 1177(«...  مطلقاً وبالغلمان معینۀ بها والتشبیب... » :  الدروس فی الشهید قال ولذا       
  ) . 1178(« متعلقه لتحریم مطلقاً محرّم بالغالم التشبیب وکذا

 اإلصبهانی الفاضل وذهب) . 1179(«حالٍ کلِّ على فحرام بالغالم التشبیب وأما... » :  المقاصد جامع فی الثانی المحقق وقال       
  ) . 1180(اللثام کشف کتابه فراجع مطلقاً بالغالم التشبیب حرمۀ إلى أیضاً

 المعروفین والمؤمنین الکفار من الحسان بالمرد التشبیب وأما» :  سره قدس الغطاء کاشف األکبر الشیخ الفقیه جدنا وقال       
  ) . 1181(« إلیه ینظر ال المفاتیح نظر وظاهر ، الفحش من ومعدود الحرام على التهیج على وباعث السفه من فهو والمبهمین

  ) . 1183(والمفتاح) 1182(الجواهر صاحبا تلمیذاه وتبعه       

  .  له والحمد هوالعالم سبحانه واللَّه ، الحکم فی الحقیقۀ أراد لمن کفایۀ المقدار هذا وفی       

   

   

   

  التصویر    

   

  :  أنواعه 

 التجسیم بنحو إما منهما وکلّ ، روح ذي لغیر  وإما ، حیوان أو إنسان من روح لذي إما الصورة:  أنواع أربعۀ إلى التصویر ینقسم       
  .  أقسام أربعۀ فهذه ، تجسیم دون منْ فقط والنقش الصورة بنحو وإما ، الظلّ له یوجد بحیث

 نحو الحدیثۀ واآلالت والمطابع بالمکائن أو والمباشرة الید بعمل إیجاده نحو ، اُخر أقسام إلى التصویر تقسیم یمکن وهکذا       
  .  ونحوهما الکامبیوتر وهو اآللی والحاسب المصورة اآللۀ وهی الکامیرا



 األجزاء بعض ضم مع أو فقط الحیوان أو اإلنسان رأس:  نحو ناقصاً إیجاده أو قائماً حیوان أو کإنسان کامالً الصورة إیجاد أو       
  .  قاعداً کتصویرهما اآلخر

 نحو ، أصالً أو نوعاً اإلنسان یره لم ء لشی الصورة إیجاد أو بعینه اإلنسان ویراه الخارج فی یوجد حقیقی ء لشی الصورة إیجاد أو       
  .  ومثلها العنقاء أو الغول أو الملک أو للجن الخیالی التصویر

 إن المسألۀ فروع فی حولها البحث ویأتی هنا ذکرها یهمنا ال أیضاً اُخر بإنقسامات تقسیمه ویمکن ، الصورة أقسام بعض وهذه       
  .  تعالى اللَّه شاء

   

  فیه األقوال    

  :  الخمسۀ إلى المقام فی الرئیسیۀ األقوال تنقسم 

 والنقش الصورة أو التجسیم بنحو کان وسواء ، لغیره أو للحیوان کان سواء یعنی ، األربعۀ بأقسامه مطلقاً التصویر حرمۀ:  األول       
  ) . 1186(الحلبی الصالح وأبی) 1185(البراج ابن القاضی کالمی من) 1184(المختلف فی سره قدس لحلّیا العالمۀ استظهره ، فقط

) 1188(المفید الشیخین إلى) 1187(المختلف فی العالمۀ نسبه ، لغیره أو روح لذي کانت سواء ، فقط المجسمۀ حرمۀ:  الثانی       
  ) . 1192(الفقهاء وتذکرة) 1191(األذهان إرشاد فی نفسه العالمۀ واختاره) 1190(وسلّار ،) 1189(والطوسی

 إلى سره قدس)1193(األعظم الشیخ نسبه ، والنقش بالصورة أو التجسیم بنحو کان سواء ، فقط روح لذي کان ما حرمۀ:  الثالث       
 وإیضاح) 1198(والمسالک) 1197(والمیسیۀ) 1196(الشهید حواشی عن والمحکی) 1195(السرائر وصریح) 1194(النهایۀ ظاهر
  .  وغیرهم) 1201(البرهان ومجمع) 1200(والکفایۀ) 1199(النافع

  ) . 1204(والنافع) 1203(والشرائع ،) 1202(اإلرشاد على حواشیه فی الثانی الشهید واختاره:  أقول       

 جماعۀ کلمات فی الخالف ونفی اإلجماع علیه وادعی ، فقط األرواح ذوات من المجسم بخصوص الحرمۀ اختصاص:  الرابع       
 فی والسبزواري) 1206(والبرهان الفائدة مجمع فی األردبیلی والمحقق) 1205(المقاصد جامع فی الثانی المحقق:  نحو ، األعالم من

 صاحب میذهوتل) 1208(القواعد على شرحه فی الغطاء کاشف جعفر الشیخ الفقیه جدنا واختاره) 1207(األحکام کفایۀ
 وبعض) 1211(الطالب إرشاد فی -  مدظله -  االُستاذ وشیخنا) 1210(المحرمۀ المکاسب فی الخمینی والمحقق) 1209(الجواهر

  ) .1212(المستحدثۀ المسائل کتابه فی -  مدظله -  المعاصرین



 ومجمع) 1213(التبیان تفاسیرهم فی سرهم قدس المشهدي محمد والمیرزا والطبرسی الطوسی المشایخ ظاهر:  الخامس       
 موسى واعدنَا وإِذْ»:  البقرة سورة فی تعالى قوله ذیل فی الحرمۀ ال مطلقاً الصور عمل کراهۀ) 1215(الدقائق وکنز) 1214(البیان

  ) . 1216(«ظَالمونَ وأَنتُم بعده من الْعجلَ اتَّخَذْتُم ثُم لَیلَۀً أَربعینَ

 فی الشیخ أسباط من هو الذي الحلی إدریس ابن بذلک صرح کما الفقهیۀ الشیخ کتب عن متأخر التبیان تألیف أنّ المعلوم ومن       
 بالکلیۀ المذهب وسلّم رجع قد الطوسی أبوجعفر فشیخنا وأیضاً» :  وقال ، سرائره من النکاح فی البنت على والجد األب والیۀ مسألۀ

 وسبره عمله واستحکام جمیعها کتبه بعد صنفه التبیان کتاب ألنّ ، کتبه وسائر نهایته فی ذکره عما ورجع التبیان کتاب کتابه فی
  ) . 1217(« لها وتحقیقه علیها ووقوفه لألشیاء

 من قول أي تأیید إمکان نرى حتّى المقام فی الواردة الروایات مالحظۀ من لنا فالبد ، التصویر حکم فی األقوال عمدة فهذه       
  !  ؟ طوائفها بین وبالجمع بها الخمسۀ األقوال

   

  الروایات    

  : طوائف على التصویر مسألۀ حول الواردة الروایات       

   مطلقاً التصویر حرمۀ على یدلّ ما:  األولى الطائفۀ 

 یا:  فقال أتانی جبرئیل إنّ:  وسلم وآله علیه اهللا صلى اللَّه رسول قال:  قال السالم علیه اللَّه عبد أبی عن بصیر أبی موثقۀ:  منها       
  ) . 1218(التماثیل تصاویر:  قال ؟ التزویق ما:  قلت:  بصیر أبو قال.  البیوت تزویق عن وینهى السالم یقرؤك ربک إنّ محمد

 والمراد) . 1220(الوسائل فی عنهما ونقل فیه البطائنی حمزة أبی بن علی لدخول ضعف فیه بسند) 1219(الکافی فی ورواها       
  .  والتحسین التزیین یعنی بالتزویق

 یا:  فقال جبرئیل أتانی:  وسلم وآله علیه اهللا صلى اللَّه رسول قال:  قال السالم علیه اللَّه عبد أبی عن بصیر ألبی آخر خبر:  ومنها       
  ) . 1221(التماثیل عن ینهى ربک إنّ محمد

  .  لألول تلخیصاً الثانی وکون الروایتین اتحاد ویمکن ، البطائنی حمزة أبی بن بعلی ضعف السند وفی       

  ) . 1222(اإلسالم عن خرج فقد مثاالً مثّل أو قبراً جدد من:  السالم علیه المؤمنین أمیر قال:  قال نباتۀ بن األصبغ خبر:  ومنها       

 ،) 1224(التهذیب فی السالم علیه عنه مسنداً والشیخ) 1223(الفقیه فی  السالم علیه المؤمنین أمیر إلى مرفوعاً الصدوق ورواه       
  .  فانتظر ، تعالى اللَّه شاء إن بعد فیما لها التعرض یأتی سوف وجوه ومعانیها الروایۀ ألفاظ وفی ، الجارود بأبی ضعیف والسند



 اللَّه رسول فإنّ ، البیوت سقوف تصوروا وال القبور على تبنوا ال:  قال السالم علیه اللَّه عبد أبی عن المدائنی جراح خبر:  ومنها       
  ) . 1225(ذلک کره وسلم وآله علیه اهللا صلى

 المؤیدة الروایۀ هذه فی السیما ، الفقهاء عند المصطلحۀ الکراهۀ ال الحرمۀ على تحمل السالم علیهم األئمۀ لسان فی والکراهۀ       
 المدائنی جراح وأما.  یوثق لم ألنّه ، سلیمان بن بالقاسم ضعف السند فی ولکن ، «تصوروا ال»  فی أیضاً الحرمۀ فی النهی بظهور
  ) . 1226(المقال تنقیح فی سره قدس المامقانی العلّامۀ إلیه ذهب کما حسنه إلى الذهاب فیمکن

 یکلَّفون ، المصورون هم) : 1227(«ورسولَه اللَّه یؤْذُونَ الَّذینَ إِنَّ»:  قال السالم علیه جعفر أبی عن ظریف بن سعد خبر:  ومنها       
  ) . 1228(الروح فیها ینفخوا أن القیامۀ یوم

  .  التصویر حرمۀ على تدلّ الروایۀ ولکن ، ظریف بن وسعد جمیلۀ بأبی ضعیف والسند       

  ) . 1229(البیوت فی الصور کره أنّه:  السالم علیه اللَّه عبد أبی عن العالء بن یحیى صحیحۀ:  ومنها       

 خبر ونظیرها.  الحرمۀ على تحمل السالم علیهم األئمۀ لسان فی الکراهۀ أنّ منّا مرّ ألنّه ، الحرمۀ على تدلّ الصحیحۀ       
  ) . 1231(المدینی إسماعیل بن حاتم وخبر) 1230(المثنى

 رسول بعثنی:  قال أنّه السالم علیه المؤمنین أمیر عن السالم علیهم آبائه عن السالم علیه اللَّه عبد أبی عن السکونی معتبرة:  ومنها       
  ) . 1232(قتلته إلّا کلباً وال ، سویته إلّا قبراً وال ، محوتها إلّا صورة تدع ال:  فقال المدینۀ إلى وسلم وآله علیه اهللا صلى اللَّه

 أرسلنی:  قال السالم علیه علی عن السالم علیهم آبائه عن السالم علیه اللَّه عبد أبی عن القداح میمون بن اللَّه عبد حسنۀ:  ومنها       
  ) . 1233(الصور وکسر القبور هدم فی وسلم وآله علیه اهللا صلى اللَّه رسول

  .  القمی آالدمی زیاد بن سهل السند وفی) 1234(الکافی فی بسنده ورواها       

 ال إنّا:  قال جبرئیل إنّ:  قال وسلم وآله علیه اهللا صلى اللَّه رسول أنّ السالم علیه اللَّه عبد أبی عن  بصیر أبی صحیحۀ:  ومنها       
  ) . 1235(تمثال فیه بیتاً وال ، إنسان صورة وال ، کلب فیه بیتاً ندخل

 ،) 1238(والمحاسن) 1237(الکافی فی المروي مروان بن محمد خبر أیضاً ونحوها ،) 1236(الکافی فی معتبر بسند ورواها       
 درر کتابه فی وسلم وآله علیه اهللا صلى النبی عن األحسائی مرفوعۀ ونظیرها) . 1239(المحاسن فی المروي خلّاد بن عمر وخبر

  ) . 1240(الآللی

 والذین -  قال أن إلى -  سبعۀ السحت أکل من:  قال أنّه السالم علیه اللَّه عبد أبی عن النهدي طلحۀ بن اللَّه عبد خبر:  ومنها       
  ) . 1241(الخبر ، التماثیل یصورون



 أمیر:  قال السالم علیهم آبائه عن السالم علیه أبیه عن السالم علیه اللَّه عبد أبی عن مسلم بن ومحمد بصیر أبی خبر:  ومنها       
  ) . 1242(الخبر ، القیامۀ یوم عنها تسألون فإنّکم ، الصور وعمل إیاکم:  السالم علیه المؤمنین

 رسول نهى:  قال السالم علیه المؤمنین أمیر إلى رفعه بإسناده یحیى بن أحمد بن محمد عن صحیح بسند الصدوق رواه ما:  منها       
 وعلى ، بالنرد یلعب من وعلى ، التماثیل یعمل من وعلى ، سکره فی السکران على:  أربعۀ على یسلّم أن وسلم وآله علیه اهللا صلى اللَّه
  ) . 1243(الشطرنج أصحاب على تسلّموا أن أنهاکم الخامسۀ أزیدکم وأنا ، عشر باألربعۀ یلعب من

 ضاد من وأین ؟ اللَّه على کذب من أین:  فیقول النار من عنق یخرج أنّه روي:  قال الراوندي القطب ومضمرة مرفوعۀ:  ومنها       
 فقد التماثیل صور ومن ، اللَّه على کذب فقد سحر من:  فیقول ؟ الثالثۀ األصناف هذه ومن:  فیقولون ؟ باللَّه استخف من وأین ؟ اللَّه

1244(باللَّه استخف فقد عمله فی تراءى ومن ، اللَّه ضاد . (  

 قَتَلَه أو نبیاً قتل رجلٌ:  القیامۀ یوم عذاباً الناس أشد:  قال أنّه وسلم وآله علیه اهللا صلى اللَّه رسول عن الثانی الشهید مرفوعۀ:  ومنها       
لُّ رجل أو ، نبیضی أو ، علمٍ بغیر الناس روصم روص1245(التماثیلَ ی . (  

 ما أحیوا:  یقال ، القیامۀ یوم یعذّبون المصورون:  قال أنّه وسلم وآله علیه اهللا صلى النبی عن األحسائی مرفوعۀ:  ومنها       
  ) . 1246(خلقتم

 حرمۀ بل مبغوضیۀ على وتدلّ ، السند حیث من والحسنۀ والمعتبرة والموثقۀ الصحیحۀ وفیها طرقنا من نُقلَت کلُّها الروایات فهذه       
  .  مطلقاً والتماثیل الصور عمل

   

   األرواح ذوات رلغی التصویر مطلق جواز على یدلّ ما:  الثانیۀ الطائفۀ 

 محارِیب من یشَاء ما لَه یعملُونَ»:  وجل عزّ اللَّه قول فی السالم علیه اللَّه عبد أبی عن العباس أبی صحیحۀ أو موثقۀ:  منها       
  ) . 1248(وشبهه الشجر ولکنّها والنساء الرجال تماثیل هی ما واللَّه:  فقال) 1247(«وتَماثیلَ

 وجِفَانٍ وتَماثیلَ محارِیب من یشَاء ما لَه یعملُونَ»:  وجلّ عزّ اللَّه قول جعفر ألبی قلت:  قال العباس أبی للفضل آخر خبر:  ومنها       
  ) . 1249(وشبهه الشجر تماثیل ولکنّها والنساء الرجال تماثیل هی ما:  قال«کَالْجوابِ

  .  الماضیۀ الموثقۀ مع اتحاده ویمکن ، سهل إلّا ثقات کلّهم السند رجال       

 عبد أبی خاتم إلینا فأخرج السالم علیه الرضا الحسن أبی عند کنت:  قال البزنطی نصر أبی بن محمد بن أحمد صحیحۀ:  ومنها       
 خاتم ونقش «الناس من فاعصمنی ثقتی أنت»  السالم علیه اللَّه عبد أبی خاتم وکان السالم علیه الحسن أبی وخاتم السالم علیه اللَّه
  ) . 1250(أعاله فی وهالل وردة وفیه«  اللَّه حسبى»  السالم علیه الحسن أبی



  ) . 1251(الشجر بتماثیل بأس ال:  قال السالم علیه جعفر أبی عن زرارة صحیحۀ:  ومنها       

 لم ما بأس ال:  فقال ؟ والقمر والشمس الشجر تماثیل عن السالم علیه اللَّه عبد أبا سألت:  قال مسلم بن محمد صحیحۀ:  ومنها       
  ) . 1252(الحیوان من شیئاً یکن

 ، ثوباً علیه فجعلت طائر تماثیل فیها وسادة یدي وبین اُصلّی قمت ربما:  قال السالم علیه اللَّه عبد أبی عن الحلبی مرفوعۀ:  ومنها       
 یهم ما أشد الشیطان إنّ:  وقال ، الشجر کهیئۀ فجعل رأسه فغیر به فأمرت طائر تماثیل فیها الشام من طنفسۀ إلی اُهدیت قد:  وقال

  ) . 1253(وحده کان إذا باإلنسان

  .  إلیها بتغییرها السالم علیه اإلمام أمر لما وإلّا الشجر صورة فی الحرمۀ عدم على تدلّ والروایۀ       

 صنوف وصنعۀ:  المحلّلۀ الصنائع عداد فی  قال أنّه حدیث فی السالم علیه اللَّه عبد أبی عن الحرّانی شعبۀ ابن مرفوعۀ:  ومنها       
  ) . 1254(الروحانی مثل یکن لم ما التصاویر

 کانت سواء مطلقاً األرواح ذوات غیر صور عمل جواز على تدلّ والموثقۀ اإلسناد صحیحۀ وفیها الروایات هذه ان ، والحاصل       
 القطعیۀ السیرة ویؤیده.  والتقیید اإلطالق قانون على بناء الصور عمل حرمۀ فی الواردة المطلقات نقید وبها ، مجسمۀ غیر أم مجسمۀ
 الناس وبعض ، أحد ینکره ولم وغیره التجسیم بنحو األرواح ذوات غیر تصویر عمل من السالم علیهم المعصومین زمن إلى المتصلۀ
  .  منها أحد یرتدع ولم بها ویکتسبون الصور هذه بعمل الرزق یطلبون

   

   األرواح لذوات التصویر مطلق حرمۀ على یدلّ ما:  الثالثۀ الطائفۀ 

 التختم عن نهى أنّه:  وسلم وآله علیه اهللا صلى النبی مناهی حدیث إلى بإسناده الفقیه فی سره قدس الصدوق رواها ما:  منها       
  ) .1255(الحدیث ، الخاتم على الحیوان من ء شی ینقش أن ونهى ، حدید أو صفر بخاتم

  .  فیه المجاهیل من عدة لدخول ضعف السند فی ولکن ، واضحۀ الحرمۀ فی النهی ظهور       

 بأس ال:  فقال ؟ والقمر والشمس الشجر تماثیل عن السالم علیه اللَّه عبد أبا سألت:  قال الماضیۀ مسلم بن محمد صحیحۀ:  ومنها       
  ) . 1256(الحیوان من شیئاً یکن لم ما

 وکما.  بأس ففیه الحیوان من شیئاً کان إن مفهومها ألنّ ، مطلقاً األرواح ذوات تصویر حرمۀ على تدلّ بمفهومها الصحیحۀ هذه       
  .  الحرمۀ على یدلّ أیضاً«  بأس فیه»  ف ، الجواز على یدل«  بأس ال»  أن

  :  نحو:  ویحیوهم صورهم فی الروح ینفخوا بأن القیامۀ یوم المصورین تکلیف فی الواردة الروایات:  ومنها       



 أن یکلّف رؤیاه فی کذب رجل:  القیامۀ یوم معذّبون ثالثۀ:  السالم علیه اللَّه عبد أبو قال:  قال المنذر بن الحسین حسنۀ -  1       
  ) . 1257(بنافخ ولیس فیها ینفخ أن یکلّف تماثیل صور رجلٌ ، بینهما بعاقد ولیس شعیرتین بین یعقد

 وهم قوم بین والمستمع» :  هکذا وتممها ، ضعف فیه بسند المحاسن فی البرقی رواها ولکن ، الکلینی نقل انتهى هنا إلى:  أقول       
 فی الکلبی مروان بن محمد عن بسنده الصدوق تممها وهکذا) 1258(« االُسرب وهون اآلنک اُذنیه فی یصب ، کارهون له

 قدس الشهیدین ثانی به عبر کما مروان بن محمد خبر شأن فی بالصحیحۀ التعبیر کان ولذا وثاقته یثبت لم والرجل) 1259(الخصال
  .  تام غیر) 1260(المسالک فی سره

  ) . 1261(الروح فیه ینفخ أن القیامۀ یوم کلّف تمثاالً مثّل من:  قال السالم علیه اللَّه عبد أبی عن رجل عن عمیر أبی ابن وخبر -  2       

  .  أیضاً) 1262(المحاسن فی البرقی ورواها       

 أن ونهى:  قال أنّه وسلم وآله علیه اهللا صلى النبی مناهی حدیث فی السالم علیه اللَّه عبد أبی عن زید بن الحسین وخبر -  3       
 صور من:  وقال التصاویر عن ونهى ، بعاقدها هو وما شعیرة یعقد أن القیامۀ یوم اللَّه یکلّفه:  وقال متعمداً رؤیاه فی الرجل یکذب
  ) . 1263(الحدیث ، بنافخ ولیس فیها ینفخ أن القیامۀ یوم اللَّه کلّفه صورة

 ، بفاعل ولیس فیها ینفخ أن وکُلّف عذّب صورة صور من:  وسلم وآله علیه اهللا صلى اللَّه رسول قال:  قال عباس ابن وخبر -  4       
 اُذنیه فی یصب کارهون له وهم قوم حدیث إلى استمع ومن ، بفاعل ولیس شعیرتین بین یعقد أن وکُلّف عذّب حلمه فی کذب ومن

  ) . 1264(القیامۀ یوم اآلنک

  .  الرصاص:  اآلنک( : السند رجال من وهو) سفیان قال       

 یوم یکلّفون المصورون هم) 1265(«ورسولَه اللَّه یؤْذُونَ الَّذینَ إِنَّ»:  قال السالم علیه جعفر أبی عن ظریف بن سعد وخبر -  5       
  ) . 1266(الروح فیها ینفخوا أن القیامۀ

  ) . 1267(خلقتم ما أحیوا:  یقال ، القیامۀ یوم یعذّبون المصورون:  قال وسلم وآله علیه اهللا صلى النبی عن األحسائی ومرفوعۀ -  6       

 حدیث فی قال أنّه وسلم وآله علیه اهللا صلى النبی عن عباس ابن عن عکرمۀ عن الحذاء خالد عن لألحسائی اُخرى مرفوعۀ -  7       
  ) . 1268(بنافخ ولیس الروح فیها ینفخ حتّى عذّب صورة صور ومن: 

 - ) 1270(االُستاذ شیخنا تلمیذه وتبعه ، الفریقین طرق من األخبار هذه باستفاضۀ سره قدس)1269(الخوئی المحقق حکم وقد       
 بمعنى ، إجماالً بتواتره القول یمکن بل ، الفریقین أخبار فی مستفیض المضمون هذا نقل أنّ والظاهر» :  شأنها فی یقال وقد - ظله مد

 طرق من کثرت قد...  الروایات فهذه کان وکیف») ... 1271(« بذلک والوثوق اإلطمئنان من أقلّ وال ، بعضها بصدور إجماالً العلم
  ) . 1272(«...  الحرمۀ هی الجمیع وظاهر ، إجماالً حجۀ فتکون ، منها واحدة ولو بعضها بصدور النفس تطمئن بحیث الفریقین



 هذه أنّ فالبد ، صوره ما بإحیاء وتعالى سبحانه أمرهم ، للمصورین القیامۀ یوم بالنفخ اآلمرة الروایات هذه من الظاهر:  أقول       
  .  مجسمۀٍ غیر أو التجسیم بنحو کانت سواء ، فقط حیوان صورة کانت یعنی ، إحیاؤها یمکن الصورة

  .  إحیائها إمکان لعدم الحیوان غیر صور األخبار هذه تحت من خرجت ، نعم       

 کما ، الروح سوى ء شی منه ینقص ال حیوان الصورة أنّ:  بدعوى فقط الحیوان من المجسمۀ على  بالنفخ اآلمرة الروایات فحمل       
) 1274(الجواهر صاحب تلمیذه وتبعه) 1273(القواعد على شرحه فی سره قدس الغطاء کاشف جعفر الشیخ الفقیه جدنا إلیه ذهب

 فی کالمه آخر فی -  ظله مد - واالُستاذ سرهم قدس) 1277(واألردکانی) 1276(والخمینی) 1275(اإلیروانی المحققون وتبعهما
 النفخ أنّ منّا مرّ لما تام غیر - ظله تعالى اللَّه أدام - ) 1279(أساتیذنا من آخر وبعض) 1278(« یقال ان إلّا اللهم»  عنوان تحت المقام
  .  أیضاً منه المجسمۀ بغیر یتعلق أن صح الحیوان من بالمجسمۀ یتعلق أن صح کما واإلحیاء ، اإلحیاء فی ظاهر

 الستور بعض على کان مصوراً أسداً السالم علیه جعفر بن موسى اإلمام إحیاء قضیۀ فی یقطین بن علی صحیحۀ ذکرناه ما ویؤید       
 ذلک فافترست السباع من یکون ما کأعظم الصورة تلک فوثبت[ :  یقطین بن علی]  قال ، اللَّه عدو خذ اللَّه أسد یا:  له فقال

  ) . 1281(الحدیث ، رأوه ما هول من خوفاً عقولهم وطارت علیهم مغشیاً وجوههم على وندماؤه هارون فخرّ ،) 1280(المعزِّم

 الرضا عن السالم علیهم آبائه عن السالم علیه العسکري الحسن اإلمام عن سیار بن ومحمد زیاد بن محمد خبر یؤیدنا وهکذا       
 أنت فلست مجیئه المعتاد المطر فأما: ...  السالم علیه لإلمام مهران بن حمید یقول حیث ، المأمون مجلس فی قضیته فی السالم علیه
 المأمون مسند على مصورین أسدین إلى أشار الحاجب وکان ، دعوت کما ، دعا الذي غیرك من بدعائک جاء یکون بأن أحق
 فافترساه ، الفاجر دونکما:  بالصورتین وصاح السالم علیه موسى بن علی فغضب ، المسند على متقابلین وکانا ، إلیه مستنداً کان الذي

 وأکاله) 1283(وهشماه)] 1282( رضضاه]  ورضاه الحاجب فتناوال أسدین عادتا وقد الصورتان فوثبت ، أثراً وال عیناً له یبقیا ولم
 إلى فصارا ، کنتما کما مقرّکما إلى عودا:  السالم علیه الرضا قال أن إلى...  یبصرون مما متحیرین ینظرون والقوم دمه) 1284(ولحسا
  ) . 1285(الحدیث ، کانتا کما صورتین وصارا المسند

 یرد ولم.  المجسمۀ غیر أو المجسمۀ بنحو کانت سواء ، مطلقاً األرواح بذوات یتعلق ولذا ، اإلحیاء هو بالنفخ المراد ، والحاصل       
  .  الحیوان من المجسمۀ فی إلّا لیس وهذا ، فیه ینفخ بأن المحلِّ قابلیۀ لزوم:  أوالً علینا

 وتبدیل ، الجوهر وهو بالجسم العرض وهو اللون تبدیل فیه النفخ من لزم المجسمۀ غیر بنحو الحیوان صورة کانت إذا:  وثانیاً       
  .  محالٌ بالجوهر العرض

 من کونه به اإلحیاء تعلق فی ویکفی ،) 1286(اإلیروانی المحقق به اعترف کما اإلحیاء بالنفخ المراد أنّ:  مراراً منّا مرّ قد ألنّه       
 وهذا.  مجسمۀ غیر کانت ولو الحیوان بصورة یتعلق أن یمکن واإلحیاء.  مجسمۀ غیر أو مجسمۀ کانت سواء ، مطلقاً األرواح ذوات
  .  التعجیز یصدق لم وإلّا متعلَّقها على القدرة التعجیزیۀ األوامر فی یشترط ولم ، للتعجیز إلّا لیس باإلحیاء األمر



 جوابه فی) 1288(الخوئی السید یناقشه حتّى ، اإلشکالین عن) 1287(األعظم الشیخ جوابات إلى الحاجۀ عدم ظهر هنا ومن       
  .  اآلخر الجواب وقبوله األول

  .  الجسم فی حالّ النقش أنّ حیث محلّه بمالحظۀ أیضاً النقش فی یتصور النفخ بأنّ:  أوالً:  األعظم الشیخ أجاب حیث       

  .  مأمون وابنه هارون مجلس فی السالم علیهما اإلمامین أمر فی وقع قد کما وقوعه ء الشی إمکان على الدلیل أدل:  وثانیاً       

  ) . 1289(جسماً فیکون الصبغ من لطیفۀ أجزاء الحقیقۀ فی هو بل عرضاً لیس النقش أن:  وثالثاً       

 نفس بإحیاء هو إنّما التکلیف إنّ» :  فقال ، باإلحیاء التکلیف النفخ أخبار من الظاهر بأنّ اإلعتراف بعد الخوئی السید وناقش       
  .  الثالث الجواب وقبل الثانی الجواب إلى بالنسبۀ وسکت ،) 1290(«محلّها دون الصورة

 یتعلق کما واإلحیاء اإلحیاء هو بالنفخ المراد ألنّ ، اإلشکاالت ورود لعدم الجوابات هذه إلى الحاجۀ عدم ذکرنا مما فظهر       
  .  غیره تعم بل فقط المجسم فی ظاهرة الروایات ولیست ، أیضاً المجسم بغیر یتعلَّق بالمجسم

 فی - ظله مد -  أساتیذنا بعض وتبعهما.  کتابیهما فراجع ،) 1292(والخمینی) 1291(اإلیروانی المحققان ذکره ما یتم ال وهکذا       
  ) . 1293(المقام

 والسید) 1295(الیزدي السید والفقیه سره قدس)1294(األعظم الشیخ:  منهم ، المحققین من جمع البیان هذا نتیجۀ على ووافقنا       
 وبعض) 1298(السبزواري األعلى عبد والسید) 1297(الخوئی والسید ، الجواهر صاحب تالمیذ من) 1296(العلوم بحر آل علی

  . - مدظله -) 1299(المعاصرین

  .  مجسمۀ غیر أو مجسمۀ کانت سواء األرواح ذوات تصویر مطلق حرمۀ على تدلّ بالنفخ اآلمرة الروایات هذه ، وبالجملۀ       

 الذي]  نباتۀ بن األصبغ خبر:  األرواح لذوات التصویر مطلق حرمۀ على الدالۀ الثالثۀ الطائفۀ فی الواردة الروایات من أي:  ومنها       
  ) . 1300(اإلسالم من خرج فقد مثاالً مثّل أو قبراً جدد من:  السالم علیه المؤمنین أمیر قال:  قال[  ذکره سبق قد

 التماثیل ترادف - اللغۀ فی کما - المعروف» :  سره قدس األصبهانی الفاضل قال کما مترادفان والصورة المثال أن: بتقریب       
  ) . 1301(« التصاویر بمعنى والصور والتصاویر

 تحتها فبقیت ، تخصصها األرواح ذوات غیر تصویر جواز فی الواردة الروایات ولکنّ ، التصویر مطلق حرمۀ على تدلّ فالروایۀ       
  .  غیره أو التجسیم بنحو سواء األرواح ذوات تصاویر مطلق

  . منّا مرّ کما الجارود بأبی ظاهر ضعف سندها فی:  أوالً:  وفیه       

  :  بعضها یظهر حتّى المقام فی األعالم بعض کالم لک نذکر کثیرة مناقشات معناه ومفاد الحدیث هذا داللۀ فی:  وثانیاً       



  :  الخبر هذا معنى فی مشایخنا واختلف» :  الروایۀ نقل بعد قالصدو قال       

 اهللا رضى الولید بن أحمد بن الحسن ابن محمد شیخنا وکان.  غیر ال بالجیم جدد هو:  اهللا رحمه الصفار الحسن بن محمد فقال       
 میت مات إذا ولکن ، األول فی طین ما وبعد علیه األیام مرور بعد جمیعه تطیین وال القبر تجدید یجوز ال:  قال أنّه عنه یحکی عنه

  .  یجدد أن غیر من القبور سائر یرم أن فجائز قبره وطین

 من به یعنی -  المعجمۀ غیر بالحاء -  قبراً حدد من هو إنّما:  یقول کان أنّه اهللا رحمه اللَّه عبد بن سعد عن[  الولید ابن]  وذکر       
  .  قبراً سنّم

 به عنی ما ندري فال القبر:  الجدث تفسیر ، قبراً جدث من هو إنّما:  قال أنّه البرقی اللَّه عبد أبی بن أحمد عن[  الولید ابن]  وذکر       
 .  

 محفوراً جدثاً جعله وقد تجدیده إلى وأحوج جدده فقد قبراً نبش من ألنّ ، قبراً نبش ومعناه بالجیم جدد أنّه:  إلیه أذهب والذي       
 .  

 سعد إلیه ذهب الذي المعجمۀ غیر بالحاء والتحدید الصفار الحسن بن محمد إلیه ذهب الذي المعنى على التجدید إنّ:  وأقول       
 والتسنیم التجدید فی السالم علیه اإلمام خالف من وأنّ ، الحدیث معنى فی داخل کلّه جدث أنّه من البرقی قاله والذي اللَّه عبد بن

  .  اإلسالم من خرج فقد ذلک من شیئاً واستحلّ والنبش

 ، اإلسالم من خرج فقد دیناً وضع أو ، إلیها ودعا بدعۀً أبدع من أنّه به یعنی«  مثاالً مثّل من»  السالم علیه قوله فی أقوله والذي       
  ) . 1302(« نفسی عند فمن أخطأت وإن ألسنتهم على اللَّه فمن أصبت فإن ، السالم علیهم أئمتی قول ذلک فی وقولی

» :  لکالمه توضیحاً البرقی مقال نقل بعد قال معناها فی الصدوق من مرّ الذي واالختالف الروایۀ نقل بعد التهذیب فی الشیخ       
 یکون أن فیجوز ، القبر هو الجدث ألنّ ، آخر إلنسان قبراً اُخرى دفعۀ القبر یجعل أن النهی:  الروایۀ بهذه المعنى یکون أن ویمکن

 اهللا رحمه النعمان بن محمد بن محمد شیخنا وکان» :  وقال بیاناته آخر فی المفید اُستاذه کالم نقل ثم) . 1303(« منه مأخوذاً الفعل
 خددت:  یقال ، الشق هو:  والخد ،) 1304(«الْأُخْدود أَصحاب قُتلَ»:  تعالى قوله من مأخوذ وذلک والدالین بالخاء الخبر إنّ:  یقول

 إلیه ذهب ما على النبش جهۀ على أو فیه لیدفن إما القبر شق تناول النهی یکون الروایات هذه وعلى.  شققتها أي:  خداً االرض
  ) . 1305(« السالم علیه عنه الخبر صدر والذي بالمراد أعلم واللَّه ، محتمل والمعانی الروایات من ذکرناه ما وکل ، علی بن محمد

 التشاغل إلى ضرورة فال ساقطۀ الروایۀ فإذن» :  قال السند ضعف بیان وبعد ، المعتبر فی االختالف هذا المحقق نقل وهکذا       
  ) . 1306(« نقلها بتحقیق

 طریقه کان وإن عندهم الحدیث بصحۀ مؤذن اللفظۀ هذه بتحقیق األفاضل هؤالء اشتغال» :  بقوله الذکرى فی الشهید وأجابه       
 سنان بن محمد ضعف من المعتبر فی ماذکره یرد فال ، إسنادها ضعف وإن موردها وعلم اشتهرت کثیرة أحادیث فی کما ، ضعیفاً



 ، العامۀ صحاح من وهو ، الخالف فی الشیخ نقله وقد ، السالف الهیاج أبی طریق من نحوه ورد قد أنّه على ، راوییه الجارود وأبی
 وقد ، الصورة وهو ، هناك التمثال هو هنا المثال أنَّ ویعطی ، علیه والتسویۀ اإلشراف لداللۀ المهملۀ بالحاء الروایۀ صحۀ یعطی وهو
  ) . 1307(« مشهورة أخبار التصاویر إزالۀ وفی التصویر عن النهى فی ورد

 وروى ، له کاتباً وکان وعمار السالم علیه المؤمنین أمیر عن روى -  الکوفی األسدي حصین بن حیان وهو - الهیاج أبو:  أقول       
  ) . 1308(حجر ابن ذلک کل:  قال ، والعجلی حبان ابن ووثقه ، والشعبی وائل وأبو إبناه ومنصور جریر عنه

 صلى اللَّه رسول علیه بعثنی ما على أبعثک:  السالم علیه علی لی قال:  قال األسدي الهیاج أبو وروى» :  هکذا روایته الشیخ ونقل       
  ) . 1309(« طمسته إلّا تمثاالً وال ، سویته إلّا مشرفاً قبراً الترى ، وسلم وآله علیه اهللا

  .  ألفاظها فی یسیر باختالف) 1312(والترمذي) 1311(والنسائی) 1310(مسلم فی رویت عامیۀ الروایۀ وهذه       

«  جدد»  اللفظ یکون أن تقدیر على:  یقال وربما» :  والشهید والشیخ الصدوق وکالم الروایۀ نقل بعد المجلسی العلّامۀ وقال       
 ، القبور بین مجرَّداً قبراً جدد فقد قتله من ألنّ ، عدواناً مؤمنٍ قتل المراد یکون أن یحتمل ، والثاء بالجیم«  جدث »و ، والدال بالجیم
 من بخروجه بالمبالغۀ أنسب وهذا ، الشرع بحکم قتل لو ما بخالف ، إلیه إسناده فیجوز ، التجدید هذا فی مستقلٌ وهو جدثاً وجعله

  .  للعبادة الصنم بالمثال المراد یکون أن ویحتمل ، اإلسالم

  .  قریب فهو المثال وأما ، التجدید فی ذکره ما بعد یخفى ال:  أقول       

 عن األخبار معانی کتاب فی سره قدس الصدوق ذکره ما ویؤیده ، المتکبرون یفعله کما بحذاه رجل إقامۀ به المراد:  یقال وربما       
 علیه اللَّه عبد أبی إلى رفعه بإسناده النهیکی عن اللَّه عبد أبی بن أحمد عن القاسم أبی بن محمد عمه عن ماجیلویه علی بن محمد
 إنّی ، ذهبتم حیث لیس:  فقال ، الناس من کثیرٌ إذاً هلک:  له فقیل ، اإلسالم من خرج فقد کلباً اقتنى أو مثاالً مثّل من:  قال أنّه السالم
 اقتناه البیت أهل لنا مبغضاً «کلباً اقتنى من» :  وبقولی ، إلیه الناس ودعا اللَّه دین غیر دیناً نصب من«  مثاالً مثّل من» :  بقولی عنیت

  ) . 1313(االسالم من خرج فقد ذلک فعل من ، وسقاه وأطعمه

 إثبات أما.  عنه المعاصی بعض ارتکاب یخرج معنى هنا یراد أن فیمکن ، شتى معانٍ األخبار فی واإلیمان لإلسالم أنّ اعلم ثم       
 على یدلّ ال والتأویالت التفسیرات من القوم ذکره وما ، فیه ما یخفى فال واحد بخبر واإلحتماالت القراءات تلک بمجرّد حکم

 أو الکراهۀ إلثبات یصح ولعلّه ، األحکام تلک من کلّ فی وردت ، اُخرى ألخبار مؤیداً یصلح:  نعم.  بها والعمل تصحیحها
  ) . 1314(« مناقشۀ مجال أیضاً فیه کان وإن ، اإلستحباب

 یفعله کما بحذاه رجل إقامۀ به المراد:  یقال ربما» :  بعنوان سره قدس المجلسی کالم -  ظله مد - األساتیذ بعض وأید       
 من:  فیه»  :  قال حیث ، مثل لغۀ فی األثیر ابن نهایۀ عن مرّ الذي بالحدیث األخیر لإلحتمال یستأنس أن ویمکن» :  قال. «  المتکبرون

  ) . 1315)(1316(« النار من مقعده فلیتبوأ قیاماً الناس له یمثّل أن سرّه



 لم ألنّه ، أبعدها «جدث »و للجمیع أقرب بالجیم«  جدد»  إنَّ ثم» :  الروایۀ فی األقوال نقل بعد سره قدس التستري شیخنا وقال       
 الجدث وتفسیر» :  - البرقی کالم نقل بعد - الولید ابن قال لذا ولعلّه ، قبراً اتخذ بمعنى«  اجتدث»  سوى«  جدث»  من بفعل یسمع
 ألنّ ، آخر إلنسان قبراً اُخرى دفعۀً القبر یجعل أن النهی المعنى یکون أن یمکن» :  الشیخ قال ولکن ،«  به عنى ما ندري فال بالقبر

  .  منه مأخوذاً الفعل یکون أن فیجوز ، القبر هو الجدث

  ) . 1318(«...  القبر تجدید بکراهۀ) 1317(جامعه فی البهائی أفتى وقد...  مجرَّداً جدث من فعل استعمال عدم عرفت قد:  قلت       

 فالفقرة ، ألحد إنکاره یمکن وال منعقد الصورة فی المثال ظهور کلّه ذلک ومع ، المقام فی األعالم ذکره ما بعض هذا:  أقول       
 ، مطلقاً األرواح ذوات غیر تصویر جواز فی ورد ما یعنی الروایات من الثانیۀ بالطائفۀ وتقیدها التصویر حرمۀ على تدلّ للروایۀ الثانیۀ

 ، الصدوق قاله کما مطلقاً القبر نبش حرمۀ على تدلّ منها االُولى الفقرة وهکذا.  مطلقاً األرواح ذوات بتصویر الحرمۀ فتنحصر
  .  مراراً منّا مرّ کما ضعیف الروایۀ سند کلّه ذلک مع ولکن.  منها کثیر أو األقوال جمیع فیها وتدخل

 بنحو کان سواء مطلقاً األرواح ذوات تصویر فی بالحرمۀ االلتزام من الروایات بین الجمع فی هنا إلى بنا األمر انتهى ، والحاصل       
  .  مجسم غیر أم المجسم بنحو کان سواء مطلقاً األرواح ذوات غیر تصویر فی وبالجواز ، مجسم غیر أم المجسم

 ، األعالم من عدة إلى نسبه وقد) 1319(األعظم الشیخ خیرة وهو ، وحدیثاً قدیماً األصحاب من جماعۀٌ ، الجمع هذا على وافقنا       
 إدریس وابن) 1321)(1322(المهذب فی البراج ابن والقاضی) 1320(الکافی فی الحلبی واختاره ، البحث أول فی کالمه مرّ حیث
 فی الشهیدین وثانی) 1324(التلخیص فی رأي على المحرمۀ المکاسب من العالمۀُ وعده ،) 1323(السرائر فی الحلی

 والسید) 1329(الحدائق فی البحرانی والمحدث) 1328(واإلرشاد) 1327(والشرائع) 1326(النافع وحواشی) 1325(المسالک
 فی لیزديا والفقیه) 1332(الفقه برهان فی العلوم بحر آل علی والسید) 1331(المستند فی والنراقی) 1330(الریاض فی الطباطبائی

 والسید) 1335(الفقاهۀ مصباح فی الخوئی والمحقق) 1334(المحرمۀ المکاسب فی الحائري والمؤسس) 1333(المکاسب حاشیۀ
  ) . 1337(المطالب عمدة فی -  مدظله -  القمی والسید سرهم قدس)1336(األحکام مهذب فی السبزواري

   

  ونقده سره قدس األردبیلی المحقق بیان:  تبصرة 

 وقد ، بجوازه یشعر وهو ، مطلقاً الصور إبقاء جواز على کثیرة روایات تدلّ إنّه ثم... » : مانصه والبرهان الفائدة مجمع فی قال       
  .  علیه دالۀ صحیحۀ روایات قبل من نقلنا

 بما بأس ال:  قال ، وونفترشها التماثیل فیها الوسائد عندنا نبسط إنّا:  السالم علیه اللَّه عبد ألبی قلت:  قال بصیر أبی روایۀ وتؤیده       
  ) . 1338(والسریر الحائط على منها نصب ما یکره إنّما ، ویوطأ ویفترش منها یبسط



 ال ، وبقائه اللَّه بخلق یشبه ء شی خلق عدم التحریم من الغرض أنّ الظاهر ألنّ ، اإلبقاء جواز یشکل ثبت فیما التحریم ثبوت وبعد       
  .  التصویر مجرد

 التصویر جواز أدلۀ من فهی ، منها یجوز ما على وغیرها الصحیحۀ) 1339(الکثیرة الروایات من اإلبقاء جواز على یدلّ ما فیحمل       
 حدته على ظلّ لها التی الروح ذو ال ، فیها إبقائها جواز على األخبار تدلّ التی وهی ، والثیاب والحیطان والستر البسط على الجملۀ فی

  .  باإلجماع حرام هی التی

 صورة فیه بیتاً یدخل ال الملک أن:  الروایۀ به یشعر کما أحوط أنواعه جمیع من واإلبقاء اإلحداث من مطلقاً واإلجتناب       
»)1341)(1340 . (  

 اللَّه بخلق یشبه ء شی خلق عدم هو ، الصور عمل بتحریم الحکم من والعلّۀ والحکمۀ الغرض إنّ:  سره قدس أفاده ما ملخص       
 من عدة فی وردت وحیث ، عملها بحرمۀ تستشعر إبقائها حرمۀ وهکذا إبقائها حرمۀ تستلزم الصور عمل حرمۀ هذا وعلى ، وبقائه

 على المانعۀ الروایات تُحمل ولذا ، جائز أیضاً عملها أنّ منها فظهر ، وإعدامها إفنائها لزوم وعدم الصور إبقاء جواز الصحاح الروایات
  .  الکراهۀ

 اإلحداث من مطلقاً الصور فی سره قدس کالمه آخر فی احتاط ثم.  إجماعی ألنّه حرام الحیوان من المجسمۀ عمل ، نعم       
  .  وترتیب توضیح مع سره قدس بیانه ملخص هذا.  واإلبقاء

 إنّ» :  قال أنّه إلّا جوازهما وبین اإلبقاء وحرمۀ اإلحداث حرمۀ بین المالزمۀ وجود على دلیلٍ أي سره قدس یقیم ال:  أقول       
  نقول ،ولذا دلیل بال إدعاء البیان هذا أنّ ترى وأنت. «  التصویر مجرد ال وبقائه اللَّه بخلق یشبه ء شی خلق عدم التحریم من الغرض

 صور عمل من النهى ورد حیث ، خالفها على الدلیل بل علیها الدلیل وجود لعدم ، واإلبقاء اإلحداث بین المالزمۀ وجود بعدم
 أنّه مع الحیوان من المجسمۀ بقاء إلى بالنسبۀ الترخیص ورد حتّى.  إفنائها وجوب وعدم إبقائها فی الترخیص ورد ولکن الحیوان

  .  إجماعی عملها حرمۀ بأنّ اعترف سره قدس

  .  الخاص فعله حکم منهما واحد ولکلِّ غالباً شخصین من یصدران مختلفان فعالن واإلبقاء اإلحداث وألنّ       

 للحیوان الصور عمل حرمۀ أدلۀ عن الید رفع یمکن ال ولکن یجوز وأنّه إبقائها حکم التصویر مسألۀ فروع فی سیأتی ، والحاصل       
 العالم هو سبحانه واللَّه.  تام غیر سره قدس ذکره فما ، سره قدس األردبیلی المحقق ادعاه ما بخالف ، مالزمۀ بینهما ولیس ،

  . باألحکام

   

 (سرهما قدس) وتلمیذه األکبر الشیخ بیان:  تنبیه  



 اآلیات وإطالق لألصل ، الجواز أقواهما:  قوالن ففیها للحیوان المجسمۀ غیر وأما» :  سره قدس جعفر الشیخ الفقیه جدنا قال       
 ، الحیوانیۀ فی ظاهر والتمثال والمثال الصور من األخبار فی وما ، کان نحو بأي الرزق طلب فی والمشی ساباالکت فی والروایات

 اذا بأس ال» :  بعضها فی ألنّ ، المجسمۀ وفی ،) 1344(جسد وتمثال) 1343(الطیر وصورة) 1342(إنسان صورة بعضها فی أنّ ویؤیده
 بنفخ المعلَّلۀ) 1348(الکثیرة األخبار وفی ،) 1347(« کسرت»  آخر وفی) 1346(« قطعت»  آخر بعض وفی) 1345(« رؤوسها غیرت
  .  األصنام نحو على صنعها ذلک فی الظاهر أنّ مع ، الروح سوى ء شی منه ینقص ال حیوان الصورة وأنّ بذلک إشعار الروح

 یکلّف المصور وأنّ التصویر عن النهی بعد وسلم وآله علیه اهللا صلى النبی عن السالم علیه الصادق عن المناهی حدیث وفی       
 اسم عن جسماً یکن لم ما خروج یعطی المقابلۀ وظاهر ،) 1349(الخاتم على الحیوان من ء شی ینقش أنّ ونهى:  قال الروح بنفخ

  .  الصورة

 استعمال على الدالۀ والوسائد الفرش على للتماثیل المجوزة واألخبار ، المجسمۀ خصوص الصور من المشهور فهم أیضاً یؤیده       
 حرمۀ ألن ، فیه صریحۀ تکن لم وإن ذلک إلى مرشدة) 1350(والسریر الحائط على نصب لما المستثنیۀ ، لها السالم علیهم األئمۀ

 منع على یدلّ ما األخبار وفی.  ذلک إلى یرشد منازلهم فی وجودها وکثرة لها استعمالهم لکن ، االستدامۀ حرمۀ تستلزم ال اإلبتداء
 للحیوان المجسمۀ الغیر الصور تحریم على به لإلستدالل یصلح ما األخبار فی  فلیس حال کلِّ وعلى) . 1351(أیضاً االستدامۀ

  .  سره قدس منه نقله أردنا ما انتهى) . 1352(«

 غیرت إذا بأس ال:  أنّه من الصالة کتاب فی تقدمت التی النصوص بعض فی ما یقال قد لکن» :  وقال الجواهر فی تلمیذه وتبعه       
 ظاهرة هی مما ونحوها ، األخر األخبار فی بالنفخ کالتعلیل ، بالتجسیم إشعار نوع ، کسرت:  ثالث وفی ، قطّعت:  آخر وفی ، رؤوسها

 ومن ، أیضاً ذلک المناهی خبر فی للصورة النقش مقابلۀ من یظهر قد بل ، الروح سوى ء شی منه ینقص ال حیواناً الصورة کون فی
 طلب فی والمشی االکتساب فی والروایات اآلیات وإطالق لألصل الموافق المجسمۀ غیر فی بالجواز القول حینئذ یقوى کلّه ذلک
 المنجبرة السابقۀ وللنصوص ، أیضاً لذلک مجسم غیر أو مجسماً الروح ذي لغیر التصویر بجواز القول کقوة ، کان نحو بأي الرزق

  ) . 1353(« إجماعاً تکون کادت التی بالشهرة

 غیر فی التصویر وجواز ، فقط الحیوان من بالمجسمۀ الحرمۀ اختصاص إلى سرهما قدس وأستاذه الجواهر صاحب ذهب:  أقول       
  :  التالیۀ باألدلۀ الحیوان من المجسمۀ

  .  الجواز هو أیضاً المقام فی العلمی األصل وهکذا ، الرزق وطلب اإلکتساب فی الواردة والروایات اآلیات إطالق:  األول       

  .  یخفى ال کما واألصل باإلطالق للتمسک وجه ال مرّ کما المقام فی الحرمۀ أدلۀ ورود بعد:  وفیه       

 من الصور کون فی الظاهرة ، کسرها أو قطعها أو الرؤوس بتغییر األمر من وغیرها الصالة کتاب فی الواردة الروایات:  الثانی       
  .  المجسمۀ



 ، فقط المجسمۀ فی لها ظهور فال ، غیرها فی یصدق فکذلک المجسمۀ فی یصدق کما وتغییره الرأس قطع أنّ:  أوالً:  وفیه       
 ،) 1356(رجلک تحت وجعلها) 1355(به بأس فال یوطأ ء شی کلّ وأنّ) 1354(علیها الجلوس جواز فی الواردة الروایات إلى مضافاً

  .  المجسمۀ غیر فی الظاهرة) 1359(التصاویر رؤوس وتلطخ ،) 1358(تحتک جعلتها وإذا) 1357(رجلیک أو

 الموارد فی کالصالة فیه الصالة بل ، تماثیل فیه بیت فی بالصالة مرتبط غیر وهو ، الصور عمل فی هنا الکالم أنّ:  وثانیاً       
  .  سره قدس)1360(الخوئی السید ذکره کما ، المکروهۀ

  .  المجسمۀ من کونها فی الظاهرة بالنفخ اآلمرة الروایات:  الثالث       

  .  منّا مرّ الذي بالتفصیل المجسمۀ فی بالنفخ اآلمرة الروایات ظهور عدم:  أوالً:  وفیه       

  . بها تنحصر ال الحرمۀ فی الواردة األخبار ، المجسمۀ فی ظهورها فرض على:  وثانیاً       

 ثم -...  التصاویر عن وسلم وآله علیه اهللا صلى اللَّه رسول نهى:  فیه  ورد حیث ، المناهی خبر فی والصورة النقش مقابلۀ:  الرابع       
 فالبد التجسم بنحو النقش کان وحیث) . 1361(الحدیث ، الخاتم على الحیوان من ء شی ینقش أن ونهى -:  صحائف أربع بعد قال
  .  المجسمۀ غیر نحو على الصورة تکون أن

  .  سابقاً منّا مرّ کما ضعیف المناهی خبر سند:  أوالً:  وفیه       

 أربع فی بیانات بعد ثم أوالً التصویر عن وسلم وآله علیه اهللا صلى النبی نهى حیث ، ظاهر غیر بل بعید بینهما المقابلۀ:  وثانیاً       
 عن النهی ورود بعد الخاص عن نهی وهذا ، الخاتم على الحیوان من ء شی ینقش أن وسلم وآله علیه اهللا صلى نهى) 1362(صحائف

  .  األوامر فی وکذلک النواهی فی ورائج متعارف وهو ، العام

 المصور وأنّ التصویر عن وسلم وآله علیه اهللا صلى نهى:  الحدیث فی الوارد ألنّ ، السابق الدلیل ینقض الدلیل هذا:  وثالثاً       
 والحدیث ، المجسم غیر على النقش مع المقابلۀ بقرینۀ التصویر ، الجواهر وصاحب األکبر الشیخ حمل وقد ، الروح بنفخ یکلّف

 ال وبالجملۀ.  فقط المجسمۀ فی الروح نفخ بظهور:  یقول السابق الدلیل أن مع.  التصویر فی الروح بنفخ یکلّف المصور إنّ:  یقول
  .  یسهو ال من وسبحان اإلستداللین هذین بین یجمعان کیف سرهم قدس منهما والعجب ، الدلیلین هذین بین الجمع یمکن

 سواء مطلقاً الحیوان صورة من الحرمۀ على یدلّ بل ، فقط الحیوان من بالمجسمۀ الحرمۀ انحصار على دلیل یدلّ ال ، والحاصل       
  .  غیرها أو المجسمۀ بنحو کانت

   

  التصویر مسألۀ فروع    

  :  للفائدة تتمیماً حولها ونبحث نتکلم أن البد فروعاً هاهنا إنّ ثم       



   

  والشیطان والجن الملَک تصویر حکم:  األول    

   ؟ تصویرهم فیجوز عنهم منصرف الحیوان أم ؟ حینئذ تصویرهم فیحرم والشیطان والجن الملک على یصدق الحیوان هل       

  ) . 1363(« بالحیوان والجنّی الملک صورة إلحاق واألقوى» :  قال حیث ، الحرمۀ إلى سره قدس األکبر الشیخ جدنا ذهب       

  .  بالحیوان أي) 1364(«بذلک والجنّی الملک تصویر إلحاق والظاهر» :  وقال الجواهر صاحب تلمیذه وتبعه       

 إلحاقها الظاهر ولعلّ ، ذلک تصویر أمکن إن والملک الجنّی صورة فی الکالم ویبقى» :  الکرامۀ مفتاح فی اآلخر تلمیذه وقال       
  ) . 1365(« اإلنسان بصورة

 والجن اإلنس تشمل والفتوى النص فی الروح ذي وصورة» :  وقال الجواهر صاحب تلمیذ العلوم بحر آل علی السید وتبعهم       
  ) . 1366(«والمالئکۀ

 تصویر من المتعارف أنّ:  أحدهما:  بوجهین المنع تقویۀ یمکن ولکن» :  الجواز أدلۀ بعد وقال الحرمۀ إلى الیزدي الفقیه وذهب       
  ... .  الجهۀ هذه من فیحرم الحیوانات من واحد بشکل هو ما والملک الجن

 وال ، الروح ذي لمطلق مثال أنّه دعوى أو ، العرفی ال الحی مطلق وهو ، اللغوي المعنى الحیوان من المراد أنّ دعوى:  الثانی       
  ) . 1367(« اآلن المتعارف الوجه على کان إذا خصوصاً ، بالحرمۀ الحکم فاألقوى ، الدعویین إحدى بظهور الحکم یبعد

 أهل مصطلح فی المعروف هو ما هنا الحیوان من المراد إنّ» :  وقال بالحرمۀ الحکم أیضاً سره قدس الخوئی المحقق واختار       
 من کانت سواء ، روح ذات مادة کلِّ على یصدق المفهوم هذا أنّ البدیهی ومن ، باإلرادة متحرّکاً حساساً جسماً کونه من المعقول

 فیحکم ، والشیطان والجن لملک مسلم بن محمد صحیحۀ شمول فی قصور فال وعلیه ، فوقه هو آخر عالم من أم العناصر عالم
  ) . 1368(« تصویرهم بحرمۀ

 ما بأس ال» :  قال أنّه السالم علیه اللَّه عبد أبی عن مسلم بن محمد صحیحۀ فی بالحیوان المراد أنّ -  العالم واللَّه - الظاهر:  أقول       
 والجن الملک على یصدق ذلک وکلّ ، ذاروح کان أو حیاً کان أو الحیاة نعمۀ له من کلّ ،) 1369(« الحیوان من شیئاً یکن لم

 سره قدس الخوئی السید من تعجبی ینقضی ال کلّه ذلک ومع ، اهللا رحمهم األعالم بعض من مرّ کما تصویرهم فیحرم ، والشیطان
  !  ؟ الفالسفۀ مصطلح على السالم علیه اإلمام کالم حمل کیف

  .  فأنتظر الثامن الفرع فی حکمه یأتی الّذي الخیالی بالحیوان صورهم الحاق یمکن کلّه ذلک ومع       

   



  معجبۀٌ کونها التصویر حرمۀ فی یعتبر ال:  الثانی    

  ) . 1370(التصویر حرمۀ فی  اإلعجاب اعتبار إلى سره قدس األعظم الشیخ ظاهر       

 إلیها النظر بدو فی معجبۀ هی صورة کلّ أنّ مع ، الحرام موضوع فی اإلعجاب یعتبر ال» :  بقوله اإلیروانی المحقق رده ولکن       
 مهارة کمال عن لکشفها الصورة نفس من هو إنّما الصورة مشاهدة عند الحاصل اإلعجاب أنّ مع.  فشیئاً شیئاً اإلعجاب یزول وإنّما

  ) . 1371(«الصورة ذي مشاهدة من اإلعجاب ذلک یحصل ال ولذا ، دود أو نمل صورة کانت ولو النقاش

 لجعل وجه فال ، معجبۀ الصورة ذي أو الصورة بکون یقید لم التصویر حرمۀ على دلّ ما إنّ» :  سره قدس الخوئی السید وقال       
  ) . 1372(« التصویر حرمۀ فی شرطاً اإلعجاب

 یشمل الحرمۀ دلیل إطالق فإنّ ، الحرمۀ فی اإلعجاب اعتبار على دلیل ال أنّه یخفى ال» :  اهللا رحمه األردکانی المحقق وقال       
  ) . 1373(« والخنافس کالدیدان وغیرها الحیوانی من المعجبۀ تصویر

 به الحرمۀ تقیید یمکن فال ، الحرمۀ على الدالۀ الروایات فی اإلعجاب قید ورود لعدم ، األعالم هؤالء مع الحقّ أنّ الظاهر:  أقول       
  ) . 1374(« اإلعجاب وصف اعتبار على دلیل ال» :  - ظله مد -  األساتیذ بعض قال ولذا ،

 الحیوان تصویر حرمۀ فی الخارجیۀ القیود من اإلعجاب قید یکون أن سره قدس األعظم الشیخ مراد لیس:  یقال أن إلّا اللهم       
 القیود من اإلعجاب قید أن مراده لعل بل ، القید هذا إلى لنسبۀبا مطلقۀ وأنّها الحرمۀ نصوص فی وروده بعدم علیه ینقض حتّى

 یرتفع اإلحتمال هذا وعلى.  اإلعجاب بعد إلّا صورة أنّها الصورة على یصدق وال ، عرفاً التصویر صدق فی معتبر إنّه یعنی ، الداخلیۀ
 واللَّه.  معجبۀ کونها الصورة صدق فی یعتبر ال العرف أن حیث ، القتاد خرط إثباته دون ولکن ، األعظم الشیخ على األعالم إشکال
  .  العالم هو سبحانه

   

  ؟ ال أم التصویر حرمۀ فی الحکایۀ قصد یعتبر هل:  الثالث    

 فلو» :  وقال یحرم لم الحکایۀ یقصد لم لو بحیث ، التصویر حرمۀ فی الحکایۀ قصد اعتبار إلى سره قدس األعظم الشیخ ذهب       
  ) . 1375(« قطعاً بأس فال الحکایۀ قصد غیر من حیواناً کان ولو اللَّه خلق من ء بشی شبیهاً ء شی عمل إلى الحاجۀ دعت

 شکل على یصیر بأنّه عالماً کان ولو الحکایۀ قصد الحرمۀ عدم فی المناط أنّ ظاهره» :  وقال الیزدي الفقیه علیه واستشکل       
 الفعل یکون الحیوان صورة الموجود هذا بأنّ العلم مع إذ ، مشکل وهو.  أیضاً الحاجۀ قضاء عدم مع ذلک جواز والزمه ، الحیوان

 إرادة على وحمله.  له غرضاً کونه عدم األمر غایۀ ، العلم مع حاصل القهري القصد أنّ والسرُّ ، الحکایۀ غرضه یکن لم وإنْ حراماً
 إنّ:  یقال أن فاألولى...  کذلک والغفلۀ النسیان صورة أنّ کما البیان الى یحتاج ال واضح فإنّه ، بعید ذلک واتفاق العلم عدم صورة



 العبارة کانت وإن سره قدس مراده ولعلّه ، بالقصد تمیزه فیکون ، وغیره الحیوان بین مشترکۀ حینئذ الصورة کون الجواز فی الوجه
  ) . 1376(« إفادته عن قاصرة

 مما فذلک المعصیۀ صفۀ على وقوعه فی التصویر لعنوان القصد اعتبار أراد إنّ» :  بقوله الشیخ على اإلیروانی المحقق واعترض       
 أنّه فظهر ماء أنّه بعنوان قصده إذا کما ، الحرام بذات القصد تعلق وإن بمعصیۀ لیس قهراً الحرام عنوان حصول فإنّ ، فیه إشکال ال

  .  خمر

 الناظر وانتقال الصورة ذي حکایۀ التصویر من الغرض یکون بأن -  العبارة ظاهر هو کما - ذلک على یزید ما اعتبار أراد وإن       
  ) . 1377(« ترده األدلۀ إطالقات بل ، علیه دلیل ال مما فذاك ذیها إلى الصورة إلى

 الصورة ذي حکایۀ قصد اعتبار فی شبهۀ ال» :  لکالمه توضیحاً وقال ، األعظم الشیخ مقالۀ یؤید سره قدس الخوئی السید ولکن       
 واإلتفاق بالمصادفۀ التشابه حصل إذا ذلک یصدق وال ، والتمثیل التصویر عن النهی الروایات فی المذکور ألنّ ، التصویر حرمۀ فی
 استعمال هناك لیس ذلک وبدون معانیها فی األلفاظ استعمال صحۀ فی الحکایۀ قصد اعتبار نظیر وهذا ، للحکایۀ قصد غیر من

»)1378 . (  

 الحکایۀ قصد دون من شیئاً صور لو بحیث التصویر حرمۀ فی المعتبرة القیود من والتمثیل الحکایۀ قصد أنّ الشیخ أراد إن:  أقول       
  .  القید هذا فیها یرد ولم الجهۀ هذه من مطلقۀ الحرمۀ فی الواردة الروایات ألنّ ، علیه دلیل ال مما فهذا ، فیه حرمۀ فال

  .  مثله على یخفى أن من أوضح فبطالنه ، القصدیۀ العناوین من التصویر أنّ أراد وإن       

 شرب  لو کما بمعصیۀ لیس قهراً الحرام عنوان حصول ألنّ صحیحاً کان وإن وهو ، قصده على الحرام عنوان توقف أراد وإن       
 کان وإن اإلحتمال وهذا ، الحرام عنوان ترتب فی العلم اعتبار إلى القید هذا ومآل حینئذ یعص فلم ، خمرٌ أنّه فظهر ماء أنّه على مایعاً

  .  وتعلیله األعظم الشیخ عبارة عن بعید ولکنّه صحیحاً الواقع فی

 لم والحکایۀ التمثیل یقصد لم لو بحیث ، التصویر عنوان صدق فی المعتبرة االُمور من التمثیل وقصد الحکایۀ أنّ أراد وإن       
 وصدر األشخاص من عدة جمع لو أنه ذلک فی والوجه.  القتاد خرط إثباته دون ولکن اإلمکان من بمکان فهو أصالً التصویر یصدق

 یصدق فهل ، غیرهما أو ورد أو شجرٍ صورةَ صار النهایۀ فی ولکن والتمثیل الحکایۀ ، قصد دون من خطوطاً منهم واحد کلِّ من
  ؟ الخطوط أصحاب قصد بإحراز منوطٌ العرفی الصدق أو غیرهما أو الورد أو الشجر صورة أنّها عرفاً علیها

 ، القصد هذا اعتبار عدم على شاهد أقوى وهذا ، القصد إحراز على توقف دون من صورة بکونها یحکم العرف أنّ الواضح ومن       
  .  اعتباره على شرعاً دلیل وجود عدم إلى مضافاً



 األشیاء من غیرهما أو آالتها أو المکائن من ء شی عمل إلى أحد احتاج فإذا» :  بقوله الخوئی المحقق ذکره ما علینا یرد فال       
 فی المصنوعۀ الطائرات لذلک الواضح ، والمثال بوجه علیه التصویر صدق لعدم ، حراماً ذلک یکون فال حیوان صورة على الالزمۀ

  ) . 1379(«...  محرّماً فعالً صانعها یفعل لم ذلک ومع بالطیور شبیهۀ فإنّها ، زماننا

 من أحد الحرمۀ إلى یذهب لم ،ولذا فعله فی حرمۀ فال شیئاً یمثّل ولم یصور ولم إلیه یحتاج ما عمل أنّه:  ذلک فی والوجه       
  .  العالم هو سبحانه واللَّه.  الفقهاء

   

  ؟ معظمها تصویر یکفی أو األجزاء مجموع تصویر  المحرّم هل:  الرابع    

  ) . 1380(« منه مانع ال علیه صدقه عدم مع البعض وتصویر ، اإلسم صدق على الحیوان صورة فی والمدار» :  األکبر الشیخ قال       

 وکون علیه صدقه عدم مع البعض وتصویر االسم صدق على الحیوان صورة فی المدار إنّ ثم» :  الجواهر فی تلمیذه وقال       
  ) . 1381(« منه مانع ال خاصۀً البعض األمر أول من المقصود

 مانع ال صدقه عدم مع البعض وتصویر االسم صدق على االنسان صورة فی والمدار» :  الکرامۀ مفتاح فی اآلخر تلمیذه وقال       
  ) . 1382(«منه

  ) . 1383(« األجزاء بعض نقص الحرمۀ فی یقدح فال العرف إلى الصورة فی المرجع إنّ ثم» :  األعظم الشیخ وقال       

 ، الصورة بعض نقش یحرم فال ، تام حیوان صورة تکون أن البد الصورة أنّ عن المفروغیۀ منه یظهر» :  اإلیروانی المحقق وقال       
 بقیۀ نقش إلیه ینضم لم إذا مستقل حرام جزء کلّ فنقش ، والکلّ الجزء یعم ما أو ، جزء جزء کلّ حرمۀ قریباً المختص من أنّ مع

 جزء کلّ لتصویر یکون فال ، اإلجتماعیۀ بالهیئۀ اإلتیان هو المحرّم یکون أن ویحتمل.  للحرام واحداً مصداقاً الکلّ کان وإلّا األجزاء
لم ما بأس 1384(«...  اإلجتماعیۀ للهیئۀ المحقِّق األجزاء بقیۀ تصویر إلیه ینضم . (  

 التصویر حرمۀ على دلت التی المتقدمۀ األدلۀ فإنّ ، العرفی الصدق الخارج فی الصورة تحقق فی یعتبر» :  الخوئی السید وقال       
 نصف دأح صور فإذا وعلیه ، الشائع بالحمل مثال أنّها علیها یصدق بحیث والجوارح األعضاء التامۀ العرفیۀ الصورة حرمۀ تقتضی إنّما

 کان أو بدنه نصف یتبین ال جالساً إنساناً صور إذا کما ، حرام فهو موجوداً الباقی قدر فإن أجزائه بعض أو وسطه إلى رأسه من حیوان
 فال فقط النصف قصد وإن ، ظاهر ورأسه الماء فی یسبح أو فرس أو جدار وراء إنساناً صور بأن مقدراً وبعضه ظاهراً أجزائه بعض
 تصویره کان النصف هذا على الحیوان صدق إذا:  نعم ، ورأسه ویده کرجله أجزائه بعض على یصدق ال الحیوان فإنّ ، حراماً یکون
  ) . 1385(« حراماً



 إطالق وشمول علیها الروحانی مثال صدق مدعیاً مطلقاً الحیوان أعضاء تصویر حرمۀ األعالم بعض عن األردکانی المحقق ونقل       
 بعیدة غیر عنها اإلنصراف دعوى» :  وفیه - :  وقال علیه استشکل ثم.  الخ - «  مثاالً مثّل أو صورة صور من» :  السالم علیه قوله

»)1386 . (  

 فال وإلّا حرام فهی صورة أنّها مورد فی العرف صدق فإذا ، التصویر حرمۀ فی معتبرٌ العرفی الصدق أنّ لألعالم تبعاً الظاهر:  أقول       
 عن األردکانی المحقق نقله لما خالفاً البین فی حرمۀ فال حیوان أنّها علیها یصدق لم إذا وأما ، ناقصتها أو األجزاء تامۀ کانت سواء ،

  .  األعالم بعض

  :  الثالث اإلحتماالت من) 1387(اإلیروانی المحقق ذکره ما وأما       

 یکون األجزاء آخر فحینئذ اإلجتماعیۀ بالهیئۀ اإلتیان حرمۀ - 3 الکلِّ أو الجزء من یعم ما حرمۀ -  2 جزء جزء کل حرمۀ -  1       
  .  اإلجتماعیۀ الهیئۀ حصلت بها ألنّ حراماً

  .  حیوان أنّها العین أو الرِجل أو الید على یصدق فال ، عرفاً منه الجزء على الحیوان صدق فلعدم:  األول أما ، تامۀ غیر فکلّها       

  .  للجزء الحرمۀ تعمیم یصح فال حیوانٌ أنّه الجزء على یصدق ال حیث ألنه ، األول االحتمال بطالن من بطالنه فیظهر:  الثانی وأما       

 هذا على یتنبه لم والعرف ، الفلسفیۀ وبالدقۀ البعیدة اإلحتماالت من ال العرف من تؤخذ األحکام موضوعات فألنّ:  الثالث وأما       
 فالظاهر اإلجتماعیۀ الهیئۀ المحرّم کون احتمال وأما» :  نقده فی -  ظله مد -  األساتیذ بعض قال ولذ ، وتوضیحه.  بیانه قبل االحتمال

 فعل وهو ، الحیوان تصویر عنوان على مترتب فیها الحکم إذ ، المسألۀ أخبار راجع من أذهان فی ینقدح ال مدرسی احتمال أنّه
1388(«...  األجزاء من الحیوان ترکّب بحسب مرکّب تدریجی . (  

 الصورة کون صدق المدار إنّما... » :  آخر تعلیق فی أسطر بعد قال ولذا ، اإلیرادات هذه إلى تفطن اإلیروانی المحقق ولعلّ       
 ال فربما ، باللحاف ومغطى بالرداء ملتفّاً أو للباس البساً أو عاریاً ، اضطجاع أو قعود أو قیام على ، تام إنسان أو تام حیوان صورة
 الصورة ذي جوانب من جانب نقش هو دائماً المجسم الغیر النقش أنّ عرفت قد بل ، وجهه سوى بدنه أجزاء من منقوشاً یکون

  ) . 1389(«منه جزء وصورة

 منّا مرّ کما ناقصۀ أو کانت تامۀً حیوان صورة أنّها على العرفی الصدق الصورة فی المدار بأنّ اعتراف سره قدس منه البیان وهذا       
  .  العالمین رب اللَّه والحمد ،

   

  التصویر فی الشرکۀ حکم:  الخامس    



 مع أیضاً باألول والتعلّق ، األخیر على المدار التدریج ومع مصورین کانا دفعۀً اثنین من الصنع حصل ولو» :  األکبر الشیخ قال       
  ) . 1390(« بالجامع الحکم یتعلّق التفریق ومع قوي النیۀ

 األخیر على المدار أنّ االُستاد شرح ففی التدریج ومع مصورین کانا دفعۀً إثنین من الصنع حصل ولو» :  الجواهر فی تلمیذه وقال       
 فی ما یظهر ومنه ، إلیهما االستناد لصدق األمر لأو من ذلک لهما المقصود کون فرض إذا ، أیضاً باألول التعلق األقوى لعلّ:  قلت ،

  ) . 1391(« بالجامع الحکم یتعلق التفریق ومع» :  ذلک بعد أیضاً قوله إطالق

 قصد ، فالمتمم تدریجاً أو ، معاً أثما دفعۀً تصویر فی اثنان اشترك وإذا» :  الجواهر صاحب تلمیذ بحرالعلوم آل علی السید وقال       
 البعض فعله أن إلى نظره ولعلّ ، له بدا ثم اإلتمام قصد إذا أیضاً واألول بل االستاذ جواهر وفی ، اإلقتصار أو له فبدا اإلتمام األول
 ، باإلتمام مراعى یکون أن حینئذ ینبغی إنّه:  وفیه.  الکل عن منعه باعتبار له فعله عند المنع فیشمله ، للجزئیۀ یتمحض اإلتمام بقصد

) 1392(« ممنوع اإلتمام عدم مع حتّى القصد بمجرد جزء کونه وتعین ، البدء من الحرمۀ عدم تبین وإلّا الحرمۀ تعلّق انکشف أتمه فإن
 .  

  .  منّا مرّ الذي النصه أستاذه کالم معنى نقل سره قدس أنّه الظاهر:  أقول       

 حرُم إتمامه فی له بدا ولو ، النصف هذا على الحیوان صدق مع إلّا یحرم لم غیر ال النصف قصد وإن» :  األعظم الشیخ وقال       
  ) . 1393(«...  لها إیجاد ألنّه الصورة بإکمال التصویر لصدق اإلتمام

 فقط المکمل فعل  فیحرم ، آخر شخص بتوسط اإلکمال کان ولو الصورة بإکمال التصویر صدق وإطالقه األعظم الشیخ وظاهر       
  .  ناقصاً بها أتى الذي البادئ فعل ال

 بفعل الموجود القدر کان إذا فیما أیضاً بالحرمۀ الحکم ذلک الزم» :  فقال قلناه ما على األعظم الشیخ کالم الیزدي السید وحملَ       
 مکلف بفعل الموجود ذلک کان سواء ، بعضها بل صورة یکن لم موجوداً کان ما ألنّ ، الصورة أوجد أنّه علیه یصدق ألنّه ، غیره
 هذا إلى بالنسبۀ اإلیجاد صدق هو المناط ألنّ ، أیضاً الصورة إیجاد له الفاعل قصد یکن لم ولو بل ، والمجنون کالصبی غیره أو آخر

 المحرَّم:  اُخرى وبعبارة.  الصورة إیجاد أو التصویر فعل هو المحرَّم أنَّ على مبنیۀ والمسألۀ ، مشکلٌ به االلتزام أنّ یخفى وال.  المتمم
 وعلى نفسیاً الفعل حرمۀ یکون األول على ، له ومحصالً محقِّقاً المرکب الخارجی الفعل یکون بسیط عنوان أو ، مرکب فعل عنوان
 مرکبۀ هی التی للصورة إیجاداً یکون ال البعض إیجاد إذ ، تصویراً کونه لعدم ، حراماً اإلتمام یکون ال باألول قلنا فلو.  مقدمیاً الثانی

 على بانیاً کان لو کما - المحرّم الوجه على له إیجاده کان وسواء ، غیره فعل من أو فعله من األول البعض کان سواء ، بالفرض
 فی حراماً اإلتمام یکون بالثانی قلنا وإن ، محلَّل وجه على أو - أتّمه ذلک بعد ثم االتمام فی له بدا بالبعض اإلتیان وبعد التصویر
  .  هذا ، الجمیع



 من یراد أن یمکن وال.  اآلتی الفرع فی ذکره فیما المصنف من الظاهر وهو ، یخفى ال کما األول المعنى هو األخبار من والظاهر       
 حراماً المرکب األول الفعل لیکون الصورة إیجاد أعنى -  البسیط العنوان وحرمۀ ذاتاً الفعل نفس حرمۀ أعنی ، معاً األمران األخبار
  .  جهتین من محرّماً الخارجی الفعل کون یستلزم أنّه مع ، معنى من أکثر فی لإلستعمال مستلزم ألنّه - مقدمیاً

 لم إذا أیضاً اإلیجاد حرمۀ فحواها من یستفاد لکن ، الفعل نفس حرمۀ کان وإن األخبار من الظاهر أنّ یدعى أن یمکن ، نعم       
  ) . 1394(« فتدبر ، المذکورة الصورة فی أیضاً اإلتمام حرمۀ ومقتضاه ، حراماً المرکب تمام یکن

 یحرم لم غیره أتّمه إذا أما» :  قال ،) 1395(«اإلتمام حرم إتمامه فی له بدا ولو» :  األعظم الشیخ قول ذیل فی اإلیروانی والمحقق       
  ) . 1396(« بحرام لیس الحرام وجزء الحرام من بجزء آت کالبادئ المتمم فإن ،

...  العمل بإتمام الحرمۀ تراعى فال ، عمداً به االشتغال حرمۀ إلّا لیس عرفاً الفعل حرمۀ أنّ ومن» :  األعظم الشیخ کالم وذیل       
 المجموع تحصل فإن المجموع حیث من ، المجموع صورة تصویر هو المحرَّم کون فرض بعد الکالم لهذا وجه ال» :  بقوله) 1397(«

 بالحرمۀ فالمتّصف ، به آتیاً یکن لم غیره عمل تمم لو أنّه کما ، بالحرام آتیاً یکن لم العمل یتم ولم اشتغل فإذا ، األخیر بالجزء یکون
  .  ختامه إلى بدوه من العمل مجموع هو

 الذي الجزء ذلک حرمۀ هذا معنى فإنّ ، للمبنى رفض ، فیه والشروع األخذ حرمۀ المرکب تحریم من یفهم العرف أن:  ودعوى       
 ینته لم ما محرّماً شروعه یکون ال ذلک ومع ، المجموع حیث من المجموع هو الحرمۀ معروض أنّ فرض قد إذ ، خلف هو به شرع
  ) . 1398(« الختام إلى

 من کل لفعل الحرمۀ إثبات عن األدلۀ قصور فالظاهر ، صورة عمل فی أکثر أو إثنان اشترك لو» :  الخمینی المحقق قال       
 عن عبارة والصورة التمثال أنّ ضرورة ، ریب بال منهما واحد على المثال مثّل أو الصور صور:  عنوان صدق بعدم أکثر أو الفاعلین
 فرق غیر من ، للحیوان مصوراً یکون ال للجزء والفاعل ، له صورة وال لحیوان تمثاالً تکون ال واألجزاء ، الخارجیۀ الصورة مجموع

 وترکیب األجزاء منهما واحد عمل أو ، اآلخر نصفه واآلخر نصفه أحدهما تصویر أو اآلخر إلى األول من بتصویره اشتغالهما بین
 الموجود هذا أي -  الصورة صدور کون ،«  صورة صور من» :  قوله من الظاهر فإنّ ، منها ء شی فی الصدق لعدم ، بینها اآلخر

 الصورة هیئۀ أوجد من أنّه بهما المراد یکون أن واحتمال...  منه صدورها عدم والفرض ، فاعل من - التمثال له یقال الذي الخارجی
 من للمتفاهم ومخالف اللفظ ظاهر عن بعید ، األجزاء بترکیب أو الباقی النصف بإتیان إما ، أتمهما من على صادق وهو المثال هیئۀ أو

  ) . 1399(« األخبار

 فهو المحرّم التصویر منهم واحد کل قصد فإن ، محرّمۀ صورة صنعۀ فی عدیدة أشخاص اشترك إذا» :  الخوئی المحقق وقال       
  ) . 1400(« المتشتتۀ األجزاء ترکیب غیر یحرم فال وإلّا ، حرام

 أو ، حرمته عدم أو ، واألخیر األول من کلّ فعل حرمۀ ففی آخر وأتمه إتمامه فی له بدا لو:  فرع» :  األردکانی المحقق وقال       
 هو المحرّم أنّ قلنا وإن ، محرّماً منهما واحد فعل یکون فال بالمجموع الحرمۀ بإختصاص قلنا إن وجوه ، األول دون األخیر فعل حرمۀ



 األول فعل حرمۀ یحتمل هذا على و ، اإلجتماعیۀ الهیئۀ تحصل بفعله إذ األخیر فعل حرمۀ فی إشکال فال اإلجتماعیۀ بالهیئۀ اإلتیان
  ) . 1401(«محرّماً فیکون حصولها فی دخل منهما کلّ لفعل فیکون ، اإلجتماعیۀ الهیئۀ حصلت لما فعله سبق ال لو إذ ، أیضاً

 ألنّ ، المفروض هو کما المجموع على إلّا یصدق ال بحیث کان إذا المحرَّم العنوان فإنّ» :  - مدظله - األستاذ شیخنا وقال       
 اتصاف فیکون ، قدمهما إلى قرنهما من تجسیمهما أو بنقشهما یکون وهذا تمثالهما وعمل اإلنسان أو الحیوان تصویر عنه المنهی
  .  وجه بال ذلک فی والمحرَّمات الواجبات بین فالتفرقۀ ، اإلرتباطیۀ الواجبات فی کما الجزء بتحقّق مشروطاً حراماً بکونه األول الجزء

 بفعل منهما کلّ بعلم ذلک وکان اآلخر بعضه تصویر واآلخر بعضه تصویر هذا قصد بأن - حیوان بتصویر اثنان اشتغل ولو       
 أن حیث ، «الْعدوانِو اإلِثْمِ علَى تَعاونُواْ والَ»:  سبحانه بقوله أخذاً ، الفرض فی البعض تصویر بحرمۀ اإللتزام یبعد فال - صاحبه
 ال کما الحرام ذلک تحقّق فی اإلشتراك حرمۀ اآلیۀ ومقتضى ، الحیوان تمام مکلَّف کلّ تصویر جواز عدم األولیۀ األدلۀ مقتضى
 اآلخر أنّ منه علم بال ، رأس بال مثالً الحیوان جسد تصویر أحد قصد إذا کما ، الصورة إتمام هو األدلۀ بحسب المحرَّم ولیس ، یخفى
 کلّ تصویر هو المحرَّم فإن ، الصورة لتلک إتماماً کونه باعتبار حراماً الثانی فعل یکون فال ، له الرأس برسم اآلخر وأکمله ، یکمله

...  بعضهما تصویر على یصدق ال أنّه کما ، إتمامهما مجرد على یصدق ال وتصویرهما ، صورتهما إتمام ال اإلنسان أو الحیوان مکلَّف
»)1402 . (  

 أتى لو هذا وعلى.  الجزء أو البعض یحرم فال ، جزئهما أو بعضهما على التمثال أو الصورة صدق عدم األدلۀ من الظاهر:  أقول       
 أیضاً الثانی ألنّ ، محرّماً أیضاً فعله یکن لم وأتمها األجزاء ببقیۀ آخر أتى لو ثم ، محرّماً فعله یکن لم البعض أو الجزء بهذا شخص

  .  حراماً یکون ال والبعض األجزاء بعض صور

 أجزائها بعض تصویر األول على یعین أیضاً والثانی أتّمه الثانی أنّ األول علم لو -  ظله مد - لالُستاذ تبعاً یقال أن یمکن ، نعم       
 اإلثم على التعاون فعلهما على یصدق -  الصورة ببقیۀ والثانی بالرأس األول یأتی بأن - مثالً الصورة یقسما بأن ، بها األول یأتی وأن

  .  منهما کلّ فعل فیحرم ، والعدوان

 بعنوان الجزء أوجد من فعل حرمۀ عدم سلّم ولو» :  یقول حیث - مدظله -  أساتیذنا بعض األخیر الفرع هذا إلى أشار ولعله       
 التصاویر إیجاد فی والمتعارف!  ؟ کیف ، األثم على التعاون بعنوان حرمته من أقل فال مرکب تدریجی  فعل أنّه بما التصویر

  الشرکۀ بنحو المحرَّمات ارتکاب إلى ووسیلۀ طریقاً هذا صار  حراماً هذا یکن لم فلو ، والتعاون المشارکۀ بنحو وقوعه والتماثیل
  ) . 1403(« فتدبر ، المقدس الشارع مذاق على اطّلع من ذوق الیقبله أمر وهذا ، الحرام وقوع عن فراراً

   

  بالتسبیب الصورة ایجاد حکم:  السادس    



 فیما إکراه غیر من علیه بعثه أو غیره أکره لو أنّه کما ، والتسبیب المباشرة بین التصویر فی فرق ال أنّه الظاهر» :  الیزدي الفقیه قال       
 کانت وإن األمرین من أعم ونحوه«  صورة صور من» :  السالم علیه قوله ألنّ وذلک ، إلیه الفعل یسند بحیث ، ضعیفاً المباشر کان لو

 من»  وقوله ،«  أتلف من»  وسلم وآله علیه اهللا صلى قوله فی کما ، القرائن بسبب األعمیۀ فهم یمکن فإنّه ، المباشرة فی ظاهرة األفعال
  .  وهکذا ، فکذا«  نفساً قتل

 المقام مثل فی وهی ، القرینۀ من التعمیم استفادة یمکن أنّه إلّا المباشرة صورة خصوص کان وإن الفعل ظاهر أنّ ، والحاصل       
 قتل من»  قوله مثل معنى أنّ ذلک فی والسرّ ، الالزمۀ دون المتعدیۀ باألفعال مختصۀ اإلستفادة هذه أنّ والظاهر.  الحکم مناط مالحظۀ

 ، المباشرة خصوص فی -  هو حیث من - ظاهراً کان وإن ، األمرین من األعم منه یراد أن فیمکن ، القتل أوجد من مثالً ،«  نفساً
 ، أعم یکون أن یقبل فال ، الذهاب أو الجلوس  به قام من منه المراد فإنّ ، ذلک نحو أو«  ذهب»  أو«  جلس من»  قوله مثل بخالف

 إلى نسبته یمکن فإنّه ، منه الصادر القتل بخالف ، الباعث للسبب جلوساً یکون أن یمکن فال ، الغیر بذلک قائم الغیر جلوس إذ
  ) . 1404(«...  فتدبر ، السبب

 الحرام فی الغیر إلقاء أنّ الجاهل تغریر حرمۀ عن البحث فی عرفت قد» :  الیزدي السید مقالۀ إلى ناظراً الخوئی المحقق وقال       
 األولیۀ األدلۀ نفس أن ، المذکور المبحث فی  عرفت قد بل.  والتسبیب المباشرة بین التصویر حرمۀ فی فرق فال وعلیه ، حرام الواقعی
 فی کما المناط ومالحظۀ التعمیم استفادة فی  نحتاج فال هذا وعلى ، المحرَّمات إیجاد فی والتسبیب المباشرة بین الفرق عدم تقتضی
  ) . 1405(« اهللا رحمه السید حاشیۀ

 دون من ، العرفی الفهم بحسب والتسبیب المباشرة صورتی تشمل ، المحرّمات حرمۀ على الدالۀ األولیۀ األدلۀ من الظاهر:  أقول       
 مع سرهم قدس العلَمین علیه کما له التسبیب أو للفعل المباشرة تحرم أیضاً التصویر حرمۀ فی هذا وعلى ، للتعمیم القرینۀ إلى إحتیاج

  .  االستدالل فی إختالف

   

  الحدیثۀ واآلالت بالمکائن الصور إیجاد حکم:  السابع    

 الفاعل بید للمصنوع إلّا الیشمالن وهما ، المثال وتمثیل الصور تصویر حرمۀ هو األدلۀ من الظاهر إنّ» :  الخمینی المحقق قال       
 إلیجاد فالیشمالن ، الروایات صدور عصر فی کذلک الصور صنعۀ کانت کما ، وبیده منه التصویر عمل صدور بمعنى ، مباشرة
 الصور ألجلها فخرجت بها البرقیۀ القوة إلتصال أحد وباشر المجسمات إلیجاد صنعت مکینۀ فرضت فلو ، کان ما کیف الصور

 کان إلیه نسبا فلو ، علیه المثال وتمثیل الصور تصویر صدق لعدم ، حرمته على األدلۀ تلک تدلّ ولم حراماً یفعل لم ، منها المجسمۀ
 ، الفاعلۀ قوته من صدورهما األعصار تلک فی سیما«  مثاالً مثّل»  أو«  صوراً صور من»  ظاهر فإنّ ، والتجوز التأویل من بضرب
 ، منه العکس أخذ أو المتعارفۀ بالمطابع الکتابۀ أوجد من یشمل ال«  کتاباً کتب من»  قوله أن فکما ، لتصویرها المباشر هو فیکون
 لیسا العکّاس وکذا ، للصور العاملۀ المکینۀ صاحب کذلک ، شیئاً کتب ال و کاتباً لیس العکوس وأخذ المطبعۀ عمل فمباشر



 فی المنطبعۀ العکوس بین فرق غیر من وقرینۀ بدلیل إلیه والیصار ، والتجوز التأویل من  بضرب إلّا ، والمثُل للصور وممثِّلین مصورین
  ) .1406(« أوضح األول فی الصدق عدم کان وإن الصحائف إلى منها والمنعکسۀ الزجاجۀ

 النهی أنّ کما ، الصورة إیجاد عن النهى هو والتمثیل التصویر عن الناهیۀ المتقدمۀ األدلۀ من الظاهر» :  الخوئی السید قال ولکن       
 بالصیاغۀ أو بالطبع أو بالید یکون أن بین التصویر حرمۀ فی یفرق فال وعلیه ، الخارج فی إیجادها عن نهی المحرَّمۀ األفعال سائر عن
  ) . 1407(«...  تدریجیاً أم -  الطابعۀ باآللۀ کان إذا کما -  دفعیاً أمراً ذلک أکان سواء ، بالنسج أو

 المعدة باألجهزة الصورة أخذ المحرَّم التصویر من لیس بأن الحکم بعد سره قدس السبزواري األعلى عبد السید المحقق وقال       
 ، القدیمۀ األزمنۀ فی الشائع الید بعمل کان ما األدلۀ من المنساق کان أن بعد لألصل» :  علیه مستدالً ، وکیفیاتها أقسامها بجمیع لذلک

 هو حینئذ فیه والمرجع ، المشتبه الموضوع فی به تمسک حینئذ بالدلیل التمسک ألنَّ ، الشمول عدم فی یکفی الشمول فی والشک
 للشک ، مخصوصۀ قوالب فی الخاصۀ المکائن تصبه الذي البالستیک من الحاضر عصرنا فی المصنوعۀ المجسمات وکذا.  األصل

  ) . 1408(« عنه األدلۀ النصراف إشکال المحرَّم التصویر من القالب کون وفی ، األصل إلى فیها فیرجع المحرَّم التصویر من کونها فی

 و بأنواعه القلم نحو ، الخاصۀ وآالته الید بمباشرة والمثال الصورة عمل هو التصویر حرمۀ فی الواردة األدلۀ من الظاهر:  أقول       
 فی الحرمۀ أدلۀ داللۀ عن خارج فهو الحدیثۀ بالمکائن والمجسمۀ المثال إحداث أو بالمطابع الصورة إحداث وأما.  وغیرهما المسمار

  .  سره قدس الخوئی للمحقق وخالفاً سرهما قدس والسبزواري الخمینی المحققین من مرّ کما ، المقام

 بها العمل عن الروایات تنصرف ولذا الروایات صدور زمن فی الحدیثۀ واآلالت والمکائن المطابع هذه تکن لم أنه:  أدعی ال       
  .  باستخدامها الصادرة واألفعال

 یطلق بل ، مثاالً مثّل أو صورة صور أنّه الحدیثۀ واآلالت والمکائن المطابع بهذه العامل عمل على یطلق ال العرف أنّ:  أدعی بل       
  .  ممثِّل أو مصور أنّه علیه یصدق وال ، غیرهما أو المطبعۀ أو المعمل فی عامل أنّه عمله على

 هو کما محرّماً یکن لم ونحوها البالستیکیۀ المواد أو األوراق نحو للعمل الالزمۀ بالمواد اإلتیان أو الکهربائیۀ بالقوة اآللۀ وإتصال       
  .  واضح

 أو ، واألفالم العکوس وأخذ المصورة اآللۀ وهی الکامیرا:  نحو الحدیثۀ باآلالت والمثل الصور إیجاد جواز ذکرنا مما ظهر قد       
  .  نحوها أو بالمکائن أو بالمطابع أو بالکامبیوتر الصورة إیجاد

 فلذا ، ونحوها والکامبیوتر الحدیثۀ المصورة واآلالت والکامیرا والمکائن بالمطابع الصور إیجاد بین فرقاً نرى ال نحن ، وبالجملۀ       
  .  أیضاً زماننا فی المتداول العکس أخذ یجوز

 بالتخطیط النقش من الصورة إیجاد أنحاء بین فرق ال» :  یقول حیث سره قدس الیزدي السید مقالۀ ضعف ظهر ذکرنا ومما       
  ) . 1409(« فتدبر ، یخفى ال کما تصویر أیضاً فإنّه ، زماننا فی المتداول العکس فیشمل ، ذلک وبغیر وبالحک



 ذهب - بیانه مرّ کما - الحدیثۀ واآلالت والمکائن بالمطابع الصورة إیجاد حرمۀ إلى ذهابه مع سره قدس الخوئی المحقق ولکن       
 أخذ هو وإنّما المحرَّمۀ للصورة إیجاداً کونه لعدم ، زماننا فی المتعارف العکس أخذ یحرم فال... » :  وقال العکس أخذ جواز إلى

 المکینۀ على ظلّه فیقع  ، النور ینوب بینها حائالً کان العکاسۀ المکینۀ مقابل فی وقف إذا اإلنسان فإن ، الدواء بواسطۀ له وإبقاء للظلِّ
  ) . 1410(«!  ؟ المحرّم التصویر من هذا وأین ، ظلٍّ لذي صورة فیکون ، الدواء ألجل فیها ویثبت

  :  ظلُّهم مد وغیرهم تالمیذه أعالم بعض الخوئی السید على استشکل ولکن       

 ما:  األول ، أمرین باآللۀ الصورة أخذ فی... » :  یقول المستحدثۀ المسائل کتابه فی - ظله مد -  الصادق فقه صاحب:  األول فمن       
 علیه یصدق ال واألول ، هناك المحفوظ الظل ذلک من الصورة أخذ:  الثانی ، بالدواء فیها وإثباته اآللۀ على الظل وقوع من ذکره

 أنّه:  فتحصل...  الصورة إیجاد أنّه فعله على ویصدق حقیقۀ صورة فهو الثانی أما و ، الیحرم ولهذا الصورة عکس هو وإنّما الصورة
 الحرمۀ اختصاص عرفت قد ولکن المصور یعمله الذي الثانی العمل أي -  باآللۀ الصورة أخذ یحرم مطلقاً التصویر بحرمۀ القول على

  ) . 1411(« الجواز فی إشکال فال ، بالمجسمۀ

 وبعبارة ، العرف األلفاظ من المقاصد استفادة فی المیزان إنّ» :  یقول حیث - مدظله - المطالب عمدة صاحب أیضاً األول ومن       
 فی المتداول العکس على یصدق العرفی المفهوم من بماله التصویر أنّ فی إشکال وال ، المفاهیم تشخیص فی محکَّم العرف اُخرى
  ) . 1412(« الحرمۀ أي ، الحکم علیها فیترتب ، زماننا

 جمیع إلى بالنسبۀ المحرَّم التصویر أوالً عمم ما بعد» :  سره قدس علیه مستشکالً یقول -  ظله مد - أساتیذنا بعض الثانی ومن       
 بمباشرة حصل وقد ، إشکال بال المصور فاعله وعلى الصورة علیه یصدق إذ ، منها المتعارف العکس إلستثناء وجهاً نرى ال أقسامه

  ) . 1413(«...  اهللا رحمه قال کما بالدواء واُبقیت اآللۀ واستخدام العکّاس

 - تمامه تقدیر على نقشاً ولو - التصویر حرمۀ على دلّ ما أنّ یخفى ال ثم» :  ویقول اُستاذه یؤید - ظله مد -  األستاذ شیخنا ولکن       
 نقشاً وعملها الصورة إیجاد حرمۀ تقدم ما ظاهر فإنّ وذلک ،( گرفتن عکس) بالفارسیۀ عنه المعبر زماننا فی المتعارف التصویر یعم ال

...  مدلولها فی داخل فغیر المتعارف التصویر هذا فی کما آخر ء شی فی ء الشی من الواقعۀ الصورة بقاء على العمل وأما.  ومجسمۀ
»)1414 . (  

 بناء وأما.  واضح وجوازه العکس فحکم الحدیثۀ واآلالت والمکائن بالمطابع الصورة إیجاد جواز من ماذکرنا على بناء:  أقول       
 أدلۀ النصراف ، الجواز هو فحکمه أیضاً الحدیثۀ باآلالت الصورة إیجاد حرمۀ من سره قدس الخوئی المحقق إلیه ذهب ما على

 قدس اإلصبهانی الفقیه یرى وهکذا -  ظله مد - األستاذ وشیخنا سره قدس الخوئی المحقق اختاره کما اإلیجاد هذا مثل عن الحرمۀ
 مفسدة علیه یترتب لم إذا به بأس فال ، زماننا فی المتداول العکس التصویر من لیس أنّه الظاهر» :  یقول حیث وسیلته فی المسألۀ سره

»)1415 . (  

   



  الخیالی الحیوان تصویر حکم:  الثامن    

 مشارك حیوان صورة من ذهنه فی یتخیله ما تصویر فی( الحرمۀ أي) الحکم جریان یقوى قد بل» :  الجواهر صاحب قال       
  ) . 1416(« مثالً وأوضاعها أعدادها دون األجزاء کلی فی الحیوان من الخارج فی للموجود

 یوجد لم وإن الحرمۀ تعلقت ذراعاً عشرون مثالً ذیله فرساً مثالً صور إذا» :  سره قدس العلوم بحر آل علی السید تلمیذه وقال       
  ) . 1417(« الروح بذي الحرمۀ اختصاص على بناء یحرم لم بالنوع مخترعاً حیواناً صور لو:  نعم ، النوع بوجود إکتفاء ، کذلک فرس

 على بناء -  الحیوان فی فرق ال» :  وقال مطلقاً الخیالی الحیوان تصویر فی الحرمۀ إلى ذهب سره قدس الیزدي الفقیه ولکن       
 صور إذا کما -  أصالً الخارج فی موجود غیر حیوان صورة اخترع فلو ، أوال الخارج فی موجوداً نوعه من کونه بین -  به االختصاص

  ) . 1418(«األدلۀ إلطالق أیضاً حراماً کان - غریب شکل على کثیرة وأجنحۀ عدیدة رؤوس له حیواناً

 الحیوانات من لنوع فرداً منها کان ما سواء مطلقاً للحیوانات الصورة تصویر فیحرم... » :  وقال سره قدس الخوئی المحقق وتبعه       
  ) . 1419(« األدلۀ إلطالق وذلک ، الخیالیۀ الحیوانات من ونحوه کالعنقاء کذلک یکن لم وما ، الموجودة

  ) . 1420(« اإلطالقات فتشمله أیضاً علیه الحیوان لصدق» :  وقال سره قدس السبزواري المحقق وتبعهما       

 فی موجوداً کونه بین الفرق عدم فالظاهر ، بالحیوان الحرمۀ اختصاص على بناء» :  وقال - مدظله -  أساتیذنا بعض وتبعهم       
 األمر روایات وشمول األدلۀ إلطالق ، التجسیم بنحو کانت إذا سیما وال ، أجنحۀ ذي فرس أو مثالً کالعنقاء خیالیاً موجوداً أو الخارج

  ) . 1421(« یضرّ فال بدوي انصراف الموجود الخارجی الحیوان إلى وانصرافه.  ونحوها بالنفح

 هذا أساس وعلى ، روح ذا أو حیاً أو الحیاة نعمۀ له کان من بالحیوان المراد أنّ البحث هذا من األول الفرع فی منّا مرّ قد:  أقول       
 نوعه یکن لم أو ذراعاً عشرون ذیله فرس نحو موجوداً نوعه کان سواء الخیالی للحیوان الصورة کانت إذا الحیوان من التعریف
 حیاة الخیالی الحیوان لهذا یکن لم حیث ، ونحوها کثیرة أجنحۀ ذو کان أو إنسان رأس رأسه الذي الفرس أو العنقاء نحو بموجود

 بأي الخیالی الحیوان صورة فی بالحرمۀ الحکم یمکننا فال ، المقام فی الحیوان من مصطلحنا من فیخرج ، روحٍ ذا أو حیاً یکن ولم
  .  آنفاً کالمهما مرّ کما سرهما قدس الفقه برهان صاحب وتلمیذه الجواهر صاحب الفروض بعض فی ووافقنا.  کان وجه

 الکاریکاتوریۀ بالصور المسماة هذا زماننا فی الدارجۀ الصور حکم منه ظهر ، مطلقاً الخیالی الحیوان تصویر جواز ثبت فإذا       
 فی  المصطلح الحیوان صدق لعدم ، الکامبیوتر نحو الحدیثۀ باآلالت أو والقلم بالید تعمل کانت سواء ، جوازهما من والکارتونیۀ

  .  باألحکام العالم واللَّه ، لهما المقام

 بأس فال ، عقالئی لغرض صنع الحیوان أو اإلنسان یشبه خاص جسم وهو ، بالروبات الیوم یسمی ما حکم ذکرنا مما ظهر وهکذا       
 حیواناً أو إنساناً أشبهت سواء ، کانت نحو بأي الروباتات عمل فیجوز ، علیه المقام فی المصطلح الحیوان صدق لعدم وعمله بصنعه
  .  العالم هو سبحانه واللَّه.  یشبه لم أو خاصاً



   

  وغیره الحیوان بین المشترکۀ الصورة حکم:  التاسع    

  ) . 1422(« فیها ظهور ألحدهما یکن لم إن ، القصد اتّبع وغیره الحیوان بین الصورة اشترکت ولو» :  سره قدس األکبر الشیخ قال       

 فیها ظهور ألحدهما یکن لم إن ، القصد اتبع غیره أو الحیوان بین الصورة اشترکت ولو» :  سره قدس الجواهر فی تلمیذه وقال       
»)1423 . (  

 هو ما على ، إلیه أشرنا کما القصد على فیها المدار یکون وغیره الحیوان بین المشترکۀ الصورة» :  سره قدس الیزدي الفقیه وقال       
  .  بالقصد المشترکات تمییز کون من المقامات سائر فی المقرَّر

  .  اإلباحۀ فاألصل ، أیضاً الجواز دلیل فی تدخل ، المنع دلیل فی تدخل کما ألنّها ، مطلقاً حرمتها بعدم یقال قد ولکن       

 مع ، متعارضین ویکونان الدلیلین تحت تدخل حینئذ إذ ، وإثباتاً نفیاً الحکم فی معتبراً القصد یکن لم لو یصح إنّما هذا أنّ:  وفیه       
  .  فتأمل ، الحرمۀ لجهۀ والترجیح التزاحم باب من کونه التقدیر هذا على یمکن أنّه

 یشکل ولکن ، هذا.  الغیر قصد مع غیره وتصویر قصده مع الحیوان تصویر فیصدق -  الواقع هو کما -  القصد اعتبار مع وأما       
 وال ، الخصوصیۀ قصد غیر من مشترکۀ أنّها یعلم التی الصورة هذه إیجاد إلّا یقصد ال أن بمعنى ، الجامع القدر قصد إذا فیما الحال
  ) . 1424(« فتدبر ، حینئذ الحرمۀ بعدم الحکم یبعد

 عن الحکایۀ قصد إذا إلّا حراماً ذلک یکن لم ، وغیره الحیوان بین مشترکۀ صورة صور إذا» :  سره قدس الخوئی المحقق وقال       
  ) . 1425(« الحیوان

 أو غیرها قصد إذا أما ، بذلک وتحرم الحیوان تصویر فی فتدخل ، حیوان صورة أنّها مصورها قصد إذا المشترکۀ الصورة:  أقول       
  .  باألحکام العالم واللَّه ، تحرم فال الحیوان تصویر فی تدخل فلم أصالً شیئاً یقصد لم

   

  ؟ ال أم الحیوان بصورة ملحقۀ والمضغۀ والعلقۀ البیضۀ صور هل:  العاشر    

  ) . 1426( )1427(القزّ وبزر والمضغۀ والعلقۀ البیضۀ تصویر المحظور من ولیس» :  األکبر الشیخ قال       

  ) . 1428(« الحیوان منشأ هو مما ذلک ونحو والعلقۀ البیضۀ صورة بالحیوان یلحق وال» :  المفتاح فی تلمیذه وقال       

 به بأس ال الحیوان نشوء هو مما ذلک ونحو القزّ وبزر والمضغۀ والعلقۀ البیضۀ وتصویر» :  الجواهر صاحب اآلخر تلمیذه وقال       
»)1429 . (  



 ذلک ونحو القزّ بزر أو المضغۀ أو العلقۀ أو البیضۀ صورة على یصدق ال وحیث ، الحیوان تصویر حرمۀ األدلۀ من الظاهر:  أقول       
  .  العالم هو سبحانه واللَّه ، صورها وعمل بتصویرها بأس فال عرفاً حیوان صورة أنّها ، الحیوان منشأ هو مما

   

  ؟ صور إذا المکلف غیر منع یجب هل:  عشر الحادي    

  ) . 1430(« قوة من یخلو ال عنه الصبیان منع بوجوب القول» :  األکبر الشیخ قال       

 ، أیضاً العمل عن مکلَّف غیر هو ممن ونحوهم الصبیان منع بعدم بأس ال» :  وقال االُستاذ على الجواهر صاحب تلمیذه رد ولکن       
  ) . 1431(« قوة من یخلو ال المنع بوجوب القول أنّ االُستاد شرح فی لکن ، وغیره لألصل

 باشر إذا المکلَّف یرغ منع وجوب عدم الظاهر» :  یقول حیث سره قدس الیزدي الفقیه المقام فی الردع وجوب عدم إلى وذهب       
 حرمۀ أو المنع وجوب على الدلیل لعدم وذلک ، الممکِّنِ إلى الفعل یسند بحیث یکن لم إذا أیضاً تمکینه جواز بل ، بنفسه ذلک

 ، أصالً الخارج فی وجودها یرید ال بحیث بها الشارع إهتمام الخارج من أو أدلتها من یعلم لم التی المحرَّمات سائر فی کما التمکین
  .  منها المکلّف غیر منع یجب ال فإنّه

 من صدر ولو المنع یجب -  ذلک ونحو المؤمن عرض وهتک النفس کقتل -  وجوده الشارع یرد لم ما قبیل من کان فیما ، نعم       
 یجب:  نعم ، معذور هو  منْ ونحوهما والغافل الجاهل المکلَّف منع یجب ال وکذا...  ، القبیل هذا من لیس المقام أنّ ومعلوم ، البهائم

 المقدمات تهیئۀ بمعنى ، أیضاً تمکینهما یجوز وهل.  الشرعیۀ األحکام فی  للجهال اإلرشاد وجوب باب من بالحکم الجاهل تنبیه
 غیر وبین بینهما والفرق ، الجواز عدم الظاهر ؟ ال أو المکلَّف غیر فی قلنا کما عرفاً إلیه الفعل إسناد عدم فرض مع علیه وبعثهما

 فإنّه والغافل الجاهل فعل ، بخالف أصالً مکلّف غیر ألنّه ، أیضاً واقعاً مبغوض غیر المکلَّف غیر فعل أنّ -  الصبی مثل -  المکلّف
 فتدبر ، فیه المالک أسلفنا ما على جائز غیر وهذا المحرّم إیجاد على تمکین فتمکینهما ، معذورین کونهما األمر غایۀ الواقع فی محرَّم

»)1432 . (  

 نعم.  بمکلفین لیسوا ألنّهم ، التصویر بنفسه باشر إذا المکلَّفین غیر من ونحوه الصبی منع یجب ال أنه کالمهم من الحاصل:  أقول       
  .  األحکام تعلیم وجوب باب من بالحکم الجاهل إرشاد یجب: 

.  أصالً حقّهما فی التکلیف ورود لعدم ، والمجنون الصبی إلى بالنسبۀ بأس فال لهم التصویر أسباب وتهیئۀ المکلَّف تمکین وأما       
  .  یتنجز لم ولکن موجود حقِّهما فی التکلیف ألنّ ، یجوز فال الغافل أو الناسی أو الجاهل إلى بالنسبۀ تمکینه وأما

  ) . 1433(کتابه إلى شئت إن فراجع ، توضیح المقام فی -  مدظله - أساتیذنا ولبعض       

   



  علیها والمعاملۀ الصور اقتناء:  عشر الثانی    

 یجوز ال أو عصیاناً أو غفلۀً أو جهالً أو نسیاناً وجدت ما بعد الصور اقتناء یجوز فهل مطلقاً الحیوان تصویر حرمۀ تسلیم بعد       
   ؟ إبقاؤها یجوز ال مما وغیرها القمار وآالت األصنام وزان وزانها وتکون وإمحاؤها إفناؤها یجب بل اقتناؤها

  :  قوالن المسألۀ فی       

 فی الشیخان بذلک أفتى ، اقتنائها حرمۀ بل ، بها والتکسب وابتیاعها الصور بیع حرمۀ هی القدماء بین المعروف -  1       
) 1437(الکافی فی الحلبی الصالح أبى کالم إطالق مقتضى وهذا) 1436(، المراسم فی والدیلمی) 1435(النهایۀ و) 1434(المقنعۀ

  ) . 1438(السرائر فی الحلی إدریس وابن

:  منهم ، التحقیق أعالم من جماعۀ وتبعه ، اقتنائها جواز إلى) 1439(المقاصد جامع فی الکرکی الثانی المحقق ذهب ولکن -  2       
 مفتاح فی العاملی السید وتلمیذه) 1441(القواعد شرح فی األکبر الشیخ الفقیه وجدنا) 1440(الفائدة مجمع فی األردبیلی المحقق
  ) .1445(المحرمۀ المکاسب فی األعظم والشیخ) 1444(المستند فی والنراقی ،) 1443(الجواهر وصاحب) 1442(الکرامۀ

  :  الوجوه من بعدة الصور اقتناء لحرمۀ یستدل أن ویمکن       

 بالنسبۀ الفاعل من الصادر فإن ، باإلعتبار ومختلفان ذاتاً متحدان والوجود اإلیجاد أنّ ولکن الصور بإیجاد علقت النهی إنّ:  األول       
  .  أیضاً حراماً الوجود صار وحراماً عنه منهیاً اإلیجاد کان فإذا ، وجود القابل إلى وبالنسبۀ إیجاد إلیه

  .  الشارع عند مبغوضاً الصورة وجود کون على یدلّ فال ، للمصور فعل أنّه بما الصورة بإیجاد تعلق النهی أن:  وفیه       

 اسم بالعنوان یتعلق ولم وعملها وترسیمها وإیجادها إحداثها یعنی للصورة المصدري بالعنوان تعلق النهی:  اُخرى وبعبارة       
  .  واقتناؤها وحفظها ووجودها بقاؤها یعنی لها المصدري

 المسجد فی النجاسۀ إیجاد حرمۀ ، نحو ، واإلبقاء اإلحداث حرمۀ بین المالزمۀ على تدلّ قرینۀ وجود مع النهی یکون ربما ، نعم       
  .  مفقودة هنا القرینۀ ولکن ،

 لم ما بأس ال:  فقال ؟ والقمر والشمس الشجر تماثیل عن السالم علیه اللَّه عبد أبا سألت:  قال مسلم بن محمد صحیحۀ:  الثانی       
  ) . 1446(الحیوان من شیئاً یکن

 إقتناء هو المقام فی لإلبتالء مورداً یکون وما ، وأمثاله السائل البتالء مورداً یکون عما غالباً یقع ء شی عن السؤال أنّ:  بتقریب       
 من البد ولذا ، فقط  الخواص من بعدة یختص تخصصی فعل فهو وإحداثها الصور عمل وأما ، وشراؤها وبیعها بها والتزین الصور
  .  الحیوان من کانت إذا وبیعها الصور اقتناء حرمۀ على الصحیحۀ هذه حمل

  .  سره قدس)1447(اإلیروانی المحقق علیه کما التحریم من أعم وهو ، البأس ثبوت الصحیحۀ من یستفاد ما غایۀ:  قلت إن       



 الجواز فی ظاهرة«  بأس ال»  کلمۀُ أن کما ظاهرة التحریم فی«  البأس»  کلمۀ ألنّ ، تام غیر الجلیل المحقق هذا ذکره ما:  قلت       
  .  المطلق

 عمالً العمل هذا کون مع وإحداثها الصور عمل حکم عن السائل وسؤال بها المراد أن ظهر الروایۀ فی التام التأمل بعد:  وفیه       
 علیهما الصادقین أصحاب من والمشایخ الفقهاء من وهو مسلم بن محمد وراویها الروایۀ فی السائل ألنّ ، بالخواص یختص تخصصیاً

 یعلم أن البد فقیه ألنّه ، الخواص إلّا بها الیبتلی التی المسائل حتّى الفقهیۀ المسائل جمیع عن یسأل مسلم بن محمد ومثل السالم
  .  جمیعها

 فرع اإلقتناء حرمۀ احتمال أن إلى مضافاً ، الصور عمل فی ظهورها ندعی بل ، اإلقتناء فی الروایۀ ظهور نسلم ال إنّا:  والحاصل       
  .  سره قدس) 1448(األعظم الشیخ علیه تفطن کما عمله یحرم ال ما اقتناء حرمۀ یحتمل ال إذ ، عملها حرمۀ

       على فتدلّ ، معاً واإلقتناء العمل تشمل بحیث إطالقها:  یقال أن یمکن ما فغایۀ الصور عمل فی الصحیحۀ ظهور عن تنزلنا لو:  ثم 
) 1449(«...  وغیرهما واإلقتناء العمل من أعم أنّها اإلنصاف» :  وقال سره قدس الیزدي الفقیه علیه کما معاً واقتنائها الصور عمل حرمۀ

 .  

 الروایات على والعمل.  الصور اقتناء جواز فی الواردة الروایات تعارضها ، االقتناء حرمۀ على وداللتها إطالقها فرض وعلى       
  .  الکراهۀ على الصحیحۀ وتحمل ، المجوزة

  .  أیضاً الکراهۀ على الصحیحۀ حمل من فالبد المجوزة الروایات تعارضها االقتناء فی ظهورها سلّمنا ولو       

 نظیر محضاً الفساد منها ء یجی التی کلّها هی حرام التی الصناعۀ اللَّه حرّم إنّما» :  العقول تحف روایۀ فی الوارد الحصر:  الثالث       
 وأخذ به والعمل تعلیمه فحرام الصالح وجوه من ء شی منه وال فیه یکون وال محضاً الفساد وفیه منه یکون وما...  والمزامیر البرابط
  ) . 1450(« کلّها الحرکات وجوه جمیع من فیه التقلّب وجمیع علیه األجر

 مثل یکن لم ما التصاویر صنوف وصنعۀ» :  السالم علیه قال حیث ، األرواح لذوات التصاویر صنعۀ حرمۀ أیضاً فیها ورد وقد       
  ) . 1451(« الروحانی

 ، حراماً فیها والتقلبات الحرکات وجوه جمیع تکون حراماً تکون صناعۀ وکلّ ، الحیوان صور صنعۀ حرمۀ فیها ورد أنه ویعنی       
  .  حراماً فیکون اقتناؤها التقلبات ومن

  .  الکتاب هذا أول فی منّا مرّ کما متنها اضطراب إلى مضافاً ، إلیها اإلستناد یمکن فال ، سنداً لها لیس مرسلۀ الروایۀ:  أوالً:  وفیه       

 والروایات المصور فعل الصور وعمل ، فاعلین من صدرا ربما فعالن فهما ، اإلقتناء إلى یسري ال التصویر عمل حرمۀ:  وثانیاً       
 هو کما الفعلین بین مالزمۀ وال لها وجه فال الصور اقتناء إلى الحرمۀ هذه سریان وأما ، روح لذات الصورة کانت إذا حرمته على تدلّ

  .  واضح



 ، والمباحۀ المحلّلۀ المنافع علیها یترتب ما کثیراً ألنّ ، محضاً الفساد منه ء یجی مما الصور عمل أنّ فی یناقش أن یمکن:  وثالثاً       
 عمل یدخل لم وإذا ، العقول تحف روایۀ فی الوارد الحصر فی تدخل فال.  والعلماء األعاظم بعض صور وحفظ والتعلّم التعلیم:  نحو

  .  فیه االقتناء یدخل لم االُولى فبالطریق الحصر فی الصور

 وآله علیه اهللا صلى اللَّه رسول بعثنی:  السالم علیه المؤمنین أمیر قال:  قال السالم علیه اللَّه عبد أبی عن السکونی معتبرة:  الرابع       
  ) . 1452(قتلته إلّا کلباً وال سویته إلّا قبراً وال محوتها إلّا صورة تدع ال:  فقال المدینۀ إلى وسلم

  .  وإمحاؤُها إفناؤها وجب بل واقتناؤها إبقاؤها یجوز ال یعنی ، الصورة محو لزوم على تدلّ بظهورها والمعتبرة       

 رسول بعثنی:  السالم علیه المؤمنین أمیر قال:  قال السالم علیه اللَّه عبد أبی عن القداح ابن خبر الداللۀ فی المعتبرة هذه ونظیر       
  ) . 1453(الصور وکسر القبور هدم فی وسلم وآله علیه اهللا صلى اللَّه

  ) . 1454(المحاسن کتابه فی حسن بسند الثانیۀ والروایۀ ، معتبر بسند االُولى الروایۀ البرقی وروى       

  .  تام غیر - االُولى الروایۀ إلى بالنسبۀ) 1455(الفقاهۀ مصباح فی ورد کما -  السند بضعف الروایتین فی فاإلشکال       

  .  إبقائها وکراهۀ اإلستحباب على الصور محو فی الوارد األمر حمل تقتضی السیاق قرینۀ:  أوالً:  فیهو       

  .  تام غیر اإلستدالل على اإلشکال فهذا.  وجودها عدم أعنی ، السیاق قرینۀ حجیۀ بعدم الرد هذا فی یناقش أن یمکن ولکن       

 فی بها یستدل أن یمکن فال ، الخصوصیات مجهولۀ شخصیۀ خاصۀ قضیۀ فی واردتان الروایتین إنّ:  یقال أن یمکن:  وثانیاً       
  .  المقام

 موضوع فی وارد النبوي إنّ» :  اإلیروانی المحقق قال ولذا -  شخصیۀ واقعۀ أي - واقعۀ فی قضیۀ فی وردتا إنّهما:  اُخرى وبعبارة       
1456(«...  مسنّمات وقبورها مؤذیات وکالبها أصناماً کانت المدینۀ تصاویر فلعل ، شخصی . (  

  .  العرف فی حجۀ والظهور ، الروایۀ ظاهر خالف بأنّه أیضاً الرد هذا فی یناقش أن یمکن ولکن       

 تجویز فی الواردة الروایات بقرینۀ ، وإفنائها الصور إمحاء لزوم على الروایتین داللۀ تمت لو:  اإلشکال فی العمدة وهی:  وثالثاً       
 إبقاء عن النهی بحمل نلتزم نعم... » :  - مدظله -  االُستاذ شیخنا قال ولذا ، األخبار بین جمعاً  الکراهۀ على تحمالن الصور اقتناء

  ) . 1457(« اقتنائها فی الترخیص فی الظاهرة اآلتیۀ للروایات بل السیاق بقرینۀ ال لکن ، الکراهۀ على الصورة

:  قال ؟ بها یلعب أن یصلح هل التماثیل عن سألته:  قال السالم علیه جعفر بن موسى أخیه عن جعفر بن علی خبر:  الخامس       
  ) . 1458(ال



 أن یصلح ال:  فقال ؟ التماثیل عن أباه سأل أنّه السالم علیه موسى أخیه عن جعفر بن علی عن صحیح بسند نحوها البرقی روى       
  ) . 1459(بها یلعب

  ) . 1460(بها یلعب أن یصلح ال التماثیل:  قال ومضمرته المثنى مرفوعۀ ونظیرها       

  :  اآلتیۀ الثالثۀ االُمور تمامیۀ مع بالروایۀ اإلستدالل یتم:  بتقریب       

  .  الشطرنج فی بها یلعب لتیا بالتماثیل تنحصر وال الصور جمیع تشمل مطلقۀ الروایۀ فی الواردة التماثیل:  األول       

  .  الحرمۀ فی«  یصلح ال»  کلمۀ ظهور:  الثانی       

  .  اقتناؤها:  ومنها ، الصور فی والتقلبات التصرفات جمیع حرمۀ  بحرمته والمراد ، له خصوصیۀ ال اللعب أنّ:  الثالث       

  :  الثالثۀ االُمور جمیع فی یناقش أن یمکن:  وفیه       

 االستدالل بطل اإلحتمال جاء فإذا ، إختصاصها احتمال من أقل وال ، الشطرنج فی إلّا معهود غیر بالتماثیل اللعب فبأنّ:  األول أما       
 .  

  .  الحرمۀ من أظهر الکراهۀ فی هی بل ، الحرمۀ فی«  یصلح ال»  کلمۀ ظهور فبعدم:  الثانی وأما       

  .  بینهما مالزمۀ وال ، بها یلعب وال الصور تقنی أن یمکن ألنّه ، اإلقتناء حرمۀ من أعم اللعب فحرمۀ:  الثالث وأما       

 ، الشطرنجیۀ بالتماثیل اللعب ینحصر وال والتماثیل الصور بمطلق اللعب تعارف على تدلّ جعفر بن لعلی اُخرى صحیحۀ:  یقال ال       
 تصلح هل ، البیت أهل به یعبث ، شبهها أو طیر أو سمکۀ صورة فیه البیت عن سألته:  قال السالم علیه أخیه عن جعفر بن علی روى

  ) . 1461(إعادة علیه فلیست صلّى قد کان وإن ، ویفسد منه رأسه یقطع حتّى ال:  فقال ؟ فیه الصالة

-  مدظله -  أساتیذنا بعض به اعترف کما والتماثیل الصور بمطلق اللعب إمکان أو تعارف على تدلّ الصحیحۀ ، نعم:  نقول ألنّا       
 لم أو رأسه یقطع لم تمثال أو صورة فیه یوجد مکان فی الصالة کراهۀ على تدل بل ، بها اللعب حرمۀ على تدل ال ولکن) 1462(

  .  یبغیان ال برزخ وبینهما ، یفسد

 محارِیب منْ یشَاء ما لَه یعملُونَ»:  وجل عزّ اللَّه قول فی السالم علیه اللَّه عبد أبی عن العباس أبی صحیحۀ أو موثقۀ:  السادس       
  ) . 1464(وشبهه الشجر ولکنّها والنساء الرجال تماثیل هی ما واللَّه:  فقال) 1463(«وتَماثیلَ

 المعلوم من و ، ذلک له یعملوا لم الجن وأنّ والنساء الرجال تمثال السالم علیه سلیمان إنشاء السالم علیه اإلمام أنکر أنه:  بتقریب       
 سلیمان بأمر الحیوانیۀ الصور إحداث أنکر اإلمام أنّ حیث ، إقتنائها السالم علیه سلیمان النبی وعمل لألجنۀ وإحداثها الصور عمل أنّ

  . اإلقتناء حرمۀ على فیدل ، أیضاً الصور هذه إقتناء یشمل اإلنکار فهذا ، السالم علیه



 التخطی لألجنۀ ولیس بالصور أمر السالم علیه سلیمان النبی ألن ، واضح الحیوانیۀ الصور عمل حرمۀ فی الصحیحۀ ظهور:  وفیه       
 الْجِنُّ تَبینَت خَرَّ فَلَما منْسأَتَه تَأْکُلُ الْأَرضِ دابۀُ إِالَّ موته علَى دلَّهم ما الْموت علَیه قَضَینَا فَلَما»:  تعالى قوله بذلک یشهد کما ، أمره عن
  ) . 1465(«الْمهِینِ الْعذَابِ فی لَبِثُوا ما الْغَیب یعلَمونَ کَانُوا لَّو أَن

 من الصور هذه کون السالم علیه اإلمام نفى ولذا ، إلیه الصور عمل فیستند ، المباشر من أقوى هنا والمسبب اآلمر کان وحیث       
  .  أوالً کلّه هذا.  غیرها على وحملها الحیوانیۀ الصور

 لم السالم علیه سلیمان النبی أنّ األمر وغایۀ ، اقتنائها حرمۀ على الصحیحۀ تدل ال اإلقتناء فی ظهورها تسلیم فرض على:  وثانیاً       
  !  ؟ الحرمۀ من هذا وأین ، النبوة مقام عن فضالً والعلماء الدین رجال بمنصب الالئقۀ وغیر الالهیۀ االُمور من ألنّها ، الصور هذه یقتن

 ما وترك منها رؤوسها غیرت إذا البیوت فی التماثیل تکون بأن بأس ال:  قال السالم علیه جعفر أبی عن زرارة صحیحۀ:  السابع       
  ) . 1466(ذلک سوى

 مبنی االستدالل وهذا ، رؤوسها یغیر لم إذا البیوت فی والتماثیل الصور اقتناء حرمۀ على تدل بمفهومها الصحیحۀ أنّ:  بتقریب       
  :  أمرین على

  .  غالباً فیه یصلى الذي للبیت خصوصیۀ عدم -  1       

  .  الحرمۀ فی ظاهراً البأس کون -  2       

 الصور فیه الذي البیت فی الصالة بکراهۀ المشهور أفتی ولذا ، خصوصیۀ فیه یصلى الذي للبیت بأنّ ندعی أن یمکن:  أوالً:  وفیه       
  .  والتماثیل

 المجوزة الروایات بقرینۀ ، الظهور هذا عن الید نرفع أن البد المقام فی ولکن - الحرمۀ فی ظاهراً کان وإن - البأس:  وثانیاً       
  .  الصور اقتناء فی الواردة

  ) . 1467(البیوت فی الصور کره علیاً أن:  السالم علیه اللَّه عبد أبی عن المثنى خبر:  الثامن       

  ) . 1468(البیوت فی الصورة یکره کان علیاً أنّ:  السالم علیه أبیه عن السالم علیه جعفر عن إسماعیل بن حاتم وخبر       

 ذیل فی ورد ما إلى مضافاً ، المصطلحۀ الکراهۀ ال الحرمۀ على تحمل السالم علیهم األئمۀ لسان فی الکراهۀ أنّ:  بتقریب       
  ) . 1469(الحالل یکره السالم علیه علی یکن ولم: ...  حدیث فی السالم علیه اللَّه عبد أبی عن بصیر أبی عن التمار سیف صحیحۀ

  .  حراماً کان حالالً الصور اقتناء یکن لم فإذا       

  .  للصور السالم علیه المؤمنین أمیر کراهۀ بهما یثبت فلم ، السند ضعیفا کالهما وحاتم المثنى خبر:  أوالً:  وفیه       



  .  فیه الصالة لمکان البیت فی الخصوصیۀ وجود یمکن:  وثانیاً       

 المجوزة لروایاتا وبین بینها جمعاً الکراهۀ على یحمالن وأن البد ، الروایتین من الحرمۀ استنتاج تمامیۀ فرض على:  وثالثاً       
  .  الصور اقتناء فی الواردة

 ، ثوباً علیه فجعلت طائر تماثیل فیها وسادة یدي وبین اُصلّی قمت ربما:  قال السالم علیه اللَّه عبد أبی عن الحلبی مرسلۀ:  التاسع       
 یهم ما أشد الشیطان إنّ:  وقال ، الشجر کهیئۀ فجعل رأسه فغیر به فأمرت طائر تماثیل فیها الشام من طنفسۀ إلی اُهدیت قد:  وقال

  ) . 1470(وحده کان إذا باإلنسان

  .  طنافس جمعه ، والثوب والحصیر البساط ، والفاء الطاء فی بالمثلثۀ:  الطنفسۀ       

 على یدلّ األمر فهذا ، الشجر کهیئۀ وجعلها الصورة رأس بتغییر إلیه اُهدیت التی الطنفسۀ فی السالم علیه اإلمام أمر أن:  بتقریب       
  .  التغییر بهذا السالم علیه اإلمام یأمر لم وإلّا ، فیهما تغییر غیر من والتمثال الصورة إبقاء حرمۀ

  .  إلیها االستناد یمکن ال مرسلۀ الروایۀ:  أوالً:  وفیه       

 علیه اإلمام أمر لعلّه بل ، الصور اقتناء حرمۀ على وال التغییر وجوب على تدلّ ال السالم علیه کفعله التغییر بهذا اإلمام أمر:  وثانیاً       
 البدیهی ومن ، السالم علیه سلیمان النبی قضیۀ فی مرّ کما ، شأنه یناسب ال الذي الصور اقتناء فی الحزازة لوجود التغییر بهذا السالم

  .  الوجوب على یدلّ ال خاص مورد فی الفعل أنّ

 البیت فی الصالة لکراهۀ التغییر بهذا أمر ولذا فیه السالم علیه اإلمام یصلی الذي البیت فی کانت الطنفسۀ أنّ الممکن من:  وثالثاً       
  .  المرسلۀ صدر لذلک یشهد کما ، التماثیل فیه الذي

 فی وتمامیتها ظهورها سلّم ولو ، للمناقشۀ قابلۀ جمیعها وأنَّ تمامیتها عدم عرفت وقد ، اإلقتناء حرمۀ على اُقیمت أدلۀ تسعۀ فهذه       
 بینها جمعاً الکراهۀ على الماضیۀ األدلۀ حمل من بد فال ، المجوزة الروایات أعنی ، وأکثر أظهر هی بما معارضۀ فهی االقتناء حرمۀ
  .  تعالى اللَّه شاء إن آنفاً اآلتیۀ المجوزة الروایات وبین

   

  والتماثیل الصور اقتناء جواز على الدالۀ الروایات    

   

  :  بعضها لک نذکر کثیرة الجواز فی الواردة الروایات       



 فجعلت ، طیر تماثیل فیها الوسادة یدى وبین فاُصلی قمت ربما:  السالم علیه اللَّه عبد أبو قال:  قال الحلبی صحیحۀ - 1:  فمنها       
  ) . 1471(ثوباً علیها

 فقال ؟ فیه یصلّى ، وتماثیل تصاویر فیه یکون مسجد عن سألته:  قال السالم علیه موسى أخیه عن جعفر بن علی خبر:  ومنها -  2       
 طیر أو سبع تماثیل نقش فیه یکون الخاتم عن وسألته:  قال.  بأس وال فیه ویصلى التصاویر رؤوس وتلطخ التماثیل رؤوس تکسر: 

  ) . 1472(بأس ال:  قال ؟ فیه أیصلّى

 أهل به یعبث شبهها أو طیر أو سمکۀ صورة فیه البیت عن سألته:  قال السالم علیه أخیه عن جعفر بن علی صحیحۀ:  ومنها -  3       
  ) . 1473(إعادة علیه فلیست صلّى قد کان وإن ، ویفسد منه رأسه یقطع حتّى  ال:  فقال ؟ فیه الصالة تصلح هل ، البیت

 بقطع أمر وإنّما ، الجواز على یدلّ التقریر فهذا ، بها البیت أهل ولعب  البیت فی الصورة کون السالم علیه اإلمام قرر أنه:  بتقریب       
  .  الصورة فیه توجد مکان فی الصالة بجهۀ رأسه

 به بأس ال:  فقال ؟ التماثیل فیه یکون والبساط الوسادة عن سألته:  قال السالم علیه اللَّه عبد أبی عن بصیر أبی موثقۀ:  ومنها -  4       
  ) . 1474(به بأس فال یؤطأ ء شی کلُّ:  فقال ؟ التماثیل:  قلت ، البیت فی یکون

  .  وطئها إمکان بقرینۀ فقط منها المجسمات غیر فیها السالم علیه اإلمام أجاز ولکن ، الحیوانات تماثیل تشمل إطالقها       

 بأس ال:  فقال ، ونفترشها التماثیل فیها الوسائد عندنا نبسط إنّا:  السالم علیه اللَّه عبد ألبی قلت:  قال بصیر بیأ خبر:  ومنها -  5       
  ) . 1475(والسریر الحائط على نصب ما منها یکره إنّما ، ویؤطا ویفترش منها یبسط بما

 األئمۀ لسان فی الکراهۀ ألنّ ، الحرمۀ فی ظاهرة بنظرنا الثانیۀ والفقرة ، السالم علیه اإلمام جواب من االُولى بالفقرة واالستدالل       
  .  الکراهۀ على تحمل المجوزة الروایات من غیرها بقرینۀ ولکن ، مراراً منّا مرّ کما واضح الحرمۀ فی ظهورها السالم علیهم

 وهو بها یعلم ولم ستر فی أو تماثیل بیته فی کان رجل عن وسألته:  قال السالم علیه أخیه عن جعفر بن علی خبر:  ومنها -  6       
  ) . 1476(التماثیل رؤوس ولیکسر الستر فلینزع علم فإذا ء شی یعلم ال فیما علیه لیس:  قال ؟ علیه ما ، علم ثم البیت ذلک فی یصلی

  .  الصالة ألجل والنزع بالکسر واألمر ، اقتناؤها جواز على یدلّ البیت فی وجودها أصل فی السالم علیه اإلمام وتقریر       

 وترك منها رؤوسها غیرت إذا البیوت فی التماثیل تکون بأن بأس ال:  قال السالم علیه جعفر أبی عن زرارة صحیحۀ:  ومنها -  7       
  ) . 1477(ذلک سوى ما

 مع حتّى باقتنائها بأس فال الصالة موضع غیر فی وأما ، الصالة إقامۀ بلحاظ بل فیها البأس ثبوت یحمل االُخرى الروایات بقرینۀ       
  .  فیها التغییر عدم



 عن کانت إذا بأس ال:  فقال ؟ البیت فی التماثیل عن السالم علیهما أحدهما سألت:  قال مسلم بن محمد صحیحۀ:  ومنها -  8       
  ) . 1478(ثوباً علیها فألق القبلۀ فی کانت وإن ، رجلیک تحت أو خلفک وعن شمالک وعن یمینک

 علیها إطرح ، ال:  قال ؟ إلیها أنظر وأنا قدامی والتماثیل اُصلّی:  السالم علیه جعفر ألبی  قلت:  قال له اُخرى صحیحۀ:  ومنها -  9       
 علیها فألق القبلۀ فی کانت وإن ، رأسک فوق أو رجلک تحت أو خلفک أو شمالک أو یمینک عن کانت إذا بها بأس وال ، ثوباً
  ) . 1479(وصلّ ثوباً

 شمالک وعن یمینک عن تکون أن بالتماثیل بأس ال:  قال السالم علیه جعفر أبی عن له ثالثۀ بسندیها صحیحۀ:  ومنها -  10       
  ) . 1480(صلّیت إذا ثوباً علیها فألق القبلۀ فی کانت فإن ، رجلیک وتحت وخلفک

  ) . 1481(تحتک جعلتها إذا التماثیل کلّ على تصلی أن بأس ال:  قال السالم علیه جعفر أبی عن له رابعۀ صحیحۀ:  ومنها -  11       

 بأس ال:  فقال ؟ تماثیل فیها دراهم ثوبه وفی یصلی الرجل عن السالم علیه جعفر أبا سألت:  قال له خامسۀ صحیحۀ:  ومنها -  12       
  ) . 1482(بذلک

 بیوتکم فی أراها التی التماثیل هذه ما اللَّه رحمک:  رجل له قال:  قال السالم علیه جعفر أبی عن له سادسۀ صحیحۀ:  ومنها -  13       
  ) . 1483(النساء بیوت أو للنساء هذا:  فقال ؟

 وأنماط وسائد السالم علیه الحسین بن لعلی کانت:  قال السالم علیه اللَّه عبد أبی عن ذکره عمن بشیر بن جعفر خبر:  ومنها -  14       
  ) . 1484(علیها یجلس تماثیل فیها

 وهو الرجل مع تکون السود الدراهم عن سئل أنّه السالم علیه اللَّه عبد أبی عن الحجاج بن الرحمن عبد صحیحۀ:  ومنها -  15       
 من بد للناس ما:  السالم علیه قال ثم ، التماثیل فیها التی الدراهم هذه ومعه یصلی أن أشتهى ما:  فقال ؟ مربوطۀ غیر أو مربوطۀ یصلی
  ) . 1485(القبلۀ وبین بینه منها شیئاً یجعل وال خلفه من فلتکن معه وهی صلى فإن ، بضائعهم حفظ

 وهی الرجل أیصلی ، التماثیل فیها السود الدراهم عن السالم علیه اللَّه عبد أبا سألت:  قال عثمان بن حماد صحیحۀ:  ومنها -  16       
  ) . 1486(مواراة کانت إذا بذلک بأس ال:  فقال ؟ معه

 أن ویجوز ، صورة فیه بساط على وال صورة على الرجل یسجد ال:  قال السالم علیه علی عن األربعمائۀ حدیث فی:  ومنها -  17       
 تکون أن ویجوز ، یصلّی وهو ثوبه فی صورة فیها التی الدراهم الرجل یعقد ال ، یواریها ما علیها یطرح أو قدمیه تحت الصورة تکون

  ) . 1487(ظهره إلى ویجعلها خاف إذا ثوب فی أو همیان فی الدراهم

 ، شمال أو یمین عن التماثیل فیها البیت فی تکون الوسائد:  السالم علیه اللَّه عبد ألبی قلت:  قال المرادي لیث خبر:  ومنها -  18       
 فیها سود دراهم معک کانت وإذا ، وصلّ فغطّه القبلۀ یلی مما یدیک بین منها ء شی کان فإن ، القبلۀ تجاه تکن لم ما بأس ال:  فقال

  ). 1488(خلفک من واجعلها یدیک بین من تجعلها فال تماثیل



 خارج ستر بابه على بیت فی یصلّی أن له یصلح الرجل عن سألته:  قال السالم علیه أبیه عن جعفر بن علی صحیحۀ:  ومنها -  19       
 بینه یحول هل ؟ تماثیل فیه لیس الذي الستر یرخی أن له یصلح هل ، تماثیل فیه لیس آخر ستر البیت یلی مما ودونه ، تماثیل فیه

  .  بأس ال:  قال ؟ فیه ویصلّی دونه الباب یجیف أو التماثیل فیه  الذي الستر وبین

  ) . 1489(فیه یصلّى ال:  قال ؟ فیه أیصلّى علَمه فی أو ، تماثیل فیه یکون الثوب عن وسألته       

  .  689 ح 185/  اإلسناد قرب کتابه فی االُولى الفقرة الحمیري روى       

  .  البیت باب على تماثیل  فیه الذي الستر استعمال السالم علیه اإلمام تقریر فی والشاهد       

 فی سره قدس عثمان بن محمد جعفر أبی الشیخ من علیه ورد فیما األسدي جعفر بن محمد الحسین أبی صحیحۀ:  ومنها -  20       
 والصورة والنار المصلی أمر من عنه سألت ما وأما:  حدیث فی  الشریف فرجه تعالى اللَّه عجل الزمان صاحب من مسائله جواب

 عبدة أو األصنام عبدة أوالد من یکن لم لمن جائز فإنّه ؟ قبلک ذلک فی اختلفوا الناس فإن ، صالته تجوز هل یدیه بین والسراج
  ) . 1490(الحدیث ، والنیران األصنام عبدة أوالد من کان لمن ذلک یجوز وال ، یدیه بین والسراج والصورة والنار یصلّی أن النیران

 وسائل راجع المجال هذا فی شئت فإن ، هنا ذکرناه مما أکثر یجد والمتتبع ، واضحۀ الصور اقتناء جواز على الروایات هذه داللۀ       
 أبواب من 4 الباب 5/  308 و ، المصلی مکان أبواب من 32 الباب 5/  170 و ، المصلی لباس أبواب من 45 الباب 4/  436 الشیعۀ
  .  به یکتسب ما أبواب من 94 الباب 17/  295 و ، قبله وباب المساکن أحکام

 محلّلۀ مقصودة منافع لها ألنّ ، علیها المعاملۀ جاز ، والتزیین التعلیم فی بها واإلنتفاع والتماثیل الصور إقتناء جاز فإذا:  تنبیه       
 قدس أصحابنا من المحققون علیه کما ، والمعاملۀ التجارة إطالقات مقتضى هو ما على علیها والمعاملۀ بیعها فیجوز ، مالیتها توجب
  .  سرهم

 بقائها مع إلیها والنظر بها واإلنتفاع واستعمالها واقتنائها الصورة بیع جواز وفی» :  سره قدس جعفر الشیخ الفقیه جدنا قال ولذا       
 أقوى - األکثر وظاهر األصل خالف ألنّه - الکراهۀ على وحمله ، منعه على یدلّ ما األخبار وفی.  ذلک أقربهما ، وجهان حالها على

  ) . 1491(« الحرام الصنع من بل إتالفه یلزمه حتّى للحرام صنع مما ولیس ،

 کان إذا إلّا ، لألصل ، نعم:  األقوى ؟ ذلک فیه ما أو عمله یحرم ما ابتیاع یجوز وهل» :  وقال سره قدس النراقی الفاضل واختاره       
  ) . 1492(«...  فیحرم عمله على إعانۀ

 مما هو لیس إذ ، کراهیۀ على به واالنتفاع وبیعه الصورة ذي اقتناء یجوز أنّه تحصل فقد» :  قال سره قدس العاملی جواد والسید       
  ) . 1493(« فیه ولیتأمل ذلک فلیلحظ ، الحرام الصنع من هو بل ، إتالفه یلزم حتّى للحرام صنع

 والعمومات فاألصل ، ذلک ونحو إلیها والنظر بها واالنتفاع واستعمالها واقتناؤها بیعها وأما» :  قال سره قدس الجواهر وصاحب       
  على محمول -  ونحوها المالئکۀ نزول عدم کأخبار - اإلبقاء حرمۀ من النصوص بعض به یشعر وما ، جوازه تقتضی واإلطالقات



 دعوى ، ویمکن.  اإلبقاء حرمۀ من األردبیلی من یحکى ما عدا بذلک أفتى من نجد لم أنّا مع خصوصاً.  ذلک غیر أو ، الکراهۀ
  ) . 1494(«...  خالفه على اإلجماع

 وإن المجسمۀ الصور بیع جواز فی إشکال ال االقتناء جواز على بناء» :  قال االقتناء جواز اختیار بعد سره قدس الیزدي والفقیه       
  ) . 1495(«...  ألجلها الثمن بعض کان وإن والستور کالثیاب النقوش محالّ بیع جواز فی وکذا ، بلحاظها إلّا لموادها مالیۀ ال کان

) 1497(المحرمۀ المکاسب فی والخمینی) 1496(الفقاهۀ مصباح فی الخوئی المحققون:  منهم األعالم من جماعۀ وتبعهم       
 فی -  مدظله -  أساتیذنا وبعض) 1499(الطالب إرشاد فی -  مدظله -  االُستاذ وشیخنا) 1498(األحکام مهذب فی والسبزواري

  .  - برکاته دامت -) 1501(المطالب عمدة وصاحب) 1500(دراساته

 إلى النظر یجوز فهل ؟ الجنس فی اختالف إلیه والمنظور الناظر بین کان إذا التمثال أو الصورة إلى النظر یجوز هل:  تذییل       
   ؟ ال أم األجنبیۀ صورة

  :  أقوال بل وجوه فیه       

 وادعاء.  وصورتها مرآتها إلى النظر حرم إلیها النظر حرم إذا و ، لذیها مرآة الصورة ألنّ ، األجنبیۀ صورة إلى النظر حرمۀ -  1       
 هو هذا ولعلّ ، المقام فی المناط تنقیح أو العرفیۀ المسامحۀ یعنی العرف فی النظر مسألۀ فی وصورتها المرأة بین الفرق بعدم العلم

 المرآة فی الغیر جاریۀ إلى النظر تحریم یبعد فال... » :  قال حیث األردبیلی المحقق واختاره ، سرهم قدس األصحاب بین المشهور
  ) . 1502(« فتأمل ، األجنبی وکذا

  .  صورتها إلى النظر حرمۀ تقتضی ال المرأة إلى النظر حرمۀ:  أوالً:  وفیه       

  .  هنا تجري ال العرفیۀ فالمسامحۀ ، بوضوح بینهما الفرق یرى والعرف ، ادعاء صرف الفرق بعدم العلم ادعاء:  وثانیاً       

  .  المقام فی یجري فال ، القطعیات من لیس هنا المناط تنقیح:  وثالثاً       

  ) . 1503(- ظله مد -  أساتیذنا بعض بالجواز القول على استشکل کلّه ذلک مع ولکن       

 الصورة نفس أو المرآة أو الماء فی صورتها إلى النظر وأما ، األجنبیۀ إلى النظر حرمۀ من المقدسۀ الشریعۀ فی ثبت ما -  2       
 حرمۀ به یثبت دلیل لنا فلیس -  صورتها إلى نظر بل إلیها نظر أنّه یصدق لم حیث -  ونحوها تمثالها أو األفالم فی صورتها أو( عکس)

 معروفیتها بین ذلک فی فرق ال أعنی ، مطلقاً صورتها إلى النظر یجوز فحینئذ ، واضح وذیها الصورة بین والفرق.  الصورة إلى النظر
  .  البراءة وهو ، المقام فی العملی األصل ویقتضیه ، المختار هو وهذا المباشرة وغیر المباشرة البرامج بین فرق وال ، وعدمه عنده

  .  قوة من یخلو ال الجواز کان وإن الترك هو فاألحوط الجنسی والتلذذ الریبۀ حد إلى وصل إذا األجنبیۀ صورة إلى النظر ، نعم       



 وال... » :  قال اإلرشاد على حاشیته فی الثانی المحقق:  منهم ، سرهم قدس أصحابنا محققی من جمع ذلک على وافقنا وممن       
  ) . 1504(« المجسمۀ الصور إلى النظر تحریم على دلیل

 ونحوها الجدران على المنقوشات النساء صورة إلى شهوة بدون النظر یحرم ال أنّه ذلک من یستفاد وقد» :  یقول العاملی والسید       
 األردبیلی المقدس فهم قد لکن.  فلیتأمل ، الخنثى خبر ذلک إلى یرشد کما ، بالمرآة قوبلت إذا المخصوصۀ المرأة صورة إلى وال
 کالجلوس لیس وأنّه علیه یده یضع ولم یفتحه لم وإن تصرف منه والنسخ الغیر کتاب فی النظر مجرد أن الودیعۀ ابب فی التذکرة من

  ) . 1505(« ذلک فلیلحظ والماء ، المرآة فی واألجنبیۀ الغیر جاریۀ إلى النظر یجوز ال أنّه ذلک على وفرّع ، الغیر حائط تحت

 الفرق إحتمال إذ ، الشهوة عدم مع ونحوها المرآة فی الصورة إلى النظر جواز لک یظهر ذلک ومن» :  الجواهر صاحب وقال       
  ) . 1506(«  أعلم واللَّه ، واضح هو کما له وجه ال وعدمها بالخصوصیۀ

 الذکورة فی للناظر مخالف إنسان صورة کانت ولو إلیها النظر جواز فی اإلشکال ینبغی ال» :  سره قدس الیزدي الفقیه وقال       
  ) .1507(« وغیره معین لشخص الصورة کون وبین ، أوال شهوة النظر کون وبین ، وغیرها عورتها بین ذلک فی فرق وال ، واألنوثۀ

 ما إلى النظر حرمۀ الظاهر» :  قال ، التلذذ عدم مع حتّى الصافی والماء المرآة فی النظر بحرمۀ عروته فی أفتى ذلک مع ولکن       
  ) . 1508(« حرمته فی إشکال فال معه وأما ، التلذذ عدم مع الصافی والماء المرآة فی إلیه النظر یحرم

 فی واالحتیاط ، احتاط واإلفتاء العمل مقام فی ولکن الحاشیۀ فی کتب ما العلمی نظره بل ، مناقضۀ القولین بین یکن لم:  أقول       
  .  النجاة طریق أنّه الواضح ومن واألصحاب الفقهاء دیدن هو العمل

  ) . 1509(« أجنبیۀ الصورة کانت وإن إلیها النظر جواز فی إشکال ال» :  سره قدس اإلیروانی المحقق وقال       

 ، واالُنوثۀ الذکورة فی الناظر مع اختلفت وإن وتماثیلهم اإلنسان صورة إلى بالنظر بأس ال» :  سره قدس السبزواري الفقیه وقال       
  ) . 1510(« الخالف على دلیل عدم بعد لألصل

 إلى فالنظر ، حراماً یکون ، المجتمع فی والمنکر الفحشاء إلشاعۀ موجباً أفالمها أو األجنبیۀ صور إلى النظر صار إذا نعم:  أقول       
  .  العالم هو سبحانه واللَّه ، حرام الجهۀ هذه من الخالعیۀ واألفالم الصور

  .  الثانی فی ویجوز األول فی فیحرم ، وعدمها الناظر عند معینۀ معروفۀ کونها بین التفصیل -  3       

  .  العالم واللَّه ، التفصیل لهذا وجه فال الثانی القول واختیار ثبوت وبعد       

   ؟ یجوز ال أو ونحوهما الجعالۀ أو باإلجارة الحیوانیۀ الصور عمل على االُجرة أخذ یجوز هل:  تبصرة       



 صدقت وسواء ، غیرهما أو الجعالۀ أو االجارة بعقد أخذت سواء ، مطلقاً المحرّمۀ الصور عمل على االُجرة أخذ حرمۀ الظاهر       
 حکم اختلف هنا ومن ، حرام علیه االُجرة وأخذ مالٌ یقابله فال الشریعۀ فی باطالً العمل صار إذا ألنه.  تصدق لم أو اإلثم على اإلعانۀ

  .  یخفى ال کما الصور فی والبیع اإلجارة

 أو بخصوصه فیه اإلجماع ثبت فإن ، الحرمۀ کلماتهم من فالظاهر الصور من المحرّم عمل أجر وأما» :  النراقی الفاضل قال ولکن       
  ) . 1511(« اإلثم على إعانۀ لکونه محرّماً إعطاؤه کان وإن ، نظر أخذه تحریم ففی وإلّا ، المتّبع فهو محرّم کلّ أجر فی

       اإلجارة بعقد کان سواء ، المحرّم الصور عمل على االُجرة أخذ حرمۀ فی إشکال ال» :  وقال سره قدس الیزدي الفقیه علیه ورد 
 المستند فی ذلک فی استشکل ولکن ، وغیره«  ثمنه حرّم شیئاً حرّم إذا اللَّه إنّ» :  السالم علیه قوله من مرّ لما ، غیرهما أو الجعالۀ أو
 ال کما ، متحققٌ أیضاً القاعدة کُلی على اإلجماع أنّ مع ، فیه ما یخفى وال:(  قال ثم ، بتمامها النراقی مقالۀ نقل ثم... ) ، إجماع ال لو

  ) . 1512(« جزئیاتها فی کلماتهم فی الناظر على یخفى

 لذلک اإلجارة ألنّ ، جائز غیر المحرّم التصویر على االُجرة أخذ إنّ» :  وقال الحرمۀ أیضاً سره قدس الخمینی المحقق واختار       
 یکون ال المنکر عن النهی بإدلۀ عنه الفاعل منع الناس على یجب الذي المحرَّم الفعل أنّ من سلف فیما ذکرناه لما ، وفاسد حرام

 یکون ال المجسمۀ الصورة عمل من غیره عبد مانع منع فلو ، شبهۀ بال للعمل المثل اُجرة عنه المانع یضمن ال ولهذا ، وماالً محترماً
  ) . 1513(« بالباطل للمال أکالً األخذ ویکون علیه األجر أخذ یجوز فال ، الشارع لدى ماالً العمل ذلک یکون فال ، ضامناً

   

   

   

  والبخس التطفیف    

   

  :  أربابه علیه نص کما والنقص التقلیل على تدل اللغۀ فی الکلمتان هاتان       

  ) . 1514(المکیال نقص:  والتطفیف...  القلیل:  الطفیف» :  الصحاح ففی       

  ) .1515(« نقصه إذا:  یبخسه حقّه بخسه وقد ، بخس بثمن شروه:  یقال ، الناقص:  والبخس»        

.  منه أخذ مما أقل أعطاه إذا:  الرجل على وطفّف...  االمتالء من اإلناء یقرب أن:  المکیال فی التطفیف» :  العرب لسان وفی       
:  فقیل.  «لِّلْمطَفِّفینَ ویلٌ»:  تعالى قوله فأما...  إصباره إلى تمأله ال أن ،وهو المکیال ونقص والوزن الکیل فی البخس:  والتطفیف
 قیل وإنّما:  قال ، والمیزان المکیال ینقصون الذین:  المطفّفون:  أبواسحاق قال...  وزن أو کیل فی صاحبه به یخون نقص:  التطفیف



 جانبه وهو ء الشی طف من أخذ وإنّما ، الطفیف الخفیف ء الشی إلّا والمیزان المکیال فی یسرق یکاد ال ألنّه«  مطفّف»  للفاعل
...»)1516 . (  

  ) . 1517(« هنقص إذا:  بخساً یبخسه بخس ، النقص:  والبخس»        

 المکیال نقص:  والتطفیف...  طفیف ء شی هذا:  یقال ، ء الشی قلّۀ على یدلّ والفاء الطاء ، طف» :  اللغۀ مقاییس معجم وفی       
  ) . 1518(«طفیفاً یکون منه ینقصه الذي ألن بذلک سمی إنّما:  العلم أهل بعض وقال.  والمیزان

 فی قوله الباب هذا ومن.  نقص أي«بخْسٍ بِثَمنٍ وشَرَوه»:  تعالى اللَّه قال ، النقص وهو واحد أصل والسین والخاء الباء:  بخس»        
  ) . 1519(«...  البدن سائر من وذهابه نقصانه حین وذلک ، والعین السالمی فی صار إذا:  تَبخیساً بخَّس:  المخّ

 ما وخذ.  جانبه من ارتفع وما شاطئه وهو الفرات بطَف السالم علیه الحسین قتل - ف ف ط» :  للزمخشري البالغۀ أساس وفی       
لک طف ُفافه المکیال طفاف وأعطانی...  لک ارتفع ما:  واستطفالمکیال وطفَّف...  ، ملئه عن الناقص مقداره:  وطَفَّه وطَففه وط 
  ) . 1520(« قلیل:  طفیف ء وشی

  ) . 1521(« مکیالَه الکیالی بخَس:  س خ ب»        

 فهو طَفَّفَه وقد ، تطفیف والمیزان المکیال لتطفیف قیل ومنه ، ومعنى وزناً القلیل مثل:  الطَفیف:  للفیومی المنیر المصباح وفی       
طَفِّفنَ أو کالَ إذا مزو ولَم وف1522(«... ی . (  

 الکیلَ وبخَست ، «أَشْیاءهم النَّاس تَبخَسواْ والَ» التنزیل وفی ، مفعولین إلى ویتَعدى ، غابه أو نَقَصه ، نَفَع باب من بخْساً:  بخسه»        
  ) . 1523(«ناقص:  بخس وثمن ، نَقَصتُه:  بخساً

 إیفائه فی له المکیل نصیب قلّل:  الکیل وطفَّف ، به یتعد ال لما الطفافۀ ومنه ، النزر ء الشی:  الطفیف» :  الراغب مفردات وفی       
  ) . 1524(«واستیفائه

  ) . 1525(«... الظلم سبیل على ء الشی نقص:  البخس»        

 حقَّ المقللِّ:  المطّفف» :  قال حیث التبیان تفسیره فی سره قدس الطائفۀ لشیخ فصل بکالم اللغۀ أرباب عن النقل أنهى وقد       
 التنقیص:  والتطفیف.  جانبه وهو ء الشی طف من مأخوذ وهو ، القلیل النزر:  والطفیف.  وزن أو کیل فی الحقِّ عن بنقصانه صاحبه

  ) . 1526(« الوزن أو الکیل فی الخیانۀ وجه على

 سره قدس اإلیروانی المحقق ذکره ما تمامیۀ عدم سره قدس الطائفۀ شیخ وبیان اللغۀ أرباب کلمات من ذکرنا مما لک ظهر وقد       
 الکیل أعنی -  المحرّمۀ العناوین من عنواناً لیس بنفسه التطفیف أنّ به المقطوع بل الظاهر إنّ» :  یقول حیث الکتاب على تعلیقته فی



 أراد أو الخارج من المشتري حقّ تمم أو لنفسه ذلک کان إذا کما ، کامالً الحق وفاء مع المیزان فی البخس وکذا - الناقص بالمکیال
  ) . 1527(« ذلک نحو أو منه المقاصۀ

 إلّا الحقّ صاحب إعطاء أو منه القلیل یعنی المال طف من األخذ هو لغۀ والبخس التطفیف فی المأخوذ أنّ:  تمامیته عدم ووجه       
 التطفیف فی مستتر والسرقۀ والخیانۀ الظلم عنوان أن أعنی ، لصاحبه بالحقِّ الوفاء وعدم والسرقۀ والجنایۀ الظلم سبیل على ، منه قلیالً

 أنّه ال ، أصالً بخساً أو تطفیفاً یکن لم سره قدس ذکره فما أیضاً الحرام صدق العنوان هذا صدق ما کلّ أنّ المعلوم ومن.  والبخس
  .  حراماً یکن ولم بخس أو تطفیف

   

  :  التطفیف حرمۀ أدلۀ 

  :  األربعۀ األدلۀ والبخس التطفیف حرمۀ على تدل       

  :  منها المتعددة اآلیات الکتاب فمن -  1       

 ربکُم من بینَۀٌ جاءتْکُم قَد غَیرُه إِلَه منْ لَکُم ما اللّه اعبدواْ قَومِ یا قَالَ شُعیباً أَخَاهم مدینَ وإِلَى»:  األعراف سورة فی تعالى قوله       
  ) . 1528(«مؤْمنینَ کُنتُم إِن لَّکُم خَیرٌ ذَلکُم إِصالَحها بعد األَرضِ فی تُفْسدواْ والَ أَشْیاءهم النَّاس تَبخَسواْ والَ والْمیزَانَ الْکَیلَ فَأَوفُواْ

 والْمیزَانَ الْمکْیالَ تَنقُصواْ والَ غَیرُه إِلَه منْ لَکُم ما اللّه اعبدواْ قَومِ یا قَالَ شُعیباً أَخَاهم مدینَ وإِلَى»:  هود سورة فی تعالى وقوله       
اکُم إِنِّیرٍ أَربِخَی إِنِّیو أَخَاف کُملَیع ذَابمٍ عوی طیحا×  میمِ وفُواْ قَوالَ أَوکْییزَانَ الْمالْمو طسالَ بِالْقواْ وخَستَب النَّاس ماءهالَ أَشْیاْ وثَوتَع 
  ) . 1529(«مفْسدینَ األَرضِ فی

 وزِنُوا×  الُْمخْسرِینَ منَ تَکُونُوا والَ الْکَیلَ أَوفُوا»:  أیضاً السالم علیه النبی شعیب عن نقالً الشعراء سورة فی تعالى وقوله       
  ) . 1530(«مفْسدینَ الْأَرضِ فی تَعثَوا والَ أَشْیاءهم النَّاس تَبخَسوا والَ×  تَقیمِالْمس بِالْقسطَاسِ

 یخْسرُونَ وزنُوهم أَو کَالُوهم وإِذَا×  یستَوفُونَ النَّاسِ علَى اکْتَالُواْ إِذَا الَّذینَ×  لِّلْمطَفِّفینَ ویلٌ»:  المطفّفین سورة فی تعالى وقوله       
  ) . 1531(«الْعالَمینَ لرَب النَّاس یقُوم یوم×  عظیمٍ لیومٍ×  مبعوثُونَ أَنَّهم أُولَئک یظُنُّ أَالَ× 

 تُخْسرُوا والَ بِالْقسط الْوزنَ وأَقیموا×  میزَانِالْ فی تَطْغَوا أَالَّ×  الْمیزَانَ ووضَع رفَعها والسماء»:  الرحمن سورة فی تعالى وقوله       
  ) . 1532(«الْمیزَانَ

  :  حرمتهما على الدالۀ الکثیرة الروایات السنۀ ومن -  2       

 قالوا ، االُمم منَ قبلکم منْ بهما هلک خصلتین فیکم إنّ:  السالم علیه اللَّه عبد أبو قال:  قال الجمال مهران بن صفوان خبر:  منها       
  ) . 1533(والمیزان المکیال:  قال ؟ اللَّه رسول یابن هما وما: 



 إذا:  وسلم وآله علیه اهللا صلى اللَّه رسول کتاب فی وجدنا:  قال السالم علیه جعفر أبی عن الثمالی حمزة أبی صحیحۀ:  ومنها       
  ) . 1534(الحدیث ، والنقص بالسنین اللَّه أخذهم والمکیال المیزان طفف وإذا ، الفجاءة موت کثر بعدي من الزنا ظهر

 أدرکتموهنَّ إن خمس:   وسلم وآله علیه اهللا صلى اللَّه رسول قال:  قال السالم علیه جعفر أبی عن األحمر أبان صحیحۀ:  ومنها       
 الذین أسالفهم فی تکن لم التی واألوجاع الطاعون فیهم ظهر إلّا یعلنوها حتّى قطّ قوم فی الفاحشۀ تظهر لم:  منهنّ باللَّه فتعوذوا

  ) . 1535(الحدیث ، السلطان وجور المؤونۀ وشدة بالسنین اُخذوا إلّا والمیزان المکیال ینقصوا ولم ، مضوا

 ، والمیزان المکیال بخس من معیشته الرجل ورأیت:  قال ، طویل حدیث فی السالم علیه اللَّه عبد أبی عن حمران معتبرة:  ومنها       
  ) . 1536(الحدیث

 المکیال فی البخس» :  الکبائر عداد فی جعل المأمون إلى کتابه فی السالم علیه الرضا عن شاذان بن الفضل معتبرة:  ومنها       
  ) . 1537(الحدیث ،«  والمیزان

 - باللَّه الشرك وهی ، محرّمۀ والکبائر:  قال -  الدین شرائع حدیث فی -  السالم علیه محمد بن جعفر عن األعمش خبر:  ومنها       
  ) . 1538(الحدیث ، والمکیال المیزان فی والبخس -:  السالم علیه قال أن إلى

 ديیغت ، بالکوفۀ عندکم السالم علیه المؤمنین أمیر کان:  قال السالم علیه جعفر أبی عن المقدام أبی بن عمرو صحیحۀ:  ومنها       
:  قال ، السبیبۀ تسمى وکانت طرفان لها وکان ، عاتقه على الدرة ومعه سوقاً سوقاً الکوفۀ أسواق فی فیطوف القصر من یوم کلِّ فی

 بالحلم وتزینوا المبتاعین من واقتربوا بالسهولۀ وتبرکوا اإلستخارة قدموا ، التجار معشر یا:  فیهم فینادي سوق کلّ أهل على فیقف
 والَ» و) 1539(« والْمیزَانَ الْکَیلَ وأَوفُواْ» الربا تقربوا وال المظلومین وأنصفوا الظلم عن وتجافوا الکذب وجانبوا الیمین عن وتناهوا
 فیقعد یرجع ثم -  الکوفۀ أسواق - األسواق جمیع فی فیطوف:  قال) . 1540(«مفْسدینَ األَرضِ فی تَعثَواْ والَ أَشْیاءهم النَّاس تَبخَسواْ
 حتّى بأعینهم ورمقوه بآذانهم إلیه وأصغوا أیدیهم أمسکوا«  الناس معشر یا»  قال إلیهم أقبل قد إلیه نظروا إذا وکانوا:  قال.  للناس
  ) . 1541(المؤمنین أمیر یا والطاعۀ السمع:  قالوا فرغ فإذا ، کالمه من یفرغ

 وآله علیه اهللا صلى لمحمد أذن لما اللَّه إنّ:  قال - طویل حدیث فی -  السالم علیه جعفر أبی عن سالم بن محمد خبر:  ومنها       
 لمن النار وبها علیها اللَّه أوجب التی بالمعاصی وأخبره الفرائض وقسمۀ الحدود علیه أنزل المدینۀ إلى مکۀ من الخروج فی وسلم
 لِّلَّذینَ فَویلٌ»:  تعالى اللَّه قال کافراً یسمیه حتّى ألحد الویل یجعل ولم «لِّلْمطَفِّفینَ ویلٌ»:  الکیل فی وأنزل:  - قال أن إلى - بها عمل

  ) . 1543(الحدیث ،) 1542(«عظیمٍ یومٍ مشْهد من کَفَرُوا

 قَدم حین اللَّه نبی على نزلت:  قال «لِّلْمطَفِّفینَ ویلٌ»:  تعالى قوله ذیل فی السالم علیه جعفر أبی عن الجارود أبی خبر:  ومنها       
  ) . 1544(جهنم فی بئرٌ أنّه - أعلم واللَّه -  فبلغنا الویل وأما ، الکیل فأحسنوا ، کیالً الناس أسوأ یؤمئذ وهم ، المدینۀ

  



:  قال «یخْسرُونَ وزنُوهم أَو کَالُوهم وإِذَا×  یستَوفُونَ النَّاسِ علَى اکْتَالُواْ إِذَا الَّذینَ»:  تعالى قوله فی عباس ابن مقطوعۀ:  ومنها       
  ) . 1545(فانتهوا فیهم هذا فکان ، والمیزان المکیال بخسوا باعوا وإذا ، راجحٍ بمکیال یستوفون اشتروا إذا کانوا

  .  والبخس التطفیف حرمۀ على بوضوح الدالۀ الروایات من کاملۀ عشرة تلک       

 والقاعدة ، الظلم بقبح حاکم والعقل ، الغیر حقِّ فی  ظلم به الوفاء وعدم الناس حقّ تنقیص أنّ البدیهی من:  العقل ومن -  3       
  .  شرعاً والبخس التطفیف حرمۀ على تدلّ جریانها بعد والشرع العقل حکمی بین المالزمۀ

  ) . 1546(الفقهاء تذکرة فی العلّامۀ ادعاه کما ، حرمتهما على قائم فإنّه:  اإلجماع ومن -  4       

 فی بعید الحکم على تعبدیاً اإلجماع هذا کون ولکن -  ینکر ال کان وإن -  والبخس التطفیف حرمۀ على اإلجماع وجود:  وفیه       
  .  مدرکیاً اإلجماع صار هذا فعلى ، الماضیۀ األدلۀ المجمعین مدرك یکون أنّ جداً المحتمل ومن ، الغایۀ

   

  فاسدة أو صحیحۀٌ فیها المطفَّف المعاملۀ هل    

  :  مقامین فی الکالم یقع       

  والمعاملۀ البیع حکم فی:  األول المقام 

  :  ستۀ المعاملۀ هذه صور       

  :  المعاملۀ ألنّ       

  .  الذمۀ فی الکلی على تقع قد:  الف       

  .  الخارجی المعین فی الکلی على تقع وقد:  ب       

  .  هذا ، الحسیۀ باإلشارة إلیه المشار الخارج فی الموجود المعین الشخص على تقع وقد:  ج       

  .  ستۀ الصور فصارت ، کذلک یکونا ال أن وإما التفاوت مع الربا فیهما فیتطّرق واحد جنس من یکونا أن إما والعوضین       

 ذمۀ ولکن ، الخارجیین البخس أو بالتطفیف تفسد ولم المعاملۀ صحت ، البائع وطفف:  الذمۀ فی الکلی على المعاملۀ وقعت إذا       
  .  جنسین من أو واحد جنس من المعاملۀ کون بین الصورة هذه فی فرق وال.  الحقّ عن نقص بما مشغولۀٌ البائع

 نقص بما مشغولۀ البائع ذمۀ ولکن إشکال بال المعاملۀ صحت ، الخارجی المعین فی الکلّی على المعاملۀ وقعت إذا األمر وهکذا       
  .  الربا فیهما یتطرق لم اللذین جنسین من أو واحد جنس من المعاملۀ کون بین فرق بال ، الحقّ من



  .  الست الصور من صور أربع حکم فهذا       

  :  المختلفین الجنسین من وکانا الحسیۀ باإلشارة إلیه المشار الخارج فی الموجود المعین الشخص على المعاملۀ وقعت إذا وأما       

  :  أقسام ثالثۀ على المقام فی المتصورة الصور أنّ الظاهر       

 ،«  منّاً یکون أن على الخارجی المتاع هذا بعتک»  یقول بأن ، خاصٍ بوزنٍ المبیع کون على معلقاً البیع إنشاء یکون أن:  األول       
 على اإلجماع لقیام بل البخس أو التطفیف جهۀ من وال الوصف تخلف جهۀ من ال ، باطلۀ المعاملۀ فهذه.  والتنقیص الخالف فظهر

  .  باطلۀ کانت فلذا معلَّقۀ وقعت واإلنشاء المعاملۀ أن وحیث ، اإلنشاء فی التعلیق بطالن

 ألنَّ ، صحته فی حینئذ إشکال وال.  الخالف یظهر ثم مقداراً کذا کونه بشرط الخارجی المتاع على منجزاً البیع ینشأ أن:  الثانی       
  .  للمشتري الخیار یوجب أنّه األمر غایۀ بل ، المعاملۀ بطالن یوجب ال النوعیۀ للصورة المقومۀ غیر األوصاف تخلّف

 العوضین مقدار تعیین إلى اإلشارة االشتراط من غرضه وکان ، فقط الخارجی الموجود بیع البائع مقصود یکون أن:  الثالث       
 المقدار فی البیع صح الخالف ظهر إذا الصورة هذه ففی.  المثمن أجزاء على الثمن یقسط بحیث اآلخر مقابل فی منهما کلّ ووقوع

  .  الخل مع والخمر الشاة مع کالخنزیر الیملک وما یملک ما بیع نظیر ، غیره فی وبطل الموجود

 من ، المبیع مقدار بیان إلّا لیس المذکور االشتراط من البائع مقصود ألنّ ، األخیرة الثالثۀ الصورة هذه على المعاملۀ حمل والظاهر       
 إلى بالنسبۀ وبطلت الموجود المقدار إلى بالنسبۀ المعاملۀ صحت ذکرناه ما وعلى.  المعاملۀ فی شرط اعتبار وال اإلنشاء فی تعلیق غیر

  .  محلّه فی ثبت کما ، الصفقۀ تبعض خیار وللمشتري ، الناقص المقدار

  .  المختلفین الجنسین من کانا یعنی ، ربویاً البیع یکن لم إذا کله هذا       

 بحیث الواحد الجنس من وکانا الحسیۀ باإلشارة إلیه المشار الخارج فی الموجود المعین الشخص على المعاملۀ وقعت إذا وأما       
  :  أیضاً المتصورة الثالث الصور فیها تجري أن فیمکن ، الربا فیها یتطرّق

 أو الوصف تخلّف أو التطفیف لجهۀ ال ، جزماً باطلۀ فهذه.  خاصٍ بوزنٍ المبیع کون على معلقاً البیع أنشأ یکون أن:  األولى       
  .  فیه الکالم مرّ کما ، اإلنشاء فی التعلیق جهۀ من بل ، الربا تطرّق

 عن النظر قطع مع ، ربویاً لکونه البیع بطل.  الخالف ظهر ثم مقداراً کونه بشرط الخارجی المتاع على منجزاً البیع ینشأ أنْ:  الثانیۀ       
  .  الشرط تخلّف

 الثمن یقسط بحیث اآلخر مقابل فی منهما کلّ ووقوع العوضین مقدار تعیین إلى اإلشارة ، اإلشتراط من الغرض کان إنْ:  الثالثۀ       
 األجزاء على الثمن یقسط الجنس واتحاد المقدار تخلف جهۀ من فحینئذ ، المعامالت هذه من الظاهر هو کما المثمن أجزاء على

  .  غیره فی وبطل الموجود المقدار فی البیع فصح ، الموجود والمقدار



 وما ، العنوان بذلک معنون غیر الخارج فی موجود هو ما أنّ:  بدعوى ، الثالثۀ الصورة من الفرضین فی المعاملۀ ببطالن:  یقال قد       
  .  باطلۀ فالمعاملۀ ، الخارج فی موجود غیر کذا بعنوان معنون هو

 تختلفت تختلف إذا  العنوان فإن ، المقومۀ العناوین من لیس ههنا فإنّه ، المقام فی العنوان تخلف إذا للبطالن وجه ال:  وفیه       
 أو ، طبلٌ أنّه فظهر صندوقاً باع أو ، حبشی عبد أنّه فظهر رومیۀً أمۀً باع إذا کما.  باطلۀ المعاملۀ کانت فلذا ، العرف عند النوعیۀ الصور

  .  حمار أنّه فظهر بغالً باع

 صحیحۀ فالمعاملۀ ، الجزئیۀ أو الشرطیۀ نحو على مأخوذ إما هو بل ، المقام فی کما المقومۀ العناوین من العنوان یکن لم إذا وأما       
  .  الصفقۀ تبعض أو الشرط تخلّف لجهۀ الفسخ خیار للمشتري األمر غایۀ ،

  .  األول المقام فی کلّه هذا       

   

  اإلجارة حکم فی:  الثانی المقام 

 ، حرام أیضاً المحرَّم العمل هذا على االُجرة فأخذ ، األربعۀ األدلۀ من تکلیفاً والبخس التطفیف عمل حرمۀ استفادنا ما بعد       
  .  اإلجارة عقد لبطالن

 فهذه.   المحرَّمۀ األفعال من غیرهما فی کما اإلجارة بطلت ، المحرَّمین والبخس التطفیف على نفسه شخص أجار لو فلذا       
  . ووضعاً تکلیفاً محرّمۀ اإلجارة

  .  العالمین رب للَّه والحمد       

   

   

   

  التنجیم    

   

 استدالالتهم کیفیۀ على واإلطالع وتحریره النزاع محلّ لتعیین المقام فی األقوال مالحظۀ من البد االستدالل فی الخوض قبل       
  :  وسیرها

   



  :  األقوال 

 فرج»  کتابه فی سره قدس الحلی طاوس ابن السید عنه نقل ما على -  المقاالت کتاب فی سره قدس المفید الشیخ قال -  1       
 تعالى اللَّه خلقها ، تمیز وال موت وال لها حیاة ال ناریۀ أجسام النجوم وسائر والقمر الشمس إنّ:  أقول» :  «النجوم علم بمعرفۀ المهموم

 منَازِلَ وقَدره نُوراً والْقَمرَ ضیاء الشَّمس جعلَ الَّذي هو»:  سبحانه قال کما آیاته من وآیات لسماواته زینۀ وجعلها عباده بها لینتفع
 لَکُم جعلَ الَّذي وهو»:  تعالى وقال) 1547(«یعلَمونَ لقَومٍ اآلیات یفَصلُ بِالْحقِّ إِالَّ ذَلک اللّه خَلَقَ ما والْحساب السنینَ عدد لتَعلَمواْ
ومواْ النُّجتَدتَها لی بِهف اترِّ ظُلُمرِ الْبحالْبو لْنَا قَدفَص اتمٍ اآلیقَوونَ للَمعتعالى وقال) 1548(«ی  :«اتالمعمِ وبِالنَّجو مه 

 مدلول على الکالم أو بدالئلها الکائنات على األحکام فأما ،) 1550(«صابِیحبِم الدنْیا السماء وزینَّا»:  تعالى وقال) 1549(«یهتَدونَ
 علیه نقطع ال أنّا غیر ، صدقه على له علَماً وجعله أنبیائه بعض أعلمه تعالى اللَّه یکون أن ندفع ولسنا ، منه یمنع ال العقل فإنّ حرکاتها

 أن ینکر ال فإنّه ، فیه بعضهم وإصابۀ الوقت هذا فی المنجمین أحکام من نجده ما أما.  الغایۀ هذه إلى الناس فی استمراره نعتقد وال
 لیس ألنّه ، أبداً فیه إصابته یصح وال کثیراً علیه المعتمد ء ویخطی أحیاناً تختلف وقد ، عادة وبدلیل التجربۀ من بضرب ذلک یکون
 ، العدل أهل متکلّمی جمهور مذهب وهذا.  وسلم وآله علیه اهللا صلى الرسول وأخبار الکتاب براهین وال العقول دالئل مجرى بجار
  ) . 1551(« المعتزلۀ من علی وأبو القاسم وأبو ، اإلمامیۀ من نوبخت بنو ذهب وإلیه

 ، سره قدس المجلسی العالمۀ یجده لم وهکذا ، المقاالت أوائل من المطبوعۀ النسخۀ فی المفید من الکالم هذا أجد لم:  أقول       
  ) . 1552(« نسخه من عندنا فیما نجد لم وإن» :  قال ولذا

 بالنسخ وأهله الزمان تالعب من بأعیننا رأینا ما مع تصدیقه من فالبد ، نقله فی ثقۀ سره قدس طاوس ابن کلّه ذلک ومع       
  ! !  المشتکى اللَّه وإلى ، مطبوعۀ أو کانت مخطوطۀ

 وقال ، أحکامهم فساد فی وبالغ فیها تحریمه إلى وذهب المنجمین على الرد فی رسالۀ المرتضى الشریف الهدى علم وکتب       
 وعد ، الغیوب عن اإلخبار السالم علیهم األنبیاء معجزات جملۀ من أنّ علمنا قد أنّا ، النجوم أحکام بطالن على الدلیل أدل من» :  فیها

 وال معجزاً ذکرناه ما یکن لم ، نجومیاً طریقاً یحدث بما العلم کان لو ، واألبرص األکمه وإبراء المیت کإحیاء ، للعادات خارقاً ذلک
  .  للعادة خارقاً

 بفساد والشهادة ، المنجمین تکذیب على وحدیثاً قدیماً المسلمون أجمع وقد ؟ النجوم أحکام بطالن مسلم على یشتبه وکیف       
  .  أحکامهم وبطالن مذاهبهم

  .  لهم والتعجیز علیهم واإلزراء المنجمون یدعیه بما التکذیب ضرورة وسلم وآله علیه اهللا صلى الرسول دین من ومعلوم       

 زالوا فما ، أصحابه وخیار السالم علیهم بیته أهل علماء عن وکذا ، کثرة یحصى ال ما ذلک من السالم علیه عنه الروایات وفی       
  .  ومحاالً ضالالً ویعدونها المنجمین مذاهب من یبرؤن



  ) . 1553(«! ...  ؟ القبلۀ إلى ومصلّ الملّۀ إلى منتسب بخالفه یغترّ کیف اإلسالم دین فی الشهرة هذه اشتهر وما       

 کالمه إلى فراجع ، السالم علیهم األنبیاء بعض إلى العلم هذا نسبۀ «األنبیاء تنزیه»  کتابه فی سره قدس المرتضى السید رد وهکذا       
  .  کتابه فی

 اإلنسان یکون أن یمکن کیف» :  الحقائق بحدائق المسمى البالغۀ نهج على شرحه فی الکیدري الحسین بن محمد الشیخ وقال       
 أسباب یعرف أنّه ادعى ومن ، والمد الجزر فی کما المستقبل فی المسببات یعرف حتّى األحوال فی وأسبابها الحوادث یعرف

 ، والمظنونات المقبوالت أو الظاهر فی المشهورات من مؤلفۀ خطابیۀ أو شعریۀ أو تجربیۀ هی وإنّما برهانیۀ لیست فمقدماته  الکائنات
 لجمیع یتعرّض أن یمکنه وال ، العلْویۀ األسباب بعض یتعرّض وهو ، األسباب أجناس من لجنس إلّا یتعرَّض أن یمکنه فال ذلک ومع

 تؤثر ال تأثیراً مؤثرة الیابس الحطب فی النار فإنّ ، فیها الفاعل أثر تغیر أحوالها عن القوابل تغیرت وإذا.  والقوابل السماویۀ األسباب
 إلّا والمسببات األسباب تلک یعلم فال ، عوائق للقوابل یکون أن ویمکن ، شرط القبول استعداد على بقائها معرفۀ وکذا ، الرماد فی
 فإنّه ، سره قدس کالمه آخر إلى«  ممتزجۀ جمیعها على یحکم وال الکواکب مفردات على یحکم المنجم فإنّ وأیضاً.  لىتعا اللَّه

  ) . 1554(کتابه إلى فراجع ، وتناقضاتهم اختالفهم من کثیراً المنجمین على شنّع

 حکى ما على المنجمین على الرد فی له طویل کالم فی الفوائد کنز کتابه فی الکراجکی علی بن محمد الفتح أبو الشیخ وقال       
 إعلم ، علیها فتعتمد ذلک فی الطریقۀ لتعرف فیها نعتقده وما النجوم فی مقالتنا هذا بعد لک أذکر وأنا... » :  الحسنی طاوس ابن عنه

 فی فاعلۀ ولیست ، األعراض تحلّها أجزاء من مؤلفۀ العالم هذا جنس من محدثۀ أجناس والنجوم والقمر الشمس أنّ - اللَّه أیدك -
 ندفع ال فإنّا ، إلیها المنسوب التأثیر فأما.  تعالى اللَّه إلّا یعلمها ال مصالح للخلق وفیها:  قال أن إلى...  قادرة حیۀ وال ناطقۀ وال الحقیقۀ

 للحس أظهر الشمس تأثیر کان وإن ، شاهد وهو والقمر الشمس تأثیر ینکر الذي ذا ومن...  العالم فی  مؤثرین والقمر الشمس کون
 وجوبه نقطع وال ، یحس تأثیراً لها نجد فلسنا الکواکب من غیرهما وأما.  والحیوان والنبات والبلدان األزمان فی القمر تأثیر من وأبین

 فیما ولیس...  ، األرض فی متصالً شعاعاً لها ألنَّ ، العقول فی الجائز من هو بل ، المستحیل الممتنع من لیس أیضاً وهو ، بالعقل
 الشمس تأثیرات إضافۀ علیهم أنکرنا ألنّا ، الکالم متقدم فی علیهم أنکرناه بما قول وال ، األحکام أصحاب قول إلى رجوع ذکرناه
 جمیع إلیها وإضافتهم سمعیۀ وال عقلیۀ حجۀ بغیر الکواکب تأثیرات من جوزناه ما على وقطعهم سبحانه اللَّه دون من إلیهما والقمر
 أفعالنا من ء لشی موجباً الکواکب من ء شی أو والقمر الشمس تکون أن وأنکرنا.  والقدرة الحیاة لها دعواهم مع الحقیقۀ فی األفعال
 وال ، وإرادتنا قصودنا بحسب تصح لم ، غیرنا من أوجبها سبب عن کانت أو فینا مخترعۀ کانت لو أفعالنا فإنَّ ، الصحیح العقل بشهادة

 وبرهان بنا اختصاصها على داللۀ لکلٍّ الفرق وحصول ، أجسامنا وتألیف وسقمنا صحتنا من فینا یفعل ما جمیع وبین بینها فرق کان
  .  اختیارنا غیر لها سبب ال وأنّه قدرتنا من حدثت بأنّها واضح

 -  کونه من البد علیه یدل ء شی کلَّ فإن ، علیه دالۀ والکواکب إلّا فعالً العالم فی یفعل ال تعالى اللَّه أنّ قولهم علیهم وأنکرنا       
 وقد ، المصلحۀ من یراه لما العادة تلک تغییر منه یستحیل ولیس العادة تلک أجرى اللَّه فإنّ ، داللۀً أو تأثیراً لها یثبت -  باطل وهذا



 الموافق وهو ، األدلۀ علیه لنا ثبتت الذي فهذا ، صدقۀٍ أو رحمٍ بصلۀ أجله فی ویزید ، بدعوة عبده عن السوء تعالى اللَّه یصرف
  .  للَّه والحمد ، المنجمون یدعیه لما بمالئم هو ولیس ، للشریعۀ

 لهذا کان فإن ، بینۀ منها ء شی على ولیس متعارضۀ مظنونۀ ودعاوي مناقضۀ اُصول على األحکام فی إعتمادهم علیهم وأنکرنا       
  ) . 1555(« دعاویهم جملۀ من وال أیدیهم فی ما هو  فلیس ، ویجوز العقل فی یسوغ وجه على صحیح أصل العلم

 تصدیقه من والبد نقله فی ثقۀ طاوس ابن ولکن ، الفوائد کنز کتابه من المطبوع فی الکراجکی من المقالۀ هذه أجد لم:  أقول       
 نسخۀ من مفقودة نصوص عنوان تحت ، ببیروت 1405 عام طبعۀ فی الجلیل محققه بالکتاب ألحقها ولذا ، النسخ من سقطت وأنّها

  .  األجر جزیل تعالى اللَّه من فله ،) 1556(الکتاب

 إلهیات من والمعاد المبدأ فصل فی الشریف مقامه اللَّه أعلى الرئیس الشیخ ، سینا بن اللَّه عبد بن الحسین أبوعلی الشیخ وقال       
 فی یحدث ما کیفیۀ لفهم وطبائعها جمیعاً والسماء األرض فی  التی الحوادث یعرف أن الناس من إنساناً أمکن لو» :  الشفاء کتابه

 التجربۀ فیها یدعی أن عسى بل برهان إلى مستندة لیست ومقدماته األولى أوضاعه أن مع - باألحکام القائل المنجم وهذا ، المستقبل
 التی وهی الکائنات أسباب من واحد جِنس دالئل على یعول إنّما فإنّه -  إثباتها فی خطابیۀ أو شعریۀ قیاسات حاول وربما الوحی أو

 یجعلنا أن یمکنه لم به ووفى ذلک فی لنا ضمن ولو السماء فی التی األحوال بجمیع اإلحاطۀ عنده من یضمن ال أنّه على ، السماء فی
 لنا فلیس - :  قال أن إلى - .  عنده معلوماً -  وطبعه فعله حیث من - جمیعها کان وإن ، وقت کلِّ فی جمیعها وجود على نقف بحیث

  ) . 1557(« صادقۀ الحکمیۀ مقدماتهم من یعطونا ما جمیع أن متبرّعین سلمنا وإن ، أقوالهم على إعتماد إذن

 قد فإنّه الصابئۀ وأما» :  الصابئۀ على الرد فی سره قدس الحمصی علی بن محمود الدین سدید الشیخ الجلیل المتکلم وقال       
 الحیوان من العالم فی یحدث ما أضافوا ، العالم فی لما مدبرة نجومه وجعل الفلک أحکم صانع للعالم:  یقولون أنّهم عنهم یحکى

 أنّ إلى ویذهبون ، النجوم غابت إذا بالنهار یعبدونها صورها على األصنام نحتوا ثم ، النجوم یعبدون وأنّهم ، النجوم إلى والنبات
  .  قدیمۀٌ بأنّها:  قالوا وربما ، العالم فی التدبیر بطباعها توجب النجوم

       لیست وهی ثم ، بیناه ما على محدثاً إلّا یکون ال والجسم أجسام النجوم أنّ فی  شک ال:  نقول أن هو علیهم والرد فکیف أحیاء 
 أنّها على استدل وقد ، مسخّرات أنّها على المسلمین إجماع ، أحیاء غیر کونها على به یستدل ما وأقوى.  األفعال عنها یصدر

 الختالف حرکاته تختلف أن من البد المختار القادر الحى إذ ، واحدة طریقۀ على تجري التی بحرکتها متحیرات غیر مسخّرات
  .  دواعیه

 أنّها سلّمنا ولو ، الحیاة معها یبقى أن یستحیل التی المفرطۀ بحرارتها الخصوص على حیۀ غیر الشمس کون على استدل وقد       
 یقدر ال أن یجب کان کذلک کانت وإذا ، قادرة أحیاء هی التی األجسام من غیرها فی کما بقدرة إلّا قادرة کانت لما قادرة أحیاء
 ، منها بعدها على والنبات الحیوان من األرضیۀ األجسام فی تؤثّر فکیف.  بالقدرة القادرین من غیرها یقدر ال کما ، اإلختراع على

  ) . 1558(« عبادتها یحسن فال بالقدرة القادرین من غیرها علیها یقدر ال کما ، العبادة تستحق بها التی النعم اُصول منها یصح ال وکان



 فرج کتابه فی طاوس ابن بواسطۀ اهللا رحمه الحمصی الدین سدید الشیخ من آخراً کالماً المجلسی العالمۀ نقل قد:  أقول       
  ) . 1559(المهموم

 القمر مسیر ضبط فی النجومی الحساب من مأخوذ ذلک  أصل ألنّ ، بالجدول اعتبار وال» :  المعتبر فی الحلی المحقق وقال       
 مما أکثر ء یخطى الذي الحدس من مستفادة ظنیۀ قواعد على مبنی ألنّه ، المنجم قول على التعویل یجوز وال ، بالشمس واجتماعه

 على أنزل بما کافر فهو منجماً أو کاهناً صدق من» :  وسلم وآله علیه اهللا صلى النبی لقول ، قوله على التعویل یجوز وال ، یصیب
  ) . 1560(« وسلم وآله علیه اهللا محمدصلى

 اهللا رحمه طاوس بن علی النبیل الجلیل والسید» :  المهموم فرج وکتابه طاوس ابن شأن فی سره قدس المجلسی العالمۀ وقال       
 واستدلّ ، مؤثرة أو فاعلۀ أو إرادة ذوات النجوم أنّ اعتقد من على اإلنکار فی وبالغ رسالۀ ذلک فی عمل ، العلم بهذا له قلیل الُنس
 ، تحریمه فی سره قدس المرتضى األجل السید على أنکر أنّه إلّا ، األفاضل من غفیر جم بکالم وأیده کثیرة بدالئل ذلک على

 بالبرّ یغیرها أن الحکیم للقادر یجوز لکن ، الحادثات على ودالالت عالمات النجوم وأنّ ، المباحات العلوم من أنّه إلى وذهب
 إذا به والعمل فیه والنظر وتعلّمه النجوم تعلیم وجوز ، وحکمته إرادته وفق على والدواعی األسباب من ذلک وغیر والدعاء والصدقۀ

 جماعۀ أسماء العلم هذا لصحۀ تأییداً اهللا رحمه ذکر ثم ، ذلک اعتقدت إذا ما على والذَّم النهى أخبار وحمل ، مؤثرة أنّها یعتقد لم
  ) . 1561(«...  به عارفین کانوا الشیعۀ من

  ) . 1562(« السالم علیهم الرسول آل أخبار شرح فی العقول مرآة»  کتابه فی البیان هذا نظیر أیضاً وذکر       

 ال أن علیهم ویلزم ، إختیاره واشتراط الصانع قدم یبطله المنجمین قول» :  الیاقوت کتابه فی نوبخت بن إبراهیم الشیخ وقال       
  ) . 1563(« ذلک بمثل یبطل الطبائع أهل وقول ، األحوال من حالٍ على الفعل یستقر

 أحدهما:  قسمین على المنجمین قول اختلف» :  الیاقوت على شرحه فی سره قدس الحلی العلّامۀ اإلطالق على اللَّه آیۀ وقال       
  :  باطالن والقوالن ، موجبۀ إنّها:  قال من قول والثانی ، مختارة حیۀ السبعۀ الکواکب إنّ:  قال منْ قول

  .  بالصانع القول من فالبد ، جسم غیر محدث إلى محتاجۀ وألنّها ، آلهۀ تکون فال محدثۀ أجسام ألنّهاف:  األول أما       

 یستقرّ ال وأن ، العالم فی والمرج الهرج وقوع دوام لزم للحرب مقتضیاً کان إذا مثالً کالمریخ المعین الکوکب فألنّ:  الثانی وأما       
  .  باطالً ذکروه ما کان باطالً ذلک کان ولما ، األحوال من حالٍ على أفعالهم

 وکلّ جسمانیۀ قوة الطبیعۀ فإنّ ، أیضاً ذلک بمثل قولهم فیبطل ، الطبیعۀ مجرد إلى األفعال یسندون ألذین بالطبائع القائلون وأما       
 وتعالى سبحانه بالصانع القول من فالبد ، التسلسل لزم وإلّا ، طبیعته غیر محدث إلى تفتقر محدثۀ فهی حالّۀ قوة فکل ، محدث جسم

»)1564 . (  

  ) . 1565(« فیه مدخلٌ لها أو باالستقالل تأثیرها اعتقاد مع النجوم تعلّم وکذا ، حرام التنجیم» :  القواعد فی الحلی العلّامۀ وقال       



  ) . 1566(« الفالسفۀ یقوله ما على العنصریات عالم فی تأثیرها اعتقاد مع النجوم تعلّم وکذا حرام التنجیم» :  التذکرة فی وقال       

 وبالجملۀ ، والضرر بالنفع تأثیر فی مدخالً لها أنّ أو ، مؤثرة أنّها اعتقاد مع النجوم تعلّم وکذا ، حرام التنجیم» :  المنتهى فی وقال       
 ، حرام ذلک على االُجرة وأخذ ، کافرٌ الکوکبیۀ واإلتصاالت الفلکیۀ بالحرکات والطبیعیۀ النفسانیۀ الحرکات ربط یعتقد منْ کلّ
  ) . 1567(«به بأس ال فإنّه وغیرهما والکسف التربیع من وأحواله وبعده الکواکب سیر قدر فیعرف النجوم یتعلّم من وأما

  . فراجعه) 1568(االمامیۀ مذهب على الشرعیۀ األحکام تحریر کتابه فی نحوه وقال       

 إنّ:  یقال فیما سیدنا یقول ما» :  سنان ابن مهنأ السید عنه سأل حیث الثالثۀ المهنائیۀ المسائل أجوبۀ فی قال نفسه العلّامۀ ولکن       
 به یخبر ما ذلک على ویدلّ ، األرض حیلولۀ القمر خسوف سبب وإنّ ، الشمس وبین بینه القمر جرم حیلولۀ بسبب الشمس کسوف

 فی والصالة الدعاء إلى والفزع ذلک عند بالخوف اُمرنا فلم الصورة هذه على األمر کان وإذا ؟ أخبارهم فیطابق التقویم أهل
 غیر ظنی أمر وهو ، الرصد إلى مستند -  أیامه اللَّه أدام -  ذکره ما إلى والخسوف الکسوف استناد:  سره قدس فأجاب ؟ المساجد

اللَّه وسؤال بالصالة التکلیف فی یضرّ لم سلّم ولو ، یقینی ن ، باإلختیار تعالى اللَّه إلى مستندة األفعال هذه أمثال بأنّ ، النور ردسفَح 
 تکون أن فجاز ، شرٍّ أو خیر من األرض فی حادث لتجدد سبباً الحادث هذا یکون أن ویجوز.  النور رد طلب فی والصالة الدعاء
  .  ذلک بسبب ف والخو الشرِّ من الحادث بذلک نیط لما رافعۀ العبادة

 من قولهم یوافق وما ، له حقیقۀ ال تخمین کلّه هذا بأن فأجاب ، المغیبۀ باألشیاء الرمل وأصحاب المنجمین أخبار عن سأل ثم       
 عجیبۀ غریبۀ وقائع لنا جرى ولکنّه ، بمحقَّقٍ ولیس السالم علیه إدریس إلى ینسب الرمل وعلم ، اإلتفاق سبیل على یقع فإنّه الحوادث

  ) . 1569(« محقَّقاً علماً ذلک یثمر ال لکن ، حکمه طابقت وامتحانات

 باإلستعانۀ أو النفسانیۀ التأثیرات بمجرد الخوارق استحداث بالسحر المراد» :  السحر بحث فی المحققین فخر ولده وقال       
 ال السحر أنّ فی الفقهاء واختلف...  و الکواکب بدعوة والثانی السحر باسم األول المعقول أهل خص وقد...  أو فقط بالفلکیات

...  التأثیر عدم بمعنى ، له حقیقۀ ال تخیل أو( تأثیر أى) حقیقۀ له هل ، قطعاً لها تأثیر ال الکواکب فإنّ ، الکواکب دعوة بمعنى
»)1570 . (  

  .  تعالى اللَّه شاء إن السحر بحث فی سره قدس کالمه تمام یأتی:  أقول       

 بجریان أخبر لو أما ، بسببها الکائنات عن واإلخبار بالشرکۀ أو مستقلۀ  النجوم تأثیر اعتقاد یحرم» :  الدروس فی الشهید قال       
 بعض حرّمه فقد النجوم علم وأما.  قلّ فیما  إلّا تطّرد ال فیها العادة أنّ على ، کره وإن یحرم لم کذا عند کذا یفعل تعالى اللَّه أنّ العادة

 بل ، حراماً فلیست األفالك هیئۀ علم أما ، تخمینیۀ أحکامه ألن أو ، التأثیر اعتقاد من للمحظور التعرّض من فیه لما ولعلّه ، األصحاب
  ) . 1571(« قدرته وعظَم اللَّه حکَم على اإلطالع من فیه لما مستحباً کان ربما



 تفعل أنّها اعتقد وإن ، کافرٌ أنّه ریب فال فیه ما وموجدة العالم لهذا مدبرة أنّها الکواکب فی اعتقد من کلُّ» :  قواعده فی وقال       
 وال عقلی بدلیل ثابتۀٌ الکواکب لهذه حیاة ال إذ ، ء مخطی فهو -  العدل أهل یقوله کما -  األعظم المؤثر هو واللَّه إلیها المنسوبۀ اآلثار
 فرّقوا العبد بفعل قال من وکلّ ، المعتزلۀ تکفیر عدم أنفسهم على وأوردوا ، األول یکفّرون کما هذا یکفّرون األشعریۀ وبعض.  نقلی

 فإنّها  الکواکب بخالف ، الربوبیۀ لجانب اهتضام منه یحصل فال ،  علیه ظاهر التذلّل أنّ من فعله یوجد الحیوان من وغیره اإلنسان بأنّ
  .  الکفر باب وفتح استقاللها إعتقاد إلى ذلک أدى فربما ، عنه غائبۀ

 إذا أنّها عادته أجرى تعالى اللَّه أنّ بمعنى العادیات من وغیرها النار إلى اإلحراق کاستناد إلیها األفعال استناد أنّ من:  یقال ما وأما       
 بها واألغذیۀ األدویۀ مسببات کربط بها المسببات ربط ویکون ، إلیها ینسب ما یفعل مخصوص وضع أو مخصوص شکل على کانت
 وقوع ألن ، األول من خطاء أقل کان وإن ، أیضاً ء مخطی ولکنّه معتقده یکفر ال فهذا الحقیقی الفعل ال العادي الربط باعتبار مجازاً

  ) . 1572(« أکثري وال بدائم لیس عندها اآلثار هذه

 واإلتصاالت الفلکیۀ الحرکات باعتبار النجوم أحکام عن اإلخبار:  التنجیم» :  المقاصد جامع فی سره قدس الثانی المحقق قال       
 المنجمون یرجع إنّما ، ذلک لوجود سبباً المعین واإلتصال المعینۀ الحرکۀ کون فإنّ ، والتخمین القیاس إلى مرجعها التی الکوکبیۀ

 فی  مدخل لها اُخرى اُمور وجود لجواز ، له بسببیتهما العلم یوجب ال وذلک ، مثلهما وجود عند مثله وجود مشاهدتهم إلى فیه
 من ورد وقد ، أکثریاً وخطؤهم المنجمین کذب کان ولهذا ، ضبطها إلى لها سبیل ال البشریۀ القوة فإنّ ، بها اإلحاطۀ تحصل لم سببیته

  ... .  وجوهه بأبلغ النجوم تعلّم عن النهى الشرع صاحب

 وکذا ، حرام -  المدخلیۀ جهۀ على ولو السفلیۀ الموجودات فی تأثیراً للنجوم أنّ اعتقاد مع -  التنجیم أنَّ:  فاعلم ذلک تقرر إذا       
  .  منه باللَّه نعوذ ، نفسه فی کفرٌ اإلعتقاد هذا بل ، الوجه هذا على النجوم تعلّم

 وذلک ، العقرب فی والقمر الحج وسفر التزوج کراهیۀ ثبت فقد ، جائز فإنّه الکذب منْ التحرز مع الوجه هذا على ال التنجیم أما       
 تابع وعدمه االُجرة وتحریم ، للمادة حسماً مطلقاً عنه النهی ورد وقد ، الفاسد اإلعتقاد إلى ینجرّ ألنّه ، مکروه هو نعم.  القبیل هذا من

  ) . 1573(«...  للفعل

:  السالم علیه إبراهیم عن حکایۀ تعالى قوله من یفهم وقد... » :  وتأییده المنتهى فی العالمۀ کالم نقل بعد األردبیلی المحقق قال       
 ولقد ، «التنزیه » فی المرتضى السید عنه إجاب وإن أکثر بل ، ذلک بأمثال اإلعتبار) 1574(«سقیم إِنِّی فَقَالَ×  النُّجومِ فی نَظْرَةً فَنَظَرَ»

 ، واإلعتبار واألخبار باآلیات علیها واستدلّ ، التأثیر وجواز العلم هذا وحلیۀ النجوم تحقیق فی کتاباً سره قدس طاوس بن علی صنف
نْ کالم وردإلیه فلیرجع التفصیل أراد فمن ، وکراهیته بتحریمه قال م  .  

 والعلم ، إجماع کأنّه التأثیر فی اإلشتراك وتحریم األرضیات فی التأثیر فی  اتالفکلی إستقالل یعتقد منْ کفر دلیل وأما       
 مدخلیۀ غیر منْ األرضیات فی التأثیر فی المستقل هو أنّه إعتقاد ووجوب ، األرضیات فی المؤثر هو تعالى اللَّه بأنّ شرعاً الضروري

  ) . 1575(« ء شی



 السفلیۀ الحوادث بعض إرتباط من المنجمون یدعیه ما» :  الهاللیۀ الحدیقۀ فی سره قدس العاملی محمد الدین بهاء الشیخ وقال       
 یحلّ ال فهذا التأثیر فی شریکۀ أنّها أو باالستقالل الحوادث تلک فی المؤثرة العلّۀ هی األجرام تلک أن زعموا إن ، العلویۀ باألجرام
 النجوم علم عن التحذیر من الحدیث فی ورد ما حمل هذا وعلى ، باللَّه والعیاذ کفر هذا على المبتنى النجوم وعلم ، اعتقاده للمسلم
 العالم هذا حوادث بعض على عالمات األوضاع من لها یعرض وما األجرام تلک اتصاالت إنّ:  قالوا وإن ، صحته اعتقاد عن والنهی

 للبدن یعرض ما على الطبیب بها یستدلّ عالمات اُوضاعه واختالفات النبض حرکات أنّ کما ، وإرادته بقدرته سبحانه اللَّه یوجده مما
 مانع ال فهذا ، المستقبلۀ األحوال بعض على األعضاء بعض باختالج یستدلّ وکما ، ذلک ونحو المرض اشتداد أو الصحۀ قرب من
  .  المعنى هذا على محمول نقله وجواز النجوم علم صحۀ من روي وما ، اعتقاده فی حرج وال منه

 سالم الوحی أصحاب من مأخوذة بعضها ، أصول اإلستقبالیۀ الحوادث من المنجمون بها یحکم التی االُمور:  سره قدس قال ثم       
 کما ، بها واإلحاطۀ بضبطها البشریۀ القوة تفی ال متشعبۀ أمور على مبتنٍ وبعضها ، التجربۀ فیها یدعون االُصول وبعض ، علیهم اللَّه

 الخطأ وتطرّق کالمهم فی االختالف وجد فلذلک ،» ) 1576(ینتج ال وقلیله یدرك ال کثیره» :  السالم علیه الصادق قول إلیه یؤمی
 الصادق کالم به نطق کما محالۀ ال أحکامه وصدقت کالمه صح الصحیحۀ االُصول على الجري له اتفق ومن ، أحکامهم بعض إلى
  ) . 1577(« السبیل سواء إلى الهادي واللَّه القلیل إلّا به یظفر ال ، المنال عزیز أمر هذا ولکن...  المذکورة الروایۀ فی السالم علیه

       دعلى الغائبات عن اإلخبار علیها المنصوص المعاصی من الشرائع مفاتیح کتابه فی سره قدس الکاشانی الفیض وع لغیر البت نبی 
» :  قال ثم ، والتنجیم الکهانۀ تحریم على دالۀ أخباراً ذکر ثم.  ذلک غیر أو القیافۀ أو الکهانۀ أو بالتنجیم کان سواء ، نبی وصی أو

 أحد لکلِّ یتیسر ال بها اإلحاطۀ ولکن حقٌ العلوم هذه أصل ألنّ ، جوازه فالظاهر ، جزم دون من التفاؤل  سبیل على اإلخبار کان وإن
  ) . 1578(« المصلحۀ یوافق ال بها والحکم

 لعدم ، واحدةً دفعۀً االُمور من سیقع ما بتفاصیل تحط لم الفلکیۀ المنطبعۀ القوى أنّ فاعلم... » :  البداء بحث فی الوافی فی وقال       
 ما فإنّ.  مستقر ونظام مستمر نهج على وعللها أسبابها مع فجملۀ وجملۀ فشیئاً شیئاً الحوادث فیها ینتقش إنّما بل ، االُمور تلک تناهی

 کان کذا کان کلّما أنّه تعلم فهی ، برکاتها ونتائج للَّه المسخرة األفالك حرکات لوازم من هو إنّما ، والفساد الکون عالم فی  یحدث
 بعض تأخر وربما.  الحکم ذلک فیها فینتقش ، فیه بوقوعه حکمت العالم هذا فی ما أمر حدوث بأسباب العلم لها حصل فمهما ، کذا

 لعدم بعد بذلک العلم لها یحصل ولم السبب ذلک ال لو األسباب بقیۀ یوجبه ما خالف على الحادث لوقوع الموجب األسباب
 السابق الحکم نقش عنها فیمحا األول الحکم بخالف حکمت علیه واطلعت أوانه جاء لما ثم ، السبب ذلک سبب على اطالعها
  ) . 1579(«...  مثالً ، اآلخر الحکم ویثْبت

 ، المعتبرة الروایات بعض لظاهر الجواز واألقرب األصحاب بعض حرّمه النجوم علم» :  الکفایۀ فی السبزواري المحقق وقال       
  ) . 1580(« وجوازه صحته على االستشهاد من فیها أکثر رسالۀ طاووس ابن وصنف



 النجوم تأثیر اعتقد من بکفر وصرّحوا ، به والعمل النجوم علم بتحریم علماؤنا صرح قد» :  سره قدس العاملی الحر الشیخ وقال       
 الشیخ:  ذکرناه بما صرّح فممن ، ذلک على اإلجماع ونقلوا ، الدین ضروریات من ذلک بطالن أنّ وذکروا ، التأثیر فی مدخلیتها أو

 والشیخ والتحریر والقواعد والمنتهى التذکرة فی والعلّامۀ والدروس قواعده فی الشهید والشیخ والغرر الدرر فی والمرتضى المفید
 منهم یظهر وال ، وغیرهم الفوائد کنز فی والکراجکی المعتبر فی والمحقق الشرائع شرح فی الثانی والشهید القواعد شرح فی علی

  ) . 1581(« یحضرنی ما على ذلک فی مخالف

 أنّ علیک یخفى ال ، واألقوال األخبار من علیک تلونا بما خُبراً أحطت إذا» :  النجوم علم باب آخر فی المجلسی العالمۀ وقال       
 ومخالفۀ کفرٌ -  شرائط على تأثیرها توقّف وإن - واإلختیار باإلرادة فاعلیۀ علّۀ بکونها القول بل تأثیرها فی النجوم باستقالل القول

  .  الدین لضرورة

  :  وجهین ملیحت الناقص بالتأثیر والقول       

 فی الکالم ولکن ، ذلک إنکار إلى سبیل فال ، القمر وتبرید الکواکب وسائر وإضاءتها الشمس کحرارة بالکیفیۀ تأثیرها:  األول       
 على واألکثر ، مثالً الشمس محاذاة عقیب الضوء أو الحرارة بخلق العادة أجرى تعالى أنّه ، سبحانه الرب لتأثیر معدات أو مؤثّرات أنّها

  .  األخیر

 فال ، المتقدمۀ الثالثۀ الوجوه أحد على الحوادث خلق فی ناقصۀ مؤثرة وإتصاالتها ومقارناتها وأوضاعها حرکاتها کون:  والثانی       
 جرأة به والقول ، خالفه واألخبار اآلیات ظواهر بل ، نقل وال عقل من علیه یدلّ دلیل وال ، یعلم ال بما وقول فسق به القول أن ریب
  ... .  مستبعداً یکن لم وإن به الحکم فیشکل الکفر حد إلى ینتهی أنّه أما ، اللَّه على

 عرفت وقد ، السداد عن بعید فغیر والفساد الکون عالم فی الحوادث حدوث على داللۀ اللَّه جعلها وعالمات أمارات کونها وأما       
 أخذها ومن السالم علیهم واألئمۀ األنبیاء ببعض مخصوص لکنّه العادي للعلم مفیدة إما وهی ، ذلک على تدلّ األخبار من کثیراً أنّ

 مفیدة أو ، بهم مختصۀ والقوابل والموانع الشرائط بجمیع واإلحاطۀ إلهام أو وحی من داللتها یرفع ما بعدم العلم إلى الطریق ألن منهم
 معلوم غیر لکنّه منه بعضه أو أصالً العلم ذلک لیس الناس أیدي فی وما ، موانع ورفع شروط بتحقّق مشروط مدلولتها ووقوع للظن

  .  سره قدس أنواره بحار فی ذکره ما آخر إلى) 1582(«...  فیه مشکوك الظن من نوعاً وإفادته ، قطعاً العلم یفید وال ، بخصوصه

  ) . 1583(العقول مرآة فی مختصراً نحوه وذکر       

 -  األصحاب کالم وبین -  منها طائفۀ به تشهد کما -  األخبار بین الجمع وطریق... » :  سره قدس جعفر الشیخ الفقیه جدنا وقال       
 وأنّ ، تأثیرات ذاتها حد فی لها ولیس مسخّرات النجوم أنّ اعتقاد مع کان ما الحالل التنجیم أنّ - منهم طائفۀ کالم به یشهد کما

 واإلدراك العلم أنّ سابقاً منّا مرّ وقد ، ذکرناه الذي والنحو اخترناه الذي التفصیل على ، والسماوات األرضین خالق إلى األمر
 المنجمین فی الطعن یجوز ال فإذن.  المفاسد تترتّب أو المقاصد تفسد لم ما -  األفالك غیر أو باألفالك تعلّقا -  بالحسن متصفان

 من سواها أعرف وال ، الحسان الوجوه على حمل وإلّا معصیته ظهرت نیته الظاهر فی فسدت فمن ، ویستبین الحال یظهر حتّى



 إلى للتوصل العلوم من غیره أو النجوم علم تعلَّم فمن...  وأئمتهم ساداتهم فیض من نیتهم وصالح الزمان هذا فی المنجمین إصحابنا
 والرمل الهیأة وعلم بیطرته فی والبیطار طبابته فی کالطبیب صنعته إلى التأثیر أسند من وکذا.  العصاة من کان المحرّمات بعض

  ) . 1584(«...  األحکام ترتب لزوم اعتقاد مع وغیرها

 للمذهب مدخلیۀ ال إذ ، له وجه ال فمما المذهب فساد ألجل تحریمه أما» :  النجوم علم شأن فی المستند فی النراقی وقال       
  .  کذا وضع عند کذا یحدث أنّه علیه یترتب ما غایۀ ألن ، التنجیم فی الکواکب من التأثیر واعتقاد

 اللَّه أجراه ما على واألمارات العالمات باب من أو ، حراماً اعتقاده یکون حتّى اشتراکاً أو مستقالً النجم تأثیر من هو هل أنّه وأما       
 وشیخنا الثانی والمحقق طاووس وابن والکراجکی والمفید کالسید األکثر به صرّح ما على اعتقاده یحرم لم حتّى عقیبها بعادته تعالى

  .  ذلک غیر أو...  الماء وتبرید النار تسخین قبیل من أو ، وغیرهم والمجلسی البهائی

  .  الطبیعیۀ المسائل من هو بل ، متفرّعاتها من وال النجوم مسائل من فلیس       

 فکذلک ، سبحانه اللَّه من أو نفسه جهۀ من هو هل الدواء تأثیر أن اعتقاد على الطب یبتنی ال فکما ، کالطب إلّا التنجیم ولیس       
  .  التنجیم جهۀ من ء ناشی أنّه بعضهم توهم أوجب المنجمین بعض اعتقاد فساد أنّ والظاهر ، النجوم

 مع بالبت الحکم کان إذا التحریم یوجب ، بالتنجیم یختص وال التعلیم یحرّم ال أنّه فمع ، یعلم ال بما قوالً کونه حیث من وأما       
  .  التجارب تکرر من حصل إذا بالقطع أو ، الطریقۀ هو کما بالظن حکم إذا یحرم فال ، ظنیته

 وهی ، الروایات هو فیه الوجه یکون أن فبقی ، ممنوع مطلقاً تحریمه أن:  ففیه ، یقع لم بما اإلخبار أنّه جهۀ من وأما       
  ) :  1585(کثیرة

 بمقتضى غیرهما فی والعمل بالبت الحکم أو التأثیر اعتقاد على المانعۀ األخبار وحمل:  آخرها فی وقال الباب أخبار ذکر ثم       
  ) . 1586(« متعین األصل

 ، وتعلیمه وتعلّمه العلم هذا فی بالنظر بأس ال أنّه من ، عرفت ما والتحقیق» :  النجوم علم بحث آخر فی الجواهر فی وقال       
 وعدم ، کذا عند کذا بفعل تعالى اللَّه عادة جریان معنى على بل ، الجزم جهۀ على ال قواعده من إلیه وصل مما یقتضیه عما واإلخبار

 بل ، الحرمۀ عن فضالً الکراهۀ فی یتوقف قد بل) 1587(«الْکتَابِ أُم وعنده ویثْبِت یشَاء ما» یمحو اللَّه فإنّ ، قادح غیر العادة إطراد
  .  بممارسته اإلیمان درجات بعض إلى والترقی بمعرفته العرفان زیادة حصول یمکن

 ، الثانی خصوصاً ، کماترى تخمینیۀ أحکامه ألن أو ، لذلک فیحرم التأثیر اعتقاد من المحظور فی للوقوع تعریضاً فیه أن ودعوى       
 والتعریض ، وغیره الطب فی خالفه وطریقتهم الناس سیرة من المعلوم لعلّ ،بل ذلک أمثال فی الظنون مراعاة حرمۀ عدم ضرورة
  .  ذلک من أعظم خطره الذي الکالم علم فی النظر لحرم وإلّا ، الحرمۀ فی یکفی ال - ممنوع أنّه مع -  المزبور



 االطالع بسببه یحصل الذي األفالك هیئۀ علم فی  النظر نحو فیه النظر یکون أن یبعد ال بل ، ذکرناه ما رجحان فی ریب فال       
  ) . 1588(« الغیب بعلم اللَّه الستیثار ، مقتضیاته من ء بشی الجزم ینبغی ال:  نعم ، قدرته وعظَم اللَّه حکمۀ على

 من على المنجم تکفیر بل النظر عن النهى على دلّ ما یحمل» :  سره قدس النوري حسین المیرزا الحاج الخبیر المحدث وقال       
 عنها تصدر ونفوساً حیاةً لها أنّ أو ، الحوادث لصدور تامۀ علل وأوضاعها حرکاتها اختالف أنّ أو ، والکواکب األفالك قدم اعتقد

 أنّها على الجواز على دلّ وما ، الشرائع وأساس الملل ألصول المباینۀ الفاسدة العقائد من ذلک وغیر ، اإلختیار و باإلرادة الحوادث
 والدعاء بالبرِّ شرّها ویرتفع ، الشرع ینافی ما فیه لیس مما ، ذلک من یقرب ما أو تعالى منه الحوادث حدوث على وعالمات أمارات

  ) . 1589(« العالم واللَّه ، والصدقۀ

   

  الروایات    

  :  طائفتین على حملها یمکن التنجیم حول الواردة األخبار       

   والرادعۀ الناهیۀ الروایات:  األولى الطائفۀ       

  :  وبهم به واإلعتقاد المنجمین وعمل النجوم علم عن النهی فی وردت أحادیث عدة وهی       

 یا:  له فقال ، منجم أتاه النهروان إلى المسیر:  السالم علیه المؤمنین أمیر أراد لما:  قال األحمر بن عوف بن اللَّه عبد خبر:  منها       
:  قال ؟ ذاك ولم:  السالم علیه المؤمنین أمیر له فقال ، النهار من یمضین ساعات ثالث فی وسرْ الساعۀ هذه تَسر ال المؤمنین أمیر

 وظَهرت ظَفَرت أمرتک التی الساعۀ فی سرت وإن ، شدید وضرّ أذى أصحابک وأصاب أصابک الساعۀ هذه فی سرت إن ألنّک
ما کلَّ وأصبت طلبت  .  

 المؤمنین أمیر له قال ، علمت حسبت إن:  قال ؟ اُنثى أم أذکرٌ الدابۀ هذه بطن فی ما تدري:  السالم علیه المؤمنین أمیر له فقال       
 نَفْس تَدرِي وما الْأَرحامِ فی ما ویعلَم الْغَیثَ وینَزِّلُ الساعۀِ علْم عنده اللَّه إِنَّ» بالقرآن کذّب القول هذا على صدقک منْ:  السالم علیه
 ما یدعی وسلم وآله علیه اهللا صلى محمد کان ما ،) 1590(«خَبِیرٌ علیم اللَّه إِنَّ تَموت أَرضٍ بِأَي نَفْس تَدرِي وما غَداً تَکْسب ماذَا

 صدقک منْ ؟ الضرّ به حاق فیها سار منْ التی والساعۀ  السوء عنه صرف فیها سار منْ التی الساعۀ إلى تهدي أنّک أتزعم ، ادعیت
 أن له وینبغی ، عنه المکروه دفع فی إلیک الرغبۀ إلى وأحوج ، الوجه ذلک فی وجل عزّ باللَّه اإلستعانۀ عن بقولک استغنى بهذا

  .  وضداً نداً اللَّه دون من اتخذك فقد بهذا لک آمن فمن ، وجلّ عزّ ربه دون الحمد یولیک

 بل:  فقال المنجم إلى التفت ثم.  غیرك اله وال ، خیرك إلّا خیر وال ، ضیرك إلّا ضیر وال ، طیرك إلّا طیر ال اللهم:  قال ثم       
  ) . 1591(عنها نهیت التی الساعۀ فی ونسیر ونخالفک نکذبک



 وإخبار النجوم على  اإلتکال وعدم کلّها االُمور فی علیه والتوکل تعالى باللَّه اإلستعانۀ لزوم على وتدلّ.  اإلسناد ضعیفۀ الروایۀ       
  .  استعماله على  وال العلم هذا حرمۀ على تدلّ وال ، المنجمین

 العالمۀ ذکره کما المعروف األشعث أخا قیس بن عفیف کان السالم علیه المؤمنین ألمیر قال الذي المنجم أنَّ روي وقد       
  ) . 1592(األنوار بحار فی المجلسی

 ؟ الساعۀ عن وسلم وآله علیه اهللا صلى اللَّه رسول سئل:  یقول السالم علیه اللَّه عبد أبا سمعت:  قال الحصین أبی خبر:  ومنها       
  ) . 1593(بالقدر وتکذیب بالنجوم إیمان عند:  فقال

 عن بدالً علیها ویتّکلون إلیها ویتوجهون بالنجوم یؤمنون الزمان آخر فی الناس أنّ على حملها ویمکن ، اإلسناد ضعیفۀ الروایۀ       
  .  النجوم علم نفس ال النهى شمله بالنجوم واإلتکال والتوجه اإلعتقاد وهذا ، تعالى اللَّه على واإلتکال والتوجه اإلیمان

:  وسلم وآله علیه اهللا صلى اللَّه رسول قال:  قال السالم علیه علی عن السالم علیهم آبائه عن الشهید زید بن ینالحس خبر:  ومنها       
 لم إذا النائحۀ وإنّ.  والنیاحۀ ، بالنجوم واإلستقساء ، األنساب فی والطعن ، باألحساب الفخر:  القیامۀ یوم إلى اُمتی فی  تزال ال أربعۀ
  ) . 1594(جرب من ودرع قطران من سربال وعلیها القیامۀ یوم تقوم موتها قبل تتب

 االعتقاد على حملها ویمکن.  المطر نزول فی تأثیراً للنجوم بأنّ االعتقاد یعنی:  بالنجوم اإلستسقاء و.  اإلسناد ضعیفۀ الروایۀ       
  .  واضح المتشرعۀ عند اإلعتقاد هذا وبطالن ، وجلَّ عزّ الرب إرادة عرض فی أو باالستقالل بتأثیرها

 ، ملعونٌ والساحر ، ملعونٌ والکاهن ، ملعونٌ المنجم:  یقول السالم علیه اللَّه عبد أبا سمعت:  قال قابوس بن نصر معتبرة:  ومنها       
  .  ملعونٌ کسبها وأکل آواها ومنْ ، ملعونۀٌ والمغنیۀ

  ) . 1595(النارِ فی والکافرُ ، کالکافرِ والساحرُ ، کالساحرِ والکاهنُ ، کالکاهنِ المنجم:  السالم علیه وقال       

 السند فی المذکور الکوفی علی بن بالحسن والمراد ، معلومۀ والصفار ولید ابنی وثاقۀ ألنّ ، تامۀٌ السند حیث منْ الروایۀ وهذه       
 وهو الحضینی هو إبراهیم بن باسحاق والمراد ،) 1596(النجاشی ذکره کما ثقۀ ثقۀ البجلّی المغیرة بن اللَّه عبد بن علی بن الحسن هو
 منْ أقل وال صحیح فالسند ،) 1597(التنقیح نتائج فی المامقانی ذکرهما کما األقوى على ثقۀ أیضاً قابوس بن ونصر ، األقوى على ثقۀ

  .  إعتباره

   ؟ ملعونون وأنّهم المنجمین کلِّ بکفر القول یمکن فهل:  داللتها فی الکالم ولکن       

» :  الروایۀ نقل بعد فقال ، منهم الکفار على سره قدس الصدوق حملها ولذا ، جداً مشکلۀ الروایۀ من اإلطالق هذا إستفادة       
  ) . 1598(« وجلّ عزّ وخالقه بمفلّکه یقول وال الفلک بقدم یقول الذي هو الملعون المنجم



 رسول افتتح لما:  قال السالم علیه علی بن الحسین جده عن السالم علیه الباقر عن األنصاري الرحمن عبد بن القاسم خبر:  ومنها       
 خصال عن ونهى به ونصره له اللَّه فتح ما وذکر علیه وأثنى اللَّه حمد ثم ، سیتها فاتّکأ بقوسه دعا خیبر وسلم وآله علیه اهللا صلى اللَّه

 قال -  األرجوان میاثر وعن ، الکلب ثمن وعن ، الذهب خاتم وعن -  الفحل عسب یعنی -  الدابۀ کسب وعن ، البغی مهر عن:  تسعۀ
 ، السباع لحوم أکل وعن -  بالشام تنسج ثیاب وهی -  القسی ثیات لبوس وعن -  الحمر میاثر عن( الحدیث رواة أحد وهو) عروبۀ أبو

  ) . 1599(النجوم فی النظر وعن ، فضل بینهما بالفضۀ والفضۀ بالذهب الذهب صرف وعن

.  ظاهر ضعف سندها فی ولکن ، النجوم فی النظر حرمۀ على تدلّ فالروایۀ ، واضح الحرمۀ فی النهی وظهور مطلقۀ الروایۀ هذه       
  .  فانتظر ، اآلتیۀ المجوزة بالروایات تخصیصها ویمکن

 نظرت فإذا ، الحاجۀ فأرید العلم بهذا ابتلیت قد إنّی:  السالم علیه اللَّه عبد ألبی قلت:  قال أعین بن الملک عبد صحیحۀ:  ومنها       
 ، نعم:  قلت ؟ تقضى:  لی فقال ، الحاجۀ فی ذهبت الخیر الطالع رأیت وإذا ، فیها أذهب ولم جلست الشرّ الطالع ورأیت الطالع إلى
  ) . 1600(کتبک أحرق:  قال

 أمر ولذا ، فقط إلیها والتوجه علیها واإلتکال بالنجوم اإلیمان من السابقۀ الروایات فی ذکرنا ما على وتحمل ، تام الروایۀ سند       
  .  الحالۀ هذه من تخلصه یمکن حتّى العلم هذا فی کتبه بإحراق الحالۀ هذه فی السالم علیه اإلمام

 اإلمام أمر ولذا ، وحیاته معاشه أمر إختالل یوجب حد فی صار النجوم بعلم أعین بن الملک عبد ابتالء أنّ الروایۀ من والظاهر       
 معاشه أمر مجدداً أقام التخلص وبهذا ، طبقه على والعمل ومحاسباته النجوم من التخلص من یتمکن حتّى کُتبه بإحراق السالم علیه

  .  وحیاته

 والکهانۀ السحر:  الهواء تظلم التی الذنوب:  حدیث فی قال السالم علیه الحسین بن علی عن الکابلی خالد أبی خبر:  ومنها       
  ) . 1601(الحدیث ، بالقدر والتکذیب بالنجوم واإلیمان

 الجو فی اللَّه غضب آثار وظهور البلیۀ شدة أو األمور فی التحیر عن کنایۀ الهواء ظلمۀ» :  تفسیرها فی المجلسی العالمۀ قال       
»)1602 . (  

 علم حرمۀ على تدلّ وال ، واضح تعالى باللَّه اإلیمان قبال فی بالنجوم اإلیمان حرمۀ على وداللتها ، ضعیف الروایۀ سند:  أقول       
  .  مطلقاً النجوم

 سرت إن:  له قال وقد الخوارج إلى المسیر عزم لما أصحابه لبعض قال أنّه السالم علیه المؤمنین أمیر عن الرضی مرسلۀ:  ومنها       
 الساعۀ إلى تهدي أنّک أتزعم:  السالم علیه فقال ، النجوم علم طریق من بمرادك تظفر ألّا خشیت الوقت هذا فی المؤمنین أمیر یا

 ، القرآن کذَّب فقد بهذا صدقک فمن ؟ الضُّرُّ به حاق فیها سار منْ التی الساعۀ من وتُخَوف ؟ السوء عنه صرف فیها سار منْ التی



 -  ألنّک ، ربه دون الحمد یولیک أن بأمرك للعامل قولک فی وتبتغی ، المکروه ودفع المحبوب نیل فی باللَّه اإلستعانۀ عن واستغنى
  ! ! !  الضُّرَّ وأَمنَ النفع فیها نال التی الساعۀ إلى هدیتَه أنت -  بزعمک

 کالساحر والکاهن کالکاهن والمنجم الکهانۀ إلى تدعو فإنّها ، بحرٍ أو برٍّ فی به یهتدى ما إلّا النجوم وتعلّم إیاکم الناس أیها       
  ) . 1603(اللَّه اسم على سیروا ، النار فی والکافر کالکافر والساحر

 فظفر ومضى ، وعونه اللَّه اسم على سیروا:  آخرها فی وأضاف ، 1/  240 اإلحتجاج فی مرفوعاً الطبرسی منصور أبو ورواها       
  .  علیه اللَّه صلوات بمراده

 فورد ، ذلک یوجب ربما النجوم علم حیث ، تعالى باللَّه اإلستعانۀ عن اإلستغناء عن - ترى کما - المرفوعۀ فی النهى ورد وقد       
  .  تبعاً أیضاً عنه النهى

 ؟ النجوم علم فی تقول فما:  سأله حیث الزنادقۀ على احتجاجه فی السالم علیه الصادق عن الطبرسی منصور أبی مرفوعۀ:  ومنها       
 ینجه لم بالبالء المنجم إنّ ، المحذور به یتقى وال المقدور به یدفع ال ألنّه ، مضرّاته وکثرت منافعه قلّت علم هو:  السالم علیه قال

 بزعمه ، علمه فی اللَّه یضاد والمنجم ، صرفه یمکنه لم سوء به حدث وإن ، تعجیله یستطع لم بخیر هو أخبر إن ، القضاء من التحرز
  ) . 1604(خلقه عن اللَّه قضاء یرد أن

 کافر فهو منجماً أو کاهناً صدق منْ:  قال أنّه وسلم وآله علیه اهللا صلى اللَّه رسول عن الثانی والشهید الفاضالن مرفوعۀ:  ومنها       
  ) . 1605(وسلم وآله علیه اهللا صلى محمد على اُنزل بما

 اإلیمان هو فیها النهی مصب أنّ ترى وأنت ، فیها والنظر النجوم تعلّم عن النهی فی الواردة الروایات من کاملۀ عشرة تلک       
 ء شی العلم ، النجوم علم نفس غیر واإلتکال اإلیمان وهذا ، تعالى علیه واإلتکال باللَّه اإلیمان قبال فی علیها واإلتکال بالنجوم

  .  آخرٌ ء شی علیه واإلتکال ء بشی واإلیمان

  :  بعضها لک نذکر کثیرة وهی - المقام فی المجوزة الروایات أعنی -  الروایات من الثانیۀ الطائفۀ ورود إلى مضافاً       

  المجوزة الروایات:  الثانیۀ الطائفۀ       

  :  الروایات من عدة فی ومحاسباته وتعلّمه فیه والنظر النجوم علم إلى بالنسبۀ الترخیص ورد       

 یحلّ ال النجوم إنّ:  یقولون الناس إنّ الفداء لک جعلت:  السالم علیه اللَّه عبد ألبی قلت:  قال سیابۀ بن الرحمن عبد خبر:  منها       
 الشتهیها إنی اللَّه فو بدینی تضرُّ ال کانت وإن ، بدینی رُّیض ء شی فی لی حاجۀ فال بدینی تضرُّ کانت فإن تعجبنی وهی فیها النظر

 ینتفع ال وقلیله یدرك ال کثیره منها ء شی فی تنظرون إنّکم:  قال ثم.  بدینک تضرّ ال ، یقولون کما لیس:  فقال ؟ فیها النظر وأشتهی
 الزهرة بین کم أفتدري:  قال ، واللَّه ال:  قلت ؟ دقیقۀ من والزهرة المشتري بین کم أتدري:  قال ثم.  القمر طالع على تحسبون ، به



 ما واللَّه ال:  قلت ؟ دقیقۀ من المحفوظ اللوح وبین السنبلۀ وبین الشمس بین کم أفتدري:  قال ، ال:  قلت ؟ دقیقۀ من القمر وبین
  .  الرحمن عبد شک ، دقیقۀ سبعون أو ستون صاحبه إلى منهما واحد کلّ بین ما:  قال ، قطّ منجم من سمعته

 ما وعدد یمینها عن ما وعدد األجمۀ وسط التی القصبۀ عرف علیه ووقع الرجل حسبه إذا حساب هذا الرحمن عبد یا:  قال ثم       
  ) . 1606(واحدة األجمۀ قصب من علیه یخفى ال حتّى أمامها ما وعدد خلفها ما وعدد یسارها عن

 علم فی النظر جواز على داللتها ولکن.  ضعیف به فالسند ، مجهولٌ إمامى فإنّه ، أسباط بن الحسن إلّا ثقات کلّهم السند رجال       
  .  شیئاً ناقصاً إفادته عدم فی وهکذا ، واضحۀ النجوم

 بعث وجل عزّ اللَّه إنّ ، نعم:  فقال ؟ هی أحقٌّ النجوم عن السالم علیه اللَّه عبد أبا سألت:  قال خنیس بن معلى خبر:  ومنها       
 فقال ؟ المشتري أین أنظر:  له قال ثم ، بلغ قد أنّه ظنَّ حتّى النجوم فعلّمه العجم من رجالً فأخذ رجل صورة فی األرض إلى المشتري

 أین المشتري إلى أنظر:  وقال بلغ قد أنّه ظنّ حتّى فعلّمه الهند من رجل بید وأخذ فنحاه:  قال ؟ هو أین أدري وما الفلک فی أراه ما
  ) . 1607(هناك فالعلم أهله علمه وورث فمات شهقۀ وشهق:  قال ، المشتري أنت أنّک على لیدلّ حسابی إنّ:  فقال ؟ هو

»  قوله» :  الروایۀ ذیل فی یقول حیث سره قدس المجلسی من والعجب ، واضحۀ الجواز على وداللتها اإلسناد ضعیفۀ الروایۀ       
 واستخراج وتعلّمه تعلیمه یجوز أنّه على یدل وال ، أهلها یعرفها للکائنات عالمات النجوم أن على یدل «نعم:  فقال ؟ هی أحقّ

  ) . 1608(« الخلق لسائر منه األحکام

 أهل إلّا یعلمها ما:  قال ؟ النجوم عن سئل:  قال السالم علیه اللَّه عبد أبی عن أخبره عمن صالح بن جمیل عن الصحیح فی:  ومنها       
  ) . 1609(الهند من بیت وأهل العرب من بیت

 أبصر بالعراق خلّفت ما:  قلت:  قال ؟ بالنجوم بصرك کیف:  السالم علیه اللَّه عبد أبو لی قال:  قال الخفّاف هشام خبر:  ومنها       
 ما على األمر کان إن:  فقال:  قال ، فأدرتها رأسی عن قلنسوتی فأخذت:  قال ؟ عندکم الفلک دوران کیف:  فقال ، منّی بالنجوم

 وال أعرفه ال شی واللَّه هذا:  قلت:  قال ؟ القبلۀ فی الدهر من یوماً یدورون یرون ال والفرقدین الجدي و النعش بنات بال فما تقول
 به سمعت ما نجم واللَّه هذا:  قلت:  قال ؟ ضوئها فی جزءاً الزهرة من السکینۀ کم:  لی فقال ، یذکره الحساب أهل من أحداً سمعت

 القمر من الزهرة فکم:  قال ثم!  ؟ تحسبون ما فعلى ، بأسره نجماً فأسقطتم اللَّه سبحان:  فقال ، یذکره الناس من أحداً سمعت وال
  .  وجل عزّ اللَّه إلّا یعلمه ال ء شی هذا:  قلت:  قال ؟ ضوئه فی جزءاً

  .  صدقت:  قال.  هذا أعرف ما:  قلت:  قال ؟ ضوئها فی الشمس من جزءاً القمر فکم:  قال       

 ثم ، بالظفر لصاحبه هذا ویحسب بالظفر لصاحبه هذا فیحسب حاسب هذا وفی حاسب هذا فی یلتقیان العسکرین بال ما:  قال ثم       
 حقٌّ الحساب أصل إنّ صدقت:  فقال:  قال.  ذلک أعلم ما واللَّه ال:  قلت:  قال ؟ النحوس کانت فأین ، اآلخر أحدهما فیهزم یلتقیان
  ) . 1610(کلّهم الخلق موالید علم منْ إلّا ذلک یعلم ال ولکن



 بحار کتابیه فی القدوسی سره قدس المجلسی العلّامۀ بذلک اعترف کما ، النجوم علم حقیۀ على وتدلّ ، اإلسناد ضعیفۀ الروایۀ       
  ) . 1612(العقول ومرآة) 1611(األنوار

 إلّا یصدر یکن ولم لنمرود منجماً کان  السالم علیه إبراهیم أبا آزر أنّ:  السالم علیه اللَّه عبد أبی عن بصیر أبی صحیحۀ:  ومنها       
 یکون أرضنا فی یولد مولوداً رأیت:  قال ؟ هو وما:  قال ، عجباً رأیت لقد:  لنمرود یقول وهو فأصبح النجوم فی لیلۀ فنظر ، أمره عن

 فحجب:  قال ، ال:  قال ؟ النساء به حملت هل:  وقال ذلک من فتعجب:  قال.  به یحمل حتّى قلیالً إلّا یلبث وال یدیه على هالکنا
  ) . 1613(الحدیث ، السالم علیه بابراهیم فعلقت بأهله آزر ووقع إلیها یخلص ال المدینۀ فی جعلها إلّا امرأة یدع فلم الرجال من النساء

» :  الروایۀ ذیل فی وقال سره قدس المجلسی العالمۀ به اعترف کما ، واضحۀ النجوم علم حقیۀ على وداللتها صحیح الروایۀ سند       
 إلى السالم علیه إبراهیم النبی انتساب الروایۀ فی المشکلۀ ولکن) . 1614(« للکائنات عالمات النجوم کون على یدلّ أنّه علمت ولقد

 وجواز النجوم علم حقیۀ من منها استفدنا وبما بالروایۀ یضرّ ال هذا کلّه ذلک ومع.  له مربیاً عماً کان وآزر تارخٌ والده أنَّ مع ، زرآ
  .  إلیها النظر

 أصل من السالم علیه اللَّه عبد أبی عن بصیر أبی عن الخزاز إبراهیم عن الحدیث هذا ورویت» :  الروایۀ نقل بعد طاوس ابن قال       
 من بأبسط) 1615(القرآن تفسیر کتاب فی إبراهیم بن على الحدیث هذا روى وقد ، اهللا رحمه التلعکبري موسى بن هارون على قُرِئ
 اللَّه هبۀ بن سعید أیضاً ، ورواه) 1616(تاریخه من األول الجزء فی الطبري جریر بن محمد جعفر أبو أیضاً ورواه ، الروایۀ هذه

  ) . 1619(« العلماء من وغیره) 1618(تفسیره فی الثعلبی ورواه ،) 1617(األنبیاء قصص کتاب فی الراوندي

 وکان ، أرض قسمۀ رجل وبین بینی کان:  قال السالم علیه اللَّه عبد أبی عن رواه عمن الثقۀ أسباط بن علی عن الصحیح:  ومنها       
 ، القسمین خیر لی فخرج فاقتسمنا ، النحوس ساعۀ فی أنا وأخرج فیها فیخرج السعود ساعۀ یتوخّى وکان ، نجوم صاحب الرجل

 نجوم صاحب إنّی:  قال ؟ ذاك وما اآلخر ویل:  قلت ، قطّ کالیوم رأیت ما:  قال ثم الیسرى على الیمنى یده الرجل فضرب
 حدثنی بحدیث اُحدثک أال:  فقلت ، القسمین خیر لک فخرج قسمنا ثم السعود ساعۀ فی أنا وخرجت النحوس ساعۀ فی أخرجتک

 عنه بها اللَّه یذهب بصدقۀ یومه فلیفتتح یومه نحس عنه اللَّه یدفع أن سرّه من:  وسلم وآله علیه اهللا صلى اللَّه رسول قال:  قال ، أبی به
 خروجی افتتحت وإنّی:  فقلت ، لیلته نحس عنه اللَّه یدفع بصدقۀ لیلته فلیفتتح لیلته نحس عنه اللَّه یذهب أن أحب ومن ، یومه  نحس

  ) . 1620(النجوم علم من لک خیر فهذا ، بصدقۀ

 اللَّه فضل والسید 2/  332 االسالم دعائم فی المصري النعمان والقاضی 56/  الجعفریات فی األشعث بن محمد بن محمد رواها       
  .  251 ح 112/  الدعوات فی الراوندي والقطب 466 ح 228/  النوادر فی الراوندي

 النجوم علم فی النظر جواز على یدلّ فتقریره النجوم فی النظر عن السالم علیه اإلمام ینه لم وحیث ، ویطلبه یتحراه أي:  یتوخّى       
  .  حساباته طبق على العمل وجواز



 ذلک فشکوت ، ء شی ذلک من فیدخلنی الطالع وأعرف وأعرفها النجوم فی أنظر کنت:  قال أنّه عمیر أبی ابن صحیحۀ:  ومنها       
 وجل عزّ اللَّه فإنّ ، امض ثم مسکین أول على فتصدق ء شی نفسک فی  وقع إذا:  فقال السالم علیه جعفر بن موسى الحسن أبی إلى

  ) . 1621(عنک یدفع

 نفسه فی وقع مما تخلّصه کیفیۀ إلى هداه بل وحساباته النجوم فی النظر عن السالم علیه اإلمام ینهه ولم ، صحیح الروایۀ سند       
  .  محاسباتها طبق على العمل بل ، النجوم فی النظر جواز على تدلّ الروایۀ وهذه.  رآه مسکین أول على بالصدقۀ

 فسند مهمل والرجل ، السالم علیه عبداللَّه أبی عن عمر بن سفیان عن صحیح بسند 1228 ح 2/  86 المحاسن فی ورویها       
  .  ضعیف المحاسن

 علیه فرد ، علیه فسلّم الیمن أهل من رجل علیه دخل إذ السالم علیه اللَّه عبد أبی عند کنت:  قال تغلب بن أبان خبر:  ومنها       
:  السالم علیه اللَّه عبد أبو له فقال ، به یعرفنی من أقلّ وما اُمی سمتنی اإلسم بهذا:  الرجل له فقال ، سعد یا بک مرحباً:  له وقال السالم

 اللَّه إنّ ، اللقب فی خیر ال:  السالم علیه أبوعبداللَّه له فقال ، ألّقب کنت بهذا فداك جعلت:  الرجل فقال ، المولى سعد یا صدقت
 جعلت:  فقال ؟ سعد یا صناعتک وما ،) 1622(«الْإِیمانِ بعد الْفُسوقُ االسم بِئْس بِالْأَلْقَابِ تَنَابزُوا والَ»:  کتابه فی یقول وتعالى تبارك
 فقال ؟ فأسألک:  السالم علیه اللَّه عبد أبو له فقال ، منّا بالنجوم أعلم أحداً بالیمن إنّ:  نقول ال النجوم فی ننظر بیت أهل من أنا فداك
 ذلک کلّ جواب فی مسائل عن السالم علیه اللَّه عبد أبو سأله ثم.  بعلمٍ ذلک عن اُجیبک فإنی النجوم من أحببت عما سل:  الیمانی

 قوماً بالیمن إنّ فداك جعلت ، نعم:  الیمانی فقال ؟ علماء عندکم الیمن أخا یا:  السالم علیه قال ثم ، أدري ال:  الیمانی المنجم یقول
 الطیر لیزجر عالمهم إنّ:  الیمانی له فقال ؟ عالمهم علم من یبلغ وما:  السالم علیه اللَّه عبد أبو فقال ، علمهم فی الناس من کأحد لیسوا

 ، الیمن عالم من أعلم المدینۀ عالم فإن:  السالم علیه اللَّه عبد أبو فقال.  المجد للراکب شهر مسیرة الواحدة الساعۀ فی األثر ویقفو
 ویزجر األثر یقفو ال حیث إلى ینتهی المدینۀ عالم علم:  السالم علیه اللَّه أبوعبد فقال ؟ المدینۀ عالم علم من بلغ وما:  الیمانی فقال
:  قال.  عالَماً عشر وإثنی بحراً عشر وإثنی برّاً عشر وإثنی بروجاً عشر إثنی تقطع الشمس مسیرة الواحدة اللحظۀ فی ما ویعلم الطیر
  ) . 1623(فخرج الیمانی قام ثم:  قال ، کنهه یدري أو هذا یعلم أحداً أنّ ظننت ما فداك جعلت:  الیمانی له فقال

  .  فیها النظر جواز على تدلّ النجوم عن الیمانی السالم علیه اإلمام ینه لم حیث ولکن ، ضعیف الروایۀ سند       

 له علم هذا:  له قلت عنده من خرج فلما ، النجوم عن السالم علیه اللَّه عبد أبا یسأل رجالً رأیت:  قال بصیر أبی مرسلۀ:  ومنها       
  ) . 1624(الحدیث ، بالنحس اُحدثک وال بالسعد عنه اُحدثک:  قال ، عنه حدثنی:  قلت ، نعم:  قال ؟ أصل

 عبد أبا سألت:  قال الخثعمی یحیى بن محمد عن زیاد بن محمد عن حکیم بن معاویۀ عن بإسناده طاوس ابن رواه ما:  منها و       
  ) . 1625(یعلمها من األرض وفی ، نعم:  قال ؟ یعلمها من األرض وفی:  له فقلت ، نعم:  لی قال ؟ هی حقّ النجوم عن السالم علیه اللَّه

 علیه اللَّه عبد أبی إلى وکتبا سهل أبی ابنی وهارون محمد عن التجمل کتاب اسمه عتیق أصل عن طاوس ابن رواه ما:  ومنها       
  ) . 1626(نعم:  فکتب ؟ فیها النظر یحلّ فهل ، النجوم فی ینظران کانا وجدنا أبانا إنّ:  السالم



 وقد ، المنجم نوبخت بنی ولد نحن:  السالم علیه اللَّه عبد أبی إلى کتبا أنّهما التجمل کتاب عن أیضاً طاوس ابن رواه ما:  ومنها       
 النجوم فیه الفلک إنّ:  یقول فبعضهم الفلک صفۀ فی یختلفون والمنجمون ، نعم:  فکتبت ؟ فیها النظر یحلّ هل إلیک کتبنا کنّا

 ، تدور وال تتحرّك ال فإنّها والسماء والقمر والشمس بالنجوم یدور الذي وهو ، السماء دون وهو بالسماء معلَّق والقمر والشمس
 وتطلع األرض تحت المغرب فی فتغیب ، األرض تحت الفلک مع تدور الشمس وإنّ ، األرض تحت الفلک دوران:  ویقولون

  ) . 1627(التوحید من یخرج لم ما یحلّ نعم:  السالم علیه فکتب.  المشرق من بالغداة

 علیه اللَّه عبد ألبی قلت:  قال بإسناده الصغیر جامعه فی الرحمن عبد بن یونس إلى طرق بعدة رویت:  طاوس ابن قال:  ومنها       
 علیه طالب أبی بن علی کان:  فقلت:  قال.  األنبیاء علم من علم هو:  فقال ؟ هی ما النجوم علوم عن أخبرنی فداك جعلت:  السالم
  ) . 1628(به الناس أعلم کان:  فقال ؟ بعلمه خبیراً السالم

 ، الفرس دهاقین من دهقان السالم علیه المؤمنین أمیر استقبل:  قال جبیر بن سعید عن مرفوعاً الطبرسی منصور أبو رواه ما:  ومنها       
 على وجب الیوم هذا مثل کان وإذا ، بالنحوس السعود وتناحست الطالعات النجوم تناحست أمیرالمؤمنین یا:  - التهنئۀ بعد -  له فقال

 أمیر فقال ، بمکان الحرب لک ولیس النیران برجک من وانقدح کوکبان فیه اتصلت قد صعب هذا ویومک ، اإلختفاء الحکیم
 وکم ؟ السرطان صاحب وقصۀ المیزان صاحب قصۀ ما ، األقدار من والمحذّر بآثار ء المنبی دهقان یا ویحک:  السالم علیه المؤمنین
 منه وأخرج کمه إلى بیده وأومى.  سأنظر:  قال ؟ والذراري السراري بین وکم ؟ المحرکات فی والساعات األسد من المطالع

  .  فیه ینظر اصطرالباً

 وانهزم ، سرندیب سور وسقط ، ماجین برج وانفرج ، بالصین بیت وقع ؟ البارحۀ حدث ما أتدري:  وقال السالم علیه علی فتبسم       
   ؟ بهذا عالماً أکنت ، أفریقیۀ ملک وهلک ، النمل بوادي النمل وهاج ، بأبلۀ الیهود دیان وفقد ، بأرمینیۀ الروم بِطْریق

 مثلهم یموت واللیلۀ ، ألفاً سبعون عام کل فی وولد عالَم ألف سبعون سعد البارحۀ:  السالم علیه فقال.   المؤمنین أمیر یا ال:  قال       
 ،  السالم علیه المؤمنین أمیر عسکر فی للخوارج جاسوساً وکان - اللَّه لعنه -  الحارثی مسعدة بن سعد إلى بیده وأومى - منهم وهذا
  .  ساجداً الدهقان فخر فمات بنفسه فأخذ خذوه یقول أنّه الملعون فظنّ

 وأصحابی أنا:  السالم علیه المؤمنین أمیر فقال.  المؤمنین أمیر یا بلى:  قال ؟ التوفیق عین من أُروِك ألم:  المؤمنین أمیر له فقال       
 تحکم أن علیک الواجب فکان«  النیران برجک من انقدح»  قولک وأما ، الفلک وأعالم القطب ناشئۀ نحن ، غربیون وال شرقیون ال

  ) . 1629(حاسباً کنت إن إحسبها عمیقۀٌ مسألۀ وهذه ، عنّی فذاهب ولهبه حریقه وأما ، فعندي وضیاؤه نوره أما ، علی ال به لی

 حیث ، النجوم أصل فی السالم علیه وتقریره المنجم حسابات السالم علیه المؤمنین أمیر تصحیح المرفوعۀ بهذه االستدالل وجه       
  .  النجوم عن یردعه ولم ینهه لم



 فرج کتاب بمراجعۀ فعلیک هذا من أکثر أردت وإن ، الجملۀ فی النجوم علم فی النظر جواز على تدلّ روایۀ عشرة أربع فهذه       
 علم باب فی المجلسی العالمۀ عنه النقل أکثر قد ، سره قدس الحسنی طاوس ابن الجلیل السید تصنیف النجوم علم بمعرفۀ المهموم

  .  شئت إن فراجعه ، روایۀ ثمانین من أکثر فیه وروى) 55/  217) 22/  359 األنوار بحار فی المنجمین وحال به والعمل النجوم

 قبال فی ونشاطاته اإلنسان أعمال فی علیها واإلتّکال بها واإلستعانۀ بالنجوم اإلیمان إلى الناهیۀ الروایات حملنا حیث ، وبالجملۀ       
 النجوم علم فی بالجواز القول من فالبد الماضیۀ المجوزة الروایات ورود وبعد ، علیه واإلتّکال به واإلستعانۀ تعالى باللَّه اإلیمان
 إلى استند إن الظن بنحو وإلّا قطعی دلیل أو برهان إلى استند إن الجزم بنحو اآلتیۀ األمور على به واإلخبار وحساباته وتعلّمه وتعلیمه
 بأنّ واإلیمان تعالى اللَّه إلى والتنبه التوجه کمال مع ولکن ، وطبقه وفقه على العملی األثر ترتیب یجوز وهکذا.  علیه تدلّ أمارات
 اإلعتقاد و ، تعالى علیه والتوکّل منه واإلستعانۀ به اإلیمان العبد على فیجب ، تعالى اللَّه بید کلَّها األمور وأنّ ، ألمره مسخرات النجوم

 النجوم رب للَّه والحمد النجوم علم فی الکالم تمام وهذا.  فیکون کن وأمره به اللَّه إرادة تعلّق بعد إلّا ء شی العالَم فی یقع لم بأنه
  .  والعالمین واألرضین والسماوات

   

  الفهرس    

   

  5    البغدادي الحسنی الستار عبد السید العلّامۀ نظم من الکتاب تألیف تاریخ 

  7     المقدمۀ 

   

  المحرّمۀ المکاسب فی العامۀ األدلۀ    

  11     العامۀ اآلیات 

  11     «البیع اللَّه أحل»:  األولى اآلیۀ 

  13     «تراض عن تجارة تکون أن إلّا»:  الثانیۀ اآلیۀ 

  14     «بالعقود أوفوا»:  الثالثۀ اآلیۀ 

  16     العامۀ الروایات 

  16     العقول تحف روایۀ:  األولى الروایۀ 



  20     السالم علیه الرضا فقه روایۀ:  الثانیۀ الروایۀ 

  20     داللتها:  األول األمر 

  21     سندها:  الثانی األمر 

  22     السالم علیه الرضا فقه کتاب حول األقوال 

  28     الکتاب نسخ حول تنبیه 

  31     اإلسالم دعائم روایۀ:  الثالثۀ الروایۀ 

  31     داللتها:  األول المقام 

  32     سندها:  الثانی المقام 

  34     المشهور النبوي:  الرابعۀ الروایۀ 

  36     والواجب المستحب االکتساب حول التمثیل:  تنبیه 

  37    تکلیفاً االکتساب حرمۀ معنى 

  37     األعظم الشیخ قول - 1 

  37     النائینی للمحقق:  الثانی القول - 2 

  38     اإلیروانی للمحقق:  الثالث القول - 3 

  38     الخمینی للمحقق:  الرابع القول - 4 

  39     الخوئی المحقق ماحکاه:  الخامس القول - 5 

  39     الخوئی للمحقق:  السادس القول - 6 

  40     وضعاً اإلکتساب حرمۀ معنى 

   

  النجسۀ باألعیان االکتساب:  األول النوع    

  43    اللحم مأکول غیر بول على المعاوضۀ:  األولى 



  44    لحمه مایؤکل أبوال بیع:  األول الفرع 

  47     اإلبل بول بیع:  الثانی الفرع 

  48     النجسۀ العذرة بیع:  الثانیۀ 

  49     الطاهرة األرواث بیع جواز األقوى:  فرع 

  50     الدم:  الثالثۀ 

  52     الطاهر الدم:  فرع 

  53     المنی:  الرابعۀ 

  53     ثالثۀ فروع 

  55:      حدیثۀ فروع 

  55:      األول الفرع 

  55:      الثانی الفرع 

  55:      الثالث الفرع 

  55:      الرابع الفرع 

  56:      الخامس الفرع 

  57:      السادس الفرع 

  57:      السابع الفرع 

  58:      الثامن الفرع 

  58:      التاسع الفرع 

  58:      العاشر الفرع 

  59:      عشر الحادي الفرع 

  60:      عشر الثانی الفرع 



  61     المیتۀ بیع:  الخامسۀ 

  61     بالمیتۀ االنتفاع حکم:  األول المقام 

  62     المقام فی الواردة أخبار 

  62     بالمیتۀ االنتفاع حرمۀ على الدالۀ الروایات:  األولى الطائفۀ 

  65     بالمیتۀ االنتفاع على المجوزة الروایات:  الثانیۀ الطائفۀ 

  69     فرع فیها تبصرة 

  71     فرعان 

  71     ؟ ال أم معاً والمیتۀ المذکّى بین المشتبه بالمیتۀ المختلط بیع یجوز هل:  األول 

  72     الروایات من الثالث الطوائف 

  72     المختلط بیع جواز على الدالۀ األدلّۀ:  األولى الطائفۀ 

  73     الکالب إلى معاً رمیهما على تدل:  الثانیۀ الطائفۀ 

  74     النار على عرضهما على تدل:  الثالثۀ الطائفۀ 

  75     السائلۀ النفس ذي غیر من المیتۀ بیع یجوز:  الثانی 

  76     السائلۀ النفس ذي غیر من المیتۀ طهارة:  األول المقام 

  76     ؟ ال أم بیعه یجوز هل:  الثانی المقام 

  77     األعضاء وزرع الترقیع:  فرع فیه تکمیل 

  79     التشریح:  آخر فرع 

  83     البرّي الخنزیر بیع:  الف:  السادسۀ 

  83     لروایاتا من الثالثۀ الطوائف 

  83     البیع بطالن على تدل:  األولى الطائفۀ 

  84     الجملۀ فی البیع صحۀ على تدل:  الثانیۀ الطائفۀ 



  85     به والعمل أجزائه وبعض وشعره الخنزیر بجلد االنتفاع فی ماورد:  الثالثۀ الطائفۀ 

  90     البرّي الکلب بیع:  ب:  السادسۀ 

  90     الروایات من الطائفتان 

  90     مطلقاً الکلب بیع حرمۀ على تدل:  األولى الطائفۀ 

  92     الصید کلب بیع جواز على تدل:  الثانیۀ الطائفۀ 

  98     والفقاع مایع مسکر وکلّ الخمر:  السابعۀ 

  98     الخمر 

  100     مایع مسکر کلّ 

  105     الفقاع 

  106:      فرعان 

  106     ؟ ال أم للتخلیل الخمر بیع یجوز هل:  األول 

  109     ؟ ال أم لذلک وبیعه بالخمر التداوي یجوز هل:  الثانی 

  111     ؟ ال أم والصناعیۀ الطبیۀ الکحول بیع یجوز هل:  تنبیه 

  112     المتنجسۀ األعیان:  الثامنۀ 

  112     ؟ ال أم المتنجسۀ أعیان وبیع المعاوضۀ یحرم هل 

  117     ؟ بالنجاسۀ المشتري إعالم یجب هل:  فرع 

  119     المسوخ بیع حکم 

  125     أربع مسائل 

  125     الکافر المملوك بیع:  األولى 

  125     األصلی الکافر:  األول القسم 

  126     الملی المرتد الکافر:  الثانی القسم 



  126     الفطري المرتد الکافر:  الثالث القسم 

  127     فرع 

  128     الکلب بیع:  الثانیۀ المسألۀ 

  128     ثلثاه یذهب ولم غلى إذا العنبی العصیر:  الثالثۀ المسألۀ 

  131     سیال فرع 

  132     المتنجس الدهن على المعاوضۀ:  الرابعۀ المسألۀ 

  136     فروعاً هنا إنّ 

  136     ؟ االستصباح اشتراط یعتبر هل:  األول 

  137     الدهن بنجاسۀ اإلعالم لزوم:  الثانی 

  138     الجاهل تغریر حرمۀ:  قاعدة 

  142     اإلغراء أقسام 

  144     ؟ الضالل تحت المتنجس بالدهن االستصباح یجوز هل:  الثالث 

  145     ؟ االستصباح غیر فی المتنجس بالدهن اإلنتفاع یجوز هل:  الرابع 

  147     النجسۀ وباألعیان بالمتنجسات االنتفاع حکم 

  147     ثبوته ومنشأ وحقیقته االختصاص حقّ 

   

  أقسام ثالث على وهو به مایقصد لتحریم مایحرم:  الثانی النوع    

  161     الحرام إلّا الخاصۀ هیئته على وجوده من یقصد ماال:  األول القسم 

  161     دعۀالمبت العبادة هیاکل:  منها - 1 

  161     حرمتها على الدالۀ األدلۀ 

  161     اإلجماع:  األول الوجه 



  161     العقول تحف روایۀ:  الثانی الوجه 

  162     «بالباطل بینکم أموالکم تأکلوا ال»:  الثالث الوجه 

  162     الشریفۀ اآلیات فی والرجز الرجس عن باالجتناب األمر:  الرابع الوجه 

  163     المشهور النبوي:  الخامس الوجه 

  163     اإلسالم دعائم فی مارواه:  السادس الوجه 

  163     صنماً أو صلیباً یتخذه ممن الخشب بیع عن النهی على الدالۀ الروایات:  السابع الوجه 

  164     العقلی الدلیل:  الثامن الوجه 

  165     فروع 

  165     األول الفرع 

  165     الثانی الفرع 

  166     الثالث الفرع 

  166     الرابع الفرع 

  166     الخامس الفرع 

  167     القمار آالت:  منها - 2 

  169     اللهو آالت:  ومنها - 3 

  171     والفضۀ الذهب أوانی:  ومنها - 4 

  174     المغشوشۀ الدراهم بیع:  ومنها - 5 

  179     قسمین على المعاملۀ قیود 

  180     فرع 

  180     آخر فرع 

  181     المحرمۀ المنفعۀ المتعامالن منه مایقصد:  الثانی القسم 



  181     ثالث مسائل 

  181....    و صنماً یعمل أن على والخشب خمراً یعمل أن على العنب بیع:  األولى المسألۀ 

  188     المغنیۀ الجاریۀ بیع حکم:  الثانیۀ المسألۀ 

  188     القواعد مایقتضیه:  األول المقام 

  190     النصوص مایقتضیه:  الثانی المقام 

  194     المغنیۀ کسب حرمۀ 

  196     فرع 

  197     مقال نقل 

  197     خمراً یعمله ممن العنب بیع حکم:  الثالثۀ المسألۀ 

  197:      القسمین على األعظم الشیخ قسمها 

  198     األول القسم 

  198     الثانی القسم 

  199     العامۀ القواعد بحسب المسألۀ حکم:  األول المقام 

  199     ومفهومها اإلعانۀ حقیقۀ:  األول 

  199     اإلثم على اإلعانۀ حکم:  الثانی 

  202     ؟ ال أم التخصیص تقبل هل اإلثم على اإلعانۀ حکم:  الثالث 

  203     الواردة الروایات بحسب المسألۀ حکم:  الثانی المقام 

  203     البیع هذا جواز على تدل الروایات من عدة 

  207     شأناً منه مایقصد لتحریم مایحرم:  الثالث القسم 

  207     الدین أعداء من السالح بیع 

  207     المسألۀ فی األقوال 



  209     ثالث طوائف على الواردة الروایات 

  209     الحرمۀ على تدل:  األولى الطائفۀ 

  210     الجواز على تدل:  الثانیۀ الطائفۀ 

  211     التفصیل على تدل:  الثالثۀ الطائفۀ 

 وأموراً فروعاً هاهنا إنّ ثم 215     علیها التنبیه من البد  

   

  بها معتد محلّلۀ منفعۀ فیه مالیس:  الثالث النوع    

  221     بوجوه فیه منفعۀ ماال بیع بطالن على استدلوا 

 فروعاً هاهنا إنّ ثم 224     علیها التنبیه من البد  

   

  نفسه فی حرام هو بما االکتساب:  الرابع النوع    

  231     خمسۀ بوجوه المحرّمات على المعاملۀ بطالن على استدلوا 

  234     االحتکار 

  234     اللغۀ فی االحتکار:  األولى الجهۀ 

  234     االحتکار فی األقوال:  الثانیۀ الجهۀ 

  237     اإلحتکار حول الواردة الروایات:  الثالثۀ الجهۀ 

  237     مطلقاً االحتکار من المنع على مایدل:  األولى الطائفۀ 

  239     مطلقاً الطعام خصوص فی المنع على مایدل:  الثانیۀ الطائفۀ 

  242     وعدمه البلد فی الطعام وجود بین التفصیل على مایدل:  الثالثۀ الطائفۀ 

  244     األیام بین التفصیل على مایدل:  الرابعۀ الطائفۀ 

  245     خاصۀ اشیاء فی هی إنّما االحتکار أنّ على مایدل:  الخامسۀ الطائفۀ 



  247     االحتکار مطلق حرمۀ:  الرابعۀ الجهۀ 

  249     ؟ ال أم البیع على المحتکر یجبر هل:  الخامسۀ الجهۀ 

  251     التسعیر:  السادسۀ الجهۀ 

  251     التسعیر فی األقوال 

  253     الروایات 

  256     البذاء 

  259     الماشطۀ تدلیس 

  259     الماشطۀ حرفۀ حکم:  األولى الجهۀ 

  260     األربعۀ األعمال حکم:  الثانیۀ الجهۀ 

  261     الوصل:  األول العمل 

  264     النمص:  الثانی العمل 

  266     والوشر الوشم:  والرابع الثالث العمل 

  267     الروایات بین آخر جمع:  تذکرة 

  268     الماشطۀ تدلیس:  الثالثۀ الجهۀ 

  271     مستحدث فرع 

  272     علیه یحرم بما الرجل تزیین 

  272     والذهب بالحریر الرجل تزیین:  األول المقام 

  272     الرجال على مااستثنى إلّا الحریر حرمۀ أدلۀ:  األولى الجهۀ 

  276     الرجال على الذهب حرمۀ أدلۀ:  الثانیۀ الجهۀ 

  280     وعکسه بالمرأة الرجل تشبه:  الثانی المقام 

  288    منها البد فروع هاهنا 



  288     واألجیال واالمصار االعصار اختالف بحسب مالمحرّ التشبه اختالف:  األول الفرع 

  289     عقالنی لغرض بالتشبه البأس:  الثانی الفرع 

  291     ؟ ال أم التشبه حرمۀ فی القصد یعتبر هل:  الثالث الفرع 

  293     التشبه فی الخنثى حکم:  الرابع الفرع 

  295     الجنسیۀ تغییر حکم:  الخامس الفرع 

  297     تنبیه 

  298     األجنبیۀ بالمرأة التشبیب 

  298     التشبیب من المراد 

  298     عشرة بوجوه حرمته على االستدالل 

  309     فروع هاهنا 

  309     األول الفرع 

  310     الثانی الفرع 

  311     الثالث الفرع 

  311     الرابع الفرع 

  313     التصویر 

  313     أنواعه 

  313     فیه األقوال 

  313     الخمسۀ الرئیسیۀ األقوال 

  316     الروایات 

  316     مطلقاً التصویر حرمۀ على مایدلّ:  األولى الطائفۀ 

  320     األرواح ذوات لغیر التصویر مطلق جواز على مایدلّ:  الثانیۀ الطائفۀ 



  321     األرواح لذوات التصویر مطلق حرمۀ على مایدلّ:  الثالثۀ الطائفۀ 

  333     ونقده سره قدس األردبیلی المحقّق بیان:  تبصرة 

  335(     سرّهما قدس) وتلمیذه األکبر الشیخ بیان:  تنبیه 

  338     التصویر مسألۀ فروع 

  338     والشیطان والجن الملَک تصویر حکم:  األول 

  340     معجبۀ کونها التصویر حرمۀ فی الیعتبر:  الثانی 

  341     ؟ ال أم التصویر حرمۀ فی الحکایۀ قصد یعتبر هل:  الثالث 

  343     معظمها تصویر یکفی أو األجزاء مجموع تصویر المحرّم هل:  الرابع 

  345     التصویر فی الشرکۀ حکم:  الخامس 

  350     بالتسبیب الصورة ایجاد حکم:  السادس 

  351    الحدیثۀ واآلالت بالمکائن الصورة إیجاد حکم:  السابع 

  355     الخیالی الحیوان تصویر حکم:  الثامن 

  356     وغیره الحیوان بین المشترکۀ الصورة حکم:  التاسع 

  357     ؟ ال أم حیوان بصورة ملحقۀ والمضغۀ والعلقۀ البیضۀ صور هل:  العاشر 

  358     ؟ صور إذا المکلّف غیر منع یجب هل:  عشر الحادي 

  359.      علیها والمعاملۀ الصور إقتناء:  عشر الثانی 

  360     المسألۀ فی القوالن 

  360     ونقدها الصور اقتناء حرمۀ على المستدلۀ التسعۀ الوجوه 

  368     والتماثیل الصور اقتناء جواز على الدالۀ الروایات 

  372     والتماثیل الصور على المعاملۀ جواز:  تنبیه 

  374     األجنبیۀ صورة إلى النظر یجوز هل:  تذییل 



  378     والبخس التطفیف 

  378     اللغۀ فی الکلمتان 

  380     التطفیف حرمۀ أدلّۀ 

  384     ؟ فاسدة أو صحیحۀ فیها المطفّف المعاملۀ هل 

  384     والمعاملۀ البیع حکم فی:  األول المقام 

  386     االجارة حکم فی:  الثانی المقام 

  387     التنجیم 

  387     األقوال 

  402     المقام فی الروایات 

  402     والرادعۀ الناهیۀ الروایات:  األولى الطائفۀ 

  407     المجوزة الروایات:  الثانیۀ الطائفۀ 

  417     الفهرس 
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  .  2 ح 24/  194 و 2 ح 17/  97 الشیعۀ وسائل) 441

  .  3 ح 17/  98 الشیعۀ وسائل) 442

  .  4 ح 17/  98 الشیعۀ وسائل) 443

  .  3 ح 24/  195 الشیعۀ وسائل) 444



  .  4 ح 24/  195 الشیعۀ وسائل) 445

  .  5 ح 24/  195 الشیعۀ وسائل) 446

  .  5 ح 17/  98 الشیعۀ وسائل) 447

  .  6 ح 17/  98 الشیعۀ وسائل) 448

  .  5 ح 17/  100 الشیعۀ وسائل) 449

  .  1 ح 7113 الوسائل مستدرك فی عنه ونقل 26/  الجعفریات) 450

  .  2 ح 13/  72 الوسائل مستدرك فی عنه ونقل 26/  الجعفریات) 451

  .  1 ح 27/  106 الشیعۀ وسائل) 452

  .  2/  222 السرائر) 453

  .  4 ح 17/  98 الشیعۀ وسائل) 454

  .  3 ح 17/  98 الشیعۀ وسائل) 455

  .  5 ح 17/  98 الشیعۀ وسائل) 456

  .  الحدیثۀ الطبعۀ من 2/  73 ، تبریز طبع 9/  المحرمۀ المکاسب) 457

  .  1 ح 27/  20 الشیعۀ وسائل) 458

  .  85/  92 األنوار بحار فی عنه ونقل 1/  244 الغارات) 459

  .  179/  العقول تحف) 460

  .  6 ح 8/  373 الشیعۀ وسائل) 461

  .  4 ح 8/  372 الشیعۀ وسائل) 462

  .  3 ح 8/  372 الشیعۀ وسائل) 463

  .  5 ح 8/  372 الشیعۀ وسائل) 464

  .  7 ح 8/  373 الشیعۀ وسائل) 465



  .  3 ح 8/  354 الشیعۀ وسائل) 466

  .  4 ح 25/  308 الشیعۀ وسائل) 467

  .  5 ح 25/  309 الشیعۀ وسائل) 468

  .  2/  74 المکاسب) 469

  .  1 ح 25/  307 الشیعۀ وسائل) 470

  .  3 ح 25/  308 الشیعۀ وسائل) 471

  .  7 ح 25/  309 الشیعۀ وسائل) 472

  .  2 ح 1/  151 الشیعۀ ئلوسا) 473

  .  14 ح 1/  155 الشیعۀ وسائل) 474

  .  1 ح 17/  99 الشیعۀ وسائل) 475

  .  2 ح 17/  99 الشیعۀ وسائل) 476

  .  3 ح 17/  100 الشیعۀ وسائل) 477

  .  4 ح 17/  100 الشیعۀ وسائل) 478

  .  8 ح 3/  470 الشیعۀ وسائل) 479

  .  بعدها وما 2/  75 المکاسب) 480

  .  6/  283 المبسوط) 481

  .  6/  283 المبسوط) 482

  .  3 ح 24/  198 الشیعۀ وسائل) 483

  .  128 ح 133/  جعفر بن علی مسائل) 484

  .  24/  199 الشیعۀ وسائل) 485

  .  2 ح 13/  72 الوسائل مستدرك) 486



  .  7 ح 13/  73 الوسائل مستدرك) 487

  .  4 ح 13/  72 الوسائل مستدرك) 488

  .  سره قدس السبزواري الموسوي األعلى عبد السید الراحل للفقیه 16/  44 األحکام مهذب) 489

 المتوفى سره قدس الیزدي األردکانی محمد بن مرتضى الشیخ الفقیه للعالمۀ 1/  84 المکاسب على التعلیقۀ فی الطالب غنیۀ) 490
  .  ش 1375 عام

  .  1/  143 الفقاهۀ مصباح) 491

  .  1/  143 الفقاهۀ مصباح) 492

  .  2 ح 2/  359 الکافی) 493

  .  1 ح 5/  120 الشیعۀ وسائل) 494

  .  3 ح 5/  120 الشیعۀ وسائل) 495

  .  2/  559 االحتجاج) 496

 کتاب من األول الباب فی رواها وهکذا البیت آل  طبع) 1 ح 3/  331= ( الحجریۀ الطبعۀ من 1/  222 الوسائل مستدرك) 497
  .  5 ح 17/  88 الغصب

  .  3 ح 17/  88 الوسائل مستدرك) 498

  .  1/  144 الفقاهۀ مصباح) 499

  .  3 ح 26/  216 الشیعۀ وسائل) 500

  .  5 ح 6/  223 الکافی) 501

  .  6 ح 6/  223 الکافی) 502

  .  2 ح 25/  458 الشیعۀ وسائل) 503

  .  4 ح 25/  458 الشیعۀ وسائل) 504

  .  1 ح 5/  287 یعۀالش وسائل) 505



  .  2 ح 5/  287 الشیعۀ وسائل) 506

  .  البیت آل طبع 4 ح 17/  111=  الحجري الطبع من 4 ح 3/  149 الوسائل مستدرك) 507

  .  1/  145 الفقاهۀ مصباح) 508

  .  المحقّقۀ قم طبعۀ فی ، إلفتکاکه) 509

  .  المقدسۀ قم طبع من 1/  124 -  االشرف النجف طبع 13/  المطهر ابن العالمۀ قواعد على جعفر الشیخ شرح) 510

  .  22/  9 الکالم جواهر) 511

  .  1/  70 الطالب ارشاد) 512

  .  1/  71 الطالب ارشاد) 513

  .  2/  3 النجاة وسیلۀ) 514

  .  2/  1011 المطلب منتهى) 515

  .  8/  41 والبرهان الفائدة مجمع) 516

  .  8/  140 المسائل ریاض) 517

  .  14/  88 الشیعۀ مستند) 518

  .  22/  25 الکالم جواهر) 519

  .  333/  العقول تحف) 520

  .  335/  العقول تحف) 521

  .  29/  النساء سورة) 522

  .  90/  المائدة سورة) 523

  .  30/  الحج سورة) 524

  .  5/  المدثر سورة) 525

  .  10/  173 التبیان) 526



  .  5 ح 13/  71 الوسائل مستدرك فی عنه ونقل 22 ح 2/  18 االسالم دعائم) 527

  .  1 ح 17/  176 الشیعۀ وسائل) 528

  .  2 ح 17/  176 الشیعۀ وسائل) 529

  .  1/  149 الفقاهۀ مصباح) 530

  .  1/  107 المحرمۀ المکاسب) 531

  .  3/  122 المسالک) 532

  ( . الحدیثۀ الطبعۀ من 1/  12( -  تبریز طبع 15/  المحرمۀ المکاسب) 533

  .  2/  174 المحرمۀ المکاسب فی دراسات) 534

  .  1421 عام طبع 1/  84 المکاسب حاشیۀ) 535

  .  8/  140 المسائل ریاض) 536

  .  14/  88 الشیعۀ مستند) 537

  .  22/  25 الجواهر) 538

  ( . الحدیثۀ الطبعۀ 1/  116( -  تبریز طبع 15/  المحرمۀ المکاسب) 539

  .  90/  لمائدةا سورة) 540

  .  12 ح 17/  321 الشیعۀ وسائل فی عنه ونقل 1/  180 القمی تفسیر) 541

  .  4 ح 17/  323 الشیعۀ وسائل فی عنه ونقل 3/  577 السرائر) 542

  .  6 ح 17/  325 الشیعۀ وسائل فی عنه ونقل 4/  4 الفقیه) 543

  .  1 ح 13/  69 الوسائل مستدرك فی عنه ونقل 180/  الجعفریات) 544

  .  1 ح 17/  323 الشیعۀ وسائل) 545

  .  8/  41 والبرهان فائدة مجمع) 546

  .  8/  140 المسائل ریاض) 547



  .  14/  88 الشیعۀ مستند) 548

  .  22/  25 الکالم جواهر) 549

  .  16 ح 13/  219 الوسائل مستدرك) 550

  .  3 ح 13/  216 الوسائل مستدرك) 551

  .  7 ح 13/  217 الوسائل مستدرك) 552

  .  2 ح 13/  225 الوسائل مستدرك) 553

  .  3 ح 13/  225 الوسائل مستدرك) 554

  .  11 ح 13/  218 الوسائل مستدرك) 555

  .  6 ح 17/  313 الشیعۀ وسائل) 556

  .  1 ح 3/  505 الشیعۀ وسائل) 557

  .  2 ح 3/  506 الشیعۀ وسائل) 558

  .  65 ح 2/  411 المحاسن) 559

  .  3 ح 3/  506 الشیعۀ وسائل) 560

  .  61 ح 2/  410 المحاسن) 561

  .  4 ح 3/  507 الشیعۀ وسائل) 562

  .  64 ح 2/  411 المحاسن) 563

  .  8 ح 3/  508 الشیعۀ وسائل) 564

  .  5 ح 3/  507 الشیعۀ وسائل) 565

  .  6 ح 3/  507 الشیعۀ وسائل) 566

  .  7 ح 3/  508 الشیعۀ وسائل) 567

  .  9 ح 3/  508 الشیعۀ وسائل) 568



  .  10 ح 3/  508 الشیعۀ وسائل) 569

  .  11 ح 3/  508 الشیعۀ وسائل) 570

  .  5 ح 17/  280 الشیعۀ وسائل) 571

  .  254/  الثانی المجلد الکتاب هذا راجع) 572

  .  5 ح 18/  186 الشیعۀ وسائل فی عنه ونقل 72 ح 7/  109 التهذیب) 573

  .  16/  63 االحکام مهذب) 574

  .  8 ح 18/  187 الشیعۀ وسائل) 575

  .  الصرف أبواب من 6 باب 1 ح 13/  350 الوسائل مستدرك فی عنه ونقل 2/  29 االسالم دعائم) 576

  .  1 ح 17/  279 الشیعۀ وسائل) 577

  .  2 ح 17/  279 الشیعۀ وسائل) 578

  .  3 ح 17/  280 الشیعۀ وسائل) 579

  .  9 ح 18/  188 الشیعۀ وسائل) 580

  .  10 ح 18/  188 الشیعۀ وسائل) 581

  .  6 ح 18/  187 الشیعۀ وسائل) 582

  .  1 ح 18/  185 الشیعۀ وسائل) 583

  .  2 ح 18/  185 الشیعۀ وسائل) 584

  .  7 ح 18/  187 الشیعۀ وسائل) 585

  .  1 ح 18/  185 الشیعۀ وسائل) 586

  .  1/  159 الفقاهۀ مصباح) 587

  .  24/  18 الجواهر) 588

  .  2/  208 المحرمۀ المکاسب فی دراسات) 589



  .  3/  508 الخالف) 590

  .  538/  الفقهیۀ الجوامع فی والمطبوع 285/  الغنیۀ) 591

  .  2/  1011 المنتهى) 592

  .  14/  95 الشیعۀ مستند) 593

  .  22/  30 الجواهر) 594

  ( . الحدیثۀ الطبعۀ من 16) 1/  123/  محرمۀال المکاسب) 595

  .  14/  96 الشیعۀ مستند) 596

  .  2/  254 المحرمۀ المکاسب فی دراسات) 597

  .  1 ح 17/  174 الشیعۀ وسائل) 598

  .  8 ح 5/  227 الکافی) 599

  .  3/  55 االستبصار) 600

  .  الحدیثۀ.  ط 6/  371 التهذیب) 601

  .  السابقۀ.  ط 2/  111 التهذیب) 602

  .  الحدیثۀ.  ط 7/  134 التهذیب) 603

  .  السابقۀ.  ط 2/  154 التهذیب) 604

  .  14/  94 الشیعۀ مستند) 605

  .  22/  30 الجواهر) 606

  ( . الحدیثۀ الطبعۀ من 1/  123( تبریز طبع 16/  المحرمۀ المکاسب) 607

  .  1/  34 الطالب منیۀ) 608

  .  الحدیثۀ الطبعۀ 1/  91 المکاسب حاشیۀ) 609

  .  1/  165 الفقاهۀ مصباح) 610



  .  1/  122 المحرمۀ المکاسب) 611

  .  16/  165 األحکام مهذب) 612

  .  1/  80 الطالب إرشاد) 613

  .  2 ح 17/  176 الشیعۀ وسائل) 614

  .  1 ح 17/  176 الشیعۀ وسائل) 615

  .  2 ح 17/  175 الشیعۀ وسائل) 616

  .  2 ح 17/  174 الشیعۀ وسائل) 617

  .  13/  121 الوسائل مستدرك) 618

  .  18/  206 الحدائق) 619

  .  8/  145 المسائل ریاض) 620

  ( . الحدیثۀ الطبعۀ من 16) 1/  124/  المحرمۀ المکاسب) 621

  .  1/  34 الطالب منیۀ) 622

  .  66 و 16/  65 األحکام مهذب) 623

  .  1/  165 الفقاهۀ مصباح) 624

  .  22/  32 الجواهر) 625

  .  127 و 1/  128 المکاسب) 626

  .  1/  167 االصول مصباح) 627

  .  1/  86 الطالب ارشاد) 628

  .  1/  127 المکاسب) 629

  .  2/  271 المحرمۀ المکاسب فی دراسات) 630

  .  4 ح 17/  123 الشیعۀ وسائل) 631



  .  5 ح 17/  123 الشیعۀ وسائل) 632

  .  3 ح 17/  123 الشیعۀ وسائل) 633

  .  6 ح 17/  124 الشیعۀ وسائل) 634

  .  7 ح 17/  124 الشیعۀ وسائل) 635

  .  4 ح 17/  304 الشیعۀ وسائل فی صدرها ونقل 4 ح 6/  478 الکافی) 636

  .  1 ح 13/  92 الوسائل مستدرك) 637

  .  2 ح 13/  92 الوسائل مستدرك) 638

  .  4 ح 13/  92 الوسائل مستدرك) 639

  .  1 ح 17/  122 الشیعۀ وسائل) 640

  .  1/  34 الطالب منیۀ) 641

  .  2 ح 17/  122 الشیعۀ وسائل) 642

  .  4 ح 17/  121 الشیعۀ وسائل) 643

  .  6/  لقمان سورة) 644

  .  1 ح 17/  120 الشیعۀ وسائل) 645

  .  3 ح 17/  121 الشیعۀ وسائل) 646

  .  2 ح 17/  121 شیعۀال وسائل) 647

  .  2 ح 13/  91 الوسائل مستدرك فی عنه ونقل 751 ح 2/  205 اإلسالم دعائم) 648

  .  22/  48 الجواهر) 649

  .  22/  50 الجواهر) 650

  .  المقدسۀ قم طبع من) 1) / 201 -  199و ، االشرف النجف طبع  من 37/  القواعد شرح) 651

  ( . الحدیثۀ الطبعۀ من 16) 1/  129/  المحرمۀ المکاسب) 652



  .  1/  171 الفقاهۀ مصباح) 653

  ( . الحدیثۀ الطبعۀ من 16) 1/  129/  المحرمۀ المکاسب) 654

  .  1/  176 الفقاهۀ مصباح راجع) 655

  .  12 ح 12/  322 الوسائل مستدرك) 656

  .  3/  المائدة سورة) 657

  .  1/  181 الفقاهۀ مصباح) 658

  .  1 ح 17/  199 الشیعۀ وسائل فی عنه ونقل 4 ح 5/  106 الکافی) 659

  .  5 ح 5/  106 الکافی) 660

  .  1/  180 الفقاهۀ مصباح) 661

  .  1/  90 الطالب ارشاد) 662

  .  1/  36 الطالب منیۀ) 663

  .  1/  185 الفقاهۀ مصباح) 664

  .  4 ح 17/  230 الشیعۀ وسائل) 665

  .  5 ح 17/  230 الشیعۀ وسائل) 666

  .  9 ح 17/  231 الشیعۀ وسائل) 667

  .  8 ح 17/  231 الشیعۀ وسائل) 668

  .  7 ح 17/  231 الشیعۀ وسائل) 669

  .  10 ح 17/  231 الشیعۀ وسائل) 670

  .  3 ح 17/  230 الشیعۀ وسائل) 671

  .  1 ح 17/  229 الشیعۀ وسائل) 672

  .  2 ح 17/  229 الشیعۀ وسائل) 673



  .  6 ح 17/  230 الشیعۀ وسائل) 674

  .  13/  185 الوسائل مستدرك) 675

  .  المحرمۀ األشربۀ من 38 الباب - 2 ح 25/  380 الشیعۀ وسائل) 676

  .  1 ح 17/  176 الشیعۀ وسائل) 677

  .  2 ح 17/  176 الشیعۀ وسائل) 678

  .  48/  النساء سورة) 679

  .  116/  النساء سورة) 680

  .  2/  293 المحرمۀ المکاسب فی دراسات) 681

  .  2/  297 المحرمۀ المکاسب فی دراسات) 682

  .  1/  175 الفقاهۀ مصباح) 683

  .  1/  88 الطالب إرشاد) 684

  ( . الحدیثۀ الطبعۀ من 17) 1/  132/  المحرمۀ المکاسب) 685

  .  18/  206 الناضرة الحدائق) 686

  .  8/  141 المسائل ریاض) 687

  .  14/  92 الشیعۀ مستند) 688

  .  المقدسۀ قم طبع 1/  157 و النجف طبع 22/  القواعد شرح) 689

  ( . الحدیثۀ الطبعۀ من 19) 1/  147/  المحرمۀ المکاسب) 690

  .  3/  123 المسالک) 691

  .  القواعد على الشهید حواشی عن 12/  116 الکرامۀ مفتاح فی عنه حکاه) 692

  .  365/  والنهایۀ 588/  المقنعۀ) 693

  .  170/  المراسم) 694



  .  282/  الکافی) 695

  . «  الهدنۀ فی به بأس وال الحرب وقت فی الدین أعداء من السالح بیع یحرم» :  فیه ولکن ، 12/  184 الفقهاء تذکرة) 696

  .  1/  439 الرموز کشف فی الشرائع صاحب تلمیذ اآلبی الفاضل هو المستظهِرُ) 697

  .  22/  29 الجواهر) 698

  .  22/  28 الجواهر) 699

  .  22/  29 الجواهر) 700

  .  14/  92 الشیعۀ مستند) 701

  .  2/  350 کتابه فراجع الحلی فهد البن البارع المهذب به المراد) 702

  ( . الحدیثۀ الطبعۀ من 70 و 1/  71( - سره قدس الیزدي الطباطبائی السید للفقیه 10/  المکاسب حاشیۀ) 703

  ) . 11) 1/  71/  المکاسب حاشیۀ) 704

  .  7 ح 17/  103 الشیعۀ وسائل) 705

  .  6 ح 17/  103 الشیعۀ وسائل) 706

  .  5 ح 17/  103 الشیعۀ وسائل) 707

  .  1/  107 المکاسب حاشیۀ) 708

  .  1/  104 الطالب إرشاد) 709

  .  2/  392 المحرمۀ المکاسب فی دراسات) 710

  .  3 ح 17/  102 الشیعۀ وسائل )711

  .  1 ح 17/  101 الشیعۀ وسائل) 712

  .  18/  207 الحدائق) 713

  .  1/  107 المکاسب حاشیۀ) 714

  ( . الحدیثۀ الطبعۀ من 11) . 1/  74/  المکاسب حاشیۀ) 715



  .  2 ح 17/  101 الشیعۀ وسائل) 716

  .  4 ح 17/  102 الشیعۀ وسائل) 717

  .  4 ح 5/  113 الکافی) 718

  .  128 ح 6/  354 التهذیب) 719

  .  37/  األقوال خالصۀ) 720

  .  2/  180 االرشاد) 721

  .  23/  103 الحدیث رجال معجم) 722

  .  1 ح 3/  57 االستبصار) 723

  .  1 ح 2/  42  الکافی) 724

  .  23/  102 الحدیث رجال معجم) 725

  .  18/  207 الحدائق) 726

  .  2/  350 البارع بالمهذ) 727

  .  14/  94 الشیعۀ مستند) 728

  .  1/  191 الفقاهۀ مصباح) 729

  .  1/  107 الطالب إرشاد) 730

  .  18/  210 الحدائق) 731

  ( . الحدیثۀ الطبعۀ من 20 - ) 1/  152/  المحرمۀ المکاسب) 732

  ( . الحدیثۀ الطبعۀ من 12 -) 1/  79/  المکاسب حاشیۀ) 733

  .  1/  43 الطالب ۀمنی) 734

  .  1/  191 الفقاهۀ مصباح) 735

  .  1/  106 الطالب إرشاد) 736



  .  3/  123 األفهام مسالک) 737

  .  8/  46 االذهان إرشاد شرح فی والبرهان الفائدة مجمع) 738

  .  1/  159 القواعد شرح) 739

  .  29/  النساء سورة) 740

  .  1/  401 الفوائد ایضاح) 741

  .  524/  الفقهیۀ الجوامع ضمن والمطبوع ، الحدیثۀ الطبعۀ من 213/  الغنیۀ) 742

  .  22/  34 الکالم جواهر) 743

  .  69/  المنیر المصباح) 744

  .  111/  التوبۀ سورة) 745

  .  207/  البقرة سورة) 746

  .  175/  البقرة سورة) 747

  .  86/  البقرة سورة) 748

  .  6/  لقمان سورة) 749

  .  267/  القرآن ألفاظ مفردات معجم) 750

  .  الحجریۀ الطبعۀ ، شراء مادة/  اللغۀ قاموس) 751

  .  29/  النساء سورة) 752

  .  1/  المائدة سورة) 753

  ) . 1) / 195 - 193 الفقاهۀ مصباح) 754

  .  3 ح 17/  119 الشیعۀ وسائل) 755

  .  3 ح 13/  90 الوسائل مستدرك فی عنه ونقل 30 ح 2/  20 االسالم دعائم) 756

  .  10/  29 الفقهاء تذکرة) 757



  .  المجلد هذا من 124 الصفحۀ راجع) 758

  .  المحرمۀ األطعمۀ أبواب من 34 الباب 4 ح 24/  185 الشیعۀ وسائل) 759

  .  المصلی لباس أبواب من 5 الباب - 3 ح 4/  353 الشیعۀ وسائل) 760

  .  المصلی لباس أبواب من 5 الباب - 4 ح 4/  353 الشیعۀ وسائل) 761

  .  121 الصفحۀ المجلد هذا من راجع) 762

  .  المجلد هذا من 122 الصفحۀ راجع) 763

  .  2/  167 المبسوط) 764

  .  ونعامۀ کنعام بغاثۀ مفرده ، منها یصید ال وما شرارها:  الطیر بغاث) 765

  .  «باز»  له یقال بالفارسیۀ:  النسر) 766

 وإن االصطیاد عن یضعف لکنه الخلق فی النسر یشبه ، أکله حرام الخبائث من یعد ، العذرة یأکل طائر ، رخَمۀ جمع:  الرَّخَم) 767
د1422 عام المقدسۀ قم طبع 1/  164 القواعد على شرحه فی الغطاء کاشف األکبر الشیخ قاله هکذا.  السباع من ع  .  

  .  1/  192 الفقاهۀ مصباح) 768

  .  2/  450 المحرمۀ المکاسب فی دراسات) 769

  .  4 ح 17/  111 الوسائل مستدرك) 770

  .  1/  197 الفقاهۀ مصباح) 771

  .  المجلد هذا من 155 الصفحۀ راجع) 772

  .  10/  35 الفقهاء تذکرة) 773

  .  1/  110 الطالب ارشاد) 774

  ( . الحدیثۀ الطبعۀ من 21 - ) 1/  161/  المحرمۀ المکاسب) 775

  ( . الحدیثۀ الطبعۀ من 15 -) 1/  90/  المکاسب حاشیۀ) 776

  .  1/  196 الفقاهۀ مصباح) 777



  .  1/  105 الطالب غنیۀ) 778

  .  2/  453 المحرمۀ المکاسب فی دراسات) 779

  ( . الحدیثۀ الطبعۀ من 15 -) 1/  90/  المکاسب حاشیۀ) 780

  ( . الحدیثۀ الطبعۀ من 163 و 21 - ) 1/  164/  المکاسب) 781

  .  1/  167 المحرمۀ المکاسب) 782

  .  1/  167 المحرمۀ المکاسب) 783

  .  29/  النساء سورة) 784

  .  1/  168 المحرمۀ المکاسب) 785

  .  1/  197 الفقاهۀ مصباح) 786

  ( . الحدیثۀ الطبعۀ من 15 -) 1/  92/  المکاسب حاشیۀ) 787

  .  1 / 198 الفقاهۀ مصباح) 788

  .  2/  461 المحرمۀ المکاسب فی دراسات) 789

  [ .  الحدیثۀ الطبعۀ من) 212] .  4) / 374 - 363 و 213/  المکاسب) 790

  .  4/  208 العرب لسان) 791

  .  1/  417 النهایۀ) 792

  .  2/  635 الصحاح) 793

  .  12/  165 الفقهاء تذکرة) 794

  .  5/  38 الشیعۀ مختلف) 795

  .  616/  المقنعۀ) 796

  .  2/  195 المبسوط) 797

  .  283/  الفقه فی الکافی) 798



  .  5 ح 5/  165 الکافی) 799

  .  372/  المقنع) 800

  .  1/  346 المهذب) 801

  .  360/  الفقه فی الکافی) 802

  .  238 -  239 و 2/  218 السرائر) 803

  .  749 ح 3/  169 الفقیه) 804

  .  4 و 2/  5 اإلرشاد نکت شرح فی المراد غایۀ) 805

  .  2/  513 اإلحکام نهایۀ) 806

  .  58 و 18/  59 الحدائق فی البحرانی المحدث هو الناسب) 807

  .  3/  114 اإلستبصار) 808

  .  2/  254 الشرعیۀ األحکام تحریر) 809

  .  3/  180 الشرعیۀ الدروس) 810

  .  4/  41 المقاصد جامع) 811

  .  3/  191 المسالک) 812

  .  3/  298 البهیۀ الروضۀ) 813

  .  2/  42 الرائع التنقیح) 814

  .  الحجري الطبع 2/  1006 المطلب منتهى) 815

  .  374 النهایۀ) 816

  .  182/  المراسم) 817

  .  2/  15 الشرائع) 818

  .  120/  النافع المختصر) 819



  .  1/  356 األذهان إرشاد) 820

  ( . المدرسین جماعۀ طبعۀ من 12/  352. ( األولى الطبعۀ ، المتاجر کتاب 4/  107 ۀالکرام مفتاح) 821

  ) . 1) / 312 -  310 القواعد شرح) 822

 ومستدرك ، بعدها وما 17/  423 الشیعۀ ووسائل) 1421 عام طبع من 100/  87) 42/  60 االنوار بحار المجال هذا فی راجع) 823
/  115 السالم علیهم البیت أهل أحادیث موسوعۀ وکتابنا ، بعدها وما 23/  109 الشیعۀ أحادیث وجامع ، بعدها وما 13/  273 الوسائل

1  .  

  .  3 ح 17/  424 الشیعۀ وسائل) 824

  .  9 ح 17/  426 الشیعۀ وسائل) 825

  .  13 ح 17/  427 الشیعۀ وسائل) 826

  .  11 ح 17/  426 الشیعۀ وسائل) 827

  ) . 39 -  37/ ( النازعات سورة) 828

  .  3/  118 ح عشر الرابع المجلس ، المفید أمالی) 829

  .  80 ح 2/  36 اإلسالم دعائم) 830

  .  77 ح 2/  35 اإلسالم دعائم) 831

  .  79 ح 2/  36 اإلسالم دعائم) 832

  .  606 ح الحکم غرر) 833

  .  7139 ح الحکم غرر) 834

  .  1 ح 1/  115 السالم علیهم البیت أهل أحادیث موسوعۀ فی عنه ونقلت 4 ح 5/  114 الکافی) 835

  .  12 ح 17/  426 الشیعۀ وسائل) 836

  .  8 ح 17/  426 الشیعۀ وسائل) 837

  .  2 ح 13/  273 الوسائل مستدرك فی البحار عن ونقل.  11 ح 100/  79 األنوار بحار فی عنه ونقل.  96/  األحادیث جامع) 838



  ) . 3) 42/  60 ح 100/  87 األنوار بحار فی ورواها 2 ح 1/  299 الشرائع علل) 839

  .  35 ح 2/  34 المحاسن) 840

  .  37 ح 2/  34 المحاسن) 841

  .  9 ح 13/  275 الوسائل مستدرك فی عنه ونقل 22/  وسلم وآله علیه اهللا صلى النبی طب) 842

  .  34 و 35/  التوبۀ سورة) 843

  .  5/  المائدة سورة) 844

  .  3 ح 17/  428 الشیعۀ وسائل) 845

  .  1 ح 17/  427 الشیعۀ وسائل) 846

  .  2 ح 17/  427 الشیعۀ وسائل) 847

  .  2 ح 17/  424 الشیعۀ وسائل) 848

  .  5 ح 23/  116 الشیعۀ أحادیث جامع فی عنه ونقل 389/  التوحید) 849

  .  1 ح 17/  429 الشیعۀ وسائل) 850

  .  1 ح 13/  276 الوسائل مستدرك فی عنه ونقل 26/  الحناط میدح  بن عاصم کتاب) 851

  .  2 ح 13/  276 الوسائل مستدرك فی عنه ونقل 78 ح 2/  35 االسالم دعائم) 852

  .  1 ح 17/  423 الشیعۀ وسائل) 853

  .  6 ح 17/  425 الشیعۀ وسائل) 854

  .  4 ح 17/  137 الشیعۀ وسائل) 855

  .  1 ح 13/  273 الوسائل مستدرك فی عنه ونقل 293/  الجنۀ من المانعۀ األعمال) 856

  .  9 ح 13/  275 الوسائل مستدرك فی عنه ونقل 22/  وسلم وآله علیه اهللا صلى النبی طب) 857

  .  374/  النهایۀ) 858

  .  5/  40 الشیعۀ مختلف) 859



  .  745/  الفقهیۀ الجوامع ضمن المطبوع ، الوسیلۀ) 860

  .  96/  المقنعۀ) 861

  .  360/  الکافی) 862

  .  1417 عام طبع 231/  الغنیۀ) 863

  .  3/  180 الدروس) 864

  .  3/  299 البهیۀ الروضۀ) 865

  .  383/  اإلسالم فی الحکم ونظام ، 2/  629 الفقیه والیۀ فی دراسات) 866

  .  4 ح 17/  425 الشیعۀ وسائل) 867

  .  10 ح 17/  426 الشیعۀ وسائل) 868

  .  7 ح 17/  426 الشیعۀ وسائل) 869

  .  5 ح 13/  275 الوسائل مستدرك فی عنه ونقل 78 ح 2/  35 اإلسالم دعائم) 870

  .  8 ح 13/  275 الوسائل مستدرك فی عنه ونقل 22/  النبی طب) 871

  .  390/  اإلسالم فی الحکم ونظام ، 2/  647 الفقیه والیۀ فی دراسات من یظهر کما) 872

  .  1 ح 17/  427 و 2 ح 17/  424 الشیعۀ وسائل) 873

  .  1/  197 الوسیلۀ شرح فی الفضیلۀ ابتغاء) 874

  .  389/  اإلسالم فی الحکم ونظام ، 650 و 2/  645 الفقیه والیۀ فی دراسات) 875

  .  1/  197 الوسیلۀ شرح فی الفضیلۀ ابتغاء) 876

  .  22/  481 الجواهر) 877

  .  22/  481 الجواهر )878

  .  1/  197 الوسیلۀ شرح فی الفضیلۀ ابتغاء) 879

  .  بعدها وما 390/  اإلسالم فی الحکم ونظام.  بعدها وما 2/  647 الفقیۀ والیۀ فی دراسات راجع) 880



  .  1/  320 القواعد شرح) 881

  ( . المدرسین جماعۀ طبعۀ من 4/  109 -) 12/  361 الکرامۀ مفتاح) 882

  .  22/  485 الجواهر) 883

  ( . الحدیثۀ الطبعۀ من 213 - ) 4/  373/  المکاسب) 884

  .  96/  المقنعۀ) 885

  .  374/  النهایۀ) 886

  .  2/  195 المبسوط) 887

  .  360/  الکافی) 888

  .  745/  الفقهیۀ الجوامع فی المطبوع الوسیلۀ) 889

  .  2/  239 السرائر) 890

  .  2/  21 الشرائع) 891

  .  120/  النافع المختصر) 892

  .  1/  122 القواعد) 893

  .  12/  168 الفقهاء تذکرة) 894

  .  3/  180 الدروس) 895

  .  2/  370 البارع المهذب) 896

 مفتاح فی عنه ونقل الکرکی للمحقق المعاصر القطیفی سلیمان بن ابراهیم للشیخ الشرائع مختصر شرح فی النافع إیضاح) 897
  ) . 4/  109) . 12/  361 الکرامۀ

  .  2/  42 التنقیح) 898

  .  18/  64 الحدائق) 899

  ( . المدرسین جماعۀ طبعۀ من 4/  109) . 12/  361 الکرامۀ مفتاح) 900



  .  22/  485 الجواهر) 901

  ( . الحدیثۀ الطبعۀ من 213 -) 4/  373/  سره قدس االنصاري للشیخ المکاسب) 902

  .  1/  320 القواعد شرح) 903

  .  8/  287 المسائل ریاض) 904

  .  14/  51 الشیعۀ مستند) 905

  .  1 ح 17/  430 الشیعۀ وسائل) 906

  .  33 ح 388/  التوحید) 907

  .  1 ح 17/  429 الشیعۀ وسائل) 908

  .  1 ح 13/  277 الوسائل مستدرك فی عنه ونقل 80 ح 2/  36 اإلسالم دعائم) 909

  .  374/  النهایۀ) 910

  .  2/  195 المبسوط) 911

  .  231/  الغنیۀ) 912

  .  2/  239 السرائر) 913

  .  2/  21 الشرائع) 914

  .  120/  النافع المختصر) 915

  ( . المدرسین جماعۀ طبع 1/  122 -) 2/  11 القواعد) 916

  .  12/  169 الفقهاء تذکرة) 917

  .  8/  288 المسائل ریاض) 918

  ( . الحدیثۀ الطبعۀ من 213 - ) 4/  373/  المکاسب) 919

  .  96/  المقنعۀ) 920

  .  182/  المراسم) 921



  .  1/  322 القواعد شرح) 922

  .  260/  الوسیلۀ) 923

  .  5/  42 الشیعۀ مختلف) 924

  .  1/  409 الفوائد إیضاح) 925

  .  3/  180 الدروس) 926

  .  3/  299 البهیۀ روضۀال شرحه مع المطبوع اللمعۀ) 927

 ونقل البارع بالمهذب المسمى النافع المختصر على الکبیر شرحه فیه اختصر ، الحلی فهد البن - المختصر شرح من المقتصر) 928
  ) . 4/  109 -) 12/  362 الکرامۀ مفتاح فی المقتصر عن

  .  2/  43 الرائع التنقیح) 929

  .  4/  42 المقاصد جامع) 930

  .  14/  52 الشیعۀ مستند) 931

  .  22/  486 الکالم جواهر) 932

  .  2 و 1 ح 17/  430 الشیعۀ وسائل فی نحوها وروى 33 ح 388/  التوحید) 933

  .  4 و 3 ح 17/  431 الشیعۀ وسائل فی نحوها وروى  34 ح 389/  التوحید) 934

  .  5 ح 431/  الشیعۀ وسائل) 935

  .  6 ح 17/  432 الشیعۀ وسائل) 936

  .  389/  التوحید) 937

  .  2 ح 13/  278 الوسائل ومستدرك 9 ح 17/  433 و ، 7 ح 17/  432 الشیعۀ وسائل راجع) 938

  .  1 ح 13/  277 الوسائل مستدرك فی عنه ونقل 81 ح 2/  36 االسالم دعائم) 939

  .  13 ح 17/ 427 الشیعۀ وسائل) 940

  .  119 الرقم 88/  الطوسی للشیخ والفهرست ، 5 الرقم 8/  النجاشی رجال راجع) 941



  .  النفس جهاد أبواب من 72 الباب - 5 ح 16/  36 الشیعۀ وسائل) 942

  .  اختالف مع 1 ح 16/  35 الشیعۀ وسائل فی عنه ونقل 2 ح 2/  323 الکافی) 943

  .  64/  اإلسراء سورة) 944

  .  2 ح 16/  35 الشیعۀ وسائل) 945

  .  2 ح 2/  28 السالم علیهم البیت أهل أحادیث موسوعۀ فی عنه ونقلت 10 ح 2/  325 الکافی) 946

  .  8 ح 2/  30 السالم علیهم البیت أهل أحادیث موسوعۀ فی عنه ونقلت 21 ح 1/  230 المحاسن) 947

  .  29/  النساء سورة) 948

  .  1 ح 17/  131 الشیعۀ وسائل) 949

  .  2 ح 17/  131 الشیعۀ وسائل) 950

  .  4 ح 17/  132 الشیعۀ وسائل) 951

  .  6 ح 17/  133 الشیعۀ وسائل) 952

  .  النکاح مقدمات أبواب من 101 الباب 2 ح 20/  187 الشیعۀ وسائل) 953

  .  3 ح 17/  132 و - 2 ح 20/  187 الشیعۀ وسائل) 954

  .  250/  األخبار معانی) 955

  .  4 ح 20/  188 الشیعۀ وسائل) 956

  .  5/  192 النهایۀ) 957

  .  19/  79 العقول مرآة) 958

  .  10/  342 األخیار مالذ) 959

  .  7 ح 17/  133 الشیعۀ وسائل فی عنه ونقل 250/  األخبار معانی) 960

  .  به تتزین أن للمرأة یجوز ال ما باب ، والنشوز القسم کتاب 7/  312 البیهقی سنن) 961

  .  2 ح 20/  187 الشیعۀ وسائل) 962



  .  4 ح 20/  188 الشیعۀ وسائل) 963

  .  2 ح 17/  131 الشیعۀ وسائل) 964

  .  4 ح 17/  132 الشیعۀ وسائل) 965

  .  5 ح 17/  132 الشیعۀ وسائل) 966

  .  1 ح 20/  187 الشیعۀ وسائل) 967

  .  6 ح 17/  133 الشیعۀ وسائل) 968

  .  الصالة من 234 المسألۀ 1/  492 الخالف) 969

  ( . الحدیثۀ الطبعۀ من 3/  316( - الثانی البحث الخامس المقصد ، الطهارة کتاب من 1/  184 المطلب منتهى) 970

  ( . الحدیثۀ الطبعۀ من 21 - ) 1/  169/  المحرمۀ المکاسب) 971

  .  22/  114 الکالم جواهر) 972

  .  الحجري الطبع من 39/  التجارة کتاب/  الفقه برهان) 973

  .  1/  118 المکاسب حاشیۀ) 974

  .  106 و 1/  107 الطالب غنیۀ) 975

  .  1/  113 الطالب إرشاد) 976

  .  2/  479 المحرمۀ المکاسب فی دراسات) 977

  .  16/  77 األحکام مهذب) 978

  ( . الحدیثۀ الطبعۀ من 15 -) 1/  93/  المکاسب حاشیۀ) 979

  .  1/  203 الفقاهۀ مصباح) 980

  .  مدظله -  القمی الطباطبائی حسین بن تقی السید للفقیه 1/  157 المطالب عمدة) 981

  .  12/  143 الفقهاء تذکرة) 982

  .  7 ح 17/  133 الشیعۀ وسائل فی عنه ونقل 249/  األخبار معانی) 983



  .  6 ح 20/  189 الشیعۀ وسائل) 984

  .  8 ح 17/  133 الشیعۀ وسائل) 985

  .  5 ح 20/  189 الشیعۀ وسائل) 986

  .  2/  480 المحرمۀ المکاسب فی دراسات) 987

  .  النکاح مقدمات ابواب من 137 الباب - 1 ح 20/  239 الشیعۀ وسائل فی عنه ونقل 13 ح 5/  559 الکافی) 988

  .  2/  248 االرشاد) 989

  .  1691 الرقم 161/  الوجیزة) 990

  ) . 637 - 609/ ( الرجالیۀ الرسائل) 991

  .  1/  181 الفقهاء تبصرة) 992

  .  212 و 1/  213 القواعد شرح) 993

  .  2/  484 المحرمۀ المکاسب فی دراسات) 994

  .  197 و 18/  195 الحدائق) 995

  .  18/  194 الحدائق) 996

  .  8/  83 والبرهان الفائدة مجمع) 997

  .  8/  172 المسائل ریاض) 998

  .  14/  171 الشیعۀ مستند) 999

  .  22/  113 الجواهر) 1000

  .  39/  التجارة کتاب/  الفقه برهان) 1001

  .  8/  83 والبرهان الفائدة مجمع) 1002

  .  3/  130 األفهام مسالک) 1003

  ( . المدرسین جماعۀ طبعۀ من 4/  58 -) 12/  194 الکرامۀ مفتاح) 1004



  .  18/  194 الحدائق) 1005

  .  1/  117 المکاسب حاشیۀ) 1006

  .  1/  198 الفقاهۀ مصباح) 1007

  .  8/  83 والبرهان الفائدة مجمع) 1008

  .  8/  172 المسائل ریاض) 1009

  .  14/  171 الشیعۀ مستند) 1010

  .  الغطاء کاشف األکبر للشیخ 1/  212 القواعد شرح) 1011

  ( . المدرسین جماعۀ طبعۀ من 4/  58 -) 12/  193 الکرامۀ مفتاح) 1012

  .  22/  113 الجواهر) 1013

  ) . 1/  91( الیزدي الطباطبائی للفقیه 15/  المکاسب حاشیۀ) 1014

  .  18/  194 الحدائق) 1015

  ) . 15) 1/  92/  المکاسب حاشیۀ) 1016

  .  1/  173 المکاسب) 1017

  .  8/  85 والبرهان الفائدة مجمع) 1018

  .  8/  173 المسائل ریاض) 1019

  .  14/  173 الشیعۀ مستند) 1020

  .  8/  114 الجواهر) 1021

  .  المصلی لباس أبواب من 11 الباب - 3 ح 4/  368 الشیعۀ وسائل) 1022

  .  9 ح 4/  370 الشیعۀ وسائل) 1023

  .  6/  114 فارس البن اللغۀ مقاییس معجم) 1024

  .  المصلی لباس أبواب من 13 الباب 8 ح 4/  375 الشیعۀ وسائل) 1025



  .  5/  10 اللغۀ مقاییس معجم) 1026

  .  6/  175 العرب لسان) 1027

  .  3/  509 البحرین مجمع) 1028

  .  11 ح 4/  371 الشیعۀ وسائل) 1029

  .  المصلی لباس أبواب من 12 الباب 1 ح 4/  371 الشیعۀ وسائل) 1030

  .  2 ح 4/  372 الشیعۀ وسائل) 1031

  .  3 ح 4/  372 الشیعۀ وسائل) 1032

  .  4 ح 4/  372 الشیعۀ وسائل) 1033

  .  المصلی لباس أبواب من 13 الباب - 5 ح 4/  374 الشیعۀ وسائل) 1034

  .  المصلی لباس أبواب من 11 الباب 4/  376 الشیعۀ وسائل فراجع) 1035

  .  المصلی لباس  أبواب من 30 الباب 1 ح 4/  412 الشیعۀ وسائل) 1036

  .  6 ح 4/  414 الشیعۀ وسائل) 1037

  .  11 ح 4/  416 الشیعۀ وسائل) 1038

  .  2 ح 4/  413 الشیعۀ وسائل) 1039

  .  4 ح 4/  413 الشیعۀ وسائل) 1040

  .  5 ح 4/  414 الشیعۀ وسائل) 1041

  .  9 ح 4/  415 الشیعۀ وسائل) 1042

  .  10 ح 4/  415 الشیعۀ وسائل فی عنه ونقل 251 ح 162/  العریضی جعفر بن علی  مسائل) 1043

  .  8 ح 4/  415 الشیعۀ وسائل) 1044

  .  النفس جهاد أبواب من 49 الباب -  22 ح 15/  348 الشیعۀ وسائل) 1045

  .  5 ح 3/  218 الوسائل مستدرك فی عنه ونقل 2/  588 الخصال) 1046



  .  3 ح 3/  218 الوسائل مستدرك فی عنه ونقل 588 ح 2/  164 االسالم دعائم) 1047

  .  6 ح 3/  219 الوسائل مستدرك) 1048

  .  33/  فاطر سورة) 1049

  .  المصلی لباس شرائط من 23 المسألۀ/  الوثقى العروة) 1050

  .  1/  261 الوثقى العروة على التعلیقۀ) 1051

  .  2/  51 السیستانی السید تعلیقۀ مع الوثقى العروة) 1052

  .  والمراجع الفقهاء أعالم من حاشیۀ 15 مع المقدسۀ بقم المدرسین جماعۀ طبع 2/  343 الوثقى العروة) 1053

  .  المصلی لباس أبواب من 31 الباب 1 ح 4/  416و.  الحمام آداب أبواب من 49 الباب - 3 ح 2/  93 الشیعۀ وسائل) 1054

  .  به یکتسب ما أبواب من 87 الباب 1 ح 17/  248 الشیعۀ وسائل) 1055

  ( . الحدیثۀ الطبعۀ من 16 -) 1/  99/  المکاسب حاشیۀ) 1056

  .  1/  122 المکاسب کتاب حاشیۀ) 1057

  ( . الحدیثۀ الطبعۀ من 22 - ) 1/  174/  المحرمۀ المکاسب) 1058

  .  1/  208 الفقاهۀ مصباح) 1059

  .  1/  208 الفقاهۀ مصباح) 1060

  .   (الحدیثۀ الطبعۀ من 16 )1/  100/  المکاسب حاشیۀ) 1061

  . 9 ح 20/  337 و 2 ح 17/ 284 الشیعۀ وسائل فی عنه ونقل 63 ح 602/  الشرائع علل) 1062

  . 10 ح 20/  338 و 3 ح 285/17 الشیعۀ وسائل فی عنه ونقل 64 ح 602/الشرائع علل) 1063

  . 11 ح 20/ 338 و 4 ح 285/17 الشیعۀ وسائل فی عنه ونقل 65 ح 602/الشرائع علل) 1064

  .  المالبس أحکام أبواب من 9 الباب - 1 ح 3/  246 الوسائل مستدرك) 1065

  .  3 ح 3/  246 الوسائل مستدرك) 1066

  .  به یکتسب ما أبواب من 70 الباب 1 ح 13/  202 الوسائل مستدرك) 1067



  .  3 ح 13/  203 الوسائل مستدرك) 1068

  .  2 ح 13/  203 الوسائل مستدرك فی عنه ونقل 4/  140 البیان مجمع) 1069

  .  4 ح 3/  247 الوسائل مستدرك فی عنه ونقل 580 ح 2/  163 االسالم دعائم) 1070

  .  1/  117 الطالب ارشاد) 1071

  .  المحرّم النکاح أبواب من 24 الباب 5 ح 20/  345 الشیعۀ وسائل) 1072

  .  6 ح 20/  346 الشیعۀ وسائل) 1073

  .  المالبس أحکام أبواب من 23 الباب.  4 ح 5/  42 الشیعۀ وسائل) 1074

  .  118/  األخالق مکارم) 1075

  .  المالبس أحکام أبواب من 13 الباب.  1 ح 5/  25 الشیعۀ وسائل) 1076

  .  12 ح 6/  458 الکافی) 1077

  .  2 ح 5/  25 الشیعۀ وسائل فی عنه ونقل 118/  األخالق مکارم) 1078

  ( . الحدیثۀ الطبعۀ من 22 - ) 1/  175/  المحرمۀ المکاسب) 1079

  .  1/  213 القواعد شرح) 1080

  .  8/  173 المسائل ریاض) 1081

  .  14/  173 الشیعۀ مستند) 1082

  ( . المدرسین جماعۀ طبعۀ من 4/  60) 12/  198 الکرامۀ مفتاح) 1083

  .  22/  115 الجواهر) 1084

  .  41/  التجارة کتاب.  الفقه برهان) 1085

  .  المالبس احکام ابواب من 12 الباب.  1 ح 5/  24 الشیعۀ وسائل) 1086

  .  المالبس احکام ابواب من 7 الباب.  7 ح 5/  17 الشیعۀ وسائل فی عنه ونقل 15 ح 6/  444 الکافی) 1087

  .  2 ح 5/  24 الشیعۀ وسائل) 1088



  .  2/  512 المحرمۀ المکاسب فی دراسات) 1089

  .  5/  63 الکافی) 1090

  .  64 و 5/  63 الکافی) 1091

  .  3 ح 5/  24 الشیعۀ وسائل) 1092

  .  4 ح 5/  24 الشیعۀ وسائل) 1093

  .  5/  25 الشیعۀ وسائل) 1094

  .  5/  24 الشیعۀ وسائل) 1095

  .  78 ح 38/  الرجال معرفۀ اختیار) 1096

  .  4 ح 3/  245 الوسائل مستدرك فی عنه ونقل 320/  األنوار مشکاة) 1097

  .  1 ح 3/  245 الوسائل مستدرك) 1098

  .  2 ح 3/  245 الوسائل مستدرك) 1099

  .  1/  214 القواعد شرح) 1100

  .  22/  116 الجواهر) 1101

  .  8/  173 المسائل ریاض) 1102

  .  14/  173 الشیعۀ مستند) 1103

  ( . المدرسین جماعۀ طبعۀ من 4/  60 -) 12/  199 الکرامۀ مفتاح) 1104

  .  41/  التجارة کتاب.  الفقه برهان) 1105

  ( . الحدیثۀ الطبعۀ من 17) 1/  99/  المکاسب حاشیۀ) 1106

 1 ح 4/  447 الشیعۀ وسائل فی عنهم ونقل ، 43 ح 2/  364 والتهذیب ، 781 ح 1/  166 والفقیه ، 19 ح 3/  402 الکافی) 1107
  .  المصلی لباس أبواب من 49 الباب

  .  1/  210 الفقاهۀ مصباح) 1108



  .  2/  510 المحرمۀ المکاسب فی دراسات) 1109

  .  المصلی الباس شرائط مسائل من 42 المسألۀ -  الوثقى العروة) 1110

  .  1/  263 الوثقى العروة على التعلیقۀ) 1111

  .  2/  56 السیستانی السید تعلیقۀ مع الوثقى العروة) 1112

  .  الفقهاء أعالم من تعلیقۀ 15 مع المدرسین جماعۀ طبع 2/  351 الوثقى العروة) 1113

  ( . الحدیثۀ الطبعۀ من 22) 1/  176/  المحرمۀ المکاسب) 1114

  ( . الحدیثۀ الطبعۀ من 17) 1/  99/  المکاسب حاشیۀ) 1115

  .  1/  123 المکاسب على الحاشیۀ) 1116

  .  1/  211 الفقاهۀ مصباح) 1117

  .  1/  110 الطالب غنیۀ) 1118

  .  2/  517 المحرمۀ المکاسب فی دراسات) 1119

  .  1/  211 الفقاهۀ مصباح) 1120

  .  1/  109 الطالب غنیۀ) 1121

  .  124 و 1/  123 المکاسب على الحاشیۀ) 1122

  .  4 ح 5/  42 الشیعۀ وسائل) 1123

  .  الخنثى میراث أبواب 26/  283 الشیعۀ وسائل راجع) 1124

  ( . الحدیثۀ الطبعۀ من 98 و 16 -) 1/  99/  المکاسب حاشیۀ) 1125

  .  1/  214 القواعد شرح) 1126

  ( . المدرسین جماعۀ طبعۀ من 4/  60) 12/  199 الکرامۀ مفتاح) 1127

  .  22/  116 الجواهر) 1128

  .  119 - 118/  النساء سورة) 1129



  .  4/  28 المقاصد جامع) 1130

  .  2/  439 النهایۀ) 1131

  .  1/  151 الصحاح) 1132

  .  302/  المنیر المصباح) 1133

  .  64/  العنکبوت سورة) 1134

  .  20/  الحدید سورة) 1135

  .  90/  النحل سورة) 1136

  .  الشهادات أبواب من 41 الباب -  1 ح 27/  391 الشیعۀ وسائل) 1137

  .  النکاح مقدمات أبواب من 104 الباب.  6 ح 20/  192 الشیعۀ وسائل) 1138

  .  1 ح 20/  191 الشیعۀ وسائل) 1139

  .  2 ح 20/  192 الشیعۀ وسائل) 1140

  .  5 ح 20/  192 الشیعۀ وسائل) 1141

  .  12 ح 20/  193 الشیعۀ وسائل) 1142

  .  النکاح مقدمات أبواب من 99 الباب 1 ح 20/  185 الشیعۀ وسائل) 1143

  .  2 ح 20/  185 الشیعۀ وسائل) 1144

  .  1/  217 الفقاهۀ مصباح) 1145

  .  النکاح مقدمات ابواب من 78 الباب.  4 ح 14/  265 الوسائل مستدرك) 1146

  .  7 ح 14/  266 الوسائل مستدرك) 1147

  .  3 ح 3/  339 السالم لیهمع البیت أهل أحادیث موسوعۀ فی عنه ونقلت ، 6/  315 ح الثالثون السابع المجلس ، المفید أمالی) 1148

  .  1/  218 الفقاهۀ مصباح) 1149

  .  1/  217 الفقاهۀ مصباح) 1150



  .  1/  217 الفقاهۀ مصباح) 1151

  .  1/  217 الفقاهۀ مصباح) 1152

  .  1/  218 الفقاهۀ مصباح) 1153

  .  1/  218 الفقاهۀ مصباح) 1154

  .  8 ح 3/  340 السالم علیهم البیت أهل أحادیث موسوعۀ فی عنه ونقلت 7145 ح الحکم غرر) 1155

  .  1/  218 الفقاهۀ مصباح) 1156

  .  النکاح مقدمات أبواب من 145 الباب.  1 ح 20/  248 الشیعۀ وسائل) 1157

  .  النکاح مقدمات أبواب من 98 الباب.  1 ح 20/  184 الشیعۀ وسائل) 1158

  .  النکاح مقدمات أبواب من 130 الباب 2 ح 20/  233 الشیعۀ وسائل) 1159

  .  32/  األحزاب سورة) 1160

  .  31/  النور سورة) 1161

  .  1/  220 الفقاهۀ مصباح) 1162

  .  1/  211 الفقاهۀ مصباح) 1163

  .  337/  األعمال عقاب) 1164

  .  2 ح 25/  389 الشیعۀ أحادیث جامع) 1165

  .  2 ح 20/  184 الشیعۀ وسائل) 1166

  .  146/  المؤمن فی حدیث ألف کتابی فی عنه ونقلت 5/  331 الکافی) 1167

  .  146/  المؤمن فی حدیث ألف کتابی فی عنه ونقلت 5/  331 الکافی) 1168

  .  4/  28 المقاصد جامع) 1169

  ) . 4/  69 - ) 12/  225 الکرامۀ مفتاح فی عنهما ونقل) 1170

  .  1/  237 القواعد شرح) 1171



  ) . 4/  69 -) 12/  225 الکرامۀ مفتاح) 1172

  .  1/  111 الطالب غنیۀ) 1173

  ( . الحدیثۀ الطبعۀ من 17 -) 1/  102/  المکاسب حاشیۀ) 1174

  .  465 مفتاح 2/  20 الشرائع مفاتیح) 1175

  ) . 1/  440 فراجع التبعیۀ تذکر لم حدیثاً منها المطبوع فی ولکن) - الحجري الطبع 281/  األحکام کفایۀ) 1176

  .  3/  163 الشرعیۀ الدروس) 1177

  ) . 14/  182( -  الحجري الطبع 2/  404 المسالک) 1178

  .  4/  28 المقاصد جامع) 1179

  .  المدرسین جماعۀ طبع من 10/  294 اللثام کشف) 1180

  .  1/  238 القواعد شرح) 1181

  .  41/  49 الجواهر) 1182

  ) . 4/  69) 12/  225 الکرامۀ مفتاح) 1183

  .  5/  13 المختلف) 1184

  .  1/  344 المهذب) 1185

  .  281/  الکافی) 1186

  .  5/  14 المختلف) 1187

  .  587/  المقنعۀ) 1188

  .  363/  النهایۀ) 1189

  .  170/  المراسم) 1190

  .  2/  8 المراد غایۀ مع المطبوع واالرشاد ، 1/  357 األذهان إرشاد) 1191

  .  693 مسألۀ 12/  188 الفقهاء تذکرة) 1192



  ( . الحدیثۀ الطبعۀ من 23 - ) 1/  183/  المکاسب) 1193

  .  363/  النهایۀ) 1194

  .  2/  215 السرائر) 1195

  ( . المدرسین جماعۀ طبعۀ من 4/  48 - ) 12/  158 الکرامۀ مفتاح فی عنه نقل کما) 1196

  ) . 4/  48 - ) 12/  158 لکرامۀا مفتاح فی عنه نقل کما/  المیسیۀ) 1197

  .  3/  126 اإلفهام مسالک) 1198

  ) . 4/  48 - ) 12/  158 الکرامۀ مفتاح فی عنه نقل کما/  النافع ایضاح) 1199

  ( . المدرسین جماعۀ طبعۀ من 85 - ) 1/  427/  األحکام کفایۀ) 1200

  .  8/  54 والبرهان الفائدة مجمع) 1201

  .   164/  ومستقالً -  2/  8 المراد غایۀ مع المطبوعۀ االرشاد حاشیۀ) 1202

  .  326/  اإلسالم شرایع حاشیۀ) 1203

  .  91/  النافع مختصر حاشیۀ) 1204

  .  4/  23 المقاصد جامع) 1205

  .  8/  54 والبرهان الفائدة مجمع) 1206

  ( . المدرسین جماعۀ طبعۀ من 85 - ) 1/  427/  األحکام کفایۀ) 1207

  .  1/  186 القواعد رحش) 1208

  .  22/  41 الجواهر) 1209

  .  1/  168 المحرمۀ المکاسب) 1210

  .  1/  120 الطالب إرشاد) 1211

  .  مدظله الروحانی صادق محمد السید للفقیه 214/  المستحدثۀ المسائل) 1212

  .  1/  236 التبیان) 1213



  .  1/  109 البیان مجمع) 1214

  .  1/  245 الدقائق کنز) 1215

  .  51/  البقرة سورة) 1216

  .  2/  563 السرائر) 1217

  .  37 ح 2/  453 المحاسن) 1218

  .  1 ح 6/  526 الکافی) 1219

  .  المساکن أحکام أبواب من 3 الباب.  1 ح 5/  303 الشیعۀ وسائل) 1220

  .  11 ح 5/  307 الشیعۀ وسائل فی عنه ونقل 36 ح 2/  453 المحاسن) 1221

  .  10 ح 5/  306 الشیعۀ وسائل فی عنه ونقل 33 ح 2/  453 المحاسن) 1222

  .  579 ح 1/  189 الفقیه) 1223

  .  142 ح 1/  459 التهذیب) 1224

  .  9 ح 5/  306 الشیعۀ وسائل) 1225

  .  الحجري الطبع من 1697 الرقم 1/  209 المقال تنقیح) 1226

  .  57/  األحزاب سورة) 1227

  .  12 ح 5/  307 الشیعۀ وسائل فی عنه ونقل 43 ح 2/  455 حاسنالم) 1228

  .  46 ح 2/  456 المحاسن) 1229

  .  45 ح 2/  456 المحاسن) 1230

  .  47 ح 2/  456 المحاسن) 1231

  . 8 ح 306/5 الشیعۀ وسائل فی عنهما ونقل 14 ح 528/6 والکافی 34 ح 453/2 المحاسن) 1232

  .  35 ح 2/  453 المحاسن) 1233

  .  11 ح 6/  528 الکافی) 1234



  .  38 ح 2/  454 المحاسن) 1235

  .  3 ح 6/  527 الکافی) 1236

  .  2 ح 6/  526 الکافی) 1237

  .  39 ح 2/  454 المحاسن) 1238

  .  40 ح 2/  454 المحاسن) 1239

  .  3 ح 3/  453 الوسائل مستدرك فی  عنه ونقل 1/  118 الآللی درر) 1240

  . 2 ح 13/  210الوسائل مستدرك فی عنه ونقل 76/  الحضرمی شریح بن محمد بن جعفر کتاب) 1241

  .  1 ح 13/  210 الوسائل مستدرك فی عنه ونقل 635/  الخصال) 1242

  .  العشرة أحکام من 28 الباب.  3 ح 12/  49 الشیعۀ وسائل فی عنه ونقل 80 ح 237/  الخصال) 1243

  .  3 ح 13/  210و ، 5 ح 3/  454 الوسائل مستدرك فی عنه ونقل مخطوط/  اللباب لب) 1244

  .  4 ح 13/  210 الوسائل مستدرك فی عنه ونقل 281/  المرید منیۀ) 1245

  . 5 ح 13/  211 الوسائل مستدرك فی یسیر اختالف مع عنه ونقل 91 ح 1/  148 الآللی عوالی) 1246

  .  13/  سبأ سورة) 1247

 ما أبواب من 94 الباب.  1 ح 17/  295 الشیعۀ وسائل فی عنهما ونقل 53 ح 2/  458 والمحاسن 7 ح 6/  527 الکافی) 1248
  .  المساکن أحکام أبواب من 3 الباب.  4 ح 5/  304 و ، به یکتسب

  .  6 ح 5/  305 الشیعۀ وسائل) 1249

  .  المصلی لباس أبواب من 46 الباب.  1 ح 4 / 443 الشیعۀ وسائل فی مختصرها عنه ونقل 4 ح 6/  473 الکافی) 1250

  .  2 ح 17/  296 الشیعۀ وسائل فی عنه ونقل 55 ح 2/  458 المحاسن) 1251

  .  3 ح 17/  296 الشیعۀ وسائل فی عنه ونقل 54 ح 2/  458 المحاسن) 1252

  .  المساکن أحکام أبواب من 4 الباب.  7 ح 5/  309 الشیعۀ وسائل) 1253

  .  335/  العقول تحف) 1254



  .  6 ح 17/  297 الشیعۀ وسائل فی عنه ونقل 4/  10 الفقیه) 1255

  .  3 ح 17/  296 الشیعۀ وسائل) 1256

  .  5 ح 5/  305 الشیعۀ وسائل فی عنه ونقل 10 ح 6/  528 الکافی) 1257

  .  5 ح 5/  305 الشیعۀ وسائل فی  عنه ونقل 44 ح 2/  456 المحاسن) 1258

  .  9 ح 6/  166 السالم علیهم البیت أهل أحادیث موسوعۀ فی عنه ونقلت 76 ح 1/  108 الخصال) 1259

  .  3/  126 المسالک) 1260

  .  2 ح 5/  304 الشیعۀ وسائل فی عنه ونقل 4 ح 6/  527 الکافی) 1261

  .  2 ح 5/  304 الشیعۀ وسائل فی عنه ونقل 42 ح 2/  455 المحاسن) 1262

  .  6 ح 17/  297 الشیعۀ وسائل فی عنه ونقل 4946 ح 4/  5 الفقیه) 1263

  .  9 ح 17/  297 الشیعۀ وسائل فی عنه ونقل 77 ح 1/  109 الخصال) 1264

  .  57/  األحزاب سورة) 1265

  .  12 ح 5/  307 الشیعۀ وسائل فی عنه ونقل 43 ح 2/  455 المحاسن) 1266

  .  5 ح 13/  211 الوسائل مستدرك فی عنه ونقل 91 ح 1/  148 الآللی عوالی) 1267

  .  6 ح 13/  211 الوسائل مستدرك فی عنه ونقل 51 ح 1/  122 الآللی عوالی) 1268

  .  1/  224 الفقاهۀ مصباح) 1269

  .  1/  121 الطالب ارشاد) 1270

  .  2/  574 المحرمۀ المکاسب فی دراسات) 1271

  .  2/  579 المحرمۀ المکاسب فی دراسات) 1272

  .  1/  188 القواعد شرح) 1273

  .  22/  42 الجواهر) 1274

  .  1/  128 المکاسب على الحاشیۀ) 1275



  .  171 و 1/  172 المحرمۀ المکاسب) 1276

  .  1/  112 الطالب غنیۀ) 1277

  .  1/  121 الطالب إرشاد) 1278

  .  2/  581 المحرمۀ المکاسب فی دراسات) 1279

  .  والرقى العزیمۀ عنده الذي الرجل:  المعزِّم) 1280

  .  236 الرقم 20/  212 ح والعشرون التاسع المجلس ، الصدوق أمالی) 1281

  .  رضه فی بالغ:  ء الشی رضض ، وجرشه دقه:  رضّه) 1282

  .  کسره:  ء الشی هشم) 1283

  .  باصبعه أو بلسانه بجوانبها علق ما وأخذ لعقها:  القصعۀ لحس) 1284

  .  2/  171 السالم علیه الرضا أخبار عیون) 1285

  .  1/  129 المکاسب حاشیۀ) 1286

  ( . الحدیثۀ الطبعۀ من 23 - ) 1/  184/  المحرمۀ المکاسب) 1287

  .  1/  226 الفقاهۀ مصباح) 1288

  ) . 23 - ) 1/  184/  المحرمۀ المکاسب) 1289

  .  1/  226 الفقاهۀ مصباح) 1290

  .  1/  128 المکاسب حاشیۀ) 1291

  .  171 و 1/  172 المحرمۀ المکاسب) 1292

  .  581 و 2/  582 المحرمۀ المکاسب فی دراسات) 1293

  ( . الحدیثۀ الطبعۀ من 23 - ) 1/  186/  المحرمۀ المکاسب) 1294

  ( . الحدیثۀ الطبعۀ من 17 -) 1/  102/  المکاسب حاشیۀ) 1295

  .  16/  التجارة کتاب -  الفقه برهان) 1296



  .  2261 الفقاهۀ مصباح) 1297

  .  16/  83 األحکام مهذب) 1298

  .  1/  168 الطالب عمدة) 1299

  .  10 ح 5/  306 الشیعۀ وسائل فی  عنه ونقل 33 ح 2/  453 المحاسن) 1300

  .  المدرسین جماعۀ طبع 3/  308 اللثام کشف) 1301

  ) . 1) / 191 - 189 الفقیه) 1302

  .  1/  459 التهذیب) 1303

  .  4/  البروج سورة) 1304

  .  1/  460 التهذیب) 1305

  .  1/  304 المختصر شرح فی المعتبر) 1306

  .  2/  40 الشیعۀ ذکرى) 1307

  .  3/  67 التهذیب تهذیب) 1308

  .  505 مسألۀ 1/  707 الخالف) 1309

  .  969 الحدیث 2/  666 مسلم صحیح) 1310

  .  4/  88 النسائی سنن) 1311

  .  1049 الحدیث 3/  366 الترمذي نسن) 1312

  .  181/  األخبار معانی) 1313

  .  بیروت فی الحدیثۀ الطبعۀ من  18=  32/  501 و 79/  19 االنوار بحار) 1314

  .  4/  294 النهایۀ) 1315

  .  2/  589 المحرمۀ المکاسب فی دراسات) 1316

  ( . ش 1386 عام المدرسین جماعۀ طبعۀ من 75(/ الحجري الطبع 23/  عباسی جامع) 1317



  .  50 و 1/  51 الدخیلۀ األخبار) 1318

  ( . الحدیثۀ الطبعۀ من 23 - ) 1/  187/  المحرمۀ المکاسب) 1319

  .  281/  الفقه فی الکافی) 1320

  .  1/  344 المهذب) 1321

 العلّامۀ ظاهرهما على حمل کما التماثیل جمیع إلى سبۀبالن عبارتهما وإلّا) 4/  48) 12/  165 الکرامۀ مفتاح فی عنهما نقل کما) 1322
  .  5/  13 مختلفه فی

  .  2/  215 السرائر) 1323

  .  91/  االحکام معرفۀ فی المرام تلخیص) 1324

  .  3/  126 المسالک) 1325

  .  91/  النافع مختصر حاشیۀ) 1326

  .  326/  االسالم شرائع حاشیۀ) 1327

  .   164/  ومستقالً -  2/  8 المراد غایۀ مع المطبوعۀ اإلرشاد حاشیۀ) 1328

  .  18/  100 الحدائق) 1329

  .  8/  154 المسائل ریاض) 1330

  .  14/  108 الشیعۀ مستند) 1331

  .  الحجري الطبع 16/  التجارة کتاب/  الفقه برهان) 1332

  ( . الحدیثۀ الطبعۀ من 17 -) 1/  102/  المکاسب حاشیۀ) 1333

  .  سره قدس األراکی علی محمد الشیخ اللَّه آیۀ لمقرره - 104 و 103/  المحرمۀ المکاسب) 1334

  .  1/  226 الفقاهۀ مصباح) 1335

  .  16/  83 األحکام مهذب) 1336

  .  1/  167 المطالب عمدة) 1337



  .  به یکتسب ما أبواب من 94 الباب 4 ح 17/  269 الشیعۀ وسائل) 1338

  .  المساکن أحکام أبواب من 3 الباب 5/  303 الشیعۀ وسائل) 1339

  .  عیناً ال مضموناً 1/  246 الفقیه -  3/  393 الکافی) 1340

  .  57 و 8/  56 والبرهان الفائدة مجمع) 1341

  .  3 و 2 ح 5/  175 الشیعۀ وسائل) 1342

  .  12 و 10 ح 5/  173 الشیعۀ وسائل) 1343

  .  1 ح 5/  174 الشیعۀ وسائل) 1344

  .  4 ح 5/  309 الشیعۀ وسائل) 1345

  .  12 ح 5/  173 و ، 5 ح 5/  171 الشیعۀ وسائل) 1346

  .  10 ح 5/  172 الشیعۀ وسائل) 1347

  .  9 و 8 و 7 و 6 ح 17/  297 الشیعۀ وسائل) 1348

  .  6 ح 17/  297 الشیعۀ وسائل) 1349

  .  7 و 4 ح 5/  390 و ، 2 ح 5/  170 و ، 4 ح 17/  296 الشیعۀ وسائل) 1350

  .  8 ح 5/  306 الشیعۀ وسائل) 1351

  ) . 1) / 189 -  186 القواعد شرح) 1352

  .  22/  42 الجواهر) 1353

  .  8 ح 5/  310 و ،  4 ح 5/  309 الشیعۀ وسائل) 1354

  .  5 ح 5/  309 و2 ح 5/  308 الشیعۀ وسائل) 1355

  .  4 ح 5/  171 و ، 1 ح 5/  170 الشیعۀ وسائل) 1356

  .  11 ح 5/  173 الشیعۀ وسائل) 1357

  .  7 ح 5/  171 الشیعۀ وسائل) 1358



  .  10 ح 5/  172 الشیعۀ وسائل) 1359

  .  1/  228 الفقاهۀ مصباح) 1360

  .  6 ح 17/  297 الشیعۀ وسائل) 1361

  .  10 و 4/  5 الفقیه فی المذکور المناهی خبر اصل فی کما) 1362

  .  1/  191 القواعد شرح) 1363

  .  22/  43 الجواهر) 1364

  ( . المدرسین جماعۀ طبعۀ من 4/  50 -) 12/  166 الکرامۀ مفتاح) 1365

  .  17/  التجارة کتاب -  الفقه برهان) 1366

  .  1423 عام الحدیثۀ الطبعۀ من 1/  109 المکاسب حاشیۀ) 1367

  .  1/  228 الفقاهۀ مصباح) 1368

  .  3 ح 17/  296 الشیعۀ وسائل) 1369

  ( . الحدیثۀ الطبعۀ من 23 - ) 1/  188/  المحرمۀ المکاسب) 1370

  .  1/  131 المکاسب حاشیۀ) 1371

  .  1/  230 الفقاهۀ مصباح) 1372

  .  1/  112 الطالب غنیۀ) 1373

  .  2/  606 المحرمۀ المکاسب فی دراسات) 1374

  ( . الحدیثۀ الطبعۀ من 23 - ) 1/  189/  المحرمۀ المکاسب) 1375

  .  1/  110 المکاسب حاشیۀ) 1376

  .  1/  132 المکاسب حاشیۀ) 1377

  .  1/  231 الفقاهۀ مصباح) 1378

  .  1/  231 الفقاهۀ مصباح) 1379



  .  1/  190 القواعد شرح) 1380

  .  22/  43 الجواهر) 1381

  ) . 4/  50 -) 12/  166 الکرامۀ مفتاح) 1382

  ( . الحدیثۀ الطبعۀ من 23) 1/  189 / المحرمۀ المکاسب) 1383

  .  1/  132 المکاسب حاشیۀ) 1384

  .  1/  232 الفقاهۀ مصباح) 1385

  .  1/  112 الطالب غنیۀ) 1386

  .  1/  132 المکاسب حاشیۀ) 1387

  .  2/  611 المحرمۀ المکاسب فی دراسات) 1388

  .  1/  133 المکاسب حاشیۀ) 1389

  .  1/  190 القواعد شرح) 1390

  .  22/  43 الجواهر) 1391

  .  الحجري الطبع 17/  التجارة کتاب -  الفقه برهان) 1392

  ) . 23 - ) 1/  189/  المحرمۀ المکاسب) 1393

  .  111 و 1/  112 المکاسب حاشیۀ) 1394

  ) . 23 - ) 1/  189/  المحرمۀ المکاسب) 1395

  .  1/  133 المکاسب حاشیۀ) 1396

  ) . 23 - ) 1/  190/  المحرمۀ المکاسب) 1397

  .  1/  134 المکاسب حاشیۀ) 1398

  .  1/  183 المحرمۀ المکاسب) 1399

  .  1/  233 الفقاهۀ مصباح) 1400



  .  1/  113 الطالب غنیۀ) 1401

  .  125 و 1/  126 الطالب إرشاد) 1402

  .  2/  620 المحرمۀ المکاسب فی دراسات) 1403

  .  1/  112 المکاسب حاشیۀ) 1404

  .  1/  233 الفقاهۀ مصباح) 1405

  .  1/  177 المحرمۀ المکاسب) 1406

  .  1/  233 الفقاهۀ مصباح) 1407

  .  16/  84 األحکام مهذب) 1408

  .  1/  109 المکاسب حاشیۀ) 1409

  .  1/  233 الفقاهۀ مصباح) 1410

  .  ظله دام الروحانی صادق محمد السید للفقیه 215/  المستحدثۀ المسائل) 1411

  .  مدظله القمی الطباطبائی تقی السید للفقیه 1/  172 المطالب عمدة) 1412

  .  2/  624 المحرمۀ المکاسب فی دراسات) 1413

  .  1/  123 الطالب إرشاد) 1414

  .  2/  5 النجاة وسیلۀ) 1415

  .  22/  43 الجواهر) 1416

  .  17/  التجارة کتاب -  الفقه برهان) 1417

  .  1/  107 المکاسب حاشیۀ) 1418

  .  1/  233 الفقاهۀ مصباح) 1419

  .  16/  84 األحکام مهذب) 1420

  .  2/  625 المحرمۀ المکاسب فی دراسات) 1421



  .  1/  190 القواعد شرح) 1422

  .  22/  43 الجواهر) 1423

  .  1/  107 المکاسب حاشیۀ) 1424

  .  1/  233 الفقاهۀ مصباح) 1425

  .  «ابریشم کرم پیله» :  بالفارسیۀ له یقال:  القزّ بزر) 1426

  .  1/  190 القواعد شرح) 1427

  ) . 4/  50 -) 12/  167 الکرامۀ مفتاح) 1428

  .  22/  43 الجواهر) 1429

  .  1/  191 القواعد شرح) 1430

  .  22/  44 الجواهر) 1431

  .  1/  113 المکاسب حاشیۀ) 1432

  .  2/  623 المحرمۀ المکاسب فی دراسات) 1433

  .  587/  المقنعۀ) 1434

  .  363/  النهایۀ) 1435

  .  170/  المراسم) 1436

  .  283/  الکافی) 1437

  .  2/  215 السرائر) 1438

  .  4/  16 المقاصد جامع) 1439

  .  8/  56 والبرهان الفائدة مجمع) 1440

  .  1/  190 القواعد شرح) 1441

  ) . 4/  49 -) 12 / 165 الکرامۀ مفتاح) 1442



  .  22/  44 الجواهر) 1443

  .  14/  110 الشیعۀ مستند) 1444

  ) . 25 - ) 1/  193/  المحرمۀ المکاسب) 1445

  .  3 ح 17/  296 الشیعۀ وسائل) 1446

  .  1/  135 المکاسب حاشیۀ) 1447

  ) . 24 - ) 1/  194/  المحرمۀ المکاسب) 1448

  .  1/  120 المکاسب حاشیۀ) 1449

  .  335/  العقول تحف) 1450

  .  335/  العقول تحف) 1451

  .  المساکن احکام ابواب من 3 الباب.  8 ح 5/  306 الشیعۀ وسائل) 1452

  .  7 ح 5/  305 الشیعۀ وسائل) 1453

  .  35 و 34 ح 2/  453 المحاسن) 1454

  .  1/  235 الفقاهۀ مصباح) 1455

  .  1/  137 المکاسب حاشیۀ) 1456

  .  1/  129 الطالب إرشاد) 1457

  .  10 ح 17/  298 الشیعۀ وسائل) 1458

  .  15 ح 5/  307 الشیعۀ وسائل فی عنه ونقل 52 ح 2/  458 المحاسن) 1459

  .  16 ح 5/  307 الشیعۀ وسائل فی عنه ونقل 51 ح 2/  457 المحاسن) 1460

  .  المصلی مکان أبواب من 32 الباب.  12 ح 5/  173 الشیعۀ وسائل) 1461

  .  2/  651 المحرمۀ المکاسب فی دراسات) 1462

  .  13/  سبأ سورة) 1463



  .  1 ح 17/  295 الشیعۀ وسائل) 1464

  .  14/  سبأ سورة) 1465

  .  3 ح 5/  308 الشیعۀ وسائل) 1466

  .  3 ح 5/  304 الشیعۀ وسائل) 1467

  .  14 ح  5/  307 الشیعۀ وسائل) 1468

  .  الربا أبواب من 15 الباب.  1 ح 18/  151 الشیعۀ وسائل) 1469

  .  7 ح 5/  309 الشیعۀ وسائل) 1470

  .  المصلی مکان أبواب من 32 الباب.  2 ح 5/  170 الشیعۀ وسائل) 1471

  .  10 ح 5/  172 الشیعۀ وسائل) 1472

  .  12 ح 5/  173 الشیعۀ وسائل) 1473

  .  المساکن أحکام أبواب من 4 الباب.  2 ح 5/  308 الشیعۀ وسائل) 1474

  .  به یکتسب ما أبواب من 94 الباب.  4 ح 17/  296 الشیعۀ وسائل) 1475

  .  المصلی لباس أبواب من 45 الباب.  20 ح 4/  441 الشیعۀ وسائل) 1476

  .  المساکن أحکام أبواب من 4 الباب.  3 ح 5/  308 الشیعۀ وسائل) 1477

  .  1 ح 4/  436 الشیعۀ وسائل) 1478

  .  6 ح 4/  438 الشیعۀ وسائل) 1479

  .  المصلی مکان أبواب من 32 الباب.  11 ح 5/  173 الشیعۀ وسائل) 1480

  .  المصلی لباس أبواب من 45 الباب -  10 ح 4/  439 الشیعۀ وسائل) 1481

  .  9 ح 4/  439 الشیعۀ وسائل) 1482

  .  المساکن أحکام أبواب من 4 الباب.  6 ح 5/  309 الشیعۀ وسائل) 1483

  .  4 ح 5/  309 الشیعۀ وسائل) 1484



  .  3 ح 4/  437 الشیعۀ وسائل) 1485

  .  8 ح 4/  439 الشیعۀ وسائل) 1486

  .  5 ح 4/  438 الشیعۀ وسائل) 1487

  .  11 ح 4/  439 الشیعۀ وسائل) 1488

  .  16 ح 4/  440 الشیعۀ وسائل فی عنه ونقل 49 ح 2/  457 المحاسن) 1489

  .  5 ح 5/  168 الشیعۀ وسائل فی عنه ونقل و 49 ح 2/  521 النعمۀ وتمام الدین کمال) 1490

  .  1/  190 القواعد شرح) 1491

  .  14/  111 الشیعۀ مستند) 1492

  ) . 4/  49 -) 12/  165 الکرامۀ مفتاح) 1493

  .  22/  44 الجواهر) 1494

  .  1/  122 المکاسب حاشیۀ) 1495

  .  1/  240 الفقاهۀ مصباح) 1496

  .  1/  197 المحرمۀ المکاسب) 1497

  .  16/  85 األحکام مهذب) 1498

  .  1/  132 الطالب إرشاد) 1499

  .  2/  661 المحرمۀ المکاسب فی دراسات) 1500

  .  1/  175 المطالب عمدة) 1501

  .  10/  324 والبرهان الفائدة مجمع) 1502

  .  2/  637 المحرمۀ المکاسب فی دراسات) 1503

 الشیخ العالمۀ بتحقیق 1423 عام فی التاسع المجلد ، وآثاره الثانی المحقق حیاة ضمن المطبوعۀ 319/  األذهان إرشاد حاشیۀ) 1504
  .  الحسون محمد



  ) . 4/  49 -) 12/  165 الکرامۀ مفتاح) 1505

  .  22/  44 الجواهر) 1506

  .  1/  123 المکاسب حاشیۀ) 1507

  .  1410 عام بیروت طبع 1/  415.  الثانیۀ المسألۀ.  والساتر الستر فی فصلٌ.  الصالة کتاب -  الوثقى العروة) 1508

  .  1/  134 المکاسب حاشیۀ) 1509

  .  16/  87 األحکام مهذب) 1510

  .  14/  111 الشیعۀ مستند) 1511

  .  1/  124 المکاسب حاشیۀ) 1512

   . 1/  197 المحرمۀ المکاسب) 1513

  .  4/  1395 الصحاح) 1514

  .  3/   907 الصحاح) 1515

  .  222 و 9/  221 العرب لسان) 1516

  .  6/  24 العرب  لسان) 1517

  .  3/  405 اللغۀ مقاییس معجم) 1518

  .  1/  205 اللغۀ مقاییس معجم) 1519

  .  281/  البالغۀ أساس) 1520

  .  16/  البالغۀ أساس) 1521

  .  374/  المنیر المصباح) 1522

  .  37/  المنیر المصباح) 1523

  .  314/  المفردات) 1524

  .  35/  المفردات) 1525



  .  10/  295 التبیان) 1526

  .  1/  137 المکاسب حاشیۀ) 1527

  .  85/  األعراف سورة) 1528

  .  85 و 84/  هود سورة) 1529

  .  183 و 182 و 181/  الشعراء سورة) 1530

  ) . 6 -  1/ ( المطففین سورة) 1531

  ) . 9 - 7/ ( الرحمن سورة) 1532

  .  التجارة آداب أبواب من 7 الباب.  7 ح 17/  393 الشیعۀ وسائل) 1533

  .  والنهى األمر أبواب من 41 الباب2 ح 16/  273 الشیعۀ وسائل) 1534

  .  1 ح 16/  272 الشیعۀ وسائل) 1535

  .  6 ح 16/  275 الشیعۀ وسائل) 1536

  .  النفس جهاد أبواب من 46 الباب.  33 ح 15/  329 الشیعۀ وسائل) 1537

  .  36 ح 15/  331 الشیعۀ وسائل) 1538

  .  152/  األنعام سورة) 1539

  .  85/  هود سورة) 1540

  .  التجارة آداب أبواب من 3 الباب.  1 ح 13/  249 الوسائل مستدرك) 1541

  .  37/  مریم سورة) 1542

  .  العبادات مقدمۀ أبواب من 2 الباب.  14 ح 1/  34 الشیعۀ ئلوسا) 1543

  .  2 ح 5/  604 القرآن تفسیر فی البرهان فی عنه ونقل 2/  410 القمی تفسیر) 1544

  .  3 ح 5/  604 القرآن تفسیر فی البرهان فی عنه ونقل 2/  410 القمی تفسیر) 1545

  .  654 مسألۀ 12/  148 الفقهاء تذکرة) 1546



  .  5/  یونس سورة) 1547

  .  97/  األنعام سورة) 1548

  .  16/  النحل سورة) 1549

  .  12/  فصلت سورة) 1550

  .  38/  النجوم علم بمعرفۀ المهموم فرج) 1551

  .  بیروت طبع من کالهما ،) 1421 عام طبع من 55/  278) 22/  399 األنوار بحار) 1552

  .  310 و 2/  311 المرتضى الشریف رسائل) 1553

  ) . 55) / 281 -  279) = (22/  400 األنوار بحار فی عنه ونقل) 1) / 373 - 369 الحقائق حدائق) 1554

  ) . 74 -  60/ ( المهموم فرج) 1555

  ) . 2) / 236 - 224 الفوائد کنز) 1556

 ونقل ، 141 و 142/  الهاللیۀ الحدیقۀ فی البهائی الشیخ عنه ونقل ، األول الفصل ، العاشرة المقالۀ 440/  االلهیات - الشفاء) 1557
  ) . 55/  292) 22/  408 األنوار بحار فی البهائی عن المجلسی

  .  1/  148 التقلید من المنقذ) 1558

  ) . 55/  298) 22/  411 األنوار بحار شئت إن فراجع) 1559

  .  2/  688 المعتبر) 1560

  ) . 528) 22/  412 و 55/  529 االنوار بحار) 1561

  .  26/  461 العقول مرآة) 1562

  .  سره قدس الحلی للعالمۀ 199/  الیاقوت شرح فی الملکوت أنوار) 1563

  .  199 و 200/  الملکوت أنوار) 1564

  .  2/  9 األحکام قواعد) 1565

  .  650 مسألۀ 12/  145 الفقهاء تذکرة) 1566



  .  التجارة کتاب فروع من 2/  1014 المطلب منتهى) 1567

  .  1420 المقدسۀ قم -  السالم علیه الصادق االمام مؤسسۀ طبع 2/  261 الشرعیۀ األحکام تحریر) 1568

  ) . 55/ 308) 22/  419 األنوار بحار فی عنه ونقل ، 10 و 9 المسألۀ 145و 144/  الثالثۀ المهنائیۀ المسائل أجوبۀ) 1569

  .  1/  405 الفوائد ایضاح) 1570

  .  3/  165 الشرعیۀ دروسال) 1571

  .  35 و 2/  36 والفوائد القواعد) 1572

  .  31 و 4/  32 المقاصد جامع) 1573

  .  88 و 89/  الصافات سورة) 1574

  .  80و 8/  81 والبرهان الفائدة مجمع) 1575

  .  233 ح 8/  195 الکافی) 1576

  ) . 407 و 55/  292 -  291) 22/  408 األنوار بحار فی عنه ونقل 140 - 139/  الهاللیۀ الحدیقۀ) 1577

  ) . 4/  74 -) 12/  242 الکرامۀ مفتاح فی  عنه ونقل 23 و 2/  24 الشرائع مفاتیح) 1578

  .  507و 1/  508 الوافی) 1579

  ( . المدرسین جماعۀ طبعۀ من 1/  441( - التجارة کتاب 87/  األحکام کفایۀ) 1580

  .  17/  141 الشیعۀ وسائل) 1581

  ) . 419 و 308) 22/  420 و 55/  309 األنوار بحار) 1582

  .  480 و 26/  481 العقول مرآة) 1583

  .  260و 1/  259 القواعد شرح) 1584

  .  119و 14/  120 الشیعۀ مستند) 1585

  .  14/  124 الشیعۀ مستند) 1586

  .  39/  الرعد سورة) 1587



  .  22/  108 الجواهر) 1588

  .  13/  105 الوسائل مستدرك) 1589

  .  34/  لقمان سورة) 1590

 من 14 الباب.  4 ح 11/  371 الشیعۀ وسائل فی عنه ونقل 687 الرقم 16/  500 ح والستون الرابع المجلس ، الصدوق أمالی) 1591
  .  السفر آداب أبواب

  ) . 55/  224)  22/  364 األنوار بحار) 1592

  .  به یکتسب ما أبواب من 24 الباب 6 ح 17/  143 الشیعۀ وسائل فی عنه ونقل 87 ح 1/  62 الخصال) 1593

  ) . 6) 22/  364 ح 55/  225 األنوار بحار فی عنه ونقل 60 ح 1/  226 الخصال) 1594

  .  7 ح 17/  143 الشیعۀ وسائل فی عنه ونقل 67 ح 1/  297 الخصال) 1595

  .  147 الرقم 62/  النجاشی رجال) 1596

  .  158 و 12/  التنقیح نتائج) 1597

  .  1/  298 الخصال) 1598

  .  5 ح 17/  142 الشیعۀ وسائل فی مختصراً عنه ونقل 10 ح 2/  417 الخصال) 1599

  .  1 ح 11/  370 الشیعۀ وسائل فی عنه ونقل 2402 ح 2/  267 الفقیه) 1600

  .  6 ح 11/  372 الشیعۀ وسائل فی عنه ونقل 2 ح 271 األخبار معانی) 1601

  ) . 55/  274) 22/  396 األنوار بحار) 1602

  .  8 ح 11/  373 الشیعۀ وسائل فی عنه ونقل 79 الخطبۀ.  البالغۀ نهج) 1603

  .  10 ح 17/  143 الشیعۀ وسائل فی عنه ونقل 2/  384 االحتجاج) 1604

  .  11 ح 144/17 الشیعۀ وسائل فی عنهم ونقل 2/  53 األفهام ومسالک 6/  137 الفقهاء وتذکرة 2/  688 المعتبر) 1605

  .  1 ح 17/  141 الشیعۀ وسائل فی مختصراً عنه ونقل 233 ح 8/  195 الکافی) 1606

  .  3 ح 17/  142 الشیعۀ وسائل فی مختصراً عنه ونقل 507 ح 8/  330 الکافی) 1607



  .  26/  457 العقول مرآة) 1608

  .  4 ح 17/  142 الشیعۀ وسائل فی عنه ونقل 508 ح 8/  330 الکافی) 1609

  .  2 ح 17/  141 الشیعۀ وسائل فی مختصراً عنه ونقل 549 ح 8/  351 الکافی) 1610

  ) . 55/  244) 22/  376 األنوار بحار) 1611

  .  26/  516 العقول مرآة) 1612

  ) . 28) 22/  378 ح 55/  248 األنوار بحار فی عنه ونقل 558 ح 8/  366 الکافی) 1613

  .  26/  550 العقول مرآة) 1614

  .  1/  206 القمی تفسیر) 1615

  .  1/  144 الطبري تاریخ) 1616

  .  103/  األنبیاء قصص) 1617

  .  4/  162 والبیان الکشف) 1618

  ) . 55/  238 - ) 22/  372 األنوار بحار فی عنه ونقل 25/  المهموم فرج) 1619

  ) . 64) 22/  396 ح 55/  273 األنوار بحار فی عنه ونقل 9 ح 4/  6 الکافی) 1620

  .  3 ح 11/  376 الشیعۀ وسائل فی عنه ونقل 2406 ح 2/  269 الفقیه) 1621

  .  11/  الحجرات سورة) 1622

  ) . 58) 22/  393 ح 55/  269 األنوار بحار فی عنه ونقل 68 ح 2/  489 الخصال) 1623

  .  وغیره الحج إلى السفر آداب أبواب من 11 الباب 4 ح 8/  124 الوسائل مستدرك فی عنه ونقل 4/  265 المناقب) 1624

  .  3 ح 13/  100 الوسائل ومستدرك) 30) 22/  379 ح 55/  249 األنوار بحار فی عنه ونقل 91/  المهموم فرج) 1625

  .  7 ح 13/  102 الوسائل ومستدرك) 35) 22/  380 ح 55/  250 األنوار بحار فی عنه ونقل 100/  المهموم فرج) 1626

  .  8 ح 13/  102 الوسائل ومستدرك) 36) 22/  380 ح 55/  250 األنوار بحار فی عنه ونقل 100/  المهموم فرج) 1627

  ) . 35) 22/  370 ح 55/  235 األنوار بحار فی عنه نقل و 24 و 2/  المهموم فرج) 1628



 ) .2) 22/  361 ح 55/  221 األنوار بحار فی عنه ونقل 1/  239 االحتجاج) 1629

 


