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 بسم اهلل الرمحن الرحیم

ا ـسان مــلم، عّلم اإلنـوح والقـاحلمد هلل رّب العاملنی، خالق الل

 وعىل آلـه یعلم، والصالة والسالم عىل سیّدنا ونبیّنا حمّمد مل

رص ـصـاحب العــ سـیاّم سـیّدنا وموانـاالطیّبـنی الطـايرین، ا

 رجه الرشیف.ـوالزمان حّجة بن احلسن املهدي عّج اهلل تعاىل ف

ال غرو يف أّن شيخ الفقهاء الشيخ مرتضـى النصـاري ـ هـو أحـد أّما بعد؛ 

القدوات الفّذة والذي ظّل شمعة حتوم حوهلا فّراشات العلم آخذين منـه العلـم 

درسـة أأصولية وفـقهية عريقــة  وکتــب يف هـذين واملعرفـة ـ قد بنى بـفکره م

واللـذين « املکاسـب»و« الرسائل»املجالني ـ الفقه وأأصوله ـ کتابني مهّمني ومها 

مدارين للبحث والتنقيب يف احلوزات العلمية التابعة لهل البيت: بحيث أصبحا 

 يمکن االستغناء عنهام  خاّصة ملن أراد التفّقه يف الدين. ال

عظـيام  بحيـث مـا زاال حمـورين للتحقيـ   کتاباه من المّهيـة شـأنا   وقد حاز

الـذي عکـا العلـامء والفضـالء عـىل « املکاسـب»واالجتهاد  وخاّصة کتابـه 
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تدريسه  ورشحه  والتعلي  عليه  وتوضيح غوامضه  بحيـث قيـل: ّّنـه أحـرز 

 صدارة الکتب من جهة کثرة الرشوح والتعليقات.

ة احلـوا  علـيهام أو التـدريس والتـأليا يف هـذا وقام بعده الفقهـاء بکتابـ

املوضوع مستقال   فصارت حصيلة هذه التحقيقات والتدقيقات جمموعـة قيمـة 

 وقلية النظر.

ومن هؤالء الفقهاء العظام الذين قاموا بتـدريس املکاسـب املحّرمـة والبيـع 

  ريواخليارات وفقا  لرتتيب املباحث الواقعة يف کتب الشيخ العظم النصـا

الفقيه املدّق  آية اهلل العظمی الشيخ يوسا الصانعي ـ قـّدس اهلل نفسـه الزکّيـة 

ـ تبعا  لأستاذه الفقيـه السـّيد روح اهلل املوسـوي  وحـرشه مع أوليائه الکرام

  حيث دّرس ثّم أّلـا جملـدين مـن هـذه املباحـث نـاظرا  ّلـی آراء اخلمينی

 .فيها والبرام املحّققني من الفقهاء وأنظارهم والنقض

  وقـد أثبـت للوالد املعظم« املکاسب املحّرمة»فهذان املجّلدان من کتاب 

فيه بقلمه الـرشيا ما أفاده يف جلسات درسـه بمحــمج مجاعـة مـن الفاضـل 

  وقـد أورد فيـه نوالعالم يف احلوزة العلمّيـة املقّدسة بقم صاهنا اهلل عن احلدثا

احلديثة التي قّل نظريها يف مثل هذه الّيام  وّن کان  أنظاره القّيمة وآرائه البديعة

ريا ـالشـتوّقا قلمه  لکنعلی تأليا بقّية مباحث املکاسب املحّرمة  عزمه

بسبب ارحتاله ّلی رفي  العلی ـ حشـره اهلل مع حمّمد وآله الطاهرين ـ ونحن قد 

لـس درسـه يف جم عزمنا بتقرير باقي املجّلدات علی وجه الدروس التي أفاده

 وبحثه ّن شاء اهلل تعالی.

ج ااسـتخرقـاموا بسة فقـه الثقلـني ان حتقيقات مؤّس جدير بالذکر وهو أّن لّ 

ــ ة أهــل ريفة عــن أئّمـــة والحاديــث الشــاآليــات القرآنيــة والروايــات النبوّي
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م لـه أوردها املعّظـ ي  وکذا ختريج القوال الفقهية التيف هذا الکتابالبيت

يـة الرتقـيم قشها أثناء بحثه يف مسـائل الکتـاب  مـع مراعـاة فنّ هبا أو نا واستدّل 

والتنقيط ووضع العناوين املقتبسة من موضوعات الکتاب و...  شاکرا  ّلـی اهلل 

قـني ة العـّزاء املحقّ انـا ومشـکورا  ّلـی کاّفـتعالی شکرا  کثريا  علـی توفيقـه ّيّ 

 لفخيم.  وّخراج هذا الثر اوالفضالء الذين شارکونا يف التحقي

ده اهلل بغفرانـه  فه مـع مواليـه الطـاهرين وتغّمـنسأل اهلل تعالی أن حيرش مؤلّ 

 وأسکنه فراديس جنانه.

آخر دعوانا أن احلمد هلل رّب العاملني والصالة و السـالم علـی خـري النـام و

 بني الکرام.د املصطفی وعلی أهل بيته الطيّ حممّ 

 

 فخرالدين الصانعي                                                             

 قم املقّدسة                                                             

 ش 1199ق /  1442رجب املرجب                                                                   
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 کلمة ااُستاذ

 بسم اهلل الرمحن الرحیم

رسل اهلادية بام أوحـى اهلل ّلـيهم والالذي أنار سبيل النام بالعقول املضيئة  احلمدهلل

ؤمنني مجيعـا  واملـرسـله و أنبيائهو مالئکتهو سالم من اهللوالصالة وال  من الرشع املبني

املسـّمى يف کتابـه الکـريم  البشـري النـذير   الرساج املنـري  عىل الداعي ّىل اهلل تعاىل

وعـىل آلـه الطـاهرين وعرتتـه   املوصـو  بالرمحـة للعـاملني وأمحـد  بمحّمد

احلافظني لرشيعته واهلادين لطريقته واملبّلغني لسنّته والوارثني لميع علومـه ومـا نـزل 

عليه من الحکام والرشائع بالوحي واملفرّسين للقرآن واملبيّنـني ملتشـاهبه والعاصـمني 

 .داء الدين من اليوم ّىل آخر الّيامواللعن الدائم عىل أعدائهم أع  ملحکمه

                                                           

1 . ََّا النَّبِّی إِن نرِياً َيا َأُّيه اجًا مه ًا َوَنِذيرًا * َوَداِعيًا إََِل اهللِ بِإِْذنِِه َوِِسَ . )األحزاب ا َأْرَسْلنَاَك َشاِهدًا َوُمَبِّشر

ًا َوَنِذيراً (؛ 54و54(: 33)  (.44(: 54. )الفرقان )َوَما َأْرَسْلنَاَك إِّّل ُمَبِّشر

5 . َجالُِكْم ٌد َأَبا َأَحد ِمن رر ُسوَل اهللِ َوَخاَتَم النَّبِيرنَي َوَكاَن اهلُل بُِكلر َشیء َعلِيمً َما َكاَن ُُمَمَّ . َولكِن رَّ

 (.54 (:33) )األحزاب

3 . ََا َبنْيَ َيَدیَّ ِمن
قًا ِلِ ائِيَل إِنری َرُسوُل اهللِ إَِلْيُكم ُمَصدر التَّْوَراةِ  َوإِْذ َقاَل ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم َيا َبنِي إِِْسَ

 َ . )الصّف ًا بَِرُسول َيْتتِی ِمن َبْدِدی اْسُمُه َأَْمَُد َلَلمَّ َجاَءُهم بِاْلَبيرنَاِ  َقاُلوا هَذا ِسْرٌر ُمبنِيٌ َوُمَبِّشر

(41 :)4.) 

5 . ََوَما َأْرَسْلنَاَك إّّل َرَْمًَة لِْلَداِلنَِي( 141(: 51. )األنبياء.) 
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فيقول العبد املحتاج ّىل رّبه الکريم يوسا الصانعي ابن العامل  ،أّما بعد

هذا الکتاب هو : املؤمن املّتقي املرحوم الشيخ حمّمد عيل الصانعي عفا اهلل عنهام

 تنقيح وهتذيب وتنظيم ملا ألقيته من املباحث يف جّم غفري من الفاضل وعّدة من

جتهدين الشيخ وامل: عىل هنج کتاب املکاسب الأستاذ الفقهاء العالم أّوال  

 أکثرها ماّدةو شأنا   ّيـةالذي هو من أعظم الکتب الفقه  العظم النصاري

عند  ّيـةلذا صار هو املعّول عليه يف الدراسات اخلارجو  أمتنها استدالال  و

کاسب املحّرمة لسّيدنا االأستاذ البحث عن املعامالت  وثانيا : عىل هنج کتاب امل

 وأکثرها تتبّعا   استدالال  و الذي هو من أدّق الکتب رأيا   M اإلمام اخلميني

رشادا . ولقد بذلت غاية جهدي وکامل وسعي للنظر و حتقيقا  وأحسنها منهجا  و

سياّم ال  برام واإلما أورد عليهام من النقض و أدّلتهاو من املسائل فيام أفادمها

يف هذا املجال عىل قدر الطاقة ورصفت فيه أوقاتا   M ستفاده سّيدنا االأستاذما ا

وقد طال النظر يف بعض مباحثه ّىل   کثرية يف أّيام البحث وما بعدها من الّيام

ساعة وساعتني بعد النصا من الليايل  بل قد طال النظر يف بعض املسائل املهّمة 

فحص عاّم قيل أو يمکن أن يقال ّىل طلوع الوداّقة يف الدّلة واملإلجالة النظر 

هو  وأشکره  ّاّل ال مؤّثر يف الوجود  ّنـههلل تعاىل والتوفي  منه  فإ نّـةالفجر  وامل

عىل توفيقه يف النظر ّىل الفقه ودراسة أحکام اإلسالم الذي هو الطري  الوحيد 

لعفّو الغفور ا ّنـهوأسال منه العفو عن قصور القلم والکالم  فإ  لسعادة الناس

 .الرحيم

وليعلم أّن ما يف الکتاب من السهو واخلطأ فريجع ّيّل  وما کان فيه من 

ة يف البحث فالعمدة فيه هو من برکة ما استفدناه من حممج ـّصابة احلّ  والدقّ 

 ّيـةواملساعي الکبرية الفقه ّيـةويف امتداد الهود القّيمة العلم M سّيدنا االأستاذ
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املاضني )قّدس اهلل أرسارهم وحرشنا اهلل معهم ومع مواليهم لکبار الفقهاء 

 .(الئّمة املعصومني

ختريج مرادات و برام يف مقام استنبا  الحکامواإلخيفى أّن النقض وال 

من  مجاع بابه عندنا واسع  واإلعقل وال نّـةسوالمن الکتاب  ؛الشارع القدس

حضور حّجة بن احلسن املهدي ّىل زماننا هذا  بل ّىل زمان  زمن املعصومني

حديثا  و لذا ترى فقهائنا قديام  و أرواح العاملني لرتاب مقدمه الفداء( و )روحي

لغرض بيان أحکام  ّاّل ليس هذا و يرّد بعضهم قول بعض بام عنده من الدّلة 

 ّضافة حتقي  عىل حتقي  و ّيـةحفظه بام استفادوه من الدّلة الرشعو اهلل تعاىل

 آخرا .و أّوال   واحلمدهلل نّـهم  و ب کذلك  بلطفهتعاىل أن جيعل الکتا ل اهللأنسو

 

 يوسا الصانعي                                                                            

 قم املقّدسة                                                                         

 1411  احلرام ةـاحلجّ  ذي 29
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 بسم اهلل الرمحن الرحیم

احلمدهلل رّب العاملنی وصىّل اهلل عىل حمّمد وآله الطايرین ولعنة اهلل عىل 

 دین.أعدائهم أمجعنی إىل یوم ال

 :فينبغي قبل الورود يف مباحث الکتاب من التنبيه عىل اأمور   أّما بعد،

 تقسیم الفقه إىل أقسام أربعة

أّن البحث عن املکاسب بحث عن أحد القسام الربعة من  األمر األّول:

الفقه  فإّن الفقه ـ عىل ما قّسمه يف الرشائع ـ مبنّي عىل أقسام أربعة: العبادات 

لّن ما يبحث عنه يف الفقه ّّما أن يعترب يف  ؛قاعات والحکاموالعقود واإلي

  أم ال  والّول هو العبادات  والثاين ّّما أن يعترب فيه اإلجياب ّيـةصّحته الن

اإلجياب  وهو  ّاّل والقبول  وهو العقود  کالبيع واإلجارة  أو ال يعترب فيه 

 حکام.اإليقاعات  أو ال يعترب فيه  ء منهام  وهو ال

وعىل ما قّسمه يف مفاتيح الرشائع ينقسم ّىل عبادات وعادات ومعامالت 

                                                           

 .5: 1. رشائع اإلسالم 1
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لّن الغرض ممّا يبحث عنه يف الفقه ّّما انتظام أحوال النشأة  ؛وسياسات

اآلخرة  وهو العبادات  وّّما انتظام أحوال نشأة الدنيا  وهو ّّما أن يتعّل  

هو و  ّيـةأو يتعّل  باملصالح املالهو العادات  و الغرض ببقاء الشخص أو النوع 

هو السياسات  کاحلدود و ّّما انتظام أحوال کال النشأتني و املعامالت 

 والديات والقضاء والشهادات.

واملطلوب ـ عىل التقديرين ـ حفظ املقاصد اخلمس التي بنيت عليها الرشائع 

بادات  والديان  وهي الدين والنفس والعقل والنسب واملال. فالدين بالع

والنفس برشع القصاص والديات  والعقل باملنع عاّم يزيله من املسکرات  

والنسب باملناکح واملواليد  واملال باملعامالت واملداينات  والکّل بالسياسات  

 کاحلدود والتعزيرات والقضاء والشهادات.

 إفراد البحث عن املکاسب بکتاب  ّیـةأولو

  والشيخ العظم   يف الدروس  کالشهيدّن بعض العالم  ّ األمر الثاين:

قد أفردوا البحث عن املکاسب بکتاب  وقد بحثوا فيه عـن  M  وسيّدنا الستاذ

مـن املکاسـب املحّرمـة واملکروهـة  ؛الحکام اخلمسة العارضـة لعاّمـة املعـامالت

   .والواجبة واملباحة واملندوبة  ثّم ذکروا مباحث البيع يف کتاب آخر خيّصه

 اّلمةع  وال  واملحّق  يف الرشائعيف اللمعة  وهو أوىل ممّا صنعه الشهيد

                                                           
 .1: 1. مفاتيح الِّشائع 1

 .111و 141: 3. الدروس الِّشعّيـة 5

 . . راجع: كتاب اِلكاسب، وكتاب البيع للشيخ األعظم3

 .M. راجع: كتاب اِلكاسب اِلرّرمة، وكتاب البيع لإلمام اخلميني5

 .45و  41. اللمدة الدمشقّيـة: 4

 .1و  5: 5. رشائع اإلسالم 4
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  حيث عنونوا الکتاب باملتاجر أو التجارة ورّتبوه عىل فصول  وقد يف القواعد

الفصل الّول منه عن الحکام اخلمسة العارضة لعاّمة املکاسب  ويف  بحثوا يف

لّن عنوان املتاجر أو التجارة عنوان  ؛بالبيع سائر الفصول عن املباحث اخلاّصة

البيع واإلجارة والعالة والصلح  من ؛عاّم يشمل مجيع أنواع التکّسبات

والوکالة واملزارعة واملساقات وغريها  فاختصاص البحث فيها عن البيع مع 

 .عموم العنوان غري مناسب

 :  ولتوضيح ما قلنا الحظ عبارة الروضة  وّليك نّصها  قال

مفعل من التجارة  ّّما مصدر ميمّي بمعناها  وهو  املتاجر مجع متجر

کاملقتل  وهو هنا نفس التکّسب  أو اسم مکان ملحّل التجارة  وهي 

ب هبا  والّول ألي  بمقصود العلم  فإّن الفقيه يبحث  العيان املکتس 

عن فعل املکّلا  والعيان متعّلقات فعله  وقد أشار املصنّا ّىل 

   وّىل الّول بقوله أخريا : مرين معا   فإىل الثاين بتقسيمه الّولال

   واملراد هبا هنا«ثّم التجارة تنقسم بانقسام الحکام اخلمسة»

التکّسب بام هو أعّم من البيع  فعقد الباب بعد ذکر القسام للبيع خاّصة 

ريه ممّا حيصل غري جّيد  وکان ّفرادها بکتاب  ثّم ذکر البيع يف کتاب کغ

.أوىل صنع يف الدروسبه االکتساب  کام 

                                                           

 .14و 4: 5. قواعد األحكام 1

 (.41)اللمدة الدمشقّيـة: «. سم موضوع التجارة إَل ُمّرم ومكروه ومباحاألّول: ينق: ». وهو قوله5

 .45. اللمدة الدمشقّيـة: 3

 .111و141: 3. الدروس الِّشعّيـة 5

 .544ـ  544: 3. الروضة البهّيـة يف رشح اللمدة الدمشقّيـة 4
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 البحث عن عّدة من املعايص استطرادا  

قد تعار  بني الصحاب البحث يف کتاب املکاسب واملتاجر  األمر الثالث:

استطرادا    ؛ترتبط بالتکّسب والتجارةال  عن بعض املحّرمات واملعايص التي

أّن  ّاّل ذب والسّب وحفظ کتب الضالل  کالبحث عن حرمة الغيبة والک

املناسب للبحث عن هذه املحّرمات واملعايص هو يف صالة الامعة  من کتاب 

الصالة  يف رشائط عدالة ّمام الامعة  أو کتاب القضاء يف صفات القايض  يف 

لّن العدالة  ؛عدالة القايض  أو کتاب الشهادات يف باب عدالة الشاهد ّيـةرشط

نفس ترك املعايص واملحّرمات  وّّما ملکة توجب حفظ النفس عن ّّما هي 

 ارتکاب املعايص واملحّرمات.

قد تعّرض هلا متناسبا   حيث ذکر املحّرمات   ّّن املقّدس الردبييل نعم،

 .واملعايص بأمجعها يف کتاب الشهادات يف باب عدالة الشاهد

 العدالة املعتربة يف الشاهد من أنّ  ؛ومبنى املعرو  هلکن هذا متام عىل مبنا

  وأّما عىل ما ّيـةکعدالة ّمام الامعة وعدالة القايض ـ هي العدالة االصطالح ـ

من أّن العدالة املعتربة يف الشاهد هي العدالة بمعنى االعتدال  ؛ذهبنا ّليه

 .  فالبحث عنها يف کتاب الشهادات غري متناسب   ةـوالوثاق

 نتقسیم املکاسب باعتباری

قد اختلفت کلامت العالم يف تقسيم املکاسب  فقّسمها املحّق  يف  :األمر الرابع

                                                           

 .341: 15. جممع الفائدة والربهان 1

، كتاب الشهادة، القول يف صفا  الشهود، ذيل: 551: 5. انظر: التدليقة عىل حترير الوسيلة 5

 «.الرابع: الددالة... عن مدصية اهلل تداَل»
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.مباحو مکروهو ة: حمّرمـالرشائع عىل أقسام ثالث

عىل مخسة أرضب: حمّرم  يف القواعد  اّلمةعوال يف املراسم  ساّلروقّسمها ال

 ومکروه ومباح وواجب ومندوب  عىل حسب الحکام اخلمسة.

ة  وأخرى عىل حسب الحکام ـتارة عىل القسام الثالث  قّسمها الشهيدو

 .اخلمسة

لعدم تواردمها عىل موضوع واحد  فإّن  ؛والظاهر أّن التقسيمني غري متنافيني

لّن املقسم يف التقسيم الثالثي   ؛املقسم يف کّل واحد منهام غري املقسم يف اآلخر

موضوع التجارة والکسب ـ أي ما يکتسب  أي ؛هو املصدر بمعنى اسم املفعول

 أي نفس التجارة والکسب. ؛به ـ ويف التقسيم اخلاميس  املصدر بمعناه

ينقسم موضوع التجارة »يف اللمعة  حيث قال:   وقد رّصح بذلك الشهيد

ثّم التجارة تنقسم »  ثّم قّسم نفس التجارة بقوله: «ّىل حمّرم ومکروه ومباح

 .«خلمسةبانقسام الحکام ا

لهّنا تتعّل  بالفعال   ؛الحکام أّن ما يکتسب به غري قابل للتقسيم ّىلوتوّيم 

بأّن املراد من موضوع التجارة ليس ذات مايکتسب    مدفوع  ّيـةالعيان اخلارج ال

قابلة  ّيـةبه بام هو عني خارجي  بل بام هو مورد للتجارة والکسب  وهي هبذه احليث

 قسام الثالثة.لالنقسام ّىل ال

                                                           
 .3: 5. رشائع اإلسالم 1

 .141. اِلراسم: 5

 .4: 5. قواعد األحكام 3

 .45و  41. اللمدة الدمشقّيـة: 5

 .41. نفس اِلصدر: 4

 .45. نفس اِلصدر: 4
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االکتساب والتجارة   ّاّل ال معنى له  ّيـةّّن ما يکتسب به هبذه احليث یقال: ا

 فيکون املقسم يف التقسيمني واحدا .

باملصادي   الّول هو التجارة باعتبار تعّلقها ّّن موضوع التقسيم يف یقال: ّنـهأل

ىل ما يتعّل  به من اخلاّصة  ويف الثاين هو نفس التجارة والکسب  من دون نظر ّ

فإّن التجارة باعتبار تعّلقها باملصادي  اخلاّصة ّّما حرام  کبيع  ؛املصادي  اخلاّصة

آالت اللهو وآالت القامر  أو مکروه  کبيع الکفان  أو مباح  کبيع غالب 

 والتجارة من حيث ّهّنا جتارة  من دون حلاظ املصادي   تنقسم ّىل ؛الشياء

جب بام هي مقّدمة لتحصيل النفقة الواجبة  ومستحّب بام الحکام اخلمسة: وا

سواء کان متعّلقا  باحلنطة أو الذهب  ؛هي موجب للتوسعة عىل الهل والعيال

 أو الکفان أو غريها.

 عىل تقسیم الثالثي للمکاسب  إشکال الشیخ األعظم

عىل تقسيم املکاسب ّىل القسام   قد استشکل الشيخ العظم ّنـهثّم ّ

 لثالثة بقوله:ا

قد جرت عادة غري واحد عىل تقسيم املکاسب ّىل حمّرم ومکروه ومباح 

بناء عىل عدم وجودمها يف املکاسب  مع  ؛مهملني للمستحّب والواجب

ّمکان التمثيل للمستحّب بمثل الزراعة والرعي ممّا ندب ّليه الرشع  

لغري به  وللواجب بالصناعة الواجبة کفاية  خصوصا  ّذا تعّذر قيام ا

 .فتأّمل
 

                                                           

 .13: 1. اِلكاسب 1
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 اجلواب عن إشکال الشیخ

أّن التقسيم الثالثي للمکاسب ّّنام تعّل  بام يکتسب  ویمکن اجلواب عنه أّوا :

به باعتبار تعّلقه باملصادي  اخلاّصة  والصناعات الواجبة کفاية ّّنام جتب حفظا  

جوب  وکذا يف للنظام  من دون دخل للمصادي  اخلاّصة املتعّلقة للتجارة يف الو

مثل الزراعة والرعي  فإّن املندوب هو نفس الزراعة والرعي  من دون نظر ّىل 

ما يتعّل  به الزراعة والرعي  فإّن الزراعة قد يتعّل  بالغالت الربع  وقد يتعّل  

 بغريها  وکذلك المر يف الرعي.

 ّنـه  فإأّن الوجوب يف الصناعات الواجبة ّّنام تعّل  بحفظ النظام وثانیا :

يرسي ّىل ما يالزمه يف الوجود وما ينطب  عليه وال  واجب  واإلخالل به حرام 

مثال : ّذا قال املوىل: أکرم العلامء   ؛من الصناعات التي البّد منها يف نظم املجتمع

فال النطباق العامل عىل هاشمّي يف املصداق   ؛فاستلزم ّکرام عامل  ّکرام هاشمّي 

تتجاوز عن ال  لّن الحکام ؛ّي وجوب متعّل  باهلاشمصّح القول بأّن الي

ترسي ّىل املالزم واملنطب  عليها املتعّلقات  فالواجب هو حفظ وال  متعّلقاهتا 

النظام  ال الصناعات التي البّد منها يف نظم املجتمع. وهذا نظري النذر املتعّل  

يرسي ّىل صالة وال   ـ فإّن الوجوب متعّل  بالوفاء بالنذر مثال   بصالة الليل ـ

 الليل  وّن انطب  الوفاء بالنذر عىل فعل صالة الليل.

وکذا يف مثل الزراعة والرعي  فإّن املندوب فيها هو نفس الزراعة والرعي بام 

سواء اکتسب  ؛رعي  ال بام مها من املکاسب  فاملندوب هو فعلهامو مها زراعة

 وذلك لوجهني: ؛هبام أم ال

واحلّث يف الروايات قد تعّل  بالزرع والرعي  والظاهر ّّن الطلب  أحدمها:

عليه  فالزرع والرعي بام مها و .ّيـةمن العناوين املأخوذة يف الدّلة هو املوضوع
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 رعي مستحّب  ال بام مها من املکاسب.و زرع

من  ؛أّن اخلصوصيّات واإلشارات املذکورة يف روايات الزرع والرعي ثانیهام:

 عىل أّن املطلوب هو نفس الزراعة والرعي ال التکّسب هبام. احلکم وغريها  تشهد

 وإلیك نّص بعض الروایات:

  «وقد رعي الغنم إّا ما من نبّي »قال:  ّنـهما روي يف احلديث أ فمنها:

 .«وأنا»؟ قال: قيل: وأنت يا رسول اهلل

قال: سأله رجل فقال له: جعلت  رواية سّيابة  عن أيب عبداهلل ومنها:

ازرعوا واغرسوا، فال »داك أسمع قوما  يقولون: ّّن الزراعة مکروهة؟ فقال له: ف

أطیب منه، واهلل لیزرعّن الزرع، ولیغرسّن  وا واهلل ما عمل الناس عمال  أحّل 

 .«النخل بعد خروج الدّجال

إّن اهلل جعل أرزاق »: مرفوعة سهل بن زياد  قال: قال أبو عبداهلل ومنها:

 .«الزرع والرضع، کیال یکريوا شیئا  من قطر السامء أنبیائه يف

يف الکايف والفقيه والتهذيب  قال: سمعت  ّيـةرواية حمّمد بن عط ومنها:

إّن اهلل عّزوجّل اختار ألنبیائه احلرث والزرع، کیال یکريوا »يقول:  أباعبداهلل

 .«شیئا  من قطر السامء
                                                           

الغنم عىل قراريط، مع اختالف يف اللفظ؛ براراألنوار  ، باب رعي54: 3اري . ّلحظ: صريح البخ1

41 :111. 

، باب بيع الثمر، احلديث 144/415: 3؛ الفقيه 3، باب لضل الزراعة، احلديث 544: 4. الكايف5

، كتاب 35: 11؛ وسائل الشيدة 544، باب اِلكاسب، احلديث 345/1131: 4؛ التهذيب 4

 ، مع تفاو  يسري.1، احلديث 3 ، الباب اِلزارعة واِلساقا

، كتاب اِلزارعة 33: 11؛ وسائل الشيدة 5، باب لضل الزراعة، احلديث 544: 4. الكايف 3

 .5، احلديث3واِلساقا ، الباب 

، كتاب اِلزارعة 33: 11؛ وسائل الشيدة 1الزراعة، احلديث  ، باب لضل544: 4. الكايف 5

 .3، احلديث 3واِلساقا ، الباب
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ُلونَ املُ  َوَعىَل اهللِ َفْلیَتََوکَّلِ  عّزوجّل: وزاد يف الفقيه: قال: وسئل عن قول اهلل  َتَوکِّ

 .«الزارعون»قال: 

الزارعون »يقول:  رواية يزيد بن هارون  قال: سمعت أبا عبداهلل ومنها:

کنوز األنام، یزرعون طّیبا  أخرجه اهلل عّزوجّل، ويم یوم القیامة أحسن الناس 

 .«بارکنیمقاما ، وأقرهبم منزلة، یدعون امل

أطيب من  وال ما عمل الناس عمال  أحّل  ّنـهعىل أ فإّن يف مثل احللا منه

الزراعة  ويف مثل االبتهاج بقطر السامء  والتوّکل عىل اهلل  وکون الزارعني يوم 

نفس  ّيـةالقيامة أحسن الناس مقاما   وأهّنم يدعون مبارکني  شهادة عىل مطلوب

 ّىل التکّسب هبام. الزراعة والرعي  من دون نظر

 إشکال سیّدنا األُستاذ عىل التقسیم اخلاميس وجوابه

أورد عليه  عـاّلمةبعد نقل التقسيم اخلاميس من ال M ثّم ّّن سّيدنا الستاذ

 :M بام نّص عبارته  قال

جعل املقسم املتاجر  وقال: تنقسم بانقسام الحکام اخلمسة.  اّلمةعوکذا ال

اإلنسان ّليه لقوته وقوت عياله مع انحصار الوجه  ومثّل للواجب بام حيتاج

ـ وللمکروه بالرص  ونحوه  وللمحظور  باملتجر ـ کام صنعه ابن محزة

                                                           

 .15(: 15براهيم )إ. 1

اِلزارعة  ، كتاب35: 11الشيدة  ؛ وسائل15الثمر، احلديث  ، باب بيع144/143: 3. الفقيه 5

 .5، احلديث 3واِلساقا ، الباب 

، كتاب اِلزارعة 35: 11؛ وسائل الشيدة 1، باب لضل الزراعة، احلديث 541: 4. الكايف 3

 .1، احلديث 3واِلساقا ، الباب

 مه يف الوسيلة.. مل نجد كال5
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  والظاهر منه أّن بأقسام عّد منها ما ال ينتفع به  کاحلرشات ونحوها

 .يّـةال مع الوضع يّـةالقسام للتجارة  وأّن الحکام اخلمسة هي التکليف

 للمکاسب  مةعىل تقسیم العاّل  اإلشکال

تصري واجبة ال  لّن التجارة ؛ما عّد واجبا  غري وجيه فريد عليه أّوال : أنّ 

رشعا   ولو کان الطري  يف حتصيل قوت العيال منحرصا  هبا  ملا حّق  يف 

  ّيـةحمّله من عدم وجوب ما يتوّقا عليه الواجب حّتى املقّدمات الوجود

ّقا عليه  يتعّل  الوجوب بعنوان آخر غري وعىل فرض وجوب مايتو

عنوان ذوات املوقو  عليها  وما رّبام يقال: ّهّنا صارت واجبة بالعرض  

 .ّنـهليس وجيها   والتفصيل يطلب من مظا

وثانيا : أّن احلرمة يف کثري ممّا ذکره  غري ثابتة  أو ثابتة العدم  کالتجارة بام 

رة ونقل وانتقال ليست حمّرمة  ال ينتفع به  فإهّنا من حيث هي جتا

غري  نّـهوالترّص  يف مال الغري بعد بطالن املعاملة وّن کان حمّرما   لک

مربو  بالتجارة  وکذا التجارة بالعيان النجسة غري ثابتة احلرمة  عىل 

 ما يأيت الکالم فيها  ّن شاء اهلل.

وهة هو الکسب واملکر ّبـةوثالثا : أّن املقسم يف التجارة الواجبه واملستح

املنتهي ّىل النقل واالنتقال العقالئّي املمىض  أعني النقل واالنتقال 

الواقعي الذي يوصل املکّلا ّىل حفظ النظام ـ مثال  ـ بناء  عىل ما هو 

التحقي  من وجوب املقّدمة املوصلة ال املطلقة  عىل فرض تسليم 

املعاملة  وهي وجوب املقّدمة  ويف املحّرمة لو کان کذلك يلزم صّحة 

                                                           
 .4: 5. قواعد األحكام 1
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خال  الواقع املسّلم عندهم  فالبّد وأن يکون املراد فيها املعاملة 

 التي زعم العقالء النقل فيها. ّيـةالعقالئ

أن يقال: ّّن املقسم نفس طبيعة املعاملة  ّاّل کون املقسم واحدا   فال ي

اإليصال من خصوصّيات  ّيـةالصحيحة والفاسدة  وحيث الامعة بني

 .القسم

 بأّن اإليرادات الثالثة ّّما مبنائّي  وّّما غري وارد. ومن املمکن اجلواب عنه:

بام مّرت اإلشارة ّليه من سّيدنا الستاذ  وذلك  أّما الثالث منها فمذبوب  

من أّن املقسم يف التقسيم اخلاميس هو طبيعة التجارة الامعة بني  Mنفسه

 . الصحيحة والفاسدة

يکون واردا  عىل مسلك من قال بوجوب ال  مبنائّي وأّما الّول منها ف

يکون واردا  عىل مسلك من ذهب ّىل ال  املقّدمة  کام أّن الثاين منها أيضا  مبنائّي 

حرمة المور املذکورة تکليفا   فإّن الظاهر من کلامهتم وعباراهتم ىف بيان املوارد 

وارد تکليفا   کالتجارة للمکاسب املحّرمة  هو القول بحرمة التجارة يف تلك امل

بالعيان النجسة  بلحاظ دنائة هذه العيان وعظمة املسلم  فاعتبار عظمة 

 للمنع عن جتارته هبذه المور. املسلم واحرتامه مستوجب  

نعم  لو زال دنائتها وحقارهتا بمرور الّيام  أو وجد هلا منفعة حمّللة مقصودة  

 کون حمّرما .فال تکتغذية الطيور والسامك بامليتة  

مع أّن بعض العيان النجسة املذکورة فيها يکون من المور التي کانت 

 حرمة التجارة هبا ثابتة ومسّلمة  کاخلمر والنبيذ والفّقاع.

                                                           

 .4ـ  5: 1. اِلكاسب اِلرّرمة 1

 .4: 1. اِلكاسب اِلرّرمة 5
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 معنى حرمة ااکتساب

 ؛ّيـةأّن املراد من حرمة االکتساب هل هو حرمة املعاملة العقالئ األمر اخلامس:

التسبيب ّىل النقل واالنتقال  کام ذهب ّليه سّيدنا أي ّنشاء السبب جّدا  لغرض 

   أم حرمة النقل واالنتقال الواقعينّي؟M الستاذ

حيرم »املتفاهم من حرمة املعاملة رشعا   فإذا قال:  ّنـهل ؛والظاهر هو الّول

يتبادر ّىل الذهن عرفا  حرمة ّنشاء النقل واالنتقال بقصد ترّتب « بيع اخلمر

 .ّيـةحصول امللک أي ؛الثر

 :قال الشيخ العظم

 ومعنى حرمة االکتساب حرمة النقل واالنتقال بقصد ترّتب الثر.

مال  ّنـهل ؛وأّما حرمة أکل املال يف مقابلها  فهو متفّرع عىل فساد البيع

الغري وقع يف يده بال سبب رشعّي  وّن قلنا بعدم التحريم  لّن ظاهر 

منرص  ّىل ما لو أراد ترتيب اآلثار املحّرمة  أّما  أدّلة حتريم بيع مثل اخلمر

  .من حيث الترشيع ّاّل لو قصد الثر املحّلل فالدليل عىل حتريم املعاملة 

من حرمة النقل واالنتقال هو حرمة ّنشائها بغرض   ّن کان مراده أقول:

ب الثر حيث قّيده بقصد ترتّ  ؛ه ترّتب الثر املحّرم  ـ کام هو الظاهر من کالم

.M ـ فمتني جّدا   ومواف  ملا نقلناه عن السّيد الستاذ

                                                           

 . نفس اِلصدر.1

 .13: 1. اِلكاسب 5

هو حرمة النقل واالنتقال الواقعّيني ـ وّن کان ذلك بعيد   وّن کان مراده

لّن النقل واالنتقال الواقعّيني مسّببان عن  ؛ـ فعدم متامّيته واضح ه عن کالم
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أّن النقل واالنتقال أمرمها دائر    ال نفسها  والشاهد عىل ذلكّيـةاملعاملة العقالئ

  فإّن أمرها دائر بني الصّحة ّيـةبني الوجود والعدم  بخال  املعاملة العقالئ

 فال. ّاّل والفساد  فإن کانت صحيحة يرتّتب عليها النقل واالنتقال  و

وکذلك ما قاله املحّق  النائيني من أّن احلرمة املتعّلقة باملعاملة عبارة عن 

  فإن کان مراده من التبديل هو التبديل اإلنشائي  املال أو املنفعة حرمة تبديل

  ّشکال فيه. وال  فهو يرجع ّىل االحتامل الّول يف کالم الشيخ

  فريد عليه ما أوردنا عىل ّي الواقع ّي وّن کان مراده هو التبديل احلقيق

ب عن املعاملة مسبّ  ّي من أّن التبديل الواقع ؛االحتامل الثاين يف کالم الشيخ

 نفسها  وأمره دائر بني الوجود والعدم  ال الصّحة والفساد.ال   ّيـةالعقالئ

 قواعدهو األخبار الدالّة يف ضوابط املکاسب

ـ التعّرض لذکر بعض  ينبغي ـ تبعا  للشيخ العظم ّنـهأ األمر السادس:

احلرمة الخبار الظاهرة يف بيان ضوابط املکاسب وقواعده  من حيث احلّل و

العّم من التکليفي والوضعي منهام  فالتعّرض لألخبار الداّلة  التکليفيني  ال

  «املسلمون عند رشوطهم»: عىل احلکم الوضعي للمعامالت  مثل قوله

ا الَِّذیَن آَمنُوا َأْوُفوا فضال  عن اآليات الداّلة عليه  مثل قوله تعاىل:  َ َیا َأُّيه

  للمقام. ناسب    غري مبِاْلُعُقودِ 

                                                           
 .3: 1. منية الطالب 1

، باب الِّشط 151/443: 3؛ الفقيه 1، باب الِّشط واخليار يف البيع، احلديث 141: 4. الكايف 5

؛ 11و  14، باب عقود البيع، احلديث 15و  55/13: 1؛ التهذيب 4ث واخليار يف البيع، احلدي

 .5و 1، احلديث 4، كتاب التجارة، أبواب اخليار، الباب 14: 14وسائل الشيدة 

 .1(: 4. اِلائدة )3
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 روایة حتف العقول

ذکر يف االبتداء  رواية حتا العقول  ونقلها  ثّم ّّن الشيخ الروایة ااُوىل:

عن الوسائل واحلدائ   وحيث ّّن بني ما فيهام وما يف حتا العقول بعض 

 خيفى.ال  من نقلها عن الصل  أي حتا العقول  کام ّاّل االختالفات  فالبّد لنا 

سائل  فقال: کم جهات  [أي عن اإلمام الصادق] عقول: سألهحتا الففي 

 : معايش العباد التي فيها االکتساب والتعامل بينهم ووجوه النفقات؟ فقال

مجیع املعایش کّلها من وجوه املعامالت فیام بینهم ممّا یکون هلم فیه املکاسب »

 «. أربع جهات من املعامالت

 جناس حالل  أو کّلها حرام  أو بعضها حاللفقال له: أ کّل هؤالء الربعة ال

 : بعضها حرام؟ فقالو

قد یکون يف يؤاء األجناس األربعة حالل من جهة، حرام من جهة، ويذه »

 األجناس مسّمیات معروفات اجلهات. 

 فأّول يذه اجلهات األربعة:

دنايم تولیة بعضهم عىل بعض، فاألّول وایة الواة، وواة الواة إىل أو الوایة

بابا  من أبواب الوایة عىل من يو وال علیه، ثّم التجارة يف مجیع البیع والرشاء 

مجیع صنوفها، ثّم اإلجارات يف کّل ماحيتاج  بعضهم من بعض، ثّم الصناعات يف

إلیه من اإلجارات، وکّل يذه الصنوف تکون حالا  من جهة وحراما  من جهة. 

املعامالت، الدخول يف جهات احلالل منها، والفرض من اهلل عىل العباد يف يذه 

 والعمل بذلك احلالل، واجتناب جهات احلرام منها.

تفسري معنى الوایات ويي جهتان، فإحدى اجلهتنی من الوایة وایة واة 

العدل الذین أمر اهلل بوایتهم وتولیتهم عىل الناس، ووایة واته وواة واته إىل 
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 ایة عىل من يو وال علیه.أدنايم بابا  من أبواب الو

واجلهة األخرى من الوایة وایة واة اجلور وواة واته إىل أدنايم بابا  من 

 األبواب التي يو وال علیه.

فوجه احلالل من الوایة، وایة الوايل العادل الذي أمر اهلل بمعرفته ووایته  

ر اهلل به الوايل العادل والعمل له يف وایته، ووایة واته وواة واته بجهة ما أم

 تعّد ألمره إىل غريه. حتریف لقوله وا بالزیادة فیام أنزل اهلل به وانقصان منه وا

فإذا صار الوايل وايل عدل هبذه اجلهة فالوایة له والعمل معه ومعونته يف وایته 

واته و وذلك أّن يف وایة وايل العدل ؛وتقویته حالل حمّلل، وحالل الکسب معهم

جور وفساد، فلذلك کان الساعي يف و إحیاء کّل حّق وکّل عدل وإماتة کّل ظلم

 تقویة سلطانه واملعنی له عىل وایته ساعیا  إىل طاعة اهلل مقّویا  لدینه.

فوایة الوايل اجلائر ووایة واته: الرئیس منهم  وأّما وجه احلرام من الوایة،

ىل أدنايم بابا  من أبواب الوایة عىل من يو وأتباع الوايل فمن دونه من واة الواة إ

وال علیه، والعمل هلم والکسب معهم بجهة الوایة هلم حرام وحمّرم، معّذب من 

ألّن کّل يشء من جهة املعونة معصیة کبرية  ؛فعل ذلك عىل قلیل من فعله أو کثري

اء الباطل کّله، احلّق کّله، وإحی وذلك أّن يف وایة الوايل اجلائر دوس ؛من الکبائر

وإظهار الظلم واجلور والفساد، وإبطال الکتب، وقتل األنبیاء واملؤمننی، ويدم 

اهلل ورشائعه. فلذلك حرم العمل معهم ومعونتهم والکسب  نّـةاملساجد وتبدیل س

 بجهة الرضورة، نظري الرضورة إىل الدم واملیتة. إّا معهم، 

وه احلالل من وجه التجارات التي وأّما تفسري التجارات يف مجیع البیوع ووج

                                                           

؛ «دروس احلّق »ائل: . من داس اليشء؛ أي وطئه برجله، ليكون كناية عن إذّلل احلّق. ويف الوس1

 «.دوس»، 134: 1 راجع: الصراح
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جيوز ا  جيوز له. وکذلك املشرتي الذي جيوز له رشاؤه ممّاا  جيوز للبائع أن یبیع ممّا

 له، فکّل مأمور به ممّا يو غذاء للعباد وقوامهم به يف أموريم يف وجوه الصالح الذي

تعملون یقیمهم غريه، ممّا یأکلون ویرشبون ویلبسون وینکحون ویملکون ویسا 

یقیمهم ا  من جهة ملکهم، وجيوز هلم ااستعامل له من مجیع جهات املنافع التي

غرييا من کّل يشء یکون هلم فیه الصالح من جهة من اجلهات، فهذا کّله حالل 

 بیعه ورشاؤه وإمساکه واستعامله ويبته وعاریته.

عنه  يّ ممّا يو منهوأّما وجوه احلرام من البیع والرشاء، فکّل أمر یکون فیه الفساد 

من جهة أکله ورشبه أو کسبه أو نکاحه أو ملکه أو إمساکه أو يبته أو عاریته أو 

ملا يف ذلك من الفساد، أو  ؛يشء یکون فیه وجه من وجوه الفساد، نظري البیع بالربا

البیع للمیتة، أو الدم، أو حلم اخلنزیر، أو حلوم السباع من صنوف سباع الوحش، أو 

 ؛جلوديا، أو اخلمر، أو يشء من وجوه النجس، فهذا کّله حرام وحمّرمالطري، أو 

ألّن ذلك کّله منهّي عن أکله ورشبه ولبسه وملکه وإمساکه والتقّلب فیه بوجه من 

ملا فیه من الفساد، فجمیع تقّلبه يف ذلك حرام. وکذلك کّل بیع ملهّو به،  ؛الوجوه

أو یقّوي به الکفر والرشك من مجیع وجوه  ممّا یتقّرب به لغري اهلل، ؛وکّل منهّي عنه

املعايص، أو باب من األبواب یقّوي به باب من أبواب الضاللة، أو باب من أبواب 

الباطل، أو باب یوين به احلّق، فهو حرام حمّرم، حرام بیعه ورشاؤه وإمساکه وملکه 

 ذلك.يف حال تدعو الرضورة فیه إىل  إّا ويبته وعاریته ومجیع التقّلب فیه، 

وأّما تفسري اإلجارات، فإجارة اإلنسان نفسه أو ما یملك أو یيل أمره من قرابته 

أو داّبته أو ثوبه بوجه احلالل من جهات اإلجارات أن یوجر نفسه أو داره أو أرضه 

ولده ومملوکه أو و أو شیئا  یملکه فیام ینتفع به من وجوه املنافع، أو العمل بنفسه

جر ؤلوايل، فال بأس أن یکون أجريا  یکیال  للوايل، أو والیا  لأجريه من غري أن یکون و
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ألّّنم وکالء األجري من عنده،  ؛نفسه أو ولده أو قرابته أو ملکه أو وکیله يف إجارته

لیس يم بواة الوايل، نظري احلاّمل الذي حيمل شیئا  بيشء معلوم إىل موضع معلوم، 

أو بملکه أو داّبته، أو یؤاجر نفسه يف  فیحمل ذلك اليشء الذي جيوز له محله بنفسه

 عمل یعمل ذلك العمل بنفسه أو بمملوکه أو قرابته أو بأجري من قبله.

فهذه وجوه من وجوه اإلجارات، حالل ملن کان من الناس ملکا  أو سوقة  أو 

 کافرا  أو مؤمنا ، فحالل إجارته، وحالل کسبه من يذه الوجوه.

جارة، نظري أن یؤاجر نفسه عىل محل ما حيرم علیه فأّما وجوه احلرام من وجوه اإل

أکله أو رشبه أو لبسه، أو یؤاجر نفسه يف صنعة ذلك اليشء أو حفظه أو لبسه، أو 

أو قتل النفس بغري حّل، أو محل التصاویر  یؤاجر نفسه يف يدم املساجد رضارا ،

يشء من وجوه  واألصنام واملزامري والربابط واخلمر واخلنازیر واملیتة والدم، أو

عنه من جهة  يّ الفساد الذي کان حمّرما  علیه من غري جهة اإلجارة فیه، وکّل أمر منه

ملنفعة  إّا من اجلهات، فمحّرم عىل اإلنسان إجارة نفسه فیه أو له أو يشء منه أو له، 

من استأجرته، کالذي یستأجر األجري حيمل له املیتة ینّحیها عن أذاه أو أذى غريه، 

 به ذلك.وما أش

والفرق بنی معنى الوایة واإلجارة، وإن کان کالمها یعمالن بأجر: أّن معنى 

الوایة أن یيل اإلنسان لوايل الواة أو لواة الواة فیيل أمر غريه يف التولیة علیه 

أمره  وتسلیطه وجواز أمره وّنیه وقیامه مقام الويل إىل الرئیس، أو مقام وکالئه يف

وتسدید وایته وإن کان أدنايم وایة، فهو وال عىل من يو وال  وتوکیده يف معونته

علیه، جيري جمرى الواة الکبار الذین یلون وایة الناس يف قتلهم من قتلوا وإظهار 

 اجلور والفساد.

وأّما معنى اإلجارة فعىل ما فّّسنا من إجارة اإلنسان نفسه أو ما یملکه من قبل 
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أمر نفسه وأمر ما یملك  (1)یيلا  ّنـهأل ؛لك یمینهأن یؤاجر اليشء من غريه فهو یم

 قبل أن یؤاجره ممّن يو آجره.

یملك تولیتهم. و بعد ما یيل أموريم إّا یملك من أمور الناس شیئا  ا  والوايل

وکّل من آجر نفسه، أو آجر ما یملك نفسه، أو یيل أمره من کافر أو مؤمن أو ملك 

 اإلجارة فیه فحالل حمّلل فعله وکسبه. أو سوقة عىل ما فّّسنا ممّا جتوز

وأّما تفسري الصناعات، فکّل ما یتعّلم العباد أو یعّلمون غرييم من صنوف 

الصناعات، مثل الکتابة واحلساب والتجارة والصیاغة والّساجة والبناء واحلیاکة 

والقصارة واخلیاطة وصنعة صنوف التصاویر ما مل یکن مثل الروحاين، وأنواع 

ات التي حيتاج إلیها العباد التي منها منافعهم، وهبا قوامهم، وفیها بلغة صنوف اآل

مجیع حوائجهم، فحالل فعله وتعلیمه والعمل به وفیه لنفسه أو لغريه، وإن کانت 

وجوه املعايص ویکون و تلك الصناعة وتلك اآللة قد ُیستعان هبا عىل وجوه الفساد

ته وتعلیمه، نظري الکتابة التي يي عىل معونة عىل احلّق والباطل، فالبأس بصناع

وجه من وجوه الفساد من تقویة معونة واة واة اجلور. وکذلك السّکنی والسیف 

والرمح والقوس وغري ذلك من وجوه اآللة التي قد ترصف إىل جهات الصالح 

وجهات الفساد وتکون آلة ومعونة علیهام، فالبأس بتعلیمه وتعّلمه وأخذ األجر 

والعمل به وفیه ملن کان له فیه جهات الصالح من مجیع اخلالئق، وحمّرم  علیه وفیه

علیهم فیه ترصیفه إىل جهات الفساد واملضاّر، فلیس عىل العامل واملتعّلم إثم 

ملا فیه من الرجحان يف منافع جهات صالحهم وقوامهم به وبقائهم، وإّنام  ؛واوزر

 ساد واحلرام.اإلثم والوزر عىل املترّصف هبا يف وجوه الف

وذلك إّنام حّرم اهلل الصناعة التي حرام يي کّلها التي جييء منها الفساد حمضا ، 

نظري الربابط واملزامري والشطرنج وکّل ملهّو به والصلبان واألصنام وما أشبه ذلك 

                                                           
 كم ّل خيفى ويظهر ممّا بدده.« ّل». الظاهر زيادة كلمة 1
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من صناعات األرشبة احلرام وما یکون منه وفیه الفساد حمضا ، وا یکون فیه وا منه 

الصالح، فحرام تعلیمه وتعّلمه والعمل به وأخذ األجر علیه ومجیع  يشء من وجوه

أن تکون صناعة قد تنرّصف إىل  إّا التقّلب فیه من مجیع وجوه احلرکات کّلها، 

جهات الصنائع، وإن کان قد یترّصف هبا ویتناول هبا وجه من وجوه املعايص، 

ه، وحيرم عىل من رصفه إىل فلعّله ملا فیه من الصالح حّل تعّلمه وتعلیمه والعمل ب

غري وجه احلّق والصالح. فهذا تفسري بیان وجه إکتساب معایش العباد وتعلیمهم 

 احلديث. ،«يف مجیع وجوه اکتساهبم...

غري واحد  عن رسالة  [حديث حتا العقول]وحکاه : »قال الشيخ

 .«املحکم واملتشابة للسّيد

 ل الوسائل واحلدائ .أقول: الظاهر أّن نظره يف ذلك ّىل نق

و رواه املرتىض )عليه الرمحة( يف رسالة املحکم واملتشابة  »قال يف الوسائل: 

 .«کام مّر يف اخلمس ونحوه

 .«و رواه املرتىض )عليه الرمحة( يف رسالة املحکم واملتشابة»ويف احلدائ : 

وال أثر.  ّذ ليس يف املحکم واملتشابة من هذه الرواية عني ؛وما ذکروه عجيب

 قال: نعم  فيه نقال  عن تفسري العاّمين  عن عيّل 

وأّما ما جاء يف القرآن من ذکر معايش اخلل  وأسباهبا فقد أعلمنا 

                                                           
، كتاب اِلدايش واِلكاسب...، أبواب ما 144: 55؛ جامع أحاديث الشيدة 331. حتف الدقول: 1

، 43: 11؛ وراجع أيضًا: وسائل الشيدة 14، احلديث 1يكتسب به وما ّليكتسب به، الباب 

 .1، احلديث 5ه، الباب كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب ب

 .15: 1. اِلكاسب 5

 .1 ، احلديث3، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 44: 11. وسائل الشيدة 3

 .14: 14. احلدائق النارضة 5
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سبحانه ذلك من مخسة أوجه: وجه اإلمارة ووجه العامرة ووجه اإلجارة 

 .ووجه التجارة ووجه الصدقات

حتا العقول  فراجع کتاب اخلمس يرتبط بام يف ال  ثّم رشح الوجوه اخلمسة بام

  وذکر فيه بدال  عن يف البحار بتاممه املطبوع   وتفسري النعامينمن الوسائل

 .غلط   ّنـه  والظاهر أ«اإلشارة»لفظ اإلمارة لفظ 

 البحث يف جهات الروایة

 :ّذا أحطت عىل متن احلديث فالبّد لنا من البحث يف جهات  

واية  ملا فيه من غموض  واضطراب  وتکرار مجل أّن متن الر اجلهة ااُوىل:

وألفاظ  وتعقيد  وأسلوب سخيا غري قابل لالعتبار واالعتامد  فالحظ متن 

احلديث  وانظر ّليه بعني الناقد البصري  حّتى جتد صّحة ما قلناه  وّليك بعض 

 تلك املوارد:

ال حيث ّّن أدب السؤ ؛لدب السؤال خمالا  « سأله سائل»قوله:  منها:

تقتيض أن يکون السؤال مصاحبا  إلظهار  ومالحظة عظمة اإلمام الصادق

 «.فديتك بأيب ونفيس»  أو يقول: «بأيب أنت وأّمي»خضوع وأدب  مثل أن يقول: 

ّذ يفهم من کلمة  ؛زائدة «فیام بینهم ممّا یکون هلم فیه املکاسب»ّّن مجلة:  ومنها:

الملة  فإّن املعامالت هي املکاسب  الواقع قبلها ما يفهم من هذه« املعامالت»

له ـؤال السائل قبـود هذا املعنى يف سـالتي دائرة بني الناس  هذا مضافا  ّىل أّن وج

                                                           
، كتاب اخلمس، أبواب ما جيب ليه 514ـ  541: 1؛ وسائل الشيدة 41. رسالة اِلركم واِلتشابة: 1

 .15، احلديث 5اخلمس، الباب 

 ، كتاب اخلمس، أبواب ما جيب ليه اخلمس.543: 1. راجع: وسائل الشيدة 5

 .54: 14. برار األنوار 3
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ـ يغنينا عن  «کم معایش العباد التي فیها ااکتساب والتعامل بینهم»ـ فقال: 

 تکرارها يف الواب.

 «ات من املعامالتأربع جه»يف مجلة:  «جهات من املعامالت»قوله:  ومنها:

مجیع املعایش کّلها من وجوه  :فقال»لوجود هذا املعنى يف بدو الملة:  ؛زائد

   من دون ّضافته ّليه.«أربع»  فکان املناسب االقتصار عىل قوله: «املعامالت

قد یکون يف يؤاء األجناس حالل من جهة »کان املناسب أن يذکر مجلة:  ومنها:

حيتاج السائل ّىل ال  مّتصال  به  حّتى «أربع جهات»بعد قوله:  «وحرام من جهة

أکّل يؤاء األربعة حالل، أو کّلها »تکرار السؤال عن وجوه املعامالت بقوله: 

  فإّن السائل سئل يف سؤاله الساب  عن «حرام، أو بعضها حالل وبعضها حرام

بيان جهة الواب عنه هناك ب معايش العباد التي فيها االکتساب  فينبغي لإلمام

   من دون أن يبنّي تلك الهات.«أربع جهات»احلالل واحلرام  ال االکتفاء بأهّنا 

قد یکون يف يؤاء األجناس األربعة حالل من »يف مجلة: « قد»ّّن کلمة  ومنها:

حيث ّهّنا ّذا دخل عىل املضارع  ؛غري مناسب  بل خمّل  «جهة، وحرام من جهة

لّن تقسيم الجناس الربعة ّىل  ؛ا غري مناسبيفيد تقليل مدخوله  والتقليل هن

حالل من جهة  وحرام من جهة  يکون عىل نحو احلرص العقيل  فالموقع لذکر 

 لعدم کون القسمني قليال   لعدم وجود واسطة بينهام. ؛«قد»کلمة 

فاألّول وایة الواة » يف مجلة:« بابا  من أبواب الوایة»الظاهر أّن قوله:  ومنها:

  قيد لوالة «الواة إىل أدنايم بابا  من أبواب الوایة عىل من يو وال علیه وواة

بابا  منها. وعليه  ال  لهّنا هي الصل يف الوالية  ؛الوالة  ال لوالية الوايل العادل

أّن والية والة الوالة باب من أبواب  ّيـةملعلوم ؛فالقيد توضيحّي غري مناسب

 وال عليه.والية وايل العادل عىل من هو 
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والفرض من اهلل تعاىل عىل العباد يف يذه املعامالت، الدخول يف »ّّن قوله:  ومنها:

  توضيح «جهات احلالل منها، والعمل بذلك احلالل، واجتناب جهات احلرام منها

وکّل يذه الصنوف تکون حالا من جهة وحراما  من »للجملة السابقة  وهي: 

 وذلك لوجوه: ؛اسبوصدورها عن املعصوم غري من «جهة

ّذ من املعلوم  ؛عدم االحتياج ّىل ذکره بعد بيان جهة احلالل واحلرام األّول:

 لزوم الدخول يف جهات احلالل  واالجتناب عن جهات احلرام.

صّح أّن الفرض من اهلل عىل العباد هو االجتناب عن جهات احلرام   الثاين:

 لکّن الدخول يف جهات احلالل ليس واجبا .

أن يقال: ّّن املراد منه: أّن الفرض من اهلل  الدخول يف جهات  ّاّل ّم الله

رد عليه اإلشکال برش  کون املراد من فال ياحلالل ّذا أرادوا الدخول فيها  

 معناه العّم الشامل لألحکام الربعة.« احلالل»لفظة 

رع أّن االجتناب عن احلرام واجب من العقل ال من الرشع  فإّن الشا الثالث:

ال  القدس ّّنام يأمر بالواجبات  وينهى عن املحّرمات  وأّما لزوم ّطاعته عقيلّ 

 يلزم التسلسل أو الدور عىل ما فّصل وحّق  يف حمّله. ّاّل رشعّي  و

هذه موارد سبعة تشهد عىل ما ذکرناه من الغموض وغريه  ولعّلك جتد 

 موارد أخرى.

 اإلشکال عىل مضمون الروایة 

 البحث عن مضمون الرواية: :اجلهة الثانیة

فوجه احلالل من الوایة، وایة الوايل العادل الذي أمر »ويالحظ عليه أّن قوله: 

... وأّما وجه احلرام من الوایة، فوایة ته ووایته، والعمل له يف وایتهاهلل بمعرف
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 منها ّىل العمّ  ّّما راجع ّىل زمان الغيبة  وّّما «الوايل اجلائر ووایة واته...

 زمان احلضور.و

فإن کان راجعا  ّىل زمان الغيبة فله وجه عىل مبنى من قال: ّّن الوالية يف 

زمان الغيبة مل جيعل لشخص حقوقّي خاّص  بل املطلوب هو ّقامة المور 

العاّمة  وّجراء النظم واالنتظام والعدالة يف املجتمع  من دون أن تکون مطلوبا  

لا لظاهر الرواية  حيث ّّن السؤال والواب خما نّـهمن شخص خاّص  لک

 مطل  غري مقّيد بزمان الغيبة.

وّن کان راجعا  ّىل العّم من زمان الغيبة واحلضور فيشکل بأّن ذلك مستلزم ملا 

 خيالا رضورة املذهب  حيث ّّن الوالية يف زمان حضور الئّمة املعصومني

 للوايل املعصوم  ال للوايل العادل.

  «وایتهو الذي أمر اهلل بمعرفته»ّن والية الوايل العادل  حيث قّيد بـ ّ إن قلت:

أيضا   فإّن لوالية الوايل العادل الذي أمر اهلل  تشمل والية الئّمة املعصومني

وثانيهام:  يف زمان احلضور  بمعرفته مصداقني: أحدمها: والية الئّمة املعصومني

من تصدّى إلقامة المور العاّمة وّجراء النظم والية کّل و والية الفقيه عىل مبنى 

 والعدالة يف املجتمع عىل مبنى آخر.

والية والة العادل  فإهّنم والة  ال يطل  عىل والية املعصومني ّنـهّ قلت:

 .يذا أّوا  معصومون  

خمالا لسياق الرواية  حيث ّّن ما قاله بالنسبة ّىل والية والة  ّنـهّ وثانیا :

ّىل زمان الغيبة فقط  ووحدة السياق والتقابل بني الفقرتني تقتيض الور راجع 

 کون والية الوايل العادل أيضا  راجعا  ّىل زمان الغيبة فقط.

أّن يف وایة الوايل اجلائر دوس احلّق »وذلك لتعليل حرمة والية الوايل الائر بـ 
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طال الکتب، وقتل کّله، وإحیاء الباطل کّله، وإظهار الظلم واجلور والفساد، وإب

  والزم هذا التعليل «اهلل ورشائعه نّـةاألنبیاء واملؤمننی، ويدم املساجد، وتبدیل س

دوس احلّق کّله، وإحیاء »أي  ؛أي حرمة الوايل الائر بانتفاء عّلته ؛انتفاء املعلول

خمالا لمجورة املذهب  فإّن املذهب قد استقّر عىل أّن  ّنـهمع أ «الباطل کّله...

  وأّن کّل من تقّمصها غريهم يف ية يف زمان احلضور لألئّمة املعصومنيالوال

غاصب وجائر  ومعونته حرام ومعصية  وّن قام ذلك الغري  ّنـهزمان احلضور فإ

بإحياء احلّ   ودوس الباطل  وّظهار العدل والقسط والصالح  فإهّنم املنصوبون 

باخلصوص يف   واليتهمهلا باخلصوص  فإّن الشارع القدس رأى املصلحة يف

زمان احلضور حّتى يتمّکنوا  مضافا  ّىل ّجراء النظامات والسياسات والعدالة بني 

لّن  ؛الناس  من تبيني ما أنزل اهلل تعاىل للناس  وهدايتهم ّىل ما هو صالح هلم

 مدار المور القدرة واالقتدار  والناس عىل دين ملوکهم.

 جواب بعض األعالم عن اإلشکال

 ّم ّّن بعض العاظم قد تفّطن لإلشکال وصار بصدد الواب عنه  فقال:ث

لهّنا ّّما عاّمة  ثبتت من اهلل  کالنبّوة  ؛أّما الوالية فهي عىل قسمني

واإلمامة  أو خاّصة ثبتت من قبل الوالة العاّمة  أّما الوالية العاّمة فهي 

  ّيـةملعاملة املعاشخارجة عن حدود الرواية  فإّن التقسيم فيها باعتبار ا

 ّيـةفالوالية العاّمة خارجة عنها ختّصصا   وّّنام هي من املناصب اإلهل

 . التي جعلت للعصمة الطاهرة

يف وجهه  ه وجه له. وما قالال  أّن خروج الوالية العاّمة ختّصصا   ویرد علیه:
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لّن يف  ؛له   فغري موجبّيـةمن أّن التقسيم يف الرواية باعتبار املعاملة املعاش

أيضا  جهات املعيشة  فإّن الوالية العاّمة أيضا  حمتاج  والية الئّمة املعصومني

وغري ذلك  ّيـةوالعسکر ّيـةّىل القضاء والديوان واستخدام العاّمل والقّوة القهر

 ممّا هو الزم احلکومات.

 إشکال السیّد الطباطبائي وجوابه

الرواية  بأّن وجوه املعايش أکثر من  أورد عىل ثّم ّّن السّيد الطباطبائي

ّذ منها الزراعات والعامرات وّجراء القنوات  بل مطل  ّحياء املوات  ؛املذکورات

 واحليازات والنتاجات وغرس الشجار وکري الهنار واإلباحات والصدقات.

 أجاب عنه بقوله: ه ثّم هو نفس

  يف التجارات الصناعات  وأدرجهاولعّله أدرج غري الخريين يف 

 . ا  ـأن يکون احلرص ّضافيّ ويمکن 

يعترب فيها ال  ّدراج الصدقات  املعتربة فيها القربة يف التجارات التي قلت:

  کام أّن جعل احلرص ّضافّيا  مع قوله يف آخر ما حکيناه من کام ترىالقربة  

ون املقصود ممّا يدّل عىل ک «فهذا تفسري بیان وجه اکتساب معایش العباد»احلديث 

 خيفى.ال  ذکر مجيع املعايش غري متام  کام

 إشکال بعض األعاظم واجلواب عنه

يرجع ال  ثّم ّّن بعض العالم أشکل عىل الرواية  بأّن التقسيم املذکور فيها
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 ّيـةّىل أمر حمّصل  وذلك يکشا عن اضطراهبا  فإّن تربيع أقسام املعاملة املعاش

من تلك القسام يف  مستقال  لصناعات قسام  بجعل کّل واحد من الواليات وا

 يسلم عن التکرار.ال  قبال التجارات واإلجارات

أّما الواليات  فمن حيث جواز ارتزاق الوالة من بيت املال تدخل حتت 

 .مستقال  کون الوالية يف مقابل اإلجارة قسام  فال تاإلجارة املذکورة يف الرواية  

د منها الصناعات املصطلحة من البناية وأّما الصناعات  فإن کان املقصو

 يّـةواخلياطة والتجارة ونحوها  فمن الواضح أهّنا ليست قسام  من املعامالت الرشع

لإلعاشة  وّّنام هي موضوع من املوضوعات  وّن کان النظر فيها ّىل الطواري 

والعوارض من حيث ّّن من يتّصا هبا ّّما أن يوجر نفسه للغري لجل ما عنده من 

الصناعة  وّّما أن جيعل ما حيّصله منها ثمنا  أو مثمنا  يف البيع  فعىل الّول تدخل 

 .کون وجها  آخر يف قباهلافال تحتت اإلجارة  وعىل الثاين حتت التجارة  

التقسيم  وأّن جعل الواليات والصناعات  يّـةيمکن أن يقال بتامم ّنـهأ ویرد علیه:

الميلة واملحّسنة  يّـةارات واإلجارات من الهات الراقيف مقابل التج مستقال  قسام  

لّن العقالء قديام  وحديثا  يعّدون القوانني املقّررة يف الدول  ؛يف هذه الرواية

 مستقال  قسام   ّيـةوالعسکر ّيـةواحلکومات لتوظيا العاّمل والقضاة والقّوة النظام

اإلجارات وقوانينها قسم من القوانني ممتازا  عن القوانني املقّررة يف اإلجارات  فإّن 

وال  يّـةربط له بالقوانني املدنال  ّيـةوالعسکر يّـة  وقوانني توظيفات الدوليّـةاملدن

املورد واملّدة  يّـةيعترب فيها ما يعترب يف اإلجارة من معلوموال  ينطب  عىل اإلجارات 

 يمکن ّدراجها يف اإلجارة.ال  والجرة  بل هلا باب واسع
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ّما الصناعات  وّن کانت تنجّر ّىل اإلجارة أو التجارة ّحيانا  يف املرتبة وأ

مبارشة  فهي قسم  يّـةأهّنا يف املرتبة املتقّدمة من الهات املعاش ّاّل املتأّخرة  

 مستقّل يف مقابل اإلجارة والتجارة.

 إشکال املحّقق اإلیرواين واجلواب عنه

الرواية  بأهّنا متعارضة فقراهتا يف  أشکل عىل ثّم ّّن املحّق  اإليرواين

ضابطي احلّل واحلرمة  فضابط احلّل فيها: أن يکون اليشء فيه جهة من جهات 

الصالح. وضابط احلرمة: أن يکون يف اليشء وجه من وجوه الفساد  ففي 

الهتني يقع التعارض بني الفقرتني  فمن حيث ّّن فيه جهة من جهات  ذي

وىل ومن جهة أّن فيه وجه من وجوه الفساد ينطب  الصالح تشمله الفقرة ال

 . عليه الفقرة الثانية

أّن الرواية ناظرة ّىل حکم اليشء بلحاظ الثر الغالب واملنفعة  ویرد علیه:

الغالبة  فإن کانت املنفعة الغالبة هو وجوه الصالح حّل بيعه  وّجارته  وسائر 

وجوه الفساد حرم بيعه ورشائه   التقّلبات فيه  وّن کانت منفعته الغالبة هو

 وّجارته  وسائر التقّلبات فيه.

وبالملة  فاملعيار هو اآلثار والفوائد واملنافع الغالبة يف مقابل املنافع النادرة  

يکاد يکون من وجوه الصالح ووجوه ال  واملنافع الغالبة يف اليشء الواحد

 .يرواينرد عليها ما أورده املحّق  اإلفال يالفساد کليهام  

ملا فيها من االغتشاش  ؛يمکن االعتامد عليهاال  أّن الرواية فتحّصل ممّا ذکرنا،

 يف املتن واملضمون.
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 :أراد أن جييب عن اغتشاش املتن  فقال السّيد الطباطبائي لکنّ 

فيبعد أن يکون اللفاظ املذکورة  ّاّل والظاهر أّن الراوي نقله باملعنى  و

 .إلماممع هذا االغتشاش من ا

جابر هلا...  لکن وال  ثّم ّّن هذه الرواية الرشيفة وّن کانت مرسلة

مضامينها مطابقة للقواعد  ومع ذلك  فيها أمارات الصدق  فالبأس 

 .بالعمل هبا

مبنّي  بل المارات کام مّر  قد  بنّي والال  أقول: ّّن أمارات الصدق فيها

يعتمدون عىل مثل هذه  قالء القامت عىل عدم جواز االعتامد عليها  والع

ملا فيها من املحاذير  فإّن وجود املحاذير  ؛الرواية  وّن کانت منقولة باملعنى

  املتعّددة يف املتن واملضمون يکشا عن أّن الناقل مل يصل ّىل مراد اإلمام

 ومعه کيا جيوز االعتامد عىل نقله.

 البحث يف سند الروایة

 الرواية: البحث يف سند اجلهة الثالثة:

يمکن االعتامد ال  ّّن الرواية وّن کانت مذکورة يف کتاب حتا العقول  لکن

 عليها.

بن احلسني بن شعبة احلّراين أو احللبي  عيلّ والرّس يف ذلك أّن احلسن بن 

 ّيـةالناقل للرواية يف کتاب حتا العقول  وّن کان من قدماء أصحابنا اإلمام

 عليه ّمجاال   ففي رجال املامقاين: ئهم  وکان کتابه معتمدا  وأجـاّل 

 ال يف روضاتـق ...ة احلّراين أو احللبيـسني بن شعببن احل عيلّ احلسن بن 
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اب ـه  له کتـه  ومرتّفع وجيـنبي   ومتبّحر  ه  ـفقي فاضل   ّنـهّ» :اتـالنّ 

الرسول  مبسو  کثري الفوائد  معتمد عليه عند  العقول عن آل حتا

 «.الصحاب

 :ّيـةاملحّدث القّمي يف الفوائد الرضووقال 

 .أبو حمّمد  شيخ  فاضل  حمّدث  عامل  عامل  فقيه  جليل

بن احلسني  عيلّ وقد عّده يف الذريعة معارصا  للصدوق. وحکي عن الشيخ 

 بن صادق البحراين:

من قدماء أصحابنا  حّتى أّن شيخنا املفيد ينقل عنه  وکتابه ممّا مل  ّنـهأ

 .ر بمثلهيسمح الده

ختفيفا   ؛وأسقطت السانيد»وقال مؤّلا حتا العقول يف مقّدمة کتابه: 

 . وهذا ممّا يشعر باعتامده عىل أکثر ما فيه.«وّجيازا   وّن کان أکثره يل سامعا  

لهّنا مرسلة  ؛يمکن االعتامد عىل روايات حتا العقولال  لکن مع ذلك کّله 

أن تکون ّرساهلا ممّن قام اإلمجاع  ّاّل تکون حّجة ال  حمذوفة السناد  واملراسيل

 «.عمري ابن أيب»عىل اعتبار مراسيله کـ 

هذا مضافا  ّىل ما ذهبنا ّليه سابقا  من عدم اعتبارها مع غّض النظر عن 

 الغتشاشها يف املتن واملضمون. ؛السند
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 ّّن ضعا سندها منجرب بعمل الصحاب  واستنادهم ّليها. یقال: ا

املعتمدة من  ّيـةـ مضافا  ّىل عدم وجود الرواية يف الوامع احلديث یقال: ّنـهأل

مل يثبت استناد املتقّدمني ّليها يف  ّنـهالکايف والفقيه والتهذيب واالستبصار ـ ّ

 ؛مقام الفتوى  بل مل يثبت فتواهم عىل طب  مضموهنا  فضال  عن االستناد ّليها

 قدماء من أصحابنا.لعدم وجود مضامني الرواية يف کتب ال

ّّن الرواية  وّن مل تکن مشهورة عند القدماء  لکّن الشهرة بني  إن قلت:

 املتأّخرين يف االستناد ّليها موجودة.

 ؛الرواية املتأّخرين عىل تسليم ثبوهتا غري جابرة لضعا ّّن الشهرة بني قلت:

هرة جيرب هبا ضعا املقام ش ّذ مل يکن عنداملتأّخرين أزيد ممّا کان عندنا  فليس يف

 سند الرواية.

 ة واإلشکال علی کالمهمکالم بعض األعاظم يف سند الروای

 ويف مصباح الفقاهة:

لکونه فاسدا   ؛مدفوع ّنـهأ ّاّل رّبام يتوّهم انجبار ضعفها بعمل املشهور  و

کربى وصغرى  أّما الوجه يف منع الکربى  فلعدم کون الشهرة يف نفسها 

اخلرب وجابرة لضعا سنده؟ وّّنام  ّيـةبة حلجّ حّجة  فکيا تکون موج

الشهرة بالنسبة ّىل اخلرب کوضع احلجر يف جنب اإلنسان  فالبّد من 

فإّن  ّاّل عمل به  و ّيـةمالحظة نفس اخلرب  فإن کان جامعا  لرشائط احلجّ 

 .ّيـةينتتج احلجّ ال  ضّم غري حّجة ّىل مثله

احتفافه بقرائن توجب  يقال: ّذا عمل املشهور بخرب  کشا ذلك عنال

الوثوق قد اّطلعوا عليها ومل تصل ّلينا  فيکون اخلرب موثوقا  به  کام أّن 
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ّعراضهم عن اخلرب الصحيح يوجب وهنه وسقوطه عن االعتبار  ومن 

هنا اشتهر يف اللسن: أّن اخلرب کّلام ازداد صّحة ازداد بإعراض املشهور 

 عنه وهنا .

کون ذلك دعوى بالبرهان  ورمجا  بالغيب  يقال: ـ مضافا  ّىل  ّنـهفإ

خرب  ّيـةوعمال  بالظّن الذي ال يغني من احلّ  شيئا  ـ ّّن املنا  يف حجّ 

 الواحد هي وثاقة الراوي  ويدّل عىل ذلك املوّثقة التي أرجع اإلمام

. حيث عّلل هذا احلکم فيها بأهّنام ثقتان ؛السائل فيها ّىل العمري وابنه

أيضا  الروايات املتواترة التي أرجع فيها ّىل أشخاص ويدّل عليه 

من  ّاّل هلؤالء الرواة   ّيـةخصوصال  ّنـه  فإّن من املعلوم أموّثقني

حيث کوهنم موّثقني. ّذن فاملنا  هي الوثاقة يف الراوي. وعىل هذا  فإن 

کان عمل املشهور راجعا  ّىل توثي  رواة اخلرب وشهادهتم بذلك فبها  

بعد ثبوت صّحة  ّنـهوجب انجبار ضعفه. ومن هنا يعلم أفال ي ّاّل و

أن يرجع ّىل تضعيا رواته.  ّاّل يمّجه ّعراض املشهور عنه  ال  اخلرب

أخبار اآلحاد هو وثاقة رواهتا  واملنا  يف  ّيـةوبالملة: أّن املالك يف حجّ 

 .عدم حّجّيتها عدم وثاقتهم...

املستمّرة ّىل  ّيـةر خرب الواحد هو السرية العقالئأّن دليل اعتبا ویرد علیه أّوا :

اخلرب املوثوق بصدورها  وقد  ّيـة  وهي عبارة عن حجّ زمان املعصومني

  أمضاها الشارع القدس  وّن کان عدم الردع أيضا  کافيا  يف حّجّيتها.
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خرب الواحد هو  ّيـةويشهد عىل ذلك: أّن املوجود يف الخبار املستدّلة عىل حجّ 

الکربى  مثل ما رواه عبدالعزيز بن  ّيـةلسؤال والواب عن الصغرى بعد مفروغا

  قال: قلت: ال أکاد أصل بن يقطني مجيعا   عن الرضا عيلّ املهتدي واحلسن بن 

ّليك أسألك عن کّل ما احتاج ّليه من معامل ديني  أفيونس بن عبدالرمحن ثقة  

 .«نعم»ل آخذ عنه ما احتاج ّليه من معامل ديني؟ فقا

عن مثل ذلك  فقال:  قال: وسألت أبا حمّمد ...وکرواية أمحد بن ّسحاق

العمري وابنه ثقتان، فام أّدیا إلیك عنّي فعنّي یؤّدیان، وما قاا لك فعنّي یقوان، »

 .احلديث  «...عهام، فإّّنام الثقتان املأمونانفاسمع هلام وأط

 ّيـةن وثاقة أشخاص خاّص بعد مفروغممّا فيه السؤال ع ومثلهام غريمها

أيضا  عن الصغرى  وقد أقّر  خرب الثقة  وأجاب اإلمام ّيـةحجّ  أي ؛الکربى

 الکربى وأمضاه. ّيـةما يف ذهن السائل من مفروغ

 خرب الثقة  لکّن العر  ـ ّيـةلو سّلمنا أّن الخبار تدّل عىل حجّ  ّنـهأ وثانیا :

املنا  القطعي ـ حيکم باعتبار خرب املوثوق بمناسبة احلکم واملوضوع وتنقيح 

سواء حصل الوثوق بصدوره من وثاقة الراوي  أم من الشواهد  ؛بصدوره

حيث ّهّنا  ؛الابرة لضعا سندها ّيـةوالقرائن املحفوفة به  أم من الشهرة العمل

کاشفة عن وجود قرائن کافية عندهم للوثوق واعتبار خرب الضعيا  أو عن 

 الواقع يف سند احلديث ّن کان الضعا فيه للجهالة. وثاقة املجهول

                                                           
، كتاب القضاء، أبواب صفا  القايض 151: 51؛ وسائل الشيدة 453/134. رجال الكيّش: 1

 .33، احلديث 11وما جيوز...، الباب 

، كتاب 134: 51؛ وسائل الشيدة 1، احلديث ، باب يف تسمية من رآه 351: 1. الكايف 5

 .5، احلديث 11القضاء، أبواب صفا  القايض وما جيوز...، الباب 

 ، كتاب القضاء، أبواب صفا  القايض وما جيوز... .11: 51. راجع: وسائل الشيدة 3
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 املراد من احلرمة الواردة يف الروایة

 يف املراد من احلرمة الواردة يف الرواية: اجلهة الرابعة:

واحلرمة املتعّلقة باملعامالت يف هذا اخلرب  ّيـةثّم ّّن الظاهر أّن املراد من احللّ 

   وال العّم منهام.ّيـة  ال الوضعّيـةفواحلرمة التکلي ّيـةوأشباهه هو احللّ 

سيّام يف زمان صدور الروايـات ال  واحلرمة  يّـةوذلك  لّن الظاهر من احللّ 

سـيّام يف روايـة حتـا ال  مـنهام  ال الوضـعّي  وال العـّم مـنهام  ّي هو التکليف

نهـي ّذ فيها تعّل  ال ؛العقول  فإّن وحدة السياق فيها داّلة عىل احلرمة التکليفّي 

باملعامالت کتعّلقه بالکل والرشب واللبس واإلمساك. ومن املعلوم أّن النهي 

املتعّل  بالکل والرشب واللبس واإلمساك تکليفـّي  فکـذلك النهـي املتعّلـ  

 .باملعامالت

وبطالن  ّيـةتدّل بام هي عىل احلرمة الوضعال    وّنّيـةثّم ّّن احلرمة التکليف

 منها مستلزم للحکم ببطالن املعاملة عقالء وعرفا   فإّن أّن النفيّس  ّاّل املعاملة  

الشارع باحلرمة واستحقاق العقوبة عىل  العقالء والعر  يرون التنايف بني حکم

لکونه  ؛فعل معاملة  وبني ّمضائه تلك املعاملة وحکمه برتتيب اآلثار عليها

املعامالت  بني حرمة ّيـةشبيها  بنقض الغرض. وبالملة  املالزمة العقالئ

 نظر واضح ظاهر.و وبطالهنا موجودة  ويرون تلك املالزمة برؤية واضحة

 واإلشکال علیه کالم السیّد الطباطبائي

عىل أّن خرب حتا العقول متکّفل لبيان احلرمة  واستدّل السّيد الطباطبائي

 حرم العمل معهم ومعونتهم»:   بقولهّيـة  مضافا  ّىل احلرمة التکليفّيـةالوضع

  بدعوى أّن املراد من الکسب  املال املکتسب  ال أصل ...«والکسب معهم
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 . لبطالن من املعاملة ّاّل االکتساب  وحرمة املال ال يکون 

أّن الکسب مصدر داّل عىل احلدث  ومحله عىل اسم  لکن یرد علیه أّوا :

 الذات خال  الظاهر.

لّن الظاهر من  ؛طالن املعاملةتدّل عىل بال  أّن حرمة املال املکتسب وثانیا :

ملوضوع آخر. وعليه   ّيـة  ال الطريقّيـةالعناوين املأخوذة يف الدّلة هو املوضوع

 فالرواية داّلة عىل حرمة املال املکتسب بام هو يکتسب به  ال بام هو مال الغري.

 واإلشکال علیه کالم املحّقق اإلیرواين

 يف حاشية املحّق  اإليرواين:

سّلمنا اعتبار الرواية  وأغمضنا عاّم فيها  فليس املستفاد منها أزيد ثّم لو 

ممّا هو املستفاد من دليل حرمة اإلعانة عىل اإلثم  فکّل معاملة کانت 

ّعانة عىل اإلثم فهي حمّرمة  وکّل معاملة مل تکن ّعانة عىل اإلثم فليست 

ن التسليط بمحّرمة  وهذا بمعزل عن حرمة نفس ّنشاء املعاملة جمّردة ع

اخلارجي عىل املحّرم  وبمعزل عن ّثبات الفساد  بل جمّرد ّثبات حکم 

ملا کانت من املعاملة ّعانة عىل اإلثم  وهذا ممّا ال ّشکال فيه بام  ّي تکليف

 . دّل عىل حرمة اإلعانة عىل اإلثم  بالحاجة ّىل هذه الرواية

فدليل حرمة اإلعانة عىل اإلثم   ّيـةأّن اإلعانة من العناوين القصد وفیه أّوا :

ّّنام يدّل عىل حرمة ما حتّق  بقصد اإلعانة من اإلثم  دون ما حتّق  بغرض آخر  

ورواية حتا العقول  ّن مل نقل بأهّنا خمتّصة بام ّذا قصد االجّتار لتحصيل املعيشة 

                                                           

 .4: 1. حاشية اِلكاسب )للسّيد الطباطبائي( 1

 .5: 1. حاشية اِلكاسب )لإليرواين( 5
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ّذا لإلعانة عىل اإلثم  فال أقّل من ّطالقها وشموهلا ملا  من دون أن يکون قاصدا  

 مل يقصد اإلعانة أيضا .

ّعانة  ّنـهعنه بام هو هو حرام  ال بام أ ّي أّن الرواية داّلة عىل أّن البيع املنه وثانیا :

 ملوضوع آخر. ّيـة  ال الطريقّيـةوذلك لظهور العناوين يف املوضوع ؛عىل اإلثم

وان أّن الکربى الکيّل ـ أي عدم بطالن معاملة تعّل  النهي عنه بعن وثالثا :

لعدم تعّل  النهي بذات املعاملة  بل بعنوان  ؛اإلعانة عىل اإلثم ـ وّن کانت تاّمة

لّن الغرض  ؛أّن ذلك ليس ّشکاال  عىل الشيخ ّاّل خارج عن ذاهتا   عريّض 

 .ّيـةالصيل يف املکاسب املحّرمة هو البحث عن احلرمة التکليف

 روایة فقه الرضا 

عىل سبيل الضابطة والقاعدة   لتي ذکرها الشيخمن الروايات ا الروایة الثانیة

 هي رواية فقه الرضا:

اعلم ـ یرمحك اهلل ـ أّن کّل مأمور به، ممّا يو صالح للعباد وقوام هلم يف أموريم »

ممّا یأکلون ویرشبون ویلبسون وینکحون  ؛یقیمهم غريها  من وجوه الصالح الذي

 اؤه ويبته وعاریته.رشو ویملکون ویستعملون، فهذا کّله حالل بیعه

وکّل أمر یکون فیه الفساد، ممّا قد ّنى عنه من جهة أکله ورشبه ولبسه ونکاحه 

وإمساکه لوجه الفساد، ممّا قد ّنى عنه، مثل املیتة والدم وحلم اخلنزیر والربا ومجیع 

الفواحش وحلوم السباع واخلمر وما أشبه ذلك، فحرام ضاّر للجسم وفاسد 

 .(1)«للنفس
 

                                                           

، كتاب 44: 13، باب التجارا  والبيوع واِلكاسب؛ مستدرك الوسائل 544. لقه الرضا: 1

 .1، احلديث 5التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 
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 کال يف سند الروایةاإلش

 والکالم فيها يقع يف جهتني: يف سندها ويف داللتها:

فبام أّن الکالم فيها هو الکالم يف سند فقه الرضا  کام هو  أّما من جهة السند،

هلا وحدها  ّيـةالواضح  فإّن تلك الرواية جزء من ذلك الکتاب  من دون خصوص

 البحث يف سند الکتاب.من حيث السند  فالبّد للبحث يف تلك الهة من 

ّّن الصحاب من عرص املجلسّيني وما بعده من العصار اختلفوا يف  فنقول:

 صّحته واعتباره وحّجّيته وعدمها عىل أقوال:

عليه )القول بالصّحة  وأّن مجيع ما فيه أخبار صحيحة من الرضا  األّول:

راين صاحب عن املجليس ووالده والشيخ البح ّي   وهو املحک(الصالة والسالم

 . النارضة احلدائ 

دراية  وهو لصاحب الوسائل  حيث  رواية والال  القول بعدم االعتبار  الثاين:

   ولصاحب الفصول  حيث قال يف آخر البحث عنه:عّده من الکتب املجهولة

تعويل عىل الفتاوى املذکورة فيه. نعم  ما فيه ال  ّنـهوبالملة  فالتحقي  أ

بحکم الروايات املرسلة  ال جيوز التعويل عىل  حينئذ  هي من الروايات ف

 . بعد االنجبار بام يصلح جابرا  هلا ّاّل  ء ممّا اشتمل عليه  

  ولبعض السادة الجّلة من العلامء  عنه ّي ولصاحب حتفة البرار عىل املحک

                                                           

؛ 11: 1؛ وراجع: برار األنوار 531: 11. احلاكي هو اِلرّدث النوري يف خامتة اِلستدرك 1

 .354: 3، و54: 1النارضة  واحلدائق

 .345: 5. أمل اآلمل 5

 .313. الفصول الغروّيـة: 3

 .534: 11. احلاكي هو اِلرّدث النوري يف خامتة اِلستدرك 5
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 .املعارص لصاحب املستدرك عىل ما نقله فيه

بن بابويه ّىل ولده الصدوق   عيلّ بعينه رسالة اعتباره  لکونه  الثالث:

 .املعرو  برشائعه  وهو املنقول يف املستدرك عن البعض

من أصحاب القوال استدّل لقوله بوجوه کثرية وأطالوا الکالم  کال  ثّم ّّن 

أهّنم مل  ّاّل فيها ويف نقضها وّبرامها  کام يظهر من املراجعة ّىل املستدرك وغريه  

 يکون حّجة ودليال  عىل اعتباره دراية وفتوى   فضال  عن کون ما فيه کّلها يأتوا بام

. کيا  وکّل ما استدّلوا به عىل اعتباره أخبار وأحاديث صحيحة عن الرضا

دراية وفتوى   أو رواية وحديثا  عىل متامّيته يف حّد نفسه  ليس بأزيد من وجوه 

 عدم اعتباره صاحب الوسائل  حيث غري معتربة  وقد أجاد يف ّيـةظنّ  ّيـةاعتبار

 قال يف آخر أمل اآلمل:

وعندنا أيضا  کتب ال نعر  مؤّلفيها  منها: کتاب ّلزام النواصب بإمامة 

ه  ـه وروايتـيعر  جامعال  ّي وـه الرضـن أيب طالب  الفقـب عيلّ 

 .کذلك ّي الرضو الطّب 

 وقال يف کتاب اهلداية:

عتمدا  ّىل اآلن  فلذلك مل ننقل منه  فمنها الثاين ما مل يثبت عندنا کونه م

 . کتاب طّب الرضا  الرضوّي  کتاب الفقه

مل يعلم بعدأ کونه رواية أو دراية  وهو جّيد   ّنـهحيث ّّن ما ذکره يرجع ّىل أ

                                                           

 . 534: 11تدرك . نقل عنهم اِلرّدث النوري يف خامتة اِلس1

 .531: 11. خامتة اِلستدرك 5

 .345: 5. أمل اآلمل 3

 .444: 4. هداية األُّمـة 5
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يبعد وال  والجود منه أن يقال: ّّن کونه رواية  بعيدة جّدا   بل مقطوع العدم 

بن موسى  وکون الرضا زيادة  عيلّ لشخص جمهول  أو املسّمى با  ـکونه کتابا  فتوائيّ 

 الحتامل استنادهم ّىل انرصا  اللفظ ّىل الکامل  والحتامل أخر. ؛من النّساخ

القوال  لتعّرضه أدّلة ؛ثّم ّّن الفصول ملّا حّق  احلّ  يف البحث بأحسن وجه

عبارته عىل تفصيله    ولننقل الثالثة  والنقض واإلبرام فيها  فلنکتا بام ذکره

 :ففيه الکفاية  قال

وال ّىل مؤّلا  وأّما الکتب املهجورة التي مل تشتهر انتساهبا ّىل اإلمام

التعويل عليها ما مل يعاضدها معاضد  بحيث  معّول عليه فال جيوز

يوجب الوثوق هبا  فمن مجلة هذه الکتب کتاب الفقه املنسوب ّىل 

من متأّخري املتأّخرين  وهوکتاب    وقد اعتمد عليه مجاعةالرضا

  وأّول من اّطلع عليه واستحسنه املجليس ّي ظهر يف زمن املوىل التق

القايض أمري حسني بن حيدر  وهو ابن بنت املحّق  الکرکي  قال: جاء 

يف بعض سني جماوريت لبيت اهلل احلرام مجاعة من أهل قم حاّجني ومعهم 

  وکان يف موضع منه لرضاکتاب قديم کتب يف زمن أيب احلسن ا

  وکان عىل ذلك ّجازة مجاعة کثرية من الفضالء  بحيث حصل خّطه

جاء بالنسخة  ّنـهبلته  ثّم ّفاستنسخته وقا تأليفه ّنـهيل العلم العاّدي بأ

صبهان وعرضها عىل املجليس وأخربه باحلال  ويف بعض عبارات ّىل أ

بن  عيلّ يقول عبداهلل »ّوله:   ففي أ تأليفه ّنـهالکتاب ما يدّل عىل أ

: أّما بعد فإّن أّول ما افرتض اهلل عىل عباده وأوجب موسى الرضا

ليلة تسعة »ّلخ  ويف باب الغسال: ...« ّيـةعىل خلقه معرفة الوحدان

  «عرش من شهر رمضان الليلة التي رضب فيها جّدنا أمري املؤمنني
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  ويف کتاب «هللروى أيب  عن أيب عبدا»ويف باب غسل املّيت: 

  ويف باب الربا بعد ذکر حديث «ّيّن أروي عن أيب العامل»الزکوة: 

وممّا نداوم به نحن »  ويف موضع آخر: «وقد أمرين أيب ففعلت»اللؤلؤ: 

  وذکر يف باب الغنائم واخلمس بعد ذکر قوله تعاىل: «معارش أهل البيت

 ْاَم َغنِْمتُم ا بذلك امتنانا  منه ـفتطّول علين» ة:ـاآلي ،...َواْعَلمُوا َأنَّ

  ويدّل عىل ذلك أيضا  أّن کثريا  من فتاوى الصدوقني مطابقة له «ورمحة

سّيام عبارة الرشائع  وأّن مجلة من ال  يف اللفظ وموافقة له يف العبارة 

 مقنعةروايات الفقيه التي ترك فيها السناد موجودة يف الکتاب  ومثله 

ّن الکتاب املذکور کان عندهم وأهّنم کانوا يعّولون املفيد  فيظّن بذلك أ

عليه ويستندون ّليه مع ما استبان من طريقة الصدوقني من االقتصار 

يراد لفظها يف مقام بيان الفتوى  وهلذا عّد الصدوق و عىل متون الخبار

رسالة والده ّليه من الکتب التي عليها املعّول وّليها املرجع  وکان 

حاب يعملون برشائع الصدوق عند ّعواز النّص  فإّن مجاعة من الص

 الوّجه يف ذلك ما ذکرناه. 

دليل عليها ظاهرا  موجود ال  وأيضا  مأخذ مجلة من فتاوى القدماء التي

کان مرجعهم يف تلك الفتاوى ومستندهم فيها  فيسقط  ّنـهفيه  فيظهر أ

أيضا  نقل بعض عنهم ما أورده املتأّخرون عليهم من عدم الدليل عليها  و

وجد نسخة من هذا الکتاب بني الکتب املوقوفة عىل اخلزانة  ّنـهالعاظم أ

صنّا هذا  بن موسى الرضا عيلّ قد کتب عليها: أّن اإلمام  ّيـةالرضو

الکتاب ملحّمد بن مسکني  وأّن أصل النسخة وجدت يف مّکة املرّشفة 

                                                           

 .51(: 4. األنفال )1
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املحّدث مريزا حمّمد ّىل   فنقله املوىل   وکان باخلّط الکويفّ بخّط اإلمام

قال يف رجاله   ّنـهاخلّط املعرو   ونقل عن بعض أجالّء أصحابنا أ

السّيد »ما لفظه:  املوضوع لذکر العلامء املتأّخرين عن الشيخ الطوسى

«. ةـثق الليل حمّمد بن أمحد بن حمّمد احلسيني صاحب کتاب الرضا

هذا الکتاب  وبکونه   هو الرضا کتابـقال: والظاهر أّن املراد ب

فهو من أصحابنا املتأّخرين الذين  ّاّل صاحبه انتهاء ّجازة الکتاب ّليه  و

عدم ّشارة  . هذا  وممّا يبّعد کونه تأليفهيدرکوا أعصار الئّمة مل

أحد من علامئنا السلا ّليه يف  ء من املصنّفات التي بلغت ّلينا مع ما 

عن  ّيـةلهم يف ضبط اآلثار املرويرى من خوضهم يف مجع الخبار وتوغّ 

لو ثبت عندهم مثل هذا  ّنـه  بل العادة قاضية بأالئّمة الطهار

الکتاب الشتهر بينهم غاية االشتهار  ولرّجحوا العمل هبا عىل العمل 

ملا يتطّرق ّليها من احتامل سهو الراوي  أو  ؛بسائر االأصول والخبار

و يف تأدية املفهوم  أو تقصريه  أو تعّمد نسيانه  أو قصوره يف فهم املراد  أ

سّيام مع تعّدد الوسائط وسالمة الکتاب املذکور عن ذلك  ال  الکذب 

  بخال  غريه  مع أّن الصدوق قد مجع يف کتاب ّيـةولبعد ما فيه عن التق

  فلو عن الرضا ّيـةما وقا عليه من الخبار واآلثار املرو العيون مجيع

تاب املذکور لنقله  ولو منعه عنه طول الکتاب لنّبه کان قد عثر عىل الک

عىل وجوده واکتفى بذکر بعض صفاته  مضافا  ّىل شواهد آخر يف نفس 

 الکتاب يؤّکد الظّن بام ذکرناه:

ال  يشتبه بعبارة اإلمام  کامال  منها: أّن أکثر عبارات الکتاب املذکور ممّا

 خيفى ملن تأّملها.
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رويت من العامل  وهذا و وأروي عن العامل  ومنها: ّکثاره من قول روي

يف غري الکتاب املذکور  وال يف کالم غريه من  يعهد يف کالمه ممّا مل

 .سائر الئّمة

ومنها: اشتامله عىل نقل أخبار متعارضة يف موارد عديدة من غري ّشارة 

 ّنـهّىل طري  المع بينها  وال ّىل ما هو احلّ  منها والصواب  وال ّىل أ

اأفيد  ّيـةممّا جيوز الخذ بکّل منهام من باب التسليم  فيستفاد منه قاعدة کلّ 

فاغسل »من بيان ما هو املعترب يف خصوص الواقعة  وذلك کقوله: 

قّل أم کثر  وأعد منه »يعني من احليض ومن البول واملني   ؛«ثوبك منه

ه من قبل صالتك  علمت به  أو مل تعلم  وقد روي يف املني ّذا مل تعلم ب

  وکقوله: وروي يف دم الدماميل يصيب «أن تصيّل فال ّعادة عليك

  «ال جيوز ّنـهأ»  وروي: «جيوز الصالة فيه»قال:  ّنـهالثوب والبدن أ

  «عن سبعة»  وروي: «وجتزي البقرة عن مخسة: »ّيـةوکقوله يف الضح

   ّىل غري ذلك.«عن واحد ّاّل جتزي ال  أهّنا»وروي: 

أجرب اهلل العباد عىل  قال: يف باب القدر سألت العامل هّنـومنها: أ

هو »  فقلت له: ففّوض ّليهم  فقال: «اهلل أعّز من ذلك»املعايص  فقال: 

  ّلخ  «  فقلت له: فصا لنا املنزلة بني املنزلتني...«أعّز من ذلك

 .والخفاء يف أّن مثل هذا السؤال ممّا يبعد صدوره عن اإلمام

ـ فمع ضعا بعضها يف  تأليفه ّنـهلتي يتمّسك هبا عىل أوأّما الوجوه ا

ّذ قطع واجد النسخة باخلطو   ؛نفسه ـ غري صاحلة ملعارضة ما قّدمناه

موهون بتباعد العرص وعدم  من تأليفه ّنـهالتي شاهدها عليها بأ

خّط أرباب تلك اخلطو  وقرب أمر التدليس ّليه  ولو سّلم   ّيـةمعهود
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يوجب کون الکتاب بتاممه ال  وضع من الکتابيف م فوجود خّطه

يوجب االعتامد ال  سّيام مع احتامل اإلحلاق. وّجازة الروايةال  تأليفه 

 عىل الکتاب  کام يعر  من طريقتهم يف اإلجازة.

ّىل «   أّما بعد...بن موسى الرضا عيلّ يقول »وقوله يف أّول الکتاب: 

يکون مؤّلا الکتاب قد  لواز أن ؛آخر احلديث غري رصيح فيام ظنّ 

  أو وجده بخّطه فنقله عنه حمافظا  عىل سمع احلديث املذکور منه

ملناسبتها لّول الکتاب  وال  ؛  املوجودة يف کالمه«أّما بعد»کلمة: 

لذکره بعد ذلك ما يصلح قرينة عىل عدوله بعد ذلك  ؛يلزم التدليس

  وقوله «العلامءويروي عن بعض »احلديث ّىل نقل أحاديث آخر بقوله: 

ونحو ذلك ممّا يدّل عىل أّن اإلسناد املذکور «. وأروي»بعد ذلك: 

 مقصور عىل احلديث الّول.

  املتقّدم حيتمل أن يکون من تتّمة قول أيب عبداهلل« رضب جّدنا»وقوله: 

 ذکره  ولو سّلم کونه من کالم املؤّلا  فالالزم منه کونه علوّيا  ال ّماما .

داللة له عىل کونه موسى بن ال  «عبداهلل أيب عن أيبروي »وقوله: 

 خيتّص الرواية عنه به.ال  ّذ ؛جعفر

حيتمل أن يکون بزيادة الياء من أيب  أو « أروي عن أيب العامل»وقوله: 

بحذ  عن عن العامل  ومثل هذا التصحيا غري بعيد فيام يّتحد فيه 

   ظاهره.النسخة  وحيتمل أيضا  محل الب أو العامل عىل خال

وروي يف »قال بعد ذکره: ّنـهل ؛وحديث اللؤلؤة غري واضح فيام ذکر

  وال يبعد أن «خرب آخر بمثله ال بأس  وقد أمرين أيب ففعلت مثل هذا

ال بعد يف تعويل  ّنـهمن تتّمة الرواية  مع أ« وقد أمرين أيب»يکون قوله: 
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 لة أبيه ّليه.راو عىل قول أبيه  کام يشهد به تعويل الصدوق عىل رسا

ارش ـوممّا نداوم به نحن مع»وله: ـاد بقـوممّا مّر  يظهر ضعا االستشه

 «.أهل البيت

يمکن أن يکون من تتّمة الرواية السابقة عليه  وليس « فتطّول»وقوله: 

دّل فال ييف سوق العبارة ما ينافيه  وأن يکون من کالم صاحب الکتاب  

متنان يف حّقه أيضا  بالنسبة ّىل واالطّول لتحّق  الت ؛عىل کونه هاشمّيا   ّاّل 

ما يستحّقه من اخلمس  مع احتامل أن يکون التطّول واالمتنان باعتبار 

 دّل عىل ذلك أيضا .فال يالمر باإلعطاء أيضا   

داللة فيها ال  وأّما مطابقة مجلة من عبارات املفيد والصدوقني ملا فيه فماّم 

واز العکس  أو کوهنام مأخوذين من ل ؛عىل أخذها من الکتاب املذکور

ثالث. ومثله الفتاوى التي صدرت عن قدماء أصحابنا بالمستند 

يوجد مأخذه فيه أيضا   وأّما ما وجد ال  معلوم  مع أّن بعض فتاواهم ممّا

يثبت وثاقة الکاتب   ّذ مل ؛مکتوبا  عىل النسخة املوقوفة فليس بمعتمد

نقل الذي أسلفناه  فإّن الظاهر من مع احتامل أن يکون ومها  منه يف ال

الذي نسب ّليه النقل هو صاحب الرجال املعرو   ولو کان هو العاثر 

عليه لنّبه عليه يف بعض کتبه  أو نّبه عليه بعض علامء الذين عارصوه أو 

 تأّخروا عنه.

 صاحب کتاب الرضا ّنـهوأّما ما ذکره البعض يف حمّمد بن أمحد من أ

لواز أن يکون املراد  ؛أّن ّجازة هذا الکتاب منتهية ّليهفالداللة فيه عىل 

  ولو سّلم أّن املراد به  العيون  ممّا رواها الصدوق يف به بعض رسائله

کان يرويه بطري   ّنـهالکتاب املذکور  فالداللة يف کونه صاحبه  عىل أ
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د أن يبعوال  لواز أن يکون واجدا  له  أو راويا  بطري  غري معترب  ؛معترب

قد أکثر  يکون الکتاب املذکور من تصانيا بعض أصحاب الرضا

بواسطة وبدوهنا  کام يستفاد من  فيه من نقل الخبار التي سمعها منه

  بناء  عىل أن يکون املراد «أروي عن العامل»و  «روي عن العامل»قوله: 

   نظرا  ّىل أّن الغالب  ويصّح نسبة الکتاب ّليهبالعامل هو الرضا

  يلزم يف النسبة أن يکون أصل النسخة بخّطهال  ّذ ؛حکاية کالمه

   مع احتامل أن يکون موضوعا .رّبام نسب ّىل الصدوق  وهو بعيد  و

ّذ قد يتعّل  قصد الواضع  ؛واليقدح فيه موافقة أکثر أحکامه للمذهب

بدّس القليل  بل هذا أقرب ّىل حصول مطلوبه  لکونه أقرب ّىل 

 تعويل عىل الفتاوى املذکورة فيه.ال  ّنـهملة  فالتحقي  أالقبول. وبال

جيوز ال  بحکم الروايات املرسلة  حينئذ  نعم  ما فيه من الروايات  فهي 

بعد االنجبار بام يصلح جابرا  هلا   ّاّل التعويل عىل  ء ممّا اشتمل عليه  

ه ولو استظهرنا اعتامد مثل املفيد والصدوقني عليه يف مجلة من مواضع

مبنّي عىل نظرهم واجتهادهم   ّنـهل ؛يفيد حّجّيته يف حّقناال  فذلك

لکانت الخبار الضعيفة التي  ّاّل وليس وظيفتنا يف مثل ذلك اّتباعهم  و

عّولوا عليها حّجة يف حّقنا  فإن ظنّنا بتعويلهم عىل مجلة من روايات 

بتعويلهم عىل کتاب ّذا أفاد حّجّيته جمموع الکتاب يف حّقنا  لکان علمنا 

 .رواية معّينة مفيدا  حلّجّيتها يف حّقنا بطري  أوىل

  بن موسى هو اإلمام الثامن عيلّ عىل تسليم کون املراد من  ّنـههذا کّله مع أ

                                                           

، لصل يف الدمل بتخبار غري الكتب األربدة 313ـ  311. الفصول الغروّيـة يف اّلُصول الفقهّيـة: 1

 )الفقه الرضا(.
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  ومن الواضح عدم سند لنا معنعنا  ّليهال  ّنـهحيث ّ ؛فال اعتبار له أيضا  

قد ظهر الکتاب وحصل  ّنـهمع أ ما ليس کذلك  وکيا حيتمل السند ّليه  ّيـةحجّ 

 االّطالع عليه يف عرص املجلسينّي؟

 املجليس يف مقّدمة البحار: عـاّلمةقال ال

  أخربين به السّيد الفاضل املحّدث القايض أمري وکتاب فقه الرضا

قد اّتف  يف بعض سني »حسني)طاب ثراه( بعد ما ورد ّصفهان  قال: 

مجاعة من أهل قم حاّجني  وکان معهم  جماوريت بيت اهلل احلرام أن أتاين

وسمعت «. کتاب قديم يواف  تارخيه عرص الرضا )صلوات اهلل عليه(

قال: سمعت السّيد يقول: کان عليه خّطه )صلوات اهلل  ّنـهأ الوالد

عليه(  وکان عليه ّجازات مجاعة کثرية من الفضالء  وقال السّيد: 

  فأخذت الکتاب اإلمامتأليا  ّنـهحصل يل العلم بتلك القرائن أ

روحه هذا الکتاب من السّيد  اهلل وکتبته وصّححته. فأخذ والدي قّدس

واستنسخه وصّححه. وأکثر عباراته مواف  ملا يذکره الصدوق أبوجعفر 

بن بابويه يف کتاب من ال حيمجه الفقيه من غري سند  وما يذکره والده يف 

يعلم مستندها وال  صحابنارسالته ّليه وکثري من الحکام التي ذکرها أ

 .مذکورة فيه  کام ستعر  يف أبواب العبادات

 وقال املجليس الّول يف حاشيته عىل کتابه روضة املّتقني:

اعلم أّن السّيد الثقة الفاضل املعّظم القايض مريحسني )طاب ثراه( کان 

يّن جماورا  يف مّکة املعّظمة سنني  وبعد ذلك جاء ّىل ّصفهان  وذکر: يل أ

                                                           

 ، مصادر الكتاب.11: 1. براراألنوار 1
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نفيسة ّليك  وهو الکتاب الذي کان عند القمينّي وجاؤوا  ّيـةجئت هبد

  ّي لفقه الرضوايسّمى بـ ّنـهعىل ظهره أ ّنـهعند ما کنت جماورا   وکا به ّيلّ 

 عيلّ أّما بعد: فيقول عبداهلل »آله: و وکان فيه بعد احلمد والصالة عىل حمّمد

 سالمه عليه و لوات اهلل  وکان يف مواضع منها خّطه ص«بن موسى الرضا

وصل ّلينا عن آبائنا  ّنـهذکر القايض أّن من کان عنده هذا الکتاب  ذکر أو

 .أّن هذا الکتاب من تصنيا اإلمام)صلوات اهلل عليه(...

 البحث حول مضمون الروایة

فهي داّلة عىل أّن کّل ما تعّل  به النهي بجهة من جهاته  وأّما من جهة الدالة:

 ؛منه ّي ما  ضارا  للجسم وفاسدا  للنفس  واملراد من حرمته هو التکليفيکون حرا

لظهور ماّدة احلرمة فيه  ولشهادة ما فيه من المجر للجسم والفساد للنفس عليه  

 خيفى.ال  کام

لعدم ذکر  ؛نعم  ليست فيها الداللة عىل حرمة املعاملة عىل ما تعّل  به النهي

 ّيـةا من مقابلة ما فيها من احلرمة واملمجيمکن استفادة حرمته نّـهمنه  لک

  فإّن «بیعه ورشائه ويبته وعاریته حالل  »يف قوله:  املعامالت ّيـةللجسم مع حلّ 

 .ّيـةاملقابلة بني الفقرتني مقتضية وظاهرة يف تعّل  احلرمة بام تعّل  به احللّ 

 إشکال مصباح الفقاية يف دالة الروایة وجوابه

 :ه فقاهة عىل داللة الرواية عىل احلرمة بقولواستشکل يف مصباح ال

أّن الضابطة يف « ضاّر للجسم وفساد للنفس فحرام  »ّّن مقتىض قوله: 

                                                           

 ، رشح خطبة الفقيه.14: 1ضة اِلّتقني . رو1
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حتريم هذه المور املذکورة يف الرواية هو ّرضارها للجسم  کام أّن املنا  

يف جوازها عدم ّرضارها له  مع أّن جّلها ليس بضاّر للجسم  کاملالبس 

املشارب واملآکل  ّن مل يکن کّلها کذلك  وعىل فرض  واملناکح وأکثر

شبهة أّن کثريا  من هذه ال  ّنـهتسليم ذلك  فالنسّلم انضبا  القاعدة  فإ

تکون ممّجة قطعا   کوضع اليد عليها ال  االستعامالت لألشياء املحّرمة

 مثال   أو الکل منها قليال   أو شّد اليد بجلد امليتة وشعر اخلنزير  وّّنام

املمّج هي مرتبة خاّصة من االستعامل بحسب الشخاص والزمان 

  فلو کان ذلك موجبا  حلرمة مجيع االستعامالت ّيـةوالمکنة والکمّ 

فام أسکر کثريه فقليله » :ول النبّي ـا فتکون نظري قـبجميع مراتبه

  للزم من ذلك  القول بحرمة مجيع ما خل  اهلل يف الرض من «حرام

ت  فإّن کّل واحد من هذه املباحات البّد وأن يکون ممّجا  يف املباحا

 الملة  ولو باستعامل اليشء الکثري منه.

ـ تدور مدار مالکاهتا  ّيـةـ بناء عىل مسلك العدل ّيـةعىل أّن الحکام الرشع

ضاّر  فهي خارجة عن واملمن املصالح واملفاسد  وأّما املنافع  ّيـةالواقع

أّن ذلك  ّاّل  يکون المجر أو النفع موضوعا  لألحکام  حدودها. نعم  رّبام

 .غري مربو  بباب مالکات الحکام

تکون يف مقام ّنشاء وال  تعطى الضابطة التي اّدعاها ال  أّن الرواية وفیه أّوا :

                                                           
 14، 4، 4، 5حّرم كّل مسكر قليله وكثريه، احلديث  ، باب أّن رسول اهلل544: 4. الكايف 1

؛ باب الذبائح واألطدمة وما حيّل من ذلك وما حيرم منه، 545و 541/ 111: 1؛ التهذيب 15و

رشبة، أبواب األرشبة ، كتاب األطدمة واأل331: 54؛ وسائل الشيدة 511و514احلديث 

 .15و  1، 4، 4ـ  1، احلديث 11اِلرّرمة، الباب 

 .54ـ  31: 1. مصباح الفقاهة 5
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احلرمة عىل کّل ما يمّج بالسم  بل هي يف مقام اإلخبار عن أّن ما تعّل  به احلرمة 

 وفساد للنفس ال العکس  ويف هذا املعنى روايات أخر: هو ضاّر للجسم

: قلت ليب عبداهلل بعّدة طرق  قال: ما روي عن أيب عبداهلل منها:

إّن »جعلني اهلل فداك ـ مل  حّرم اهلل اخلمر وامليتة والدم وحلم اخلنزير؟ قال:  أخربين ـ

ا سواه من رغبة  منه فیام حّرم اهلل تبارك وتعاىل مل حيّرم ذلك عىل عباده، وأحّل هلم م

خلق اخللق، فعلم ما تقوم به أبداّنم، وما  نّـهعلیهم، وا زيد فیام أحّل هلم، ولک

تفّضال  منه علیهم به ملصلحتهم، وعلم ما یرّضيم  ؛یصلحهم، فأحّله هلم وأباحه

 .احلديث ،«فنهايم عنه وحّرمه علیهم

لکّل ما يمّج بالسم  وال يف مقام تکون يف مقام ّنشاء احلرمة ال  فالرواية

يمّج بالبدن  بل يف مقام اإلخبار عن أّن ما تعّل  به  اإلخبار عن حرمة کّل ما

مدار ّرضار  ّيـةکون مقتىض الرواية دوران احلرمة واحللّ فال ياحلرمة هو ضاّر هبم  

 اليشء للجسم وعدمه.

مات  اجتهاد يف مقابل : من عدم المجر يف کثري من املحرّ هأّن ما قال وثانیا :

َن اْلِعْلِم إِّا َوَما النّص:   .َقلِیال   ُأوتِیُتم مِّ

أّن الضابطة املذکورة فيها شيئان: ضـاّر للجسـم وفسـاد للـنفس   وثالثا :

لوجود منا  آخر هلـا  وهـو  ؛ينايف وجود احلرمةال  فعدم کونه ضاّرا  للجسم

                                                           
 .1، كتاب األطدمة واألرشبة، أبواب األطدمة اِلرّرمة، الباب 11: 55. راجع: وسائل الشيدة 1

، باب 514/1441: 3؛ الفقيه 1، كتاب األطدمة، باب علل الترريم، احلديث 555: 4. الكايف 5

، باب 154/443: 1؛ التهذيب «عن أيب جدفر»، وليه: 11الصيد والذباحة، احلديث 

، كتاب 11: 55، مع تفاو  يف ألفاظه؛ وسائل الشيدة 544الذبائح واألطدمة...، احلديث 

 ، مع تفاو  يف ألفاظه.1، احلديث 1األطدمة واألرشبة، أبواب األطدمة اِلرّرمة، الباب 

 .44: (11. اإلِساء )3
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 فسادا  للنفس. کوهنا

تکون ممّجة قطعا   ال  ه: من أّن کثريا  من هذه االستعامالتأّن ما قال ورابعا :

وّّنام املمّج هي مرتبة خاّصة من االستعامل  فلو کان ذلك موجبا  حلرمة مجيع 

االستعامالت بجميع مراتبها  للزم من ذلك القول بحرمة مجيع ما خل  اهلل يف 

أن يکون ممّجا  يف الرض من املباحات فإّن کّل واحد من هذه املباحات البّد و

  يمکن الواب عنه بأّن تناسب احلکم الملة ولو باستعامل اليشء الکثري منه

واملوضوع يقتيض حرص احلکم عىل املرتبة املمّجة  وعدم شموله للمراتب 

 الخرى  الغري املمّجة.

أّن املنافع واملضاّر  کام يمکن أن يکون موضوعا  لألحکام يف موارد   وخامسا :

ذلك يمکن أن يکون مناطا  ومالکا  لألحکام يف موارد أخرى. وبذلك يظهر فک

 املناقشة فيام قاله من أّن املنافع واملضاّر خارجة عن حدود املصالح واملفاسد.

 وقال أیضا : 

أّن ظاهر الرواية هو حرمة بيع المور املذکورة حتريام  تکليفّيا   کام تقّدم 

 . ّيـة  وکالمنا يف احلرمة الوضعنظري ذلك يف رواية حتا العقول

  کام ّيـةأّن البحث يف املکاسب املحّرمة ّّنام هو يف احلرمة التکليف ویرد علیه:

 .ّيـةهي مستفادة من رواية حتا العقول  ورواية فقه الرضا  ال يف احلرمة الوضع

ويؤّيد ذلك  بل يدّل عليه تقسيم الصحاب  املکاسب ّىل الحکام الثالثة 

 خلمسة  وکذا بحثهم عن حرمة الغيبة والکذب وحفظ کتب الضالل والغناءوا

  بيع اخلمر وأخذ الأجرة عىل الواجبات وأمثال ذلك.و

                                                           

 .54ـ  31: 1. مصباح الفقاهة 1

 .54: 1. نفس اِلصدر 5
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 روایة دعائم اإلسالم

من الروايات التي ذکرها الشيخ عىل سبيل الضابطة  رواية  الروایة الثالثة

البیوع، کّل ما يو حالل  احلالل من»قال:  ّنـهأ دعائم اإلسالم عن أيب عبداهلل

اانتفاع  من املأکول واملرشوب وغري ذلك، ممّا يو قوام للناس وصالح ومباح هلم

 .«به، وما کان حمّرما  أصله، منهیّا  عنه مل جيز بیعه وا رشاؤه

 البحث حول الروایة سندا  ودالة

 والکالم فيها يف مقامني: الّول يف سندها  والثاين يف داللتها.

إلرساهلا  وعدم  ؛فإّن الرواية مرسلة فليست بحّجة املقام األّول: ّما الکالم يفأ

 شهرة جابرة لضعا سندها.

 ففي مصباح الفقاهة املناقشة يف داللتها بقوله: وأّما املقام الثاين:

 الخيفى عليك أّنا لو قطعنا النظر عن مجيع ماذکرناه يف عدم اعتبار الکتاب  

 ؛يمکن االستناد ّليها باخلصوصال  املصنّا هنا فالرواية التي ذکرها

يقتيض « وما کان حمّرما  أصله  منهّي عنه مل جيز بيعه»لّن قوله فيها: 

ليس  ّنـهحرمة بيع الشياء التي تعّل  هبا التحريم من جهة ما  مع أ

 ّيـة  مع أهّنا منتفّيـةبحرام قطعا   عىل أّن الظاهر منه هي احلرمة التکليف

يف کثري من املوارد التي هني عن بيعها ورشائها  وّّنام املراد من جزما  

  فال تکون الرواية ّاّل ليس  ّيـةاحلرمة يف تلك املوارد هي احلرمة الوضع

 . معمولة هبا

                                                           
، 44: 13؛ مستدرك الوسائل 53، احلديث 5، كتاب البيوع، الفصل 14: 5. دعائم اإلسالم 1

 .5، احلديث 5كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 

 .54: 1. مصباح الفقاهة 5
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تقتيض حرمة بيع الشياء التي تعّل  هبا التحريم من ال  أّن الرواية وفیه أّوا :

الهة  فإهّنا ـ بقرينة مناسبة احلکم واملوضوع ـ جهة ّما  لعدم ّطالق هلا من هذه 

تدّل عىل حرمة بيع الشياء التي تعّل  هبا النهي ّذا بيع بقصد الهة املحّرمة 

 مطلقا   فتکون الرواية معمولة هبا.ال  ورصفه يف املنفعة املحّرمة 

ر بيعه أّن الرواية تدّل عىل أن ما کان حمّرما  أصله  منهّيا  عنه مل جي :وثانیا  

ال  والرشائه تکليفا   من غري داللة عىل عکسه ـ أي أّن کّل ما جيوز بيعه ورشائه

  وبذلك يظهر املناقشة أيضا  فيام قاله من أّن ن حمّرما  أصله والمنهّيا  عنه ـيکو

  ّيـةاحلرمة يف کثري من املوارد التي هني عن بيعها ورشائها هي احلرمة الوضع

تدّل عىل أّن ما کان حمّرما  بيعه ورشائه تکليفا   يکون حمّرما  ومع التسليم  فإّنام 

فال جيوز بيعه ورشائه وضعا  خارج عن مدلول الرواية  ال  أصله  منهّيا  عنه  فام

 .ه نتقض بام ذکري

 املشهور يّ النبو

 .«إّن اهلل إذا حّرم شیئا  حّرم ثمنه»املشهور:  ّي النبو الروایة الرابعة:

   وأخرى بدوهنا.«أکل»نقولة تارة مع ّضافة کلمة والرواية م

  ويف کتاب «أکل»بدون کلمة  ففي اخلال  يف کتاب البيوع روي عنه

  وکذلك يف «اهلل إذا حّرم أکل يشء حّرم ثمنه إنّ »الطعمة مع ّضافة هذه الکلمة: 

                                                           

؛ سنن 314و 344، اِلستلة 144و 145: 3 ؛  اخلالف341 ، احلديث114: 5. عوايل اللئايل 1

 .54/  1: 3الدارقطني 

 .314و 344، اِلستلة 144و 145: 3. اخلالف 5

 .11، اِلستلة 13ـ  15: 4. اخلالف 3
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 ذه الکلمة.بدون ه والرسائر   ويف الغنيةعوايل اللئايل روي عىل النحوين

وعن العاّمة نقلت بطرق متعّددة  مسندا  کّلها عن ابن عباس  قال: رأيت 

لعن »جالسا  عند الرکن فرفع برصه ّىل السامء  فضحك وقال:  اهلل رسول

ـ إّن اهلل حّرم علیهم الشحوم فباعويا وأکلوا أثامّنا، إّن اهلل إذا  ثالثا   اهلل الیهود ـ

 .«علیهم ثمنه حّرم عىل قوم أکل يشء حّرم

 .«أکل»ويف موضع من مسند أمحد روي احلديث من دون کلمة 

عنه  ّي واملرو ّي الحّتاد الراو ؛والظاهر أّن الروايات ترجع ّىل رواية واحدة

التي وقع احلديث ذيله ـ أي حرمة الشحوم عىل اليهود ـ  ّيـةواملضمون والقض

 يف الروايات املشتملة عليها.

إلطباق روايات العاّمة عىل  ؛«أکل»شتامل الرواية عىل کلمة واليبعد صّحة ا

نفسه نقله يف  ّنـهمن أمحد يف موضع من مسنده  مع أ ّاّل « أکل»وجود کلمة 

 املوضعني اآلخرين منه مع ّضافة هذه الکلمة. وأّما من طرقنا فروي يف اخلال 

 اللئايل عىل النحوين مرسال . عوايلو

بني الروايات املشتملة هلذه الکلمة والفاقدة هلا   لو فرض التعارض ّنـهثّم ّ

قضاء  لتقّدم أصالة عدم الزيادة عىل أصالة عدم النقيصة   ؛فالرتجيح مع املشتملة

                                                           

، 13: 13؛ مستدرك الوسائل 341، احلديث 114: 5؛ و 554، احلديث 141: 1. عوايل اللئايل 1

 .4احلديث ، 4كتاب اِلكاسب، أبواب ما يكتسب به، الباب 

 .513: 1. غنية النزوع 5

 .113: 3؛ و 55: 5. الرسائر 3

 ؛5551/  435: 1؛ مسند أَمد 54114/  315: 15؛ و 11511/  354: 4. سنن البيهقي 5

 .544/3544: 3؛ سنن أيب داود 451/5414: 1و

 .414/5145: 1. مسند أَمد 4
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نظرا  ّىل أّن الزيادة سهوا  من الراوي نادرة الوقوع جّدا   بخال  النقيصة  

 قدة هلا سهوا .فالنتيجة هي احلکم بصّحة الزيادة وأهّناسقطت عن الرواية الفا

 سندا   يّ البحث حول النبو

ثّم ّّن الرواية من طرقنا مرسلة  فليست بحّجة  واستناد الصحاب ّليها 

ليکون جابرا  هلا غري ثابت  واستناد الشيخ والغنية والرسائر ـ مضافا  ّىل عدم 

وصوله ّىل حّد الشهرة ـ لعّله کان من الشيخ وأمثاله بقصد املامشات مع أهل 

   يف االستدالل عليهم بالروايات املنقولة عنهم.اخلال

 ّاّل وأّما من طرق العاّمة  وّن کانت مسندة  رواها أرباب السنن واملسانيد  

 تثبت وثاقة رواهتا عندنا. هذا کّله بحسب السند. أهّنا ضعيفة السناد  حيث مل

 نبويّ البحث يف دالة ال

لکل  فالظاهر ـ بمناسبة وأّما بحسب الداللة  فعىل فرض وجود کلمة ا

احلکم واملوضوع ـ حرمة الثمن فيام کان البيع بقصد االنتفاع بذلك الکل 

خيفى. وکذلك ال  بقصد غريه من املنافع املحّللة  کامو حرمته مطلقا  ال  املحّرم 

المر عىل فرض عدم کلمة الکل  فالظاهر منها ـ أيضا  ـ حرمة ثمن ما کان 

من الکل أو الرشب أو اللبس وأمثاهلا  ّذا کان بيعه  ؛هاتهحمّرما  يف جهة من ج

بقصد االنتفاع بتلك الهة املحّرمة  فإّن هذا هو املتفاهم عرفا   بمناسبة احلکم 

واملوضوع  ال احلکم بحرمة بيع ما کان لبسه حمّرما  مطلقا   وّن کان البيع بقصد 

أّن املتفاهم من حرمة اليشء ـ أيضا  ـ  خيفى. کامال  االفرتاش به ـ مثال  ـ تعّبدا   کام

أي حرمة الکل أو الرشب أو اللبس  ؛هو احلرمة يف الهة أو الهات اخلاّصة

 ثنني والزيد منه.وأمثاهلا  أو اإل
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وذلك لّن جّل املحّرمات ـ ّن مل يکن کّلها ـ تکون احلرمة فيها کذلك  

عدم املحّرم هبذا النحو   وحرمة اليشء بجميع منافعه نادرة جّدا   بل الظاهر

فحمل حرمة اليشء  املوضوع للحرمة يف الرواية مستلزم حلمل املطل  عىل الفرد 

 .کام ترىالنادر  وهو 

ما يف مصباح الفقاهة من اإلشکال يف  ّيـةقد ظهر ممّا ذکرناه  عدم متام ّنـهثّم ّ

 داللة الرواية بقوله:

اّصة اشتامل الرواية عىل کلمة فبعد ما عرفت أّن الثابت عند العاّمة واخل

  کان عمومه مرتوکا  عند الفريقني  فإّن کثريا  من المور حيرم «أکل»

حاشية البيهقي يف ذيل  ّي أکله وال حيرم بيعه  ومن هنا قال يف جوهر النق

قلت: عموم هذا احلديث مرتوك «: أکل»احلديث املشتمل عىل کلمة 

 . والسنّور ونحوهااّتفاقا   بجواز بيع اآلدمي واحلامر 

وجه الظهور ما عرفت من أّن الظاهر من هذه الرواية ـ بقرينة مناسبة احلکم 

 مطلقا .ال  واملوضوع ـ حرمة بيع ما حيرم أکله ّذا کان معّدا  لألکل وبيع لذلك 

  لتدّل أيضا  «أکل»عىل فرض کون الرواية فاقدة لکلمة  ّنـهوما عرفت من أ

 مطلقا .ال   ء کان البيع بقصد رصفه يف منفعته املحّرمة عىل حرمة بيع کّل 

  تيّمنا  ممّا  هذا متام الکالم يف الروايات الربعة التي نقلها الشيخ العظم

يکون بعضا  من الخبار الواردة عىل سبيل الضابطة للمکاسب  من حيث احلّل 

 ري رواية حتا ء منها سندا   وّن کان غ ّيـةواحلرمة  وقد عرفت عدم متام

العقول منها تاّمة من حيث الداللة عىل الضابطة للمکاسب املحّرمة  من داللته 

                                                           

 ع ما يكون نجسًا... .، باب حتريم بي13: 4« سنن البيهقي». اجلوهر النقّي ذيل 1

 .51: 1. مصباح الفقاهة 5
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عىل احلرمة فيام کان القصد من معاملة احلرام  االنتفاع باملنفعة املحّرمة  کبيع 

 اللحم املحّرم أکله بقصده مثال .

ا يف ـمنه ال  کذکر ـنو ّرمة ـع الکالم يف أنواع االکتسابات املحـد ذلك يقـوبع

 .مسائل

 





 

 

 

 

                              
 





 

 

 

 

 ما استثني اااکتساب باألعیان النجسة عد

ت ه ثامنا   وعقد لکّل واحدة من النجاساـجعل املسائل في ّّن الشيخ العظم

مسألة عىل حدة  وتعّرض يف کّل مسألة حلکم واحد من البول والعذرة  والدم 

 .ة والکلب  واخلمر والعيان املتنّجسة  الغري القابلة للتطهريـواملني  وامليت

عقد بحثا  واحدا  جامعا  عن حکم االکتساب بالعيان  M لکن سّيدنا الستاذ

لّن البحث عن حرمة  ؛  بل متعنّي   وهو أوىل ممّا صنعه الشيخ النجسة

االکتساب بالعيان النجسة عاّم يشمل مجيع أنواعها  والبحث کذلك يغنينا عن 

 البحث عن کّل نوع بخصوصه.

 نعم  لو کان لبعض النواع بحث خيّصه  نخّصه بالبحث عنه تبعا .

 والخيفى أّن املراد من العيان النجسة يف عنوان البحث أعّم من نجس العني

وذلك ّّما لّن معنى النجس هو املّتصا  ؛يقبل التطهريال  واملتنّجس الذي

بالقذارة  وعليه  فقد استعمل النجس يف هذا املعنى الکيّل  الذي يندرج حتته 

  وّن ّي واملجاز ّي الصنفان  وّّما يکون من باب استعامل اللفظ يف معنييه: احلقيق

أي کون النجس بمعنى املّتصا  ؛ـ هو الّول املقطوع ّنـهکان الظاهر ـ ّن مل نقل بأ

                                                           

 .144ـ  14: 1. اِلكاسب 1

 .1: 1. اِلكاسب اِلرّرمة 5
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 بالقذارة مطلقا   ذاتيّا  کانت القذارة  کالنجس العني  أو عرضيّا   کاملتنّجس.

 وکيا کان  فيشهد عليه أمران:

الدليل الذي اأقيم عىل حرمة االکتساب بالعيان النجسة   يّـةأعمّ  أحدمها:

 .يقبل التطهري أيضا  ال  الشامل للمتنّجس الذي

 : يف القواعد  قال  عـاّلمةعبارة ال ثانیهام:

  کاخلمر ّيـةسواء کانت نجاسته ذات ؛يقبل التطهريال  الّول: کّل نجس

يؤکل حلمه وأوراثها والکلب ال  والنبيذ والفّقاع وامليتة والدم وأبوال ما

تقبل التطهري  ال    کاملائعات النجسة التييّـةواخلنزير وأجزائهام  أو عرض

 لفائدة االستصباح به حتت السامء خاّصة. ؛الدهن النجس ّاّل 

  مل جيز يّـة  کاللية املقطوعة من امليتة أو احلّيـةولو کانت نجاسة الدهن ذات

االستصباح به وال حتت السامء  وجيوز بيع املاء النجس لقبوله الطهارة ... 

 .والقرب جواز بيع کلب الصيد واملاشية والزرع واحلائط...

مع استثنائه من حرمة بيع العيان  ّنـهيرد عىل مثل القواعد  أ ّنـهوالخيفى أ

النجسة  مثل کلب املاشية وکلب الزرع  کيا مل يستثن منها بيع العبد الکافر  

ال  ووجود الدليل عىل لعدم اخل ؛عىل القول بنجاسته البّد من استثنائه ّنـهمع أ

اکتفى بوضوح املسألة. ه ّنـأن يقال: ّ ّاّل جواز بيعه  

                                                           

 .4: 5. قواعد األحكام 1

 مقتىض األصل يف املسألة

يف    التعّرض ملقتىض الصل العميلّ ّي ينبغي قبل اخلوض يف الدليل االجتهاد

 املسألة:
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 ّيـةـ هو حلّ  ّيـةـ مع قطع النظر عن الدّلة االجتهاد الصل العميلّ  أقول:

کام أّن الصل يف واحلّل   لرباءةلصالة ا ؛املعاملة عىل العيان النجسة تکليفا  

لصالة الفساد يف املعامالت احلاصلة  ؛هواحلکم ببطالن املعاملة ّي احلکم الوضع

 من استصحاب عدم النقل واالنتقال  وبقاء کّل ملك عىل ملك مالکه.

لعمومات  ؛ة املعامالتـهو احلکم بصحّ  ّي ل اللفظـنعم  مقتىض الص

 .والرشو العقود

 ّیـةمقتىض األدلّة ااجتهاد

جعل البحث يف االکتساب بالعيان النجسة يف  M ثّم ّّن سّيدنا الستاذ

 :M  قال ّيـة  واحلرمة الوضعّيـةجهتني: احلرمة التکليف

ـ وهي املهّم يف املقام ـ يف  :وفيه جهتان من البحث: الهة الوىل

ليها بمعنى أّن ّيقاع املعاملة عليها حمّرم  وّن مل يرتّتب ع ؛حرمته رشعا  

 املسّبب وال حيصل النقل.

واالستدالل عليها بحرمتها ونجاستها وعدم املنفعة املعتّد هبا  ليس عىل 

أن يراد  ّاّل لنفس املعاملة   ّيـةتقتيض احلرمة الرشعال  لهّنا ؛ما ينبغي

 بالّولني بيان حتّق  موضوع الروايات  کرواية حتا العقول وغريها 

                                                           

ِذيَن آَمنُوا َأْوُلوا بِاْلُدُقودِ . منها: قوله تداَل: 1 َا الَّ  (.1(: 4. )اِلائدة )َيا َأُّيه

 .5و1، احلديث 4أبواب اخليار، الباب  ، كتاب التجارة،14: 14 . راجع: وسائل الشيدة5

. واجلهة الثانية هي ما ذكره بدد هذه اجلهة بصفرا  بقوله: اجلهة الثانية: وهي أيضًا مهّمة 3

أصيلة... إلخ. وحاصلها: أّن األثمن اِلتخوذة يف مقابل األعيان النجسة هل هي ُمّرمة بدنوان 

 ة من حيث الترّصف يف مال الغري.ثمن النجس، مثل البول والدذرة، أو أّّنا ُمّرم
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 فنقول: فالوىل رص  الکالم ّليها 

ّّن ما دّلت  أو يتوّهم داللتها عىل عموم املّدعى  روايات ضعيفة السناد  

 .بل يف کون بعضها رواية تأّمل ونظر...

واالستدالل عليها بحرمتها ونجاستها وعدم املنفعة املعتّد »بقوله:  M أشار

هبذه عىل حتريم املعاوضة عىل بول غري مأکول اللحم  ّىل استدالل الشيخ« هبا

 . المور الثالثة

 تستلزم حرمة نفس املعاملة تکليفا .ال  واستشکل عليه بأّن هذه المور الثالثة

أضا ّىل ذلك  أّن الوجه الثالث منها يرجع ّىل المر الّول  فإّن حرمة 

االنتفاع هبا عبارة عن عدم االنتفاع هبا  منفعة حمّللة مقصودة  فالوجوه الثالثة 

 جهني.يرجع ّىل الو

                                                           

 .1: 1. اِلكاسب اِلرّرمة 1

 .11: 1. اِلكاسب 5



 

 

 

 

 بالروایات العاّمة ّیـةااستدال عىل احلرمة التکلیف

رواية حتا العقول الروایة ااُوىل:

 وکيا کان  فقد استدّل حلرمة بيع العيان النجسة بالخبار العاّمة واخلاّصة.

  لکن نعيد البحث عنها أّما العاّمة  وّن مّر الکالم يف جّلها  تبعا  للشيخ

ملا فيه من الفوائد  وّن کان من املمکن کون  ؛M دنا الستاذعناية ببحث سيّ 

 بعض مباحثه تکرارا  ملا مّر  ففي مکاسبه:

أوضح داللة من غريها  و فمنها رواية حتا العقول  وهي أخفى سندا  

 وفيها بعد ذکر وجوه احلالل من وجه التجارات:

 اريته.فهذا کّله حالل بيعه ورشاؤه وّمساکه واستعامله وهبته وع»

وأّما وجوه احلرام من البيع والرشاء  فکّل أمر يکون فيه الفساد  ممّا هو 

عنه من جهة أکله أو رشبه أو کسبه ـ لبسه. ظ ـ أو نکاحه أو ملکه  ّي منه

أو ّمساکه أو هبته أو عاريته  أو  ء يکون فيه وجه من وجوه الفساد  

م اخلنزير أو حلوم السباع من نظري البيع بالربا أو البيع للميتة أو الدم أو حل

صنو  سباع الوحش والطري أو جلودها أو اخلمر  أو  ء من وجوه 

 عن أکله ورشبه ّي فهذا کّله حرام وحمّرم  لّن ذلك کّله منه ؛النجس
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 .«ولبسه وملکه وّمساکه والتقّلب فيه  فجميع تقّلبه يف ذلك حرام

 عى.وال ينبغي اإلشکال يف داللتها عىل عموم املدّ 

ومحل احلرام عىل الوضعّي  بدعوى عدم ظهوره يف التکليفّي  سّيام يف 

زمان الصدور  غري صحيح  کام يّتضح بالنظر ّىل فقرات الرواية  سّيام 

مجيع التقّلب يف »مع ذکر اللبس واإلمساك وسائر التقّلبات فيها. فقوله: 

والرشب واللبس قال: کام أّن الکل  ّنـهنتيجة ملا تقّدم  فکأ« ذلك حرام

وغريها حرام  کذلك سائر التقّلبات  کالبيع والرشاء والصلح والعارية 

 .ّيـةوغريها أيضا  حرام  فهي کالنّص يف احلرمة التکليف

يف  ّيـةاملراد باحلرمة واحللّ  املعارص ذهب ّىل أنّ  املتتبّع املحّق  ولکّن الفقيه

املعاملة وفسادها. ثّم  أعني صّحة ؛ّيـةوالوضع ّيـةالتکليف هذه الرواية أعّم من

 قال )دام ظّله(:

فاأريد باحلالل ما أطلقه الرشع بحسب ما يرتّقب منه تکليفا  أو وضعا  أو 

کليهام  وباحلرام ما منعه کذلك. وّطالق اللفظني يف الوضع کان شائعا  

َباَوَأَحلَّ اهللُ اْلَبْیَع َوَحرَّ يف لسان الرشع املبني  ومنه قوله تعاىل:    َم الرِّ

َهاُتُکْم َوَبنَاُتُکمْ بل قوله:  َمْت َعَلیُْکْم ُأمَّ َوُأِحلَّ َلُکم َما َوَراَء ّىل قوله:  ُحرِّ

ال    فرياد هبام فساد النکاح وصّحته  وضعا  ذلُِکْم َأن َتْبتَُغوا بَِأْمَوالُِکم

                                                           

، 5، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 43: 11؛ وسائل الشيدة 331. حتف الدقول: 1

 .1احلديث 

 .14و  1: 1. اِلكاسب اِلرّرمة 5

 .514(: 5. البقرة )3

 .55ـ  53(: 4. اِلائدة )5
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 حّلّيته تکليفا .و حرمة الوطي

تعامالت يف الروايات  ومن ذلك روايتا وقد کثر هذا النحو من االس

بعد ّرادة وال ي يف أبواب القيام من الوسائل...   وأيب بصريسامعة

يف صحيحة  يف موارد الشّك أيضا   کقوله يّـةأخبار احللّ  اإلطالق يف

کّل  ء يکون فيه حالل وحرام  فهو حالل لك أبدا  »عبداهلل بن سنان: 

  ويف موّثقة مسعدة بن صدقة: «عينه  فتدعهحّتى تعر  احلرام منه ب

  بعد کون «حرام بعينه  فتدعه ّنـهکّل  ء هولك حالل حّتى تعلم أ»

املستعمل فيه واملتبادر من اللفظني يف تلك العصار  الواز واملنع 

 .تکليفا  ووضعا ...

                                                           
قال: ستلته عن الرجل يكون يف عينيه اِلاء، لينتزع اِلاء منها، ليستلقي عىل ظهره  . عن سمعة،1

ّل »األّيام الكثرية: أربدني يومًا أو أقّل أو أكثر، ليمتنع من الصالة األّيام، وهو عىل حاله، لقال: 

، 545: 4وسائل الشيدة «. بتس بذلك، وليس يشء ممّا حّرم اهلل، إّّل وقد أحّله ِلن اضطّر إليه

 .4، احلديث 1كتاب الصالة، أبواب القيام، الباب 

عن اِلريض هل متّسك اِلرأة شيئًا ليسجد عليه؟ لقال:  . عن أيب بصري، قال: ستلت أبا عبداهلل5

ّل، إّّل أن يكون مضطّرًا ليس عنده غريها، وليس يشء ممّا حّرم اهلل، وإّّل وقد أحّله ِلن اضطّر »

 .1، احلديث 1، كتاب الصالة، أبواب القيام، الباب 543: 4وسائل الشيدة «. إليه

، باب الصيد 514/1445: 3؛ الفقيه 31، كتاب اِلديشة، باب النوادر، احلديث 313: 4. الكايف3

، 11: 1، و 4، باب من الزيادا ، احلديث 554/144: 1؛ التهذيب 15والذبائح، احلديث 

، 5ب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ، كتا44ـ  41: 11؛ وسائل الشيدة 331احلديث 

 .1احلديث 

، باب من 554/141: 1؛ التهذيب 54، كتاب اِلديشة، باب النوادر، احلديث 313: 4. الكايف 5

، 5، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 41: 11؛ وسائل الشيدة 1الزيادا ، احلديث 

 .5احلديث 

 .41ـ  44: 1. دراسا  يف اِلكاسب اِلرّرمة 4
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ني استعمال يف واحلرمة يف اآليتني والروايتني الولي ّيـةأّن احللّ  ویرد علیه:

 منهام. ّي التکليف

َبا البيع  فبقرينة صدر اآلية الرشيفة:  ّيـةأّما يف آية حلّ   َا الَِّذیَن َیْأُکُلوَن الرِّ

یَْطاُن ِمَن املَْسِّ َیُقوُموَن إِّا    وبقرينة وحدة السياق  َکاَم َیُقوُم الَِّذي َیتََخبَّطُُه الشَّ

َباَوَحرَّ ومقابلته لقوله تعاىل:   .َم الرِّ

وأّما آية حتريم االأّمهات والبنات  فألّن املقصود منها هو املنع واحلذر عن 

 ّيـةوالنصارى  القائلني بحلّ  ّيـةالاهل نّـةنکاح االأّمهات والبنات يف مقابل الس

بأن يکون النکاح مع االأّمهات والبنات معصية  ّاّل تحّق  ذلك وال ي نکاحهام 

ستحقاق العقوبة عليه. هذا  مع أّن ارتکاز املترّشعة قد استقّرت کبرية موجبة  ال

 عىل حرمة النکاح معهام تکليفا .

 ّيـةکّل  ء اضطّر ّليه ابن آدم باحللّ  ّيـةوأّما الروايتان  فألهّنام ناظرتان ّىل حلّ 

 واحلرمة يف لسان اآليات والروايات ظاهرة ّيـة. هذا مضافا  ّىل أّن احللّ ّيـةالتکليف

أن يقوم دليل عىل خالفه  مثل رواية مسعدة بن صدقة:  ّاّل منهام   ّي يف التکليف

فإّن املراد من  .«حرام بعینه، فتدعه ّنـهکّل يشء يو لك حالل حتّى تعّلم أ»

وذلك بقرينة المثلة املذکورة فيها:  ؛منهام ّي واحلرمة فيها هو الوضع ّيـةاحللّ 

رتیته، ويو رسقة، أو اململوك عندك ولعّله حّر ذلك مثل الثوب یکون علیك قد اش»

قد باع نفسه، أو خدع فبیع قهرا ، أو امرأة حتتك ويي أختك أو رضیعتك، واألشیاء 

                                                           

 .514(: 5. البقرة )1

 .514(: 5البقرة ). 5

؛ 1، باب من الزيادا ، احلديث 554: 1؛ التهذيب 54، باب النوادر، احلديث 313: 4. الكايف 3

 . 5، احلديث 5، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 41: 11الشيدة  وسائل
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 .«ةـکّلها عىل يذا حّتى یستبنی لك غري ذلك، أو تقوم به البیّن

د کّل أمر یکون فیه الفساد، ممّا ق»  وفيها: ّي رواية الفقه الرضو الروایة الثانیة:

ّنى عنه من جهة أکله ورشبه ولبسه ونکاحه وإمساکه، لوجه الفساد، ممّا قد ّنى 

عنه مثل املیتة والدم وحلم اخلنزیر والربا ومجیع الفواحش وحلوم السباع واخلمر وما 

 .«أشبه ذلك فحرام ضاّر للجسم وفاسد للنفس

ساد  ممّا قد هنى ّّن الرواية تدّل عىل حرمة املعاملة عىل کّل أمر يکون فيه الف

 .ّيـةعنه حرمة تکليف

أّما داللتها عىل حرمة املعاملة  فبقرينة مقابلة الفقرة الثانية من الرواية للفقرة 

 به. ّيـةالوىل منها  فإّن املقابلة بني الفقرتني تقتيض تعّل  احلرمة بام تعّلقت احللّ 

واحلرمة يف لسان  ةّيـ  فلظهور احللّ ّيـةوأّما داللتها عىل کون احلرمة تکليف

 منهام. ّي اآليات والروايات يف التکليف

 ّيـةذهب ّىل أّن داللة هذه الرواية عىل احلرمة التکليف M لکن سّيدنا الستاذ

  والقرينة عىل ّيـةالحتامل ّرادة احلرمة الوضع ؛أضعا من داللة الرواية السابقة

ابلة فيها ـ کام مّر ـ کان مقتضيّا    بخال  الرواية السابقة  فإّن قرينة املقّيـةالتکليف

  وهذه القرينة يف املقام مفقودة  بل يمکن أن يقال ّيـةلظهورها يف احلرمة التکليف

يف ..« فحرام.»لّن الظاهر منها أّن قوله:  ؛ّيـةبوجود القرينة عىل احلرمة الوضع

  ال ّيـةضعالو ّيـةهنا ظاهرة يف احللّ  ّيـة  واحللّ ...«فحالل بيعه: »مقابل قوله

 .ّيـةالتکليف

ّشارة ّىل نکتة لتحريم الکل والرشب وغريمها  ال « ضاّر للجسم»وقوله: 

                                                           

، كتاب 44: 13ب؛ مستدرك الوسائل ، باب التجارا  والبيوع واِلكاس544. لقه الرضا:1

 .5، احلديث 1التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 
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 .ّيـةلتحريم املعامالت حّتى تکون قرينة عىل ّرادة احلرمة التکليف

 :M ثّم قال

فيمکن اخلدشة يف داللتها  وّن کان الرحج أيضا  ّرادة احلرمة 

 . فيها ّيـةالرشع

 ناقشة فیه:ولکن یمکن امل

  واملتعّل  للحرمة هو الکل ...«کّل أمر»خرب لقوله: « فحرام»له: أّن قو أّوا :

لتعّلقها  ؛ّي عليه  فاحلرمة فيها استعملت يف التکليفو والرشب  ال البيع والرشاء.

بام هو مقصودة بالذات  وأّما حرمة املعامالت تکليفا  فليست الرواية ظاهرة فيها 

 نعم  تدّل عليها بمفهوم املقابلة بني الفقرتني. .بالظهور اللفظّي 

تکون ظاهرة يف احلکم ال  أّن الوامر والنواهي  املتعّلقة باملعامالت وثانیا :

 توضيحه ذيل رواية دعائم اإلسالم.   وسيأيتّي الوضع

بائع »   قال:بن أيب طالب عيلّ رواية العفرّيات بإسناده عن  الروایة الثالثة:

 .«ات ومشرتُّيا يف اإلثم سواءاخلبیث

 نّـه  لک«يف اإلثم سواء»ملکان  ؛ّيـةالريب يف داللتها عىل احلرمة التکليف

  بقوله: M  استشکل عليه سّيدنا الأستاذ

لعدم ظهورها يف أّن اإلثم لنفس البيع والرشاء  فإهّنا يف  ؛ويف داللتها تأّمل

ظهر منها أّن اإلثم املفروض  يفالمقام بيان حکم آخر  بعد فرض اإلثم هلام  

                                                           

 .11: 1. اِلكاسب اِلرّرمة 1

 . سيتيت آنفًا بدد أسطر.5

، 45: 13؛ مستدرك الوسائل 544/1141. كتاب اجلدفرّيا  )اِلطبوع يف ضمن قرب اإلسناد(: 3

 .5ديث ، احل1كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 
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نفس عنوان البيع والرشاء  أو لخذ الثمن والترّص  فيه وأخذ  لجل

 .ختل من ّشعار عىل أّن املحّرم البيع والرشاءال  اخلمر ورشبه  وّن

بأّن العناوين والوصا  املأخوذة يف الدّلة ظاهرة يف  ویمکن املناقشة فیه:

بائع  ّنـهکم  فالرواية تدّل عىل أّن بائع اخلبيثات بام أوالدخل يف احل ّيـةاملوضوع

آثم من جهة ترّصفه يف مال الغري ـ بسبب بطالن بيعه ـ  ّنـههلا آثم  ومحله عىل أ

 خمالا لظاهر الرواية.

احلالل » قال: ّنـه  أعبداهلل دعائم اإلسالم عن أيب رواية الروایة الرابعة:

أکول واملرشوب وغري ذلك، ممّا يو قوام للناس، من البیوع، کّل ما يو حالل من امل

اانتفاع به، وما کان حمّرما  أصله، منهّیا  عنه مل جيز بیعه وا  وصالح ومباح هلم

 .«رشاؤه

 لّن الظاهر من جواز البيع ؛: وهي ضعيفة الداللةM قال سّیدنا األُستاذ

وکذا الواز وعدمه    لّن الوامر والنواهي ّي عدم جوازه  هو الواز الوضعو

واحلکم  ّيـةّذا تعّلقت بالعناوين املقصودة بالذات  تکون ظاهرة يف املولو

   مثل النواهي املتعّلقة بالرشب والکل والقيام والقعود.ّي التکليف

الغري املقصودة بالذات  تکون  يّـةالتوّصل يّـةوأّما ّذا تعّلقت بالعناوين اآلل

رشاد ّىل عدم ّمکان التوّصل هبا ّىل ما يتوّقع منها. ظاهرة يف احلکم الوضعّي واإل

  ظاهران «جيوز الصالة يف وبره ا»  کقوله: «یؤکلا  تصّل يف وبر ما ا»فقوله: 

                                                           

 .15: 1. اِلكاسب اِلرّرمة 1

، 44: 13؛ مستدرك الوسائل 53، احلديث 5، كتاب البيوع، الفصل 14: 5. دعائم اإلسالم 5

 .5، احلديث 5كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 

 .5، كتاب الصالة، أبواب لباس اِلصيّل، الباب 354: 5الشيدة  . راجع: وسائل3

 . نفس اِلصدر.5
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  أحّل اهلل البیع  و«ا تبع ما لیس عندك»کذا قوله: و يف عدم صّحتها معه.

 .ّي حّرم بيع کذا يدّل عىل احلکم الوضعو بل 

غـرض العبـاد  وأوامـره و رّس فيه: أّن الشارع القدس ينظر ّىل مقصـودوال

ونواهيه ناظرتان ّىل تلك الهة  فالوامر املتعّلقة بام هو مقصود بالـذات للعبـاد 

ما هـو و   والوامر املتعّلقة بام هو مقصود بالغريالنفيّس  ّي ظاهرة يف احلکم املولو

أو  ّيــةأو املانع ّيــةأو الرشط ّيـةّىل الزئ وصلة ّىل الغري  ظاهرة يف اإلرشادو آلة

 الصّحة والفساد.

 ؛ّي عــدم الــواز يف الروايـة ظاهرتــان يف احلکــم الوضــعو ّيـــةعليـه: فاحللّ و

 وسـيلة ّنــهلتعّلقهام بالبيع الذي هو من العناوين الغري املقصود بالذات  بل بـام أ

 .ترّتب سائر اآلثارو نتقالواالآلة ّىل حتّق  النقل و

نـواهي املتعّلقـة بـالجزاء والأّن ما ذکـره مـن ظهـور الوامـر  ه أّوا :ـوفی

 يّــةواملانع يّــةوالرشط يّـةوانع واملعامالت  يف اإلرشاد ّىل الزئواملرشائط وال

 ذيل رواية حتا العقول بقوله: M والصّحة والبطالن  منقوض بام ذکره نفسه

هوره يف التکليفّي  سّيام يف ومحل احلرام عىل الوضعّي  بدعوى عدم ظ

زمان الصدور  غري صحيح  کام يّتضح بالنظر ّىل فقرات الرواية  سّيام 

 . سائر التقّلبات فيهاو مساكواإلمع ذکر اللبس 

                                                           

، 5: 5؛ ونروه يف الفقيه 544/11441؛ و 111/14451؛ و 14/14441: 4سنن البيهقي  .1

 .باب ذكر مجل من مناهي النبّي 

 .514(: 5. البقرة )5

 .15ـ 11: 1. اِلكاسب اِلرّرمة 3

 .14: 1. اِلكاسب اِلرّرمة 5
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شهادة لفقرات رواية حتا العقول عىل استعامل احلرمة املتعّلقة ال  ّنـهمع أ

ّن مل تکن ظاهرة يف  «فجمیع تقّلبه»منها  فإّن لفظة  ّي بالبيع والرشاء يف التکليف

. ّيـةاختصاصها بالکل والرشب واإلمساك وأشباهها من الترّصفات التکوين

غري متعّل  بالبيع والرشاء حّتى تکون قرينة عىل استعامل « حرام»وعليه  فلفظة 

منها  فال أقّل من احتامل عدم ظهوره يف  ّي احلرمة املتعّلقة بالبيع والرشاء بالتکليف

کون فال ترجيح لحد االحتاملني فيها عىل اآلخر  وال ت ما يعّم البيع والرشاء 

 من حرمة البيع والرشاء. ّيـةقرينة عىل ّرادة خصوص احلرمة التکليف

 هذا أّوال .

للترّصفات االعتبارية من البيع  «فجمیع تقّلبه»لفظة  ّيـةوثانيا : لو سّلم عموم

  کالکل والرشب  لکنّها غري مقتضية حلمل ّيـةوالرشاء  والترّصفات التکوين

ّذ من املمکن محله عىل  ؛ّيـةعىل خصوص احلرمة التکليف« حرام»احلرام ىف قوله: 

يف مثل الکل والرشب   ّيـةالامع بني التکليا والوضع: احلرمة التکليف

 يف مثل البيع والرشاء. ّيـةواحلرمة الوضع

عامالت ّّنام صدرت بغرض عدم حتّق  تلك أّن النواهي املتعّلقة بامل وثانیا :

 :M ردع املکّلا عن ّجيادها  کام هو املستفاد من قولهو املعامالت

عدمـه ّذا تعّلقـت بالعنـاوين و لّن الوامر والنواهي  وکذا الـواز

ل  يّـةالتوّصل يّـةاآلل تکون ظاهرة يف اإلرشاد ّىل عدم ّمکـان التوّصـ

 يتوّقع منها. هبا ّىل ما

ك تکون قرينة عىل محل احلرمة املتعّلقة باملعامالت يف الدّلة عىل احلرمة وذل

                                                           

 .11: 1. اِلكاسب اِلرّرمة 1
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املتعّلقة باملعامالت ـ مضافا  ّىل أهّنا  ّيـةلّن احلرمة التکليف ؛ّيـةال الوضع ّيـةالتکليف

ـ  فسادهاو لقاعدة املالزمة بني حرمة املعاملة ؛فسادهاو مقتض لبطالن املعامالت

  ّيـةلّن خمالفتها من املعايص اإلهل ؛العقوبة عىل فعلهاتقتيض أيضا  استحقاق 

 .ّيـةعدم التحّق  من خصوص احلرمة الوضعو وذلك أوقع وأنسب وأوىل بالردع

ـــهأ وثالثــا : تبــع مــا  ا»و أحــّل اهلل البیــعـ بــ ّي مّثــل للحکــم الوضــع M ّن

 ؛ M ينبغــي صــدوره مــن مثــل ســامحة الســتاذال    وذلــك ممـّـا«لــیس عنــدك

  بقرينـة مقابلتهـا ّيــةالتکليف ّيــةيف اآليـة الرشـيفة هـو احللّ  ّيــةلّن املراد مـن احللّ 

منهـا  کـام يظهـر ذلـك أيضـا  ملـن  ّيــةحلرمة الربـاء  املعلـوم ّرادة احلرمـة التکليف

ــاء ــواردة يف حرمــة الرب ــات ال ــات والرواي ــى أّن الفقهــاء ؛راجــع اآلي )قــّدس  حّت

صــّحته  مــع اّتفــاقهم و أقــواهلم يف بطــالن القــرضاهلل أرسارهــم( قــد اختلفــت 

ــادة  فالصــل يف حرمــة الربــا هــو احلرمــة  عــىل حرمتهــا تکليفــا  بالنســبة ّىل الزي

 .يّـة  ال الوضعيّـةالتکليف

  وّن کان املراد منه هو احلکم «تبع ما لیس عندك ا»أّما النهي الوارد يف و

لوجود السؤال  ؛دة يف املقامأّن ذلك بقرينة الروايات الوار ّاّل الوضعّي  

 والواب فيها عن صّحة املعاملة وفسادها.

ظاهرا   بل  ّيـةأّن املراد من احلرمة يف الرواية هو احلرمة الوضع ورابعا :

                                                           

 .514(: 5. البقرة )1

 .44. تقّدم خترجيها يف الصفرة 5

: 14؛ و 1، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع ورشوطه، الباب 333: 11. راجع: وسائل الشيدة 3

 .1، كتاب التجارة، أبواب أحكام الدقود، الباب 54
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وذلك ال ملا وّجهه به من الفرق بني املقصود بالذات وبالغري  ممّا مل يکن  ؛ا  ـمطمئنّ 

ناقشة فيه  بل ملا يظهر من النظر ّىل نفس من امل موردا  لالحتياج مع ما مرّ 

ّذ الواز يف  ؛«ا رشاؤهو وما کان حمّرما  أصله، منهّیا  عنه، مل جيز بیعه»الرواية: 

البيع واملعامالت ظاهر يف امليض والنفوذ  فعدم جواز البيع والرشاء يکون 

 فساده.و بمعنى عدم نفوذ البيع

 

                                                           

 .41ـ  44. مّر يف الصفرة 1
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 یات اخلاّصةااستدال عىل احلرمة بالروا

 وأّما الروايات اخلاّصة  فهي عىل طوائا:

 رشاؤياو الروایات اخلاّصة يف حکم بیع العذرة

 رشاؤها  وهي ثالثة:و ما ورد يف حکم بيع العذرة الطائفة ااُوىل:

 .«العذرة من السحت ثمن»  قال: ة يعقوب بن شعيب  عن أيب عبداهللرواي أحديا:

 .«بأس ببیع العذرة ا»  قال: اهللمضارب  عن أيب عبد رواية حمّمد بن  وثانیها:

وأنا حارض  فقال: ّيّن رجل  اهللموّثقة سامعة  قال: سأل رجل أبا عبد ثالثها:و

 .«ا بأس ببیع العذرة»  وقال: «حرام بیعها وثمنها»أبيع العذرة فام تقول؟ قال: 

وليني  وأخرى عن والبحث يف هذه الروايات يقع تارة عن الروايتني االأ 

                                                           
، كتاب 114: 11؛ وسائل الشيدة 541، باب اِلكاسب، احلديث 315/1444: 4. التهذيب 1

 .1، احلديث 54كتسب به، الباب التجارة، أبواب ما ي

: 4؛ التهذيب 3، باب جامع ليم حيّل الِّشاء والبيع منه وما ّلحيّل، احلديث 554: 4. الكايف 5

، باب النهي عن بيع الدذرة، 44/141: 3؛ اّلستبصار 544، باب اِلكاسب، احلديث 313/1411

 .3، احلديث 54سب به، الباب ، كتاب التجارة، أبواب ما يكت114: 11؛ وسائل الشيدة 1احلديث 

، باب 44/143: 3؛ اّلستبصار 545، باب اِلكاسب، احلديث 313/1441: 4. التهذيب 3

، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب 114: 11؛ وسائل الشيدة 3عن بيع الدذرة، احلديث  النهي

 .5، احلديث 54به، الباب 

 



 1 ج/کتاب املکاسب                                                                                                                                           92

 

الرواية الثالثة.

 فالبحث یقع يف مقامنی:

تعارض رواية يعقوب بن شعيب الداّلة عىل أّن بيع العذرة من  املقام األّول:

السحت  مع رواية حمّمد بن مضارب الداّلة عىل عدم البأس ببيع العذرة  ممّا 

 الريب وال کالم فيه. 

يف ذلك   رض بينهام  وللشيخ العظملکّن الکالم والبحث واقع يف رفع التعا

بحث عىل التفصيل  وصار موردا  للمناقشات واإلشکاالت ملن تأّخر عنه و کالم

بتقريب  ه من املحّشني عىل املکاسب والباحثني يف املسألة  وحاصل ما ذکر

 ّن مل جيمع بينهام بام ذکر من وجوه المع بينهام داللة   أو ّنـهوتنظيم وهتذيب منّي: أ

ال  من طرح رواية الواز ـ أي رواية حمّمد بن مضارب ـ لوجوه ّاّل جهة  فال بّد 

 من املخالفة لشهرة حرمة بيع العذرة من کّل حيوان  بل وملا يف التذکرةخيفى

من اإلمجاع عىل حتريم بيع الرسجني النجس  ومن املخالفة ملا يف  وعن اخلال 

 عىل عدم جواز بيع النجس  کرواية التحاالروايات العاّمة من الداللة 

  حيث يّـةالعرف ّيـة  ومن املخالفة مع االعتبار  بل والولوالرضا وغريمها فقهو

ّّن ما فيها من نفي البأس الظاهر يف عدم احلرمة والکراهة يف بيعها وأّن بيعها يکون 

يقبله ال   بيعها ممّاکراهة يف حرمة والال  کبيع الشياء الطاهرة الغري اخلبيثة  ممّا

  کام ال خيفى  ّيـةالعقالء والناس  بل يرون الترشيع کذلك ترشيعا  بخال  الولو

کيا يصّح منه احلکم بجواز  ّنـهبل ولك أن تقول: ّّن هذا خمالا ملذاق الرشع  فإ
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بيع العذرة ونفي البأس  حّتى البأس بمعنى الکراهة عنها  وهذه الوجوه الربعة 

  لکّن القريب  بل الظاهر کوهنا فة  وّن مل تکن مذکورة يف کالم الشيخمن املخال

لعدم وجه آخر غريها يبدو يف  ؛خيفىال  أو بعضها هي املراد من الوجوه التي

 الذهن. هذا عىل عدم المع.

وأّما عىل المع بينهام ـ الذي يکون أوىل من الطرح ـ فذکروا فيه وجوها  

يف المع بينهام بحمل الّول عىل  ما ذکره الشيخأربعة  لکّن الظهر منها 

 .عذرة اإلنسان  والثاين عىل عذرة البهائم

لعّل الّول منهام نّص يف عذرة اإلنسان   ّنـهعّلله الشيخ العظم النصاري بأ

 ظاهر يف غريها  بعکس اخلرب الثاين  فيطرح ظاهر کّل منهام بنّص اآلخر.

والظهور عىل وجه التعاکس مع کون  يّـةالنصوص ووجه اختال  اخلربين يف

الرتکيب وظهوره باعتبار احلکم  يّـةاللفظ واحدا   وهو لفظ العذرة  هو نصوص

الذي أجرى عىل املوضوع  فحرمة البيع التي أجريت عىل العذرة يف اخلرب الّول  

عد فرض ثبوهتا لعذرة اإلنسان  متيّقن باإلضافة ّىل ثبوهتا لعذرة غري اإلنسان ب

يف اخلرب  «ا بأس»: شموهلا هلام  وجريان حکم ّباحة البيع  املدلول عليها بقوله

 الثاين ثبوهتا لعذرة غري اإلنسان  متيّقن باإلضافة ّىل جريانه عىل عذرة اإلنسان.

عن التهذيبني   الشيخ وّىل هذا أشار يف الوايف  حيث قال بعد حکاية مجع

 ما لفظه:

 . خصيص من النجاسة والطهارةولعّله استفاد الت

                                                           
، 44: 3من باب اِلكاسب؛ اّلستبصار  545و  541، ذيل احلديثني 313ـ  315: 4. التهذيب 1

 اب اِلكاسب.من باب النهي عن بيع الدذرة من كت 3و  5ذيل احلديثني 
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واحلاصل أّن النّص والظاهر يف املورد ليس من جهة الداللة  بل من جهة 

الخذ بالقدر املتيّقن يف کّل منهام من جهة احلکم املتعّل  عىل املوضوع الواحد  

فإّن املوضوع الواحد يف حّد نفسه ّّما يکون ظاهرا  من حيث املصداق  وّّما 

عقل التفکيك فيه بينهام يف االستعامل والداللة من وال ي ن جهته يکون نّصا  م

 حيث هو هو  کام هو املعلوم الواضح.

وأنا حارض  فقال:  اهللّربه ثانيا  برواية سامعة  قال: سأل رجل أباعبدـوق

بأس ببیع  ا»  وقال: «ثمنهاو حرام بیعها»ّيّن رجل أبيع العذرة فام تقول؟ قال: 

ّن المع بني احلکمني يف کالم واحد ملخاطب واحد يدّل عىل أّن   فإ«العذرة

 من حيث الداللة. ّاّل تعارض الّولني ليس 

وذلك لعدم اإلمکان عقالء  احلکم بصدور بعض الرواية الواحدة للمخاطب 

 الواحد وعدم صدور بعض آخر منه  وعدم بنائهم عىل التبعيض کذلك.

ما يف الروايتني ما يف هذه الرواية الواحدة واحّتادمها بام أّن الظاهر کون  ّنـهثّم ّ

املوجبة لطرح  ّيـةواخلارج ّيـةمعها يف املضمون  وبام أّن ّعامل املرّجحات السند

رجع فيهام ّىل املرّجحات فال يبعض الرواية غري ممکن فيها  فکذلك المر فيهام  

 .ّيـة  أو اخلارجّيـةالسند

ال: من أّن العالج يف اخلربين املتنافيني عىل وجه : وبه يدفع ما يق ثّم قال

  ّيـةمطلقا   وّن کان مثل املورد  هو الرجوع ّىل املرّجحات اخلارج التباين الکيّلّ 

ثّم التخيري أو التوّقا  ال ّلغاء ظهور کّل منهام  وهلذا طعن عىل المع بني المر 

 فإهّنام القدر املتيّقن منهام. والنهي بحمل المر عىل الواز  والنهي عىل الکراهة 
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غريه من املحامل: من محل خرب املنع عىل الکراهة  کام احتمله  ثّم ذکر

  من حيث بأعد محل خيفى فيه من البعدال    وأشکل عليه بامّي السبزوار

کالرصيح يف  ّنـهالسحت املساوق مع احلرام يف الظهور  عىل الکراهة  بل قيل: ّ

ينبغي الشبهة ال    مع محله يف الخبار عىل الرشوة وامليتة وأمثاهلام ممّااحلرمة. هذا

 والشّك يف کونه فيها بمعنى احلرمة.

ينتفع به  والواز عىل غريها  کام ال  ومن احتامل محل خرب املنع عىل بالد

 .ّي   وجعله أبعد من محل السبزوارالّول احتمله املجليّس 

باملنع واحلرمة  مع فرض عدم االنتفاع به يکون لغوا   والوجه فيه: أّن احلکم

لکون بيعها مع ذلك سفهّيا  مرتوکا   فالنهي عنه لغو  بل حمال   ؛عىل الظاهر

خيفى  فکيا حيمل خرب املنع عىل ال  لعدم حتّق  داعي االنزجار والنهي منه  کام

 ينتفع هبا؟ال  البالد التي

  وجعله  ه مذهب أکثر العاّمةـلکون ؛ ّيـةع عىل التقـومن محل خرب املن

 کسابقه يف البعد.

يفيد مع کون فتوى املعارص لإلمام الذي ال  لّن جمّرد کونه مذهب العاّمة ؛وذلك

صدر منه احلکم باحلرمة هو الواز  حيث ّّن فتوى أيب حنيفة  املعارص ملن صدر منه 
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 .ةيّ واز أوىل باحلمل عىل التق  هو الواز  فخرب الأخبار املنع  وهو الصادق
 

 واجلواب عنه  مناقشة مصباح الفقاية يف کالم الشیخ األعظم

وقع موردا  لإلشکال عند الباحثني يف املسألة واملحّشني   ثّم ّّن کالمه

مکاسب و لکن نکتفي يف نقله وبيانه بام يف مصباح الفقاهة لکتابه  کام مّر 

 سّيدنا االأستاذ.

 ـ أي مصباح الفقاهة ـ ذکر وجوها  ثالثة من اإلشکال: ففي األّول

أّن محل الظاهر عىل النّص تاّم يف ما ّذا کان أحد الدليلني بحسب  أحديا:

البأس و تصّل يف احلاّممال  نّصا  واآلخر ظاهرا   کام ّذا ورد: ّيـةالداللة اللفظ

يف الواز بحسب  بالصالة يف احلاّمم  فإّن الّول ظاهر يف احلرمة والثاين نّص 

به يرفع اليد عن ظهور الّول يف و   فيحمل الظاهر عىل النّص ّيـةالداللة اللفظ

ال يف ما ّذا کان الدليالن متنافيني  ؛يقال: بکراهة الصالة يف احلاّممو احلرمة 

ّّنام جاء من قبل الخذ بالقدر  ّيـة  والنصبحسب اللفظ عىل نحو التباين الکيّلّ 

إلرادة  بأن کان بعض أفراد الدليل متيّقنا  يف اإلرادة من اخلارج عىل املتيّقن يف ا

فيمکن رفع  ّاّل و وذلك لعدم کون هذا المع عرفّيا   ؛تقدير صدور احلکم

التعارض بني المر والنهي ـ يف غالب املوارد ـ برفع اليد عن ظهور النهي يف 

رفع اليد عن ظهور و ز المر يف الوا ّيـةمحله عىل الکراهة بنصوصو احلرمة 

 . ّيـةالنهي يف املرجوح يّـةمحله عىل الواز بنصوصو المر يف الوجوب 

  حتّى يشکل بام أورده عليه  مل يکن بصدد بيان المع العريفّ  أّن الشيخ وفیه:
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أجود من سائر الموع  أّن مجع شيخ الطائفةو بل کان بصدد المع الترّبعّي 

وّيتها من الطرح. والعجب من العاظم )قّدس اهلل أرسارهم( بعد أول يّـةالترّبع

 قد رّصح بام ذکرناه بقوله: ه ّنـکيا غفلوا عن هذه النکة واستشکلوا عليه  مع أ

لو اأريد الترّبع باحلمل  لکونه أوىل من  والظهر ما ذکره الشيخ

 .جيوز الخذ هبا من وجوه ال ختفىال  فرواية الواز ّاّل و الطرح 

الظواهر ومل جيز  ّيـةلو جاز أخذ املتيّقن من الدليل النسّد باب حجّ  ّنـهأ ثانیها:

أن يقال  ّاّل وله متيّقن يف ّرادة املتکّلم   ّاّل ّذ ما من دليل  ؛التمّسك هبا

 بتخصيص ذلك بصورة التعارض  وهو کام ترى.

حمّل وال  قضاء  للحمل والمع ممّا ال ؛أّن ذلك خمتّص بصورة التعارض فیه:و

 وجه له يف غري صورة التعارض  کام ال خيفى  فالموجب لرفع اليد عن الظهور 

 الظواهر. ّيـةنسّد باب حجّ وال ي

أّن أخذ املتيّقن من دليل الواز واملنع غري منحرص بام ذکره  فمن  ثالثها:

املمکن أخذه منهام بوجه آخر أوجه منه  بأن حتمل رواية الواز عىل فرض کون 

ذرة املبيعة يسرية  ورواية املنع عىل فرض کوهنا کثرية  أو حتمل رواية الواز الع

عىل بالد تعار  فيها بيع العذرة  لجل التسميد ونحوه  ورواية املنع عىل بالد مل 

 يتعار  فيها بيعها أو غري ذلك.

 . ها ذکرعدم کون واحد من الوجهني قدرا  متيّقنا   فضال  عن کونه أوجه ممّ  وفیه أّوا :

القدر املتيّقن من اخلارج  فإّن  ّاّل وذلك لّن القدر املتيّقن يف مثل املورد ليس 

القدر املتيّقن يف الدّلة منحرص فيه ويف مقام التخاطب  وال ثالث هلام  ومن 

املعلوم عدم کونه هنا مربوطا  بمقام التخاطب  فالبّد من کونه من اخلارج  من 
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تاواهم  ومن جهة الشهرة واإلمجاع املّدعى يف جهة عبارات الصحاب وف

ما ذکره  کام ال خيفى عىل املراجع باملنقول من  ّاّل املسألة  وبحسبها ليس 

العبارات والفتاوى يف مکاسبه يف املسألة  فضال  عن املراجع بغريه  فإّن من 

رى ي وال املعلوم من الصحاب أهّنم قد فّرقوا بني عذرة اإلنسان وعذرة البهائم 

يف عباراهتم وفتاواهم وشهراته وّمجاعاهتم من الوجهني أثر أصال   فکيا يصّح 

الخذ هبام يف مقام المع بالقدر املتيّقن  والذهاب ّىل کوهنام کذلك؟ بل لك أن 

 تقول: ال حمّصل لکوهنام کذلك.

من محل رواية الواز عىل البالد املتعار  فيها بيع   أّن ما ذکره ثانیا :و

رواية املنع عىل البالد التي مل يتعار  فيها ذلك  و غريه و عذرة  لجل التسميدال

  الظاهر يف «ّيّن رجل أبيع العذرة»خمالا ملوّثقة سامعة  حيث قال السائل: 

 أّن بيع العذرة کان يف ذلك البالد شائعا  ومتعارفا .

ر املتيّقن الذي صباح الفقاهة ـ ّن أراد المع بالقدملکان النسب  ثالثا :و

يمکن وجود الشاهد عليه من الرشع ـ هو المع بينهام بحمل رواية املانعة عىل 

 رواية الواز عىل ما ّذا يباعو حرفة و رشاؤها شغال  و ما ّذا اخّتذ بيع العذرة

ذلك لشهادة موّثقة سامعة عىل ذلك  فإّن و ؛يشرتي ّحيانا  حلاجة له يف ذلكو

أيضا  يف  العذرة فيام کان شغال  له  وأجاب اإلمام السائل فيها سئل عن بيع

 هذا املورد بحرمة بيعها وثمنها.

 عىل الشیخ واجلواب عنه M مناقشة سیّدنا ااُستاذ

موّثقة سامعة    ـ أي مکاسب سيّدنا االأستاذ ـ فناقش يف جعله وأّما الثاين

                                                           

 .15. تقّدم خترجيها يف الصفرة 1



 99                                                                        االستدالل عىل احلرمة بالروايات اخلاّصة           /النوع الّول

 

 أربعة: مقّربا  لمع شيخ الطائفة بوجوه  

بعد ّحراز کون  ّاّل جيوز ال  يد عن قواعد باب التعارضأّن رفع ال أحديا:

الحتامل  ؛رواية سامعة صادرة يف جملس واحد ملخاطب واحد  وهو غري مسّلم

کوهنا مشتملة عىل الروايتني الصادرتني يف جملسني قد مجع بينهام الراوي يف نقل 

 بأعد صدور مثلها يف کالمو واحد  خصوصا  مع ّشعار نفس الرواية بذلك

مجع  ّنـه: ّواحد  مضافا  ّىل أّن الراوي هلا هو سامعة  الذي قيل يف مضمراته

أضمر يف و عنه يف صدرها  ّي قد سّمي املروو ت يف نقل واحد مستقاّل روايات 

 .   فيظهر منه أّن دأبه المع يف النقل عن روايات مستقّلة متفّرقةّيـةالبق

يوجب رفع اليد عن ال  يث الداللة أّن کون تعارض الّولني من ح ثانیها:

 أدّلة العالج  بل هو حمّق  موضوعها.

 ؛کام ترى نّـهنعم  لو کشا ذلك عن وجه المع بينهام  کان ملا ذکر وجه  لک

يکاد خيفى ال    وهو أمرّي لّن امليزان يف مجع الروايتني هو المع املقبول العقالئ

ه تعّبدا   ومع عدم وجه المع بينهام عىل العر   وليس أمرا  تعبّدّيا  يبنى علي

 .عرفا   حيرز موضوع أدّلة التعارض

أّن عدم العمل بأدّلة التعارض يف رواية واحدة مشتملة عىل حکمني  ثالثها:

 .يوجب عدم العمل هبا يف احلديثني املختلفني املستقّلني  کام يف املقامال  متنافيني 

ّجحــات يف روايــة مشــتملة عــىل حکمــني أّن عــدم الرجــوع ّىل املر رابعهــا:

                                                           

 .51: 3. راجع: مقباس اهلداية )اِلطبوع يف ضمن تنقيح اِلقال( 1
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 .نفس اِلصدر. 3

 .14. نفس اِلصدر: 5
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یــأع عــنکم اخلــربان »إلمکــان أن يقــال بصــدق قولــه:  ؛متنــافيني  غــري مســّلم

 ء ويروي عنـه خـال  ذلـك  يروي عن أيب عبداهلل»وقوله:   «املختلفان

   عىل مثلها.«فبأّّيام نأخذ...

بات احلکم ودعوى االنرصا  ّىل النقلني املنفصلني ممنوعة جّدا   بل مناس

 . واملوضوع تقتيض عموم احلکم للمّتصلني أيضا  

 .M من سيّدنا االأستاذ فهذه إشکاات أربعة

حول البحث  رابع  فنتعّرض هلام يف املبحث الثاينوالأّما اإلشکال الّول 

 عن موّثقة سامعة.

دم يقول: ّّن عال   وأّما اإلشکال الثالث  فيمکن املناقشة فيه: بأّن الشيخ

العمل بأدّلة التعارض يف املوّثقة يوجب عدم العمل هبا يف الروايتني أيضا   حتّى 

يشکل عليه بأّن عدم العمل بأدّلة التعارض يف املوّثقة ّّنام يکون لجل کوهنا 

بصدد   رواية واحدة  وهذا غري ما ّذا کان الرواية متعّددة کام يف املقام  بل کان

ة شاهدة وحّجة عىل عدم ّمکان طرح واحد من أن يقول: ّّن موّثقة سامع

لشهادة املوّثقة عىل صدور کليهام  حيث ّهّنام مطابقتان من حيث  ؛الروايتني

 املضمون مع املوّثقة  فالوجه للعمل بأدّلة التعارض. وّليك نّص عبارته  قال:

... فإّن المع بني احلکمني يف کالم ويقّرب هذا المع رواية سامعة

من حيث  ّاّل طب واحد يدّل عىل أّن تعارض الّولني ليس واحد ملخا

                                                           
القضاء، ، كتاب 343: 11؛ وعنه يف مستدرك الوسائل 551، احلديث 133: 5. عوايل اللئايل 1

 .5، احلديث 1أبواب صفا  القايض، الباب 
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 .14ـ  15: 1. اِلكاسب اِلرّرمة 3

 .113ـ  144: . يتيت يف اِلقام الثاين ويف اجلهة الثانية من الصفرة5
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 . ّيـةأو اخلارج ّيـةرجع فيه ّىل املرّجحات السندفال يالداللة  

مل يقل: ّّن التعارض يف الداللة  لّن الشيخ ؛أّما اإلشکال الثاين فغري تامّ و

قال  عليه  بل M مانع عن جريان أدّلة التعارض  حّتى يشکل عليه بام أورده

مکن العمل وال ي يمکن طرح واحد منهامال  أّن الروايتني حيثو بعکس ذلك 

 بأدّلة التعارض فيهام ـ ملا سب  ـ فالبّد من الترّص  يف داللتهام.

 يّـةأّن الرتجيح بمخالفة العاّمة  الذي هو من املرّجحات اخلارج نعم، یرد علیه:

ملجيء من  ؛يّـةکالم أو صدره تقجيري حتّى يف الرواية الواحدة  بأن صدر ذيل ال

 أکرهتم أثناء الکالم أو بالعکس.و من عملة خلفاء الور يتّقي منه اإلمام

 ؟يل جيوز األخذ بروایة اجلواز

 قال: ثّم ّّن الشيخ

 .فرواية الواز ال جيوز الخذ هبا من وجوه ّاّل و

 :ّىل« من وجوه»وأشار بقوله: 

 مجاع املنقول.واإلشهرة ّّن رواية الواز خمالفة لل .1

 ذکرها. ّهّنا خمالفة للروايات العاّمة التي سب  .2

 ّهّنا خمالفة لالعتبار. .3

ـ خمدوشة بأمجعها  وال يصلح   أّن هذه الوجوه ـ کام يف مصباح الفقاهة ّاّل 

  ء منها لرتجيح ما يدّل عىل املنع.

                                                           
 .55: 1. اِلكاسب 1

 .54اِلصدر:  . نفس5

 .41ـ 11 :. سبقت يف الصفرة3

 .13: 1. مصباح الفقاهة 5



 1 ج/کتاب املکاسب                                                                                                                                           122

 

مدرکها هي الوجوه املتقّدمة  ولو   بل ّيـةأّما اإلمجاعات املنقولة  فليست بتعّبد

يزيد اعتبارها  بل ال  لکانت حّجة مستقّلة  وضّمها ّىل رواية املنع ّيـةکانت تعّبد

ال  فضّم اإلمجاعات ّليها ّاّل هي بنفسها لو کانت حّجة لوجب الخذ هبا  و

 يوجب حّجّيتها.

ئها عىل رواية املنع ممنوع أّن ابتنا ّاّل   فهي وان کانت مسّلمة  ةـيّ وأّما الشهرة الفتوائ

 جّدا   فإّن تلك الشهرة غري خمتّصة ببيع العذرة  بل هي جارية يف مطل  النجاسات. 

 لضعفها سندا . ؛وأّما الروايات العاّمة  فقد تقّدم أهّنا غري حّجة

م  جعله و أّن رواية الواز ّن مل تکن حّجة یرد علیه أیضا :و
مل جيز العمل هبا  فلِ

  فإّن المع بني الروايات ّيـةلرواية املنع  وذکر بينهام المع بوجوه ترّبع معارضا  

  ال ّيـةـ ولو کان ترّبعّيا ـ البّد وأن يکون بني اخلربين الواجدين لرشائط احلجّ 

 وغري الواجد هلا. ّيـةبني الواجد لرشائط احلجّ 

 هام  لضعفهام سندا .لعدم حّجيّتهام يف أنفس ؛تتعارضانأّن الروايتني ال والتحقیق:

کالمها و بن مسکني أو سکن  عيلّ أّما رواية يعقوب بن شعيب  فضعيا ب

مهمالن مل يذکرا بمدح وال قدح. ورواية حمّمد بن مضارب أيضا  ضعيا 

 لعدم التوثي  له يف کتب الرجال. ؛بمحّمد بن مضارب نفسه

الداّلة عىل ولو سّلم التعارض بينهام  فالرتجيح لرواية حمّمد بن مضارب  

  َأْوُفوا بِاْلُعُقودِ وّطالقاته  کقوله تعاىل:  ملوافقتها لعمومات الکتاب ؛الواز

اَرة  َعن َتَراضو  َوَأَحلَّ اهللُ اْلَبیْعَ و   والرتجيح بموافقة الکتاب مقّدم جِتَ

                                                           
 .41ـ 11. تقّدم يف الصفرة 1

 .1(: 4. اِلائدة )5

 .514(: 5. البقرة )3

 .51(: 5. النساء )5
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 عىل سائر املرّجحات.

رواية حمّمد بن مضارب  هذا مضافا  ّىل ما يمکن أن يقال: من أّن ختّيل ضعا

ّول منصوص عىل حسنه  مع أّن والنشأ من خلط ابن مضارب بابن مصاد   

يف اقتصار الکليني بنقل رواية الواز فقط دون غريها  ّشارة ّىل اعتبارها عنده  

 حسان  فتأّمل.و ولعّله العتقاد کون رواهتا بني ثقات

ن حمّمد بن مضارب ّمامّيا   ويف رجال املامقاين: أّن ظاهر ما عن الربقي کو

واستشعر املوىل الوحيد من رواية صفوان وابن مسکان عنه وثاقته. ثّم روى 

حّلل له جارية يصيب منها وختدمه  وقال:  رواية تدّل عىل أّن اإلمام الصادق

 .ّّن فيه داللة عىل کونه مورد لطا اإلمام

ة الواز خمالا هلا  والشهرة روايو   للشهرةـة املنع موافـّّن رواي ال:ـایق

ة عىل املرّجحات  حّتى الرتجيح ـة  ولذا مقّدمـة عن الالحجّ ـن ممّيزات احلجّ ـم

 بموافقة الکتاب.

ال  جتعل رواية املواف  هلا ممّاو ّّن الشهرة التي هي أحد املمّيزات یقال: ّنـهفإ

 ؛ّيـةة العملريب يف بطالهنا  هي الشهرال  خالا هلا ممّاواملريب يف صّحتها 

بمعنى کون فتوى الصحاب مستندة ّليها  بحيث يعّد رواية املخالا معرضة 

الحتامل استناد فتوى  ؛ذلك غري معلوم  بل معلوم العدم منهم يف املقامو عنها 

الصحاب بالروايات الربعة العاّمة يف املنع  حيث نرى أّن الصحاب القائلني 

 ىل رواية يعقوب بن شعيب  الداّلة عليه.باملنع مل يستندوا يف فتاواهم ّ

 البحث حول موّثقة سامعة

 فيها جهات من البحث:و يف البحث عن موّثقة سامعة  املقام الثاين:

                                                           
 .144: 3. تنقيح اِلقال 1
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 ن؟يل املوّثقة روایة واحدة أم روایتا

 حرام  »أّن موّثقة سامعة مشتملة عىل الفقرتني املتعارضتني ـ قال:  اجلهة ااُوىل:

فيقع الکالم يف أهّنام فقرتان من رواية  ـ «ا بأس ببیع العذرة»ل:   وقا«بیعها وثمنها

مقام واحد  أم مها روايتان  صدرتا و يف جملس واحدة  بأن صدرتا من اإلمام

 قد مجع سامعة بن مهران بينهام عند النقل.و مقامنيو يف جملسني عن اإلمام

وذلك ملا يدّل  ؛ينهام سامعةأن يقال: ّهّنام روايتان مستقّلتان  مجع ب والتحقیق

 :M عليه من الشواهد الربعة  کام ذکره سّيدنا االأستاذ

 بني الفقرتني.« قال»تکرار لفظ  أحديا:

عدم وضع الضمري و ذکر العذرة باالسم الظاهر يف الفقرة الثانية  ثانیها:

أن يقول: ال بأس ببيعها   موضعه  ولو کانتا رواية واحدة لکان عىل اإلمام

 .«ا بأس ببیع العذرة»دل: ب

مجع روايات  ّنـه: ّأّن الراوي هلا هو سامعة  الذي قيل يف مضمراته ثالثها:

  ّيـةأضمر يف البقو عنه يف صدرها  ّي قد سّمي املروو ت يف نقل واحد مستقاّل 

 . ةـفيظهر منه أّن دأبه المع يف النقل عن روايات مستقّلة متفّرق

مثلها يف کالم واحد  ملتکّلم کان يف مقام الّد  ال اهلزل بأعد صدور  رابعها:

 . ّيـةسّيام يف املکاملات القانونال  واللغز واملعّمى 

                                                           
، باب 44/143: 3؛ اّلستبصار 545، باب اِلكاسب، احلديث 313/1441: 4. التهذيب 1
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 القول بکوهنام فقرتان من رواية واحدة  فقد وّجه بنحوين: أّماو

 املامقاين بقوله: عـاّلمةما اختاره ال أحدمها:

عىل االستفهام « عذرةبأس ببيع ال ال: »والقرب عندي محل قوله

  وقد وجدت يف الوايف بعد ما سنح يل هذا الوجه کالما  ظاهره ّي اإلنکار

واليبعد أن تکون اللفظتان »ذکر فيه ما نّصه:  ّنـهاإلشارة ّليه  فإ

 .«ّن کانتا واحدة يف الصورةو خمتلفتني يف هيئة التلّفظ 

 ة بقوله:ما وّجهه الدراسات يف املکاسب املحّرم ثانیهام:

الّول ّىل السائل  ولعّله کان مع « قال»قد حيتمل أن يرجع الضمري يف 

من تتّمة « حرام بيعها وثمنها»الواو  فحذفه النّساخ  فيکون قوله: 

بأس ببيع  ال»بقوله:  السؤال بنحو االستفهام  فأجاب اإلمام

و من هذا النحو زائدة أو مصّحفة من الفاء « وقال»  والواو يف «العذرة

 . االشتباهات أو التصحيفات کثرية يف أخبارنا

خيفى: فإّن الوجهني خمالفان لظاهر الرواية  فال جيوز ال  ما ويف کال الوجهنی

املصري ّليه بمجّرد االحتامل من دون دليل وقرينة عىل ذلك  فإّن هذا النحو من 

 ّيـةـ باإلشارة وکيفاملکاملة  بأن يفيد املتکّلم مقصوده ـ کاالستفهام يف املقام 

  ّيـةسيّام يف املکاملات القانونال  التلّفظ  من دون استعامل أدوات االستفهام بعيد 

الذي يعلم بأّن کالمه ينقل لآلخرين نسال  بعد نسل   وبالخّص ملثل اإلمام

التي هي الطري  الوحيد  ّيـةليستفاد منه کلامت الرّب وأحکامه والقوانني الرشع
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أفاد  دة يف الدارين  مع أّن الراوي مل يرش ّىل أّن اإلماملکسب السعا

 التلّفظ  ولو کان  لکان عىل الراوي بيانه. ّيـةاالستفهام باإلشارة وکيف

وأضعا من ذلك: ما يف الدراسات ممّا احتمله من حذ  النّساخ حر  

 الثانية زائدة أو مصّحفة من« وقال»الّول  وکون الواو يف « قال»الواو من 

يف  ّيـةيصار ّىل مثل تلك االحتامالت املخالفة لالأصول العقالئال  ّنـه  فإ(1)الفاء

سّيام يف کتب احلديث الذي کان موردا  لعناية الناقلني والباحثني من ال  الکتابة 

الدّقة يف عدم الزيادة والنقيصة والتصحيا  ولو فتح باب هذه التوجيهات 

سواء کانا يف کالم واحد أم يف  ؛ کّل املتنافينيوالتشکيکات يف الروايات  لسار ّىل

 کالمني  ولزم منه تأسيس فقه جديد.

وما ذکره )دام ظّله( ـ من کثرة هذا النحو من االشتباهات والتصحيفات يف 

أخبارنا  مع أّن عهدته کانت عليه  وهو أعلم بام قال  فإيّن ما وجدت يف کتب 

تکون ال  يها يف مقام البحث عن الخبار ـتلك الکثرة والعناية ّل ّيـةاالستدالل

 حّجة ودليال  عىل خال  الصل  ما مل يدّل عليه الدليل املعترب.

ذکر يف مقام توجيه املوّثقة مجعا  آخر  وملّخصه: أّن  M ّّن سّيدنا االأستاذ ثمّ 

  ّيـةوالتکليف ّيـةهو الامع بني احلرمة الوضع «بیعها وثمنها حرام  »املراد بقوله: 

 أعني الوضع بلحاظ البيع  والتکليا بلحاظ الثمن  فإّن احلرمة املتعّلقة بالثمن

لعدم قبوله للصّحة والبطالن  فاملراد هو حرمة الترّص   ؛يکاد يکون وضعّيا  ال 

 يف الثمن تکليفا   وحرمة البيع وضعا .

الوضعّيه   ظاهرة يف ّيـةاآلل ّيـةّذا تعّلقت بالعناوين التوّصل وأّيده بأّن احلرمة

 .ّيـةظاهرة يف التکليف ّيـةوّذا تعّلقت بالعناوين النفس

                                                           

 . تقّدم خترجيها قبل أسطر.1
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بلحاظ البيع   ّيـةنفي احلرمة التکليف «بأس ببیع العذرة ا»واملراد من قوله: 

 . ال بأس به تکليفا  و قال: حيرم بيعها وضعا   ّنـهفکأ

  فإّن البيع لتنايف حرمة ثمن البيع مع عدم البأس بذلك البيع ؛غري تامّ  نّـهلک

ّذا کان ثمنه حمّرما  ففيه البأس ولو من حيث ثمنه  فنفي البأس عنه عىل اإلطالق 

 يف غري حمّله.

 الدراسات قد عکس المر  وقال: ويف

فقط خال   يّـةعىل نفي احلرمة التکليف« ال بأس ببيع العذرة»أّن محل قوله: 

 أّن الظاهر من قوله: الظاهر جّدا   بل الظاهر منه صّحة بيعها ونفوذه  کام

بسبب ظهور لفظ احلرمة وبقرينة ضّم الثمن ّىل البيع « ثمنهاو حرام بيعها»

هي التکليا فقط  ومقتضاه کون نفس البيع حراما  بحسب التکليا  

 صحيحا  بحسب الوضع  نظري البيع وقت النداء  أو مع هني الوالدين.

 ثّم أورد عىل نفسه بقوله:

ض صّحة البيع ال وجه حلرمته تکليفا  يف املقام  وال أن يقال: مع فر ّاّل 

جيتمع معها أيضا  حرمة الثمن  فريجع المر ّىل أن حيمل احلرمة عىل 

 .الکراهة الشديدة  فتدّبر

 ؛غري مناسب للصّحة «بأس ا»قبل ما أورده نفسه عىل کالمه: أّن  ویرد علیه

 البحرين: لّن البأس عبارة عن النقمة والعذاب. ففي جممع

 قولهو عذابنا أي  ؛مَلَّا َرَأْوا َبْأَسنَاه تعاىل: ـه قولـوالبأس: العذاب  ومن

                                                           
 .13: 1. راجع: اِلكاسب اِلرّرمة 1

 .544: 1. دراسا  يف اِلكاسب اِلرّرمة 5

 .44(: 54. الغالر )3
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ِدیَد فِیِه َبأْس  َشِدید  تعاىل:   .«َوَأنَزْلنَا احْلَ

  فنفيه نفي ّيـة  ال الوضعّيـةعذاب مناسب للحرمة التکليفوالوالنقمة 

مع عدم املحّل لتوّهم البأس يف الوضع؟   وکيا حيمل عىل الصّحة  ّيـةالتکليف

 فتدّبر جيّدا .

حرام بیعها »الذي يبدو ّىل ذهني أّن من املحتمل قوّيا  کون الملة االأوىل و

صدرت بيانا   «بأس ببیع العذرة ا»  والملة الثانية ّيـةصدرت تق «وثمنها

ني من رواية   والفرق يف هذا القول بني أن يکون الملتان فقرتّي للحکم الواقع

 واحدة  أم کوهنام روايتني مستقّلتني قد مجع بينهام سامعة يف النقل.

لو کان بيع العذرة حمّرما  لکان املناسب  بل  ّنـهيقّربه: أو ويؤّيد هذا االحتامل

فام   ّيّن رجل أبيع العذرة :زجر السائل ـ بعد قوله املتعنّي لإلمام املعصوم

إلخباره بارتکاب احلرام واملنکر عىل حرمة  ؛نکرتقول ـ عن ذلك  وهنيه عن امل

تفعل  حرام بيعها وثمنها  ال االکتفاء عىل بيان ال  بيعها  ولو بأن يقول له:

 احلکم فقط.

 ؟يل جيوز األخذ باملرّجحات يف املوّثقة

والرجوع ّىل املرّجحات للمتعارضني  ّيـةيف جواز الخذ بذي املز اجلهة الثانیة:

 مه.من الخبار وعد

لو کان املوّثقة مشتملة عىل الروايتني ـ کام يدّل ويشهد عليه الشواهد  ّنـهوليعلم أ

 يّـةمن الرتجيح باملرّجحات اخلارج ّاّل ـ فالمناص   الربعة املذکورة سابقا  

                                                           
 .54(: 41. احلديد )1

 «.بتس»، 44: 5. جممع البررين 5

 .145مّر  يف الصفرة:  .3



 129                                                                        االستدالل عىل احلرمة بالروايات اخلاّصة           /النوع الّول

 

 لعدم ّمکاهنا فيهام  مع ما هلام من الوحدة يف السند. ؛ّيـةوالخذ هبا  دون السند

ّثقة رواية واحدة متعارضة صدرها وذيلها  ففي ّمکان وأّما لو کانت املو

 الخذ باملرّجحات وعدمه وجهان  بل قوالن:

ـ ظهورا  أو انرصافا  ـ ملا ّذا کان  ّيـةعدم شمول الروايات العالج أحدمها:

ّذ موضوع  ؛التعارض بني جزئني من رواية واحدة  کام يظهر من الدراسات

ان  واحد يأمرنا  واآلخر ينهانا مثال   فيؤخذ أخبار العالج: احلديثان املختلف

 ؛ري هذا يف الزئني خلرب واحدوال جي بأحدمها ترجيحا  أو ختيريا   ويطرح اآلخر 

 لتالزمهام عادة يف االعتبار واحلکم بالصدق.

 روایة واحدة متعارضة صدريا وذیلهاکالم سیّدنا األُستاذ يف 

تشـمل  ّيــةمـن أّن الروايـات العالج M ما ذهب ّليه سّيدنا االأستاذ ثانیهام:

  وّّمـا بتنقـيح املنـا  ّي الفقرتني املتنافيتني من خرب واحد  ّّمـا بـالظهور اللفظـ

 :M   قالّيـةوّلغاء اخلصوص

مع أّن عدم الرجوع ّىل املرّجحات يف رواية مشتملة عىل حکمني متنـافيني  

ــّلم ــري مس ــه:  ؛غ ــدق قول ــال بص ــان أن يق ــرب»إلمک ــنکم اخل ــأيت ع ان ي

 ء ويروي عنـه خـال   يروي عن أيب عبداهلل»  وقوله: «املختلفان

را  ّىل النقلــني ـ  عــىل مثلهــا: ودعــوى االنصــ«ذلــك فبأّّيــا آخــذ...

                                                           

، كتاب القضاء، أبواب 343: 11؛ مستدرك الوسائل551، احلديث 133: 5. عوايل اللئايل 1

 .5، احلديث 1صفا  القايض، الباب 

. وليه: 31، احلديث 1، كتاب القضاء، أبواب صفا  القايض، الباب 114: 51. وسائل الشيدة 5

 «.لبتُّّيم نتخذ»
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املنفصلني ممنوعة جّدا   بل مناسبات احلکم واملوضوع تقتيض عموم احلکـم 

 . للمتّصلني أيضا  

  املوضوع لوجوه ّيـةلعالجيف الروايات ا« اخلربان»أّن  توضیح ذلك:

  ال املعنى االصطالحي  ّيـة  وهو الملتان اخلربّي الرتجيح يکون بمعناه اللغو

 .ّي فيشمل الفقرتني من رواية واحدة بالظهور اللفظ

ولو سّلمنا عدم الشمول لفظا   أو قلنا باالنرصا  ّىل النقلني املنفصلني  

لّن املنا  يف  ؛للمّتصلتني أيضا   وضوع تقتيض تعميم احلکمواملفمناسبة احلکم 

تعّددمها  وهذا ال  المر بالرجوع ّىل املرّجحات هو تنايف اخلربان وختالفهام 

 موجود يف النقلني املنفصلني  موجود يف النقلني املّتصلني أيضا . ّنـهاملنا   کام أ

 إشکال بعض تالمذته علیه

 واستشکل عليه بعض تالمذته بام يرجع ّىل اأمور:

ّذ موضوعها  ؛أّن جريان أخبار العالج يف الزئني خلرب واحد مشکل   أحديا:

أو  احلديثان املختلفان  واحد يأمرنا واآلخر ينهانا مثال   فيؤخذ بأحدمها ترجيحا  

شمل فال يختيريا   ويطرح اآلخر. وبالملة  أّن موضوعها تعّدد احلديث واخلرب  

 الزئني خلرب واحد.

ئني خلرب واحد متالزمان عادة يف الصدق والکذب واإلرادة أّن الز ثانیها:

 وعدمها  فال يمکن التفصيل بينهام. ّيـةالدّ 

اخلرب الواحد املشتمل عىل حکمني متنافيني  ّيـةيشکل أصل حجّ  ّنـهأ ثالثها:

اخلرب  ّيـةّذ العمدة يف حجّ  ؛يف جملس واحد  مع عدم ّمکان المع الداليل بينهام

                                                           

 .14: 1. اِلكاسب اِلرّرمة 1
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  بل يعرضون عنه يف مقام العمل  ّي يعتنون باخلرب الکذائال  وهم سرية العقالء 

 .عنه ّي حلريم املرو حفظا   ؛ّيـةوّن وّجهوه بتوجيهات ترّبع

 اإلشکاات یّـةعدم متام

 واردا  عليه.و من اإلشکاالت واملحاذير ليس  ء منها متاما  ( دام ظّله)ما ذکره 

فقط کان  ّي بالظهور اللفظ M دنا االأستاذلو متّسك سيّ  ّنـهفأل أّما األّول منها:

تنقيح املنا   ومناسبة و  ّيـةلإلشکال وجه ما  وأّما عىل مبنى ّلغاء اخلصوص

 احلکم واملوضوع فال وقع له أصال .

فألّن الرتجيح بالوجوه املعتربة رشعا  تعّبدّي وترجيح يف  وأّما الثاين منها:

 ّيـة  کأعدلّيـةفإّن الرتجيح لذي املزيف الظاهر  ال بحسب الواقع   ّيـةاحلجّ 

الراوي  والتخيري للمتکافئني  حکم ظاهرّي رشعّي  من دون ّجيابه لکشا 

ومقام الظاهر أمر واسع تابع  يّـةالواقع وکونه أمارة عليه  وّعامل التعّبد يف احلجّ 

جعل الشارع واعتباره  وللشارع التفکيك بني املتالزمني يف الصدق  ّيـةلکيف

کذب  کالتعّبد بنجاسة بدن املتويّض بامء مشکوك الطهارة والنجاسة  مع وال

ّذا »  مع أّن القاعدة يف املتعارضني هي التساقط: هـحکمه بصّحة وضوئ

بني النقلني املنفصلني   ّيـة  فکام أّن للشارع التفکيك يف احلجّ «تعارضا تساقطا

 فکذلك له التفکيك فيها يف النقلني املّتصلني. 

فالختصاص ما ذکره من عدم اعتناء العقالء بام کان بني  أّما الثالث منها:و

الصدر والذيل ارتباطا  موجبا  لرساية ّمجال الذيل ّىل الصدر يف فرض وجوده  

                                                           

 .544: 1. دراسا  يف اِلكاسب اِلرّرمة 1

 .45، اِلستلة 534: 1. راجع: الدروة الوثقى 5
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 يرتبط الصدر بالذيل يف الظهور  ومل يرس ّمجال الذيل ّىل الصدر. دون ما ّذا مل

 عىل نحوين:أّن التنايف بني الصدر والذيل  توضیح ذلك:

ما ّذا کان الذيل مرتبطا  بالصدر يف الظهور  بحيث يرسي ّمجال  أحدمها:

الذيل ّىل الصدر  کام يف القرينة وذّيا  والغاية واملغّيى  واملستثى واملستثى منه  

ا تنقض »واملمجب واملمجب عنه. ومنها: التنايف بني صدر دليل االستصحاب: 

  ّذا کان له ّطالق «إّنام تنقضه بیقنی آخرو» مع ذيله: «الیقنی أبدا  بالشّك 

 يشمل الشبهة املقرونة بالعلم اإلمجايل  فإّن شموله هلا موجب للتنايف بني صدره

 ذيله  کام حّق  يف حمّله.و

ما ّذا کان الفقرتان من خرب واحد مستقّلتني  من دون ارتبا  ظهور  ثانیهام:

ا »و  «حرام بیعها وثمنها»ة سامعة بني أحدمها بظهور اآلخر  کالتنايف يف موّثق

 . «بأس ببیع العذرة

والتعارض بني الزئني خلرب واحد ّذا کان من قبيل النوع الّول فيحکم 

هلام  وأّما ّذا کان من  ّيـةوعدم شمول الروايات العالج ّيـةعدم احلجّ و باإلمجال

وعدم شمول  ّيـةقبيل النوع الثاين فالموجب للحکم بسقوطهام عن احلجّ 

 هلام. ّيـةالروايات العالج

يف  ّيـةوبعبارة اأخرى: ّّن موضوع أدّلة العالج هو اخلربان املتّصفان باحلجّ 

                                                           

، 554: 1؛ وسائل الشيدة 11، باب األحداث اِلوجبة للطهارة، احلديث 4/11: 1. التهذيب 1

، باب الشّك يف 33: 3؛ وراجع أيضًا: الكايف 1، احلديث 1أبواب نواقض الوضوء، الباب 

 نسيه أو قّدم أو أّخر.الوضوء ومن 

، باب 44/143: 3؛ اّلستبصار 545، باب اِلكاسب، احلديث 313/1441: 4. التهذيب 5

، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب 114: 11؛ وسائل الشيدة 3عن بيع الدذرة، احلديث  النهي

 .5، احلديث 54به، الباب 
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حّد أنفسهام  ومع قطع النظر عن التعارض ـ وّن کانا بالنظر ّىل التعارض 

والتنايف بينهام غري حّجتني عند العقالء. والزآن من رواية واحدة أيضا  کذلك 

عقالء   مع قطع النظر عن تعارضهام ـ فإن کان مراد القائل  ّيـةفان باحلجّ مّتص

 من عدم حّجّيتهام عند العقالء أهّنام غري حّجتني  ولو مع فرض عدم التعارض

  وّن کان مراده أهّنام غري حّجتني مع فرض التنايف بني الفقرتني فهو کام ترىو

م حّجّيتهام بالنظر ّىل التعارض التعارض والتنايف بينهام فأقول: ّّن فرض عد

والتنايف غري موجب لرفع اليد عن أدّلة العالج  بل الفرض کذلك حمّق  ملوضوع 

 تلك الدّلة  وهوالتعارض واالختال .

وکيا کان  ّن کانت املوّثقة مشتملة عىل روايتني مستقّلتني متنافيتني ـ کام 

تني  وقلنا بجريان أدّلة العالج اخرتناه ـ أو کانت رواية واحدة ذا فقرتني متنافي

يف الفقرتني من رواية واحدة أيضا  ـ کام اخرتناه أيضا  ـ فالبّد من ّعامل قواعد 

لعدم ّمکان المع الداليل بينهام  لّن التنايف بينهام يکون بنحو  ؛العالج بينهام

 عرفا   غري مقبول ّيـةأّن الموع املذکورة سابقا  کّلها ترّبعو  التباين الکيّلّ 

ّن سندمها واحد فال يمکن الرتجيح بينهام باملرّجحات حيث ّو عقالء  و

أّن    وقد تقّدمّيـةّىل املرّجحات اخلارج عن الرجوع ّاّل   فالمناص ّيـةالسند

ا بأس »هو الرتجيح بموافقة الکتاب  حيث ّّن مجلة  ّيـةأقدم املرّجحات اخلارج

وّطالقه يف العقود والتجارة عن تراض عىل موافقة لعموم الکتاب  «ببیع العذرة

  هذا مع کوهنا موافقة البيع عىل اخلصوص  کام مرّ  ّيـةالعموم ويف حلّ 

 .«حرام بیعها وثمنها»للسهولة  فريّجح عىل مجلة 

                                                           
 .145. تقّدم يف الصفرة: 1

 .145. مّر يف الصفرة: 5
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 يف إرساء حکم العذرة إىل سائر النجاسات

 هل يمکن ّرساء حکم العذرة ّىل سائر النجاسات؟  اجلهة الثالثة:

لو سّلمنا حرمة التکّسب بالعذرة  فهل يمکن ّرساء احلکم ّىل سائر  ثمّ 

 ؟النجاسات  کالبول والدم وامليتة والکلب واخلنزير  أم ال

أّن التعّدي من العذرة ّىل سائر النجاسات مشکل   بل ممنوع  کام  واحلّق:

قارة املهانة واحل ّيـة  ملا يف التکّسب هبا من خصوص M اختاره سّيدنا االأستاذ

 :M قال .ّيـةاملانعة من التعّدي وّلغاء اخلصوص

عىل فرض تسليم داللة الرواية عىل حرمـة بيـع العـذرة تکليفـا    ّنـهثّم ّ

  فهـل ّيــةومحل حرمـة البيـع عـىل التکليف  بتسليم مجع شيخ الطائفة

يمکــن ّرساء احلکــم ّىل ســائر النجاســات  کــالبول والــدم وغريمهــا  

واسـتفادة أّن حرمـة بيـع العـذرة لقـذارهتا  ّيــةوصبدعوى ّلغـاء اخلص

عرفا   فـإّن الطبـاع تتنّفـر عـن  ّيـةملنع ّلغاء اخلصوص ؟ونجاستها  أم ال

تتنّفر عن غريهـا  وأّن يف بيعهـا نحـو مـن مهانـة للنفـوس ال  العذرة ما

اآلبية  ولعّل الشارع القدس مل يرض للمـؤمن تلـك املهانـة والـدناءة  

يفا   بخال  سائر النجاسات  کاخلمر واخلنزير والکلب فحّرم بيعها تکل

 حّتى البول  فال يمکن ّرساء احلکم ّليها  وهو الرجح.

 وأّما خرؤ سائر احليوانات الغري املأکولة  فالظاهر صدق العذرة عليها.

عن عذرة اإلنسان  وّرساء  ّيـةولو سّلم عدم الصدق  فإلغاء اخلصوص

                                                           

، كتاب 44: 3؛ اّلستبصار 545و  541، باب اِلكاسب، ذيل احلديث 313ـ  315: 4هذيب . الت1

 .3و  5اِلكاسب، باب النهي عن بيع الدذرة، ذيل احلديث 
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 .نجسة غري بعيد  وّن ال خيل عن ّشکالاحلکم ّىل سائر العذرات ال

لعّل الشارع القدس مل يرض »قال:  ّنـهأ ّاّل تاّم   M سّيدنا االأستاذما ذکره 

والوىل  بل املتعنّي أن يقال: لعّل الشارع القدس مل « للمؤمن تلك املهانة والدناءة

ِ يرض لإلنسان الذي کّرمه بقوله تعاىل:  ْمنَا َبن تلك املهانة  آَدمَ  یَوَلَقْد َکرَّ

  ولطفا  عىل ّيـةيکون ألطافا  يف الحکام العقل ّيـةوالدناءة  فإّن الحکام الرشع

 اإلنسان  ومشرتکا  بني املسلم وغري املسلم من بني آدم.

 الروایات اخلاّصة يف حرمة بیع اخلمر وسائر املسکرات

 ما وردت يف اخلمر. الطائفة الثانیة:

 يف اإلشارة ّىل الروايات ومجعها بقوله: M ا االأستاذولقد أجاد سيّدن

ومنها: ما وردت يف اخلمر  وهـي روايـات مستفيضـة متقاربـة املضـمون  

عقـاب و  جامع الخبـارو  املقنعو  الفقيهو  الکايفعن  ّيـةمرو

ــامل ــائم اإلســالمو  الع ــو  دع ــّب اللبــاب و  ه الرضــاـفق ل

                                                           

 .14ـ  14: 1. اِلكاسب اِلرّرمة 1

 .14(: 11. اإلِساء )5

 ، كتاب اِلديشة، باب بيع الدصري واخلمر.534: 4. الكايف 3

 .43، باب اِلدايش واِلكاسب و...، احلديث 144/534: 3. الفقيه 5

 .541. اِلقنع: 4

 .113، الفصل 154. جامع األخبار: 4

 .544. ثواب األعمل وعقاب األعمل: 1

 ، ذكر ما ّني عن بيده.5، كتاب البيع، الفصل 11: 5. دعائم اإلسالم 4

 ، باب رشب اخلمر والغناء.511. لقه الرضا: 1
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وأسنادها وّن ال ختـل عـن خدشـة  لکـن   وايل اللئايلعو  نديواللر

 يمکن دعوى الوثوق واالطمينان بالصدور ّمجاال .

يف اخلمر  لعن رسول اهلل: »  قالففي رواية جابر عن أيب جعفر

عرشة: غارسها  وحارسها  وعارصها  وشارهبا  وساقيها  وحاملها  

   وقريب منها غريها.«هاواملحمولة ّليه  وبائعها  ومشرتّيا  وآکل ثمن

وال شبهة يف داللتها عىل املّدعى يف خصوص اخلمر  فإّن الظاهر من 

لعن البائع واملشرتي يف مقابل آکل الثمن  أهّنام بام هلام من العنوان 

شرتاء حمّرمان  وّن مل يرتّتب عليهام واال  فيظهر منه أّن البيع ملعونان

 .ل واالنتقالأي النق ؛أثرمها املطلوب رشعا  

هذا کّله يف اخلمر  وأّما غريها من النجاسات  فإرساء احلکم من اخلمر ّليها 

من حيث احلرمة واملفسدة ممّا ليست يف  ةيّ ن خصوصـملا يف اخلمر م ؛فغري جائز

 غريها.

وأّما سائر أنواع املسکرات  ففي مکاسب سّيدنا االأستاذ: أّن الظاهر کوهنا 

 بحکمها  قال:

                                                           

 .3، احلديث 51، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 145: 13سائل . نقل عنه يف مستدرك الو1

 .11ـ  44، احلديث 445: 3. عوايل اللئايل 5

، كتاب التجارة، أبواب ما 555: 11؛ وسائل الشيدة 5، باب النوادر، احلديث 551: 4. الكايف 3

، أبواب األرشبة ، كتاب األطدمة واألرشبة314: 54؛ و 5، احلديث 44يكتسب به، الباب 

 .1، احلديث 35اِلرّرمة، الباب 

. ّل من حيث كوّنم يتكالن مال الغري لبطالن اِلداملة، لإّن ذلك خمالف للظاهر؛ حيث إّن الظاهر 5

 «.لإّن الظاهر»من الدناوين اِلتخوذة يف األدّلة اِلوضوعّيـة، كم أشار إليه بقوله: 

 .14ـ  11: 1. اِلكاسب اِلرّرمة 4
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الحتامل صدقها عليها ولو  ؛الظاهر کون سائر املسکرات بحکمهانعم  

ببعض املناسبات  ولعموم التنزيل يف روايات عديدة  کرواية أيب الارود  

 .«أّما اخلمر فکّل مسکر من الرشاب ّذا أمخر فهو مخر»وفيها: 

:   قـال: قـال رسـول اهللورواية عطاء بن يسار  عـن أيب جعفـر

 .«وکّل مسکر مخر کّل مسکر حرام»

ّّن اهلل »  قـال: بـن يقطـني  عـن أيب احلسـن املـايض عيلّ وصحيحة 

عّزوجّل مل حيّرم اخلمر السمها  ولکن حّرمها لعاقبتها  فـام کـان عاقبتـه 

 ّىل غري ذلك.  «عاقبة اخلمر فهو مخر

إلطالق التنزيل  ولّن احلمل  ؛تکاد ختفىال  فإّن داللتها عىل املطلوب

 االحّتاد  وبعد عدم کونه تکوينا  البّد من تصحيحه  وتصحيح يقتيض

 الدعوى  کوهنام واحدا  من مجيع الهات يف الترشيع. 

لعدم وجاهة احلمل وصّحته مع  ؛واحلمل عىل بعض اآلثار  غري وجيه

أن تکون سائر  ّاّل يف حرمة الرشب مثال    ّاّل اختالفهام يف مجيع اآلثار 

                                                           

، كتاب األطدمة واألرشبة، أبواب األرشبة 544: 54؛ وسائل الشيدة 144: 1سري القّمي . تف1

 .4، احلديث 1اِلرّرمة، الباب 

: 1؛ التهذيب 3حّرم كّل مسكر قليله وكثريه، احلديث  ، باب أّن رسول اهلل544: 4. الكايف 5

؛ وسائل 511ديث ، باب الذبائح واألطدمة وما حيّل من ذلك وما حيرم منه، احل111/545

 .4، احلديث 14، كتاب األطدمة واألرشبة، أبواب األرشبة اِلرّرمة، الباب 354: 54الشيدة 

؛ 5، باب أّن اخلمر إّنم حّرمت لفدلها لم لدل لدل اخلمر لهو مخر، احلديث 515: 4. الكايف 3

احلديث  ، باب الذبائح واألطدمة وما حيّل من ذلك وما حيرم منه،115/544: 1التهذيب 

، 11، كتاب األطدمة واألرشبة، أبواب األرشبة اِلرّرمة، الباب 355: 54؛ وسائل الشيدة 551

 .1احلديث 



 1 ج/کتاب املکاسب                                                                                                                                           112

 

فيحتاج ّىل دعوى اأخرى  وهي خال  الظاهر  بل اآلثار بحکم العدم  

 احلمل مع موافقتهام يف مجلة من اآلثار  يعّد غري وجيه عرفا .

ّن شئت قلت: ّّن مقتىض حتکيم تلك الروايات عىل الروايات املشتملة و

أّن ما ثبت هلا يف تلك  «...اخلمر وبائعها لعن رسول اهلل»عىل 

ت  فإّن هذه الروايات منّقحة ملوضوعها  الروايات  ثبت لسائر املسکرا

 . ومعه ال جمال للتشکيك يف الداللة

 أّن الروايات املنّزلة لکّل مسکر منزلة اخلمر  غري مفيد للعموم. وفیه:

ذلك لّن الرواية االأوىل ـ رواية أيب الارود ـ صدر لتفسري اخلمر الوارد يف و

ْمُر َواملَْ قوله تعاىل:  اَم اخْلَ یَْطانِ إِنَّ   ال ْیِّسُ َوااْنَصاُب َوااْزاُم ِرْجس  ِمْن َعَمِل الشَّ

لتفسري اخلمر الوارد يف سائر الدّلة  فيفيد ترتيب أثر اخلمر الذي رّتب عليه يف 

 سائر اآلثار.ال  اآلية الرشيفة عىل کّل مسکر 

 بن يقطني عيلّ وأّما الرواية الثانية ـ رواية عطاء بن يسار ـ والثالثة ـ صحيحة 

سائر اآلثار  بقرينة الروايات ال  ـ فتحمالن عىل التنزيل يف خصوص احلرمة 

 الکثرية الداّلة عىل أّن کّل مسکر حرام.

 بعبارة اأخرى: أّن شّم احلديث يقتيض أن يکون التنزيل يف خصوص احلرمةو

 عموم اآلثار.ال 

ن يسار ضعيفة بجهالة هذا  مع أّن رواية أيب الارود مرسلة  ورواية عطاء ب

                                                           

، كتاب التجارة، 555: 11؛ وسائل الشيدة 14، باب شارب اخلمر، احلديث 314: 4. الكايف 1

 .3، احلديث 44أبواب ما يكتسب به، الباب 

 .14ـ  14: 1. اِلكاسب اِلرّرمة 5

 .14(: 4اِلائدة ) .3



 119                                                                        االستدالل عىل احلرمة بالروايات اخلاّصة           /النوع الّول

 

 نفس عطاء بن يسار. 

 M نعم  عموم التنزيل يف خصوص أخبار الفّقاع ـ کام ذکره سّيدنا االأستاذ

 تاّم ويف حمّله  ودونك أخباره:

 ؟ـ أسأله عن الفّقاع صحيحة الوّشاء  قال: کتبت ّليه ـ يعني الرضا منها:

ال: وقال ـق  «اخلمر شارب ، ومن رشبه کان بمنزلة، ويو مخر  حرام  »قال: فکتب: 

ال ـقو  «هـعه، وجلّلدت شاربـلو أّن الدار داري لقتلت بائ»: احلسن الخريأبو

يي مخرية استصغريا »: الـقو «حّده حّد شارب اخلمر» واحلسن الخريـأب

 .«الناس

  ما تقول يف رواية سليامن بن جعفر  قال: قلت ليب احلسن الرضا ومنها:

یا سلیامن! فال ترشبه، أما یا سلیامن لو کان  جمهول   يو مخر  » ؟ فقال:رشب الفّقاع

 .«احلکم يل، والدار يل جلّلدت شاربه، ولقتلت بائعه

أسأله عن الفّقاع؟  رواية ابن فّضال  قال: کتبت ّىل أيب احلسن ومنها:

 .«يو اخلمر، وفیه حّد شارب اخلمر»فقال: 

                                                           
، باب الذبائح واألطدمة وما 154/454: 1؛ التهذيب 1، باب الفّقاع، احلديث 553: 4. الكايف 1

، باب حتريم رشب الفّقاع، 14/341: 5؛ اّلستبصار 514حيّل من ذلك وما حيرم منه، احلديث 

ِلرّرمة، الباب ، كتاب األطدمة واألرشبة، أبواب األرشبة ا344: 54؛ وسائل الشيدة 4احلديث 

 .1، احلديث 54

، باب الذبائح 155/431: 1؛ التهذيب 14و  1، باب الفّقاع، احلديث 553و  555: 4. الكايف 5

، باب حتريم 14/344: 5؛ اّلستبصار 515واألطدمة وما حيّل من ذلك وما حيرم منه، احلديث 

رشبة، أبواب األرشبة ، كتاب األطدمة واأل344: 54؛ وسائل الشيدة 4رشب الفّقاع، احلديث 

 .5، احلديث 54اِلرّرمة، الباب 

، باب الذبائح واألطدمة 155/435: 1؛ التهذيب 14، باب الفّقاع، احلديث 555: 4. الكايف 3

، كتاب األطدمة 344: 54؛ وسائل الشيدة 541وما حيّل من ذلك وما حيرم منه، احلديث 

 .5حلديث ، ا51واألرشبة، أبواب األرشبة اِلرّرمة، الباب 
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 عن الفّقاع؟ فقال: قال: سألت أبا عبداهلل موّثقة عاّمر بن موسى  ومنها:

 .«يو مخر  »

لقتلت »فإّن هذه الروايات تدّل عىل عموم التنزيل بقرينة ما ورد يف ذيلها: 

 .«بائعه وجلّلدت شاربه

أّن الروايات ّّنام تکون داّلة عىل حرمة التکّسب باخلمر  فتحّصل ممّا ذکرنا:

 التکّسب بسائر املسکرات.والفّقاع  من دون أن تدّل عىل حرمة 

قضاء  لتنقيح املنا  وّلغاء  ؛لکّن احلّ  حرمة التکّسب بسائر املسکرات أيضا  

املستندة ّىل الروايات  فإّن العر  حيکم بأّن املنا  يف  ّيـةالعرف ّيـةاخلصوص

 حرمة بيع اخلمر هو ّسکاره  وهو موجود يف غري اخلمر من سائر املسکرات.

بن يقطني  املذکورة  عيلّ يف صحيحة  ات أيضا   کقولهويدّل عليه الرواي

إّن اهلل ـ عّزوجّل ـ مل حيّرم اخلمر اسمها، ولکن حّرمها لعاقبتها، فام کان »سابقا : 

فحّرم اهلل »يف رواية ّسحاق بن عاّمر:    وکقوله«عاقبته عاقبة اخلمر فهو مخر

 .«لك کّله لهکّل مسکر، فأجاز اهلل ذ اخلمر، وحّرم رسول اهلل

مکن ّرساء احلکم وال ي والخيفى أّن املستفاد من الروايات حرمة بيع اخلمر 

  يف اخلمر ليست يف غريها  کام مرّ  ّيـةخلصوص ؛ّىل بيع سائر العيان النجسة

                                                           

، باب الذبائح واألطدمة 155/434: 1؛ التهذيب 13، باب الفّقاع، احلديث 555: 4. الكايف 1

، كتاب األطدمة 344: 54؛ وسائل الشيدة 514وما حيّل من ذلك وما حيرم منه، احلديث 

 .5، احلديث 51واألرشبة، أبواب األرشبة اِلرّرمة، الباب 

 .114. تقّدم خترجيها يف الصفرة: 5

، كتاب األطدمة واألرشبة، أبواب األرشبة 335: 54؛ وسائل الشيدة 311. بصائر الدرجا : 3

 .54، احلديث 14اِلررّمة، الباب 

 .114. مّر يف الصفرة: 5
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يف اخلمر عرشة  وقد سبقت  فإّن شارب اخلمر جيّلد  ولعن رسول اهلل

شديدة  حّتى قال بعض الفقهاء: أّن رشبه    وأّن حرمة رشب اخلمر رواياته

منه  ّيـةيمکن ّلغاء اخلصوصال  ّيـة. فللخمر خصوصولو لالستشفاء حمّرم

 وتعميم احلکم ّىل سائر أعيان النجسة.

نجس  ومحله عىل  ّنـهمخر  ال ل ّنـهل ؛بل لك أن تقول: ّّن بيع اخلمر حرام

 النجاسة خال  الظاهر.

 بیع اخلنزیر والکلب واملیتة الروایات اخلاّصة يف

 ما ورد يف بيع اخلنزير والکلب وامليتة وغريها: الطائفة الثالثة:

السحت ثمن املیتة، وثمن »  قال:   عن أيب عبداهللموّثقة السکوين منها:

 .«الکلب، وثمن اخلمر، ومهر البغي، والرشوة يف احلکم، وأجر الکاين

 ـ يف حديث ـ أّن رسول اهلل داهللرواية أيب بصري  عن أيب عب ومنها:

 .«یصطاد من السحتا  ثمن اخلمر، ومهر البغي، وثمن الکلب الذي»قال: 

أجر الزانیة سحت، وثمن الکلب الذي » :مرسلة الصدوق  قال: قال ومنها:

لیس بکلب الصید سحت، وثمن اخلمر سحت، وأجر الکاين سحت، وثمن املیتة 
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 .«العظیم اهللکم، فهو الکفر بسحت، فأّما الرشا يف احل

ما روي عن محّاد بن عمرو وأنس بن حمّمد  عن أبيه  مجيعا  عن جعفر بن  ومنها:

من السحت ثمن املیتة،  !عيلّ یا » ـ قال: لعيلّ  ّي النب ةيّ حمّمد  عن آبائه ـ يف وص

 .«وثمن الکلب، وثمن اخلمر، ومهر الزانیة، والرشوة يف احلکم، وأجر الکاين

عن الغلول  فقال:  موّثقة عاّمر بن مروان  قال: سألت أبا جعفر ومنها:

کّل يشء غّل من اإلمام فهو سحت، وأکل مال الیتیم وشبهه سحت، والسحت »

أنواع کثرية، منها: ُاجور الفواجر، وثمن اخلمر والنبیذ واملسکر والربا بعد البّینة، 

 .«العظیم جّل اسمه وبرسوله اهللفأّما الرشا يف احلکم، فإّن ذلك الکفر ب

السحت أنواع کثرية، منها: »: رواية سامعة  قال: قال أبو عبداهلل ومنها:

کسب احلّجام إذا شارط، وأجر الزانیة، وثمن اخلمر، وأّما الرشا يف احلکم، فهو 

 .«العظیم اهللالکفر ب

کان ما فيها من هذه الخبار عىل حرمة بيع مثل امليتة وغريه ـ مل ويف دالة

 السحت ـ ّشکال ومنع.

يستعمل يف احلرام  ّنـهذلك ال ملا ذکر من عدم ظهور السحت يف احلرمة  وأو
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 ّاّل لّن لفظ السحت  وّن استعمل يف الکراهة أيضا    ؛مّرة ويف املکروه أخرى

أّن الظاهر من ّطالقه هو احلرمة واخلباثة املطلقة  مضافا  ّىل أّن وحدة السياق 

  فإّن مهر ّيـةأيضا  تقتيض استعامله يف اخلباثة الشديدة املالزمة للحرمة الرشع

 البغي والرشوة وأجر الکاهن حمّرم قطعا .

الثمن ّّنام تکون بام هو ثمن هلذه االأمور  ال بام أّن الترّص  فيه  ّيـةبل لّن سحت

خمالا لظهور  ـهنّ ترّص  يف مال الغري حّتى تدّل عىل حرمة البيع وبطالنه  حيث ّ

بدليل  ومن املعلوم أّن حرمة الثمن  ّاّل صار ّليه فال ي  ّيـةالعناوين يف املوضوع

  وال ّيـةيدّل عىل حرمة البيع تکليفا   ال بالداللة املطابقال  وکونه سحتا  بام هوهو

 .ّيـة  کام هو واضح  بل وال بالداللة االلتزامّيـةالتضّمن

ملا بينهام من املالزمة   ؛مستلزم حلرمة البيع ّنـه أّّن حرمة الثمن بام إن قلت:

 .ّيـةفتدّل عىل حرمة البيع بالداللة االلتزام

ملا بينهام من املالزمة  ال  ؛مستلزم للحرمة الغريي املقّدمي نّـهنعم  لک قلت:

ال  ّنـهرمة املقّدمي بام أواحل  فإّن البيع مقّدمة لتحصيل الثمن  ّيـةاحلرمة النفس

يوجب متابعته ال  يف خمالفتها استحقاق العقوبة  کام أّن الوجوب املقّدمييکون 

 استحقاق املثوبة  فوجودها کعدمها  کام ال خيفى.

هذا مضافا  ّىل عدم اإلطالق للروايات  فإهّنا يف مقام عّد أنواع السحت  ال 

يتة ثمن ما فيها من مثل الکلب وامل ّيـةيف مقام بيان املعدود  فتدّل عىل سحت

 وغريها يف الملة  ال عىل اإلطالق.

السحت »: وعليك النظر ثانيا  ّىل موّثقة عاّمر ورواية سامعة  ففيهام قوله

حّتى تعلم ظهورها يف العّد  « منها...ومنها...»  ثّم بّينها بقوله: «أنواع کثرية
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من السحت ثمن  !عيلّ یا »من قوله:  ّي النب ّيـةوکذلك المر يف رواية وص

  ونحوها رواية أيب بصري  ففيها جعل ثمن اخلمر وغريها من السحت  «یتة...امل

ملا فيها من محل ثمن امليتة و... عىل السحت  فهذه  ؛بل ومثلها موّثقة السکوين

 الخبار ظاهرة فيام ذکرناه من أهّنا يف مقام العّد ال املعدود.



 

 

 

 

 ت الرشیفةااستدال عىل احلرمة باآلیا

 قد استدّل عىل حرمة التکّسب بالعيان النجسة بآيات: هّنـثّم ّ

ْمُر َوامْلَْیِّسُ َواألقوله تعاىل:  منها: اَم اخْلَ َا الَِّذیَن آَمنُوا إِنَّ ْزاُم ْنَصاُب َواألَیا َأُّيه

ُکْم ُتْفلُِحونَ  یَْطاِن َفاْجَتنُِبوُه َلَعلَّ  .ِرْجس  ِمْن َعَمِل الشَّ

ما يف املکاسب املحّرمة: أّن وجوب االجتناب متفّرع تقريب االستدالل عىل 

 ؛الرجس لذلك  وأّن املذکورات واجبة االجتناب ّيـةعىل الرجس  فيدّل عىل علّ 

لکوهنا رجسا   فتدّل اآلية عىل وجوب االجتناب عن کّل رجس  ومقتىض ّطالق 

 .وجوب التجنّب عنه  االجتناب عن مجيع التقّلبات  ومنها: البيع والرشاء

أّن وجوب التجنّب يف اآلية الرشيفة متفّرع عىل الرجس  ومحل  وفیه أّوا :

ملا يف  ؛الرجس مطلقا  أو يف خصوص املورد عىل النجاسة املعهودة مشکل  بل ممنوع

 يطل  عليها النجاسة املصطلحة.ال  اآلية من ذکر امليرس والنصاب والزالم  فإهّنا

الرشيفة أّن وجوب االجتناب متفّرع عىل الرجس  أّن الظاهر من اآلية وثانیا :

يمکن لنا ال  الذي هو من عمل الشيطان  وکون اليشء من عمله بأّي معنى کان 

ومع الشّك يف کون  ء من عمله ـ کغري اخلمر  ببيان من الشارع  ّاّل ّحرازه 

يصّح االستدالل حلرمة بيعه ورشائه بام يف اآلية من وجوب ال  ـ من النجاسات
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   کام ال خيفى.ّيـةمن التمّسك بالدليل يف الشبهة املصداق ّنـهحيث ّ ؛االجتناب

وبعبارة أوضح: أّن جعل املذکورات يف اآلية الرشيفة من عمل الشيطان ّّما 

استنادا  ّىل  ؛مصنوعاته  کام احتمل يف اخلمرو بمعنى أهّنا من مبدعات الشيطان

کون تلك االأمور نفسها من عمل  ّّما من جهةو بعض الخبار الواردة فيها 

الشيطان اّدعاء   وّّما من جهة کون الفعال املتعّلقة هبذه االأمور والترّص  فيها 

من عمل الشيطان. وعىل کّل االحتامالت  البّد من ّحراز الصغرى  الذي هو 

املوضوع يف اآلية الرشيفة من اخلارج  حتّى ينطب  الکربى املوجود يف اآلية 

يکاد يمکن ّحرازه بنفس اآلية الرشيفة  لعدم تکّفل الدّلة إلثبات ال  ّذ ؛عليه

موضوع نفسها.

أّن االجتناب عن اليشء ّّنام يکون ظاهر يف اجتناب ما يناسب ذلك  وثالثا :

اليشء  ال يف اجتناب مجيع ما يکون مربوطا  به  فاالجتناب عن اخلمر عبارة عن 

ارة عن ترك اللعب به  وعن الصنام برتك ترك رشهبا  واالجتناب عن امليرس عب

 العبادة له  فأين الداللة فيها عىل وجوب االجتناب عن مجيع التقّلبات؟

َبائَِث َوَیَضُع َعنُْهْم قوله تعاىل:  منها:و ُم َعَلیِْهُم اخْلَ رِّ ُم الطَّیَِّباِت َوحُيَ َوحُيِله هَلُ

ُيْم َواأل  .مْ َکاَنْت َعَلْیهِ  یْغالَل الَّتِ إرِْصَ

تقريب االستدالل: أّن اآلية الرشيفة بعمومه تدّل عىل حرمة کّل ما کان 

خبيثا   وبإطالقه عىل حرمة مجيع التقّلبات  ومنها: البيع والرشب. والنجاسات 

من أظهر مصادي  اخلبائث عرفا   فيحرم الترّص  فيها بأنواع الترّصفات  

 ومنها: بيعها ورشائها والتکّسب هبا.

فإّن اآلية ناظرة عرفا  ّىل أکل الطّيبات واخلبائث  ال ّىل سائر  ؛خيفىا ما وفیها
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الترّصفات  مع أّن اخلبائث مقولة بالتشکيك عرفا   فإّن اليشء الواحد بالنسبة 

يکون خبيثا   مثال : الدم ال  ّىل ترّص  خاّص خبيث   وبالنسبة ّىل ترّص  آخر

 يکون خبيثا .ال  بة ّىل بيعه ورشائهبالنسبة ّىل أکله خبيث عرفا   وبالنس

َا قوله تعاىل:  ومنها: ْر * املُ َیا َأُّيه ْ * َوثَِیاَبَك َفطَهِّ ُر* ُقْم َفَأنِذْر * َوَربََّك َفَکربِّ ثِّ دَّ

ْجَز َفاْيُجرْ   .َوالره

لّن السورة  ؛واالستدالل هبا أضعا من االستدالل باآليتني السابقتني

النازلة يف أوائل البعثة وظهور الدعوة  حّتى قيل: ّهّنا  ّيـةکّ الرشيفة من السور امل

أّول سورة نزلت من القرآن  ومال بعضهم ّىل أّن النازل أّوال  هي اآليات السبع 

الواقعة يف أّول السورة  واحتمل بعضهم أن تکون السورة أّول ما نزل عىل 

 أّول البعثة. عند المر بإعالن الدعوة بعد ّخفائها مّدة يف النبّي 

من السور  وکيا کان  فاملتيّقن أّن السورة من أوائل ما نزل عىل النبّي 

 ؛ومن البعيد  بل غري الصحيح  کون املراد من الرجز  النجس املعهود  القرآنية

ملا فيه من نزول القرآن عن مرتبته العالية السامية  ممّا فيه حتّدى الناس من اإلتيان 

ثله  بالمر برتك بيع الدم أو امليتة مثال  وهبجره يف أوائل البعثة بآية  بل ومجلة م

وباآليات النازلة فيها  مع أّن من املعلوم عدم کون ذلك بمهّم أصال   فضال  عن 

من کون املراد من الرجز غري العيان النجسة يف  ّاّل املوجبة لذلك  فالبّد  ّيـةالمه

 يذا أّوا .ر هبجرها وبالتکّسب هبا. اآلية النازلة يف أوائل البعثة والم

أّن الرجز مل يأت بمعنى العني النجس يف التفاسري  بل يف التفاسري له  وثانیا :

 ثالثة: ففي تفسري امليزان: معان  
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  العذاب  واملراد هبجره هجر سببه   يل: الرجز ـ بضّم الراء وکرسها ـق

وقيل: الرجز اسم  .وهو اإلثم واملعصية  واملعنى اهجر اإلثم واملعصية

لکّل قبيح مستقذر من الفعال والخالق  فالمر هبجره أمر برتك کّل 

رتضيه مطلقا   أو أمر برتك خصوص الخالق الرذيلة وال ي ما يکرهه اهلل

 .. وقيل: الرجز هو الصنم  فهو أمر برتك عبادة الصنام الذميمة...

ىل حرمة التکّسب بالعيان النجسة لو سّلمنا أّن اآليات والروايات داّلة عثّم 

يکون هلا منفعة حمّللة مقصودة  وأّما ّذا کانت هلا ال  تکليفا   لکانت خمتّصة بام

 ؛دّل هذه الدّلة عىل حرمتهفال تمنفعة حمّللة مقصودة  ولو نادرا  وبيعت لذلك  

: وذلك لّن املنساق من اآليات والروايات ّىل الذهن هو ذلك  فإذا قيل مثال  

حّرم عليکم بيع امليتة  يتبادر ّىل الذهن أهّنا حمّرمة ّذا بيعت للمنافع املحّرمة  

 کالرشب  ال املنافع املحّللة املقصودة للعقالء.

مع وسعة نظره ودّقته   مضافا  ّىل ذهاب الشيخ العظم ّليه ویؤّید ذلك،

احلائط  استثناء بعض العيان النجسة  ککلب الصيد  وکلب املاشية  وکلب

 ةلوجود املنفع ّاّل يکون ال  والزرع  فإّن استثنائها عن حرمة بيع العيان النجسة

  املحّللة املقصودة هلا  ولعّل الروايات الداّلة عىل عدم البأس ببيع العذرة

تقوية الرايض و أي ّىل بيعها ملنافعها املحّللة  کالتمسيد  ؛ناظرة ّىل ذلك

للزراعة أيضا .
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 األثامن املأخوذة يف مقابل األعیان النجسة حرمة

ثّم ّّن الثامن املأخوذة يف مقابل العيان النجسة هل هي سحت وحمّرم 

بعنوان أهّنا ثمن النجس واحلرام  أو بام أهّنا ترّص  يف مال الغري؟ فإن کان 

  بعنوان أهّنا ترّص  يف مال الغري فيدّل عىل احلکم الوضعّي  وهو بطالن املعاملة

هل يدّل عىل  ّنـهوّن کان بعنوان أهّنا ثمن النجس واحلرام  فيقع البحث يف أ

؟أو وضعا   أم ال حرمة املعامالت تکليفا  

 :M قال سّيدنا االأستاذ

الهة الثانية  وهي أيضا  مهّمة أصيلة يف املقام: هي أّن الثامن املأخوذة 

ن النجس أو احلرام  يف مقابل العيان النجسة  هل هي حمّرمة بعنوان ثم

 أو ثمن اخلمر واخلنزير وغريمها؟

بعبارة اأخرى: أّن املکسب ـ بمعنى ما يکتسب ـ حرام  وهذا غري و

ّّن اهلل ّذا »املعرو :  ّي حرمة الترّص  يف مال الغري. ويدّل عليه النبو

 .«حّرم شيئا  حّرم ثمنه

 تعاىل ّذا حّرم ّّن اهلل: »ما عن عوايل اللئايل  عن النبّي وقريب منه 

                                                           
بواب ما ، كتاب التجارة، أ13: 13؛ مستدرك الوسائل 341، احلديث 114: 5. عوايل اللئايل1

 .414/5145: 1؛ مسند أَمد 4، احلديث 4يكتسب به، الباب 
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 .«عىل قوم أکل  ء حّرم عليهم ثمنه

قال »  عن آبائه  قال: وعن نوادر الراوندي  عن موسى بن جعفر

: ّّن أخو  ما أخا  عىل اأّمتي من بعدي  هذه املکاسب رسول اهلل

 .«والربا ّيـةاملحّرمة والشهوة اخلف

 .ويف الکايف عن الربقي مرسلة نحوها

 أّن املکاسب مجع املکسب  بمعنى ما يکتسب  وهو ثمن بناء  عىل

 املحّرمات  تأّمل.

ّّن رجال  من : »  قالويف صحيحة حمّمد بن مسلم  عن أيب عبداهلل

راويتني من مخر  فأمر هبام رسول  ثقيا أهدى ّىل رسول اهلل

 .«فأهريقتا  وقال: ّّن الذي حّرم رشهبا حّرم ثمنها اهلل

 ؛دّل عىل مالزمة حرمة اليشء رشبا  أو أکال  أو انتفاعا  وهي تشعر أو ت

 حلرمة ثمنه.

                                                           

، كتاب التجارة، أبواب ما 13: 13؛ مستدرك الوسائل 554، احلديث 141: 1. عوايل اللئايل 1

، كتاب البيوع، باب يف ثمن اخلمر واِليتة، 544: 3؛ سنن أيب داوود 4يكتسب به، احلديث 

 .451/5414؛ و ص 435/5551: 1؛ مسند أَمد 3544احلديث 

، كتاب 41: 13؛ مستدرك الوسائل «.إّن أخوف ما أختّوف...»، وليه: 41/144. النوادر: 5

 .3، احلديث 3التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 

، كتاب التجارة، 41: 11؛ وسائل الشيدة 1، باب اِلكاسب احلرام، احلديث 155: 4. الكايف 3

 .1احلديث ، 1أبواب ما يكتسب به، الباب 

، باب الغرر 134/441: 1؛ التهذيب 5، باب بيع الدصري واخلمر، احلديث 534: 4. الكايف 5

، 553: 11؛ وسائل الشيدة 15واِلجازلة ورشاء الرسقة وما جيوز من ذلك وما ّل جيوز، احلديث 

 .1، احلديث 44كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 
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  قال: سألته عن ثمن اخلمر؟ ويف رواية أيب بصري  عن أيب عبداهلل

رواية مخر بعد ما حّرمت اخلمر  فأمر هبا  أهدي ّىل رسول اهلل»قال: 

يا  من خلفه: أن تباع  فلاّم أن مّر هبا الذي يبيعها ناداه رسول اهلل

صاحب الرواية ّّن الذي حّرم رشهبا فقد حّرم ثمنها  فأمر هبا فصّبت يف 

البغي وثمن الکلب الذي ال يصطاد  الصعيد  فقال: ثمن اخلمر ومهر

 .«من السحت

ملکان ّردا  اخلمر بمهر البغي وثمن  ؛ولعّلها أوضح يف التعميم

 الکلب  تأّمل.

ة الواردة فيها الروايات  کثمن ويمکن استفادة العموم من املوارد اخلاّص 

اخلمر والنبيذ واملسکر وامليتة والکلب والعذرة ومهر البغي وأجر الکاهن 

  املستفاد من جمموعها   وأجر الزانية واأجور الفواحش والرشوة وغريها

   أّن اهلل ّذا حّرم شيئا  حّرم ثمنه.يّـةولو باملناسبات وّلغاء اخلصوص

لّن  ؛من حمّرم بعنوان ثمن احلرام أو ثمن النجسوالظاهر منها أّن الث

الظاهر من تعّل  حکم عىل عنوان موضوعّيته  فاحلمل عىل حرمته 

باعتبار الترّص  يف مال الغري بال ّذنه  خال  ظواهر الدّلة  ويشهد له: 

أّن الظاهر أّن ذلك التعبري مل يرد يف  ء من املعامالت الباطلة من جهة 

 . يهافقد ما يعترب ف

                                                           
الغرر واِلجازلة ورشاء الرسقة وما جيوز من ذلك وما ّل جيوز، ، باب 134/411: 1. التهذيب 1

 .4، احلديث 44، كتاب التجاره، أبواب ما يكتسب به، الباب 554: 11؛ وسائل الشيدة 14احلديث 

 .4، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 15: 11. راجع: وسائل الشيدة 5

 .55ـ  54: 1. اِلكاسب اِلرّرمة 3
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لّن املشرتي  ؛ليس ترّصفا  يف مال الغري بال ّذن منه ّنـهأضا ّىل ذلك أ أقول:

ريض بإعطاء الثمن يف مقابل أخذ العني النجس کاخلنزير  فالثمن يف اعتقاد 

 اعتقدا صّحتها.و حيث ّهّنام رضيا باملعاملة ؛للغري شرتي مل يکن ماال  واملالبائع 

 رمته غري مالزم حلرمة البيع تکليفا   وقد مرّ الثمن وح ّيـةنعم  ّّن سحت

 .البحث عنه

 حرمة ااکتساب باألعیان النجسة وضعا  

 ثّم ّّن حتريم الثمن هل تدّل عىل بطالن املعاملة  أم ال؟

تدّل عىل بطالن املعاملة؛ ملا  M احلّ  أّن حرمة الثمن  کام ذکره سيّدنا االأستاذ

ّم ّّن الظاهر استفادة جهة اأخرى من تلك ث ذکره  وّليك نّص کالمه  قال:

الروايات  غري أصيلة يف البحث عنها يف املقام  وهي بطالن املعاملة؛ لّن حتريم 

الثمن  ال جيتمع عرفا  مع الصّحة وّجياب الوفاء بالعقود  فالزمه العريّف 

بل  بطالهنا  وّن کان الثمن بعنوانه حمّرما   مضافا  ّىل اإلمجاع عىل البطالن 

 يستفاد ذلك من بعض الروايات الظاهرة يف اإلرشاد عليه:

من اکرتى داّبـة أو سفينة : »کرواية دعائم اإلسالم  عن أيب عبداهلل

فحمل عليها املکرتي مخرا  أو خنازير أو ما حيرم  مل يکن عىل صاحب 

الداّبـة  ء  وّن تعاقدا عىل محل ذلك  فالعقد فاسد  والکري عىل 

 .«ذلك حرام

                                                           

 .155ـ  155 الصفرة: . مّر يف1

، 151: 13؛ مستدرك الوسائل 551، لصل ذكر اإلجارا ، احلديث 14: 5. دعائم اإلسالم 5

 .1، احلديث 35كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 
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 .«وما کان حمّرما  أصله منهّي عنه مل جيز بيعه وال رشائه: »وعنه

هنى عن بيع الحرار  وعن بيع  أّن رسول اهلل»عن آبائه:  وعنه

امليتة واخلنزير والصنام  وعن عسب الفحل  وعن ثمن اخلمر  وعن 

 .«بيع العذرة  وقال: هي ميتـة

  قال: سألته ن أخيه موسىوعن عيّل بن جعفر يف قرب اإلسناد  ع

عن املاشية تکون للرجل  فيموت بعضها  يصلح له بيع جلودها 

 .«ال  ولو لبسها فال يصّل فيها»ودباغها ولبسها؟ قال: 

يف أليات الغنام   ويف جامع البزنطي  کام عن الرسائر  عن الرضا

 .«يأکلها وال يبيعها ال»قال: 

  قال: سألته عن ابن أيب عمري  عن الرضا ويف مرسلة ابن أيب نجران  أو

نرصايّن أسلم وعنده مخر وخنازير وعليه دين  هل يبيع مخره وخنازيره 

 .«ال»ويقيض دينه؟ قال: 

ويف رواية يونس: أسلم رجل وله مخر أو خنازير  ثّم مات  وهي يف ملکه 

                                                           

: 13؛ مستدرك الوسائل 53، احلديث 5، ذكر ما ّني عن بيده، الفصل 14: 5. دعائم اإلسالم 1

 .5، احلديث 5اب ما يكتسب به، الباب ، كتاب التجارة، أبو44

: 13؛ مستدرك الوسائل 55، احلديث 5، ذكر ما ّني عن بيده، الفصل 14: 5. دعائم اإلسالم 5

 .4، احلديث 4، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 11

، 14: 11؛ وسائل الشيدة 131؛ مسائل عيّل بن جدفر: 1443، احلديث 515. قرب اإلسناد: 3

 .11، احلديث 4اب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب كت

، 4، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 14: 11؛ وسائل الشيدة 413: 3. الرسائر 5

 .4احلديث 

، 554: 11؛ وسائل الشيدة 15و  4، باب بيع الدصري واخلمر، احلديث 535و  531: 4. الكايف 4

 .1، احلديث 41به، الباب كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب 
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 ويقيض  يبيع دّيانه أو ويل له غري مسلم مخره وخنازيره»وعليه دين  قال: 

 .«دينه  وليس له أن يبيعه وهو حّي  وال يمسکه

 وال يمّج هبا لو فرض عدم العمل عىل الزء الّول منها.

  أسأله عن رجل ويف صحيحة ابن اأذينة  قال: کتبت ّىل أيب عبداهلل

له کرم أيبيع العنب والتمر ممّن يعلم أّنـه جيعله مخرا  أو سکرا ؟ فقال: 

 .«ال  يف اإلبان الذي حيّل رشبه أو أکله  فال بأس ببيعهّّنام باعه حال»

حيث تشعر بأّن حّلّيـة الرشب والکل موجب لعدم البأس  فام کان 

 حراما  ال حيّل بيعه  تأّمل. وقريب منها غريها. 

واإلنصا   أّن املناقشة يف بعض ما ذکر سندا  أو داللة ال تمّج بالوثوق 

 .  فال ينبغي التأّمل يف البطالنعىل ثبوت احلکم من مجيعها

 

                                                           

، باب الغرر 134/415: 1؛ التهذيب 13، باب بيع الدصري واخلمر، احلديث 535: 4. الكايف 1

، 551: 11؛ وسائل الشيدة 43واِلجازلة ورشاء الرسقة وما جيوز من ذلك وما ّل جيوز، احلديث 

 .5، احلديث 41كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 

، كتاب التجارة، 534: 11؛ وسائل الشيدة 4، باب بيع الدصري واخلمر، احلديث 531 :4. الكايف 5

 .4، احلديث 41أبواب ما يكتسب به، الباب 

 .55ـ  55: 1. اِلكاسب اِلرّرمة 3



 

 

 

 

 

 

 ااستدال باإلمجاع عىل حرمة التکّسب باألعیان النجسة

 وممّا استدّل عىل حرمة التکّسب بالعيان النجسة هو اإلمجاع.

 والبحث فیه یقع يف مقامنی:

 اإلمجاع يف املسألة: ّيـةيف الکربى وحجّ  املقام األّول:

الحتامل  ؛يکون حّجةال  ـ ولو سّلم حتّققه ـ املسألةّّن اإلمجاع املّدعى يف 

استناده ّىل اآليات والروايات املذکورة سابقا   واإلمجاع ّّنام يکون حّجة فيام ليس 

للعقل ّليه سبيل وال للنقل فيه دليل  بأن کان خمالفا  للقواعد والعمومات 

قدماء فيه حّجة  يقم دليل خاّص عليه  ففي مثله  کان شهرة ال ملو واإلطالقات

  لکشفه عن وصول املطلب ّليهم يدا  بيد عن املعصومني ؛فضال  عن ّمجاعهم

أو عن دليل معترب عندهم لو وصل ّلينا حلکمنا باعتباره.

يف الصغرى وحتّق  اإلمجاع يف املسألة وعدمه. ولقد أجاد سّيدنا  املقام الثاين:

مزيد عليه  مع عدمه يف کلامت ال  يف التتّبع والبحث عن الصغرى بام M االأستاذ

الکرامة  أو املعارصين له  کالواهر     مثل مفتاحالسابقني عىل الشيخ

 :Mقال

 وأّما کلامت الفقهاء من دعاوي اإلمجاع وغريه فمختلفة:

کعبارات اخلال  أو ظاهرها ذلك   ّي للحکم الوضع تعّرضت فمنها: ما
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 والوسيلة والغنية والتذکرة.

ال  اّدعى اإلمجاع عىل عدم جواز بيع ما کان نجسا   فالشيخ يف اخل

 .وعدم جواز بيع الرسجني النجس واخلمر واملني وغريها

. ويؤّيده تعبريه بعدم الواز يف کثري ّي وهو ظاهر يف عدم الواز الوضع

العبد  جيوز بيعال  تکون التجارة بعنواهنا حمّرمة  کقوله:ال  من املوارد التي

   جيوز بيع الصو  عىل ظهور الغنم منفردا  ال    وقوله:اآلب  منفردا  

وز أن يؤّجل السلم ّىل احلصاد وال جي جيوز السلم يف اللحوم ال  وقوله:

  ّىل غري ذلك. فالواز والالجواز يف املقامات ظاهران يف والدياس

   کام مّر.ّي الوضع

کرا يف رشائط يف التذکرة  فقد ذ عـاّلمةوأّما السّيد ابن زهرة وال

 العوضني الطهارة أو اإلباحة.

  ّىل أن قال: «ّيـةيشرت  يف املعقود عليه الطهارة الصل»ففي التذکرة: 

  ثّم «ولو باع نجس العني کاخلمر وامليتة واخلنزير مل يصّح ّمجاعا  »

 متّسك باآليتني. فمورد دعوى اإلمجاع هو عدم الصّحة.

به قال مالك و النجس ّمجاعا  منّا. جيوز بيع الرسجني ال»ثّم قال: 

  ّىل أن قال: «لإلمجاع عىل نجاسته  فيحرم بيعه ؛وأمحد ّي والشافع

 .«رجيع نجس  فلم يصّح بيعه کرجيع اآلدمي ّنـهول»

                                                           
 .311و  314، 514، اِلستلة 144ـ  144و  141: 3. اخلالف 1

 .514و  515، اِلستلة 141و  144: 3. اخلالف 5

 .15و  1، اِلستلة 545و  541: 3. اخلالف 3

 .54: 14. تذكرة الفقهاء 5

 .31. نفس اِلصدر: 4
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  ولو بالقرائن  مع أّن مورد دعواه ّيـةوالظاهر من احلرمة  الوضع

ال يف سائر کلامته  اإلمجاع  عدم الواز الظاهر يف الوضعّي  وکذا احل

ال  مالحظة استدالالته املناسبة للبطالن و ولو بمالحظة عنوان البحث

 خيفى.ال  حرمة البيع بعنوانه  أعني اإلنشاء عن جّد  کام

واشرتطنا أن يکون منتفعا  به  حتّرزا  »قال ابن زهرة يف مجلة من کالمه: و

مباحة  حتّفظا  من  منفعة فيه کاحلرشات وغريها  وقّيدنا بکوهناال  ممّا

ما  ّاّل يمکن تطهريه ال  املنافع املحّرمة  ويدخل يف ذلك کّل نجس

 . ثّم متّسك بإمجاع الطائفة.«أخرجه الدليل

جيوز متّلکه يف رشيعة اإلسالم من أقسام ال  أّما ابن محزة  فقد ذکر ماو

 .بيع الفاسد

اّصة أيضا   موردها ثّم ّّن مجلة من اإلمجاعات املّدعاة يف املوارد اخل

ّمجاع التذکرة عىل عدم صّحة بيع اخلمر  ّي   کمحکّي احلکم الوضع

وامليتة  وکذا ما عن املنتهى والتنقيح يف امليتة  وّمجاع اخلال  عىل عدم 

 .جواز بيع أشياء منها الکلب

 .وعن املنتهى: اإلمجاع عىل عدم صّحة بيعه

 . صّحة جعل جلد امليتة اأجرة وعن ّجارة اخلال : اإلمجاع عىل عدم

                                                           
 .513: 1. غنية النزوع 1

 .545. الوسيلة: 5

: 3؛ اخلالف 4: 5؛ التنقيح الرائع 341و  351: 14؛ منتهى اِلطلب 54: 14. تذكرة الفقهاء 3

 .345، اِلستلة 145ـ  141

 .345: 14. منتهى اِلطلب 5

 .55، اِلستلة 411 :3. اخلالف 4
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 .ال االنتفاع به ّمجاعا  و وعن املبسو : ال يصّح بيع اخلنزير وال ّجارته

 ؛ومنها: ما تعّرضت حلرمة مطل  االنتفاع أو خصوص التکّسب به

يکتسب بالعيان النجسة حرام  کاإلمجاعني املحکيني عن  بمعنى أّن ما

ّّنام »ان حرمة بيع العيان النجسة: اإلرشاد والتنقيح  قاال يف بي رشح

يصّح بيعه  أّما ال  حيرم بيعها لهّنا حمّرمة االنتفاع  وکّل حمّرم االنتفاع

 فإّن أخذ الثمن من أوضح االنتفاعات . انتهى.«الصغرى فإمجاعية

 أّما أصل ّيقاع البيع فليس انتفاعا   کام هو ظاهر.هبا  و

فيه و يف رضوب االکتساب »لك: ويف املنتهى جعل عنوان البحث کذ

مباحث: البحث الّول فيام حيرم التکّسب به  وهو أنواع: الّول العيان 

 . انتهى.«النجسة

وهو کام ترى ظاهر يف أّن حمّط البحث اأمور حيرم التکّسب هبا  أي کسب 

املال هبا  وهلذا يشکل يف دعاويه  اإلمجاع عىل حرمة بيع االأمور املذکورة 

الل بحثه  أن يکون مراده حرمة عنوان البيع  مع أّن يف استدالالته يف خ

 ما ينايف ذلك  فراجع.

. «حيرم التکّسب فيام عدى الکالب الربعة ّمجاعا  منّا»وعن التحرير: 

 انتهى.

ليس معنى التکّسب نفس املعاملة  بل تعاطي الثمن يف  ّنـهوالظاهر أ

 مقابل العيان.
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 املکاسب عىل مخسة أرضب  حسب الحکام اخلمسة ويف املراسم تقسيم 

 حمظور  و مراده املتاجر  ثّم قّسم املعايش  ّىل ثالثة أرضب: مباح  و

 . مکروه  و

ولعّل مراده باملعايش مقابل املکاسب  وهو ما يکتسب وما هو معيشته 

باالکتساب  وّن کانت عبارته مشّوشة  ولعّل ذلك هو املراد من عبارة 

لعدم  ؛  حيث جعل املقسم ما يکتسب به  وقّسمه ّىل أقساماملحّق 

باحلمل عىل أّن التقسيم ملا يکتسب  أي ما يتعاطي يف  ّاّل صّحة العبارة 

قال: ثمن العيان النجسة حرام  وکذا باقي  ّنـهمقابل املذکورات  فکأ

مّج کون بعض القسام حراما  بعنوان الثمن وبعضها وال ي القسام 

ونه مال الغري  وهذا  وّن کان خال  ظاهر قوله مايکتسب به  بعنوان ک

وکذا يستشکل يف املکاسب املکروهة  حيث ّّن ذات املعاملة مکروهة  

فالکالم يف  ّاّل زائدة من قلم النّساخ  و« به»يبعد أن يکون لفظة ال  لکن

 يکتسب به. هي مجع مکسب بمعنى مايکسب  ال ماو املکاسب املحّرمة 

املکروهات  فلعّله قائل بکراهة ما يکسب فيها أيضا   ککراهة  وأّما يف

 يبعد.ال  أصل العمل  کام

لصل املعاملة  أو يّدعى  ّيـةومنها: ما هي ظاهرة يف احلرمة التکليف

 . ظهورها فيها  کعبارة هناية شيخ الطائفة

 القول بتحريم بيع الفّقاع ّيـةوممّا انفردت به اإلمام»ويف االنتصار: 

وّن شئت أن تبنى هذه املسألة عىل حتريمه  » ـ ّىل أن قال:ـ   «وابتياعه
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فتقول: قد ثبت حظر رشبه  وکّل ما حظر رشبه حظر ابتياعه وبيعه  

 . انتهى. «والتفرقة بني المرين خروج عن ّمجاع االأّمة

وهو دعوى اإلمجاع يف خصوص الفّقاع  لو سّلم ظهوره يف احلرمة 

والريب يف حرمة البيع والرشاء يف اخلمر والفّقاع وکّل   ّيـةالتکليف

 مسکر  ّّنام الکالم يف سائر أنواع النجاسات واملحّرمات:

بيع الدم ورشاؤه حرام ّمجاعا   لنجاسته وعدم »وعن هناية اإلحکام: 

وحيتمل بمالحظة التعليل بعدم االنتفاع به  أن يکون املراد  .«االنتفاع به

منها  وحيتمل أن يکون هذا اإلمجاع مستنقذا  من اإلمجاع  يّـةباحلرمة  الوضع

 عىل عدم االنتفاع به  بتوّهم أّن نفس البيع والرشاء من االنتفاعات.

. ويأيت فيه ما وعنه أيضا   اإلمجاع عىل حتريم بيع العذرة ورشائها

ن تقّدم  مع قرب احتامل اخللط بني املقامات الثالثة املتقّدمة  فتوّهم م

 اإلمجاع عىل عدم جواز البيع  اإلمجاع عىل حرمته نفسا .

  والبّد يف بيان ّيـةهذا  مع ما تقّدم من ظهور حرمة البيع يف الوضع

 يف نفس ّيقاع املعاملة  من بيان أوضح ممّا ذکر. ّيـةاحلرمة التکليف

فتحّصل ممّا مّر  عدم دليل معتّد به معتمد يف غري املسکرات عىل حرمة 

أن يّدعى أّن اعتامد الصحاب عىل خرب  ّاّل املعاملة رشعا    عنوان

 العقول  أو کفاية مطابقة فتواهم ملضموهنا يف جرب سندها. حتا

ويف کلتا الدعويني منع  بل مل يثبت مطابقة فتوى املشهور ملضموهنا  کام 
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 . ظهر ممّا تقّدم من اإلمجاعات املنقولة

 املناقشة يف کالم ااُستاذ

 موضعي من کالمه ـ وّن مّر جيادته ـ مناقشة وّشکال.ويف 

يف نفس ّيقاع املعاملة  ّيـةوالبّد يف بيان احلرمة التکليف»قوله أخريا :  أحدمها:

 «.من بيان أوضح ممّا ذکر

ّذ البيان عىل حرمة  ؛بنّي والمبنّي يف کالم االأستاذال  ّيـةأّن وجه الالبد ففیه:

مثل  ّاّل کر الذي اّدعى عدم الريب يف حرمته  ليس بيع اخلمر والفّقاع وکّل مس

بياهنم عىل حرمة بيع العيان النجسة  فالبيان يف حرمة بيع العيان النجسة 

 واضح  کالبيان عىل حرمة بيع اخلمر واملسکرات.

من کون الظاهر من اّدعاء الشيخ يف  M أّن ما استظهره االأستاذ ثانیهام:

از بيع ما کان نجسا  وعدم جواز بيع الرسجني اخلال   اإلمجاع عىل عدم جو

 ّاّل النجس واخلمر واملني وغريها هو احلکم الوضعّي  وّن کان تاّما  ويف حمّله  

: من قوله ّيـةيف ذيل کالمه بالدّلة الداّلة عىل احلرمة التکليف  أّن استدالله

يتة  يکون قرينة عىل   ومن آية حتريم اخلمر وامل«إّن اهلل إذا حّرم شیئا  حّرم ثمنه»

.ّيـة  ال الوضعّيـةّرادة احلرمة التکليف
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 بیع األعیان املتنّجسة الغري القابلة للطهارة

هل جيوز بيع العيان املتنّجسة الغري القابلة للطهارة ّذا توّقا منافعه املحّللة 

 املعتّد هبا عىل الطهارة أم ال؟

ـ أّن البحث   ا  للشيخ العظمقد ظهر ممّا ذکرنا يف عنوان البحث ـ تبع

سواء کان جامدا   ؛والکالم يقع يف مطل  العيان املتنّجسة الغري القابلة للطهارة

ّد هبا عىل الطهارة  فلو کان املتنّجس ـه املحّللة املعتـا   ّذا توّقا منافعـعئأم ما

الطهارة  فال ّشکال ّد هبا عىل ـه املحّللة املعتـارة أم مل يتوّقا منافعـقابال  للطه

 يف جواز بيعه.

ـ  والواهرجعل حمّل البحث ـ تبعا  للرشائع M لکّن السّيد االأستاذ

 . عات املتنّجسة ّذا مل تکن قابلة للتطهري أو مطلقا  ئخاّصا  باملا

أراد ّخــراج مثــل الصــابون والقــري واخلبــز الــنجس عــن  M ولعــّل االأســتاذ

لعـدم توّقـا منافعـه املحّللـة عـىل  ؛ا قابلـة للتطهـريحمّل البحث  مـع عـدم کوهنـ

 .الطهارة
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 .موکيا کان  فالقوى يف عنوان البحث هو ما ذکرناه  تبعا  للشيخ العظ

 وجود منهجنی يف البحث عن املتنّجسات

وکيا کان  ّّن للبحث عن حرمة التکّسب باملتنّجسات منهجني: منهج 

بعهام  من البحث عن املتنّجسات عىل ومن ت  صاحب الواهر والشيخ العظم

وزان البحث يف العيان النجسة  واالستدالل عىل حرمة التکّسب باملتنّجسات عىل 

نحو اإلمجال  من دون التفصيل بني جهات املسألة.

قد  M ّنـهمن التفصيل بني جهات املسألة  فإ M ومنهج سّيدنا االأستاذ

  وحرمة الثمن  وقد خاض يف ّيـةالوضع  واحلرمة ّيـةفّصل بني احلرمة التکليف

 االستدالل عىل کّل واحد منها والواب عنه.

 األنصاري عـاّلمةمنهج صاحب اجلواير وال

 :ه استدّل صاحب الواهر عىل احلرمة بإطالق بعض الدّلة بقول

يقبل التطهري  وّن کانت نجاسته ال  وکذا احلکم يف کّل مائع نجس

إلطالق بعض  ؛التکّسب به وال االنتفاع به حينئذ    فال جيوز ّيـةعرض

يقدح فيه خروج االنتفاع ببعضها  لقيام سرية أو ال  الدّلة املزبورة التي

 . ّمجاع أو نحومها

ْجَز َفاْيُجرْ  من الدّلة هو قوله تعاىل: ه والظاهر أّن مراد  .َوالره

ْمُر َوامْلَیِّْسُ َواوقوله تعاىل:  یْطَانِ إِنَّاَم اخْلَ  .اْنَصاُب َوااْزاُم ِرْجس  ِمْن َعَمِل الشَّ
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 .«إّن اهلل إذا حّرم شیئا  حّرم ثمنه»: وقوله

 .«وما کان حمّرما  أصله منهّیا  عنه مل جيز بیعه وارشائه»: وقوله

 والشاهد عليه  استدالله هبذه الدّلة يف حرمة التکّسب بالعيان النجسة.

لهّنا بإطالقها تشمل  ؛هبذه الدّلة تاّم عىل مبناه ه استداللوالخيفى أّن 

 املتنّجسات  کام تشمل العيان النجسة.

 عىل احلرمة بقوله:  واستدّل الشیخ األعظم

حيرم املعاوضة عىل العيان املتنّجسة الغري القابلة للطهارة  املسألة الثامنة:

: ّي ملا تقّدم من النبو ؛الطهارة ّذا توّقا منافعها املحّللة املعتّد هبا عىل

 نحوه املتقّدم عن دعائم اإلسالم.و  «ّذا حّرم شيئا  حّرم ثمنه ّّن اهلل»

أو  ء من وجوه »يف رواية حتا العقول:  وأّما التمّسك بعموم قوله

  العنوانات «وجوه النجس»لّن الظاهر من  ؛  ففيه نظر«النجس

 العنوان. هو« الوجه»النجسة  لّن ظاهر 

 :قولهنعم  يمکن االستدالل عىل ذلك بالتعليل املذکور بعد ذلك  وهو 

 .ذکر ّىل آخر ما «...لبسهو رشبهو لّن ذلك کّله حمّرم أکله»
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 الشیخ األعظم  ما نقله غایة اآلمال من اإلیراد عىل

   قال:«حّرم ثمنه إّن اهلل إذا حّرم شیئا  »: ّي بالنبو ه يف غاية اآلمال بعد نقل متّسک

قد فرّس حتريم اليشء بتحريمه مطلقا   ّنـهوأورد عليه بعض من تأّخر  بأ

ة  حّتى يصدق أّن اليشء الفالين حمّرم بقول مطلقا   ـيف الکتاب أو السنّ 

حتريم مجيع االنتفاعات أو املنافع الظاهرة   حينئذ  ويصري املراد بتحريمه 

مَ کام يف مثل قوله تعاىل:  بمقتىض  حينئذ    فيصّح امَلْیتَةُ  ْت َعَلْیُکمُ ُحرِّ

املذکور: ّّن اهلل حّرم امليتة فقد حّرم ثمنها أيضا   وأين مثل ذلك  ّي النبو

ّن أراد بالداّل عىل التحريم فيام نحن فيه الدّلة  ّنـهفيام نحن فيه؟ فإ

ذلك  اخلاّصة الواردة يف موارد خاّصة من المر باإلراقة والتجنّب ونحو 

فليست داّلة عىل التحريم باملعنى الذي ذکره  بل ليست داّلة عىل التحريم 

أصال   وّّنام تدّل عىل النجاسة  وأين هي من احلکم عىل اليشء باحلرمة 

ّّن : »مطلقا ؟ وّن أراد اإلمجاع فذلك استناد ّىل اإلمجاع  ال ّىل قوله

بعد ثبوت  ّاّل يصّح ال  ّليه  لّن االستناد «اهلل ّذا حّرم شيئا  حّرم ثمنه

 التحريم ليشء حّتى يستدّل به عىل حتريم ثمن ذلك اليشء.

واملحکوم عليه بحرمة ثمنه ّّنام هو ما  ّي ويمکن دفعه بأّن املذکور يف النبو

حّرم اهلل تعاىل  ومل يؤخذ فيه کون التحريم بلفظ خاّص أو کونه يف الکتاب 

مة املتنّجس  فيکون ثمنه أيضا  حراما   ة  وقد قام اإلمجاع عىل حرـأو السنّ 

لّن هناك ّمجاعني  أحدمها:  ؛قولك ّّن ذلك استناد ّىل اإلمجاع ممنوع

اإلمجاع عىل حرمة بيع املتنّجس  واآلخر اإلمجاع عىل حرمة املتنّجس  
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واإلمجاع الذي هواملستند يف املسألة ّّنام هو اإلمجاع عىل حرمة بيع املتنّجس  

املتنّجس ّىل اإلمجاع وحصل  احلکم بحرمة لو استند يف ّنـه: ّنقول حينئذ  و

به املوضوع الذي عرّب عنه يف احلديث بتحريم اليشء  ثّم استند يف ترّتب 

  فذلك ليس استنادا  ّىل اإلمجاع الذي هو ّي حکم حرمة البيع عليه ّىل النبو

ّن اإلمجاع أمر ل ؛ّي أّن اإلنصا  أّن ذلك کالم صور ّاّل املستند يف املسألة  

فليس هناك  ّاّل لأبّي قام عىل حرمة أکل املتنّجس أو رشبه أو الصالة فيه  و

َمْت َعَلیُْکُم امْلَْیتَةُ ّطالق لفظّي  کام يف قوله تعاىل:  حتّى يصري ذلك  ُحرِّ

 بمنزلة حتريم مجيع املنافع أو حتريم املنافع الظاهرة.

ديث کناية عن حتريم املنافع نعم  لو جعل نفس حتريم اليشء يف احل

الظاهرة أو حتريم مجيعها  کام هو الظاهر عرفا  من اللفظ  کان يصدق 

عند قيام اإلمجاع عىل حتريم  ء منهام أّن اهلل حّرم شيئا   فکان يلزم 

 .بام عرفت ّي مل يلتزم هبذا وّّنام فرّس النبو نّـهحتريم ثمنه  لک

مل يکن بصدد بيان انحصار مدلول احلديث  ّّن الشيخ لکن لقائل أن یقول:

عىل حرمة اليشء بقول مطل   بل الظاهر کون مراده  ّي بالقول والدليل اللفظ

احلرمة الداّلة عىل حرمة مجيع منافعه أو الهّم منها  بقول ولفظ کانت  أو 

باإلمجاع ومثله  وسواء کانت تلك الداللة باملطابقة أم بااللتزام  فإّن العناية 

بالقول. وعليه  فالدّلة الداّلة عىل حرمة املنافع املقصودة لليشء  ال  قولبامل

 عىل احلرمة بقول مطل . ّيـةاملورد للبحث تکون داّلة بالداللة االلتزام

                                                           

 .3(: 4. اِلائدة )1

 .54ـ  51: 1. غاية اآلمال يف حاشية اِلكاسب 5
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لّن حتريم عينه ّّما راجع ّىل حتريم »ويشهد له التعليل الوارد يف کالمه بقوله: 

التي يتبادر عند اإلطالق  بحيث يکون غريه مجيع منافعه  أو ّىل حتريم أهّم منافعه 

  حيث ّّن العّلة تعّمم  کام أهّنا ختّصص. وعىل ما بّيناه فام ذکره «غري مقصود منه

 ليس مغايرا  لتفسريه  فام أورده بعض من تأّخر عنه يف غري حمّله. الشيخ

 البحث عىل منهج سیّدنا ااُستاذ

االستشهاد بإحلاق کّل متنّجس يف احلکم بام  ذکر يف مقام M أّما سّیدنا ااُستاذ

بمعنى أّن ما تنّجس باخلمر أو سائر املسکرات  ؛تنّجس به من العيان النجسة

 يلح  هبا يف الحکام الثالثة  ويف غريه فيام له من احلکم  بوجهني:

  قال: ما يمکن أن يستشهد به  وهو رواية جابر  عن أيب جعفر أحدمها:

ل له: وقعت فأرة يف خابية فيها سمن أو زيت  فام ترى يف أکله  أتاه رجل  فقا»

من أن  عيلّ   فقال له الرجل: الفأرة أهون «تأکله ا»: قال: فقال له أبوجعفر

إّنك مل تستخّف بالفأرة، »: أترك طعامي من أجلها  قال: فقال له أبوجعفر

 .«وإّنام استخففت بدینك، إّن اهلل حّرم املیتة من کّل يشء

التمّسك بالکربى مع عدم انطباقها عىل املورد املسؤول عنه  وهو  بتقريب أنّ 

ة منزلتها  فيظهر منه أّن املتنّجس بامليتة ـيتّم ّاّل بتنزيل املتنّجس بامليتال  الطعام 

 .  أو عدم القول بالفصلّيـةحکام   فيتعّدى ّىل غريها بإلغاء اخلصوصميتة 

                                                           

 .11: 1. اِلكاسب 1

، باب 55/44: 1؛ اّلستبصار 54، باب اِلياه وأحكامها، احلديث 554/1351: 1. التهذيب 5

، كتاب الطهارة، 544: 1؛ وسائل الشيدة 3 حكم الفترة والوزغة واحلّيـة والدقرب...، احلديث

 .5، احلديث 4أبواب اِلاء اِلضاف واِلستدمل، الباب 

 .34: 1. اِلكاسب اِلرّرمة 3
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 :عليه ّشکالني M أورد ثمّ 

 ما ذکره بقوله: أحدمها:

مل يتمّسك بالکربى إلثبات حرمة  ّنـهوفيه ما ال خيفى  فإّن الظاهر أ

ملّا قال الرجل ما  «تأکله ال»الزيت والسمن  بل بعد بيان حرمتهام بقوله: 

قال  أراد بيان أّن امليتة من الفأرة وغريها حرام بحکم اهلل تعاىل  

اىل ـ ال هبا  مع احتامل تفّسخ الفأرة واالستخفا  ّّنام هو بحکمه ـ تع

 .وّرادة الرجل أکل الزيت بام فيه  تأّمل

 ما ذکره بقوله: ثانیهام:

مضافا  ّىل عدم داللة الرواية بوجه عىل ّرادة التنزيل  فإّن ّرادته من 

ختلو من استهجان  فضال  عن استفادة ال  تلك العبارة يف غاية البعد  بل

ّرساء احلکم ّىل سائر املتنّجسات  کّل بحسبه  عموم التنزيل  وعن 

 .تنّجس به فيقال: بإرساء حکم کّل نجس ّىل ما

والوجه يف ذلك: أّن املتعار  يف التنزيل لزوم ذکر املنّزل واملنّزل عليه والتنزيل 

  «الفّقاع مخر استصغره الناس»و  «الطواف بالبیت صالة»يف الکالم  مثل: 

  والرواية خالية عن ذکر املنّزل والتنزيل  وّرادة « احلروب نعامةويف عيلّ أسد »و

 .التنزيل من ذکر املنّزل عليه خاّصة بعيد  بل ممنوع  

                                                           
 .نفس اِلصدر. 1

 . 31: نفس اِلصدر. 5

 .151، اِلستلة 353: 5. راجع: اخلالف 3

باب الفّقاع،  ،553: 4راجع: الكايف «. مخرية استصغرها الناس يه». لفي صريرة الوّشاء: 5

 .1احلديث 

 (.31. شطر بيت من بيتني لدمران بن حّطان السديس ُّيجو هبا احلّجاج ويستهزئه. )جامع الشواهد: 4
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يصّح التمّسك ال  لقائل أن يقول: ّّن الرواية مضطربة ّنـهأضا ّىل ذلك کّله: أ

ل امليتة من لّن السائل سئل عن أکل السمن أو الزيت  وظاهر الواب: أّن أک ؛هبا

 .لعدم وروده عىل املسؤول عنه ؛کّل  ء حرام  فالواب غري مرتبط بالسؤال

لعّل السؤال کان عن سمن أو زيت تفّسخ فيه الفأرة عىل نحو کان أکله  :الایق

ّّن طبع البرش  قلت: مساويا  لکل امليتة  فالواب وارد عىل ما سئل عنه السائل.

الزيت املتسّلخ فيه الفأرة عىل النحو املذکور  ومعه يشمئّز عن أکل مثل السمن أو 

هذا مضافا  ّىل أّن حرمة أکل امليتة واضح  ال جمال للسؤال عن جواز أکله  فتأّمل.

 واإلمجاع  فالحاجة للرجل يف السؤال عن حکمه  فتأّمل. نّـةمن الکتاب والس

 بقوله: M ما قاله ثانیهام:

سه أو ينّجسه يف املتنّجسات  ويتلوه يف الضعا التشّبث بقوله: نجّ 

  وقوله يف «ينّجسه  ءال  ّذا بلغ املاء قدر کرّ »کاملفهوم من قوله: 

 .«ما يبّل امليل ينّجس حّبا  من ماء»النبيذ: 

                                                           

، 4/15: 1؛ الفقيه 5و  1، كتاب الطهارة، باب اِلاء الذي ّل ينّجسه يشء، احلديث 5: 3. الكايف 1

، باب آداب 141ـ  141/  54ـ  31: 1؛ التهذيب 15باب اِلياه وطهرها ونجاستها، احلديث 

، باب اِلياه وأحكامها و...، 554/441، و ص 54ـ  54األحداث اِلوجبة للطهارة، احلديث 

، 3ـ4/1: 1؛ اّلستبصار 51، باب اِلياه وأحكامها، احلديث 515/1344، و ص 35احلديث 

لكر، احلديث ، باب كّمّيـة ا11/11، و ص 3ـ1باب مقدار اِلاء الذي ّلينّجسه يشء، احلديث 

ـ  144: 1؛ وسائل الشيدة 1، باب حكم اِلاء إذا ولغ ليه الكلب، احلديث 54/54، و ص 4

إذا ». يف مجيع اِلصادر: 4و  4، 5، 1، احلديث 1، كتاب الطهارة، أبواب اِلاء اِلطلق، الباب 141

 «.كان اِلاء قدر كّر مل ينّجسه يشء

: 1؛ التهذيب 1للدواء أو للدطش أو للتقّيـة، احلديث ، باب من اضطّر إَل اخلمر 513: 4. الكايف 5

؛ وسائل 555، باب الذبائح واألطدمة وما حيّل من ذلك وما حيرم منه، احلديث 115/541

 .4، احلديث 34، كتاب الطهارة، أبواب النجاسا ، الباب 514: 3الشيدة 



 151                                                                             النوع الّول/بيع العيان املتنّجسة الغري القابلة للطهارة     

 

  أي جيعله نجسا   وبعد عدم «ينّجسه اليشء الفالينّ »بتقريب أّن قوله: 

ّزل عىل التنزيل  ومقتىض حمالة ينال  صريورته نجسا  عينا  بحسب الواقع 

ّطالق التنزيل  ثبوت مطل  حکم کّل نجس له  فإذا تنّجس باخلمر 

 . ينّزل منزلتها  وتثبت له أحکامها  وهکذا

 :بنّي ضعا التشّبث بوجوه   ثمّ 

نفي التعّبد يف املقابلة رأسا  وأهّنا ال تدّل عىل الزيد من بيان القذارة  أحديا:

 بقوله:

تنّجس من اصطالح وامل أّن الظاهر أّن مقابلة النجس وفيه مضافا  ّىل

 .بعد القول بأّن املتنّجس نجس کسائر النجاسات  تأّملوال ي الفقهاء 

يکون ال  ّنـهل ؛بعد تسليم التعّبد والتنزيل فال نسّلم عموم التنزيل ّنـهأ ثانیها:

تنّجس بمالقي  يف النجاسة ال يف حيثّيات اأخر  وغايته لزوم غسل ما ّاّل ذلك 

کّل نجس بنحو ما تنّجس به  فيکون مالقي الولوغ کالولوغ يف نجاسته  

 ومالقي اخلمر کاخلمر فيها  وهکذا  ال يف سائر اآلثار.

فرق بني تنزيل  ء منزلة اخلمر بقول مطل   کام ورد يف  وبعبارة اأخرى:

قال: ّّن اليشء الفالين   وبني تنزيله منزلتها يف النجاسه  کام ي«مخر ّنـهأ»الفّقاع: 

 نجس کاخلمر  أو أّن اخلمر صرّيهتا نجسا  نحو نجاستها.

أّن استفادة التنزيل من تلك الروايات مشکلة  بل ممنوعة مطلقا   حّتى  ثالثها:

خيفى  فال دليل عىل کون کّل متنّجس ال  يف النجاسة  فضال  عن سائر اآلثار  کام

                                                           

 .31: 1. اِلكاسب اِلرّرمة 1

 .35ـ31: نفس اِلصدر. 5

 .35: 1سب اِلرّرمة . انظر: اِلكا3
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 . بحکم ما تنّجس به مطلقا  

مل يثبت حرمة التکّسب بالعيان النجسة  حّتى يقال: ّّن  ّنـهأ أضف إىل ذلك،

 عموم التنزيل ينّزل املتنّجسات منزلة العيان النجسة يف هذا احلکم.

لريان الحکام الثالثة املتقّدمة يف املتنّجس  M ثّم تعّرض سّيدنا االأستاذ

ثمنه  وبطالن املعاملة واحدا  من حرمة عنوان البيع  وحرمة ثمنه بام هو  ؛وعدمه

 بعد واحد.

 ع يف األعیان املتنّجسةحرمة عنوان البی

 :ّنـهّ M أّما حرمة عنوان البيع  قال االأستاذ

الدليل عىل حرمة عنوان التجارة  کالبيع وغريه يف املائعات املتنّجسة 

رواية  االغري القابلة للتطهري  کالدبس والسمن  فضال  عاّم تقبله  عد

 .   عىل ّشکال يف الثانيةّي والرضو ا العقولحت

لضعفهام  بل عدم ّحراز کون الثانية  ؛ومها غري صاحلتني إلثبات حکم

فيام  ّاّل رواية  لقرب احتامل کونه کتاب فتوى لفقيه مجع بني الروايات  

 نسبه ّىل املعصوم  فيکون مرسلة غري معتمدة.

ن أيب طالب )صلوات اهلل عليه(  ب عيلّ ما عن العفرّيات  عن  اوعد

                                                           

 .35: 1انظر: اِلكاسب اِلرّرمة . 1

، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، 43: 11وراجع: وسائل الشيدة  .331. حتف الدقول: 5

 .1، احلديث 5الباب 

، كتاب 44: 13، باب التجارا  والبيوع واِلكاسب؛ مستدرك الوسائل 544. لقه الرضا: 3

 .1، احلديث 1، الباب التجارة، أبواب ما يكتسب به

 .35: 1. اِلكاسب اِلرّرمة 5
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 .«بائع اخلبيثات ومشرتّيا يف اإلثم سواء»قال: 

لکونه يف مقام بيان احلکم بالتسوية   ؛وفيه ما مّر من اإلشکال يف داللته

فال يستفاد منه أّن اإلثم لنفس البيع والرشاء  مضافا  ّىل أّن يف سنده 

 ّشکاال  بجهالة بعض رواته.

لغنية واملنتهى واملسالك فليس  ء منها عىل هذا وأّما ّمجاعات ا

 .العنوان  أي حرمة البيع  کام يأيت

فـال يسـتفاد منهـا أّن اإلثـم لـنفس البيـع »أّن مراده مـن قولـه:  وا خيفى:

يستفاد منها ترّتب اإلثم عىل بيع اخلبيثات يف مجيع املوارد حتّى ال  ّنـهأ« والرشاء

رمة يف بيعها  بل غاية ما يستفاد منها أّن اإلثم لبيـع تکون الرواية دليال  عىل احل

اخلبيثات يف الملة  أي فيام کان يف بيعه ّثم  کان املشرتي والبائع يف ذلك اإلثم 

وذلك لکوهنا يف مقام بيان احلکم بالتسوية بينهام بعد الفراغ عـن أصـل  ؛سواء

يـع مـوارد بيـوع وجود اإلثم  ال بيان وجود اإلثم حتّى يؤخـذ بإطالقـه يف مج

ّشکاال  يف سـند العفرّيـات مـن  M خيفى عليك أّن ما ذکرهال  اخلبيثات  کام

الهالة يف بعض رواته هو الوسط الوسط القوى من بني النظرين يف سـندها 

مـن الکتـب  ّنــههو الذى ما ذهب ّليه املحّدث النـوري مـن أو من اإلفرا  

 . القديمة املعروفة املعّول عليها

هو الذي ذهب ّليه صاحب الواهر يف االستدالل عىل عدم و ن التفريط وم

                                                           

، 45: 13مستدرك الوسائل  ؛544/1141. كتاب اجلدفرّيا  )اِلطبوع يف ضمن قرب اإلسناد(: 1

 .5، احلديث 1كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 

 .33ـ  35: 1. اِلكاسب اِلرّرمة 5

 .14: 1. خامتة مستدرك الوسائل 3
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 واليته بقوله:و الفقيه ّيـةحاکم

... وببعض استدالل من حّلت الوسوسة يف قلبهوأغرب من ذلك کّله 

عن کتاب  ّي   خصوصا  املروالنصوص الداّلة عىل أّن احلدود لإلمام

الضعيا سندا   بل الکتاب الشعثّيات  ملحّمد بن حمّمد بن الشعث... 

املزبور عىل ما حکي عن بعض الفاضل  ليس من االأصول املشهورة  

بل وال املعتربة  ومل حيکم أحد بصّحته من أصحابنا  بل مل تتواتر نسبته 

ّىل مصنّفه  بل ومل تصّح عىل وجه تطمئّن النفس هبا  ولذا مل ينقل عنه 

  مع شّدة حرصهام ـ خصوصا  ارالبحاحلّر يف الوسائل  وال املجليس يف 

 .الثاين ـ عىل کتب احلديث. ومن البعيد عدم عثورمها عليه

من جهالة  M أي ما ذهب ّليه سّيدنا االأستاذ ؛ثّم ّّن الوجه يف کون الوسط

   هو الوسط القوى.بعض رواته

ّّن کتاب العفرّيات إلسامعيل بن جعفر  وصل ّلينا بواسطة سهل بن أمحد 

سهل الديباجي  عن حمّمد بن الشعث بن حمّمد الکويف  عن موسى بن بن 

 ّسامعيل بن موسى بن جعفر.

 ه:قال النجا  يف رجال

  سکن بن احلسني عيلّ ّسامعيل بن موسى بن جعفر بن حمّمد بن 

مرص وولده هبا  وله کتب يروّيا عن أبيه عن آبائه  منها: کتاب الطهارة  

ة  کتاب الصوم  کتاب احلّج  کتاب النائز  کتاب الصالة  کتاب الزکا

کتاب الطالق  کتاب النکاح  کتاب احلدود  کتاب الدعاء  کتاب السنن 

                                                           

 .314ـ  311: 51كالم . جواهر ال1

 .33: 1. اِلكاسب اِلرّرمة 5
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 واآلداب  کتاب الرؤيا.

  قال: حّدثنا أبو حمّمد سهل بن أمحد بن سهل  اهللأخربنا احلسني بن عبيد

بمرص ـ  حمّمد بن حمّمد بن الشعث بن حمّمد الکويف عيلّ قال: حّدثنا أبو 

  قرائة عليه ـ قال: حّدثنا موسى بن ّسامعيل بن موسى بن جعفر

 .قال: حّدثنا أيب بکتبه

 .يف الفهرست ما يکون قريبا  ممّا ذکره النجا  وقال الشيخ

 فال بّد من مالحظة سند العفرّيات  فنقول:

ائن سهل بن أمحد بن سهل الديباجي  فلم تثبت وثاقته  ومل توجد قر أّما

 وشواهد تدّل عىل وثاقته.

يبعد قيام القرائن والشواهد عىل مرتبة من حسنه  وّن مل تکن داّلة ال  نعم 

ممّن  ه ّنـ  مع أ«حسن عىل القوى»عىل حسنه  ولذا قال املحّق  املامقاين: 

 کان حياول توثي  الرواة.

  وثاقته.حمّمد بن حمّمد بن الشعث بن حمّمد الکويف  فال کالم يف وأّما

 .موسى بن ّسامعيل بن موسى بن جعفر  فمجهول  مل يذکر بمدح وال ذمّ  وأّما

 وّن قال يف تنقيح املقال يف حّقه: ّسامعيل بن موسى بن جعفر وأّما

 فإن مل نعّد رواياته يف الصحاح فال أقّل من کوهنا من أعىل احلسان.
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 ملا ذکرناه. ؛مل تثبت صّحة سند احلديث ـهنّ مل تثبت وثاقته. فتلّخص ممّا ذکرنا أ هنّ لک

 يف األعیان املتنّجسة حرمة الثمن بام يو ثمن

 :وأّما حرمة الثمن بام هو ثمن  فاستدّل له بوجوه  

 .«إّن اهلل إذا حّرم شیئا  حّرم ثمنه»املتقّدم من طرق العاّمة:  ّي النبو أحديا:

 ونظر فيه سّيدنا االأستاذ بقوله:

ىل ضعا السند  ّمکان اخلدشة يف الداللة  بدعوى انرصافه وفيه مضافا  ّ

  ال ما صار حراما  بتبع الغري  ولو نوقش فيه وقيل ّيـةّىل املحّرمات الصل

 بإطالقه  فال دافع لضعفه.

    واحلـيّل   وابـن زهـرةوقد يتوّهم جرب سـنده باسـتناد الشـيخ

 به.   وغريهماّلمةعوال

کالسّيد املرتيض  يف  عـاّلمةشيخ الطائفة وابن زهرة  بل وال وفيه: أّن بناء

ّيراد الروايات التي من طرق العاّمة عىل ّلزام فقهائهم  ال عىل االستناد 

 هبا يف الفتوى  کام ال خيفى عىل الناظر يف تلك الکتب.

وهلذا ترى أّن الشيخ استند يف عدم جواز بيع اخلمر بإمجاع الفرقة  ثّم أورد 
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ات من العاّمة عليه  ومل يستند بواحد من روايات أصحابنا  مع رواي

. وأّن ابن زهرة بعد االستدالل عىل اشرتا  کون املنفعة مباحة کثرهتا

وحيتّج عىل من قال من املخالفني بجواز بيع الکالب »باإلمجاع  قال: 

بيع اخلمر بوکالة الذّمي عىل و مطلقا   وبيع رسقني ما ال يؤکل حلمه 

   انتهى.«ّّن اهلل ّذا حّرم شيئا  حّرم ثمنه: »يعها  بام رووه من قولهب

والغفلة عن هذه الدقيقة  أوجبت توّهم جرب سند بعض الخبار التي 

ليست من طرقنا  مع أّن الابر هو االستناد يف الفتوى  بحيث حيرز أّن 

هذا غري ثابت   وّيـةمن املشهور مستندة ّىل رواية کذائ ّيـةالفتوى الکذائ

  ّيـةبذکر الرواية يف تلك الکتب املعّدة لبيان االستدالل عىل مذهب اإلمام

  وکتاب مسائل والرّد عىل خمالفيهم  ککتايب االنتصار والنارصّيات

أثر علم اهلدى   اخلال   وکتايب املنتهى والتذکرة. وقد اقتفى ابن زهرة

المه املتقّدم عىل عدم اعتبار الرواية ـه کثريا   بل يشعر أو يدّل ک يف غنيتـ

املتقّدمة عند أصحابنا  وّّنام احتّج هبا ّلزاما  عليهم  وليس عندي کتاب 

 الرسائر مع السا.

يف احلکم  کام مل يستندوا  ّي وکيا کان  فال يمکن االستناد بمثل النبو

 .عليه أصحابنا املتقّدمون  اعتامدا  وفتوى  
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إّن اهلل إذا حّرم عىل قوم أکل يشء »قّدم عن عوايل اللئايل: املت ّي النبو ثانیها:

 .«حّرم علیهم ثمنه

 بقوله: M ونظر

منه  ّيـةيف املأکول  وّلغاء اخلصوص ّنـهوسنده أوهن من سابقه  مع أ

 .وّرساء احلکم ّىل املرشوب املحّرم أصال  وتبعا  حمّل تأّمل

 .رواية التحا والرضوّي  ثالثها:

 . من حاهلام ذلك بام مرّ ورّد 

من الروايات الکثرية الواردة يف نجاسات  ّيـةّلغاء اخلصوص رابعها:

 وحمّرمات خاّصة  بأّن ثمنها سحت. 

الحتامل أن تکون لعيان  ؛ورّدها بأّن اإللغاء مشکل بالنسبة ّىل املتنّجسات

 . اتوجب غلظة يف احلکم ال تکون يف املتنّجس هب ّيـةالنجاسات خصوص

وهو االستدالل عىل املطلوب بام وردت يف  الوجه اخلامس،رّد  ّنـهکام أ

بروايات أمر  وهو االستداللالوجه السادس، غري وجيه  و ّنـهبأالعصري
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  بأّن االستدالل هبا لبطالن املعاملة هبا حمّل فيها بإهراق املاء واملرق املتنّجسني

لّن االنتفاع بصاع  ؛رمة البيع أو حرمة الثمنّشکال  فضال  عن االستدالل حل

للتويّض أو الرشب عادة  ومها غري جائزين باملاء النجس أو  ّاّل من املاء ليس 

لعّل المر باإلراقة کناية عن عدم نفع له  وکذا و املشتبه به  وليس هلام نفع آخر 

 ّيـةعىل ّلغاء مال الکل املمنوع منه  فال تدّل تلك الروايات ّاّل نفع له ال  املرق

 .ينبغي ترکهال  املالقي للنجس  وّن کان االحتيا  حسنا   بل

 M املناقشة يف کالم سیّدنا ااُستاذ

 حماذير وأنظار: M ويف بعض ما ذکره

وّن کانت ضعيفة سندا    «إّن اهلل إذا حّرم شیئا  حّرم ثمنه»أّن رواية  أحديا:

الروايات الکثرية الواردة يف املوارد  يمکن استنقاذ هذا املضمون من نّـهلک

 سابقا  ّىل ذلك بقوله: M اخلاّصة  وقد ذهب هو

ويمکن استفادة العموم من املوارد اخلاّصة الواردة فيها الروايات  کثمن 

اخلمر والنبيذ واملسکر وامليتة والکلب والعذرة ومهر البغي وأجر الکاهن 

  املستفاد من جمموعها  هاوأجر الزانية واأجور الفواحش والرشوة وغري
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 .  ّّن اهلل ّذا حّرم شيئا  حّرم ثمنهيّـةّلغاء اخلصوصو ولو باملناسبات

 فال يکون ضعا السند مانعا  عن االستدالل هبا.

مل يکن هنا بصدد ّثبات هذا  M يمکن أن يقال: ّّن سّيدنا االأستاذ نعم،

بيان ضعا سند الرواية   املضمون  حّتى يرد عليه ما قلناه  بل کان بصدد

 يرتفع بذلك. وعليه  فهذا اإليراد غري وارد عليه. ال  وضعفه

  ال ّيـةأّن اخلدشة يف داللتها  بدعوى االنرصا  ّىل املحّرمات الصل ثانیها:

ما صار حراما  بتبع الغري  مدفوع ـ مضافا  ّىل عدم وجه لالنرصا  ـ بأّن الرواية 

لکونه  ؛مناسبة احلکم واملوضوع ـ يف حرمة ثمن املحّرماتبام أهّنا ظاهرة عرفا  ـ ب

وجودا  تنزيلّيا  لذلك اليشء  تکون مؤّيدة ومؤّکدة لإلطالق وعدم الفرق بني 

 املحّرم الذايت والعريض  فتدّبر جّيدا .

ة ّىل ـيان النجسـن العـم ـةـّيال يف ّلغاء اخلصوصـأّن اإلشک الثها:ـوث

توجب غلظة  ّيـةتامل أن يکون لعيان النجسة خصوصالح»املتنّجسات  بقوله: 

 ّيـةيبعد القول بإلغاء اخلصوصال  ّذ ؛ممنوع« يکون يف املتنّجس هباال  يف احلکم

منها ّىل املتنّجسات الغري القابلة للتطهري  لّن املنا  واملالك يف حرمة ثمن 

ملنا  نجاسة العيان العيان النجسة  ّّما النجاسة  وّّما حرمة املنافع  فإن کان ا

ّذ البحث يف املتنّجسات  ؛النجسة  فال فرق بينها وبني املتنّجسات من هذه الهة

 الغري القابلة للتطهري.

والغلظة يف النجاسة  وّن کان غري بعيد بالنسبة ّىل بعض العيان النجسه  

ائدا  کالکلب واخلنزير والبول  حيث ّّن تطهري ولوغ الکلب حيتاج ّىل التعفري  ز

عىل الغ سل  وتطهري ولوغ اخلنزير ّىل الغسل سبع مّرات  وتطهري املتنّجس 
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ربط هلا بام هو مالك احلرمة  وهو ال  أّن هذه الغلظة ّاّل بالبول ّىل غسلتني  

 النجاسة الغري القابلة للتطهري.

فرق بينهام من هذه الهة  ال  ّذ ؛وکذلك ّذا کان منا  احلرمة  حرمة املنافع

 بالعيان النجسة حرام بال فرق بينهام. کاالنتفاع االنتفاع من املتنّجسات أيضا   فإنّ 

 إشکال مصباح الفقاية عىل الروایة

إّن اهلل إذا حّرم شیئا  » ويف مصباح الفقاهة  اإليراد عىل االستدالل به  أي رواية

 :ّنـهبأـ  ـ مضافا  ّىل ضعا السند والداللة  وعدم انجبارها بيشء «حّرم ثمنه

فال تشمل املتنّجس  بداهة  ّيـةّن کان املراد باحلرمة فيها هي احلرمة الذات

أهّنا خمتّصة بالعيان النجسة  ّذن  فيکون املتنّجس خارجا  عنها 

 بالتخّصص.

فيلزم عىل  ّيـةواحلرمة العرض ّيـةوّن کان املراد هبا ما يعّم احلرمة الذات

يقبله  فإّن ال  يقبل التطهري وما بني ما حينئذ  يفرق ال  املصنّا أن

سواء کانت  ؛موضوع حرمة البيع عىل هذا التقدير ما يّتصا بالنجاسة

عن  ّيـةيؤّثر يف زوال احلرمة الفعلال    فإمکان التطهرييّـةأم عرض ّيـةذات

داللة فيها عىل حرمة بيع ال  موضوعها الفعيل  ومع اإلغضاء عاّم ذکرناه:

ان املراد باحلرمة فيها حرمة مجيع منافع اليشء أو ّن ک ّنـهاملتنّجس  ل

منافعه الظاهرة فال تشمل املتنّجس  رضورة جواز االنتفاع به يف غري ما 

ـ لو قلنا بجوازه ـ أو البهائم  أو  ّي کإطعامه الصب ؛يتوّقا عىل الطهارة

ينتفع به يف غري ذلك من االنتفاعات املحّللة  وّن کان املراد هبا حرمة 
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 ّنـهملا عرفت مرارا  من أ ؛تستلزم حرمة البيعال  رشب فقط فإهّناوالل الک

مالزمة بني حرمة الکل والرشب وبني حرمة البيع  فإّن کثريا  من ال 

 . الشياء حيرم أکلها ورشهبا ومع ذلك جيوز بيعها

 اإلشکال عىل مصباح الفقاية

حرمة ال  ة املتعارفة الغالبة أّن املراد باحلرمة فيها حرمة منافعه املقصود وفیه:

مجيع املنافع  وال حرمة الکل والرشب  فإّن اليشء ّذا کانت منافعه املقصودة 

حلرمة  ؛  فتشمل املتنّجسات أيضا  ّي حمّرمة کان ثمنه أيضا  حمّرما  بمقتىض النبو

منافعها املقصودة املتعارفة  فال ينتقض بام قاله من جواز االنتفاع به يف غري ما 

 ؛أو البهائم  أو غري ذلك من االنتفاعات ّي توّقا عىل الطهارة  کإطعامه الصبي

لعدم کون هذه املنافع من املنافع املقصودة املتعارفة  فإّن ّطعام البهائم ليست من 

 املنافع املقصودة ملثل الطعام املطبوخ  خصوصا  ّذا کانت من الطعمة الثمينة.

 ملتنّجسةيف بیع األعیان ا بطالن املعاملة

هذا کّله يف حرمة الثمن  وأّما بطالن املعاملة يف الملة  فهو املختار لسّيدنا 

   واستدّل عليه باإلمجاع  بقوله: M االأستاذ

وأّما بطالن املعاملة به  فالظاهر تسّلمه لدى الصحاب يف الملة  کام 

 .واملنتهى  هو مقتىض دعوى ّمجاع الغنية
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 نقل عبارهتام واستظهار اإلمجاع عىل البطالن: ّىل أن قال بعد

 ويمکن التشبّث للبطالن بنقل اخلال  اإلمجاع کرارا  عىل أّن ما کان نجسا  

عىل ّشکال  وحکي  جيوز بيعه يف بيع القرد والرسجني النجس واملنّي ال 

 .يقبل التطهري عن مجلة من کتب القدماء واملتأّخرينال  عدم جواز بيع ما

نصا  أّن بطالهنا يف الملة مفروغ عنه لدى الصحاب  فال ينبغي واإل

 . اخلدشة فيه

 M املناقشة يف کالم سیّدنا ااُستاذ

ّن کـان و بـأّن بطـالن املعاملـة يف الملـة  M فـيام أفـاده ویمکن املناقشـة

أّن االسـتدالل  ّاّل فيـه   ةمفروغا  عنـه لـدى الصـحاب  وال ينبغـي اخلدشـ

عىل بطالن  M صحاب واإلمجاعات املنقولة  املشار ّليها يف کالمهبعبارات ال

لهّنا مدرکّي  فإّن الصحاب قد استندوا بطالن املعاملة تارة  ؛املعاملة غري تامّ 

ّىل النجاسة  واأخرى ّىل عدم املنفعة املحلّلة لـه  فالبـّد مـن مالحظـة مسـتند 

يء  هل يوجـب بطـالن ـللشلة ـدم املنفعة املحلّ ـحکمهم  وأّن النجاسة أو ع

 ؟املعاملة أم ال

أّن هذه اإلمجاعات ـ لو سّلم حّجّيتها ـ فمن املحتمل فيها أن تکون  :وثانیا  

بمنا  النجاسة  کام هو املرّصح به يف بعض الکلامت  وأن يکون بمنا  حرمة 
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املنافع  کام عليه الترصيح يف بعض العبائر االأخر  فاإلمجاع ليس عىل معقد 

 کام ال خيفى. واحد 

 فذلکة

قد ظهر ممّا ذکرناه حرمة اخلمر ثمنا  وحرمة بيعه تکليفا  ووضعا   أي البطالن  

وحرمة ثمن العيان النجسة واملتنّجسة الغري القابلة للطهارة ّذا توّقا منافعها 

قضاء  ملا مّر من العموم املستفاد من عموم العّلة:  ؛املحّللة املعتّد هبا عىل الطهارة

من جمموع تلك  ّيـة  ومن ّلغاء اخلصوص«ّن اهلل إذا حّرم شیئا  حّرم ثمنهإ»

املوارد اخلاّصة التي حکم فيها بأّن ثمنها سحت  کالکلب وامليتة والعذرة 

وغريها  ولو بمناسبات الحکام واملوضوعات ّىل العيان النجسة  بل 

 للطهارة. ـةيّ املتنّجسة  املورد للبحث ممّا هي مثلها يف عدم القابل

قد ظهر أيضا  عدم الدليل عىل حرمة بيع تلك االأمور  فبيعها جائز  ّنـهکام أ

الثمن  ّيـةومباح بحکم الصل  فالظاهر أّن البطالن ّّنام يکون ملا بني سحت

 .ّيـةوالبطالن من املالزمة العرف

 بطالن وحرمة الثمن يف األعیان النجسة واملتنّجسةموضوع الااحتامات يف 

ـ أي  تقّدمنيثّم ّّن االحتامالت املمکنة بحسب التصّور يف موضوع احلکمني امل

 :ثالثةالبطالن وحرمة الثمن ـ يف غري املسکرات والحکام الثالثة فيها 

أن يکون املوضوع ما کان حمّرم االنتفاع من مجيع الهات  بحيث لو  أحديا:

 ثالثة أو بعضها.  مل ترتّتب عليه الحکام الّيـةکان فيه جهة حلّ 
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أن يکون املوضوع ما کان حمّرم االنتفاع بجهة من الهات  ولو کان  ثانیها:

 حمّلل االنتفاع بجهات اأخر  فيکون االجّتار بمثل جلد امليتة موضوع للحکمني

لوجود املنفعة  ؛أي البطالن وحرمة الثمن ـ ولو بيع لجل استقاء البساطني ـ

 صالة مثال .املحّرمة له  وهو لبسه يف ال

أن يکون املوضوع ما کان فيه منفعة حمّرمة  ّذا اجّتر به لجلها  دون ما ّذا  ثالثها:

جهة و ّيـةاجّتر به لجلها  فالعناوين املشتملة عىل جهة احللّ و کان فيه منفعة حمّللة

احلرمة معا  يکون حکم االجّتار والتکّسب هبا تابعا  لوقوعهام لتلك الهة  فالعصري 

 غىّل حيّل بيعه وثمنه للتخليل  دون ما کان للتخمري والرشب  فهام حمّرمان.امل

 ثّم ّّن عىل هذه الصورة يف رش  احلرمة احتامالت:

اشرتا  احلرمة باالجّتار لهة الفساد  فمعه ال حيّل  ومع عدم ذلك  أحديا:

 القصد أو قصد جهة الصالح حيّل.

 ّاّل قصد جهة الصالح  فال حيّل  ّيـةأى يکون رش  احللّ  ؛عکس ذلك ثانیها:

معه  ويکون االجّتار به عىل نحو اإلطالق وبال قصد جهة من الهات  أو مع 

 قصد احلرمة حمّرما .

 ّيـةاشرتا  احلرمة بعلم البائع بأّن املشرتي يستعمله يف احلرام  واحللّ  ثالثها:

عدم العلم بأحدمها يستعمله يف احلالل. وعىل هذا  فبيعه مع  ّنـهببيعه ملن يعلم أ

 نّـهيکون مشرتکا  يف الواز مع العلم باستعامله املشرتي يف املنفعة املحّللة  لک

خمتلا معه يف وجه احلّل  فصورة العلم يکون جائزا  بالدليل عىل املفروض يف 

 هذا االحتامل  لکن صورة الهل والشّك يکون جائزا  بالصل.

. وعليه  ّيـةذکر يف الثالثة دون احللّ اشرتا  احلرمة بام  اختصاص رابعها:

فالبيع مع الشّك يف استعامل املشرتي يف احلالل من املنافع أو احلرام منها  فضال  
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عن صورة العلم باستعامله يف احلالل يکون حالال   من دون فرق بينها يف جهة 

   وهذا هو الفرق بني االحتامل الثالث وهذا االحتامل.ّيـةاحللّ 

 M االأسـتاذ ّن جاء يف کالم سـيّدناو أّن االحتامل الّول  لیك:وا خيفى ع

لعـدم وجـود  ء کـان  ؛للمسألة يّـةينبغي عّده من الصور االحتاملال  ّنـهأ ّاّل 

وله منفعة حمّللة  وال أقّل من  ّاّل ّذ ما من  ء  ؛حمّرم االنتفاع من مجيع الهات

رار  فإّن مثل اخلمر الذي هو مـن االنتفاع هبا يف مقام المجورة واالضط يّـةحلّ 

أشّد املحّرمات أيضا  يصري حمّلل االنتفاع فـيام ّذا أّدى االمتنـاع عـن رشبـه ّىل 

 املوت.

ناظر ّىل املنافع حال االختيار   M ّّن کالم سّيدنا االأستاذ أن یقال: إّا الّلهّم 

 فريجع ّىل ما قلناه.

فمن  ّاّل املمکنة ممّا ذکرناه  و بحسب الثبوت واالحتامالت املتصّورة يذا کّله

املمکن الزيادة عليها  لکن بام أّن املهّم مقام اإلثبات ومدلول الخبار ومعاقد 

 اإلمجاعات وکلامت الصحاب فالبّد من الکالم والبحث يف ذلك  ونقول:

 اخلاّصة.  الروايات عىل طائفتني: الروايات العاّمة  والروايات

 ّمةااستدال بالروایات العا

ّىل أّن املستفاد منها هو االحتامل  M فقد ذهب سّيدنا االأستاذ أّما العاّمة،

 : Mأي أّن حکم االجّتار به تابع للجهة التي حتّق  االجّتار لجلها  قال ؛الثالث

 االحتامل الثالث.  املستفاد من فقرات رواية حتا العقول هو

جوه احلالل من وجه وأّما تفسري التجارات يف مجيع البيوع  وو»قال: 

التجارات التي جيوز للبائع أن يبيع ممّا ال جيوز له  وکذلك املشرتي الذي 
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جيوز له رشاؤه ممّا ال جيوز  فکّل مأمور به ممّا هو غذاء للعباد وقوامهم به 

« يقيمهم غريه  ممّا يأکلون ويرشبونال  ووجوه الصالح الذي ؛يف اأمورهم

م فيه الصالح من جهة من الهات  فهذا وکّل  ء يکون هل»ّىل أن قال: 

 کّله حالل بيعه ورشاؤه وّمساکه واستعامله وهبته وعاريته.

عنه  ّي وأّما وجوه احلرام من البيع  فکّل أمر يکون فيه الفساد ممّا هو منه

أو  ء يکون فيه وجه من وجوه الفساد  » ـ ّىل أن قال:ـ   «من جهة أکله

فهذا کّله حرام حمّرم  لّن » ـ ّىل أن قال:ـ   «امليتةنظري البيع بالربا  أو بيع 

لبسه وملکه وّمساکه والتقّلب فيه بوجه و رشبهو عن أکله ّي ذلك کّله منه

 «.من الوجوه  ملا فيه من الفساد  فجميع تقّلبه يف ذلك حرام...

فإّن مقتىض ّطالق صدرها  أّن کّل  ء يکون فيه وجه من وجوه 

ار والتکّسب به مطلقا   وّن کان فيه وجه أو وجوه الصالح  جاز االجّت 

من الفساد. ومقتىض ّطالق ذيلها مع قطع النظر عن الصدر  وعن جهة 

تأيت اإلشارة ّليها  أّن کّل ما فيه جهة من جهات الفساد  حيرم االجّتار 

به. ومقتىض المع بينهام عرفا   أّن ما فيه جهة صالح وفساد  ّذا کان 

ل الصالح يکون حالال   وّن کان لهة الفساد يکون التقّلب لج

حراما   بل مقتىض مناسبة احلکم واملوضوع وفهم العر  والعقالء من 

الرواية  من أّن جهة الفساد أوجبت حرمة املعاملة لجل ترّتب الفساد 

عليها  أّن التقّلبات هبذه الهة حمّرمة  فال ّشکال يف استفادة ذلك عرفا . 

يف أّن تقّلب هذا « فجميع تقّلبه يف ذلك حرام»ظهور قوله:  مضافا  ّىل
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 اليشء يف ذلك الوجه احلرام حرام.

واحتامل أن يکون املراد أّن تقّلب اإلنسان يف ذلك اليشء املشتمل عىل 

الفساد حرام  بعيد خمالا للظاهر  سّيام مع ما مّر من مناسبة احلکم 

ّىل ظهور بعض فقراهتا  واملوضوع  ومقابلة الصدر والذيل  مضافا  

 الخر  مثل ما ذکر يف تفسري اإلجارات يف ذلك أيضا .

فلو کانت الرواية معتمدة  صارت موجبة  للترّص  يف سائر روايات 

 حلکومتها عليها لو فرض هلا ّطالق. ؛البواب

  فإّن مقتيض المع والدعائم نحوها رواية فقه الرضاو

ناسبة بني احلکم واملوضوع  أّن واملهام  ذيلو بني صدرمها ّي العقالئ

واحلرمة تابعتان لالستعامل يف جهة الصالح والفساد  عىل نحو  ّيـةاحللّ 

 .ما تقّدم يف رواية التحا

يستعمله يف جهة الفساد   ّنـهنعم  يمکن استفادة عدم الواز فيام ّذا علم أ

 . من رواية التحا وما يتلوها أيضا  

بعـد  M فقـال سـيّدنا السـتاذ «إّن اهلل إذا حّرم شیئا  حّرم ثمنه» يّ وأّما النبو

لعّل الظهر منها أن يـراد  ّنـهأو يف الظاهر منه و ذکره االحتامالت يف املراد منه

أو هنى عن  سواء تعّلقت احلرمة بذاته  ؛نحو ّي أّن اهلل ّذا حّرم شيئا  ىف الملة بأ
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إلسـقاطه ماليّتـه رشعـا   أو  ؛حّرم ثمنهرشبه  أو أکله  أو لبسه  أو غري ذلك  

  ّي   املؤّيـدتني بـالنبولتحريم ثمنه بام هو  القتضاء اإلطالق وللتفاهم العـريفّ 

  وبـام يف «إّن اهلل إذا حّرم عىل قوم أکل يشء حّرم ثمنـه»عىل ما يف عوايل اللئايل: 

  وبام «إّن الذي حّرم رشهبا حّرم ثمنها»: عبداهلل صحيحة ابن مسلم  عن أيب

يف الروايات الواردة يف موارد کثرية عىل حتريم الـثمن  مـع عـدم حتـريم مجيـع 

 املنافع.

وبعد دفعه احتامل أن يکون نظره يف ذلك ّىل ما تعّل  التحريم بذات اليشء  

 بعيد جّدا  عىل مجيع ما فيه من االحتامالت املتصّورة  ممّا ذکره بقوله: ّنـهبأ

تحريم ّذا تعّل  بذات  ء  بأن يقال: حّرمت منها: أن يراد به أّن ال

لّن حتريم الذات حتريم مجيع منافعها   ؛عليکم امليتة مثال   حّرم ثمنه

 ومنها الثمن  فيکون بيانا  حلدود ما رّشع اهلل تعاىل  ال لصل الترشيع.

أو يراد اإلخبار باملالزمة بني ما ّذا تعّل  احلرمة بذات  ء  وبني حرمة 

 ثمنه.

ّما لّن حرمة ذات  ء حرمة مجيع االنتفاعات منها بال وسط  کالرشب ّ

لجل ّسقا  مالّيته  فال جيوز  ؛والکل وهکذا  وهي مالزمة حلرمة ثمنه

 معاملته  أو حلرمة ثمنه بام هو ثمنه  نظري ما مّر.

ال  لّن حرمة ذاته  بحرمة االنتفاعات املقصودة منه  ومع سلبها وّّما

مسلوب املنفعة عرفا  هبذا اللحاظ ويف حميط القانون   ّنـهل ؛يصّح بيعه

 فيکون ثمنه حراما  لعدم وقوع املعاملة.

 أو مع سلبها حيرم ثمنه بحکم الرشع  وبعنوان کونه ثمنه  نظري ما تقّدم.

سواء تعّلقت احلرمة  ؛نحو ّي أو يراد أّن اهلل ّذا حّرم شيئا  يف الملة بأ



 1 ج/کتاب املکاسب                                                                                                                                           172

 

 ؛أو أکله  أو لبسه  أو غري ذلك  حّرم ثمنه بذاته  أو هنى عن رشبه 

 إلسقاطه مالّيته رشعا   أو لتحريم ثمنه بام هو.

سواء حّرمها بتعلي  احلکم عىل  ؛ّذا حّرمت منافعه املقصودة ّنـهأو يراد أ

 ذاته  أو عىل تلك املنفعة املقصودة  حّرم ثمنه.

 قال ما هذا لفظه:

سواء بيع  ؛کان حرمة ثمن ما حّرم   وّنّي ثّم ّّن مقتىض ّطالق النبو

الستفادة املنفعة املحّرمة  أو املحّللة  وسواء بيع ملن يستفيد منه يف 

يبعد دعوى داللتها عىل التحريم يف القسم الّول ال  املحّرم أو ال  لکن

ملناسبة احلکم واملوضوع  والوثوق بأّن التحريم ّّنام هو  ؛من الشّقني

 للفساد املرتّتب عليه.

فال يشمل ما ّذا بيع لصالح حال الناس  وللجهة املحّللة  سّيام مع ما 

 .والدعائم  عىل ذلك ّي تقّدم من داللة رواية حتا العقول والرضو

 M املناقشة يف کالم سیّدنا ااُستاذ

لکّن الذي يقتضيه التأّمل  هو أّن الروايات العاّمة الربعة مل تکن ناظرة ّىل 

رة يف موضوع الحکام الثالثة  بل هي ناظرة ّىل أّن ما حّرم اهلل االحتامالت املتصوّ 

منافعه املقصودة املتعارفة  حّرم املعامالت املتعارفة عليها  من دون التقييد 

باشرتا  دخالة قصد البائع واملشرتي  أو غريمها من القيود املتصّورة يف 

رمة البيع املتعار   ممّا کان تدّل عىل أزيد من حال  االحتامالت  فالروايات الربعة

                                                           

 .55ـ  53: 1ررّمة . اِلكاسب اِل1

 .55: نفس اِلصدر. 5
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 منافعه املتعارفة حراما   من دون التقييد بيشء من تلك االحتامالت.

 .لالنسباق العريفّ  ؛وذلك النرصافها ّىل هذه الصورة  ّن مل نقل بظهورها فيها

فاملنفعة املتعارفة للخمر رشبه املحّرم  ومنفعة السکني املتعارفة فيه استعامله يف 

قطع والفري املحّللني مثال   کام أّن املعاملة املتعارفة الواقعة عليهام  الذبح يف ال

هو املعاملة بقصد الربح  من دون التفات البائع ّىل قصد املشرتي يف استعامله يف 

الهة املحّرمة أو املحلّلة  فبيع املتعار  يف الّول حرام  ويف الثاين حالل  

 بمقتىض الروايات الربعة العاّمة.

 الصور التي تکون سّتة  فهي خارجة عن مفاّدها: ّيـةأّما بقو

أن يکون لليشء منفعتان متعارفتان  واحد منهام حمّلل  واآلخر حمّرم   أحديا:

 کالسالح  وکان البائع عاملا  بقصد املشرتي  املنفعة املحّرمة.

صد أن يکون له منفعتان متعارفتان کذلك  لکّن البائع کان جاهال  بق ثانیها:

 املشرتي  املنفعة املحّرمة.

أن يکون منفعته املتعارفة حمّرمة  لکّن البائع قصد املنفعة املحّللة الغري  ثالثها:

 املتعارفة.

 أّن البائع اشرت  عىل املشرتي استعامله يف املنفعة املحّللة. ّاّل هذه الصورة   رابعها:

 ع قصد املنفعة املحّرمة.أن يکون منفعته املتعارفة حمّللة  لکّن البائ خامسها:

أّن البائع اشرت  عىل املشرتي استعامله يف املنفعة  ّاّل نفس الصورة   سادسها:

 املحّرمة.

فهذه الصور الستّة خارجة عن مفاد الروايات  فالبّد لنا يف استنبا  حکمها 

  ودِ َأْوُفوا بِاْلُعقُ  :من االستناد ّىل عمومات العقود والتجارة  مثل ّاّل   ّي الوضع

                                                           

 .1(: 4. اِلائدة )1
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من االستناد ّىل أصالة  ّي   واستنبا  حکمها التکليف«املؤمنون عند رشوطهم»و

 .لرباءةاحلّل وا

 ااستدال بالروایات اخلاّصة

 أّما الروایات اخلاّصة، فهي عىل طوائف:

 ختلط بامليتة ممّن يستحّل امليتة:ما ورد يف جواز بيع اللحم املذّکى  امل األُوىل:

 يّ إذا اختلط الذک»يقول:  اهللاحللبي  قال: سمعت أبا عبدصحيحة  منها:

 .«واملیتة، باعه ممّن یستحّل املیتة، ویأکل ثمنه

سئل عن رجل کان له غنم  ّنـهأ اهللصحيحته االأخرى  عن أيب عبد ومنها:

اختلطا   ّي منها فيعزله  ويعزل امليتة  ثّم ّّن امليتة والذک ّي وبقر  وکان يدرك الذک

 .«ا بأس ّنـهیبیعه ممّن یستحّل املیتة، ویأکل ثمنه، فإ»يصنع به؟ قال:  کيا

 يع العجني ممّن يستحّل امليتة:ما ورد يف جواز ب الثانیة:

  يف اهللما رواه ابن أيب عمري  عن حفص بن البخرتي  عن أيب عبد منها:

 .«یتةیباع ممّن یستحّل امل» العجني من املاء النجس کيا يصنع به؟ قال:

                                                           
، باب اِلهور واألجور وما يندقد من النكاح من ذلك وما ّليندقد، 311/1443: 1. التهذيب 1

، كتاب النكاح، باب من تزّوج اِلرأة عىل حكمها يف اِلهر، 535/434: 3؛ اّلستبصار 44احلديث 

 .5، احلديث 54، كتاب النكاح، أبواب اِلهور، الباب 514: 51؛ وسائل الشيدة 5احلديث 

: 11؛ وسائل الشيدة 5، كتاب األطدمة، باب اختالط اِليتة باِلذّكى، احلديث 544: 4. الكايف 5

 .1، احلديث 1، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 11

: 11؛ وسائل الشيدة 1يث ، كتاب األطدمة، باب اختالط اِليتة باِلذّكى، احلد544: 4. الكايف 3

 .5، احلديث 1، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 11

، باب 51/14: 1؛ اّلستبصار 55، باب اِلياه وأحكامها، احلديث 515/1344: 1. التهذيب 5

؛ وسائل «أكل اِليتة»، وليهم: 3اِلاء يقع ليه يشء ينّجسه ويستدمل يف الدجني وغريه، احلديث 

 .3، احلديث 1، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 144: 11الشيدة 
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 :تنبیه  

أّن صاحب الوسائل  بعد نقل الرواية الخرية  نقل مرسلة البن أيب  خيفى ا ثمّ 

   ثّم قال:«ال يباعو يدفن»  قال: عمري  عن بعض أصحابه  عن أيب عبداهلل

 .أقول: محله الشيخ عىل االستحباب

 روايتي کان يف مقام رفع التعارض بني والظاهر من کالمه  أّن الشيخ

 حفص بن البخرتى ومرسلة ابن أيب عمري  بحمل الثاين منهام عىل االستحباب.

مل يکن بصدد رفع التعارض    فإّن الشيخخمالا لنّص عبارة الشيخ نّـهلک

بني تلك الروايتني  بل کان بصدد رفع التعارض بني الروايات الواردة يف العجني 

إذا أصابته النار فال »س عن أکل خبزه بقوله: باملاء النجس  ممّا دّلت عىل نفي البأ

يف مرسلة    وما کانت منها ظاهرة يف عدم جواز الکل من قوله«بأس بأكله

یدفن وا »  ويف مرسلته الخرى  قال: «یباع ممّن یستحّل املیتة»ابن أيب عمري: 

والدفن   بحمل هذين اخلربين الداّلة عىل وجوب البيع بمن يستحّل امليتة  «یباع

خيفى  عىل االستحباب ال  دون البيع ممّا تکون ظاهرة يف عدم جواز الکل  کام

 لواز الکل. ؛تکونان معارضتنيال  فيهام حّتى

                                                           

، باب 51/11: 1؛ اّلستبصار 54، باب اِلياه وأحكامها، احلديث 515/1344: 1. التهذيب 1

، 144: 11؛ وسائل الشيدة 5اِلاء يقع ليه يشء ينّجسه ويستدمل يف الدجني وغريه، احلديث 

 .5، احلديث 1باب كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، ال

 .11، ذيل احلديث 34: 1. راجع: اّلستبصار 5

 .5، ذيل احلديث 1، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 144: 11. وسائل الشيدة 3

، باب 51/15: 1؛ اّلستبصار 55، باب اِلياه وأحكامها، احلديث 513/1343: 1. التهذيب 5

، كتاب 114: 1؛ وسائل الشيده 1لدجني وغريه، احلديث اِلاء يقع ليه يشء ينّجسه ويستدمل يف ا

 .11، احلديث 15الطهارة، أبواب اِلاء اِلطلق، الباب 
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 بعد نقله املرسلتني البن أيب عمري  قال: ّنـهکالمه  فإ وّليك نّص 

أن نحملهام عىل رضب  ]خربي ابن أيب عمري[فالوجه يف هذين اخلربين 

 .حبابمن االست

هذا  مع عدم التعارض بني رواية حفص بن البخرتي وما نقله من املرسلة  

حيث ّّن النسبة بينهام اإلطالق والتقييد  کام ال خيفى  فال تعارض بينهام من 

رأس  فيکون املراد من النهي عن البيع يف املرسلة  البيع ّىل غري املستحّل للميتة  

 شارحة للمرسلة ومبّينة هلا.بل لك أن تقول: ّّن رواية حفص 

 جواز بيع الدهن النجس من املسلم: ما ورد يف عدم الثالثة:

  قال: سألته عن بن جعفر  عن أخيه موسى بن جعفر عيلّ رواية  منها:

 .«تدين به، وا تبعه من مسلم ا» حّب دهن ماتت فيه فأرة؟ قال:

 ملسلم  املستحّل للميتة.هذه الرواية بمفهومها تدّل عىل جواز بيعه من غري ا

أّن هذه الطوائا من الخبار  وّن کانت يف موارد خاّصة   وا خيفى علیك

  وهي: أّن کّل ما يکون حمّرم ّيـةلکن من املمکن أن يکون املستفاد منها قاعدة کلّ 

 االنتفاع عند املسلمني  جاز بيعه ممّن يستحّله من غري املسلمني.

املناسبة بني احلکم واملوضوع بتنقيح املنا  عرفا     وّيـةوذلك إللغاء اخلصوص

هو استحالل املشرتي الغري املسلم  بل لك أن تقول: ّّن املعيار فيه هو  ّنـهوأ

استحالل املشرتي ولو کان مسلام . وعليه يمکن القول بجواز بيع ما حيرم االنتفاع 

ّلّيته  مثل أّن السمك الذي بالعاّمة القائلني بح ّيـةثنى عرشبه عند الطائفة احلّقة اال

                                                           

 .11، ذيل احلديث 34: 1. اّلستبصار 1

، كتاب التجارة، أبواب ما 144: 11؛ وسائل الشيدة 1411، احلديث 544. قرب اإلسناد: 5

 .4، احلديث 1يكتسب به، الباب 
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املعتقد بحرمته أن  ّي ليس له فلس  ّن کان حمّلل االنتفاع عند العاّمة  جاز للشيع

 يبيعه منهم.

سّيام الوارد منها يف بيع املختلط ال  ثّم ّّن يف حول القاعدة وتبيني تلك الخبار 

ل عبارته قبل بامليتة  مباحث متعّددة أشار ّىل جّلها الشيخ العظم  فينبغي نق

 :لزيادة البصرية واالّطالع عليها  ودونك عبارته  قال ؛الورود يف املباحث

کام ال جيوز بيع امليتة منفردة  کذلك ال جيوز بيعها منضّمة ّىل مذّکى   ّنـهّ

ولو باعهام  فإن کان املذّکى ممتازا   صّح البيع فيه  وبطل يف امليتة  کام 

ينتفع ال  ّنـهل ؛تبها  بامليتة  مل جيز بيعه أيضا  سيجيء يف حمّله  وّن کان مش

به منفعة حمّللة  بناء  عىل وجوب االجتناب عن کال املشتبهني  فهو يف 

حکم امليتة من حيث االنتفاع  فأکل املال بإزائه  أکل للامل بالباطل  کام 

 أّن أکل کّل من املشتبهني يف حکم أکل امليتة.

 يف املشـرتي بـني الکـافر املسـتحّل للميتـة ال فـرق ّنــهومن هنا يعلم: أ

ّذا اختلط املذّکى بامليتة  بيع »حسنته: و غريه  لکن يف صحيحة احللبيو

بـن جعفـر   عـيلّ   وحکـي نحومهـا عـن کتـاب «ممّن يسـتحّل امليتـة

  وهـو مشـکل  مـع أّن  واستوجه العمـل هبـذه الخبـار يف الکفايـة

 . يرمي هبا ّنـهأ عن أمري املؤمنني ّي املرو

                                                           
، كتاب التجارة، 11: 11؛ وسائل الشيدة 5، باب اختالط اِليتة بالذكّي، احلديث 544: 4 . الكايف1

إذا اختلط الذكّي واِليتة باعه ممّن يسترّل »، وليهم:1، احلديث 1أبواب ما يكتسب به، الباب 

 «.اِليتة ويتكل ثمنه

 .555: 1. كفاية األحكام 5

، 13: 13؛ مستدرك الوسائل 444احلديث  ،3، كتاب الذبائح، الفصل 144: 5. دعائم اإلسالم 3

 .1، احلديث 1كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 
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ينفع  بعد ال  وجّوز بعضهم البيع بقصد بيع املذّکى  وفيه: أّن القصد

 جل االشتباه.فرض عدم جواز االنتفاع باملذّکى  ل

نعم  لو قلنا بعدم وجوب االجتناب يف الشبهة املحصورة  وجواز 

ينبغي القول به يف ال  ارتکاب أحدمها  جاز البيع بالقصد املذکور  لکن

لّن الصل يف کّل واحد من املشتبهني عدم التذکية  غاية المر   ؛املقام

العلم اإلمجايل بتذکية أحدمها  وهو غري قادح يف العمل بالصلني  وّّنام 

يصّح القول بجواز ارتکاب أحدمها يف املشتبهني  ّذا کان الصل يف کّل 

ارتکاب  منهام احلّل  وعلم ّمجاال  بوجود احلرام  فقد يقال هنا بجواز

أحدمها  اّتکاال  عىل أصالة احلّل  وعدم جواز ارتکاب اآلخر بعد ذلك  

  وّن کان هذا الکالم خمدوشا  يف هذا ّي حذرا  عن ارتکاب احلرام الواقع

املقام أيضا   لکّن القول به ممکن هنا  بخال  ما نحن فيه ملا ذکرنا  

 انتهى کالمه  رفع مقامه.فافهم.

 يف مباحث: وبعد ذلك نتکّلم

 يف الشبهة املحصورة املبحث األّول: يف مقتىض العلم اإلمجايل

هل العلم اإلمجايل يف الشبهة املحصورة يکون کالعلم التفصييل يف حرمة 

 ّيـةاملخالفة ووجوب املوافقة القطعّيتني  أم کالشّك البدوي  فمخالفته القطع

علم التفصييل يف حرمة   أو کالّيـةغري حرام فضال  عن وجوب موافقته القطع

؟ فيه ّيـة  وکالشّك البدوي يف عدم وجوب املوافقة القطعّيـةاملخالفة القطع

 :بل أقوال   وجوه  

                                                           

 .31ـ  34: 1. اِلكاسب 1
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 وز بيع املشتبة من املذّکى بامليتة.فال جيفالّول هو املعرو  املشهور. وعليه  

. وعليه  فبيعهام معا  غري جائز دون ّي والثالث هو املختار للمحّق  القم

 .مها فقط  فهو جائز  أحد

والثاين هو الذي يظهر من املقّدس الردبييل ترجيحه بحسب الدّلة والقواعد 

قال ذيل  ّنـهخيفى  فإال  وميله ّليه وعليه  جيوز بيعهام معا   فضال  عن أحدمها  کام

 ما لفظه:« وحيرم املشتبه بامليته»عبارة القواعد: 

ا تقّرر عندهم من تغليب احلرام حتريم أکل املشتبه بامليتة هو مقتىض م

 ّنـهللرواية التي ينقلوهنا أ ؛عىل احلالل  ّذا کان االشتباه يف املحصور

 .«غلب احلرام احلالل ّاّل ما اجتمع احلالل واحلرام : »قال

 باجتناب الکّل  فيجب.  ّاّل جيب االجتناب عن املحّرم  وما حيصل  ّنـهول

مثل املذکورات   ّاّل من تغليب احلرام  لکن ما نعر  دليال  ملا تقّرر 

 ما نعرفها. ّيـةوالرواية النبو

وّن سّلمت ووجدت صحيحة  فهي معارضة بام ذکرناه مرارا  من صحيحة 

کّل  ء يکون فيه حالل : »اهللعبداهلل بن سنان  قال: قال أبو عبد

 .«وحرام  فهو لك حالل أبدا   حتّى تعر  احلرام منه بعينه  فتدعه

                                                           

، كتاب التجارة، أبواب ما 44: 13؛ مستدرك الوسائل 344، احلديث 135: 5. عوايل اللئايل 1

 .4، احلديث 5يكتسب به، الباب 

، باب يف 514/1445: 3؛ الفقيه 31اب النوادر، احلديث ، كتاب اِلديشة، ب313: 4. الكايف 5

: 1؛ و 4، باب من الزيادا ، احلديث 554/144: 1؛ التهذيب 15الصيد والذبائح، احلديث 

، كتاب 44 ـ 41: 11الشيدة:  ؛ وسائل15، باب الذبائح واألطدمة و...، احلديث 11/331

 .1، احلديث 5التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 
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 منها  صحيحة رضيس الکنايس الثقة  قال: سألت أبا جعفر وقريب  

عن السمن والبن  نجده يف أرض املرشکني بالروم  ال نأکله؟ فقال: 

قد خلطه احلرام  فال تأکله  وأّما ما مل تعلم  فکله  حّتى  ّنـهأّما علمت أ»

 .«حرام ّنـهتعلم أ

 املحّرمات يرّجح احلّل. حرصو عموماتوالصل والفيه تأّمل  فتأّمل  

منصوبا   ليکون مفعوال  وموافقا   «احلرام»يمکن قراءة  ّنـهمع أ

 لغريها  ولکن أظّن وجود غريها أيضا .

 .وقد يمنع وجوب االجتناب عن املحّرم حني االشتباه  فتأّمل

املواف  للتحقي  أّن العلم اإلمجايل يف الشبهة املحصورة  کالعلم  لکّن احلّق 

 التفصييل يف وجوب املوافقة وحرمة املخالفة القطعّيتني.

يف الشبهة املحصورة  ّيـةأّن ما استدّل به عىل حرمة املخالفة القطع وا خيفى

من العلم اإلمجايل  بأّن جتويز الشارع ارتکاب مجيع الطرا   ترخيص منه يف 

کيم  غري تاّم املعصية  والرتخيص يف املعصية قبيح عقال  وحمال عىل الشارع احل

مبنّيا  عىل عدم قيام العلم اإلمجايل بمعنى  ؛يف حمّله M عىل ما حّققه سّيدنا االأستاذ

اليقني عىل وجوب االجتناب عن امليتة يف البني وحرمتها يف املورد  حّتى يکون 

                                                           

؛ 11، باب الذبائح واألطدمة وما حيّل من ذلك وما حيرم، احلديث 11/334: 1التهذيب  .1

، 45، كتاب األطدمة واألرشبة، أبواب األطدمة اِلرّرمة، الباب 534: 55وسائل الشيدة 

لال »، و«أّما علمت»بدل: « أّما ما علمت»، و«ّل نتكله»بدل: « أنتكله»، ولكن ليهم: 1احلديث 

 «.لال تتكله»بدل: « تتكل

 . الوارد يف النبوّي اِلتقّدم يف الصفرة السابقة.5

 .515ـ  511: 11. جممع الفائدة والربهان 3
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لعدم اليقني يف املورد  وال يف غريه يف غري  ؛ترخيص املخالفة ترخيصا  يف املعصية

احلّجة  ّاّل   وعىل وجوده  نادر جّدا   فام يف املورد ليس ّي مجورموارد ال

عىل ذلك الوجوب واحلرمة  وهي ّطالق أدّلة حتريم امليتة  مثل قوله  ّيـةاإلمجال

نِْزیرِ تعاىل:  ُم اخْلِ ُم َوحَلْ َمْت َعَلْیُکُم امْلَْیَتُة َوالدَّ   فإّن ّطالقه يقتيض حرمة امليتة ُحرِّ

ء کان املوضوع معلوما  أو ال  ويف مثله يمکن احتامل الرتخيص يف سوا ؛واقعا  

قضاء  لتقييد اإلطالق بعدم حرمة امليتة  ؛ارتکاب مجيع الطرا  فضال  عن بعضه

يف بعض الطرا   أو يف مجيع الطرا   والالزم عىل الّول الرتخيص يف 

التقييد أمرا   ارتکاب بعض الطرا  وعىل الثاين يف مجيعها  ومن الواضح کون

 ممکنا  وليس بمستحيل.

  مع قيام العلم اإلمجايل  ال يمکن للشارع احلکيم  الرتخيص يف بعض نعم

 من اإلشکال ثبوتا . ملا مرّ  ؛الطرا  فضال  عن مجيعها

هذا  ولکّن احلّ  ـ کام ذکرناه ـ هو حرمة املخالفة ووجوب املوافقة القطعّيتني 

أيضا   کام هو املعرو   وعليه املحّققون  لکن ال ملا ذکر  ّيـةيف موارد احلّجة اإلمجال

وهو انرصا  أدّلة احلّل  مثل  ؛من اإلشکال الثبويت  بل لإلشکال اإلثبايت

  عن موارد احلّجة «حرام بعینه ّنـهکّل يشء يو لك حالل حتّى تعلم أ»: قوله

 املوجودة يف الشبهة املحصورة. ّيـةاإلمجال

ّىل الروايات اخلاّصة الداّلة عىل وجوب االجتناب عن أطرا  هذا مضافا  

                                                           

 .3(: 4. اِلائدة )1

 .111ـ  114. مّر يف الصفرة: 5

، باب من الزيادا ، 554/141: 1؛ التهذيب 54، باب النوادر، احلديث 313: 4. الكايف 3

 .5، احلديث 5، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 41: 11؛ وسائل الشيدة 1احلديث 
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عن رجل معه  اهللسألت أبا عبد الشبهة املحصورة  مثل موّثقة سامعة  قال:

يدري أّّيام هو  وليس يقدر عىل ماء ال  ّناءان فيهام ماء  وقع يف أحدمها قذر

 .«ُّيریقهام مجیعا  ویتیّمم»غريه؟ قال: 

ـ يف حديث طويل ـ قال: سئل  اهللاباطي  عن أيب عبد وموّثقة عاّمر الس

يدري أّّيام هو  وليس ال  عن رجل معه ّناءان فيهام ماء  وقع يف أحدمها قذر

 .«ُّيریقهام مجیعا  ویتیّمم»يقدر عىل ماء غريه؟ قال: 

 : يف عدم جریان ااُصول يف أطراف الشبهة املحصورةاملبحث الثاين

عدم جريان االأصول املخالفة للعلم اإلمجايل يف مجيع  ّشکال يف شبهة وال ال

التي مرّ  ةـيّ ذلك ّّما الستلزامه املخالفة القطعو ؛أطرا  الشبهة املحصورة

  قضاء  لالنرصا   وّّما لتناقض صدر ةـيّ عدم متاميّته يف موارد احلّجة اإلمجال

ینقض الشّك  هنّ ولک»  مع ذيله: «الیقنی بالشّك  ینقض وا»دليل االستصحاب: 

 .«بالیقنی

                                                           
: 1؛ التهذيب 4، باب الوضوء من سؤر الدواّب والسباع والطري، احلديث 14: 3. الكايف 1

، باب تطهري اِلياه من 551/113؛ و ص 54، باب اِلياه وأحكامها، احلديث 551/445

ِلاء القليل حيصل ليه يشء من النجاسة، ، باب ا51/54: 1؛ اّلستبصار 55النجاسا ، احلديث 

، كتاب الطهارة، أبواب 141: 1؛ وسائل الشيدة «مجيداً »، وليس يف التهذيبني كلمة 3احلديث 

 .5، احلديث 4اِلاء اِلطلق، الباب 

، 541/1541؛ و ص 53، باب تطهري اِلياه من النجاسا ، احلديث 554/115: 1. التهذيب 5

، كتاب الطهارة، أبواب اِلاء اِلطلق، 144: 1؛ وسائل الشيدة 11ديث باب التيّمم وأحكامه، احل

 ، وليه تفاو  يسري يف اللفظ.15، احلديث 4الباب 

 .111ـ  114. مّر آنفًا يف الصفرة: 3

، باب 144/154: 5؛ التهذيب 3، باب السهو يف الثالث واألربع، احلديث 341: 3. الكايف 5

ثنتني ا، باب من شّك يف 313/1514: 1صار ؛ اّلستب51أحكام السهو يف الصالة، احلديث 
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وأّما جرياهنا وعدمه يف بعض الطرا   فتابع للقول بوجوب املوافقة 

لکونه خمالفا   ؛وعدمه  فإن قلنا به  فال جتري يف بعض الطرا  أيضا   ّيـةالقطع

  ّيـة  وأّما مع القول بعدم وجوب املوافقة القطعّيـةللقول بوجوب املوافقة القطع

 ا يف بعض الطرا  ّىل أن يبقى بمقدار املعلوم باإلمجال.فال بأس بجرياهن

 : يف اشرتاك األحکام بنی املسلم وغري املسلملثاملبحث الثا

ال شّك يف اشرتاك الحکام بني املسلم وغري املسلم  کام أهّنا مشرتکة بني العامل 

  ة  للنَّاسِ َکافَّ  إّا َوَما َأْرَسْلنَاَك والاهل  بل هو من رضورّيات اإلسالم: 

 .ّيـةويدّل عليه المجورة العقل

لّن الحکام  ؛هذا  مضافا  ّىل أّن التکاليا  لطا من اهلل تعاىل عىل عباده

ّّنام رّشعت لجل و   وأهّنا مل يرّشع جزافا  ّيـةألطا  يف الحکام العقل ّيـةاإلهل

تعّلقاهتا  لطفا  منه درك املصالح واملنافع  ودفع املفاسد واملضاّر املوجودة يف م

تعاىل ممّا يکون واجبا  عليه تعاىل عقال   ومن البدّيي عدم الفرق عنده بني املسلم 

وغري املسلم کليهام  حيث ّّن اختصاص التکاليا باملسلمني يکون خمالفا  للعدل 

 وقبيح عليه تعاىل قطعا .

لتمّسك ّىل ا ّيـةحاجة إلثبات العمومال  مع ما ذکرناه ّنـهوال خيفى أ

ّمجاع يف  ّنـهباإلمجاعات املّدعاة عىل أّن الکّفار مکّلفون بالفروع کاملسلمني  مع أ

   وهو فيهام غريحّجة.ّيـةوالعقل ّيـةاملسألة الکالم

                                                                                                                                        
، كتاب الصالة، أبواب اخللل الواقع يف الصالة، 514: 4؛ وسائل الشيدة 3وأربدة، احلديث 

 .3، احلديث 14الباب 

 .54(: 35. سبت )1
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 ّيـةأّن مرادنا من االشرتاك يف التکاليا  االشرتاك يف اإلنشائأيضا  وال خيفى 

ممّا تکون موافقتها وخمالفتها موجبة  وتنّجزها ّيـةالتکاليا الفعلال   ّيـةالقانون

 لرباءةوذلك لقبح العقاب بالبيان عقال   ولدّلة ا ؛الستحقاق الثواب والعقاب

التي مل تبلغ مرتبة  ّيـةالقانون ّيـة  وأّما التکاليا اإلنشائنّـةنقال  من الکتاب والس

 ومرتبة البعث والزجر  فليس فيها هذه املشکلة. ّيـةالفعل

 ال استحقاق للعقوبة لغري املسلمني القارصين. ّنـها بّينّاه أوقد ظهر ممّ 

 الحکام وتنّجزها متفّرع عىل قيام احلّجة عليها يّـةتوضيح الظهور: أّن فعل

وصوهلا ّليه  فکام أّن الحکام ال تتنّجز عىل املسلم الغافل والاهل القارص  و

 معتقده )بالفتح(. يّـةعتقد بحّقانفکذلك ال تتنّجز عىل غري املسلم الغافل والاهل امل

ل فعلال  قارص الغافل الذيوالوذلك  لّن عقاب غري املسلم الاهل   ّيـةيأعق 

حلکمه بقبح العقاب بال بيان   ؛خمالا للعقلو التکليا وتنّجزها عليه  ظلم

بنَِی َحتَّى َنبَْعَث َرُسوا  وللعدل وللکتاب:  م بهَك بَِظاّل َوَما رَ و َوَما ُکنَّا ُمَعذِّ

 . والسعة   کحديث الرفعنّـة  وللسلِْلَعبِیدِ 

 ّيـةکيا يصّح القول بکون الغافل مکّلفا  بالتکاليا الفعل ّنـههذا  مع أ

املنّجزة  مع أّن التکليا ّّنام يکون بداعي البعث والزجر  ومن املعلوم أّن ذلك 

ّىل الغافل  کام ال خيفى  بل التکليا  الداعي ال يتميّش يف المر والنهي املتوّجه

                                                           

 .14(: 11. اإلِساء )1

 .145(: 3. آل عمران )5

، 44اب جهاد النفس وما يناسبه، الباب ، كتاب اجلهاد، أبو314: 14. راجع: وسائل الشيدة 3

 .3احلديث 

، كتاب احلدود 14:54؛ مستدرك الوسائل 141، احلديث 555: 1اللئايل . راجع: عوايل5

 .5، احلديث 15والتدزيرا ، أبواب مقّدما  احلدود، الباب 
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 تکليا باملحال.ال  کذلك تکليا حمال 

وذلك الستحالة انقداح ّرادة التکليا يف نفس املوىل  مع عدم انبعاث 

 الغافل وانزجاره مادام غافال .

 : يف موافقة الروایات للقاعدةاملبحث الرابع

لکوهنم  ؛لتکاليا لغري املسلمنيا ّيـةقد تبنّي ممّا حّققناه من عدم فعل ّنـهثّم ّ

  والعجني ّي قارصين  کون الروايات الواردة يف جواز بيع املختلط من امليتة بالذک

من املاء النجس ممّن يستحّل امليتة  ويف النهي عن بيع الدهن الذي ماتت فيه فأرة  

ّىل غري   الداّل بمفهومه عىل جواز بيعه «تدين به وا تبعه من مسلم ا»باملسلم: 

دم فعل املحّرمات للجاهل هبا ّذا کان جهله  ّيـةاملسلم  موافقا  ومطابقا  للقواعد ل ع 

  ومن املعلوم أّن جهل غري املسلمني  املستحّلني قصورّيا  ال تقصريّيا   کام مرّ 

للميتة أو الدهن املتنّجس  من القصور  کام عليه جّلهم  ّن مل نقل کّلهم  فإّن 

لالستفصال   حمال  يکون موردا  للمکاملات  وال ال  نادر جّدا   بحيث الاحد منهم

 کام ال خيفى عىل املّطلع من أحواهلم واملراجع ّليهم.

قد ظهر ممّا ذکرنا من الوجه لعدم حرمة بيعهام  ّنـهبل لقائل أن يقول: ّ

 باملستحّل وغري املسلم  عدم املنع من بيعه باملسلم واملؤمن الذي کان جاهال  

جهال  قصورّيا   من دون لزوم اإلعالم بحسب القواعد  نعم  مع ورود  ؛باحلرمة

 قضاء  له. ؛دليل خاّص عىل وجوب اإلعالم البّد منه

                                                           

، كتاب التجارة، أبواب ما 144: 11؛ وسائل الشيدة 1411، احلديث 544. قرب اإلسناد: 1

 .4، احلديث 1كتسب به، الباب ي

 .143ـ 141 ةالثالث من الصفر ِلبرثآنفًا يف ا. مّر 5
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قد انقدح ممّا ذکرنا عدم احلاجة ّىل احلمل وتوجيه الروايات الداّلة عىل  ّنـهکام أ

ن يستحّل امليتة بام عجني النجس ممّ والجواز بيع اللحم املذّکى املختلط بامليتة  

 کام بّينّاه. ملا فيها من املوافقة للقواعد والضوابط  ؛ذکروه من املحامل والتوجيهات

 املناقشة يف التوجیهات املذکورة حول الروایات

هذا مضافا  ّىل ما يف تلك التوجيهات املذکورة  من املخالفة مع ظواهر تلك 

دونك بعض تلك و ا للظواهر الروايات  ومع القواعد  عىل تسليم موافقته

 املحامل:

الستنقاذ مال الکافر  ؛أّن املراد من البيع ممّن يستحّل امليتة هو صورة البيع منها:

  يف املختلا عـاّلمة  کام ذهب ّليه الّي من يده  فکان سائغا   ال البيع احلقيق

 .واستجوده املحّق  الردبييل

  ال ّي الق البيع ظاهر يف البيع احلقيقخمالا للظاهر  فإّن ّط کام ترىوهو 

 يذا أّوا .  ّي الصور

لّن مال من يستحّل امليتة حمرتم  کحرمة مال  ؛خمالا للقواعد ّنـهأ وثانیا :

املسلمني واملؤمنني  فأکل ماله من دون رضاه  ومن دون جتارة  أکل مال 

 بالباطل.

ذ أموال غري املسلمني  أّن التوّسل ّىل مثل هذه اخلديعات  الستنقا وثالثا :

 رشفهم.و خمالا لذّي اإلسالم واملسلمني

  املشتبه ّي أّن املراد من بيع املجموع  هو البيع بقصد املذّکى الواقع ومنها:

                                                           

 .31، اِلستلة 331: 4. خمتلف الشيدة 1

 .513: 11. جممع الفائدة والربهان 5
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يف التحرير  عـاّلمة  والعلينا بالعلم اإلمجايل  کام ذهب ّليه املحّق  يف الرشائع

 .قواعدوال

ر الروايات  فإهّنا ظاهرة يف بيع املجموع  واحلمل خمالا لظاه ّنـهأ وفیه أّوا :

 خمالا للظاهر. ّي عىل قصد بيع املذّکى الواقع

مستلزم لکون البيع غررّيا   فإّن الغرر بمعنى الهالة  وفيام نحن  ّنـهأ وثانیا :

لندرة تساوي  ؛  کان البيع غررّيا  ّي فيه حيث کان املشرتي جاهال  باملذّکى الواقع

علم البائع وال املشرتي أّن املذّکى  املورد للبيع هو هذا وال ي القيمة  الطرا  يف

الذي قيمته ستّة مثال   أو ذاك الذي قيمته مخسة  وکون الهل کذلك غررا  يف 

 عنه  وموجب لبطالنه. ّي البيع هو القدر املتيّقن منه  والغرر يف البيع منه

ني اإلجياب والقبول يف فرض أّن البيع کذلك موجب لعدم التطاب  ب وثالثا :

عدم ّعالم البائع قصده بيع املذّکى فقط  حيث ّّن البائع قصد املذّکى وقصد 

لعدم حتّق  العقد  ؛املشرتي يف قبوله کالمها معا   مع أّن اعتباره ممّا ال ّشکال فيه

مع االختال  بينهام  کام يعلم ممّا يقصد البائع بيع الغنم واملشرتي رشاء البقر 

ال   بل أکل املال بالبيع کذلك يکون أکال  للامل بالباطل  حّتى بالنسبة ّىل قيمة مث

 خيفى.ال  املذّکى يف مورد البحث  کام

 عىل ما حکاه يف متاجر مفتاح الکرامة عن اأستاذه. ّيـةاحلمل عىل التق ومنها:

ـ مضافا  ّىل انحصار ذلك احلمل به  وعدم وجدان ذهاب أحد من  وفیه:

ب ّليه عىل ما اّدعاه ذلك الکتاب ـ أّن احلمل کذلك متفّرع ومنو  الصحا

 بوجود القائل من العاّمة بجواز بيع امليتة  ومل يقل به أحد منهم.

                                                           

 .114: 3. رشائع اإلسالم 1

 .354: 3؛ قواعد األحكام 431: 5. حترير األحكام الِّشعّيـة 5
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أيضا  عن اأستاذه    احلمل عىل التعجيز  حکاه يف مفتاح الکرامة ومنها:

 يع املّلّيني.من مج مستحّل للميتة بعد عهد موسىال  ّنـهمستندا  يف ذلك ّىل أ

ـ مضافا  ّىل کونه خال  الظاهر ـ أّن النهي يف آيات الکتاب العزيز  ویرد علیه:

عن أکل امليتة وأصنافها من املنخنقة واملوقوذة واملرتّدية والنطيحة وما أکل السبع 

يدّل عىل شيوع أکلها وأکل غريها ممّا هنى عنها يف تلك العصار  ويکفي يف ذلك 

ني وعبدة الصنام هلا  ولو فرض عدم استحالل أهل الکتاب استحالل املرشک

ال حيّرمون  ّيـة: أهّنم يف الاهلهلا  وحکى يف مفتاح الکرامة عن الفاضل املقداد

أّن أناسا  من العرب کانوا يأکلون مجيع ذلك  امليتة. وعن السدى بنقل الراوندي

 .من الوجع وال يعّدونه ميتا   ّّنام يعّدون امليّت ما يموت

 وتنبیه   تذنیب  

من املظنون جّدا   أّن التخصيص بالبيع ممّن يستحّل امليتة يف هذه الروايات 

کان من جهة عدم رغبة غريه  وأّن االنتفاع من امليتة بغري الکل مل يکن موردا  

 هلا وبذل الثمن بإزائها. ّيـةللتوّجه يف تلك العصار بحيث يوجب املال

هبا يف تلك العصار منحرصا   ّيـةاالنتفاع منها  املوجب للامل وبالملة  کان

 هو غري املحّرم منه املختّص باملستحّل. ّيـةيف الکل غالبا   والکل املوجبة للامل

وتنقيح  ّيـةوالظاهر کون املقصود من املستحّل  ولو من جهة ّلغاء اخلصوص

                                                           

 .43: 15. مفتاح الكرامة 1

 .344: 5. كنز الدرلان 5

 .513: 5. لقه القرآن 3

 .43: 15. مفتاح الكرامة 5



 127                                                                             النوع الّول/بيع العيان املتنّجسة الغري القابلة للطهارة     

 

سلم کذلك بوحدة املنا  يف املنا   أعّم من الکافر وغري املسلم القارص  أو امل

 عدم احلرمة فيهام.

وأّما يف أعصارنا  فحيث ينتفع منها باستخدام املکائن احلديثة يف استخراج 

 وهتيئة أنواع السامد وغذاء احليوانات والطيور ونحو ذلك ممّا ّيـةاملواّد الکيمياو

بقى وال ي  تقّل نفعا  من مثل الکل  فيجوز بيعها لذلك أيضا   ولو من مسلمال 

 وجه الختصاص بيعها ممّن يستحّل أکل امليتة.

بعد القول بجواز بيع امليتة منفردة  ومع فال يولو سّلم االختصاص أيضا   

دخل له يف جواز ال  رضورة أّن االختال  واالشتباه ؛التمييز أيضا  من املستحّل 

   فإّن العجني النجس متمّيز.ذلك. ويشهد لذلك صحيحة حفص

عىل  قول: لو انضّم ّىل مضمون هذه الروايات الخبار املستفيضة الداّلةبل أ

جواز أخذ الزية واملطالبات من أهل الذّمة  بل مطل  املديونني ّذا أّدوها من 

ّمجاال   مع أّن    وقد أفتى هبا الصحابأثامن اخلمور واخلنازير وامليتات

 .هلا عند املسلمني ّيـةمالال  هذه الشياء

الستفدنا من جمموع  ؛ جيعله مخرا   ّنـهوکذا ما دّل عىل جواز بيع الثمرة ممّن يعلم أ

ذلك جواز ّلزام الناس بام ألزموا به أنفسهم  اعتقادا  أو عمال   ولعّله ينفتح بذلك 

باب واسع يمکن أن ينتفع به الشخاص والدول املسلمة يف معامالهتم مع الدول 

نعّده حالال  يف فقهنا  کالسامك ال  ما يّـةبل املسلمة امللتزمة بحلّ الکافرة   يّـةالجنب

                                                           
 .3، احلديث 1، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 144: 11. وسائل الشيدة 1

 .44، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 535: 11. وسائل الشيدة 5

؛ واِلرّقق يف رشائع 53: 5دريس يف الرسائر ؛ وابن إ533: 5. كالشيخ الطويس يف اِلبسوط 3

 .43: 5اإلسالم 

 . 41، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 551: 11. وسائل الشيدة 5
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 فلس هلا  والضفادع  وسائر ما يستحّلون أکلها بحسب موازينهم.ال  التي

 : يف تعارض الروایاتاملبحث اخلامس

 ّّن ما ذکرناه من جواز البيع ممّن يستحّل امليتة تاّم  لکن يمکن أن يقال: ّّن ما

بيع العجني النجس واللحم املختلط باملذّکى ممّن يستحّل امليتة  دّل عىل جواز

: يف العجني النجس  قال اهللمعارض مع مرسلة ابن أيب عمري  عن أيب عبد

سئل  ّنـهأ   ومع ما روي يف الشعثيّات  عن أمري املؤمنني«ا یباعو یدفن»

صاحبها  فال عن شاة مسلوخة واأخرى مذبوحة عن عمى عىل الراعي أو عىل 

ملا فيهام من  ؛«ترم هبام مجیعا  إىل الکالب»: من امليتة  قال ّيـةيدري الذک

 الظهور يف عدم جواز البيع مطلقا   ولو ممّن يستحّل امليتة.

لکون االختال  بينهام  ؛ـ مضافا  ّىل عدم التعارض ویمکن اجلواب عنها

 منع البيع مطلقا  مقّيد بروايات باإلطالق والتقييد  فإطالق اخلربين الداّلني عىل

ـ بأّن عدم جواز البيع  باملستحّل باخلصوص املسألة الداّلة عىل جواز البيع

                                                           
، باب 51/11: 1؛ اّلستبصار 54، باب اِلياه وأحكامها، احلديث 515/1344: 1. التهذيب 1

، كتاب التجارة، أبواب ما 144: 11دة ؛ وسائل الشي5اِلاء يقع ليه يشء ينّجسه و...، احلديث 

 .5، احلديث 1يكتسب به، الباب 

، 13: 13؛ مستدرك الوسائل 154، احلديث 54. اجلدفرّيا  )اِلطبوع يف ضمن قرب اإلسناد(: 5

 .1، احلديث 1كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 

اختلط الذكّي واِليتة باعه ممّن إذا »يقول:  . منها: صريرة احللبي، قال: سمدت أبا عبداهلل3

؛ وسائل الشيدة 5، باب اختالط اِليتة بالذكّي، احلديث 544: 4)الكايف «. يسترّل اِليتة ويتكل ثمنه

 «(.يتكل»بدل: « أكل»وليه:  1، احلديث 1، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 11: 11

أّنه ُسئل عن رجل كانت له غنم وبقر وكان  ومنها: صريرة الثانية للرلبي، عن أيب عبداهلل     

يبيده »يدرك الذكّي منها ليدزله، ويدزل اِليتة، ثّم إّن اِليتة والذكّي اختلطا لكيف يصنع به؟ لقال: 
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ّىل ما هو املتعار  بني املسلمني يف بيع املختلط من کونه لالنتفاع  فيهام منرص   

حّتى  عدم الواز مطلقا  ال  به يف نحو الکل وغريه من املنافع املحّرمة من امليتة 

 يصري معارضا  مع الروايات املجّوزة.

ويؤّيد االنرصا   بل يشهد عليه ما فيهام من الدفن والرمي ّىل الکالب  

ّذ ليس للدفن والرمي  ؛کناية عن عدم جواز منافعه املتعارفة  وهو الکل ّنـهفإ

لعدم  ؛  فالروايتان قارصتان عن معارضة الروايات املذکورة سابقا  ّيـةخصوص

 يذا أّوا .طالق هلام  اإل

عىل لزوم  ّيـةقد قامت القرينة العقل ّنـهأ ّاّل سّلمنا کون املرسلة مطلقة   وثانیا :

لّن حرمة امليتة والعجني النجس مل تکن فعليّا  يف حّ  الاهل هبا  فدفنها  ؛تقييدها

 فعال .وعدم االنتفاع منهام ّرسا  وتبذير  حيث يمکن االنتفاع منه يف غري املحّرم 

  يف أقوال الفقهاء يف املسألة :املبحث السادس

 :ن يستحّل امليتةمل بيع الذکّي املختلط بامليتة يف نقولف

                                                                                                                                        
، باب اختالط اِليتة بالذكّي، 544: 4)الكايف «. ممّن يسترّل اِليتة ويتكل ثمنه، لإّنه ّل بتس

، 5، احلديث 1، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 11: 11؛ وسائل الشيدة 5احلديث 

 وليه مع تفاو  يسري(.

يف الدجني يدجن من اِلاء النجس، كيف  ومنها: رواية حفص بن البخرتي، عن أيب عبداهلل      

، باب اِلياه وأحكامها، 515/1344: 1)التهذيب «. يباع ممّن يسترّل أكل اِليتة»يصنع به؟ قال: 

؛ وسائل 3، باب اِلاء يقع ليه يشء ينّجسه و...، احلديث 51/14: 1؛ اّلستبصار 55احلديث 

 ، مع تفاو  يسري(.3، احلديث 1، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 144: 11الشيدة 

، قال: ستلته عن حّب دهن ماتت ومنها: ما رواه عيّل بن جدفر، عن أخيه موسى بن جدفر      

؛ 1411، احلديث 544)قرب اإلسناد: «. ّل تدهن به، وّل تبده من مسلم»ل: ليه لترة؟ قا

 (.4، احلديث 1، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 144: 11وسائل الشيدة 
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املختلط بامليتة ممّن يستحّل امليتة عىل  ّي قد اختلفت الفقهاء يف مسألة بيع الذک

 :أقوال  

من  ما ذهب ّليه ابن ّدريس من حرمة بيعه من مستحّل امليتة  کحرمته منها:

 . املسلم بال فرق بينهام

وثانيا  بأّن  .ه أخبار اآلحاد عند ّيـةويمکن االستدالل له أّوال  بعدم حجّ 

املختلط بامليتة خمالا لقاعدة العلم اإلمجايل  من وجوب االجتناب  ّي بيع الذک

عن أطرا  العلم اإلمجايل يف الشبهة املحصورة ّذا تعّل  باملحّرم  کوجوبه عن 

 م املعلوم بالعلم التفصييل.املحرّ 

ال جيوز بيعها ممّن يستحّل امليتة  بل  ّنـهما ذهب ّليه يف الدروس  من أ ومنها:

 .البّد من االمتحان واالختبار بالنار

  من   وابن محزة يف الوسيلةما ذهب ّليه شيخ الطائفة يف النهاية ومنها:

 ات الواردة يف الباب.قضاء  للرواي ؛جواز بيعه من مستحّل امليتة

 ّي حسنا  يف الرشائع  من جواز بيعه بقصد الذک ما جعله املحّق  ومنها:

 .منهام

يف املختلا  من جواز بيعه من مستحّل امليتة  عـاّلمةما ذهب ّليه ال ومنها:

 . صورّيا  الستنقاذ مال ممّن يستحّل امليتة

                                                           

 .113: 3. الرسائر 1

 .15: 3. الدروس الِّشعّيـة 5

 .441. النهاية: 3

 .345. الوسيلة: 5

 .114: 3. رشائع اإلسالم 4

 .31، اِلستلة 331: 4الشيدة . خمتلف 4
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 منشأ اختالف األقوال

ال يف املسألة اختال  روايات الباب  وقاعدة العلم واملنشأ الختال  القو

االمجايل  والقواعد الخر يف البواب الخر  فبعضهم أفتى عىل طب  الروايات  

مثل الشيخ يف النهاية  وابن محزة يف الوسيلة  وبعضهم ذهب ّىل لزوم طرح 

قاعدة  الروايات  لکوهنا خمالفة لقاعدة العلم اإلمجايل  وأفتى عىل وف  هذه ال

 کابن ّدريس  وبعضهم أفتى عىل وف  القواعد الخر.

ولقد أجاد املقّدس الردبييل يف بيان القوال ومنشأ اختالفها  فنکتفي بنقل 

وحيرم املشتبه بامليتة  فإن بيع »ذيل عبارة اإلرشاد:  عبارته  وّليك نّصها  قال

 :«عىل مستحّليه قصد املذّکى

دهم ـ من عدم جواز الترّص  يف امليتة وعدم وملّا کان خال  ما تقّرر عن

 ال امليتة. يقصد بيع املذّکى ّنـهّباحة أکل ثمنها ـ فذکروا أ

 جيّوزونه.ال  وفيه أيضا  ّشکال من جهة لزوم صّحة بيع املجهول  وهم

 ثنني ظاهرا .يبيع اال ّنـهقد يأخذ أکثر من ثمن املذّکى  فإ ّنـهومن جهة أ

 بيع الواحد  واملشرتي أکثر. يقصد ّنـهومن جهة أ

لو کان مع قصد ذلك يصّح البيع لصّح بيعه من الغري املستحّل أيضا    ّنـهوأ

 ما حيّل له أن ينتفع به  فال جيوز البيع عليه  فتأّمل. ّنـهومع ذلك  فيه: أ

ّّن ذلك ليس ببيع حقيقة  بل  :قال يف املختلا ـ للتفّّص عن ذلك ـ

 جّيد. هوو .استنقاذ مال عن يد کافر

                                                           

 . يدني البائع حني إنشاء البيع.1

 .31، اِلستلة 331: 4. خمتلف الشيدة 5
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لکن ينبغي ختصيص احلکم بمن حيّل ماله من الکّفار احلريب الغري 

مقصود  ّنـهاملأمون  ال الذّمي  وال املأمون  وال املنتمي باإلسالم  وکأ

 وترك للظهور.

خيلو عن بأعد  وکذا عبارات ال  عىل ذلك ولکن محل الروايتني

 : فيقصد بيع املذّکى  وهو ظاهر.حيتاج ّىل قوهلمال  حينئذ   ّنـهالصحاب وأ

ينبغي أن يقال باالستثناء  حينئذ  مع العمل هبام  و ّي بيع حقيق ّنـهفالظاهر أ

عن عدم جواز بيع املجهول لوسّلم  خصوصا  ّذا کان املشرتي يشرتى 

يف عدمه  حينئذ  املعلوم ومل يکن عنده جمهول  فإّن العّلة الغرر  وال شّك 

 منهام معا   وهو ظاهر.

ولکن ينبغي  قصد املشرتي ّّيامها.و بقصده أحدمها  عن المجر وکذا

ّن کان بعيدا   أو و يبيع بأکثر من ثمن املذّکى  ومحل اخلربين عىل هذا ال  أن

 يف هذه الصورة. ّاّل خيّصص عدم االنتفاع بامليتة وعدم جواز أکل ثمنه  

 هرة.للنّص والش ؛تسليط الکافر عىل أکل امليتة وکذا

 ومن مل يعمل باخلرب الواحد مثل ابن ّدريس يطرحهام ومل جيّوز بيعه.

کام سيجيء  ونقل يف رشح الرشائع عن الدروس  االمتحان بالنار

                                                           

 . مها صريرة احللبي وحسنته.1

 : عن عدم جواز بيع اِلجهول.. عطف عىل قوله5

. يدني الرضر احلاصل بمثل هذا النوع من البيع، لإّن اختالف قصدي البائع واِلشرتي رضر، واهلل 3

 الدامل.

 . يدني خيّصص أدّلة عدم جواز تسليط الكالر عىل أكل اِليتة يف هذه اِلستلة؛ للنّص والشهرة.5

 .15: 3؛ وراجع: الدروس الِّشعّيـة 41: 15. مسالك األلهام 4
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أو  ّي القول يف اللحم املطروح الذي مل يعلم ـ ولو بقرينة ـ کونه من الذک

صاب يف رجل دخل قرية فأ لرواية شعيب  عن أيب عبداهلل ؛من امليتة

يطرحه عىل النار  فکّل ما »هبا حلام  مل يدر أذکى هو أم مّيت؟ قال: 

 .«  وکّل ما انبسط فهو ميتةّي انقبض فهو ذک

 وهو غري بعيد  ّذا کان مذهبه ذلك  وعمل هبذه الرواية.

  واشرتاك لضعفها بوقا ّسامعيل بن عمر ؛لکّن العمل هبا مشکل

يعلم  ّنـهل ؛أدّلة التحريم يف هذه املسألةشعيب  مع خمالفتها ملا تقّدم من 

من الرواية أّن کّل ما انقبض فهو حالل  وما انبسط فهو حرام  فهو 

 بعينه جار فيام نحن فيه.

فإيراد رشح الرشائع بتضعيفه ـ مع تسليم الصل ـ ببطالن القياس  مع 

ّذ يف اللحم املطروح وجود امليتة مشکوك   ؛قياس مع الفارق ّنـهأ

  ما نحن فيه  فإّن وجودها متيّقن  وليس کّل ما جيري يف املشتبه بخال

ملا علم من الرواية  العّلة  وهي حصول  ؛  حمّل التأّمل جيري يف امليتة

 ّنـهالعلم بتعيني أحدمها  وهو أعّم من املطروح واملشتبه بامليتة  عىل أ

کّل واحد من  ليس بفارق  فإّن املطروح بحکم امليتة رشعا  عندهم  وأنّ 

                                                           

، كتاب 544/  54: 1؛ التهذيب 1، باب آخر من اختالط اِليتة بالذكّي، احلديث 541: 4. الكايف 1

، كتاب األطدمة 144: 55، وسائل الشيدة 544باب الصيد والذكاة، احلديث الصيد والذبائح، 

 «.لهو ميتة»بدل: « لهو ميّت»، ويف الكّل: 1، احلديث 31واألرشبة، أبواب األطدمة اِلرّرمة، الباب 

. سندها كم يف الكايف هكذا: ُمّمد بن حييى، عن أَمد بن ُمّمد بن عيسى، عن أَمد بن ُمّمد بن أيب 5

 (.1، باب آخر منه، احلديث 541: 4، عن إسمعيل بن عمر، عن شديب. )الكايف نرص
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ينفع  فالبّد ال  امليتة واملشتبه حيتمل أن يکون ميتة  فوجود امليتة يقينا  هنا

أن يمنع استقالل العّلة مع االشتباه  ومثله يرد يف مجيع القياسات 

 .املنصوصة العّلة  أو يمنع الصل  فتأّمل

 وينبغي اإلشارة ّىل نکتتني يف ذيل کالمه:

ّّن ذلك ليس ببيع »يف املختلا:  عـاّلمةعد نقل کالم القال ب ه ّنـأاألّول: 

 «:حقيقة  بل استنقاذ مال عن يد کافر

  لکن ينبغي ختصيص احلکم بمن حيّل ماله من الکّفار احلريب وهو جّيد  

 .الغري املأمون  ال الذّمي  وال املأمون  وال املنتمي باإلسالم

مورد له عىل ال  ملاله  محل عىل ما حرمةال  محل الروايات عىل بيعه ممّن أقول:

لبناء العقالء  املمضاة رشعا   واستقرار  ؛حلرمة أموال الناس کّلهم ؛املتعار 

الکافر احلريب يف حال احلرب وزمان احلرب ومکان  ّاّل سرية املسلمني عليه  

احلرب  فحمل الروايات عىل بيعه من الکافر احلريب محل عىل الفرد النادر جّدا   

 مورد له حسب املتعار .ال  عىل مابل 

  من عدم حرمة مال الکافر احلريب الغري املأمون  بإطالقه ه أّن ما قال الثاين:

حرمة ملاله ولنفسه ـ کام قلناه ـ هو ال  ّنـهغري تاّم  فإّن الکافر احلريب املحکوم بأ

ون احلريب حال احلرب وزمان احلرب ويف مکان احلرب  ال احلريب الغري املأم

.الذي يکون قابال  لن يقع املحاربة معه  يف مقابل الذّمي واملؤمتن واملعاهد

                                                           

 .514ـ  513: 11. جممع الفائدة والربهان 1

 .513: نفس اِلصدر. 5



 

 

 
 
 
 

 

 

 األصل يف األعیان النجسة واملتنّجسة

ما خرج  ّاّل االنتفاع هبام  ّيـةهل الصل يف العيان النجسة واملتنّجسة هو حلّ 

 بل قوالن.ما خرج بالدليل؟ فيه وجهان   ّاّل بالدليل  أم حرمة االنتفاع هبام 

 هو الوجه الّول. واحلّق 

مجيع الترّصفات يف الشياء بعنوان  ّيـةوذلك لداللة آيات من الکتاب عىل حلّ 

يف املشکوکات بعنوان  لرباءة  ولقاعدة احلّل واإلباحة واّي احلکم الّويل الواقع

 الظاهري. ّي احلکم الثانو

 کّل وجه اانتفاع باألشیاء من یّـةااستدال بالکتاب عىل حلّ 

االنتفاع بالشياء من کّل وجه بآيات من  ّيـةويمکن االستدالل عىل حلّ 

ْرِض مَجِیعا  ُثمَّ اْسَتَوى إىَِل ُيَو الَِّذي َخَلَق َلُکم َما يِف األقوله تعاىل:  منها:الکتاب  

ء َعلِیم   اُينَّ َسْبَع َساَمَوات َوُيَو بُِکلِّ يَشْ امِء َفَسوَّ  .السَّ

مجيع االنتفاعات من مجيع ما يف  ّيـةية الرشيفة بإطالقها تدّل عىل حلّ فإّن اآل

لّن مقتىض خل  الشياء النتفاع أبناء البرش هو عدم حرمة أنواع  ؛الرض

يف بعض الشياء خمالا إلطالق  االنتفاعات منها  فحرمة بعض االنتفاعات

                                                           
 .51(: 5. البقرة )1



 1 ج/کتاب املکاسب                                                                                                                                           196

 

نتفاع أبناء البرش  فلو قام اآلية  کام أّن عمومها يدّل عىل أّن مجيع الشياء خل  ال

دليل عىل حرمة مجيع أنواع االنتفاعات من  ء خاّص  حّتى االنتفاع به حال 

لّن لسان  ؛االضطرار  فهو خمالا لعموم اآلية الرشيفة وال يمکن ختصيصها به

 اآلية آبية عن التخصيص.

لالبتالء  خيفى أّن تقييد احلکم بام يف الرض من باب الغلبة وکونه موردا   وال

ملا يف الرض  فاحلکم يشمل ما يف السامء  ّيـةوالموضوع ّيـةفالخصوص ّاّل و

 أيضا .

َّا يِف األقوله تعاىل:  ومنها: َا النَّاُس ُکُلوا مِم ْرِض َحالا  َطیِّبا  َوا َتتَّبُِعوا َیا َأُّيه

ُه لَُکْم َعُدوٌّ ُمبنِی   ْیطاِن إِنَّ  .ُخُطواِت الشَّ

 ؛تدالل: ّّن الکل يف اآلية الرشيفة کناية عن مطل  الترّصفاتتقريب االس

  فإّن کثريا  من الشياء بل أکثرها غريقابل ّي لعدم صّحة ّرادة معناه احلقيق

لألکل بمعنى املضغ بني السنان وابتالعه  وهذا قرينة عىل أّن املراد منه هو 

 املعنى الکنائي.

اَرة   م َبْینَُکم بِاْلبَاطِِل إِّا وا َأْمَوالَکُ ا َتْأُکلُ ويشهد لذلك قوله تعاىل:  َأن َتُکوَن جِتَ

اَم َیأُْکُلوَن يِف وقوله تعاىل:  َعن َتَراض إِنَّ الَِّذیَن َیْأُکُلوَن َأْمَواَل اْلَیتَاَمى ُظْلام  إِنَّ

 .ُبطُوِّنِْم َنارا  َوَسَیْصَلْوَن َسِعريا  

 ّي وصا وال قيد احرتازال  حال لألکل  َطیِّبا  َحالا  کام أّن قوله تعاىل: 

 هليئة المر.

                                                           

 .144(: 5. البقرة )1

 .144(: 5. البقره )5

 .14(: 5. النساء )3
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أنواع االنتفاعات ممّا يف الرض  وکوهنا حالال  طّيبا    ّيـةفاآلية تدّل عىل حلّ 

 فيه. ّيـةخلصوصال  کام أّن تقييد احلکم بام يف الرض من باب ابتالء الناس به 

َّا َرَزَقکُ قوله تعاىل:  ومنها: ُم اهللُ َحالا  َطیِّبا  َواتَُّقوا اهللَ الَِّذي َأْنُتْم بِِه َوُکُلوا مِم

 .ُمْؤِمنُونَ 

 وتقريب االستدالل هبا کسابقها.

ويشهد عىل أّن املراد من الکل يف هذه اآلية أيضا  معناه الکنائي ـ مضافا  ّىل ما 

َا الَِّذیَن آَمنُوا ا َیا أَ ذکر يف اآلية السابقة ـ قوله تعاىل يف اآلية السابقة عليها:  ُّيه

ُموا َطیَِّباِت َما َأَحلَّ اهللُ َلُکْم َوا َتْعَتُدوا إِنَّ اهللَ ا حُيِبه  رِّ   فإّن املراد ممّا ْعَتِدینَ املُ حُتَ

أحّل اهلل لکم  عاّم يشمل أنواع االنتفاعات  بقرينة شأن نزوهلا  فقد ورد يف تفسري 

   قال:اهلل عمري  عن بعض رجاله  عن أيب عبدبن ّبراهيم  عن ابن أيب عيلّ 

عـثامن بـن مظعـون  فأّمـا و بـاللو نزلت هذه اآلية يف أمرياملـؤمنني

حلـا أن  ّنـهينام بالليل أبدا   وأّما بالل فإال  فحلا أن أمرياملؤمنني

يـنکح ال  حلـا أن ّنــهأّما عثامن بن مظعـون  فإو ال يفطر بالنهار أبدا  

رأة عثامن عىل عائشة وکانت امرأة مجيلة  فقالت عائشة: أبدا   فدخلت ّم

مايل أراك معّطلة؟ فقالت: وملن أتزّين؟ فو اهلل ما قاربني زوجي منذ کذا 

قد ترّهب ولبس املسوح وزهد يف الدنيا  فلاّم دخـل رسـول  ّنـهوکذا  فإ

أخربته عائشة بذلك  فخرج فنادى: الصـالة جامعـة  فـاجتمع  اهلل

مـا بـال أقـوام »املنرب  فحمد اهلل وأثنى عليـه  ثـّم قـال: الناس  فصعد 

حيّرمون عىل أنفسهم الطّيبات  أال ّيّن أنام بالليل وأنکح وأفطر بالنهـار  

  فقاموا هؤالء فقـالوا: يـا رسـول اهلل «فمن رغب عن سنّتي فليس منّي

                                                           
 .44(: 4. اِلائدة )1
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غْ فقد حلفنا عىل ذلك  فأنزل اهلل تعاىل:  ِو يِف َأْیاَمنُِکـْم ا ُیَؤاِخُذُکُم اهللُ بِـاللَّ

ُم األ دته ِة َمَساکنَِی...َولکِن ُیَؤاِخُذُکم باَِم َعقَّ اَرُتُه إِْطَعاُم َعرَشَ  .ْیاَمَن َفَکفَّ

 يف املسألة األصل الثانوي

 ؛االنتفاع هبا من کّل وجه ّيـةالصل الّويل يف الشياء  هو حلّ  أنّ  قد مرّ 

وأّما ّذا شّك يف أّن  ء  ىل حرمة  ء خاّص.وذلك فيها مل يقم دليل خاّص ع

خاّص هل خرج عن حتت الصل الّويل  بسبب قيام دليل خاّص عىل حرمة 

  وهو يف املقام  أصالة ّيـةاالنتفاع منه  أم بقي حتته؟ فاملرجع هو االأصول العمل

 احلّل واإلباحة.

 یّـةباملوارد اجلزئ یّـةاألّول یّـةتأیید القاعدة الکلّ 

ّّن الدليل عىل الواز الواقعي يف العيان النجسة واملتنّجسة  االستقراء يف  ثمّ 

الکثرية الداّلة عىل جواز االنتفاع  ّيـةالنصوص والفتاوى  الواردة يف املوارد الزئ

واستنقاذ  ّيـةيف الملة يف غري واحد من العيان النجسة املوجبة إللغاء اخلصوص

 مـا خـرج بالـدليل  ّاّل فـيهام جـواز االنتفـاع واقعـا   لـ  وأّن الصّيـةقاعدة کلّ 

 دونك تلك املوارد:و

ابـأس »ّمد بـن مضـارب: ـما دّل عىل جواز بيع العذرة  ففي رواية حم منها:

ع ـأس ببیـــبــ ا»ران: ـة بــن مهـــي روايــة سامعـــذا فـــ  وکــ«العــذرة عـببیــ
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لو للتسـميد  و نتفاع هبا  فإّن الظاهر من نفي البأس يف بيعها جواز اال«العذرة

 وجود البأس واحلرمة  فتأّمل.و للمالزمة بني حرمة املنافع ؛کان فيه البأس ّاّل و

   عن ظاهر العاّمين ّاّل د ّمجاعا  ومن دون خال   ـجواز بيع کلب الصي ومنها:

  ومل يستثن بيع کلب الصيد  ولکّن الظاهر أّن «ال جيوز بيع الکلب»حيث قال: 

 ّاّل منرص  ّىل الکلب اهلراش  وجواز بيعه باخلصوص ليس    کالمهالکلب يف

 ملنفعة الصيد ممّا تکون حالال .

 ملا مّر قبل هذا يف کلب الصيد. ؛جواز بيع کلب املاشية واحلائط والزرع ومنها:

ما ورد يف جواز االنتفاع بجلد امليتة  کرواية قاسم الصيقل: قال کتبت ومنها: 

أعمل أغامد السيو  من جلود احلمر امليتة  فيصيب ثيايب   : ّيّن ّىل الرضا

:    فکتبت ّىل أيب جعفر الثاين«اّّتذ ثوبا  لصالتك»: ّيلّ   فاأصيّل فيها؟ فکتب

ذلك  فرصت أعملها من جلود  عيلّ بکذا وکذا  فصعب   کنت کتبت ّىل أبيك

، فإن اهلللصرب یرمحك کّل أعامل الرّب با» :ّيلّ     فکتبّيـةالذک ّيـةاحلمر الوحش

 .«کان ما تعمل وحشیّا  ذکّیا  فال بأس

                                                                                                                                        
، باب النهي عن بيع الدذرة، 44/141: 3؛ اّلستبصار 544، احلديث ، باب اِلكاسب315/1411
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، باب 44/143: 3؛ اّلستبصار 545، باب اِلكاسب، احلديث 315/1441: 4. التهذيب 1

، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب 114: 11الشيدة ؛ وسائل 3النهي عن بيع الدذرة، احلديث 

 .5، احلديث 54به، الباب 
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 جواز بيع العبد الکافر ّمجاعا . ومنها:

 إلرضاع الرضيع. ّيـةجواز ّجارة املرأة اليهودومنها: 

 جواز االستصباح بالدهن املتنّجس. ومنها:

 جواز االنتفاع بالدهن املتنّجس يف الصابون. ومنها:

من املوارد حّجة عرفا  عىل أّن  ّيـةا  وّلغاء اخلصوصفهذه املوارد لکثرهت

ما خرج بالدليل   ّاّل الصل جواز االنتفاع بالعيان النجسة واملتنّجسة مطلقا  

وأّن ختصيصها بالذکر والتعّرض هلا ّّنام لجل أّن هذه املوارد کان موردا  

ريها من املنافع هلا  وعليه  أّن عدم التعّرض لغ ّيـةفالخصوص ّاّل لالبتالء  و

ليس لعدم جوازها وحرمتها  بل لهّنا مل تکن موردا  لالبتالء  فمثل تزري  الدم 

وترقيع العضاء من االأمور احلادثة التي مل يکن موردا  لالبتالء سابقا  يکون 

 جائزا   کام ال خيفى.

 جوابهو أدلّة القائلنی بأصالة احلرمة

ـ  ما خرج بالدليل ّاّل واملتنّجس مطلقا  ـ  واستدّل عىل حرمة االنتفاع من النجس

 واإلمجاع. نّـةبالکتاب والس

ْمُر َوامْلَیِّْسُ َواألقوله تعاىل:  أّما الکتاب، فمنها: اَم اخْلَ ا الَِّذیَن آَمنُوا إِنَّ َ ْنَصاُب َیا َأُّيه

ُکْم ُتْفلِ َواأل یَْطاِن َفاْجَتنُِبوُه لََعلَّ  .ُحونَ ْزاُم ِرْجس  ِمْن َعَمِل الشَّ

أّن وجوب االجتناب عن الربعة املذکورة يف اآلية معّل   تقریب ااستدال:

  وهي أّن ّيـةومتفّرع عىل کوهنا رجسا  من عمل الشيطان  فيستفاد منها قاعدة کلّ 

کّل رجس من عمل الشيطان جيب االجتناب عنه  ووجوب االجتناب عنه 

 نه.يقتيض حرمة مجيع الترّصفات واالنتفاعات م
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ـ يقتيض اختصاص  أّن هذا االستدالل ـ کام أشار ّليه الشيخ وفیه أّوا :

 ؛احلرمة بالعيان النجسة  فإهّنا رجس من عمل الشيطان  دون العيان املتنّجسة

 لهّنا ليست من عمل الشيطان.

  وهي وجوب االجتناب عاّم أّن اآلية الرشيفة داّلة عىل الکربى الکيّل  وثانیا :

نت رجسا  ومن عمل الشيطان  وأّما کون العيان النجسة صغرى هلذه الکربى کا

حمتاج ّىل دليل يدّل عليه  فضال  عن العيان املتنّجسة  فإّن العيان النجسة  ولو 

أّن وجوب االجتناب مل يتعّل  بمطل  الرجس  بل برجس  ّاّل سّلمنا کوهنا رجسا   

نجسة من عمل الشيطان غري معلوم  وال کان من عمل الشيطان  وکون العيان ال

 ّيـةدليل عىل ّثباته  خصوصا  يف مثل کلب البستان واحلائط والرعي  الذي له مال

 عرفا  ورشعا   وهلذا جعل الدية هلا رشعا .

أّن اآلية الرشيفة ناظرة ّىل حرمة املنافع املقصودة  فال تشمل املنافع  وثالثا :

ة املقصودة من اخلمر رشبه  ومن امليرس اللعب والقامر الغري املقصودة منها  واملنفع

 به  ومن الزالم االستقسام هبا عىل نحو القامر  ومن النصاب التعّبد والترّبك هبا.

عّم وال ت أّن هذا احلکم يف اآلية الرشيفة خمتّص بالربعة املذکورة فيها  ورابعا :

یَْطاُن َأْن له تعاىل: وذلك بقرينة اآلية الالحقة عليها  وهي قو ؛غريها اَم ُیِریُد الشَّ إِنَّ

الةِ  ُکْم َعن ِذْکِر اهللِ َوَعِن الصَّ ْمِر َوامْلَْیِّسِ َوَیُصدَّ ُیوقَِع َبْینَُکُم الَْعَداَوَة َواْلَبْغَضاَء يِف اخْلَ

زالم    فإّن ّجياد العداوة والبغضاء خمتّصة باخلمر وامليرس والَفَهْل َأْنُتْم ُمنْتَُهونَ 

والصّد عن ذکر اهلل خمتّصة بالنصاب بعناوينها بام هي هي  ال بام أهّنا رجس 

 ونجس حّتى تشمل العيان النجسة واملتنّجسة  وتکون هي املوضوع للحکم.

  ةيّ وذلك قضاء  ملا هو الواضح عرفا  من ظهور العناوين بام هي هي يف املوضوع
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موجودة مع تلك العناوين املأخوذة يف ال لکوهنا مشرية ّىل عناوين اأخرى تکون 

الدّلة  والختصاص ما يف اآلية من اللوازم املذکورة بتلك الربعة  دون النجس 

لّن رشب اخلمر بسبب ّزالته العقل يوقع العداوة  وذلك بام هو نجس.

والبغضاء بني أبناء البرش  وکذلك اللعب بامليرس والعمل بالزالم يوقعان 

 ّي ن صاحبه  من دون سبب عقالئـء بسبب القامر وّزالة املال عالعداوة والبغضا

ان  وأّما يف الزالم  فألهّنا ـ کام ـحيتاج ّىل البيال  ول  وذلك يف القامر معلومـمقب

 ع البحرين ـ عبارة عن:ـيف جمم

 ّنـه. والقّصة يف ذلك: أّيـةالقداح العرشة املعروفة فيام بينهم يف الاهل

من الرجال فيشرتون بعريا  فيها بينهم وينحرونه   کان جيتمع العرشة

ويقّسمونه عرشة أجزاء  وکان هلم عرشة قداح  هلا أسامء وهي الفّذ وله 

سهم  والتوأم وله سهامن  والرقيب وله ثالثة  واحللس وله أربعة  

والنافس وله مخسة  واملسّبل وله سّتة  واملعىل وله سبعة  وثالثة 

... وکانوا جيعلون القداح والسفيح والوغدملنيح أنصباء هلا  وهي ا ال

يف خريطة  ويضعوهنا عىل يد من يثقون به  فيحّرکها  ويدخل يده يف 

تلك اخلريطة  وخيرج باسم کلٍّ قدحا   فمن خرج له قدح من القداح 

أنصباء هلا مل يأخذ شيئا   وألزم بأداء ثلث قيمة البعري  فال يزال  التي ال

واحد حّتى يأخذ أصحاب النصباء السبعة أنصباءهم   خيرج واحدا  بعد

 .ويغرم الثالثة الذين ال أنصباء هلم قيمة البعري

عن الصالة و والنصاب أيضا  بسبب تعّبد املرشکني هبا يصّدهم عن ذکر اهلل

 والتعّبد هلل تعاىل.

يف بام ذکرنا  أّن احلکم يف اآلية الرشيفة خمتّص بالربعة املذکورة  فانقدح
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اآلية  أو يعّم ما کان مثلها يف ّجياد العداوة والبغضاء والصّد عن ذکر اهلل  وعن 

 ّنـهشمل العيان النجسة  فإوال ت  ّيـةالصالة بتنقيح املنا  وّلغاء اخلصوص

 ليس فيها تلك اللوازم  فضال  عن العيان املتنّجسة.

َمْت َعَلیُْکُم امْلَْیتَُة قوله تعاىل:  ومنها: نِْزیِر َوَما ُأِيلَّ لَِغرْيِ اهللِ بِِه ُحرِّ ُم اخْلِ ُم َوحَلْ َوالدَّ

بُُع إِّا املُ َخنَِقُة َوامْلَْوُقوَذُة وَ امُلنْ وَ  َیُة َوالنَّطِیَحُة َوَما َأَکَل السَّ دِّ ْیُتْم َوَما ُذبَِح َعىَل رَتَ  َما َذکَّ

..النهُصِب َوَأن َتْسَتْقِسُموا بِاأل  ..ْزاِم ذلُِکْم فِْسق 

أّن احلرمة قد تعّل  فيها بذات العناوين املذکورة  وحتريم تقریب ااستدال: 

العيان يستلزم حتريم وجوه االستمتاع واالنتفاع  کام ذهب ّليه شيخ 

  فاآلية الرشيفة تدّل عىل حرمة مجيع االنتفاعات من  عـاّلمةوالالطائفة

بضميمة عدم القول و والدم وحلم اخلنزير  أعني امليتة ؛هذه الثالثة املذکورة فيها

 بالفصل بني العيان النجسة يلح  هبا سائر العيان النجسة.

حيث ّّن استقراء کالم العرب يفيد أّن يف مثل اآلية من  وفیه ما ا خيفى،

التحليل والتحريم املضافني ّىل العيان  وکذلك غري لفظ احلّل واحلرمة من 

ن متعّل  املضا  هو الفعل املقصود من ذلك  کالکل الحکام الظاهر عرفا  م

 من املأکول  والرشب من املرشوب  واللبس من امللبوس  والوطي من املوطوء.

من احلرمة يف اآلية الرشيفة  هو حرمة أکل امليتة  وعىل هذا  فاملتفاهم العريفّ 

حرمة  حرمة مجيع االنتفاعات  فاآلية ظاهرة يفال  وحلم اخلنزير ورشب الدم 

 بالنسبة ّىل اآلية. هذا الکل والرشب ال غري 

عىل تسليم داللة  ّنـهوأّما بالنسبة ّىل ّمتام الدليل بعدم القول بالفصل  ففيه: أ

 اآلية يف الثالثة فإمتام الدليل بعدم القول بالفصل غري متام.
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بعدم االعتبار بعدم القول بالفصل ما مل يرجع ّىل اإلمجاع  ومن  أّوا :

يکون مثبتا  لإلمجاع. نعم  القول بعدم الفصل ال  لواضح أّن عدم القول بالفصلا

. ّنـهل ؛مثبت له  ّمجاع عىل عدم الفصل  لکن ّثباته مشکل 

بأّن اإلمجاع يف مثل املسألة ممّا هو مصّب االجتهاد والتمّسك بالکتاب  وثانیا :

 صل.ومثله غري حّجة  کام ال خيفى  فضال  عن القول بعدم الف

شاء اهلل تعاىل    بل خمتلا فيه  کام يظهر ّنّيـةأّن املسألة ليست ّمجاع ثالثا :

 عند تعّرض القوال يف املسألة.

ْجَز َفاْيُجرْ  قوله تعاىل: ومنها: َوالره

 . 

أّن اهلجر بمعنى ترك اليشء واجتنابه  واهلجر املطل   تقریب ااستدال:

  أي ّيـةراد من الرجز ّّما هو النجاسات الظاهرحيصل هبجر مجيع التقّلبات  وامل

 ّيـةوالباطن ّيـةالعيان النجسة واملتنّجسة  وّّما هو أعّم من النجاسات الظاهر

  وکيا کان  فاآلية تدّل عىل وجوب اهلجر واالجتناب عن العيان ّيـةواملعنو

 النجسة قطعا .

جّدا   ومل يفرّسوه  ضعيا ّيـةأّن کون الرجز بمعنى النجاسات الظاهر وفیه:

بذلك املفرّسين  فاملراد من الرجز يف اآلية الرشيفة هو القذارات والنجاسات 

   فإّن سياق اآليات ونزوهلا يف أوائل البعثة يشهد عىل ما ذکرناه.ّيـةواملعنو يّـةالباطن

 : M يف االيراد عليه  وّليك نّص کالمه  قال M ولقد أجاد سّيدنا االأستاذ

بمعان  منها: عبادة  ّنـهمل يّتضح أّن املراد بالرجز الرجس  فإ ـهنّ وفيه: أ

بالضّم اسم صنم فيام زعموا  وقال قتادة:  ّنـهأ»الوثان  ويف املجمع: 

ولعّل القرب أن يکون المر  هبجر  . «نائلةو مها صنامن: أسا 
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ل سورة املعهود  فمن البعيد ّرادته يف أوّ الوثان أو عبادهتا  وأّما النجس 

ـ أو بعد ّقرأ  قبل تأسيس الرشيعة   ـ عىل ما قيل نزلت عليه

يبعد أن يکون ال  اأصوال  وفروعا   عىل ما يشهد به الذوق السليم. وهلذا

رْ املراد بقوله:  غري تطهري اللباس  بل تنزيه نسائه  أو  َوثَِیاَبَك َفطَهِّ

 .غري ذلك ممّا فرّس  ـ أو أقربائه عن دنس الرشك ـ عىل ما قيل

آية حتريم اخلبائث  ممّا ورد يف برنامج الرسول  وهو قوله تعاىل:  ومنها:

 ِيَّ الَِّذي جَيُِدوَنُه َمْکُتوبا  ِعنَدُيْم يِف التَّوَراِة َوااْ ِْنج ُسوَل النَّبِيَّ ااْ ُمِّ یِل الَِّذیَن َیتَّبُِعوَن الرَّ

َبائَِث َوَیَضُع امُلنْ اُيْم َعِن َیْأُمُرُيم بِامْلَْعُروِف َوَینْهَ  ُم َعَلیِْهُم اخْلَ ُم الطَّیَِّباِت َوحُيَرِّ َکِر َوحُيِله هَلُ

ُيْم َواأل  .ْغالَل الَّتِي َکاَنْت َعَلیِْهمْ َعنُْهْم إرِْصَ

أّن احلرمة يف اآلية الرشيفة قد تعّلقت باخلبائث  والظاهر  تقریب ااستدال:

لّن النسب بحرمة نفس اليشء  ؛هو حرمة مجيع منافعه من تعّل  احلرمة بيشء

حرمة بعضها دون بعض  هذا  مع أّن الالزم ال  اّدعاء  هو حرمة مجيع منافعه 

 لعدم التعيني وعدم الرتجيح. ؛من حرمة البعض  اإلمجال

الطيّبات وحرمة  ّيـةأّن اآلية الرشيفة ليست يف مقام ّنشاء حلّ  وفیه أّوا :

واحلرمة من مجيع الهات  بل  ّيـةى يؤخذ بإطالقها  وحيکم باحللّ اخلبيثات حتّ 

هلم وعاّم حيّرمه عليهم  ويکفي يف  هي يف مقام اإلخبار عاّم حيّلله الرسول

الطّيبات وحرمة اخلبيثات ولو من جهة واحدة  حيث ّّن  ّيـةصّحة اإلخبار  حلّ 

 اإلخبار عنهام ويف مقام اإلطالق ـ أي ّطالق التحليل والتحريم ـ ّّنام يکون يف
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 بيان ذلك  ال يف مقام بيان احلالل واحلرام.

حّلل شيئا  أو حّرمه نعلم أّن ذاك اليشء طّيب أو  بعد أّن الرسول ّنـهّ ثمّ 

   حيث قال:M لعّل هذا هو املراد ممّا ذکره سيّدنا االأستاذو خبيث 

بل بصدد بأّن اآلية ليست بصدد بيان حتريم اخلبائث   وأنت خبري  

يأمرهم باملعرو ... وليس املراد  ّنـهبأ اإلخبار عن أوصا  النبّي 

حيّرم عنوان اخلبائث أو ذاهتا  وحيّل عنوان الطّيبات أو  أّن النبّي 

حيّل کّل ماکان طّيبا   وحيّرم کّل ما کان خبيثا   ّنـهذاهتا  بل بصدد بيان أ

هنى عن رشب اخلمر  باحلمل الشايع  ولو بالنهي عن أکله ورشبه  فإذا

فال داللة  ؛حّرم اخلبائث ّنـهوأکل امليتة وحلم اخلنزير  وهکذا  يصدق أ

 .لآلية عىل حتريم عنوان اخلبائث  وهو ظاهر

الطّيبات  ّيـةمن حلّ  أّن املنرص  واملتبادر ّىل الذهن  واملتفاهم العريفّ  وثانیا :

 ائر الترّصفات واالنتفاعات.الکل وحرمته  دون س ّيـةوحرمة اخلبيثات  هو حلّ 

ْم ُقْل ُأِحلَّ َلُکُم الطَّیَِّباُت قوله تعاىل:  ومنها:  .َیْسَأُلوَنَك َماَذا ُأِحلَّ هَلُ

أّن اآلية الرشيفة بمفهومها تدّل عىل حرمة اخلبيثات   تقریب ااستدال:

 ية السابقة.االستدالل يف اآل ّيـةوبعد داللتها عليها يأيت فيها ما قّررناه يف کيف

ـ مضافا  ّىل ما أوردناه عىل االستدالل باآلية السابقة ـ أّن قوله:  ویرد علیه

 ُأِحلَّ َلُکُم الطَّیَِّباُت  لعدم  ؛مفهوم له  فإّن الطّيبات يف هذه اآلية الرشيفة لقبال

مفهوم له  ولو جيء به يف مقام بيان الضابطة ال  ذکر املوصو  هلا  واللقب

   حيث قال:M ون  وّليه أشار سّيدنا االأستاذوجعل القان
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 .يذا أّوا   مضافا  ّىل ّمکان ّنکار املفهوم  ولو کان بصدد التحديد.

حيّل لکم غري الطّيبات  وليس ال  لو کان له مفهوم  لکان مفهومه: ّنـهأ وثانیا :

ّم منها مفهومه حيّرم عليکم اخلبائث  فإّن عدم احلّل ليس مساوقا  للحرمة  بل أع

ومن عدم جعل حکم له  فإّن املباح عىل قسمني: مباح بالعل  ومباح بحسب 

   من دون تعّل  جعل له من الشارع القدس.طبعه الصيلّ 

فقد استدّل عىل حرمة مطل  االنتفاع بالنجس  بل واملتنّجس   وأّما األخبار،

  ائم اإلسالمودع بالروايات العاّمة التي سب  ذکرها  کرواية حتا العقول

 الواب عنها  فال نعيده.وقد مرّ 

 دفع توّيم

هي عدم جواز االنتفاع من و  ّيـةربام يتوّهم ّمکان استنقاذ قاعدة کلّ  ّنـهّ ثمّ 

ُم   کقوله تعاىل: ّيـةالنجس من املوارد الزئ ُم َوحَلْ َمْت َعَلیُْکُم امْلَْیَتُة َوالدَّ ُحرِّ

نِْزیرِ  ّل  احلرمة بذات العناوين املذکورة فيه  يدّل عىل حرمة مجيع   فإّن تعاخْلِ

  فإهّنا أوىل يف تصحيح االّدعاء يف النسبة من حرمة بعض املنافع االنتفاعات

 مع عدم القرينة عليها.

نِْزیرِ ونحوها قوله تعاىل:  ُم اخْلِ ُم َوحَلْ َم َعَلْیُکُم امْلَْیَتُة َوالدَّ  .إّنام ُحرِّ
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  واملرق يات الکثرية الداّلة عىل وجوب ّهراق املاء املتنّجسوکالروا

 .  وّلقاء ما حول النجس يف الدهن الامداملتنّجس

  وقوله يف صحيحة الکاهيل  عبداهلل بن حييى  أو حسنته  عن أيب عبداهلل

 .«هـع بـأّن ما قطع منها میّت ا ینتف أّن يف کتاب عيلّ »ورد قطع ّليات الغنم: ـم يف

يف املوارد املذکورة  فضال  عن  منع استفادة حرمة مطل  االنتفاعات وفیه:

 اإلرساء ّىل غريها.

بعدمها ممّا تدّل و فلام فيهام من القرائن يف نفس الثالثة  وفيام قبلهام أّما اآلیتان،

 عىل أّن املراد بتحريم العناوين  حتريم أکلها فحسب.

لجزم بعدم ّرادة جواز االنتفاع بغري حلمه  املستفاد حلم اخلنزير  ل ذکر :منها

ه  ـع منافعـه حرمة مجيـراد من حرمة حلمـان املـلو ک ّنـهوذلك ل ؛ومـمن املفه

ال الکل باخلصوص  فاملفهوم منها  قضاء  لکون اآلية يف مقام بيان الضابطة 

و کانت فيام منفعة کانت مطلقا   ول ّي   عدم حرمة منافع غري حلمه أّيـةالکلّ 

  للجزم باحلرمة يف االنتفاع بغري حلمه ولو يف کام ترىيشرت  فيه الطهارة  وهو 

الملة  وهذا بخال  ما لو کان املراد حرمة الکل فقط  حيث ّّن مفهومها عدم 

حرمة حلوم غريه  کام ال خيفى  فإّن اآلية عىل ذلك يف مقام بيان الضابطة يف أکل 

وللجزم أيضا  بعدم کون املراد عدم جواز االنتفاع بامليتة اللحوم حرمة وجوازا   
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 ّنـهيشرت  فيه الطهارة  فإال  من جلده للفراش وغريه ممّا مطلقا  حّتى االنتفاع

 جائز قطعا   فاملراد من احلرمة املتعّلقة به هو حرمة حلمه.

 لعدم کونه ممّا يتعار  أکله. ؛عدم ذکر الکلب :ومنها

ضطرار يف املجاعة  بقوله تعاىل يف آخر اآلية بعد ذکر استثناء اال :ومنها

َفإِنَّ اهلَل  ْثم  ََمَْمَصة َغرْيَ ُمَتَجانِف ِا  َفَمِن اْضُطرَّ يِف املحّرمات من احليوانات املذبوحة: 

   فإّن املراد منه جواز أکلها يف املخمصة.َغُفور  َرِحیم  

ُلوا ِمن َطیَِّباِت َما َرَزْقنَاُکْم َواْشُکُروا هللِ ِ کُ قوله تعاىل  قبل اآلية الثانية:  :ومنها

اَم  اُه َتْعُبُدوَن * إِنَّ َم َعَلْیُکُم امْلَْیَتةَ  إِن ُکنُْتْم إِیَّ  ....َحرَّ

مْ وتعقيب الوىل بقوله تعاىل:  ا ّىل قوله:  َیْسَأُلوَنَك َماَذا ُأِحلَّ هَلُ َـّ َفُکُلـوا مِم

فاحتفافهام بام  َوَطَعاُم الَِّذیَن ُأْوُتوا اْلکَِتاَب ِحلٌّ َلُکمْ وقوله:  َأْمَسْکَن َعَلْیُکمْ 

 ذکر  يوجب ظهورمها يف ّرادة الکل  ال االنتفاعات االأخر.

 هذا مع أّن الشائع من املنافع منها  سّيام الدم وحلم اخلنزير  هو الکل.

 ّيـةملفّضل بن عمر  املروومع ورود روايات يظهر منها ما ذکرناه  کرواية ا

: يبعد حسن بعضها  قال: قلت ليب عبداهللال  بطرق عن أيب عبداهلل

ّىل أن ـ  ...مر وامليتة والدم وحلم اخلنزير؟مل حّرم اهلل اخل أخربين ـ جعلت فداك ـ

خلق اخللق، وعلم عّزوجّل ما تقوم به أبداّنم، وما یصلحهم،  نّـهولک» ـ :قال

 إّا ا یدمنها أحد  ّنـهأّما املیتة فإ» ـ :ّىل أن قالـ  «احه تفّضال  فأحّله هلم وأب

                                                           
 .3(: 4. اِلائدة )1

 .113و  115(: 5. البقرة )5

 .5(: 4. اِلائدة )3

 .5(: 4. اِلائدة )5

 .4(: 4. اِلائدة )4



 1 ج/کتاب املکاسب                                                                                                                                           212

 

 إّا ذيبت قّوته، وانقطع نسله، وا یموت آکل املیتة و ضعف بدنه، ونحل جسمه،

وذلك ملا  ؛  ثّم ذکر مفاسد أکل الدم  وأکل حلم اخلنزير  ورشب اخلمر«فجأة

 ل والرشب  ال غري.يظهر منها أّن متعّل  احلرمة يف اآلية  الک

 ملا ذکر. ؛  يظهر منها ما ذکرمنها روايات اأخر وقريب  

اآلمرة بإهراق املاء املتنّجس  فألّن املاء القليل الذي بقي يف  وأّما الروایات

اإلناء من فضل الکلب ونحوه  ال فائدة له نوعا  سوى الرشب  أو الوضوء  أو 

للکالم عىل املتعار  وما يکون مرتبطا   غسل  ء به  فيکون حمموال  عليه  محال  

يلتفت ّليه  کام ال خيفى  ومع عدم جوازها ال  به نوعا   ال النادر القليل الذي

البّد من ّهراقه  فال تدّل تلك الروايات عىل حرمة مطل  االنتفاع به  لو فرض 

ر النرصافه عن مثل ذلك االنتفاع الناد ؛له انتفاع  کصّبه عىل أصل شجر ونحوه

 وانرصافه ّىل االنتفاع املتعار .

 هذا مضافا  ّىل أّن الروايات الواردة فيه  ّّنام هي يف مقام بيان أحکام اأخر.

رجس نجس ا تتوّضأ بفضله، وأصبب ذلك املاء، »: ّنـهيف الکلب ّ فقوله

  يف مقام بيان عدم جواز التويّض به  ويف مقام بيان طري  «واغسله بالرتاب...

عدم جواز سائر االنتفاعات  سّيام مثل تطيني ال  اإلناء من ولوغ الکلب  تطهري
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 الرتاب به  وکذا حال سائر الروايات.

الکل  ّاّل مضافا  ّىل عدم نفع له  ّنـهالمر بإهراق املرق  فأل وأّما ما فیها

املمنوع  أّن الظاهر أّن المر بإهراق املرق کناية عن حرمة أکله  کام يدّل عليه 

 .«ویغسل اللحم ویؤکل»وله: ق

ُّيراق املرق، أو یطعمه أليل الذّمة »هذا مضافا  ّىل أّن يف رواية زکرّيا بن آدم: 

  وّطعامهام نحو انتفاع به  سّيام ّذا کان «أو الکالب، واللحم فاغسله وکله

س ضيفا  له  والکلب ملاشيته وحراسته  وفيها أيضا  جتويز بيع العجني النج ّي الذمّ 

 .من املستحّل  وکذا يف مرسلة ابن أيب عمري

 ّلقاء ما حول الامد من الدهن وغريه  فتدّل عىل جواز االنتفاع. وأّما روایات

عن الفأرة تقع يف السمن  أو  ففي موّثقة أيب بصري  قال: سألت أبا عبداهلل

ما بقي،  إن کان جامدا  فیطرحها وما حوهلا، ویؤکل»يف الزيت  فتموت فيه  قال: 

 .«وإن کان ذائبا  فارسج به، وأعلمهم إذا بعته

                                                           
، 44/344 :1؛ التهذيب 3، باب الفترة متو  يف الطدام والِّشاب، احلديث 541: 4. الكايف 1

، 54/45: 1؛ اّلستبصار 144باب الذبائح واألطدمة وما حيّل من ذلك وما حيرم منه، احلديث 

؛ وسائل 4باب حكم الفترة والوزغة واحلّيـة والدقرب إذا وقع يف اِلاء وخرج منه حّيًا، احلديث 

 .1ديث ، احل55، كتاب األطدمة واألرشبة، أبواب األطدمة اِلرّرمة، الباب 114: 55الشيدة 

، باب 511/454: 1؛ التهذيب 1، باب اِلسكر يقطر منه يف الطدام، احلديث 555: 4. الكايف 5
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، كتاب األطدمة واألرشبة، أبواب 344: 54؛ وسائل الشيدة 1بم يطرح ليه، احلديث  يصري خالً 
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 .1، احلديث 11، كتاب الطهارة، أبواب األسآر، الباب 555: 1. وسائل الشيدة 3
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لعدم الفرق بينهام يف  ؛لو بالامد الذي حوهلاو والظاهر منها جواز اإلرساج 

ذلك  فإّن املنا  يف جواز ّرساج الذائب عدم کون اإلرساج ممّا يشرت  فيه 

  وّّنام قال الطهارة  فکام جيوز ذلك فيه  فکذلك جيوز ىف الامد النجس أيضا  

لعدم کونه معتّدا  به  مع قّوة احتامل أن يکون کناية عن عدم أکله.  ؛تطرحها

 ونحوها غريها.

أّن القاعدة جواز االنتفاع بصنو  النجاسات  وليس يف  فتحّصل ممّا ذکرناه،

ـ دليل عاّم يدّل عىل حرمة مجيع االنتفاعات هبا  کام ال دليل فيها  الدّلة ـ کام مرّ 

ذلك عىل حرمة بيعها  بل مقتىض ّطالق أدّلة التجارة والعقود  جوازه فيام ينتفع ک

به  فاخلروج من الکّلّيتني املتقّدمتني  أي القاعدتني  يف بعض املوارد حمتاج ّىل 

الدليل عليه  والبّد من التامسه  فاملّتبع املحّکم يف کال احلکمني مع عدم الدليل 

العاّمة فيها  فيحکم بجواز االنتفاع به  وجواز البيع يف  اخلاّص عىل اخلروج الدّلة

لعدم الدليل فيهام باخلصوص   ؛مثال   ّي يؤکل حلمه  واملنال  ما ينتفع به  کالبول ممّا

  ّيـةفيجوز االنتفاع هبام يف غري الرشب والکل  وبيعهام  ّن کان هلام منفعة عقالئ

 العرص  وکالدم للتزري .احليوانات للتلقيح  املتعار  يف هذا  ّي کمن

 منع اإلمجاع عىل عدم جواز اانتفاع بالنجس واملتنّجس مطلقا  

يظهر من مفتاح الکرامة استدالله حلرمـة االنتفـاع بـالنجس مطلقـا    ّنـهثّم ّ

ما خرج بالدليل  کاالستصباح بالدهن املتنّجس ـ مضـافا  ّىل  ّاّل الصل   ّنـهوأ

مجاعـات  مـن اخلـال  والغنيـة واإليضـاح بعض الخبـار ـ بـام نقلـه مـن اإل

التي اّدعى اعتضادها بالشهرة املحّققة      وببعض الخبار املتقّدمةوالتنقيح
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 حيث قال:

مل يقبل التطهـري  التحـريم وعـدم و وذلك  لّنا نقول بأّن الصل فيام نجس

م عـىل االنتفاع به يف  ء أصال   کام أشار ّليه الشهيد يف قواعده عند الکـال

 ّنــه  وفخر اإلسـالم يف اإليضـاح  کـام ستسـمع  وکأ تعريا النجاسة

  مـن أّن وهنايـة اإلحکـام  مأخوذ ممّـا نّبـه عليـه املصـنّا يف التـذکرة

الصل فيام حرم عىل اإلطالق أن يکون نجسـا   وّليـه أشـار الراونـدي يف 

وبـه رّصح مجـع    کام ستسـمع  والرسائر    وصاحب الغنية فقهه

   وقد أفصحت عباراهتم بعدم االنتفاع بالنجس.منهم صاحب املسالك

کّل طعام ورشاب حصـل فيـه  ء مـن الرشبـة »قال الشيخ يف النهاية: 

املحظــورة  أو  ء مــن املحظــورات والنجاســات  فــإّن رشبــه وعملــه 

سـات مجيع النجاو والتجارة فيه والتکّسب به والترّص  فيه حرام حمظور 

وأرصح مـن  «حمّرم الترّص  فيها والتکّسـب عـىل اخـتال  أجناسـها

  ومثلــه يف املقــامني مــا يف ذلــك  کالمــه يف أطعمــة الکتــاب املــذکور

 .واملبسو الرسائر. ونحوه ما يف املقنعة واملراسم
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وقالوا أيضا : العيان النجسة وما ينجس بمجاورهتـا وال يمکـن غسـله 

لفائـدة االستصـباح هبـا  ؛ينتفع هبا  سوى الدهـانال  ء وال تطهريه باملا

وز االنتفاع هبا يف غري االستصباح حتت السامء. وقـد وال جي حتت السامء 

 طفحت بذلك ونحوه عباراهتم  کام ستسمع.

وأوضحها عبارة املقنعة والنهاية واخلال  والرسائر  فإّن هـذه العبـارات 

أي الـدهن  جيوز أکله ـال  قيل فيها:تقبل التأويل  حيث ال  الربع رصحية

واّدعى بعد ذلك  خلال ااالنتفاع به بغري االستصباح. کذا يف  النجس ـ وال

 يکاد ينکر ال  هو ظهورو اإلمجاع والخبار  وظاهره أهّنام عىل مجيع ما ذکر 

 غريه.و ال قائل بالفرق بني الدهنو العبارات  يّـةنحوه ما يف بقو

يل  وزعم أّن الصـل ـض املتأّخرين  کاملوىل الردبيـوقد تأّمل يف ذلك بع

ا خـرج بالـدليل  کاالنتفاعـات املوقوفـة عـىل ـمـ ّاّل جواز االنتفاع هبـا  

  وهـذا  تةـامليــا   کـنه مطلقــالطهارة  أو ما دّل الـدليل عـىل املنـع مـ

     ورسـالة املحکـم واملتشـابةا العقـولـخرب حتـالصل مقطوع ب

  وکــذا ّمجــاع لفخــر اإلســالم  والتنقــيح اإلرشــاد رشحوّمجــاع 

  بل وّمجـاع اخلـال  املـذکور آنفـا   وأخبـاره  وهـي معتضـدة الغنية

 بالشهرة املعلومة التي کادت تکون ّمجاعا .
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أو  ء من وجوه النجس  فهذا کّله حرام وحمـّرم  : »ففي اخلرب املشار ّليه

به ولبسه وملکه وّمساکه والتقّلب فيـه  عن أکله ورش ّي لّن ذلك کّله منه

 «.فجميع تقّلبه يف ذلك حرام

وأّما ّمجاع رشح اإلرشاد والتنقيح  فقد قاال يف بيان حرمة بيع العيان 

ال  لهّنا حمّرمة االنتفاع  وکّل حمّرم االنتفاع ؛ّّنام حيرم بيعها»النجسة: 

املراد حرمة االنتفاع    والقول بأنّ «ّيـةيصّح بيعه  أّما الصغرى فإمجاع

 بالبيع بعيد.

يء ممّـا ينتفـع بـه ـد رش  فيها يف صّحة البيع کون الشـق ّنـهوأّما الغنية  فإ

ال  منفعة مباحة  واحرتز بذلك عن املنافع املحّرمة  وجعل منها کّل نجس

مـن بيـع الکلـب املعّلـم للصـيد   ؛يقبل التطهري  عدا ما أخرجـه الـدليل

وهـو ّمجـاع »باح بـه حتـت السـامء  ثـّم قـال: تصـوالزيت الـنجس لالس

 .«الطائفة

أّن املستفاد من کالم الشهيد يف قواعده  هو حرمة استعامل  ویرد علیه أّوا :

حرمة استعامله يف مجيع وجوه االنتفاعات  ال  غذية والالنجاسة يف الصالة 

 : وّليك نّص کالمه  قال

لالستقذار أو للتوّصل ّىل  ؛والغذيةالنجاسة ما حرم استعامله يف الصالة 

الفرار  فباالستقذار ختـرج السـموم والغذيـة املمّرضـة  وبالتوّصـل ّىل 

الفرار ليدخل اخلمـر والعصـري  فـإهّنام غـري مسـتقذرين  ولکـّن احلکـم 

لهّنــا مطلوبــة بــالفرار عــنهام   ؛بنجاســتهام يزيــدمها ّبعــادا  عــن الــنفس
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... ويقابلهـا يبقى ذکر الغذية مسـتدرکا   ذ  حينئو وبالنجاسة يزداد الفرار 

  مرجع النجاسة حينئذ  الطاهر  وهو ما أبيح مالبسته يف الصالة اختيارا   ف

 . ّىل التحريم  ومرجع الطهارة ّىل اإلباحة  ومها حکامن رشعيّان

«   مرجع النجاسة ّىل التحريمحينئذ  ف»ن التحريم يف قوله: الظاهر م :ایقـال

 االنتفاعات. حرمة مجيع

الظاهر أّن املراد من التحريم يف هذه العبارة  التحريم املذکور يف  یقال: ّنـهأل

وبعبارة اأخرى: أّن  ؛صدر کالمه  وهو حتريم استعامله يف الصالة والغذية

 للعهد الذکري مشريا  ّىل ما ذکر من التحريم سابقا .« التحريم»اللا والالم يف 

مجاعات عىل املّدعى نظر   يظهر من مالحظتها عىل ما بّينه يف داللة اإل وثانیا :

 لإلشکال  ففيه: حمال  يف مکاسبه  وّن کان بعضه  م الشيخ العظ

فإّن الظاهر من کالم السّيد ـ املتقّدم ـ أّن مورد اإلمجاع هو نجاسة ما بارشه 

 أهل الکتاب  وأّما حرمة الکل واالنتفاع  فهي من فروعها املتفّرعة عىل

النجاسة  ال أّن معقد اإلمجاع حرمة االنتفاع بالنجس  فإّن خال  باقي 

 .الفقهاء يف أصل النجاسة يف أهل الکتاب  ال يف أحکام النجس

هو  ّيـةکالم السّيد رصيح يف أّن معقد اإلمجاع  وما انفردت به اإلمام أقول:

ليد عنه  بعد االنتفاعات  وخال  العاّمة يف أصل النجاسة غري موجب لرفع ا

خالفهم يف حرمة االنتفاعات  بل کالم السّيد ظاهر يف املالزمة بني النجاسة 

 ؛وحرمة االنتفاع  حّتى يکون النايف هلا نافيا  حلرمة االنتفاع واملثبت هلا مثبتا  هلا

وذلك الستدالله عىل حرمة االنتفاع بام دّل به عىل نجاسة سؤر الکّفار  وّليك 

 : ليّتضح الرصاحة واملالزمة  قالعبارة االنتصار  
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   أّن کّل طعام عاله الکّفار من اليهـود والنصـارىيّـةوممّا انفردت به اإلمام

جيوز أکله  وال االنتفـاع ال  غريهم ممّن ثبت کفرهم بدليل قاطع فهو حرامو

به. وخالا باقي الفقهاء يف ذلك  وقـد دّللنـا عـىل هـذه املسـألة يف کتـاب 

 .جيوز الوضوء بهال  ّللنا عىل أّن سؤر الکّفار نجسالطهارة  حيث د

 ّىل ما قاله يف کتاب الطهارة من أّن: وقد أشار السّيد

  وکّل   والنرصاينّ ّي   القول بنجاسة سؤر اليهودّيـةممّا انفردت به اإلمام

 .کافر. وخالا مجيع الفقهاء يف ذلك

 ويف املکاسب للشيخ العظم أيضا :

بني من و اخلال   فالظاهر أّن معقده ما وقع اخلال  فيه بينهوأّما ّمجاع 

ّذ فرق بني دعوى اإلمجاع عىل حمّل النزاع بعد حتريره   ؛ذکر من املخالفني

وبني دعواه ابتداء  عىل الحکام املذکورات يف عنوان املسألة  فإّن الثاين 

 ؛ا  للخال احلکم الواقع مورد ّاّل يشمل الحکام کّلها  والّول ال يشمل 

 .اغتنمو فافهم«. دليلنا ّمجاع الفرقة»الظاهر من قوله:  ّنـهل

  وّن کان تاّما  ّيـةيف بيان الکربى والقاعدة الکلّ  ما ذکره الشيخ أقول:

ال ينطب  عىل ما رامه من الصغرى  بل ينطب  عىل دعوى  ّنـهأ ّاّل وجّيدا   

ال  يف املسألة التاسع عرش  أّن الامعة  فإّن الظاهر من عبارة الشيخ يف اخل

الحکام املذکورة فيها کّلها موردا  للخال  بني العاّمة واخلاّصة  فکّلها ممّا 

 :لکوهنا موردا  للخال   وّليك نّص کالمه  قال ؛يشملها اإلمجاع

ّذا ماتت الفأرة يف سمن  أو زيت  أو شريج  أو بزر  نجس کّله  وجـاز 
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أکله وال االنتفاع به لغري االستصباح. وبه قـال االستصباح به  وال جيوز 

الشافعي. وقـال قـوم مـن أصـحاب احلـديث: ال ينتفـع بـه بحـال  ال 

 .باالستصباح وال غريه  بل يراق کاخلمر

 وقال أبو حنيفة: يستصبح به  ويباع أيضا  لالستصباح.

من  وقال داوود: ّن کان املائع سمنا  مل ينتفع به بحال  وّن کان ما عداه

لّن اخلرب ورد  ؛ينجس بموت الفأرة فيه  وحيّل أکله ورشبه الدهان مل

 .يف السمن فحسب

 .دليلنا: ّمجاع الفرقة  وأخبارهم

أّن ّمجــاع الســّيد ابــن زهــرة يف الغنيــة يف أصــل مســألة حتــريم بيــع  ثالثــا :و

ن أّن حرمـة النجاسات  واستثناء الکلب املعّلم  والزيت النجس  ال فيام ذکره م

 بيع املتنّجس من حيث دخوله فيام حيرم االنتفاع. نعم  هو قائل بذلك.

 وبالملة  فال يأنکر ظهور عبارة السّيد يف حرمة االنتفاع بالنجس الذايتّ 

ال    لکن دعواه اإلمجاع عىل ذلك بعيدة عن مدلول کالمه جّدا   وکذلكوالعريّض 

  النتفاع باملتنّجس  کام هو ظاهر املفيدينکر کون السيّد والشيخ قائلني بحرمة ا

 .  لکن دعوامها اإلمجاع عىل ذلك ممنوع عند املتأّمل املنصاورصيح احليّل 

ولننقل عبارته توضيحا  ملا بّينه  ففي الغنية بعد أن اشرت  يف صّحة البيع  
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 کون املبيع ممّا ينتفع به منفعة مباحة:

منفعة فيه  کاحلرشات وغريها  ال  حتّرزا  ممّا ؛واشرتطنا أن يکون منتفعا  به

حتّفظا  من املنافع املحّرمة  ويدخل يف ذلك کّل نجس  ؛وقيّدنا بکوهنا مباحة

من بيع الکلب املعّلم للصيد   ؛ما أخرجه الدليل ّاّل ال يمکن تطهريه  

 . والزيت النجس لالستصباح به حتت السامء  وهو ّمجاع الطائفة

ما أخرجه « وهو ّمجاع الطائفة»يف مجلة: « هو»رجع ضمري والظاهر أّن م

الدليل من جواز بيع الکلب املعّلم للصيد  وبيع الزيت النجس لالستصباح به 

  وّن حتت السامء  ال هو مع أصل حتريم بيع النجاسات  کام استظهره الشيخ

ورة من ال ّىل مجيع الحکام املذکو  ه کان هذا االستظهار غري ممّج بام رام

  حّتى يکون حرمة بيع  أّوله ّىل آخره  کام زعمه صاحب مفتاح الکرامة

 املتنّجس من حيث دخوله فيام حيرم االنتفاع ّمجاعّيا .

 ما استظهره املفتاح اأمور: ّيـةويشهد عىل عدم متام

  حيث ّيـةيف کون املسألة ّمجاع« قّيدنا»و «واشرتطنا»ظهور قوله:  أحديا:

ثانيا  راجعا  ّىل مجيع الحکام املذکورة  للزم منه  ه ن اّدعاء اإلمجاع منلو کا ّنـهّ

 اّدعاء اإلمجاع مکّررا  عىل  ء واحد يف مکان واحد  وهو بعيد.

ّّن مورد االختال  بني العاّمة واخلاّصة  ّّنام هو يف خصوص املوردين  ثانیها:

الکلب املعّلم للصيد   الخريين  فإّن بعض العاّمة ذهبوا ّىل عدم جواز بيع

والزيت النجس  ولو لالستصباح به حتت السامء  وأّما أصل اشرتا  صّحة 

البيع  بکون اليشء ممّا ينتفع به منفعة مباحة  وأصل أّن لألعيان النجسة منافع 

   حّتى يّدعى ّمجاع الطائفة عليه.ّيـةحمّرمة  فلم يکن ممّا خيتّص به اإلمام
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حيث ّهّنا مقتضية لکون اإلمجاع وغريه من الدّلة يف کّل صناعة البحث   ثالثها:

مسألة ّىل ما هو املورد للبحث فيها  ال ما اأشري ّليه لبيان أمر آخر  مثل املستثنى منه 

املستثنى هو املورد للبحث فيها  ال  يف عبارته  ومن الظاهر  بل املعلوم کون

 قضاء  للصناعة  فتدّبر جيّدا . ؛تثنى منهاملستثنى منه  فاإلمجاع مرتبط ّليه  ال ّىل املس

ويف حاشية بعض الفاضل عىل املکاسب مناقشة فيام بّينه الشيخ من کون 

 ّمجاع الغنية يف أصل حرمة بيع النجس  زائدا  عىل کونه يف املستثنى  ففيه:

 دـاء کلب الصيـد ّىل اإلمجاع عىل استثنـد قد استنـون السيّ ـل أن يکـحيتم

جس لالستصباح  وحيتمل أن يکون قد استند ّليه عىل أصل والزيت الن

 أعني اشرتا  أن يکون املبيع ممّا ينتفع به منفعة حمّللة. ؛احلکم

عىل ّرجاع اإلمجاع يف کالمه ّىل  ّي   فهو مبنوأّما ما ذکره املصنّا

  مع أّن هذا يمّجه «ويدخل يف ذلك کّل نجس ال يمکن تطهريه»قوله: 

يکون عىل حرمة االنتفاعات  وقد طلب  حينئذ  اإلمجاع لّن  ؛وال ينفعه

 املصنّا الفرار من ذلك.

هو « ويدخل يف ذلك»لسّيد من اسم اإلشارة يف قوله: وذلك أّن مراد ا

قد أفاد  ّنـهفإ ؛االنتفاع به  ال الدخول يف حرمة البيع الدخول فيام حيرم

ثّم أشار هبذه العبارة  ينتفع به منفعة حمّللة عموما  ال  أّوال  حرمة بيع ما

ّىل أّن النجس من مصادي  هذا العنوان  بال تعّرض رصيح يف هذه 

 .العبارة حلرمة البيع  ليکون ّمجاعه ّمجاعا  عىل حرمة بيع النجس

والتنقيح  فقد انعقد عىل أّن العيان النجسة  وأّما ّمجاع رشح اإلرشاد
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  کالکل والرشب  دون غريها من املنافع حمّرمة االنتفاع هبا يف املنافع املقصودة

 النادرة الغري املقصودة.

وذلك بقرينة ما يف التنقيح  من بيان الکربى  زائدا  عىل ما نقله يف مفتاح 

 يف بيان حرمة العيان النجسة: الکرامة  وّليك نّصه بتاممه  قال

يصّح بيعه  ال  لهّنا حمّرمة االنتفاع  وکّل حمّرمة االنتفاع ؛ّّنام حرم بيعها

لعن اهلل اليهود : »أّما الکربى  فلقول النبّي   وّيـةأّما الصغرى فإمجاع

 .«حّرمت عليهم الشحوم فباعوها

عّلل استحقاق اللعنة ببيع املحّرم  فيتعّدي ّىل کّل حمّرم االنتفاع به  وملا 

 .«ّّن اهلل ّذا حّرم شيئا  حّرم ثمنه: »رواه ابن عباس عن النبّي 

ّذ من املعلوم أّن الرواية الأوىل  التي استدّل هبا عىل الکربى تدّل عىل حرمة 

حرمة مجيع املنافع منها  والرواية الثانية أيضا  ّّنام تدّل عىل ال  أکل الشحوم 

قضاء   ؛حرمة البيع للجهة املحّرمة  دون ما ّذا بيع بقصد الهة الغري املحّرمة

  احلکم واملوضوع.لفهم العر   واملناسبة بني

فهذا الذيل قرينة عىل أّن املراد من الصغرى  التي جعلها معقد اإلمجاع  هو 

 ما ذکرناه من حرمة االنتفاع بالعيان النجسة يف املنافع املقصودة  دون غريها.

يثبت اإلمجاع عىل ال    ومعهّيـةوّن أبيت عن ذلك  فال أقّل من احتامل القرين

 يان النجسة مطلقا .حرمة االنتفاع بالع
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 وين اإلمجاعات بذياب أکثر املتأّخرین عىل خالفها

يف  ه عىل تقدير تسليم دعوى اإلمجاعات فالريب يف أهّنا ـ کام ذکر ّنـهثّم ّ

ـ موهونة بام يظهر من أکثر املتأّخرين من قرص حرمة االنتفاع عىل اأمور خاّصة  .مکاسبه 

 : ملتنّجس ـقال يف املعترب ـ يف أحکام املاء ا

ـ ويريد باملنع من  :وکّل ما حکم بنجاسته مل جيز استعامله ـ ّىل أن قال

استعامله  االستعامل يف الطهارة أو ّزالة اخلبث أو الکل أو الرشب  

ّل الطني وسقي الدا  . انتهى. ّبـةدون غريه  مثل ب 

ّل الصبغ واحلنّاء بذلك املاء داخل يف الغري  فال  أقول: حيرم االنتفاع هبام  ّّن ب 

 .ّبـةحيرم االنتفاع ببّل الطني وسقي الداال  کام

  فقد ق رص  حرمة استعامل املاء املتنّجس ـ يف التحرير والقواعد عـاّلمةوأّما ال

  وجّوز يف املنتهى االنتفاع بالعجني واإلرشاد ـ عىل الطهارة والکل والرشب

انتفاع   ّنـهحّرم عىل املکّلا تناوله  وبأحمتّجا  بأّن امل ؛النجس يف علا الدواّب 

 .لألصل ؛فيکون سائغا  

 وال خيفى أّن کال دليليه رصيح يف حرص التحريم يف أکل العجني املتنّجس.

 وقال الشهيد يف قواعده:

 . النجاسة ما حرم استعامله يف الصالة والغذية

 : النجاسة ـ ثّم ذکر ما يؤّيد املطلوب. وقال يف الذکرى ـ يف أحکام
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ثّم ذکر وجوب [الّول: جيب ّزالة ما عدا الدم عن الثوب والبدن  

وعن کّل مستعمل برطوبة   ] ـ :ّزالتها عن املساجد وغريها  ـ ّىل أن قال

 . انتهى.لتحريم النجس والنّص  ؛يف أکل أو رشب  أو ضوء حتت ظّل 

ما ورد من املنع  مراده بالنهي عن النجس  النهي عن أکله  ومراده بالنّص 

  فانظر ّىل رصاحة کالمه يف عن االستصباح بالدهن املتنّجس حتت السقا

أّن املحّرم من الدهن املتنّجس ـ بعد الکل والرشب ـ خصوص االستضاءة 

 للنّص. ؛حتت الظّل 

يف بعض  ه ـ عن وهو املطاب  ملا حکاه املحّق  الثاين ـ يف حاشية اإلرشاد

 ز االنتفاع بالدهن املتنّجس يف مجيع ما يتصّور من فوائده.فوائده  من جوا

وقال املحّق  والشهيد الثانيان يف املسالك وحاشية اإلرشاد ـ عند قول 

ّّن هذا ّذا  : ـ«جتب ّزالة النجاسة عن الواين: » عـاّلمة  والـاملحقّ 

 .استعملت يف ما يتوّقا استعامله عىل الطهارة  کالکل والرشب

ـ  وعن املحّق  الثاين يف حاشية اإلرشاد ـ يف مسألة االنتفاع بالصباغ املتنّجسة

 ما يدّل عىل عدم توّقا جواز االنتفاع هبا عىل الطهارة.

 ـ قال:« وکّل مائع نجس عدا الدهان: »ويف املسالك ـ يف ذيل قول املحّق 

رة ـ بني والفرق يف عدم جواز بيعها ـ عىل القول بعدم قبوهلا الطها
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صالحّيتها لالنتفاع عىل بعض الوجوه وعدمه  وال بني اإلعالم بحاهلا 

غريهم  وأّما الدهان النجسة و وعدمه  عىل ما نّص عليه الصحاب

بنجاسة عارضة  کالزيت تقع فيه الفأرة  فيجوز بيعها لفائدة 

ا فکان ينبغي مساواهت ّاّل االستصباح هبا وّّنام أخرج هذا الفرد بالنّص  و

لغريها من املائعات النجسة التي يمکن االنتفاع هبا يف بعض الوجوه  

وقد أحل  بعض الصحاب ببيعها لالستصباح هبا لتأعمل صابونا  أو 

خروج عن مورد النّص   ّنـهليدهن هبا الجرب ونحو ذلك. ويشکل بأ

املخالا لألصل  فإن جاز لتحّق  املنفعة  فينبغي مثله يف املائعات 

 انتهى. .التي ينتفع هبا  کالدبس يطعم للنحل ونحوه النجسة

والخيفى ظهوره يف جواز االنتفاع باملتنّجس  وکون املنع من بيعه لجل 

 النّص  يقترص عىل مورده.

 وکيا کان  فاملتّتبع يف کالم املتأّخرين يقطع بام استظهرناه من کلامهتم.

ا  ـ أّن کلامت القدماء ترجع شيئ يغني لغرييال  والذي أظّن ـ وّن کان الظنّ 

ّىل ما ذکره املتأّخرون  وأّن املراد باالنتفاع يف کلامت القدماء  االنتفاعات 

 الراجعة ّىل الکل والرشب  وّطعام الغري  وبيعه عىل نحو بيع ما حيّل أکله.

ثّم لو فرضنا خمالفة القدماء  کفى موافقة املتأّخرين يف دفع الوهن عن الصل 

   الساملني عاّم يرد عليهام.والقاعدة
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 بیع الدم

الدم عىل قسمني: دم نجس  کالدم املسفوح وغريه  ودم طاهر  کالدم ممّا ال 

نفس سائلة له  وکاملتخّلفة يف الذبيحة.

قد فّصل يف الدم بحرمة املعاوضة عليه ّن کان نجسا    م والشيخ العظ

ر السابقة  أي الروايات العاّمة  لإلمجاع والخبا ؛کالدم من ذي النفس السائلة

وبتقويته جواز املعاوضة عىل الطاهر منه  ّذا فرضت له منفعة حمّللة  کالصبغ 

 . لکونه من العيان التي جيوز االنتفاع هبا منفعة حمّللة ؛ونحوه

 :ّنـهواستشکل عليه يف مصباح الفقاهة بأ

نفعة حمّللة  کالصبغ بعد اشرتاکهام يف حرمة الکل وجواز االنتفاع هبام م

وجه للتفکيك بينهام  وأّما النجاسة  فقد عرفت  والتسميد ونحومها  فال

 .کون فارقة بني الدم الطاهر والنجسفال تهلا   ّيـةالموضوع ّنـهأ مرارا  

ال  ّي مبنائ ّنـهل ؛م الخيفى أّن هذا اإلشکال غري وارد عىل الشيخ العظو

املعاوضة عىل الدم النجس ّّما يکون عىل مبنى   حيث ّّن حکمه بحرمة ّي بنائ

  أو عىل مبنى حرمة بيع ما يکون االنتفاع به حمّرما  حرمة بيع النجس لنجاسته
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  والدم النجس ليس بخارج عن املبنّيني  بل يکون مصداقا  هلام  وهذا  مطلقا  

 بخال  الدم الطاهر  فجواز بيعه متفّرع عىل جواز االنتفاع به.

  عىل مبنى من ذهب ّىل أّن النجاسة غري مانعة عن البيع  وأّن االنتفاع نعم

عن النجس ليس مطلقا  حمّرما   اإلشکال عىل تفصيله بني الدم النجس والطاهر 

 خيفى.ال    کامّي ّشکال بنائ ّنـهل ؛يف حمّله

 :هذا کّله يف أصل تفصيله  وبعده يقع الکالم يف النقض واإلبرام يف شّقي تفصيله

 أحديا: حرمة بیع الدم النجس

 :قال الشيخ العظم

 حيرم املعاوضة عىل الدم بالخال   بل عن النهاية ورشح اإلرشاد

 .   ويدّل عليه الخبار السابقةلفخرالدين  والتنقيح: اإلمجاع عليه

 أّن اإلمجاع الذي اّدعي ثبوته يف رشح اإلرشاد والتنقيح والنهاية ویرد علیه أّوا :

 عىل حرمة املعاوضة عىل الدم. هو اإلمجاع عىل أّن العيان النجسه حمّرمة االنتفاع  ال

 لکونه فيام هو مصّب االجتهاد. ؛أّن مثل هذا اإلمجاع غري حّجة وثانیا :

 أّن الخبار التي أشار ّليها واستـدّل هبا  هي الخبار الربعـة العاّمـة وثالثا :

  ورواية   وخرب فقه الرضا دعائم اإلسالم  وخربمن خرب حتا العقول
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عدم داللتها عىل حرمة    وقد مرّ «إّن اهلل إذا حّرم شیئا  حّرم ثمنه»: ّي النبو

بيع النجس بام هو نجس  بل کانت داّلة عىل حرمة بيع النجس بقصد املنفعة 

 کالم يف حرمته. املحّرمة  وهي ممّا ال ّشکال وال

ّذ من املعلوم أّن  ؛«ومجیع التقّلب فیه حرام»رواية حتا العقول: ويؤّيده ما يف 

القول بحرمة مجيع التقّلب فيه خمالا للمجورة  فإّن االنتفاع من العذرة يف 

التسميد  ومن الکلب يف الصيد ورعي املوا  وحرس احلائط والزراعة  ومن 

فرتاش واستقاء امليتة يف تغذية الطيور والسامك والکالب  ومن جلدها يف اال

 البساطني وأمثال ذلك غري حمّرمة قطعا .

أهّنا ضعيفة سندا   وتقّدم يف البحث عنها عدم انجبار ضعفها بعمل  ورابعا :

 الصحاب.

 ثانیها: جواز بیع الدم الطاير

 الدم الطاهر ّذا فرضت له منفعة حمّللة کالصبغ  قال الشيخ العظم: ثانیها:

لهّنا عني طاهرة ينتفع هبا منفعة  ؛امها الوازففي جواز بيعه وجهان: أقو

 . حمّللة

بعد هذا تعّرض ملا يمکن أن يرد عىل تقوية الواز من داللة مرفوعة  ّنـهثّم ّ

قضاء  إلطالق ما فيه من النهي عن بيع الدم ـ العّم  ؛الواسطي عىل عدم الواز

                                                           

، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب 13: 13؛ مستدرك الوسائل 341، احلديث 114: 5. عوايل اللئايل1

 .4به، احلديث 

 .551و  151. مّر يف الصفرة: 5

 .51: 1. اِلكاسب 3
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ع لألکل  وهو ممّا ال ّشکال من کونه نجسا  أو طاهرا  ـ بأّن الظاهر منه حرمة البي

 دونك عبارته:و فيه  بل ال ّشکال يف بطالن البيع کذلك 

بالقّصابني   وأّما مرفوعة الواسطي  املتضّمنة ملرور أمري املؤمنني

ّىل  وهنيهم عن بيع سبعة: بيع الدم والغدد وآذان الفؤاد والطحال...

ملا  ؛يف حتريمه آخرها  فالظاهر ّرادة حرمة البيع لألکل  والشّك 

سيجيء من أّن قصد املنفعة املحّرمة يف املبيع موجب حلرمة البيع  بل 

 انتهى ما ذکره. .بطالنه

والوجه يف ذلك تعار  بيع الدم لألکل  بل الظاهر عدم منفعة للدم  غري 

حيث ّّن االنتفاع منه للتزري  والتسميد أمر  ؛الکل يف زمان صدور الرواية

  هو الواضح البنّي.حادث جديد  کام

وذلك لقرائن موجودة يف نفس  ؛تدّل عىل أزيد من حرمة الکلال  فالرواية

يف ذلك  حيث قال يف  M الرواية ويف خارجها. ولقد أجاد سّيدنا االأستاذ

مکاسبه يف بيان نفي داللة اآلية والرواية عىل حرمة االنتفاع بالدم مطلقا  بعد 

مل يکن يف تلك العصار  ّنـهيف اآلية الکريمة  مع أّشارته ّىل ما تقّدم الکالم 

 للدم نفع غري الکل املحّرم  فالتحريم منرص  ّليه:

ومنه يظهر حال الروايات الداّلة عىل حرمة سبعة أشياء من الذبيحة  

منها: الدم. فإّن الظاهر منها حرمة الکل  کام تشهد به نفس الروايات  

                                                           

، باب 15/314: 1؛ التهذيب 5، باب ما ّل يؤكل من الشاة وغريها، احلديث 543: 4. الكايف 1

، 111: 55؛ وسائل الشيدة 44بائح واألطدمة وما حيّل من ذلك وما حيرم منه، احلديث الذ

 .5، احلديث 31كتاب األطدمة واألرشبة، أبواب األطدمة اِلرّرمة، الباب 

 .54: 1. اِلكاسب 5



 229                                                                                                                                           بيع الدمالنوع الّول/

 

  وهي «من الشاة کذا وکذا  ومنها: الدميؤکل  ال»فإّن يف مجلة منها: 

حرم من الشاة سبعة أشياء: الدم »قرينة عىل أّن املراد من قوله: 

هو حرمة الکل مع أّن املذکورات مل يکن هلا نفع يف  «واخلصيتان...

 .الکل ّاّل تلك العصار  

هذا العرص  بل  يف ّي قد ظهر ممّا ذکر جواز بيعه ّذا کان له نفع عقالئ ّنـهثّم ّ

الظاهر من شتات کلامت الفقهاء أيضا  دوران حرمة التکّسب بالنجاسات مدار 

 .عدم جواز االنتفاع  کام عليه مجلة من کلامهتم

عىل ذلك   النهاية عىل حرمة بيع الدم ّي وهبذا يظهر لزوم ّرجاع ّمجاع حمک

 سّيام مع تعليله احلرمة بعدم االنتفاع به.

يکون  ّيـةأيضا   أّن التکّسب بالنجاسات ّذا کان هلا منفعة عقالئکام قد ظهر 

 .جائزا  وليس بحرام  

                                                           

، باب 15/314: 1؛ التهذيب 3، باب ما ّل يؤكل من الشاة وغريها، احلديث 545: 4. الكايف 1

، 115: 55؛ وسائل الشيدة 41طدمة وما حيّل من ذلك وما حيرم منه، احلديث الذبائح واأل

 .5، احلديث 31كتاب األطدمة واألرشبة، أبواب األطدمة اِلرّرمة، الباب 

، باب 15/315: 1؛ التهذيب 1، باب ما ّل يؤكل من الشاة وغريها، احلديث 543: 4. الكايف 5

، 111: 55؛ وسائل الشيدة 51حيرم منه، احلديث الذبائح واألطدمة وما حيّل من ذلك وما 

 .1، احلديث 31كتاب األطدمة واألرشبة، أبواب األطدمة اِلرّرمة، الباب 

 .44ـ  41: 1. اِلكاسب اِلرّرمة 3

؛ مفتاح الكرامة 4: 5؛ التنقيح الرائع 545: 1؛ تذكرة الفقهاء 543: 5. راجع: ّناية اإلحكام 5

15 :44. 

 .543: 5؛ وراجع أيضًا: ّناية اإلحكام 44: 15د الداميل يف مفتاح الكرامة . احلاكي هو السيّ 4



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 بیع املیتة

 وفیه جهات من البحث:

يشرت  فيه الطهارة بام ال  والبحث يف امليتة يقع تارة يف حرمة االنتفاع هبا فيام

يس هو هو  مثل اللبس واالفرتاش ونحومها  من دون أن حيصل منه تنج

للحرام   ّيـةمايالقيه من املرشوب أو املأکول املوجب حلرمته من حيث املقّدم

 لعدم کون احلرمة لالنتفاع بامليتة بام هو انتفاع منه  کام ؛خارج عن البحث ّنـهفإ

خيفى  بعد ما ال کالم وال ّشکال يف حرمة االنتفاع منه فيام يشرت  فيه ال 

يف حرمة بيعه  أو بطالن ثمنه بام هو ثمنه و  الطهارة  ويف بطالن بيعه تارة أخرى

 ثالثة   فالبحث فيه يقع يف جهات ثالثة:

 ففي احلرمة وعدمها قوالن: أّما اجلهة ااُوىل:

 ااستدال عىل حرمة اانتفاع باملیتة مطلقا  

 :نّـةواستدّل عىل حرمة االنتفاع بامليتة بالکتاب والس

نِْزیِر َومَ  فباآليتني  قوله تعاىل: أّما الکتاب: ُم اخْلِ ُم َوحَلْ َمْت َعَلیُْکُم امْلَْیَتُة َوالدَّ  اـُحرِّ

اَم َح ه تعاىل: ـولـوق ،ِه...ـلَّ لَِغرْيِ اهللِ بِ ـُأيِ  َم َعَلیُْکُم امْلَْیتَ ـإِنَّ َم َوحَل ـرَّ َم ـَْة َوالدَّ

نِْزی  .ِر...ـاخْلِ

                                                           
 .3(: 4. اِلائدة )1

 .113(: 5. البقرة )5
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املتعّلقة فيهام بامليتة حرمة مجيع ما له  االستدالل هبام  أّن املراد من احلرمة ّيـةکيف

يصّح نسبة ال  بعد ما ّنـهقضاء  لظهور نسبة احلرمة ّىل امليتة يف ذلك  فإ ؛من املنافع

احلرمة ّىل الذات البّد أن يکون متعّل  النسبة مجيع املنافع  لعدم القرينة عىل 

لعدم  ؛ّيـةا  لّلغواالختصاص ببعضها املعنّي  ولکون احلمل عىل غري املعنّي موجب

 من احلمل عىل العموم. ّاّل الدوى يف ذلك  کام هو الواضح الظاهر  فالبّد 

 وذلك لقرائن: ؛أّن املراد من احلرمة يف اآليتني هو حرمة الکل فقط وفیه:

منها: اختصاص حلم اخلنزير بالذکر فيهام.

من القرائن  ومنها: التعّرض يف ذيلهام لواز الکل عند االضطرار  وغريمها

 . التي مّر الکالم فيها

موّثقة سامعة  قال: سألته عن جلود السباع أينتفع هبا؟  : فمنها:نّـةوأّما الس

 .«إذا رمیت وسّمیت فانتفع بجلده، وأّما املیتة فال»فقال: 

 :M قال سّيدنا االأستاذ

يتة عرفا  ـ حرمة االنتفاع بامل يّـةوالظاهر منها ـ ولو بإلغاء اخلصوص

سواء کان االنتفاع يف الامدات  أو املائعات  لزم منه حمذور  أو  ؛مطلقا  

 للدبس ونحوه ـ حمال  ال. واحلمل عىل انتفاع خاّص ـ کجعل جلدها 

 .حيتاج ّىل دليل

                                                           

 .544ـ  541. يف الصفرة: 1

، وليه: 15، باب الذبائح واألطدمة وما حيّل من ذلك وما حيرم، احلديث 11/331: 1. التهذيب 5

، كتاب األطدمة واألرشبة، أبواب األطدمة 144: 55شيدة ؛ وسائل ال«أ ينتفع»بدل: « ينتفع هبا»

 .5، احلديث 35اِلرّرمة، الباب 

 .44: 1. اِلكاسب اِلرّرمة 3
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بعدم اإلطالق يف أمثال هذه املوّثقة  حيث ّهّنا  ولکن یمکن أن یناقش فیه

ن املعلوم بالوضوح عدم اإلطالق يف   ومّيـةشخص ّيـةظاهرة يف کوهنا قض

  وّن أبيت عن کوهنا کذلك  فال أقّل من کوهنا حمتملة ّيـةالقضايا الشخص

 .لذلك  وّذا جاء االحتامل واإلمجال بطل االستدالل

لّن السائل سئل عن الکربى الکيّل  وهو االنتفاع عن جلود السباع   وذلك 

  وتوّجه الکالم ّىل ّيـةالکلّ  ّيـةضقد أعرض عن الواب عىل نحو الق واإلمام

إذا رمیت وسّمیت فانتفع »بنّي وظيفته بقوله: و املخاطب بصيغة اخلطاب 

 .«بجلده، وأّما املیتة فال

سيّام فيام کان السائل مثل سامعة بن مهران   ال ففي مثل هذا اإلعراض ـ

کون مّههم  وزرارة  وحمّمد بن مسلم  من الفقهاء العظام من املحّدثني  ممّن ي

التي تکون بياهنا من وظائا  ّيـةالکلّ  ّيـةالسؤال والواب عن الحکام الرشع

مربوطة هبم بام هم  يّـةشخص ّيـةالفقهاء  وليس يف أسئلتهم  السؤال عن قض

ملصلحة  ّيـةـ شهادة ظاهرة عىل عدم الکلّ  مورد البتالء حکمها باخلصوص

لمعصوم  مضافا  ّىل صناعة السؤال فکان النسب  بل املناسب ل ّاّل خاّصة  و

 والواب  الواب عن أمثال تلك السئلة من ذلك السائلني.

: جعلت فداك  اهلل  قال: قلت ليب عبد بن املغرية عيلّ رواية  ومنها:

مّر بشاة ميتة   اهللقلت: بلغنا أّن رسول  .«ا»امليتة ينتفع منها بيشء؟ قال: 

 قال: !؟«الشاة إذ مل ینتفعوا بلحمها أن ینتفعوا بإياهباماکان عىل أيل يذه »فقال: 

ينتفع ال    وکانت شاة مهزولةتلك شاة لسودة بنت زمعة زوج النبّي 

 ا کان عىل أيلها إذـم» :اهللقال رسول ـبلحمها  فرتکوها حتّى ماتت  ف

                                                           

 «.عيّل بن أيب اِلغرية». يف وسائل الشيدة: 1
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 .«أي تذّکى»ويف نسخة:  «مل ینتفعوا بلحمها أن ینتفعوا بإياهبا أن تذّکى

 :M ال سّيدنا االأستاذق

متعّلقا  بالفعل  ويکون « منها»وداللتها واضحة  سّيام ّذا کان قوله: 

 .املراد هل ينتفع منها بوجه من الوجوه

 يف سندها بقوله: M ثّم استشکل

 عـاّلمةللوثوق بأّن توثي  ال ؛بن أيب مغرية عيلّ لکن يف سندها ضعا ب

بن أيب مغرية  وظاهر کالم النجا   عيلّ للنجا  يف ابنه احلسن بن  تبع

غري وجيه توثي  ابنه  فتعبري السيّد صاحب الرياض عنها بالصحيحة

 .ظاهرا  

ّّن النجا  حکم بوثاقته  کام حکم بوثاقة ابنه  وّليك  ولکن یمکن أن یقال:

 :نّص کالمه  قال

وى عن أيب ثقة هو وأبوه  ر بن أيب املغرية الزبيدي الکويفّ  عيلّ احلسن بن 

 .  وهو يروي کتاب أبيه عنهأيب عبداهللو جعفر

                                                           

، باب 541: 4، و 4، باب اللباس الذي تكره الصالة ليه وما ّل تكره، احلديث 314: 3. الكايف 1

، مع تفاو  يسري «عيّل بن أيب اِلغرية»، وليه: 1يتة وما ّل ينتفع به منها، احلديث ما ينتفع به من اِل

، باب ما جيوز الصالة ليه من اللباس واِلكان وما ّل جيوز 545/111: 5يف ألفاظه؛ التهذيب 

، كتاب الطهارة، أبواب النجاسا  445: 3؛ وسائل الشيدة 1الصالة ليه من ذلك، احلديث 

 .5، احلديث 41ود، الباب واألواين واجلل

 .44: 1. اِلكاسب اِلرّرمة 5

 .131: 4. رياض اِلسائل 3

 .44: 1. اِلكاسب اِلرّرمة 5

 .144، الرقم 51. رجال النجايش: 4



 215                                                                                                                                          بيع امليتةالنوع الّول/

 

 ويف يذه العبارة ثالثة احتامات:

« هو وأبوه روى عن أيب جعفر وأيب عبداهلل»أن تکون مجلة:  األّول:

مستأنفة مشتملة عىل املبتدأ واخلرب  والواو عاطفة  وعليه ال تکون مفيدة لتوثي  

لو کان « روى»لّن  ؛هذا االحتامل واضح البطالن أنّ  ّاّل املغرية   بن أيب عيلّ 

 البّد وأن يکون بلفظ التثنية  ال املفرد.« هو وأبوه»خربا  عن 

مستأنفة  والملة املستأنفة مشتملة عىل « وأبوه روى»کون الواو يف:  :الثاين

کان املبتدأ واخلرب  واخلرب يطاب  املبتدأ يف اإلفراد  فال نقاش فيه من هذه الهة  و

من متام الملة السابقة. وعليه  تکون هذه العبارة ظاهرة يف توثي  االبن  « هو»

وتبعه يف ذلك بعض  M دون الب  وهذا مواف  ملا ذهب ّليه سّيدنا الستاذ

 العاظم من تالمذته وقال:

کالم: فعن  بن أيب املغرية صحيح  ولکن يف عيلّ  عيلّ وأّما السند  فهو ّىل 

قه  ونوقش يف ذلك بأّن منشأ التوثي   اخلطأ يف فهم کالم توثي عـاّلمةال

 النجا .

 ثّم بعد نقل کالم النجا   قال:

فتوّهم من عبارته هذه کون التوثي  لالبن والب معا   مع وضوح أّن 

ّذ ال يروى احلسن عن  ؛لالستينا  ال للعطا« وأبوه»الواو يف قوله: 

 .أيب جعفر

ّذ البحث کان يف وثاقة االبن وخصوصّياته   ؛شکالعن اإل   غري خال نّـهلک

والتعّرض يف املبحث الذي مهّد خلصوصّيات االبن خلصوصّيات الب  وهي: 

ملا هو املتعار  يف علم الرجال.    خمالا  أيب عبداهللو روايته عن أيب جعفر

                                                           
 .314ـ  311: 1. دراسا  يف اِلكاسب اِلرّرمة 1
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  ؛أّوا  هذا 

ملا هو املتعار  يف يف توثي  الفراد أيضا  خمالا « هو»أّن ّضافة کلمة:  وثانیا :

 سّيام يف مثل املقام الذي أوجب اإلمجال يف املقصود.ال  علم الرجال 

يمکن أن ال  بن أيب املغرية عيلّ بعض تالمذته من أّن حسن بن  وأّما ما أفاده

بنّي والمبنّي وجهه يف کالمه  بل لو محل کالم ال   يروي عن أيب جعفر

املختار  کام سيجيء ـ کان ذلك شهادة من النجا  عىل االحتامل الثالث ـ وهو 

 .النجا  عىل روايته عن أيب جعفر

  وکون «هو»عىل « أبوه»عاطفة  يعطا « هو وأبوه»کون الواو يف:  الثالث:

  وفاعل «ثقة»املعطو  واملعطو  عليه من متام الملة السابقة  بکوهنام خربا  لـ 

غرية. وهذا االحتامل هو الظهر بن أيب امل عيلّ ضمري يرجع ّىل حسن بن « روى»

توثي   ّاّل ّذ ليس فيه  ء خيالا القواعد   ؛من بني املحتمالت  وهو املختار

لتعارفه يف علم  ؛الب منضّمـا  ّىل توثي  االبن  وهذا املقدار ال ّشکال فيه

 بن أيب املغرية موّثقا   وکان الرواية صحيحة. عيلّ الرجال. وعليه کان 

الشاة املذکور بنحو آخر  قال:  ّيـة مريم  رويت فيها قضحسنة أيب ومنها:

: وهي ميتة  فقال  اهلل: السخلة التي مّر هبا رسول قلت ليب عبداهلل

مل تکن میتة یا أبا » :قال: فقال أبو عبداهلل «ما رّض أيلها لو انتفعوا بإياهبا»

ما » :ل رسول اهللفقا  «مریم، ولکنّها کانت مهزولة، فذبحها أيلها، فرموا هبا

 .«کان عىل أيلها لو انتفعوا بإياهبا

                                                           

ب ، با11/334: 1؛ التهذيب 15، باب يف الصيد والذبائح، احلديث 514/1445: 3. الفقيه 1

، 144: 55؛ وسائل الشيدة 14الذبائح واألطدمة وما حيّل من ذلك وما حيرم منه، احلديث 

 .3، احلديث 35كتاب األطدمة واألرشبة، أبواب األطدمة اِلرّرمة، الباب 
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لکن ليس هلا ّطالق بالنسبة ّىل مجيع االنتفاعات  بل الظاهر منها عدم جواز 

 االنتفاع هبا يف الملة.

االستدالل بروايات  وناقش فيها سندا  أو داللة   M ثّم ذکر سّيدنا االأستاذ

 :M مه  قالولقد أجاد فيام أفاد  وّليك نّص کال

ومنها: صحيحة عبداهلل بن حييـى الکـاهيل عـىل طريـ  الصـدوق  بـل 

الکليني أيضا   بناء  عـىل وثاقـة سـهل بـن زيـاد  قـال: سـأل رجـل أبـا 

ال بـأس بقطعهـا » ـ وأنا عنده ـ عن قطع أليات الغنم  فقال: عبداهلل

ع   أّن مـا قطـعـيلّ ّّن يف کتاب »  ثّم قال: «ّذا کنت تصلح هبا مالك

 .«ينتفع بهال  منها مّيت

ينتفع ال  يظهر منها أّن عدم جواز االنتفاع بامليتة  کان مفروغا  منه  وّّنام

 لکونه ميتة حکام  وتنزيال   أو حقيقة. ؛باملقطوع

 ومقتىض ّطالق عدم االنتفاع بالليات  عدم االنتفاع بامليتة أيضا .

م امليتة ملّا کان مفروغا  منـه  أن يناقش يف اإلطالق  بأن يقال: ّّن حک ّاّل 

بصـدد تنزيـل الـزء املقطـوع منزلـة امليتـة يف عـدم  ّاّل  مل تکن الروايـة

االنتفاع  فيکون الزء تبعا  يف احلکم الثابت للميتة  فيکون مقـدار عـدم 

االنتفاع به کمقداره فيها  ومل يّتضح فيها  وليست بصدد بيانـه. وبعبـارة 

يان عدم االنتفاع به ابتـداء  بـل بصـدد بيـان اأخرى: ّهّنا ليست بصدد ب

                                                           

؛ الفقيه 1، باب ما يقطع من أليا  الضتن وما يقطع من الصيد بنصفني، احلديث 545: 4. الكايف 1

، باب الذبائح 14/334: 1؛ التهذيب 41يد والذبائح، احلديث ، باب الص541/141: 3

، كتاب الصيد 11: 55؛ وسائل الشيدة 44واألطدمة وما حيّل من ذلك وما حيرم منه، احلديث 

 .1، احلديث 34والذبائح، أبواب الذبائح، الباب 
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 تشبيهه هبا يف احلکم الثابت  فال ّطالق فيها.

الفتح بن يزيد الرجاين  عن أيب احلسن  قال: کتبت ّليه  ومنها: رواية

ينتفع من امليتة  ال»أسأله عن جلود امليتة التي يؤکل حلمها ذکيّا ؟ فکتب: 

ل  الصو  ّن جزَّ  والوبر السخا کان من امعصب  وکلّ بإهاب وال 

 «.من الصو »ويف نسخة  .«تعّدى ّىل غريهاوال ي والنفحة والقرن 

الصو   وکان  ّاّل والظاهر وقوع سقط فيها  وحيتمل أن يکون الصل: 

مبتدأ  « وکّل »  وحيتمل أن يکون قوله: «بإهاب»عطفا  عىل « وکّل »قوله: 

 حمذو  اخلرب  هو ينتفع به.

من املذکور  سّيام مع  ّيـةبعد فهم املثالوال ي لظاهر ّطالقها وکيا کان  فا

 .ذيلها  فتدّل عىل عدم جواز االنتفاع بامليتة مطلقا   لکنّها ضعيفة السند

  قال:   عن أخيه موسى بن جعفربن جعفر عيلّ ومنها: رواية 

يلبس وال يصيّل  ال»سألته عن لبس السمور والسنجاب والفنك  فقال: 

 .«أن يکون ذکّيا   ّاّل  فيه 

 لکنّها مع ضعفها خمصوصة باللباس.

                                                           

بدل: « إن ذّكى»، وليه: 4، باب ما ينتفع به من اِليتة وما ّل ينتفع به منها، احلديث 544: 4. الكايف 1

، باب الذبائح واألطدمة وما حيّل من ذلك وما حيرم منه، احلديث 14/353: 1؛ التهذيب «ذكّياً »

، 141: 55؛ وسائل الشيدة 1، باب حتريم جلود اِليتة، احلديث 41/351: 5؛ اّلستبصار 44

ويف مجيع اِلصادر  .1، احلديث 33كتاب األطدمة واألرشبة، أبواب األطدمة اِلرّرمة، الباب 

 «.والشدر»زيادة كلمة 

 .544: 3راجع: تنقيح اِلقال «. اِلختار بن ُمّمد بن اِلختار». ضدفها بـ 5

، كتاب الصالة، أبواب لباس 345: 5؛ وسائل الشيدة 1145، احلديث 511. قرب اإلسناد: 3

 ، وضدفها باعتبار اإلرسال.4، احلديث 5اِلصيّل، الباب 
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وکّل ما »يف حديث  قال:  عن الصادق ومنها: رواية حتا العقول

 بأس بلبسه والصالة فيه  وکّل  ء حيّل أکله فال أنبتت الرض فال

منه  وصوفه وشعره ووبره  وّن کان الصو   ّي بأس بلبس جلده الذک

ر من امليتة وغري امليتة ذکّيا  فال بأس بلبس ذلك  والشعر والريش والوب

 .«والصالة فيه

ويمکن اخلدشة يف داللتها بعد الغّض عن سندها  بأّن الظاهر من قوله: 

بصدد بيان حکم اللبس يف الصالة   ّنـه  أ«بأس بلبسه والصالة فيه فال»

 ال» ه:  کالمر املقّدمي املذکور توطئة  کقول«بأس بلبسه فال»فقوله: 

بأس بلبس احلرير واحلرب فيه  وال بأس باللوس يف املسجد والقضاء 

   ّىل غري ذلك.«فيه  وال بأس بأخذ املاء من الدجلة والرشب منه

بصدد بيان اللبس يف « وکّل  ء حيّل أکله...»يکون قوله:  فحينئذ  

 ّي ستفاد منها حکامن: تکليففال يالصالة أيضا   وکذا الفقرة الخرية  

مربو  بأصل اللبس ووضعي مربو  بالصالة  کام هو ظاهر عند العار  

 بأساليب الکالم  وال أقّل من أن يکون احتامال  مانعا  عن االستدالل.

  قال: سألته عن املاشية تکون بن جعفر  عن أخيه عيلّ ومنها: رواية 

للرجل  فيموت بعضها  يصلح له بيع جلودها ودباغها ولبسها؟ قال: 

 .«ولو لبسها فال يصيّل فيها ال »

                                                           
، 5، كتاب الصالة، أبواب لباس اِلصيّل، الباب 351: 5؛ وسائل الشيده 334. حتف الدقول: 1

 «.حيّل أكله»بدل: « حيّل حلمه»، وليهم: 4احلديث 

؛ وسائل «يصلح له بيع»بدل: « يصلح له أن يبيع»، وليه: 1443، احلديث 515. قرب اإلسناد: 5

، 4، احلديث 35ّرمة، الباب ، كتاب األطدمة واألرشبة، أبواب األطدمة اِلر144: 55الشيدة 

 «.ولو لبسها»بدل: « وإن لبسها»، وليهم: «يصلح»بدل: « أيصلح»وليه: 
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وهي أيضا  ـ مع ضعفها واختصاصها باللبس ـ يمکن التأّمل يف داللتها 

عليها  لو مل نقل بإشعاره أو « يصلح ال»لضعا داللة  ؛عىل احلرمة

  فإّن فرض اللبس يف ما «ولو لبسها»داللته عىل الکراهة  سّيام مع قوله: 

 هو حمّرم ال خيلو من بعد.

موّثقة سامعة  قال: سألته عن أکل البن وتقليد السيا وفيه  ومنها:

 .«ميتة ّنـهبأس ما مل يعلم أ ال»الکيمخت والفراء؟ فقال: 

بصدد بيان حکم املنطوق ال  ّنـهال ّطالق يف مفهومها  فإ ّنـهوفيه: أ

 ثبوت البأس مع العلم يف الملة. ّاّل املفهوم  فال يستفاد منها 

مهملة  حّتى يف مثل قوله: ّذا بلغ املاء  ّيـةاملفهوم قض بل التحقي : أنّ 

 ينّجسه  ء.ال  قدر کرّ 

فال يثبت احلکم يف  ّاّل عن املنطوق  و ّيـةهذا ّذا قلنا بإلغاء اخلصوص

بالنسبة ّىل أکل البن وتقليد السيا  مع أّن ّثبات البأس  ّاّل املفهوم 

حلکم يف البن حممول عىل أعّم من احلرمة  مضافا  ّىل أّن الظاهر أّن ا

   لو کان الواب عن السؤالني.ّيـةالتق

تنتفعوا من  ال»قال:  ّنـهأ عنه ومنها: ما عن عوايل اللئايل: قد صّح 

 .«انتفعوا بجلدها؟ أاّل »   وقال يف شاة ميمونة:«امليتة بإهاب وال عصب

                                                           

: 5؛ اّلستبصار 44، باب الذبائح واألطدمة وما حيّل من ذلك...، احلديث 14/331: 1. التهذيب 1

ألرشبة، ، كتاب األطدمة وا144: 55؛ وسائل الشيدة 5، باب حتريم جلود اِليتة، احلديث 14/355

 «.الفراء»بدل: « الغراء»، ويف مجيع اِلصادر 4، احلديث 35أبواب األطدمة اِلرّرمة، الباب 

، كتاب األطدمة واألرشبة، 111: 14؛ مستدرك الوسائل 51، احلديث 55: 1. عوايل اللئايل 5

 «.دواأّّل انتف»بدل: « أّّل انتفدتم»، وليهم 1، احلديث 54أبواب األطدمة اِلرّرمة، الباب 
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وعن ابـن أيب لـيىل  عـن عبـداهلل بـن حکـيم  قـال: قـرأ علينـا کتـاب 

أن ال تسـتمتعوا مـن »يف أرض جهينة وأنا غالم شـاّب:  اهلل سولر

 .«امليتة بإهاب والعصب

 سـمعت رسـول اهلل»قـال:  ّنــهأ عيلّ عن  وعن دعائم اإلسالم 

   ّىل غري ذلك.«ينتفع من امليتة بإهاب والعظم والعصبال  يقول:

 ثّم ّّن هذه الروايات عىل طوائا:

 يّـةجواز االنتفاع بامليتة مطلقا   ولو بإلغاء اخلصوصمنها: ما دّلت عىل عدم 

 بن أيب املغرية. عيلّ عرفا   کموّثقة سامعة ورواية الرجاين و

بن جعفر  ورواية  عيلّ ومنها: ما دّلت عىل عدم جواز اللبس  کروايتي 

 . حتا العقول ـ عىل ّشکال مّر الکالم فيها ـ

إهاب والعصب. ويمکن ومنها: ما دّلت عىل عدم جواز االنتفاع ب

 .ّيـةجعلها من الطائفة االأوىل  بدعوى ّلغاء اخلصوص

ومنها: ما دّلت عىل عدم جواز تقليد السيا ّذا کان جلده من امليتة  

 . وهي موّثقة سامعة

هبا عىل عدم جواز االنتفاع من امليتة  أّن الروايات املستدّل  فتحّصل ممّا ذکر:

                                                           

؛ مستدرك «أن ّلتستمتدوا»بدل: « أن ّل تنتفدوا»، وليه: 15، احلديث 11: 1. عوايل اللئايل 1

 .3، احلديث 31، كتاب الطهارة، أبواب النجاسا ، الباب 411: 5الوسائل 

، ذكر طهارا  اجللود والدظام والشدر والصوف؛ مستدرك الوسائل 154: 1. دعائم اإلسالم 5

 .5، احلديث 54طدمة واألرشبة، أبواب األطدمة اِلرّرمة، الباب ، كتاب األ115: 14

 .535. تقّدمت الرواية وخترجيها يف الصفرة: 3

 .13ـ  41: 1. اِلكاسب اِلرّرمة 5
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بن أيب املغرية   عيلّ رواية  ّاّل ا داللة  وّّما سندا  وداللة  ّّما سندا   وّمّ  ؛خمدوشة

 ذکرها. وقد سب 

ويمکن أن يقال: ّّن هذه الروايات بأمجعها ناظرة سؤاال  وجوابا  ّىل املنع عن 

االنتفاعات املقصودة من احليوان بام هو حيوان  کأکل حلمه  ولبس جلده 

املنافع املقصودة  بل  لّن السؤال کان من  واالفرتاش به  ال النرصا  املنفعة ّىل

امليتة  فإّن السائل سأل عن االنتفاع باحليوان امليتة فيام ينتفع به لو کان حّيا   فال 

داللة فيها عىل حرمة االنتفاع من امليتة يف املنافع الغري املقصودة من احليوان بام 

ال فرق  ّنـهك والتسميد به  فإهو حيوان  حّيا  کان أم ميتة   کإطعام الطيور والسام

يف هذه املنافع بني احليوان وغريه ممّا ينتفع به يف اإلطعام والتسميد. وبعبارة 

 اأخرى: أّن مثل هذه االنتفاعات ليس من منافع احليوان بام هو حيوان.

 ااستدال عىل جواز اانتفاع باملیتة بالروایات

لروايات الداّلة عىل جواز االنتفاع ويعارض الطائفة املانعة التي سب  ذکرها  ا

املحّرمـة   يف کتابه املکاسب M بامليتة  وهي کثرية  قد تعّرض هلا سّيدنا االأستاذ

وّيّن أذکر ما هو العمدة منها  وهو ما يکون نّصا  يف الواز  أو أظهر ممّا يدّل عىل 

 املنع:

و الکيمخت  موّثقة سامعة  قال: سألته عن جلد امليتة اململوح  وه منها:

 .«إن مل متّسه فهو أفضل»فرّخص فيه  وقال: 

                                                           
 .534ـ  533. تقّدمت الرواية وخترجيها يف الصفرة: 1

؛ 44.، احلديث ، باب الذبائح واألطدمة وما حيّل من ذلك وما حيرم منه..14/333: 1. التهذيب 5

، كتاب 144: 55؛ وسائل الشيدة 5، باب حتريم جلود اِليتة، احلديث 14/355: 5اّلستبصار 

 .4، احلديث 35األطدمة واألرشبة، أبواب األطدمة اِلرّرمة، الباب 
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إن مل متّسه »: نّص يف الواز  کام أّن قوله ما يف الرواية من الرتخيص منه

أيضا  نّص يف الواز ويف أّن ترك املّس أفضل  ففيه الداللة عىل  «فهو أفضل

ينتفع به  ال  و جلد امليتةينتفع به  أال  المع بني ما دّل من الخبار عىل أّن امليتة

وبني مثل املوّثقة  الداّلة عىل الواز بحمل النهي يف تلك الخبار عىل الکراهة  

 محال  للظاهر عىل النّص  فتأّمل.

فقلت له: جعلت    قال: سألت أبا احلسنعيلّ ثّم ّّن يف رواية حسن بن 

  «حرام يي»ال: فداك  ّّن أهل البل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعوهنا  فق

یصیب الید والثوب،  ّنـهأما علمت أ»فقلت جعلت فداك فنصطبح هبا؟ فقال: 

  داللة عىل ذلك المع واحلمل أيضا   وّن کانت بالظهور  «ويو حرام؟

حيث يظهر منها أّن وجه احلرمة هو تنجيس الثوب واليد به  الذي تکون 

للقطع بعدمها   ؛رمة بمعناها الرائجةاملراد من کونه حراما  ال احل ّنـهمکروها   فإ

والتعبري به للمبالغة  فتدّل عىل کراهة االستعامل  وحيتمل أن يکون ّرشادا  ّىل 

 يبتىل بالنجاسة.  لئاّل  ؛الرتك ّيـةأولو

رواية حمّمد بن عيسى بن عبيد  عن أيب القاسم الصيقل وولده  قال:  ومنها:

ّنا قوم نعمل السيو   وليست لنا معيشة : جعلنا اهلل فداك  ّکتبوا ّىل الرجل

وال جتارة غريها  ونحن مضطّرون ّليها  وّّنام عالجنا من جلود امليتة من البغال 

  ال جيوز يف أعاملنا غريها  فيحّل لنا عملها ورشاؤها وبيعها يّـةواحلمري الهل

                                                           

، باب 11/351: 1؛ التهذيب 3، باب ما يقطع من أليا  الضتن...، احلديث 544: 4. الكايف 1

أما »بدل: « أما تدلم»، و«لنصطبح»بدل: « لنستصبح»؛ وليه: 45احلديث  الذبائح واألطدمة،

، احلديث 34، كتاب الصيد والذبائح، أبواب الذبائح، الباب 11: 55؛ وسائل الشيدة «علمت

 «.أما علمت»بدل: « أما تدلم»، و«حرام هي»بدل: « هي حرام»، وليه: 5
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ك يف هذه ومّسها بأيدينا وثيابنا  ونحن نصيّل يف ثيابنا  ونحن حمتاجون ّىل جواب

وکتبت ّليه:  «اجعل ثوبا  للصالة»: املسألة يا سّيدنا  لمجورتنا ّليها. فکتب

جعلت فداك  وقوائم السيا التي تسّمي السفن  أخّتذها من جلود السمك  

 .«بأس به ا»: فهل جيوز يل العمل هبا  ولسنا نأکل حلومها؟ فکتب

تة يف املنافع املسئول عنها يف وهذه الرواية تدّل عىل جواز االنتفاع من املي

. «اجعل ثوبا  للصالة»قال:  اللبس يف الصالة  حيث ّّن اإلمام ّاّل الرواية  

عنه يف هذا  ما سأل عنه  وسکوته ّيـةللجواب عن بق ويف عدم تعّرضه

ملا هلم من  ؛يلزم تأخري البيان عن وقت احلاجة ّاّل   وّيـةاملقام داّلة عىل جواز البق

 ء بتلك العامل.االبتال

 اإلشکال يف سند الروایة

فالرواية من حيث الداللة تاّمة  لکنّها من حيث السند عندي حمّل ّشکال  بل 

هو خمتلا فيه  فذهب و وذلك ملا يف السند حمّمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني  ؛منع

بعض ّىل توثيقه  وبعض ّىل تضعيا ما رواه يونس بن عبد الرمحن عنه  وتصحيح 

  ثّم M ا سواه  وّيّن کنت يف سالا الزمان معتقدا  لوثاقته  تبعا  لسيّدنا االأستاذم

ملّا راجعت کتب الرجال جمّددا   ورأيت تضعيا النجا  ّّياه  رأيت أّن االعتامد 

سّيام مع کونه يف سند أکثر من عرشين رواية الواردة يف ذّم ال  عىل رواياته مشکل  

 ا حمّمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني. زرارة  ففي سند کّله

                                                           

، كتاب 113: 11؛ وسائل الشيدة 551، باب اِلكاسب، احلديث 314/1144: 4. التهذيب 1

 ، مع تفاو  يسري.5، احلديث 34التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 

 .13: 1. ولذا عرّب عن الرواية بالصريرة، راجع: اِلكاسب اِلرّرمة 5



 245                                                                                                                                          بيع امليتةالنوع الّول/

 

  M نعم ـ مع الغّض عاّم ذکرنا ـ کان الرواية صحيحة بنظر سيّدنا االأستاذ

وضعيفة بنظر تلميذه الفاضل املحّق   ولننقل عبارة مکاسبيهام  ونحّول احلّ  ّىل 

ما عّل   ملا فيه من بيان ؛النظر والدّقة فيهام  وّن کان نظر التلميذ أقرب  بل هو احلّ  

 االأستاذ الصّحة عليه.

 :M قال سّيدنا االأستاذ

لّن الراوي للکتابة  ؛مّج هبا جهالة أيب القاسموال ي والرواية صحيحة 

  أي قال حمّمد بن «کتبوا»والواب هو حمّمد بن عيسى  وقوله: قال: 

 لقال: کتبنا. ّاّل ولده  وو عيسى: کتب الصيقل وولده فهو خمرب ال الصيقل

امل کون الراوي الصيقل خمالا للظاهر جّدا   سّيام مع قوله يف واحت

  فلو کان الراوي الصيقل لقال: وکتبت ّليه. وليس «وکتب ّليه»ذيلها: 

أمحد بن حمّمد بن احلسن بن الوليد  وحمّمد  ّاّل يف السند من يتأّمل فيه  

 بن عيسى بن عبيد  ومها ثقتان عىل القوى.

 :وقال تلميذه املحّق 

أقول: احتامل کون القائل هو الصيقل حاکيا  کتابة نفسه وولده ليس 

اعتمد عىل  بعيدا  عن اللفظ. وحکى يف اآلخر کتابة نفسه. واالأستاذ

أصل. وعىل هذا   ّنـهظاهرا  مع أالتهذيب نسخة الوسائل ومل يراجع 

 . فصّحة الرواية غري واضحة

: ّيّن أعمل أغامد ّىل الرضا رواية القاسم الصيقل  قال: کتبت ومنها:

اّّتذ »: ّيلّ  السيو  من جلود احلمر امليتة  فيصيب ثيايب  فاأصيّل فيها؟ فکتب

                                                           
 .15: 1. اِلكاسب اِلرّرمة 1

 .334: 1. دراسا  يف اِلكاسب اِلرّرمة 5



 1 ج/کاسب کتاب امل                                                                                                                                          246

 

بکذا وکذا   : کنت کتبت ّىل أبيك. فکتبت ّىل أيب جعفر الثاين«ثوبا  لصالتك

:   فکتب ّيلّ يّـةالذک يّـةذلك فرصت أعملها من جلود احلمر الوحش عيلّ فصعب 

 .«ا ، فال بأسـا  ذکیّ ـل وحشیّ ـان ما تعمـل الرّب بالصرب، یرمحك اهلل، فإن ککّل أعام»

قّرر الصيقل  فإهّنا أيضا  تدّل عىل جواز االنتفاع من امليتة  حيث ّّن اإلمام

دّل عىل أّن ـة يف أغامد السيو . نعم  تـع من استعامل جلود امليتـفيام کان يصن

 ه أفضل.ـترک

  وأيب يسأله عن اهلل بن زرارة  قال: کنت عند أيب عبدرواية حسني ومنها:

  قال: «يّ کّل يذا ذک»اللبن من امليتة  والبيضة من امليتة  وأنفحة امليتة  فقال: 

أو  فقلت له: فشعر اخلنزير يعمل حبال   ويستقى به من البئر التي يرشب منها

 .«بأس به ا»يتوّضأ منها  قال: 

عن جلد اخلنزير جيعل دلوا    اهللقال: سألت أبا عبدرواية زرارة   ومنها:

 .«بأس ا»يستقى به املاء  قال: 

 وداللتها عىل جواز االنتفاع بالنجس  أي جلد اخلنزير وشعره ظاهرة.

                                                           
؛ 14يف الثوب وهو غري طاهر عاِلًا أو جاهاًل، احلديث ، باب الرجل يصيّل 541: 3. الكايف 1

، باب ما جيوز الصالة ليه من اللباس واِلكان وما ّلجيوز، احلديث 344/1543: 5التهذيب 

، كتاب الطهارة، 545: 3؛ وسائل الشيدة «الثاين»وليس ليه: « ُاصيّل »بدل: « ألُاصيّل »، وليه: 14

 .5، احلديث 35أبواب النجاسا ، الباب 

: 1؛ التهذيب 3، باب ما ينتفع به من اِليتة وما ّلينتفع به منها...، احلديث 544: 4. الكايف 5

، 413: 3؛ وسائل الشيدة 44، باب الذبائح واألطدمة وما حيّل من ذلك...، احلديث 14/354

 .3و  5، احلديث 44كتاب الطهارة، أبواب النجاسا ، الباب 

، باب اِلياه 1/15: 1؛ الفقيه 54ياه وأحكامها، احلديث ، باب اِل513/1341: 1. التهذيب 3

، كتاب الطهارة، 114: 1؛ وسائل الشيدة «ّل بتس به»؛ وليه: 15وطهرها ونجاستها، احلديث 

 .14، احلديث 15أبواب اِلاء اِلطلق، الباب 
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وسوسة   ّنـهبأ   مدفوعأّن نظر السائل ّّنام هو من حيث انفعال املاء   وتوّيم

ن جلد اخلنزير دلوا   وشعر اخلنزير حبال   وأّن الظاهر منهام أّن السؤال فيهام ع

لالنتفاع هبام  ولو الستقاء الزراعات والشجار  من دون أن تکونا ناظرتني ّىل 

سّيام مع مالحظة ما يقال: من أّن املتعار  يف جعل ال  عدم انفعال املاء القليل 

 جوازه. اللد دلوا  هو جعله دلوا  لسقي الشجار والزراعات  فهام تدالّن عىل

  مع أّن رواية حسني بن زرارة ناظرة ّىل السؤال عن مالقاة احلبل املفتول هذا

 مالقاته ملاء الدلو  فالحظ الرواية.ال  من شعر اخلنزير ملاء البئر 

فقلت: جعلت  الوّشاء  قال: سألت أبا احلسن عيلّ رواية حسن بن  ومنها:

  «يي حرام»يقطعوهنا  قال: فداك  ّّن أهل البل تثقل عندهم أليات الغنم ف

 .«یصیب الید والثوب، ويو حرام؟ ّنـهأما تعلم أ»قلت: فنصطبح هبا؟ قال: 

تدّل  «یصیب الید والثوب، ويو حرام»: ّنـهفإّن الرواية ملکان تعليل احلرمة بأ

 ما مل يصب اليد والثوب.  ّي عىل جواز االنتفاع من أليات الغنم املقطوعة من احل

ّىل أّن احلرمة يف التعليل ليس عىل معناها االصطالحي  بل هي  هذا  مضافا  

ّرشاد ّىل تنجيس اليد والثوب  وهو موجب لکلفة التطهري  أو حممولة عىل 

 لبداهة أّن نجاسة اليد والثوب ليست بحرام قطعا . ؛الکراهة

  قال: سألته عن الرجل تکون له صحيحة البزنطي صاحب الرضا ومنها:

نعم، »من ألياهتا وهي أحياء  أيصلح له أن ينتفع بام قطع؟ قال:  الغنم  يقطع

 .«یذیبها ویّسج هبا، وا یأکلها وا یبیعها

                                                           
 .553. مّر خترجيها يف الصفرة: 1

 جدفر، عن أخيه موسى بن جدفر ، وليه: عن عيّل بن1445، حلديث 515. قرب اإلسناد: 5

، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، 14: 11؛ وسائل الشيدة «أيصلح أن يبيع ما قطع»وليه: 

 .4، احلديث 4الباب 
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يشرت  فيه الطهارة  وعدم ال  فالرواية تدّل عىل جواز االنتفاع منها فيام

من جواز اإلرساج هبا ّىل  ّيـةجوازها فيام يشرت  فيه الطهارة  بإلغاء اخلصوص

يشرت  فيه الطهارة من املنافع  ومن حرمة أکلها وبيعها ّىل ال  ما جواز کّل 

  ّيـةالرشع ّيـةقضاء  للمناسبة االرتکاز ؛حرمتهام لکّل ما يشرت  فيه الطهارة

  وأّن املقابلة والتفاوت ّّنام تکون يف ّيـةوللمقابلة الظاهرة يف عدم اخلصوص

 للمورد. ّيـةالواز واحلرمة فحسب  من دون خصوص

   قال: سمعت رسول اهللعيلّ رواية دعائم اإلسالم ...و عن  ومنها:

  فلاّم کان من الغد خرجت «ینتفع من املیتة بإياب وا عظم وا عصب ا»يقول: 

ما کان عىل أيل يذه لو »معه فإذا نحن بسخلة مطروحة عىل الطري   فقال: 

ينتفع من ال  :المس؟: فأين قولك ب  قال: قلت يا رسول اهلل«انتفعوا بإياهبا

 .«یلصقا  ینتفع منها باللحاف الذي»امليتة بإهاب  قال: 

وهي کام ترى حاکمة عىل کّل ما دّلت عىل عدم جواز االنتفاع بجلد امليتة  بل 

ّّنام املحذور من و هبا مطلقا   فإّن الظاهر منها أّن االنتفاع بامليتة ال حمذور فيه 

 ق کناية عنها.جهة الرساية  ولعّل اإللصا

يلص  هو ما عولج بامللح والدباغ  ال  وحيتمل أن يکون املراد باللد الذي

فدّلت عىل عدم جواز االنتفاع قبله  لکنّها ضعيفة السند  وقد تقّدم يف ذيل رواية 

 .«انتفعتم بجلديا أّا »قال يف شاة ميمونة:  ّنـهاللئايل أ عوايل

                                                           

، ذكر طهارا  اجللود والدظام والشدر والصوف؛ مستدرك الوسائل 154: 1. دعائم اإلسالم 1

، مع 5، احلديث 54مة اِلرّرمة، الباب ، كتاب األطدمة واألرشبة، أبواب األطد115: 14

 تفاو  يسري.

، كتاب األطدمة واألرشبة، 111: 14؛ مستدرك الوسائل 51، احلديث 55: 1. عوايل اللئايل 5

 .1، احلديث 54أبواب األرشبة اِلرّرمة، الباب 
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واز اللبس  ما تعّرضناها خوفا  من هنا روايات اأخرى  تدّل عىل جاوه

االستدالل هبا يف مکاسب سّيدنا  ّيـةالتطويل  واعتامدا  بکوهنا موردا  للنقل وکيف

 .M االأستاذ

خيفى عليك  عدم املعارضة بني الروايات الداّلة عىل املنع من ال  ّنـهّ ثمّ 

ينهام من المع ملا ب ؛االنتفاع عن امليتة مطلقا   والروايات الداّلة عىل الواز

الواضح  بحمل الظاهر منهام عىل النّص والظهر  فإّن روايات املانعة  الداليلّ 

  وهي ظاهرة يف احلرمة «ينتفع ال»ظاهرة يف احلرمة  حيث کان املنع بجملة 

  وروايات الواز نّص يف الواز  ّيـةأو ّنشائ ّيـةسواء کانت خرب ؛وعدم الواز

  أو ّيـة  فيحمل ما دّل عىل املنع عىل الکراهة الرشعأو أظهر من تلك الروايات

 عىل اإلرشاد ّىل الکلفة واملشّقة بسبب النجاسة احلاصلة منها.

  حيث ّّن احلمل عليها ّيـةوبذلك يظهر عدم الوجه حلمل الخبار عىل التق

 .العريفّ  فرع التعارض وعدم المع الداليلّ 

اإلنصا  عـدم املعارضـة بـني    بعد جعلهM ويف مکاسب سيّدنا االأستاذ

محـل أخبـار و أّن ما دّلت عىل الواز له نحو حکومة عىل غريهـا و الروايات 

مصـري لـذلك  مـا ال  ّي فرع املعارضة  ومع المـع العقالئـ يّـةالواز عىل التق

 لفظه:

نعم  ما يمنعنا عن الرأة ّىل الذهاب ّىل الواز  هو دعاوي اإلمجاع  

 .وجدانهوعدم اخلال   وعدم 

ـ بعد الکالم مفّصال  يف نقل دعاوي اإلمجاع والشهرة واإلشکال يف  نّـهلک

من الصدوقني والشيخ  ومجع من املتأّخرين   ؛متامّيتهام ونقل کلامت من العالم

                                                           

 .44: 1. اِلكاسب اِلرّرمة 1
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وغريهم عىل جواز االنتفاع بامليتة يف حمّل البحث  ممّا تدّل عىل عدم اإلمجاع ـ 

 .   والحو  الرتكجعل الشبه بعد ذلك  الواز

ــ ـــوالس ــا ق ــتاذـّر يف م ــيّدنا االأس ــذهاب ّىل M اله س ــرأة يف ال ــدم ال ــن ع   م

الواز  مـع اّدعـاء اإلمجـاع  وعـدم اخلـال   وعـدم وجدانـه اخلـال  يف املسـألة  

ــة  ــات املانع ــه واحلــديث  واملأّن الرواي ــة الفق ــر أئّم ــرأى ومنظ ــان بم ــا ک ــّوزة ملّ ج

لظـاهر عـىل الـنّص  أو بحمـل الظـاهر عـىل الظهـر  وکان المـع بيـنهام بحمـل ا

  ومــع ذلــك مل يــذهبوا ّىل الــواز  بــل اّدعــي اإلمجــاع وعــدم ّي واضــحا  غــري خفــ

اخلال  عىل املنع  بـل مل نجـد اخلـال  مـنهم  کـان ذلـك مـنهم کاشـفا  عـن خلـل 

راض مــن الصــحاب ـوذلــك ّعــ ؛ّوزة  املوجــب لعــدم حّجيّتهــاـيف الطائفــة املجــ

ــ ــن ه ــذه ـع ـــالطائف ـــة  وّع ــقط للرواي ــن احلجّ ـراض الصــحاب مس ـــةة ع   ّي

 ة.ـة والروایـللدرایلوجهني: 

خرب الواحد الثقة هو بناء  ّيـةفألّن الدليل عىل حجّ  ؛ةـأّما عدم حّجّیتها درای

العقالء  وهذا البناء ال جيري يف الخبار التي مل يعمل هبا ناقليه  بل عمل بام هو 

 ا منهم يکشا عن خلل فيها عندهم  مل يصل ّلينا.فإّن هذ ؛خمالا لذلك

يف وجه  فألّن املستفاد من التعليل يف مقبولة عمر بن حنظلة ـ ؛ةـوأّما روای

ا  فإّن املجمع علیه» : ـ الخذ بام هو املشهور بني الصحاب  وترك الشاّذ النادر

 ؛الشاّذ النادر يرتك ريب يف صّحته  وأنّ ال  ّنـهل ؛أّن املشهور يؤخذ به «ریب فیه

                                                           

 .43. نفس اِلصدر: 1

، باب الزيادا  345/454: 4؛ التهذيب 14احلديث ، باب اختالف احلديث، 44: 1. الكايف 5

، كتاب القضا، أبواب صفا  144: 51؛ وسائل الشيدة 45القضايا واألحكام، احلديث  يف

 .1، احلديث 1القايض، الباب 
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ريب يف  ال ّذا کان أحد املتخالفني ّنـهريب يف بطالنه  فإّن من املعلوم أال  ّنـهل

والظاهر أّن الشهرة فيها هو الشهرة  ؛ريب يف بطالنهال  صّحته  کان اآلخر

  فإّن نقل الرواية کثريا  ما يّتف  لدواعي آخر  مثل ّيـة  ال الشهرة الروائّيـةالعلم

کون جمّرد اشتهار رواية من فال ياآلثار وبلوغه ّىل الالحقني  وأمثال ذلك   بقاء

ّب مشهور ال أصل له. ؛حيث النقل دليال  عىل صّحتها  ّذ رأ

 ؛وعىل ما ذکرنا  فإذا کان ّحدى الروايتني مشهورة عمال   فالبّد من الخذ به

 ريب فيه.ال  عليه ة  فإّن املجمعـعمال  باملقبولة  وّن کان اآلخر مشهورة رواي

 «.ن الرأة...ـم  ما يمنعنا عـنع»وله: ـبق M ادهـوهذا هو الرّس يف ما أف

 املذکورة یّـةما نحن فیه للقاعدة الکلّ  ّیـةمنع صغرو

أّن  ّاّل تاّم  وال ّشکال وال کالم فيه   ّّن هذه القاعدة والکربى الکيّلّ  أقول:

 .ّيـةة الکلّ ما نحن فيه هلذه القاعد ّيـةالشأن يف صغرو

 املذکورة من طرق أربعة: ّيـةما نحن فيه للقاعدة الکلّ  ّيـةويمکن منع صغرو

مجاع الابر لضعا سند الرواية  واإلعراض املوهن واإلأّن الشهرة  األّول:

للحديث  هو الشهرة واإلمجاع واإلعراض من الفقهاء  وبطنة احلديث يف عرص 

إلمجاع من الفقهاء يف عرص الغيبة   وأّما الشهرة واالئّمة املعصومني

لعدم کشفها عن  ؛  وکذا ّعراضهمّيـةالصغرى وبعدها  ليس هلا هذه اخلاص

اخللل يف الرواية  لّن فتاوى الفقهاء يف عرص الغيبة الصغرى وبعدها فقد نشأ 

 عن اجتهاداهتم وآرائهم.

ل املتلّقاة يف وما قيل من أّن االأصول املتلّقاة حّجة  تاّم ّذا کانت من االأصو

  وّثبات الشهرة واإلمجاع   دون ما حتّققت بعد عرص الئّمةعرص الئّمة

يف املوارد التي وردت فيها الروايات املتخالفة الکثرية يف  من أصحاب الئّمة
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متون رواياهتم   ّاّل لعدم طري  لنا ّىل ّثبات فتوى الصحاب   ؛الطرفني  مشکل  

ن الانبني ـ حسب الفرض ـ کثرية ومشهورة نقلها  فال والروايات فيام نحن فيه م

 .سبيل لنا ّىل ّثبات الشهرة أو اإلمجاع من أصحاب الئّمة

اإلمجاع قال املحّق   ّيـةويؤّيد ما ذکرناه ما يف کشا القناع عن وجوه حجّ 

 التسرتي:

فام قد يقال: من أّن فتاوى القـديمني والشـيخني والسـّيدين وأرضاهبـم 

لکونـه محلـة علـومهم  ؛فتاوى خواّص الئّمـة وأصـحاهبمتکشا عن 

وعياب أخبارهم  ومل يکونوا ليذهبوا عن مذاهبهم  وخيرجوا من متابعة 

آثارهم  وخيفى عليهم املهّم من فتاوّيم وأقواهلم  مع أّن اأصوهلم نصب 

أعينهم  وعليها مبنـى أحکـامهم وأعامهلـم  فهـو جمـّرد وهـم وخيـال  

واآلمال  ولو کان المر کذلك  فام هذا االخـتال   وأشبه  ء بالماينّ 

العظيم بينهم  واالضطراب السيم يف فتـاوى واحـد مـنهم  فکّلـام زاد 

أحدهم يف التحرير کتابا   ويف التقرير جوابا   زاد يف االجتهـاد اضـطرابا   

 ويف احلکم ارتيابا .

قلنـا  وتنـادي تنبئك کتب فتاويه بام  ّيـةفهذا شيخ الطائفة وقدوة اإلمام

 کتب أخباره احلاوية ملا بلغه عن السلا بام بّينّا.

ّرح يف أّول ـوهذا ثقة اإلسالم الکليني  مع ما عرفت مـن أحوالـه  يصـ

مل  ّنــهفـيام قـّل  وأ ّاّل مل يتيرّس له متيز املجمع عليه من غريه   ّنـهالکايف بأ

ىل التخيـري جيد طريقا  أحو  وأوسع مـن البنـاء يف الخبـار املختلفـة عـ

والتسليم دائام   کام هو الظـاهر مـن کالمـه  أو يف الغلـب  وّذا رأيـت 

أحدا  منهم قّل اضطرابه يف الفتوى  وکان له رأي واحد فـيام ذکـره مـن 
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املسائل  فکثريا  ّما يکون منشاؤه االقتصار عىل اأصول الحکـام  أو قّلـه 

املطالب والدّلة   التصنيا واملراجعة  أو قصور الفهم عن ّدراك دقائ 

أو نقص يف الورع والديانة  فلو کان کغريه لظهـر منـه مـن االضـطراب 

سـيأتيك مزيـد و واالختال  ما ظهر من غريه  وهذا کّله يشهد بام قلنـا

 . تکميل وتشييد لذلك يف املطالب اآلتية

 عدم حصول اإلمجاع يف کلامت املتقّدمني. الثاين:

أّن اإلمجاع منهم  ّاّل تأّخرين  وّن حتّق  يف املسألة  أّن اإلمجاع من امل الثالث:

 ليس عند املتأّخرين ما خفي ومل يصل ّلينا. ّنـهوذلك ل ؛ليس بحّجة

حيّسّ   ال أّن اإلمجاع من املتأّخرين )قّدس اهلل أرسارهم( ّمجاع حديّس  الرابعة:

 فال يکون حّجة.

ضامني کلـامت سـّيدنا ـفاد مـن مــّّن هذه الطرق الثالثـة الخـرية مستـ ثمّ 

 :M   وّليك نّصها  قالM االأستاذ

قال ـ بعد نقل صحيحة  ّنـهوالشهرة يف املسألة  أمّهها ما حکي عن احليّل أ

 الداّلة عىل جواز االنتفاع بأليات الغنم ـ هبذه العبارة:  البزنطي املتقّدمة

ع منعقد عىل من نوادر الخبار  واإلمجا ّنـهيلتفت ّىل هذا احلديث  فإ ال»

 .«أکلها للمضطرّ  ّاّل حتريم امليتة والترّص  فيها بکّل حال  

النعقاد  ؛ال يلتفت ّىل الصحيحة ّنـهّّن ما ذکره حمّمد بن ّدريس من أ أقول:

                                                           

 .44ـ  41. كشف القناع: 1

 .551. تقّدمت الرواية وخترجيها يف الصفرة: 5

 ملّخصًا عنه. M ، نقله415: 3. الرسائر 3

 .41ـ  44: 1اِلكاسب اِلرّرمة  .5
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لّن اإلمجاع  ؛اإلمجاع عىل حتريم امليتة والترّص  فيها بکّل حال  ال يلتفت ّليه

ال  ة مربو  بالقطعة املبانة من احلّي  وهيمنعقد عىل حتريم امليتة  والصحيح

لعدم الدليل عليه  فال يکون اإلمجاع  ؛وجدانا   والحکام  و تکون ميتة حقيقة

اإلشکال عليه بام  M فکان املناسب لسّيدنا االأستاذ املذکور دليال  عىل خالفها.

  قلناه.

 :M ثّم قال

أليات امليتة  واملبانـة أيضا  أّن عدم جواز االنتفاع ب ويظهر من املسالك

 .اق  ـمن احلّي  موضع وف

   ـاع عن املحقّ ـواز االنتفـدم جـة عـة ـ بعد حکايـاح الکرامـويف مفت

 وهو قضّيـة»ـ قال:    والفاضل اهلندي  والشهيدينوالعـاّلمة 

لوجهني: أحدمها: أّن مفهوم اللقب معترب ّمجاعـا  يف  ؛قطعا   کالم الباقني

ات الفقهاء  وبه يثبت الوفاق واخلـال . الثـاين: مالحظـة السـوق عبار

 .. انتهى«والقرائن

لکن يظهر منه عدم حتصيل اإلمجاع أو الشهرة من کلـامت الفقهـاء  وّّنـام 

ــاده  ــن اجته ــ  وال خي االســتفادة م ــح املحّق ــام أّن رصي ــه  ک ــا في ــى م ف

                                                           
 .45: 15. مسالك األلهام 1

 .114: 3. رشائع اإلسالم 5

 .35: 14. تذكرة الفقهاء 3

؛ الروضة البهّيـة يف رشح اللمدة الدمشقّيـة 44: 15؛ مسالك األلهام 15: 3. الدروس الِّشعّيـة 5

1 :341. 

 .514: 1. كشف اللثام 4

 .14: 15. مفتاح الكرامة 4
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هـر مـن السـّيد منـع اإلمجـاع. ويظ يـ  واملحّدث املجلسـالردبييل

مـع أّن ظـاهرهم »الرياض عدم عثوره عىل اّتفاق الصحاب  حيث قال: 

  عن الروضة: جواز االستصباح به ّي واملحک «االّتفاق عليه  کام قيل

 .وتبعه مجلة من متأّخري املتأّخرين

 ّدم يف االسـتقاء بجلـد اخلنزيـر ـوعن الشيخ يف ذيل حديث زرارة  املتق

 ه أّنـه ال بأس أن يستقي به  لکن يستعمل ذلك يف سقيـالوج»أّنـه قال: 

 .«الدواّب والشجار ونحو ذلك

وهذا منه  وّن حيتمل أن يکون يف مقام مجع الروايـات ودفـع التنـاقض 

عنها  لکن لو مل جيز ذلك لسقي الدواّب والشـجار أيضـا   يکـون مـن 

 قبيل الفرار من املطر ّىل امليزاب.

رائع ـ  يف الشــ  واملحّقـن الـرّباجـن ابــ  وعـ ةـهايـه يف النـوعن

                                                           
 .554: 11، و 34: 4ع الفائدة والربهان . جمم1

 .4، ذيل احلديث 11: 11. برار األنوار 5

 .154ـ  131: 4. راجع: رياض اِلسائل 3

؛ وراجع أيضًا: الروضة البهّيـة يف رشح اللمدة 34: 4. حكاه األردبييل يف جممع الفائدة والربهان 5

 .541: 3الدمشقّيـة 

 .114: 5. راجع: كفاية األحكام 4

الوجه »، ويف التهذيب هكذا: 54، باب اِلياه وأحكامها، ذيل احلديث 513/1341: 1التهذيب  .4

بتس بتن يستقى به غري أّنه ّل جيوز استدمل ذلك اِلاء يف الوضوء وّل الِّشب،  يف هذا اخلرب أّنه ّل

، 114: 1الشيدة  ؛ وسائل«بل يستدمل ىف غري ذلك من سقى الدواّب والبهائم وما أشبه ذلك

 .14، ذيل احلديث 15كتاب الطهارة، أبواب اِلاء اِلطلق، الباب 

 .441. النهاية: 1

وّل جيوز عمل دلو من »، مل نجد منه عبارة رصحية يتدّرض للمستلة، إّّل أّنه قال: 553: 5. اِلهّذب 4

ط ترك اِلاء، وقد ذكر جواز ذلك ليم عدا الِّشب والطهارة، واألحو جلود اِليتة، وّل استدمله يف
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: جـواز يف اإلرشاد عـاّلمة  والوتلميذه کاشا الرموز  والنافع

االستقاء بجلودها لغري الصالة والرشب. وعن صـاحب التنقـيح ميلـه 

 .ّليه

   ولعّله يشعر بميله ّليه. تأّمل.ّي مرو ّنـهوعن الرسائر أ

ة ّذا کان ـد بجواز الوضوء بحوض اخّتذ من جلد امليتـ القواعورّصح يف

 . کّرا  

  فال حمالة وعن ابن النيد وفقه الرضا أّن جلد امليتة يطهر بالدباغ

 ؛عندمها  بل هو حمتمل الصدوق  بل الصدوقني حينئذ  جيوز االنتفاع به 

  تدّل لصادقلِنقل الّول رواية عن او   ملوافقة فتوامها له نوعا  

   مع قوله قبيل عىل جواز جعل اللبن واملاء ونحومها يف جلد امليتة

مل أقصد فيه قصد املصنّفني يف ّيراد مجيع ما رووه  »ذلك يف حّ  کتابه: 

                                                                                                                                        
وجيوز اّلستقاء بجلود اِليتة ِلا ّل يشرتط : »541: 34ويف اجلواهر «. استدمله يف ذلك ويف غريه

ليه الطهارة وإن كان نجسًا، كم يف النالع واإلرشاد وُمكّي النهاية، بل وابن الرّباج؛ ألّنه قال: 

 «.األحوط تركه

 .545؛ اِلخترص النالع: 111: 3. رشائع اإلسالم 1

 .315: 5الرموز  . كشف5

 .113: 5. إرشاد األذهان 3

 .44: 5. التنقيح الرائع 5

 .114: 3. الرسائر 4

 .115: 1. قواعد األحكام 4

 .343؛ ولقه الرضا: 545، اِلستلة 355: 1. نقل عنه الداّلمة يف خمتلف الشيدة 1

 .13: 5رامة . ونقل عنه السّيد الداميل يف مفتاح الك11: 1، والفقيه 14. راجع: اِلقنع: 4

 .14، باب اِلياه...، احلديث 1: 1. الفقيه 1
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حّجة  ّنـهاعتقد فيه أو بل قصدت ّىل ّيراد ما أفتى به  وأحکم بصّحته 

 . انتهى.«بيني وبني ريّب 

ذا العهد يف کتابه  کام يظهر للمراجع به  لکن رجوعه وهو وّن مل يا هب

 عنه يف أّول الکتاب يف غاية البعد.

بأس أن تتوّضأ من املاء ّذا کان يف زّق من جلدة ميتة   ال»وقال يف املقنع: 

 .«وال بأس بأن ترشبه

ّن کان مبنّيا  عىل طهارة جلدها بالدباغ  و وجتويز ابن النيد ومن بعده 

نّجس املائع به ـ عىل احتامل يف کالم الصدوق ـ لکن مع ذلك أو عدم ت

تکون استفادة اإلمجاع من کالم القوم مشکال   فإّن اإلمجاع التقديري 

 .ليس بيشء  هذا مع عدم وضوح مسلك ابن ّدريس يف باب اإلمجاع

 .فالشبه الواز  والحو  الرتك  هذا حال جواز االنتفاع

 منفعة املحّللةجواز بیع املیتة لل

هل جيوز بيعها وسائر االنتقاالت فيام جاز االنتفاع به وکانت  اجلهة الثانیه:

   کاالستقاء بجلدها لزرع البساتني مثال   أمّيـةاملنفعة املقصودة حمّللة موجبة للامل

 جيوز  کبيعها للمنافع املحّرمة؟ وجهان:ال 

لعقود والرشو  من عمومات ا ؛الواز  وهو القوى لوجوه أحدمها:

                                                           

 ، مقّدمة الكتاب.3: 1. الفقيه 1

 .14. اِلقنع: 5

 ، مقّدمة الرسائر، ذيل كالم السّيد اِلرتىض.41: 1. راجع: الرسائر 3

 .43ـ  41: 1. اِلكاسب اِلرّرمة 5
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والتجارة  ومن ّطالق خصوص عناوين املعامالت  ومن بناء العقالء عىل صّحته 

وجوازه  مع عدم دليل عىل املنع  سوى ما استدّل به من الخبار اخلاّصة عىل املنع  

 .يّـةعدم التامم ـ مقّدما  عىل تلك الوجوه  لکن سيأيت يّـةعىل التامم ممّا يکون ـ

ّمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني  عن أيب القاسم الصيقل ومن صحيحة حم

ّّنا قوم نعمل السيو   : جعلنا اهلل فداك!وولده  قال: کتبوا ّىل الرجل

ارة غريها  ونحن مضطّرون ّليها  وّّنام عالجنا من وال جت وليست لنا معيشة

فيحّل لنا  جيوز يف أعاملنا غريها ال   ّيـةجلود امليتة  من البغال واحلمري الهل

عملها ورشاؤها وبيعها ومّسها بأيدينا وثيابنا  ونحن نصيّل يف ثيابنا  ونحن 

: حمتاجون ّىل جوابك يف هذه املسألة يا سّيدنا  لمجورتنا ّليها؟ فکتب

 .«اجعل ثوبا  للصالة»

االستدالل بالرواية: أهّنا تدّل عىل جواز االنتفاع من امليتة يف املنافع  ّيـةکيف

أجاب يف السئلة  وذلك لّن اإلمام ؛ئول عنها  ومنها: رشائها وبيعهااملس

ما سئل  ّيـة  من دون تعّرض للجواب عن بق«اجعل ثوبا  للصالة»: بقوله

يلزم  لئاّل  ؛يف مثل املقام يدّل عىل الواز عنه  بل سکت عنه  وسکوت اإلمام

 تأخري البيان عن وقت احلاجة.

لرواية عن البيع والرشاء حال االضطرار والمجورة  ّّن السؤال يف ا إن قلت:

أيضا  وارد عىل مورد السؤال  وهو مقام المجورة  والواب من اإلمام

 واالضطرار.

                                                           

 .544. سيتيت يف الصفرة: 1

، كتاب 113: 11؛ وسائل الشيدة 551ب، احلديث ، باب اِلكاس314/1144: 4. التهذيب 5

 ، مع تفاو  يسري.5، احلديث 34التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 
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ّّنا قوم نعمل السيو   ليست »د من االضطرار املوجود يف مجلة ّّن املرا قلت:

حتياج يف هو االضطرار واال« لنا معيشة وال جتارة غريها  ونحن مضطّرون ّليها

التجارة والتکّسب بعمل السيو  عىل نحو املتعار   ال االضطرار الرافع حلرمة 

املحظورات  وال االضطرار يف العالج بامليتة  فإّن السؤال عن العالج بجلود 

 امليتة وقع بعده.

وّّنام عالجنا من جلود امليتة  من البغال »ذا االضطرار املستفاد من مجلة: وک

اضطرار ّىل هذا النوع من الکسب « جيوز يف أعاملنا غريهاال   ّيـةواحلمري الهل

واحلرفة والتجارة عىل نحو املتعار   وليس املراد منها االضطرار املجّوز 

 الرتکارب احلرام.

مل يقترص يف الواز باالکتفاء بقدر رفع االضطرار   أّن اإلمام والشايد علیه:

 والمجورات تتقّدر بقدرها.

نحن حمتاجون ّىل جوابك يف هذه املسألة يا سّيدنا  »ورة يف مجلة: وأّما المج

 .هي المجورة ّىل الواب عن اإلمام« لمجورتنا ّليها

وأّما محل الرواية عىل بيع السيو   ال بيع اللود  کام يظهر من الشيخ 

   فهو کام ترى.  العظم

ّذ دخل عليه   عبداهللوتؤّيدها رواية أيب خمّلد الرّساج  قال: کنت عند أيب

  فدخال  فقال أحدمها: ّيّن رجل «أدخلهام»معتّب  فقال: رجالن بالباب  فقال: 

 .«لیس به بأس»قال: نعم  قال:  «مدبوغة يي؟»رّساج  أبيع جلود النمر  فقال: 

                                                           
 .35: 1. راجع: اِلكاسب 1

: 1؛ التهذيب 1، باب جامع ليم حيّل الِّشاء والبيع منه وما ّل حيّل، احلديث 551: 4. الكايف 5

، 115: 11؛ وسائل الشيدة 44قة و...، احلديث ، باب الغرر واِلجازلة ورشاء الرس134/414

 .1، احلديث 34كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 
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بعدم البأس ببيع جلود النمر  مع ترك االستفصال من أّن  فإّن حکمه

 يتة  مفيد للعموم.أم م ّيـةجلود النمر ذک

 وذلك ملکان جواب السائل عن سؤال اإلمام ؛ّيـةّهّنا صدرت تق :ایقـال

من کوهنا مدبوغة بقوله: نعم  والعاّمة هم القائلون بأّن جلود امليتة تطهر 

 بالدباغة  فالرواية موافقة هلم.

ن املتعارضني    خمتّص باخلربيّيـةمحل الرواية املوافقة للعاّمة عىل التق یقال: ّنـهأل

 حيث ّّن الحکام املشرتکة بيننا وبني العاّمة کثرية.

ـ حيتمل کون الدباغة رشطا   M ـ کام ذکره سّيدنا االأستاذ ّنـههذا مضافا  ّىل أ

 يف الواز بام هي هي  ال بام أهّنا توجب التطهري.

 :M قال سّيدنا االأستاذ

عن  ت أبا عبداهللوتؤّيده صحيحة عبدالرمحن بن احلّجاج  قال: سأل

  يّـةالفراء أشرتيه من الرجل الذي لعيّل ال أث  به  فيبيعني عىل أهّنا ذک

 ّاّل   ّيـةبعها عىل أهّنا ذکفال تّن کنت ال تث  به »أبيعها عىل ذلك؟ فقال: 

 .«يّـةأن تقول: قد قيل يل: ّهّنا ذک

هول فإّن مقتىض ّطالقها جواز االشرتاء والبيع  وّن کان الرجل جم

أن يقال بکوهنا بصدد بيان حکم  ّاّل احلال  ومل يکن يف سوق املسلمني  

آخر  وهو جواز الشهادة بمجّرد قول البائع  مع عدم وثاقته  فإطالقها 

 .   بل ممنوع  مشکل  

                                                           

؛ وسائل الشيدة 41، باب الغرر واِلجازلة ورشاء الرسقة و...، احلديث 133/444: 1. التهذيب 1

 .5، احلديث 34، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 115: 11

 .44: 1ِلرّرمة . اِلكاسب ا5
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وذلك لّن عبدالرمحن بن احلّجاج  ؛يف جعلها مؤّيدا   ولکن یمکن أن یناقش

عبداهلل وأبا  وأکابر املحّدثني  وقد أدرك أباة من مشايخ الثقات وعظامء الشيع

  ووّثقه النجا  مکّررا   بن موسى الرضا عيلّ احلسن موسى بن جعفر و

. ومثله يعلم أّن اللود املشرتاة من غري املسلم ومن «ثقة ثقة»وقال يف حّقه: 

غري سوق املسلمني حمکومة بکوهنا ميتة  فال جمال للتمّسك باإلطالق وترك 

 . ستفصال من اإلماماال

مع أهّنا ظاهرة يف أّن الرجل غري موّث  به  بعد الفراغ عن کونه مسلام  وعن 

ه من الرجل الذي أشرتي»لّن الظاهر من مجلة:  ؛کون الرشاء يف سوق املسلمني

فعليه أن  ّاّل أّن املشکلة ّّنام هي يف عدم کون الرجل موثوقا  به  و« لعيّل ال أث  به

.يسئل عن عد  م وثوقه بکونه مسلام 

مضافا  ّىل أّن الرواية ليست يف مقام بيان جواز بيع اللود  حّتى يؤخذ  يذا،

مع الوثوق بالتذکية   ّاّل  ّيـةبإطالقها  بل هي يف مقام بيان أهّنا التباع عىل أهّنا ذک

 فالرواية يف مقام بيان حکم آخر  فال يؤخذ بإطالقها.

ث مربوطة بجلد امليتة  والبحث هنا يف جواز بيع ّّن الروايات الثال :ایقـال

لّن امليتة ال يصدق عىل أجزائه  کصدق  ؛امليتة  وامليتة  ء وجلدها  ء آخر

 لفظ املاء عىل أفراده  وصدق لفظ القرآن عىل أبعاضه.

أّن حکم جلد امليتة  ّاّل يصدق عىل جلدها  ال  ّّن امليتة  وّن یقال: ّنـهأل

منه ّليها وّىل  ّيـةالعرف ّيـةإللغاء اخلصوص ؛يتة وأجزائها الخريرسي ّىل نفس امل

سائر أجزائها  حيث ّّن العر  يرى کون ذکره باخلصوص يف مثل املقام من 

 فيه  وهبا يتّم املطلوب. ّيـةجهة االبتالء  ال خلصوص

                                                           

 .434، الرقم 531. رجال النجايش: 1
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 أدلّة القائلنی بحرمة بیع املیتة

 مليتة ـ مضافا  ّىل ما يف رواية حتاملا دّل عىل حرمة بيع ا ؛عدم الواز ثانیهام:

  ممّا فيهام الترصيح بحرمة بيعه باخلصوص   ورواية دعائم اإلسالمالعقول

 ـ من الروايات الداّلة عىل أّن ثمن امليتة سحت:

السحت ثمن املیتة، وثمن »  قال: موّثقة السکوين  عن أيب عبداهلل منها:

 .«الرشوة يف احلکم، وأجر الکاينالکلب، وثمن اخلمر، ومهر البغّي، و

أجر الزانیة سحت، وثمن الکلب الذي » مرسلة الصدوق  قال: وقال: ومنها:

لیس بکلب الصید سحت، وثمن اخلمر سحت، وأجر الکاين سحت، وثمن املیتة 

 .«العظیم اهللسحت، فأّما الرشا يف احلکم فهو الکفر ب

ه مجيعا   عن جعفر بن ـّمد  عن أبية مّحاد بن عمرو وأنس بن حمـرواي ومنها:

ن ـمن السحت ثم !عيلّ یا »ـ قال:  لعيلّ  النبّي  يّـةه ـ يف وصـحمّمد  عن آبائ

أجر و احلکم، وة يفـة، والرشـالزانی رـمهو اخلمر، نـثمو الکلب، وثمنة، ـاملیت

 .«الکاين

عن  ومن صحيحة أيب نرص البزنطي: حمّمد بن ّدريس يف آخر الرسائر نقال  

                                                           
 .331. حتف الدقول: 1

 .53، احلديث 5، ذكر ما ّني عن بيده، الفصل 14: 5. دعائم اإلسالم 5

، باب اِلكاسب، احلديث 344/1441: 4؛ التهذيب 5، باب السرت، احلديث 154: 4. الكايف 3

 .4، احلديث 4ب ما يكتسب به، الباب ، كتاب التجارة، أبوا13: 11؛ وسائل الشيدة 145

؛ وسائل 43، باب اِلدايش واِلكاسب والفوائد والصناعا ، احلديث 144/534: 3. الفقيه 5

 .4، احلديث 4، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 15: 11الشيدة 

ارة، أبواب ، كتاب التج15: 11؛ وسائل الشيدة 5، باب النوادر، احلديث 545/455: 5. الفقيه 4

 .1، احلديث 4ما يكتسب به، الباب 
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  قال: سألته عن الرجل يکون له الغنم يقطع البزنطي صاحب الرضا جامع

نعم، یذیبها، ویّسج »من ألياهتا وهي أحياء  أيصلح له أن ينتفع بام قطع؟ قال: 

 .«هبا، وا یأکلها، وا یبیعها

 اجلواب عن ااستدال بالروایات املانعة

ئم اإلسالم  ما مّر من ضعفهام برواية حتا العقول ودعا ویرد عىل ااستدال

.  سندا  وداللة 

وعىل موّثقة السکوين  ومرسلة الصدوق  ورواية مّحاد بن عمرو وأنس بن 

إلرساهلا  وبضعا  ؛بضعا املرسلة سندا   أّوا  حمّمد عن أبيه مجيعا   بام فيها 

 .بوجود املجاهيل يف سندها ؛رواية مّحاد بن عمرو وأنس بن حمّمد أيضا  سندا  

اخّتذها من الروايات  أّن املرسلة حيتمل فيها أّن الصدوق مضافا  ّىل يذا

وعليهذا  فاملعترب منها  الواردة هبذا املضمون  فکوهنا رواية مستقّلة غري معلوم.

 أو منهام منحرص يف املوّثقة.

حّرم  أهّنا منرصفة ّىل بيع امليتة بام فيها من املنفعة املحّرمة  مثل الکل امل وثانیا :

 فال ّطالق فيها  حّتى يستفاد منه حرمة بيع امليتة ولو لجل املنافع الغري املحّرمة.

والشاهد عىل ذلك أّوال : أّن املراد من احلرمة املتعّلقة بامليتة يف کتاب اهلل هو 

  وهذه الروايات ناظرة ّىل بيع امليتة سائر منافعها  کام مرّ ال  حرمة أکلها 

                                                           

، 4، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 14: 11؛ وسائل الشيدة 413: 3. الرسائر 1

 .4احلديث 

 .143ـ  145. مّر يف الصفرة: 5

 .544ـ  541. مّر يف الصفرة: 3
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  أي بيع امليتة بام فيها من املنافع املحّرمة  وهي الکل اهللتاب املحّرمة يف ک

 املحّرم  فال ّطالق فيها.

أّن املنسب  ّىل الذهان يف زمان صدور الروايات هو حرمة بيع امليتة  وثانیا :

لعدم منفعة هلا  ؛عىل نحو بيع املذّکى  أي بيعها ملا يباع له املذّکى  وهو الکل

 ها  فال يؤخذ بإطالقها.غريه يف زمن صدور

يتّم اإلطالق  ال  وّن أبيت عن الزم باالنرصا   فال أقّل من احتامله  ومعه

 خيفى.ال  کام

 ؛يستلزم ممّا ذکر  عدم الخذ بإطالق أدّلة العقود واملعامالت ّنـهّ :ایقـال

النرصافها يف زمان صدورها ّىل العقود واملعامالت الرائجة املتعارفة يف تلك 

 زمان  فال يمکن التمّسك هبا لتصحيح العقود واملعامالت املستحدثة.ال

َا الَِّذیَن آَمنُوا َأْوُفوا بِاْلُعُقودِ أّن آية  أّوا : یقال ّنـهأل عاّم  واالنرصا   َیا َأُّيه

 وجه له.ال  يف العموم

 ؛ال  عرفا  أّن املعيار يف جواز معاملة وعدم جوازها هو کوهنا حّقا  أو باط وثانیا :

اَرة  َعن َتَراضا َتْأُکُلوا َأْمَوالَُکم َبْینَُکم بِاْلَباطِِل إِّا لقوله تعاىل:    َأن َتُکوَن جِتَ

فإن کانت حّقا  بحسب العر   وکانت جتارة عن تراض  فجائز  وّن کانت من 

السباب الباطلة عرفا   فغري جائز  فام هو حّ  بحسب العر   ولو يف زماننا 

هذا  حيکم بصّحته  وّن کانت من املعامالت املستحدثة  واالنرصا  يف احلّ  

  فإهّنام عّلة أو بمنزلة العّلة  ملا يرتّتب عليهام من الحکام  کام ترىوالباطل 

 فتدّبر جيّدا .

                                                           

 .1(: 4. اِلائدة )1

 .51(: 5. النساء )5
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  فام يکون عقالئيّا  ومل ّيـة  ال تأسيسيّـةأّن أدّلة العقود واملعامالت ّمضائ وثالثا :

الوجه لالنرصا  يف أبنيتهم  حيث ّّن أمر البنية و الشارع حيکم بصّحته  يردع عنه

واقعة يف اخلارج أمرها دائر بني الوجود والعدم   ّيـةجزئ يّـةبام أهّنا أعامل خارج

وليس هلا لسان ولفظ  حّتى يقال بانرصا  ما يف لساهنا من اإلطالق ّىل بعض 

 .والتدّبر  فتدّبر تدّبرا  دقيقا  عميقا  املصادي  دون البعض  وذلك يعلم بالدّقة 

ويشهد هلا ثالثا : الروايات الواردة يف جواز بيع امليتة املختلط باملذّکى ممّن 

يستحّل امليتة  فإّن املنساق منها هو جواز بيعها ممّن يستحّل امليتة فيام کان بيعها 

هد عىل أّن ثمن امليتة فالتقابل بينهام يش ؛ممّن ال يستحّلها سحتا   وهو البيع لألکل

ليس بسحت  ّنـهسحت ّذا بيعت ملا تباع املختلط له  وهو البيع لألکل  وعىل أ

 .ّذا بيعت لغري مثل الکل املحّرم من املنافع املحّللة

وا  یأکلها، ا»وأّما صحيحة أمحد بن أيب نرص البزنطي  فالظاهر من قوله: 

 قطوعة من املذّکى  وهو البيع لألکل.يبيعها کبيع اإللية املال    أن«بیعهای

لبنّي تلك  ّاّل والشاهد عىل ذلك: أّن السائل مل خيطر بباله منفعة غري الکل  و

یذیبها »: ّىل بيان منفعة اأخرى له  فقال املنفعة  ولذلك اضطّر اإلمام

  وال من شأن   مع أّن بيان املوضوع ليس من شأن اإلمام«ویّسج هبا

  من شأن املقنّنني.الفقهاء  وال

وّن أبيت عن ذلك  فنقول: ّّن النهي عن بيعها حممول عىل ما هو املتعار  

 عّم بيعها لغري الکل من املنافع املوجبة ملالّيتها.فال ييف بيعها  وهو البيع لألکل  

أّن القوى جواز بيع امليتة فيام کان هلا منفعة حمّللة موجبة  فتلّخص ممّا ذکرنا:

                                                           

 .543ة: . تقّدم خترجيها يف الصفر1

 . نفس اِلصدر.5
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 وبيع لذلك. ـةيّ للامل

 :قال النصاري اّلمةعوّن بقي مع ذلك يف نفسك  ء  فانظر ّىل کالم ال

حترم املعاوضة عىل امليتة وأجزائها التي حتّلها احلياة من ذي النفس 

 ّنـه...  ولکّن اإلنصا : أئلة عىل املعرو  من مذهب الصحابالسا

ة  کاالستقاء هبا ّذا قلنا: بجواز االنتفاع بجلد امليتة منفعة مقصود

يصلح ال  للبساتني والزرع ّذا فرض عّده ماال  عرفا   فمجّرد النجاسة

لّن  ؛عّلة ملنع البيع  لوال اإلمجاع عىل حرمة بيع امليتة بقول مطل 

 املانع حرمة االنتفاع يف املنافع املقصودة  ال جمّرد النجاسة.

نجس  فإّن هذا کالم  وّن قلنا: ّّن مقتىض الدّلة حرمة االنتفاع بکّل 

 آخر سيجيء بام فيه بعد ذکر حکم النجاسات.

لکنّا نقول: ّذا قام الدليل اخلاّص عىل جواز االنتفاع منفعة مقصودة بيشء 

لّن ما دّل عىل املنع عن بيع  ؛من النجاسات  فال مانع من صّحة بيعه

فاع  فإّن واإلمجاع ـ ظاهر يف کون املانع حرمة االنت النجس ـ من النّص 

رواية حتا العقول املتقّدمة  قد عّلل فيها املنع عن بيع  ء من وجوه 

 النجس  بکونه منهيّا  عن أکله ورشبه...  ّىل آخر ما ذکر فيها.

ومقتىض رواية دعائم اإلسالم املتقّدمة أيضا   ّناطة جواز البيع وعدمه 

 بجواز االنتفاع وعدمه.

ات فيام ال جيوز بيعه من جهة عدم وأدخل ابن زهرة يف الغنية النجاس

                                                           

 ومابددها. 541وما بددها، وأيضًا الصفرة  134. مّر الكالم يف اإلمجاعا  اِلّدعاة يف الصفرة 1

 وما بددها. 144، و 41ـ  11. وهو النصوص الداّمة، وقد تقّدم الكالم ليها يف الصفرة 5
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 حّل االنتفاع هبا.

أذن يف  ع الزيت النجس  بأّن النبّي ـدّل أيضا  عىل جواز بيـواست

. ال: وهذا يدّل عىل جواز بيعه لذلكـالسامء  ق االستصباح به حتت

 انتهى.

آخره: أّن املانع من البيع منحرص يف حرمة و فقد ظهر من أّول کالمه

من االستدالل   الغنيةجيوز مع عدمها. ومثل ما ذکرناه عن  ّنـهوأاالنتفاع  

الداّل عىل ّذن  ّي کالم الشيخ يف اخلال  يف باب البيع  حيث ذکر النبو

 . انتهى.يف االستصباح  ثّم قال: وهذا يدّل عىل جواز بيعه النبّي 

    والفاضل املقداد يف التنقيحوعن فخرالدين يف رشح اإلرشاد

حمّرم االنتفاع  وکّل ما کان  ّنـهاالستدالل عىل املنع عن بيع النجس بأ

 کذلك ال جيوز بيعه.

 حّلّيته بعد اشرتا  الطهارة.و نعم  ذکر يف التذکرة رش  االنتفاع

واستدّل للطهارة بام دّل عىل وجوب االجتناب عن النجاسات وحرمة 

 . امليتة

 فتأّمل. واإلنصا  ّمکان ّرجاعه ّىل ما ذکرنا 

ويؤّيده أهّنم أطبقوا عىل بيع العبد الکافر  وکلب الصيد  وعّلله يف 

                                                           

 .455: 1. غنية النزوع 1

 .315، اِلستلة 141: 3. اخلالف 5

 .55: 15الكرامة  . )خمطوط(، ولكن حكاه عنه السّيدالداميل يف مفتاح55إرشاد األذهان: . حاشية 3

 .4: 5. التنقيح الرائع 5

 .34و  54: 14. راجع: تذكرة الفقهاء 4
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التذکرة بحّل االنتفاع به  ورّد من منع عن بيعه لنجاسته: بأّن النجاسة 

لّن املقتيض ـ وهو  ؛غري مانعة  وتعّدى ّىل کلب احلائط واملاشية والزرع

 .النفع ـ موجود فيها

أّن امليتة ّذا کانت هلا منفعة حمّللة موجبة ملالّيتها جاز  فتحّصل ممّا ذکرناه،

 بيعها. هذا بالنسبة ّىل امليتة من ذي النفس السائلة.

 بیع املیتة من غري ذى النفس السائلة 

وأّما امليتة من غري ذي النفس السائلة  فيجوز املعاوضة عليها  ّذا کانت ممّا 

لوجود  ؛امليتة لإلرساج والتدهني ينتفع هبا أو ببعض أجزائها  کدهن السمك

املقتيض  وهو عمومات العقود وّطالقاهتا عىل العموم أو عىل اخلصوص  وعدم 

أدّلة عدم االنتفاع بامليتة  ّاّل املانع  حيث ّّن ما يمکن أن يکون دليال  عىل املنع ليس 

اهر   والظ وحرمة بيعها  وهي خمتّصة بالنجسة منها  ورّصح بام ذکرناه مجاعة

 خال  فيه.ال  ممّا ّنـهأ

ّّن الروايات الداّلة عىل حرمة بيع امليتة مطلقة  تشمل امليتة من ذي  إن قلت:

 النفس السائلة وغري ذي النفس السائلة کليهام.

ن أهّنا ناظرة ومنرصفة ّىل ما هو املتعار  م ّاّل ّهّنا  وّن کانت مطلقة   قلت:

من ذي النفس السائلة  وأّما غريها فلقّلتها  بيعه  وهو امليتة النجسة  أي امليتة 

بل ندرة بيعها  مل يکن متعارفا   فکان اإلطالق منرصفا  عنه.

                                                           
 .54ـ  51: 14. تذكرة الفقهاء 1

 .34ـ  31: 1. اِلكاسب 5

؛ 44: 15 يف مفتاح الكرامة ؛ والسّيد الداميل11: 14. كاِلرّدث البرراين يف احلدائق النارضة 3

 .11: 55والشيخ حسن يف جواهر الكالم 



 

 

 

 

 

 

 بیع الکالب

 تقسیم الکالب باعتبار احلکم

ّّن الکالب  باعتبار احلکم  وشمول الروايات والدّلة  وفتاوى الصحاب  

 تنقسم ّىل أقسام مخسة:

ي  وهو من أجود الکالب وأخّفها  ويقال کلب الصيد السلوق أحديا:

 «.تازى: »ّيـةبالفارس

لّن الغالب  ؛والسلوق ـ کام قيل ـ قرية باليمن  نسبت ّليها کالب الصيد

 يف کالهبا کوهنا صيودا .

التي ينتفع هبا انتفاعا  عقالئّيا  للتصّيد  أو  ّيـةالکالب غري السلوق ثانیها:

و احلائط والبستان  أو الزرع  ونحوها  أو ملنافع حلراسة املاشية  أو الدور  أ

اأخر  کام يستعمل يف زماننا بعض النواع منه لکشا الرائم والتفتيشات 

 وکشا املواّد املخّدرة.

الکالب التي يّتخذ لرِص  اللعب والتفريح واالأنس به  کام هو  ثالثها:

 املتعار  عند أقوام.

 ديقة الوحش لنزاهة الناظر واالکتساب هبا.الکالب التي حيفظ هبا يف ح رابعها:

                                                           

 .1134: 5؛ الصراح 4:141؛ جممع البررين 455. القاموس اِلريط: 1
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ينتفع هبا  ّّما لصريورته عقورا  هراشا   أو ملا أصاب ال  الکالب التي خامسها:

ل ب  وهو داء يشبه النون  يعرض الکالب فتعّض الناس  فيرسي  به من داء الک 

رهتا   وّّما لذهاب ملکة التکالب عنه  أو لصريوّىل من عّضه  فيکلب هو أيضا  

 .ة والشوارعـضعيفة فيه  کالکالب املهملة التي تعيش يف الزقّ 

 بیع کلب الصید السلوقي

وهو الکلب الصيد السلوقي  فال ّشـکال يف جـواز املعاوضـة أّما القسم األّول: 

عليه  وهو القدر املتيّقن من الخبار  وفتاوى الصحاب  واإلمجاعات الداّلـة عـىل 

  ق العـاّمين مـن القـول بعـدم جـواز بيـع الکـالبالواز. وما عن ظـاهر ّطـال

ـ عـىل الکلـب   ـ کام أفاده الشيخ العظـم   حممول  کإطالق کثري من الخبار

شمل بيع الکلب الصيد السلوقي  ومع الشمول خمدوش بمخالفته فال ي  اهلراش

.لألخبار  واإلمجاعات  وفتاوى الصحاب  والقواعد

                                                           
 .415. راجع: اِلنجد:1

 «.وّل خمالف سوى احلسن الدّمين، عىل ما حكي: »15: 15. قال السّيد الداميل يف مفتاح الكرامة 5

 وما بددها. 511رة: . سيتيت ذكرها يف الصف3

 .41: 1. راجع: اِلكاسب 5

 بیع کلب اهلراش

ل ب  والذي ذهب  ا القسم اخلامس:وأمّ  وهو الکلب اهلراش  والذي به داء الک 

أو ضعا عنه ملکة التکالب  فال ّشکال يف عدم جواز املعاوضة عليه  وهو 

ملا فيه من اخلطر  ؛القدر املتيّقن من الخبار  ومعاقد اإلمجاعات عىل عدم الواز

باطلة عرفا   فال  ّيـةام سفهوالمجر  أو عدم النفع  واملعاملة مع وجود کّل منه
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 .تکون جائزة قطعا   وال کالم يف عدم جوازه  کام ال کالم يف جواز القسم الّول

 غري اهلراشو بیع الکلب غري السلوقي

وّّنام الکالم يف القسام الثالثة االأخر  والبحث فيها يتّم بمالحظة روايات 

 :تلك الخبار عىل طائفتنيو الباب وأخبارها املتضّمنة للمنع عن بيع الکلب.

نحومها ممّا يمکن و ما مل يذکر فيها قيد الصيد واالصطياد الطائفة ااُوىل:

 :ةـدعوى اإلطالق فيها  وهي ستّ 

السحت ثمن املیتة، »  قال: ة السکوين  عن أيب عبداهللـموّثق أحديا:

 .«ن، وثمن اخلمر، ومهر البغّي، والرشوة يف احلکم، وأجر الکايوثمن الکلب

عن أبيه  مجيعا   عن جعفر بن   اية مّحاد بن عمرو وأنس بن حمّمدرو ثانیها:

من  !عيلّ یا »: ـ قال لعيلّ  النبّي  ّيـةـ يف وص   عن آبائهحمّمد

السحت ثمن املیتة، وثمن الکلب، وثمن اخلمر، ومهر الزانیة، والرشوة يف 

 .«احلکم، وأجر الکاين

ئل أبو احلسن الرضاحسنة حسن بن ع ثالثها: عن  يّل الوّشاء  قال: سأ

 ن کلب،ـة تلهیه، وما ثمنها إّا ثمـل اجلاریـقد تکون للرج»رشاء املغنّيـة  قال: 

 .«وثمن الکلب سحت، والسحت يف النار

                                                           
، باب اِلكاسب، احلديث 344/1441: 4 ؛ التهذيب 5، باب السرت، احلديث 154: 4 . الكايف1

 .4، احلديث 4، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 13: 11؛ وسائل الشيدة 145

، كتاب التجارة، أبواب 15: 11يدة ؛ وسائل الش5، باب النوادر، احلديث 545/455: 5. الفقيه 5

 .1، احلديث 4ما يكتسب به، الباب 

، باب 1411/  341: 4؛ التهذيب 5، باب كسب اِلغنّية ورشاءها، احلديث 154: 4. الكايف 3

؛ وسائل الشيدة 5، باب أجر اِلغنّية، احلديث 41/545 :3؛ اّلستبصار 154كاسب، احلديث اِل

 .4، احلديث 14ما يكتسب به، الباب  ، كتاب التجارة، أبواب155: 11
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القاساين  عن  عيلّ ويف الوسائل رواية اأخرى هبذا السند  عن حسن بن 

 .«ب سحتوثمن الکل»ـ يف حديث ـ قال:  الرضا

 الوّشاء: بعد نقل حسنة حسن بن عيلّ  M قال سّيدنا االأستاذ

وقد أوردها يف الوسائل يف باب حتريم بيع الکالب أيضا   مع تقطيع  

بالقاساين  وهو من اشتباه النسخة  أو قلمه  عيلّ وتوصيا احلسن بن 

لکايف لعدم رواية لغري الوّشاء يف املقام يف ا ؛الرشيا  والصحيح: الوّشاء

القاساين يف الرجال  فهي  عيلّ وعدم ذکر من احلسن بن   الرشيا

 عني الرواية املتقّدمة.

   يف ذلك الباب  وهو عني صحيحة ابن الوّشاء.رواية العّيا رابعها: 

: قلت ليب احلسن الّول»ة ّبراهيم بن أيب البالد  قال: صحيح خامسها:

ك عنده جوار مغنّيات  قيمتهّن أربعة عرش ألا جعلت فداك ّّن رجال  من موالي

ة ـن الکلب واملغنّیـحاجة يل فیها، إّن ثم ا»ال: ـل لك ثلثها  فقـدينار  وقد جع

 .«سحت

وما يشبهها ممّا هي يف مقام عّد مجلة من السحت أو  ويذه الروایات اخلمسة

 .M ا االأستاذعنه  ممّا يمکن ّنکار اإلطالق فيها  کام أفاده سّيدن ّي املنه

                                                           

 .5، احلديث 15، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 114: 11. وسائل الشيدة 1

 .5، كتاب اِلديشة، باب كسب اِلغنّية ورشائها، احلديث 154: 4. الكايف 5

 .11 :1. اِلكاسب اِلرّرمة 3

 .111ديث ، تفسري سورة اِلائدة، احل351: 1. تفسري الدّيايش 5

، كتاب التجارة، أبواب ما 153: 11؛ وسائل الشيدة 1141، احلديث 535 . قرب اإلسناد:4

 .5، احلديث 14يكتسب به، الباب 
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أّما الرواية االأوىل والثانية  أي موّثقة السکوين ورواية مّحاد بن عمرو وأنس 

ان ـة من السحت  ال يف مقام بيـه هبام  فألهّنام يف مقام عّد مجلـبن حمّمد وما يشب

 املعدود.

 :M قال سّيدنا االأستاذ

بل بصدد ّهّنا ليست بصدد بيان حکم کّل عنوان  حّتى يؤخذ بإطالقها  

ّّن يف الرشع حمّرمات: الکذب   :بيان عّد ما هو سحت  نظري أن يقال

والغيبة  والتهمة  والرباء  ّىل غري ذلك  أو يف الرشع واجبات: الصالة  

اإلسالم عىل مخس: الصالة بني »والزکاة  واحلّج...  أو قوله: 

ّّن الکذب ال يصّح الخذ باإلطالق فيها  فيقال:  ّنـه  فإ...«والزکاة

البإطالق وجوب الصالة لرفع ما شّك يف جزئّيته أو و مطلقا  حرام 

 رشطّيته فيها.

واملقام من هذا القبيل  فإّن قوله: من السحت کذا وکذا  يف مقام عّد 

أقسام السحت ّمجاال   ال بيان حکم الکلب وامليتة  فالخذ باإلطالق 

 .يف نحوه مشکل

 Mاذـا االأستـاء  فألهّنا ـ کام أفاده سّيدنـوّش ال عيلّ وأّما حسنة حسن بن 

 :أيضا  ـ

رشاء املغنّية وثمنها  ال رشاء الکلب وثمنه  بل الظاهر  بصدد بيان حکم

                                                           

ضل الصيام، ، كتاب الصوم، باب ل55/114: 5، باب دعائم اإلسالم؛ الفقيه 14: 5. الكايف 1

، 13: 1؛ وسائل الشيدة 1، باب لرض الصيام، احلديث 514/  141 :5؛ التهذيب 1احلديث 

 .1أبواب مقّدمة الدبادا ، الباب 

 .14: 1. اِلكاسب اِلرّرمة 5
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کون ثمن الکلب مفروض احلکم  وقد شّبه ثمن املغنّية به  فلم تکن 

 .بصدد بيان حکم الکلب  فال ّطالق فيها  تأّمل

 البالد  فألّن الظاهر منها ـ کام أفاده سّيدنا وأّما صحيحة ّبراهيم بن أيب

 : ـ M االأستاذ

أّن ذکر الکلب مع عدم کونه مورد الکالم  لذکر التسوية بينهام  

بصدد بيان نحو حتقري عن ثمن املغنّيات ورشائها  بأّن ثمنها  ّنـهوکأ

 وثمن الکلب سواء  ال بصدد بيان حکم الکلب  من غري سب  سؤال

 .قرتاحبمجّرد االو

 بني الکلب الذيو الروايات املفّصلة بني الصيود من الکالب الطائفة الثانیة:

 يصيد.ال 

عن ثمن الکلب  رواية أيب عبداهلل العامري  قال سألت أبا عبداهلل منها:

 .«بأس سحت، فأّما الصیود فال»يصيد  فقال: ال  الذي

 .ملتن بعينهمثل ذلك ا وعن الوليد العامري  عن أيب عبداهلل

والظاهر أّن أبا عبداهلل العامري هو الوليد العامري  واشتبه يف النسخة وعرّب 

وذلك  ؛عن العامري بالعامري  فأبوعبداهلل کنية الوليد العامري  والرواية واحدة

.  لوحدة املتن واملنقول عنه  والمر سهل 

                                                           
 .11. اِلكاسب اِلرّرمة: 1

 .144ـ  11. نفس اِلصدر : 5

، كتاب التجارة، أبواب ما 114: 11؛ وسائل الشيدة 4، باب السرت، احلديث 151:  4. الكايف 3

 .1، احلديث 15يكتسب به، الباب 

، كتاب 111: 11؛ وسائل الشيدة 141باب اِلكاسب، احلديث  341/1444: 4ب . التهذي5

 .1، احلديث 15التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 
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    عن أيب عبداهللموّثقة حمّمد بن مسلم وعبد الرمحن بن أيب عبداهلل ومنها:

 .«وابأس بثمن اهلرّ »  ثّم قال: «ثمن الکلب الذي ا یصید سحت»قال: 

عن ثمن کلب الصيد؟  رواية أيب بصري  قال: سألت أبا عبداهلل ومنها:

 .«حيّل ثمنها  بأس بثمنه، واآلخر ا»قال: 

ـ أّن  ـ يف حديث د اهللـن أيب عبـة اأخرى ليب بصري  عـرواي ومنها:

یصطاد من ا  ن الکلب الذيـن اخلمر، ومهر البغّي، وثمـثم»قال:  اهلل رسول

 .«السحت

 بیان ااحتامات يف معنى کلب الصید

يصيد  هو ال  يصطاد  أوال  أّن املراد من کلب الصيد  والکلب الذي أحديا:

 الکلب السلوقي  صيودا  کان  أم غري صيود  بأن يکون ذکر وصا الصيد يف

الروايات ّثباتا  أو نفيا   صفة أو صلة  لإلشارة ّىل موضوع احلکم  وهو الکلب 

السلوقي  من دون دخالة للوصا فيها  فيکون کلب السلوقي موضوعا  لعدم 

 سواء کان صيودا  أم غري صيود. ؛احلرمة

 وغريه موضوعا  للحرمة  صيودا  کان أو ال.

                                                           

، كتاب 111: 11؛ وسائل الشيدة 134، باب اِلكاسب، احلديث 344/1411: 4. التهذيب 1

 .3، احلديث 15التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 

، 344/1414: 4؛ التهذيب 45، باب اِلدايش واِلكاسب...، احلديث 144/535: 3. الفقيه 5

التجارة، أبواب ما يكتسب به،  ، كتاب111: 11الشيدة  ؛ وسائل131اِلكاسب، احلديث  باب

 .4، احلديث 15الباب 

؛ وسائل الشيدة 14، باب الغرور واِلجازلة ورشاء الرسقة...، احلديث 134/411: 1. التهذيب 3

 .4، احلديث 15تاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ، ك111: 11
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والدخالة  ومحله  ّيـةظاهرة يف املوضوع أّن العناوين املأخوذة يف الدّلة وفیه:

 خال  الظاهر.  ّيـةواملشري ّيـةعىل اآلل

أن يکون العنوان دخيال   لکن يکون املراد من الصيود  والذي يصيد  ثانیها:

ال  هو الکلب املعّلم للصيد واملّتخذ له  واملراد من مقابله ـ أي الذي ال يصيد أو

 .ـ غري املعّلم واملّتخذ له يصطاد

کون  ّيـةلعدم الدليل والوجه خلصوص ؛بعيد عن ظاهر الروايات ّنـهأ وفیه:

لشري ّليه  کام يف روايات الصيد  ّاّل الکلب معّلام  للصيد ومّتخذا  له  و

  فإّن الخبار الواردة يف حکم الصيد وجواز أکله مشحونة بذکر والذباحة

  وأّما يف املقام  فلم يرد فيه خرب الکلب املعّلم  وکثر فيها التقييد بذلك العنوان

واحد مشعر بکون الکلب املذکور هو املعّلم للصيد واملّتخذ له  بل الظاهر من 

سلب قيد کونه معّلام  للصيد ال  يصطاد سلب الوصا ال  يصيد أوال  الذي

ومّتخذا  له مع ثبوت أصل الوصا  فاملوضوع هناك هو الکلب املعّلم  بخالفه 

 يف املقام.

ـ وهو الظهر ـ أن يکون املراد منها معناه الوصفي  من غري دخالة  لثها:ثا

يصيد  يکون ال  الذي ّنـهفيه  فام ثبت له أ ّيـةلوصا التعليم واالخّتاذ والسلوق

 يصطاد أو کان صيودا   ثمنه حمّلل. ّنـهثمنه سحتا . وما ثبت له أ

 ييد بيشء آخر.وذلك لظهور الوصا بام هو هو يف الدخالة  من دون التق

والظاهر أّن املبدأ يف أمثال تلك الوصا  ّجيابا  وسلبا  مأخوذ عىل نحو امللکة  

 ّنـهللصيد  يقال عرفا  ملن اشرتاه واخّتذه: أ ّيـة  فإّن الکلب الذي له قابلّيـةال الفعل

أرسل کلب الصيد  فهو املوضوع  ّنـهاشرتى واخّتذ کلب الصيد  وملن أرسله: أ

                                                           

 .1و1، كتاب الصيد والذبائح، أبواب الصيد، الباب 354و 331: 53. وسائل الشيدة 1
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ثمنه يف الخبار مطلقا   معّلام  کان أم ال  اخّتذها لالصطياد  أم للحراسة  أو  ّيـةحللّ 

 لوجود امللکة يف مجيع تلك القسام.  ؛اللعب والتفريح والنس به

ويف مقابله  الکلب الذي سلب عنه وصا کونه صيودا  وصائدا   وزالت 

ة والسواق  عنه ملکة االصطياد والتکالب  کالکالب املهملة التي يف الزقّ 

 سحت. ّنـهوهو املوضوع حلرمة ثمنه  وأ

 شمول عنوان الصیود ونحوه ملطلق الکالب، غري املهمالت

أّن املراد من وصا الصيد  املوضوع للحکم نفيا  وّثباتا   بقرينة  وباجلملة،

يصيد ـ کام سيأيت وجهه ـ وبمناسبة احلکم واملوضوع  ال  مقابلته مع الذي

کة االصطياد وعدمه  فالکالب املهمالت التي زالت عنها اّتصا  الکلب بمل

ملکة االصطياد تکون ممّا ال يصيد  وکالب احلراسة  حراسة الغنام  أو احلائط 

 .والبستان والزرع  ونحوها  ممّا له ملکة االصطياد تکون مصداقا  للذي يصيد

 جواز بیع مجیع الکالب النافعة

جواز بيع کلـب الصـيد  بظهورهـا تشـمل وعىل هذا  فالروايات الداّلة عىل 

کلب املاشية واحلائط والبستان والزرع والدار ونحوها  من دون احتياج يف ذلك 

  وتنقيح املنا   حّتـى يشـکل ببأعـدها مـع عـدم ّيـةالشمول ّىل ّلغاء اخلصوص

 ّيــةاإلشارة يف الخبار ّىل جواز  ء مـن تلـك الکـالب النافعـة التـي هلـا املال

وذلك ملا يف موّثقة حمّمد بـن مسـلم وعبـدالرمحن بـن أيب  رشعا .و رفا  والقيمة ع

  وملـا يف روايـة «یصـید سـحتا  ثمن الکلب الذي»: من قوله عبداهلل

                                                           

 .514. تقّدم خترجيها يف الصفرة: 1
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ال  يصـيد أوال  نحوه  فإّن الظاهر مـن الکلـب الـذيوأيب بصري العامري

هملة يف الزّقة يصطاد  هو الکلب الذي زالت عنه ملکة االصطياد  کالکالب امل

والشوارع  والکالب التي أخذت لألنس واللعب هبـا  التـي زالـت عنـه ملکـة 

 االصطياد  فيکون مقابله  الکلب الذي له ملکة االصطياد.

وذلك  لّن العناوين واملشتّقات خمتلفة يف ّفادة املعنى عرفا   أال ترى أّن املـاء 

 ه عن منبع حتت الرض ونحـوه عىل ما يکون جريان ّاّل يصدق عرفا  ال  الاري

صدق عىل املاء الذي جرى من کوز وجّرة ونحومها  مع صدق جـرى املـاء وال ي

 وجيري منه  وهکذا يف کثري من املشتّقات.

يصـدق عـىل کلـب املاشـية ال  ويف املقام  فرق بني عنوان کلب الصيد الـذي

لـذي يصـيد لّن شغل احلراسة غري شغل الصيد  وبني کلب ا ؛والزرع ونحومها

يصيد يتوّقا عرفا  عىل عدم اقتـدار ال  يصيد  فإّن صدق عنوان الذيال  والذي

الکلب عىل االصطياد  أو عىل عدم اقتضائه فيه  والکلب الذي لـو أغـرى عـىل 

يصـطاد  بمجـّرد عـدم ال  يصـيد أو هـو الـذيال  ّنـه: ّاليقـال الصيد يصيده.

موجبـة سـالبة  ّيــةکـون القض استعامل صـاحبه لـه أو عـدم ّغرائـه  سـّيام مـع

متوّقفا  عىل سلب امللکـة  ّيـةاملحمول  ويف مثلها يکون صدق ثبوت الصفة السلب

 بنظر العر .

ثّم ّّن ما عليه بناء املسلمني الظاهر يف بيع هذه الکالب النافعـة يکـون حّجـة 

ودليال  آخر عـىل املختـار  حيـث ّّن هـذا البنـاء والعمـل مّتصـل ّىل العصـار 

  ّيــةهلا منـافع عقالئ ّيـةلهّنا أموال عقالئ ؛وقبله ّي تقّدمة  حّتى عرص النبامل

                                                           

 .515. تقّدم خترجيها يف الصفرة: 1

 .514. تقّدم خترجيها يف الصفرة: 5
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سّيام يف حميط تربية الغنام والمجال  وما کان کذلك  البّد من مقابلتـه باملـال يف 

 أن يمنع عنه مانع. ّاّل العصار والمصار  

عىل تلك  ـةيّ واملال ّيـةهذا کّله مضافا  ّىل ما قالوا من ترتيب آثار امللک

هبا وجعلها مهرا  للنکاح وعوضا   ّيـةمن ّجارهتا وهبتها ووقفها والوص ؛الکالب

 ّيـةعن اخللع وغرامة قيمتها  وّن قّدرها الشارع  والتقدير ال يدّل عىل عدم امللک

 يکون يف کلب الصيد أيضا . ّنـهل ؛ّيـةواملال

 الطائفة االأوىل من الروايات عىل تسليم اإلطالق يف ّنـهخيفى عليك أال  ّنـهثّم ّ

ـ أي الداّلة عىل أّن ثمن الکلب سحت ـ بام أّن ّطالقها حمکوم ومفرّس بالطائفة 

يصيد من ال  الثانية ـ أي الروايات املفّصلة الداّلة عىل أّن ثمن الصيود والذى

يصيد  املؤّيدة بام ذکرناه من الوجهني  فال داللة ال  الکلب ال بأس به ـ دون ما

 فيها عىل حرمة بيع الکالب مطلقا .

حتّصل ممّا ذکرناه  جواز بيع مجيع الکالب  ّنـهخيفى عليك أيضا  أال  کام

النافعة  وينحرص عدم الواز بالکلب اهلراش  واملهملة التي ال نفع فيها أصال   

أو الذي فيه النفع املحّرم  کاللعب هبا  بل من املمکن استظهار ذلك من ّجارة 

   قال:اخلال 

... دليلنا: أّن صيد للصيد  وحفظ املاشية  والزرعيصّح ّجارة کلب ال

الصل جوازه  واملنع حيتاج ّىل دليل  ولّن بيع هذه الکالب جيوز 

 .عندنا  وما يصّح بيعه يصّح ّجارته بال خال 

  کالب الصيد واملاشية والزرع  ال کلب «هذه الکالب»فإّن الظاهر من قوله: 

ّلخ. مشعر « کلب الصيد للصيد...»لقال هذا الکلب  وقوله:  ّاّل قط  والصيد ف

                                                           

 .53، اِلستلة 411: 3. اخلالف 1
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ّذ  ؛بام أسلفناه من أّن الکلب الذي حيفظ املاشية وغريها  من الکالب الذي يصيد

 ـ استثناء کلب الصيد فقط  وّن جعل للحفظ.  ولو بقرينة الذيل ليس مراده ـ

من الکلب سحت  بالکلب ّّن انحصار الروايات الداّلة عىل أّن ث :یقـال ا

الروايات  فإّن الکالب املهملة واهلراش مل تکن  ّيـةاملهملة واهلراش يوجب لغو

موردا  للبيع والرشاء  حّتى متنع الروايات عن بيعها ورشاءها  فاملنع عن بيعها 

ورشاءها  ّن مل يکن لغوا   فال أقّل من کونه خارجا  عن الفصاحة والظرافة يف 

. وبالملة  تقييد ّطالقات الطائفة االأوىل بالطائفة الثانية مستلزم ترشيع القوانني

 للوهن يف النهي  بل وللتخصيص املستهجن أيضا .

من  ؛ـ مضافا  ّىل کون هذا اإلشکال مشرتکا  بني املبنى املختار ألّنا نقول:

شمول الروايات الداّلة عىل جواز بيع کالب الصيود لکلب املاشية واحلائط 

تان والزرع والدار  وبني مبنى من أحل  کلب املاشية واحلائط والبستان والبس

يبقى حتت روايات ال  عىل املبنّيني ّنـهوالزرع والدار  بکلب الصيد حکام   فإ

الکالب املهملة التي زالت عنها ملکة التکالب  ومل تکن هلا  ّاّل الطائفة االأوىل 

ئفة من الخبار  کام کانت صادقة عىل نفع حمّلل من االأنس وغريه ـ أّن تلك الطا

الکالب املهملة  فکذلك تکون صادقة عىل ما يلعب هبا من الکالب  ممّا کان 

لعبه وبيعه للعب شائعا  ورائجا   والروايات تکون للنهي عن ذلك البيع الرائج  

 فال وهن وال استهجان  کام ال خيفى.

 رّدهو مسلك مصباح الفقاية

سلکا  خاّصا  به  وهو اختصاص احلرمة ببيع کلب ويف مصباح الفقاهة م

 املاشية وکلب احلائط وکلب الزرع  دون غريه من املعامالت االأخرى  قال:
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املستفاد من أخبار الباب ّّنام هو حرمة بيع کلب املاشية وکلب احلائط 

وکلب الزرع  وأّما املعامالت االأخرى ـ غري البيع ـ فال بأس يف ّيقاعها 

بناء عىل عدم جريان أحکام  ؛جارهتا وهبتها  والصلح عليهاعليها  کإ

البيع عليه ّذا کانت نتيجته املبادلة بني املالني  فإّن املذکور يف تلك 

الخبار هي حرمة ثمن غري الصيود من الکالب  وال يطل  الثمن عىل 

 .ما يؤخذ بدال  بغري عنوان البيع من املعامالت

ن التفري  بني البيع وسائر املعامالت  خمالا للقواعد أّن ما قاله م ویرد علیه:

  .والعمومات والفهم العريفّ 

أّما املخالفة للقواعد  فألّن املنشأ حلرمة البيع ّن کان هو النجاسة  فالقاعدة 

ال  تقتيض حرمة مجيع التقّلبات يف هذه الکالب الثالثة  کسائر النجاسات 

يف  ّيـةئر التقّلبات  باحلرمة يف الّول واحللّ خصوص بيعها  فالتفري  بني البيع وسا

 .الثاين خمالا لقاعدة حرمة مجيع التقّلبات يف النجس

وّن کان املنشأ هلا شّدة احلرمة  کشّدة احلرمة يف اخلمر  فهي أيضا  تقتيض 

 خصوص البيع.ال  حرمة مجيع الترّصفات والتقّلبات فيها 

من البيع ّىل مطل   ّيـةهم اخلصوص  فإللغائوأّما املخالفة للفهم العريفّ 

التجارات والعقود املوجبة للمبادلة بني الکلب والثمن  وّن کانت املبادلة بغري 

البيع  حيث ّهّنم يفهمون من املناسبة بني احلکم واملوضوع کون املنا  يف جواز 

 للبيع. ّيـة  من دون خصوصّيـةالبيع االنتفاع التجاري واملبادلة املال

أّن التفري  بني البيع وسائر املعامالت يف کلب املاشية واحلائط والقول ب

البّد للشارع  ّنـهوالزرع  حکم تعّبدّي حلرمة البيع دون سائر املعامالت  ففيه: أ

                                                           

 .111و  114: 1. مصباح الفقاهة 1
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مثل ما نحن فيه  من حرمة بيع تلك الکالب  مع  ـ ّيـةالقدس يف االأمور التعّبد

قواعد والعمومات واالعتبارات  من   املخالفة لل ـ ما فيها من املنافع املحّللة

بيان احلکم بروايات کثرية واضحة الداللة  حّتى ال خيتلا الفقهاء واملترّشعة 

  ّيـةيعتمدون يف مثل هذه االأمور التعبّدال  لّن العقالء ؛لخّل بغرضه ّاّل فيه  و

قشة املخالفة للقواعد واالعتبارات عىل رواية واحدة أو روايتني  مع ّمکان املنا

 يف داللتها  ومحلها عىل ما يواف  القواعد.

 

 



 

 

 

 

 

 بیع اخلنزیر الرّبي

 البحث يف اخلنزير الرّبي يقع يف جهات ثالثة:

ال ّشکال يف  ّنـهحرمة بيعه وحّلّيته وضعا   وأّما التکليفي  فالظاهر أ ااُوىل:

صودا  يکون مقال  عدمها  حيث ّّن النهي عن بيعه ـ کالنهي عن بيع غريه ممّا

بالصالة  بل يکون مقصودا  بالعرض وللغري ـ ظاهر عرفا  يف اإلشارة ّىل عدم 

 حصول املقصود الصيل. 

يشرت  فيه الطهارة  مثل تربية الدواّب  فإّن ال  جواز االنتفاع به فيام الثانیة:

لسمنها أو  املسموع  بل لعّله املعرو  بني أهله أّن اأنس اخليل باخلنزير موجب  

 ا  وعدمه.کامهل

 جواز االنتفاع بأجزائه وعدمه. الثالثة:

 ية بیع اخلنزیر الربّ حرم

بمعنى  ؛بمعنى عدم صّحته  وحرمة ثمنه ؛ال شبهة وال کالم يف حرمة بيعه

القدر  ّنـهکونه من املأخوذ بالبيع الفاسد  ّذا بيع لالنتفاع املحّرم  وهو أکله  فإ

املتيّقن من اإلمجاع عىل احلرمة.

 :لشيخقال ا

ّمجاعا   عىل الظاهر  ؛حيرم التکّسب بالکلب اهلراش واخلنزير الرّبّيني

عن مجاعة  وکذلك أجزاؤمها. نعم  لو قلنا بجواز  ّي املرّصح به يف املحک
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 . استعامل شعر اخلنزير وجلده  جاء فيه ما تقّدم يف جلد امليتة

من جهة تلك  ةيّ ملالوذلك  لّن حرمة منفعة  ء مالزم لسقو  ذلك اليشء عن ا

 .ةيّـبالکلّ  ةيّـاملنفعة  کام أّن حرمة مجيع منافع  ء مالزم لسقو  ذلك اليشء عن املال

من هذه  ّيـةويف املقام ّذا حرم أکل حلم اخلنزير  فقد سقط اخلنزير عن املال

الهة  فإذا بيع هلذه املنفعة املحّرمة  فقد بيع ما ليس بامل  ويکون أکل املال 

 ه أکل املال بالباطل  ويکون بيعا  فاسدا .بإزائ

إّن اهلل إذا حّرم شیئا  »: ّي مؤّيدة بالنبو ّيـةثّم ّّن هذه املالزمة والقاعدة الکلّ 

 .«حّرم ثمنه

ففيه الداللة عىل أّن اهلل ّذا حّرم شيئا  حّرم ثمنه فيام ّذا بيع لالنتقاع بتلك 

 مأخوذ بالبيع الفاسد. ّنـهه من حيث ّاملنفعة املحّرمة  الظاهر يف کون حرمة ثمن

ذکرها  حيث عّد من وجوه احلرام  البيع  وبرواية حتا العقول  التي مرّ 

 والرشاء للميتة أو الدم أو حلم اخلنزير  وحکم بکوهنا ممّا فيه الفساد.

  بـن أيب طالـب عـيلّ وبام يف کتاب التفسري من العفرّيات  بإسناده عـن 

رواه عنـه يف . و«ن املیتة وثمن اللقـاح... وثمـن اخلنزیـر...من السحت ثم»قال: 

 .املستدرك

وبام يف دعائم اإلسالم: روينا عن جعفر بن حمّمد  عن أبيـه  عـن آبائـه  عـن 

                                                           

 .51: 1. اِلكاسب 1

 .41. تقّدم خترجيها يف الصفرة: 5

 .34ـ  34. مّر يف الصفرة: 3

: 13؛ مستدرك الوسائل 1534، احلديث 511. اجلدفرّيا  )اِلطبوع يف ضمن قرب اإلسناد(: 5

 .1، احلديث 4، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 41



 225                                                                                                                           بيع اخلنزير الرّبيالنوع الّول/

 

ّنى عن بیع األحرار، وعن بیع املیتـة والـدم واخلنزیـر  أّن رسول اهلل»: عيلّ 

 .. ورواه عنه يف املستدرك«واألصنام

  وظاهره حرمة قه الرضا  الذي عّد ممّا فيه الفساد حلم اخلنزيروبام يف ف

 بيعه مطلقا .

سمع  ّنـهوبام يف الخبار من رواية البيهقي  بإسناده عن جابر بن عبداهلل  أ

إّن اهلل ورسوله حّرم بیع اخلمر »يقول عام الفتح  وهو بمّکة:  اهلل رسول

 .«واملیتة واخلنزیر واألصنام

، يّ السحت: الرشوة يف احلکم، ومهر البغ»ه عن ابن عّباس  قال: وبإسناد

 .«وثمن الکلب، وثمن القرد، وثمن اخلنزیر، وثمن اخلمر...

إّن اهلل )جّل ثنائه( حّرم »قال:  وبإسناده عن أيب هريرة  أّن رسول اهلل

 .«اخلمر وثمنها، وحّرم املیتة وثمنها، وحّرم اخلنزیر وثمنه

ار کّلها  وّن کانت ضعيفة من حيث السند ويمکن املناقشة يف وهذه الخب

لکوهنا يف مقام بيان عّد املحّرمات واملنهّيات وما فيه الفساد  وعّد ما  ؛ّطالقها

يکون ثمنه سحتا   ال يف مقام بيان املعدود  فال ّطالق فيها  لکن ما ذکرناه هو 

 القدر املتيّقن منها  کام هو الواضح الظاهر.

                                                           

: 13؛ مستدرك الوسائل 53، احلديث 5، ذكر ما ّني عن بيده، الفصل 14: 5سالم . دعائم اإل1

 .4، احلديث 4، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 11

 ، باب البيوع والتجارا  واِلكاسب.544. لقه الرضا: 5

 ... .، كتاب البيوع، باب حتريم بيع اخلمر واِليتة واخلنزير314/11513: 4. سنن البيهقي 3

 ، كتاب البيوع، باب حتريم بيع اخلمر واِليتة واخلنزير... .311/11514: نفس اِلصدر. 5

 ، كتاب البيوع، باب حتريم بيع اخلمر واِليتة واخلنزير... .311/11514: نفس اِلصدر. 4
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 وایات الظايرة يف صّحة بیع اخلنزیرالر

 ويف املقام روايات  ظاهرها صّحة بيعه ورشائه لخذ ثمنه عوض الدين:

: يف رجل کان له عىل رجل صحيحة حمّمد بن مسلم  عن أيب جعفر منها:

ا بأس به، أّما للمقتيض » دراهم  فباع مخرا  أو خنازير  وهو ينظر  فقضاه  فقال:

 .«ع فحرامفحالل، وأّما للبائ

: يف الرجل يکون يل عليه الدراهم  صحيحة زرارة  عن أيب عبداهلل ومنها:

 .«خذيا»   أو قال:«ا بأس» فيبيع هبا مخرا  وخنزيرا   ثّم يقيض عنها؟ قال:

عن الرجل  رواية حمّمد بن حييى اخلثعمي  قال: سألت أباعبداهلل ومنها:

ا بأس به، لیس »واخلنازير  فيقضينا  فقال: يکون لنا عليه الدين  فيبيع اخلمر 

 .«علیك من ذلك يشء

عن الرجل يکون له عىل  رواية أيب بصري  قال: سألت أبا عبد اهلل ومنها:

 .«ا بأس به»الرجل مال  فيبيع بني يديه مخرا  وخنازير  يأخذ ثمنه؟ قال: 

ن بداللة املالزمة  وداللة هذه الروايات عىل صّحة بيع اخلمر واخلنازير تکو

                                                           

، باب الغرر 131/444: 1؛ التهذيب 1، باب بيع الدصري واخلمر، احلديث 531: 4. الكايف 1

، كتاب التجارة، أبواب ما 535: 11؛ وسائل الشيدة 11لة ورشاء الرسقة...، احلديث واِلجاز

 .5، احلديث 44يكتسب به، الباب 

، كتاب 533: 11؛ وسائل الشيدة 11، باب بيع الدصري واخلمر، احلديث 535: 4. الكايف 5

 .3، احلديث 44التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 

؛ وسائل الشيدة 14باب الغرر واِلجازلة ورشاء الرسقة...، احلديث ، 131/441: 1. التهذيب 3

 .5، احلديث 44، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 533: 11

؛ وسائل الشيدة 11، باب الغرر واِلجازلة ورشاء الرسقة...، احلديث 131/444: 1. التهذيب 5

 «.ّل بتس»، وليه: 4، احلديث 44، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 533: 11
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يکن  ّذ لو مل ؛حيث ّّن جواز أخذ الدراهم والثمن  مالزم لصّحة البيع والرشاء

البيع صحيحا  کان الدراهم ملکا  للمشرتي  ومل يکن ينتقل ّىل البائع  فال جيوز 

أخذه من البائع قضاء  لدينه  فجواز الخذ يدّل عىل صّحة البيع وانتقال الدراهم 

 ّىل البائع.

 جلواب عن الروایاتا

  بأن بأهّنا حممولة عىل کون املتبايعني ذّمّيني M وأجاب عنه سيّدنا االأستاذ

يکون البائع واملشرتي من أهل الکتاب  فإّن حرمة أکل اخلنزير  کغريه ممّا 

حيّلونه  بام أهّنم من القارصين  مل يکن فعلّيا  هلم ومل يتجاوز مرتبة اإلنشاء  

تفصيل  هلم حالال  وذي منفعة حمّللة  فبيعه جائز هلم  وقد مرّ فيکون اخلنزير 

 . ذلك يف مسألة بيع املذّکى  املختلط بامليتة ممّن يستحّل امليتة

: يل عىل رجل رواية منصور  قال: قلت ليب عبداهلل ویشهد لذلك احلمل،

إّنام لك » ال:ذّمي دراهم  فيبيع اخلمر واخلنزير وأنا حارض  فيحّل يل أخذها؟ فق

 .«علیه درايم، فقضاك درامهك

حيث کان السؤال والواب عن بيع الذّمّي  اخلمر واخلنزير  وعن أخذ 

الدراهم منه  وهذه الرواية تؤّيد أّن الروايات السابقة أيضا  املوافقة هلذه الرواية 

 مضمونا   کان السؤال والواب عن بيع ورشاء الذّمّيني.

                                                           

 .111: 1. اِلكاسب اِلرّرمة 1

 وما بددها. 143. مّر يف الصفرة: 5

 .1، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 144ـ  11: 11. راجع: وسائل الشيدة 3

، كتاب 535: 11؛ وسائل الشيدة 14، باب بيع الدصري واخلمر، احلديث 535: 4. الكايف 5

 .1، احلديث 44أبواب ما يكتسب به، الباب التجارة، 
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وقوع بيع اخلمر واخلنزير  يد جّدا  يف عرص اإلمام الصادقبع ّنـههذا  مع أ

 من ناحية املسلم يف سوق املسلمني.

محل الروايات عىل بيع ورشاء الذّمّيني  الذين مل يکن حرمة بيع  :یقـال ا

اخلمر واخلنزير يف حّقهام فعلّيا   خمالا ملا يف صحيحة حمّمد بن مسلم  حيث 

 .«وأّما للبائع فحرام أّما للمقتيض فحالل،»: قال

  فإن «ا بأس به»لقوله:  منا    «وأّما للبائع فحرام»: ّّن قوله یقال: ّنـهأل

کان البيع حراما  ففي الثمن بأس  وّن مل يکن يف الثمن بأس  فلم يکن البيع 

للبائع حراما   فبني الصدر والذيل تعارض وهتافت  وهذا اإلشکال غري خمتّص 

 يذا أّوا .بل هو جار عىل مجيع املباين.  بام ذهبنا ّليه 

أّن مورد الصحيحة أيضا  هو البيع والرشاء من الذّمّيني  وما فيه من  وثانیا :

 ّيـةالغري املنّجزة الغري املنافية مع احللّ  ّيـةاحلرمة للبائع حممولة عىل احلرمة القانون

حرام عىل القارصين  دفعا  للتعارض بينهام  فإّن بيع اخلمر واخلنزير ؛للمقتيض

قانونا   وّن مل تکن احلرمة منّجزة يف حّقهم  وّّنام ذکر لإلشارة والتنبيه عىل 

 .منها ّيـةالقانون

وّن أبيت عن ذلك فالبّد من طرح الملتني للتعارض  املوجب للتساقط 

  وال مانع من الخذ ببعض الرواية «ا بأس به»: والخذ بام قبلهام من قوله

 کام حّق  يف حمّله  وعليه العمل يف الفقه. هذا. دون بعض 

 استدال بعض األعاظم بالروایات

ويف مصباح الفقاهة  االستدالل عىل حرمة بيع اخلنزير وضعا  وتکليفا  بروايات  

                                                           

 .544. تقّدم خترجيها يف الصفرة: 1
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کيا اقترص يف االستدالل عىل حرمة بيع  ه ّنـبأ ثّم استشکل عىل الشيخ

 يات.اخلنزير باإلمجاع فقط  ومل يتعّرض للروا

 أّما الروایات التي استدّل هبا:

سألته عن    قال:بن جعفر  عن أخيه موسى بن جعفر عيلّ رواية  منها:

رجلني نرصانّيني باع أحدمها خنزيرا  أو مخرا  ّىل أجل  فأسلام قبل أن يقبض 

 .«إّنام له الثمن، فال بأس أن یأخذه»الثمن  هل حيّل له ثمنه بعد اإلسالم؟ قال: 

  مصباح الفقاهة:قال يف

فإّن مفهومه أّن غري أخذ الثمن ال جيوز له بعد اإلسالم  وعليه  فيستفاد 

لکان  ّاّل من الرواية أمران: الّول: حرمة بيع اخلنزير بعد اإلسالم  و

لکان  ّاّل احلرص فيها لغوا   والثاين: صّحة املعاملة عليه قبل اإلسالم  و

 .للامل بالباطل أخذ ثمنه بعد اإلسالم حراما  وأکال  

من أداة احلرص غري معلوم وموردا  للخال   « ّّنام»أّن کون  ویرد علیه أّوا :

حّتى يّتضح لنا داللته عىل احلرص  فيکون بمنزلة  ّيـةليس له مراد  بالفارس ّنـهفإ

للتحقي  والتأکيد  وهو املناسب مع السؤال  فإّن السائل ملّا کان يف شّك من « أنّ »

الثمن بعد اإلسالم  وبعد ما کان عىل علم بحرمة املثمن بعد اإلسالم   ةّيـحلّ 

بعد اإلسالم عىل التحقي  والتأکيد  املستفاد من کلمة  ّيـةباحللّ  فأجابه اإلمام

   فالرواية تدّل عىل احلرمة بعد اإلسالم  لکن من جهة التقرير  ال احلرص.«ّّنام»

« ما»عن « ّنّ »  بانفصال «ماله الثمن ّنّ »حيتمل أن تکون الرواية:  وثانیا :

                                                           

، 535: 11؛ وسائل الشيدة 135؛ مسائل عيّل بن جدفر: 1441، احلديث 515. قرب اإلسناد: 1

 ، مع تفاو  يسري.1، احلديث 41كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 

 .131و  134: 1. مصباح الفقاهة 5
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اسم له  وکان املعنى: أّن الثمن ماله  دون « الثمن»و خرب ّنّ « ماله»بکون 

لصّحة البيع الواقع سابقا   لعدم کون الرواية مقرّوا  علينا  فلعّل النّساخ  ؛املثمن

 بعد ما يکون منفصال .« ّنّ »بـ « ما»وصل لفظة 

لرواية  وّن کانت تدّل عىل حرمة بيع اخلنزير  لکن ال أّن ا فتحّصل ممّا ذکرنا،

 ملا ذکره من احلرص  بل ملا بّينّاه من الوجهني  الراجع ّىل التقرير.

  قال: سألته مرسلة ابن أيب عمري  عن بعض أصحابنا  عن الرضا ومنها:

أسلم وعنده مخر وخنازير  وعليه دين  هل يبيع مخره وخنازيره  عن نرصاينّ 

 .«ا»دينه؟ قال: ويقيض 

أو خنازير ّىل  باع مخرا   رواية ّسامعيل بن مرار  عن يونس يف جمويّس  ومنها:

  وقال: ّن أسلم رجل «له درامهه»أجل مسّمى  ثّم أسلم قبل أن حيّل املال  قال: 

یبیع دّیانه أو ويل له »وله مخر وخنازير  ثّم مات وهي يف ملکه  وعليه دين  قال: 

 .«ه وخنازیره ویقيض دینه، ولیس له أن یبیعه ويو حّي، وا یمسکهغري مسلم مخر

يف رجل کانت له عىل  صحيحة حمّمد بن مسلم  عن أيب جعفر ومنها:

ا بأس به، أّما »رجل دراهم  فباع مخرا  أو خنازير وهو ينظر فقضاه  فقال: 

 .«للمقتيض فحالل، وأّما للبائع فحرام

                                                           
، كتاب 554 :11؛ وسائل الشيدة 15، باب بيع الدصري واخلمر، احلديث 535: 4لكايف . ا1

 «.عن ابن أيب نجران». وليه: 1، احلديث 41التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 

، باب الغرر 134/415: 1؛ التهذيب 13، باب بيع الدصري واخلمر، احلديث 535: 4. الكايف 5

، كتاب التجارة، أبواب ما 551: 11؛ وسائل الشيدة 43، احلديث واِلجازلة ورشاء الرسقة...

 .5، احلديث 41يكتسب به، الباب 

، باب الغرر 131/444: 1؛ التهذيب 1، باب بيع الدصري واخلمر، احلديث 531: 4. الكايف 3

، كتاب التجارة، أبواب ما 535: 11؛ وسائل الشيدة 11واِلجازلة ورشاء الرسقة...، احلديث 

 .5، احلديث 44ب به، الباب يكتس



 291                                                                                                                           بيع اخلنزير الرّبيالنوع الّول/

 

 روايات الثالثة:عن هذه ال ویمکن اجلواب

الواب عنها  بأهّنا تکون حممولة عىل کون البائع  أّما الصحيحة  فقد سب 

دفعا   ؛الغري املنّجزة ّيـةواملشرتي ذّمّيني  واحلرمة للبائع هو احلرمة القانون

للتعارض والتنايف  حيث ّّن احلرمة املنّجزة مالزم لبطالن البيع عرفا  وعقالء   

تض لکون الدراهم ملکا  للمشرتي ال البائع  فکام يکون للبائع وبطالن البيع مق

لکونه ترّصفا  يف مال الغري بدون ّذن منه   ؛حراما  فکذلك للمقتيّض أيضا  

مجع بني املتنافيني  کام أّن احلّل له  للمقتيّض  ّيـةفاحلکم باحلرمة للبائع واحللّ 

لحدمها التالزم  ّيـةرمة واحللّ ملا بني احل ؛خيفىال  مقتض للحّل للبائع أيضا   کام

واحلرمة لآلخر  وّّما تکون مطروحة للتعارض بني الملتني   ّيـةمع احللّ 

 املوجب للتساقط.

وممّا ذکرنا يستکشا أّن الصحيحة متضّمن لبيان حکم بيع الذّمّيني  فال 

 تعّرض هلا لواز بيع املسلم وحرمته.

ل بن مرار  وّن دّلتا عىل حرمة بيع وأّما مرسلة ابن أيب عمري  ورواية ّسامعي

 تدالّن عىل حرمة بيع اخلمر واخلنزير مطلقا   بل عىلال  أهّنام ّاّل اخلمر واخلنزير  

حرمة بيعهام لالنتفاع باملنافع املحّرمة  دون ما ّذا بيعا لجل ما فيهام من املنافع 

 املحّللة.

أسلم أو مات  ومن  أّن السائل سأل عن کونه نرصانّيا   ثمّ  والشايد علیه:

 .املعلوم أّن البيع لو وقع حال الکفر ّّنام يقع لجل الرشب والکل املحّرم

وحرمة البيع لجل املنافع املحّرمة هو القدر املتيّقن من اإلمجاع  وال ّشکال 

فيه  وّّنام الکالم والبحث من العاظم والشيخ )قّدس اهلل أرسارهم( يف احلرمة 

                                                           

 .544ـ  541. سبق اجلواب عنها يف الصفرة: 1
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 هبام ّّنام يکون لخصّيتهام من املّدعى. دالل الشيخاملطلقة  فعدم است

ّّن رواية يونس ظاهرة يف عدم جواز البيع واإلمساك مطلقا   حيث  :ایقـال

 .«ولیس له أن یبیعه ويو حّي، وا یمسکه»قال: 

 بجهالة ّسامعيل بن مرار. ؛ّهّنا ضعيفة سندا   یقال أّوا : ّنـهأل

  فلعّل کان الواب حيث مل يسنده ّىل املعصوم ؛ةّّن الرواية مقطوع وثانیا :

 ّاّل  ّيـةيروي الحکام الرشعال  أن يقال: ّّن مثل يونس ّاّل من يونس أو فقيه آخر  

 .عن اإلمام املعصوم

ّّن عدم جواز البيع واإلمساك فيها  ناظر ّىل البيع واإلمساك لالنتفاع  وثالثا :

ملتعار  يف بيع اخلمر واخلنزير وّمساکهام  وليس هبام يف املنافع املحّرمة التي هي ا

تکون مرشوطة بالطهارة  ال  بناظر لألعّم منه ومن االنتفاع هبام يف املنافع التي

کالتخليل يف اخلمر  ونحو تربية الدواّب يف اخلنزير  ممّا تکون حالال  بالصل 

حّتى بالنسبة ّىل دّل الرواية عىل احلرمة مطلقا   فال توعدم الدليل عىل احلرمة  

 بيعهام للمنافع املحّللة  املورد لبحثهم عن اخلنزير ظاهرا .

 جواز اانتفاع بأجزاء اخلنزیر

وأّما جواز االنتفاع بأجزاء اخلنزير  فالقوى جوازه  بل أجزاء الکلب أيضا   

لألصل  والروايات الواردة يف جواز االنتفاع من شعر  ؛نحو جلدمها وشعرمها

 .اخلنزير

 خيفى.ال  وبذلك يظهر جواز بيعهام لذلك أيضا   کام

                                                           

 . تقّدم خترجيها يف الصفرة السابقة.1

 .44، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 554ـ  551: 11. وسائل الشيدة 5
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وفيام ذکرناه کفاية  فال نطيل  يذا کّله يف اجلهات الثالثة يف اخلنزیر الرّبي.

ريد التفصيل  املراجعة ّىل اشتغاال  بالهّم من ذلك  وعىل م ؛البحث فيها

.M سّيدنا االأستاذمکاسب

                                                           

 .114: 1. راجع: اِلكاسب اِلرّرمة 1



 

 



 

 

 

 

 

 ئعبیع اخلمر والفّقاع وکّل مسکر ما

وکّل مسکر مائع ال شبهة ّمجاال  يف حرمة بيعها وثمنها وسقو   اخلمر والفّقاع

: ويف مکاسب الشيخ العظم مالّيتها.

. حيرم التکّسب باخلمر وکّل مسکر مائع والفّقاع  ّمجاعا   نّصا  وفتوى 

 انتهى.

خلمر  ويدّل عىل تلك الحکام ـ أي حرمة بيعها وثمنها وسقو  مالّيتها ـ يف ا

 .نّـةالکتاب والس

ْمُر َوامْلَْیِّسُ َواألفقوله تعاىل:  أّما الکتاب، اَم اخْلَ ْزاُم ِرْجس  ِمْن َعَمِل ْنَصاُب َواألإِنَّ

ْیَطانِ   .الشَّ

ويف المر باالجتناب عنه ّشعار  بل ظهور وداللة عىل الحکام الثالثة فيه  

 ّاّل ا  ال يتحّق  امتثاله وترك عصيانه فإّن االجتناب عنه مطلقا   الذي يکون واجب

 ّيـةباالجتناب عن بيعه وعن ثمنه وعن مطل  االنتفاع به  ممّا يوجب سلب املال

ر  ـملا يرى الع ؛ة عليهاـه من عمل الشيطان أيضا  داللـه  کام أّن يف کونـعن

 املالزمة بينهام.

 فروايات: ،نّـةوأّما الس

                                                           

 .55: 1. اِلكاسب 1

 .14(: 4. اِلائدة )5
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يف اخلمر  اهلل لعن رسول»قال:   رواية جابر  عن أيب جعفر منها:

عرشة: غارسها وحارسها وبائعها ومشرتُّيا وشارهبا واآلکل ثمنها وعارصيا 

 .«وحاملها واملحمولة إلیه وساقیها

ـ يف حديث    عن آبائهرواية حسني بن زيد  عن الصادق ومنها:

وقال: لعن ّنى أن یشرتى اخلمر، وأن یسقى اخلمر،  إّن رسول اهلل» : املناهي ـ

اهلل اخلمر وغارسها وعارصيا وشارهبا وساقیها وبایعها ومشرتُّيا وآکل ثمنها 

 .«وحاملها واملحمولة إلیه

  قال سألته عن ثمن اخلمر؟ فقال: رواية أيب بصري  عن أيب عبداهلل ومنها:

 راویة من مخر بعد ما حرمت اخلمر، فأمر هبا أن تباع، فلاّم  ُايدي إىل رسول اهلل»

من خلفه: یا صاحب الراویة: إّن الذي قد  أدبر هبا الذي یبیعها ناداه رسول اهلل

حّرم رشهبا فقد حّرم ثمنها، فأمر هبا فصّبت يف الصعید، وقال: ثمن اخلمر ومهر 

 .«یصطاد من السحتا  وثمن الکلب الذي يّ البغ

 وداللة هذه الخبار عىل احلرمة واضحة غري حمتاجة ّىل البيان.

 فتدّل عليه روايات: وأّما حرمة الثمن بخصوصه،

من أکل السحت ثمن »: رواية جراح املدائني  قال: قال أبو عبد اهلل منها:

                                                           
، باب 514/11؛ ثواب األعمل وعقاب األعمل: 5، باب النوادر، احلديث 551: 4يف . الكا1

، كتاب التجارة، أبواب ما 555: 11عقاب اخليانة والرسقة ورشب اخلمر والزنا؛ وسائل الشيدة 

 ، وليهم تقّدم وتتّخر يف ألفاظها.5، احلديث 44يكتسب به، الباب 

، 54/131؛ و ص 1، احلديث كر مجل من مناهي النبّي ، باب ذ5/1: 5. من ّل حيرضه الفقيه 5

. مع تفاو  يف التقديم والتتخري يف 3باب حّد رشب اخلمر وما جاء يف الغناء واِلالهي، احلديث 

 .4، احلديث 44، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 555: 11األلفاظ؛ وسائل الشيدة 

؛ وسائل الشيدة 14جازلة ورشاء الرسقة...، احلديث ، باب الغرر واِل411/ 134: 1. التهذيب 3

 ، مع تفاو  يسري.4، احلديث 44، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 554: 11
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 .«اخلمر، وّنى عن ثمن الکلب

عن الغلول  قال:  رواية عاّمر بن مروان  قال: سألت أبا عبد اهلل ومنها:

تیم وشبهه سحت، والسحت کّل يشء غّل من اإلمام فهو سحت، وأکل مال الی»

أنواع کثرية، منها: ُاجور الفواجر، وثمن اخلمر والنبیذ املسکر والربا بعد البّینة، فأّما 

 .«الرشا يف احلکم فإّن ذلك الکفر باهلل العظیم وبرسوله

السحت أنواع کثرية، منها: » :رواية سامعة  قال: قال أبو عبداهلل ومنها:

وأجر الزانیة وثمن اخلمر، فأّما الرشا يف احلکم، فهو کسب احلّجام إذا شارط، 

 .«الکفر باهلل العظیم

السحت ثمن املیتة، وثمن »  قال: موّثقة السکوين  عن أيب عبداهللومنها: 

 .«، والرشوة يف احلکم، وأجر الکاينيّ الکلب، وثمن اخلمر، ومهر البغ

 ا: کسب احلّجام،ـکثرية، منهالسحت أنواع »ال: قال: ـة سامعة  قـرواي ومنها:

 .«وأجر الزانیة، وثمن اخلمر

                                                           

؛ وسائل الشيدة 11، باب الغرر واِلجازلة ورشاء الرسقة...، احلديث 444/  134: 1. التهذيب 1

 .1، احلديث 44اب ، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الب554: 11

، باب اِلكاسب، احلديث 344/1445: 4؛ التهذيب 1، باب السرت، احلديث 154: 4. الكايف 5

 .1، احلديث 4، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 15: 11؛ وسائل الشيدة 143

ا ، كتاب التجارة، أبواب م15: 11؛ وسائل الشيدة 3، باب السرت، احلديث 151: 4. الكايف 3

 .5، احلديث 4يكتسب به، الباب 

، باب اِلكاسب، احلديث 1441/  344: 4؛ التهذيب 5، باب السرت، احلديث 154: 4. الكايف 5

 .4، احلديث 4، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 13: 11؛ وسائل الشيدة 145

، باب 41/114: 3؛ اّلستبصار 135، باب اِلكاسب، احلديث 1413/  344: 4. التهذيب 4

، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 13: 11؛ وسائل الشيدة 4كسب احلجام، احلديث 

 .4، احلديث 4
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 ـ يف حديث ـ أّن رسول اهلل رواية أيب بصري  عن أيب عبداهلل ومنها:

 .«السحت یصطاد منا  ، وثمن الکلب الذييّ ثمن اخلمر، ومهر البغ» قال:

ي أجر الزانیة سحت، وثمن الکلب الذ»: مرسلة الصدوق  قال: قال ومنها:

لیس بکلب الصید سحت، وثمن اخلمر سحت، وأجر الکاين سحت، وثمن املیتة 

 .«سحت، فأّما الرشا يف احلکم، فهو الکفر باهلل العظیم

رواية مّحاد بن عمرو وأنس بن حمّمد  عن أبيه  مجيعا   عن جعفر بن  ومنها:

لسحت ثمن من ا !عيلّ یا »ـ قال:  عيلّ ل ّي النب يّـةحمّمد  عن آبائه ـ يف وص

 .«املیتة، وثمن الکلب، وثمن اخلمر، ومهر الزانیة، والرشوة يف احلکم، وأجر الکاين

ما روي يف معاين الخبار  عن احلسن بن حمبوب  عن أيب أّيوب  عن  ومنها:

کّل يشء غّل »: عن الغلول  فقال عاّمر بن مروان  قال: سألت أبا عبد اهلل

الیتیم سحت، والسحت أنواع کثرية، منها: ما  من اإلمام فهو سحت، وأکل مال

 ن اخلمرـواجر، وثمـأصیب من أعامل الواة الظلمة، ومنها ُاجور القضاة، وُاجور الف

 والنبیذ واملسکر، والربا بعد البّینة، فأّما الرشوة ـ یا عاّمر ـ يف األحکام، فإّن ذلك الکفر

 .«باهلل العظیم ورسوله 

                                                           

؛ وسائل الشيدة 14، باب الغرر واِلجازلة ورشاء الرسقة...، احلديث 134/411: 1. التهذيب 1

 .1، احلديث 4، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 15: 11

، باب اِلدايش واِلكاسب والفوائد والصناعا ، احلديث 534/  144: 3ّل حيرضه الفقيه. من 5

 .4، احلديث 4، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 15: 11؛ وسائل الشيدة 43

، كتاب التجارة، 15: 11، باب النوادر؛ وسائل الشيدة 455/  545: 5. من ّل حيرضه الفقيه 3

 .1، احلديث 4الباب  أبواب ما يكتسب به،

، كتاب التجارة، 14: 11، باب مدنى الغلول والسرت؛ وسائل الشيدة 314. مداين األخبار: 5

 ، مع تفاو  يسري.15، احلديث 4أبواب ما يكتسب به، الباب 
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 مع اختال  يسري يف العبارة. الومثل ذلك ما يف اخلص

من الکتاب ـ يدّل عليه أخبار حتريم  ـ فمضافا  ّىل ما مرّ  وأّما بطالن البیع

 بيعه وکون ثمنه سحتا .

أّما أخبار احلرمة  فمن حيث ّّن احلرمة املتعّلقة بنفس املعاملة مالزمة مع 

 خيفى.ال  البطالن  کام

 ت فيه ّشعار  بل ظهور عىل البطالن أيضا .هذا  مع أّن سياق تلك الروايا

وأّما أخبار السحت  فلمالزمة السحت مع البطالن  بناء  عىل الخذ بظاهر 

ّذا کان سحتا  فال جيوز دفعه ّىل  ّنـهل ؛ّيـةاحلديث وظهور العنوان يف املوضوع

البائع  وهذا مالزم مع البطالن  وأّما بناء  عىل کون الثمن سحتا  من باب 

 ترّص  يف مال الغري وبطالن املعاملة  فتدّل عىل البطالن باملطابقة.ال

 حرمة أنواع املسکرات

الحتامل  ؛وأّما سائر املسکرات  فالظاهر کوهنا بحکمها يف الحکام الثالثة

صدقها عليها ولو ببعض املناسبات  ولعموم التنزيل يف روايات عديدة  کرواية 

  «خلمر فکّل مسکر من الرشاب إذا أمخر فهو مخر...أّما ا»... الارود  وفيها: أيب

 .احلديث

کّل »:   قال: قال رسول اهللورواية عطاء بن يسار  عن أيب جعفر

                                                           

 .345/54. اخلصال: 1

 .514. مّر يف الصفرة: 5

 وما بددها. 514. مّر  الروايا  يف الصفرة: 3

، كتاب األطدمة واألرشبة اِلرّرمة، أبواب 544: 54؛ وسائل الشيدة 144: 1 . تفسري القّمي5

 .4، احلديث 1األرشبة اِلرّرمة، الباب 
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 .«مسکر حرام وکّل مسکر مخر

إّن اهلل عّز وجّل مل »  قال: بن يقطني  عن أيب احلسن املايض عيلّ وصحيحة 

اقبتها، فام کان عاقبته عاقبة اخلمر فهو حّرمها لع نّـهحيّرم اخلمر اسمها، ولک

 ّىل غري ذلك.. «مخر

إلطالق التنزيل  ولّن  ؛تکاد ختفىال  عىل املطلوب ودالة يذه األخبار

احلمل يقتيض االحّتاد  وبعد عدم کونه تکوينا  البّد من تصحيحه  وتصحيح 

 الدعوى کوهنام مّتحدا  من مجيع الهات يف الترشيع.

لعدم وجاهة احلمل وصّحته  ؛االحّتاد يف بعض اآلثار غري وجيهواحلمل عىل 

أن يکون سائر اآلثار  ّاّل يف حرمة الرشب مثال    ّاّل مع اختالفهام يف مجيع اآلثار 

بحکم العدم  فيحتاج ّىل دعوى اأخرى  وهي خال  الظاهر  بل احلمل مع 

 موافقتهام يف مجلة اآلثار يعّد غري وجيه عرفا .

ت: ّّن مقتىض حتکيم تلك الروايات عىل الروايات املشتملة عىل وّن شئت قل

  أّن ما ثبت   وعىل أّن ثمنها سحتاخلمر وبائعها... لعن رسول اهلل

هلا يف تلك الروايات ثبت لسائر املسکرات  فإّن هذه الروايات منّقحة 

                                                           

: 1؛ التهذيب 3، باب أّن رسول اهلل حّرم كّل مسكر قليله وكثريه، احلديث 544: 4. الكايف 1

؛ وسائل الشيدة 511، باب الذبائح واألطدمة وما حيّلها من ذلك وما حيرم، احلديث 111/545

 .4، احلديث 14، كتاب األطدمة واألرشبة اِلرّرمة، أبواب األرشبة اِلرّرمة، الباب 354: 54

، 115/544: 1؛ التهذيب 5، باب أّن اخلمر إّنم حّرمت لفدلها...، احلديث 515: 4. الكايف 5

، 355: 54يدة ؛ وسائل الش551باب الذبائح واألطدمة وما حيّل من ذلك وما حيرم، احلديث 

 .1، احلديث 11كتاب األطدمة واألرشبة اِلرّرمة، أبواب األرشبة اِلرّرمة، الباب 

 .44، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 553: 11. راجع: وسائل الشيدة 3

 . راجع: نفس اِلصدر والباب.5
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 ملوضوعها  ومعه ال جمال للتشکيك يف الداللة.

لرواية سليامن بن جعفر  قال: قلت ليب  ؛فهو أوضح اع،وأّما األمر يف الفقّ 

مخر جمهول یا سلیامن، فال ترشبه، »ما تقول يف رشب الفّقاع؟ فقال:  احلسن الرضا

 .«ـ یا سلیامن ـ لو کان احلکم يل والدار يل جلّلدت شاربه ولقتلت بائعه ّنـهأما أ

عن رسالة حتريم  يّـةيبعد أن تکون صحيحة  املحکال  ورواية الوّشاء التي

أسأله عن الفّقاع   يعنى الرضا ؛قال: کتبت ّليه الفّقاع للشيخ الطويس

  قال: وقال يل «حرام، ويو مخر، ومن رشبه کان بمنزلة شارب اخلمر»فکتب: 

 .«لو أّن الدار يل لقتلت بائعه وجلّلدت شاربه»: أبواحلسن

مسکر مائع ال شبهة ّمجاال  يف حرمة  ممّا مّر  أّن اخلمر والفّقاع  وکّل  قد ظهر

بيعها وثمنها وسقو  مالّيتها  ّّنام الکالم يف أّن تلك الحکام الثابتة للخمر 

 ؟مطل   حّتى ما اخّتذت للتخليل ونحوه  أو ال

حيث ّّن الخبار قارصة عن ّثبات الحکام  ؛والظاهر  بل احلّ  هو الثاين

 لنحو ذلك.

ساقيها وبائعها... ّلخ  فقصورها و اخلمر ول اهللأّما ما اشتملت عىل لعن رس

ملا يعلم  ؛واختصاصها بام اخّتذت للحرام واملعصية الکبرية ـ أي الرشب ـ واضح

                                                           

تاب التجارة، أبواب ما ، ك554: 11؛ وسائل الشيدة 14، باب الفّقاع، احلديث 553: 4. الكايف 1

 .1، احلديث 44يكتسب به، الباب 

، باب الفّقاع، 553: 4؛ الكايف 545. رسالة حتريم الفّقاع )اِلطبوع يف ضمن الرسائل الدِّش(: 5

، باب الذبائح واألطدمة و...، احلديث 154/454: 1، مع تفاو  يسري؛ التهذيب 1احلديث 

؛ 4، باب حتريم رشب الفّقاع، احلديث 341 / 14: 5، مع تفاو  يسري؛ اّلستبصار 514

، 54، كتاب األطدمة واألرشبة، أبواب األرشبة اِلرّرمة، الباب 344: 54وسائل الشيدة 

 ، مع تفاو  يسري.1احلديث 
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قطعا  عدم احلرمة للغارس واحلامل والساقي ونحوها ّذا کان عملهم للخمر املتّخذ 

من اخلمر حالال    للتخليل ونحوه من املنافع املحّللة  وکيا يکون املقصود الصيلّ 

 .کام ترىکذلك  يّـةلکن مقّدماته کانت حمّرمة؟ والمع بني احلرمة واحللّ 

أي الرشب.  ؛وعىل هذا  فاملراد من بائعها  البائع للمنفعة املحّرمة والفساد

 وکذلك المر يف غريه من العناوين.

يف بيع وأّما ما دّلت عىل أّن ثمنها سحت  فإهّنا منرصفة ّىل ما تعار  وشاع 

 اخلمر وسائر املسکرات ممّا توجب الفساد  ال املّتخذ لإلصالح.

ويشهد عىل ذلك  مناسبة احلکم واملوضوع  والوثوق بأّن التحريم ّّنام 

 للفساد املرتّتب عليه.

وما ورد يف املوارد العديدة من جتويز بيع املحّرم الستفادة املحّلل والغرض 

عرفا   وأّن احلکم للجامع يف تلك املوارد   ـةيّ العقالئي املباح  بإلغاء اخلصوص

وهو البيع والتکّسب الستفادة املحّلل  کروايات وردت يف جتويز بيع الکلب 

  الداّلة عىل جواز بيع غال  السيو    ورواية أيب القاسم الصيقلالصيود

 من جلود امليتة.

  وممّن امءوما ورد يف جتويز بيع الزيت املتنّجس لالستصباح حتت الس

 . يعمل صابونا  

                                                           
 ،15، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 114: 11. وسائل الشيدة 1

 .5، احلديث 34ما يكتسب به، الباب ، كتاب التجارة، أبواب 113: 11. وسائل الشيدة 5

 .4، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 11: 11. راجع: وسائل الشيدة 3

، ذكر طهارا  األطدمة واألرشبة؛ اجلدفرّيا  )اِلطبوع يف ضمن قرب 155: 1. دعائم اإلسالم 5

اب ما يكتسب به، ، كتاب التجارة، أبو15: 13؛ مستدرك الوسائل 155، احلديث 51اإلسناد(: 

 .5، احلديث 4الباب 



 121                                                                                   النوع الّول/بيع اخلمر والفّقاع وکّل مسکر مائع          

 

  الظاهر منها جواز وما دّلت عىل جواز عمل احلبائل وغريها بشعر اخلنزير

 بيعها  رضورة أّن عملها ّّنام هو للمعيشة والتکّسب  کام يظهر من الروايات.

 . تأّمل. وما ورد يف جواز بيع العجني من املاء النجس ممّن يستحّل امليتة

ما يف بعض روايات اخلمر شهادة عليه  کصحيحة مجيل  قال: هذا  مع 

يکون يل عىل الرجل الدراهم فيعطيني هبا مخرا   فقال:  قلت: ليب عبداهلل

 .«خال  : واجعلها عيلّ خذيا ثّم أفسديا. قال »

بقوله   واستشهد أبو عبداهلل أمرياملؤمنني عيلّ وحيتمل أن يکون املراد ب

نقل عنه بعض الرواة  ؛بن احلديد  أحد رواة السند عيلّ راد وحيتمل أن يکون امل

 املتأّخر منه تفسريه لإلفساد.

والظاهر منها  جواز أخذها يف مقابل الدين  ووقوعها عوضه ّذا أخذها 

 للتخليل.

عن الرجل يأخذ  وعن عبيد بن زرارة يف املوّث   قال: سألت أبا عبداهلل

 .«سا بأ»  قال: خال  اخلمر فيجعلها 

مرا   ثّم ـر خـدم تعار  جعل العصيـلع ؛ريـه الخذ من الغـر منـوالظاه

  وليس املراد من اخلمر  العصري املغىّل جزما   ومقتىض ّطالقه جواز الخذ خال  

                                                           

 .44، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 551: 11. وسائل الشيدة 1

 .1، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 144: 11. وسائل الشيدة 5

، 13/344: 5؛ اّلستبصار 553، باب الذبائح واألطدمة، احلديث 114/444: 1. التهذيب 3

، كتاب األطدمة واألرشبة، أبواب 311: 54؛ وسائل الشيدة 5ر يصري خاًل، احلديث اخلم باب

 .4، احلديث 31األرشبة اِلرّرمة، الباب 

، كتاب الطهارة، 454: 3؛ وسائل الشيدة 3، باب اخلمر جتدل خاًل، احلديث 554: 4. الكايف 5

 .5، احلديث 11أبواب النجاسا ، الباب 
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 ولو برشاء. تأّمل.

احلکم بحرمة التقّلب يف اخلمر  بصري  أنّ  الظاهر من ذيل صحيحة أيب بل

 لجل الفساد.

: فإيّن عالتها  وطّينت رأسها  ثّم کشفت عنها  فنظرت ّليها وفيها: قلت

ا بأس بذلك، إّنام »قبل الوقت  أو بعده فوجدهتا مخرا   أحيّل يل ّمساکها  فقال: 

 .«، ولیس إرادتك الفسادخال  إرادتك أن تتحّول اخلمر 

 القول يف العصري العنبي

واز بيعه مطلقا  وعدمه قد بقي البحث عن عصري العنبي  ففي ج ّنـهثّم ّ

مطلقا   أو التفصيل بعدم الواز يف املغىّل بنفسه والواز يف املغىّل بالنار  أو بعدمه 

ىل ـل عـوه  بـتامالت ووجـالقول بعدمها اح ه والواز عىلـول بنجاستـعىل الق

 من البحث فيه. ـ غريالخري ـ قول وقائل  کام يظهر ممّا يأيت

 ه روايات البّد من التعّرض هلا وحدود داللتها.ونقول: قد وردت في

عن عدم جواز بيعه ّذا نّش وغال من   وقد نفى الريب صاحب مفتاح الکرامة

  ونسبه ّىل تنصيص الکثر خال  بانقالبه  ّاّل طهر وال ي يصري مخرا   ّنـهل ؛قبل نفسه

 .امع املقاصد  واملحّق  يف ج يف رهن التذکرة عاّلمة  والمن املتقّدمني

                                                           
، كتاب األطدمة واألرشبة، أبواب األرشبة اِلرّرمة، 315: 54الشيدة  ؛ وسائل441: 3. الرسائر 1

 «.ليس أو بدده»، وليه: 11، احلديث 31الباب 

 يتيت آنفًا.س. 5

 .54: 15. مفتاح الكرامة 3

 .411؛ والشيخ الطويس يف النهاية: 543؛ والصدوق يف اِلقنع: 344. منهم: ابن َمزة يف الوسيلة: 5

 .131: 13. تذكرة الفقهاء 4

 .41: 4. جامع اِلقاصد 4
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 ؛ولعّل مراده  تنصيصهم عىل مخرّيته  أو عىل عدم جواز املعاوضة عليه

 لصريورته مخرا .

 هذا فيام غال بنفسه.

وأّما ّذا غىل بالنار  ومل يذهب ثلثاه  فجعل الظاهر فيه عدم الواز أيضا   فهو 

 قائل بعدم الواز مطلقا .

بعدم الواز فيام ّذا غىل بنفسه التفصيل   لکّن الظاهر من الشيخ العظم

 والواز فيام ّذا غىل بالنار  وقال بعد االستدالل عىل الواز يف الثاين:

 .من املعارصين  ومل أعثر عىل من تعّرض للمسألة رصحية  عدا مجاعة

غىل بنفسه أم ال  أحرزت مخرّيته أم ال  قلنا بنجاسته  ؛والقوى جوازه مطلقا  

الّيته وملکّيته عرفا   فيشمله عمومات البيع والعقود والتجارة  وذلك مل ؛أم ال

 ملا سنبيّنه. ؛وعدم صّحة ما استدّل به للمنع

استدّل عىل عدم الواز واملنع فيام غىل بالنار ـ مضافا  ّىل  مفتاح الکرامة ففي

 مخر  کام رّصح به حينئذ   ّنـهنحو ما استدّل به لعدم الواز فيام غىل بنفسه من أ

ـ بکونه   أو کاخلمر ّذا اعتّد للتخليل  کام نّص عليه املحّق  الثاين مجاعة

 مقتىض قواعد الباب.

                                                           

؛ واِلرّقق 4: 55؛ والشيخ حسن يف جواهر الكالم 15: 5. منهم: السّيد الداميل يف مفتاح الكرامة 1

 .335: 5النراقي يف مستند الشيدة 

 .43: 1. اِلكاسب 5

اخلمر وما جاء  ، باب حّد رشب131 / 54: 5الفقيه  الصدوق يف من ّلحيرضه . منهم: الشيخ3

؛ والسّيد الطباطبائي 115: 5؛ والبهبهاين يف حاشية اِلدارك 3الغناء واِلالهي، ذيل احلديث  يف

 .545: 13يف رياض اِلسائل 

 .43: 4. جامع اِلقاصد 5
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يف خرب أيب کهمس  فيام رواه ثقة  وبکونه مشموال  إلطالق قول الصادق

 .«فإن غىل فال حيّل بیعه »...اإلسالم: 

بصري  حيث سأله أيضا  فيام رواه الکليني  عن أيب  وإلطالق مفهوم قوله

 ؛«إذا بعته قبل أن یکون مخرا  ويو حالل فال بأس»...عن ثمن العصري أجاب: 

 هو حال الغليان.و ّذ مفهومه ثبوت البأس ّذا مل يکن حالال  

إذا تغرّي عن حاله وغىل »...: ولنفي اخلري يف مرسل ابن هيثم  حيث قال

 .بيعه ّي  املنف  ومن اخلري«فالخري فیه، حّتى یذيب ثلثاه...

أّما کونه مخرا  فمضافا  ّىل عدم العموم يف التنزيل ـ عىل تسليمه ـ حيث  وفیه:

ّّن املتفاهم منه التنزيل يف حرمة الرشب الذي هو الثر الظاهر املتعار  فيه ـ 

 حّجة عليه.ال  ّنـهأ

 أّن مقتضاها الواز. وأّما القواعد  فقد مرّ 

عن العصري   يب کهمس  قال سأل رجل أبا عبداهللوأّما الخبار  فخرب أ

                                                           

، كتاب 534: 11؛ وسائل الشيدة 15، باب بيع الدصري واخلمر، احلديث 535: 4. الكايف 1

 .4ث ، احلدي41التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 

، باب الغرر 134/445: 1؛ التهذيب 3، باب بيع الدصري واخلمر، احلديث 531: 4. الكايف 5

، باب بيع الدصري، 144/341: 3؛ اّلستبصار 13واِلجازلة ورشاء الرسقة...، احلديث 

، كتاب التجارة، أبواب ما 551: 11؛ وسائل الشيدة «بدته»بدل: « بدت»، وليهم: 1احلديث 

 .5، احلديث 41باب يكتسب به، ال

، باب 154/411: 1؛ التهديب 5، باب الدصري الذي قد مّسته النار، احلديث 511: 4. الكايف 3

، كتاب 544: 54؛ وسائل الشيدة 545الذبائح واألطدمة وما حيّل من ذلك وما حيرم، احلديث 

 .1، احلديث 5األطدمة واألرشبة، أبواب األرشبة اِلرّرمة، الباب 

 .54: 15تاح الكرامة . راجع: مف5

 .111ـ  114. مّر يف الصفرة: 4
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فقال: يل کرم وأنا أعرصه کّل سنة وأجعله يف الدنان وأبيعه قبل أن يغيل  قال: 

 ّنـهيو ذا، نحن نبیع مترنا ممّن نعلم أ»، ثّم قال: «ا بأس به، وإن غىل فال حيّل بیعه»

 .«یصنعه مخرا  

ـ أّن الظاهر منه بقرينة ما يف ذيله  ـ مضافا  ّىل ضعا سنده بأيب کهمس ففیه

من السؤال من بيع التمر بمن جيعله مخرا  کون نفي احلّل ّذا غىل مربوطا  ببيعه 

لن يطبخ وجيعل بختّجا   وهو ـ عىل ما قيل ـ قسم من اخلمر الذي يّتخذ من 

 العصري بعد الغليان وقبل أن يذهب ثلثاه  فيکون اخلرب متعّرضا  ملسألة سيأيت

جيعله مخرا   وهي غري ما  ّنـهالکالم فيها ّن شاء اهلل  وهي بيع العصري ممّن يعلم أ

باع ممّن  ؟نحن بصدده  وهو أّن العصري ما هو حرام أو نجس هل جيوز بيعه أو ال

 عن مسألتنا. ّي أو دبسا   فهذا اخلرب أجنب خال  جيعله مخرا  أو 

فال أقّل من انرصافه ّىل بيعه  وّن أبيت عن کون الذيل قرينة عىل ما ذکرناه 

 عرفا . ّيـةقضاء  لفهم العر  بعد ما کان له املال ؛ّىل ما کان االشرتاء للحرام

بن أيب محزة  عيلّ وخرب أيب بصري ـ مضافا  ّىل ما فيه من قصور السند ب

حيث ّّن السؤال کان عن ثمن  ؛  ومن االغتشاش يف املتنّي واقف ّنـهفإ ؛البطائني

عن ثمن العصري قبل أن يغيل  ـ قال: سألت أبا عبداهلل أن يغيل العصري قبل

إذا بعته قبل أن یکون مخرا  ويو حالل فال »قال:  ن يبتاعه ليطبخه أو جيعله مخرا ؟مل

حّل بيعه يف الواب بام قبل أن يکون مخرا  ال حمّل له  ومن    فتقييده«بأس

 التشويش لوجهني:

                                                           

 . تقّدم خترجيه يف الصفرة السابقة.1

 وما بددها. 544. سيتيت يف الصفرة: 5

 . تقّدم خترجيه يف الصفرة السابقة.3
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 را  قبل الغليان.عدم ّمکان کونه مخ أحدمها:

کون املفروض بيعه ملن يطبخه وجيعله مخرا   فاملفروض عدم کونه  ثانیهام:

 .کام ترىمخرا   فالتقييد بام قبل أن يکون مخرا  خمالا ملفروض السؤال  وهو 

 ّيـةلّن الصل يف المل الرشط ؛ال ّطالق يف مفهومه ّنـهوبذلك يظهر أ

مع وجود القرينة  ّاّل وهنا يف مقام بيان املنطوق  وغريها ممّا هلا املفهوم عرفا   ک

 والدليل عىل کوهنا يف مقام بيان املفهوم أيضا .

نفي البأس يف بيع العصري  ّاّل فعىل هذا  ليس مفهوم الرش  يف ذلك اخلرب 

املغىّل احلرام يف الملة  فال داللة فيه عىل ثبوته  حّتى فيام باعه للحالل  کجعله 

 والقدر املتيّقن منه  البأس يف بيعه للحرام  کجعله مخرا  مثال .  خال  دبسا  أو 

  قال: سألته عن العصري ومرسل ابن هيثم  عن رجل  عن أيب عبداهلل

إذا تغرّي عن حاله »يطبخ بالنار  حّتى يغيل من ساعته  أيرشبه صاحبه؟ فقال: 

مربوطا  بالرشب    فنفي اخلري فيها يکون«وغىل فال خري فیه، حّتى یذيب ثلثاه

 خيفى.ال  ومنرصفا  ّليه  کام

 هذا مضافا  ّىل ضعا السند باإلرسال.

 

                                                           

 .344. تقّدم خترجيه يف الصفرة: 1



 

 

 

 

 

 الدين املتنّجسبیع 

ال ّشکال وال کالم يف جواز بيع الدهن املتنّجس  واملعاوضة عليه يف الملة  

وکذا يف جواز االنتفاع به يف الملة  وهذا يکون من املستثنى عن حرمة بيع 

ما  ّاّل حلرمة االنتفاع به  ؛ناء  عىل کون الصل يف النجس املنع منهاملتنّجس  ب

خرج بالدليل  أو حلرمة بيعه  وّن جاز االنتفاع به نفعا  مقصودا  حمّلال .

 وأّما بناء  عىل ما عرفت من کون الصل فيه جواز البيع وجواز االنتفاع به فيام

 ة.يشرت  فيه الطهارة  فجوازمها فيه عىل القاعدال 

اإلمجاع   وکيا کان  فال ّشکال يف جواز بيع الدهن املذکور  وعن مجاعة

 ليه يف الملة  ورواياته مستفيضة:ع

  قال: قلت له: جرذ صحيحة معاوية بن وهب  عن أيب عبداهلل منها:

أّما السمن والعسل فیؤخذ اجلرذ وما »: مات يف سمن أو زيت أو عسل  فقال

 .«هحوله، والزیت یستصبح ب

قع ت ّبـةعن الفأرة والدا صحيحة احللبي  قال: سألت أبا عبداهلل ومنها:

                                                           
؛ 315، اِلستلة 141: 3؛ والشيخ الطويس يف اخلالف 513: 1. منهم: ابن زهرة يف غنية النزوع 1

 .555: 5وابن إدريس يف الرسائر 

، 11: 11؛ وسائل الشيدة 5، باب الفترة متو  يف الطدام والِّشاب، احلديث 541: 4. الكايف 5

 .1، احلديث 4كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 
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ربام  ّنـهإن کان سمنا  أو عسال  أو زیتا  فإ»فقال:  يف الطعام والرشاب  فتموت فيه؟

یکون بعض يذا، فإن کان الشتاء فانزع ما حوله وُکله، وإن کان الصیف فارفعه 

 احلديث. «حّتى تّّسج به...

عن الفأرة تقع يف السمن  موّثقة أيب بصري  قال: سألت أبا عبداهلل ومنها:

إن کان جامدا  فیطرحها وما حوهلا، ویؤکل ما »أو يف الزيت  فتموت فيه  قال: 

 .«بقي، وإن کان ذائبا  فأرسج به، وأعلمهم إذا بعته

عيد قال: سأله س رواية ّسامعيل بن عبداخلال   عن أيب عبداهلل ومنها:

العرج السامن  وأنا حارض  عن الزيت والسمن والعسل تقع فيه الفأرة  

ملن تبنّی له فیبتاع للّساج،  إّا أّما الزیت فال تبعه »فتموت  کيا يصنع به؟ قال: 

، وإن کان جامدا  والفأرة يف کان ذائبا  فهو کذلك فأّما األکل فال، وأّما السمن فإن

 .«ا، ثّم ا بأس به، والعسل کذلك إن کان جامدا  أعاله فیؤخذ ما حتتها وما حوهل

يف جرذ مات يف  موّثقة معاوية بن وهب وغريه  عن أيب عبداهلل ومنها:

 .«بعه وبّینه ملن اشرتاه، لیستصبح به»زيت  ما تقول يف بيع ذلك؟ فقال: 

                                                           

؛ 14حلديث ، باب الذبائح واألطدمة وما حيّل من ذلك وما حيرم منه، ا44/341: 1. التهذيب 1

، 53، كتاب األطدمة واألرشبة، أبواب األطدمة اِلرّرمة، الباب 114: 55وسائل الشيدة 

 .3احلديث 

؛ وسائل الشيدة 33، باب الغرر واِلجازلة ورشاء الرسقة...، احلديث 151/445: 1. التهذيب 5

 .3، احلديث 4، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 14: 11

التجارة، أبواب ما يكتسب  ، كتاب14: 11؛ وسائل الشيدة 534، احلديث 111 د:. قرب اإلسنا3

 .4، احلديث 4به، الباب 

؛ وسائل الشيدة 35، باب الغرر واِلجازلة ورشاء الرسقة...، احلديث 151/443: 1. التهذيب 5

 .5، احلديث 4، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 14: 11
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بن جعفر  عن أخيه موسى بن  عيلّ معارضة هذه الخبار مع رواية  وتوّيم

تدين به، وا تبعه  ا»  قال: سألته عن حّب دهن ماتت فيه فأرة؟ قال: جعفر

 بعدم کوهنا معارضة لتلك الخبار.   مدفوع  «من مسلم

وذلك ـ مضافا  ّىل ما فيها من املخالفة للقواعد  حيث تدّل عىل حرمة 

ـ  بني الدهن الامد واملائع اإلدهان بالدهن املتنّجس  وما فيها من عدم التفصيل

أّن من املحتمل عدم کون احلکم فيها کّلّيا  متوّجها  ّىل عاّمة املکّلفني  بل کان 

بن جعفر سأل عن  عيلّ لّن  ؛بن جعفر باخلصوص عيلّ حکام  شخصّيا  ناظرا  ّىل 

مل جيب کّلّيا  بأن يقول: ال تدهن به  وال تباع به     واإلمامّيـةکلّ  ّيـةقض حکم

تدين به، وا  ا»بن جعفر  وقال:  عيلّ ّىل شخص بل جعل اخلطاب متوّجها  

  وکّلام کان السؤال عاّما  والواب خاّصا   کان يف ّعراض «تبعه من مسلم

عن الواب العاّم ّىل بيان وظيفة شخص السائل ّشعار  بل شهادة يف  اإلمام

 عّم غريه. ويف املقام أنّ وال ي فيه  ّيـةخلصوص ؛أّن احلکم خيتّص بشخص السائل

ابن  ّنـهخاّصة متتاز هبا عن سائر الفراد  فإ ّيـةاجتامع ّيـةبن جعفر شخص عيلّ ل

 ّيـةقال: أنت مع هذه املوقع اإلمام  وأخ اإلمام  وعّم اإلمام  وکأّن اإلمام

 .«تدين به، وا تبعه من مسلم ا»: ّيـةواملکانة االجتامع

  فقال: ّيـةخلّفني تقوهذا نظري ما ورد عن زرارة  قال: قلت له: يف مسح ا

. قال زرارة: «رشب املسکر، ومسح اخلّفنی، ومتعة احلّج  :ثالثة ا أّتقي فیهّن أحدا  »

 . ومل يقل: الواجب عليکم أن ال تّتقوا فيهّن أحدا  

                                                           

، كتاب التجارة، أبواب ما 144: 11؛ وسائل الشيدة 1411، احلديث 544. قرب اإلسناد: 1

 .4، احلديث 1يكتسب به، الباب 

، باب حّد الوضوء 34/14: 1؛ من ّلحيرضه الفقيه 5، باب مسح اخلّف، احلديث 3:35. الكايف 5

، باب صفة الوضوء والغرض منه، 345/1413: 1؛ التهذيب 4وترتيبه وثوابه، احلديث 
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 ّذا عرفت هذا  فالکالم واإلشکال يقع يف مواضع:

 أّن صّحة بيع هذا الدهن هل هي مرشوطة باشرتا  املوضع األّول:

يشرت   ء منهام  أو ال  االستصباح به رصحيا   أو يکفي قصدمها لذلك  أو

التفصيل بلزوم قصد املنفعة املحّللة ّذا کانت املنفعة الغالبة فيه املحّرمة  وعدم 

 .فيه وجوه   ؟لزوم القصد ّذا کانت الغالبة منه  املحّللة

 والقوال يف املسألة ثالثة:

  عىل املشرتي االستصباح به رصحيا   وهو جواز بيعه عىل أن يشرت أحديا:

 ظاهر احليّل يف الرسائر عىل ما استظهره الشيخ العظم  حيث قال:

بعد ذکر جواز االستصباح بالدهان  ّنـهظاهر احليّل يف الرسائر الّول  فإ

 . املتنّجسة مجأ ع  قال: وجيوز بيعه هبذا الرش  عندنا

أن يکون نظره ّىل أّن الواز مع االشرتا   الحتامل ؛ويف االستظهار کالم

  کام يظهر من قوله: عندنا  ومل حيرز اإلمجاع عىل الصّحة يف غري الصورة  ّي ّمجاع

يدّل عىل وجود القائل ال  ومل يدّل ذلك عىل أّن خمتاره لزوم االشرتا   بل

تدّل عىل وجود ال  لّن دعوى اإلمجاع عىل جوازه مع االشرتا  ؛باالشرتا 

اخلال  يف غريه  ولعّل الصحاب مل يتعّرضوا له  فلم حيرز اإلمجاع وال 

  اخلال   تدّبر.

جواز بيعه مع قصد املتبايعني االستصباح  من دون لزوم االشرتا    ثانیها:

 اخلال   حيث قال: ّي وهو الظاهر من حمک

                                                                                                                                        

؛ 5، باب جواز التقّيـة يف اِلسح عىل اخلّفني، احلديث 14/531: 1؛ اّلستبصار 53احلديث 

 .1، احلديث 34، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 541: 1وسائل الشيدة 

 .155: 3؛ و 555: 5. الرسائر 1

 .44: 1. اِلكاسب 5
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 .جاز بيعه ملن يستصبح به حتت السامء

بإمجاع الفرقة وأخبارهم کونه ّمجاعّيا    بل الظاهر من استدالله عىل ذلك

 ونحوه جمّردا  عن دعوى اإلمجاع عبارة املبسو   وزاد:

 .لذلك ّاّل ال جيوز  ّنـهأ

 بعد ذلك:  وظاهره کفاية القصد. ويف مکاسب الشيخ العظم

 وهوظاهر غريه ممّن عرّب بقوله: جاز بيعه لالستصباح  کام يف الرشائع

 .ريمها  وغوالقواعد

جواز بيعه مطلقا  من غري اعتبار االشرتا  والقصد  وهو الظاهر من  ثالثها:

  بعدم اعتبار قصد االستصباح  عىل ما نقله الشيخ العظم  ترصيح مجاعة

 يف مکاسبه  فإّن القصد ّذا مل يکن معتربا   فالرش  غري معترب بطري  أوىل. 

 ّ  فيه يتّم يف أمرين:وحتقي  احل والبحث يف يذا املوضع

 .يف مقتىض القواعد أحدمها:

  .يف مدلول أخبار الباب ثانیهام:

                                                           

 .315ِلستلة ، ا141: 3؛ اخلالف 11: 15. حكی عنه السّيد الداميل يف مفتاح الكرامة 1

 .141: 5. اِلبسوط 5

 .3: 5. رشائع اإلسالم 3

 .4: 5. قواعد األحكام 5

؛ وبمدنامها عبارة الشهيد يف اللمدة 31: 4؛ وجممع الفائدة والربهان 1: 5التنقيح الرائع  . كدبارة4

 .144: الدمشقّيـة

 .44: 1. اِلكاسب 4

؛ وراجع 44: 15برر الدلوم يف مفتاح الكرامة . حكاه السّيد الداميل عن ُاستاذه الداّلمة السّيد 1

 .14: 14؛ واحلدائق النارضة 553: 1أيضًا: كفاية األحكام 
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 أحدمها: مقتىض القواعد

فنبّينه هنا عىل نحو يکون مفيدا  ونافعا  يف املورد ويف أمثاله من املبيع  أّما األّول،

 الذي حرمت منافعه.

کون له منافع حمّللة ونقول: ّّن املبيع قد يکون مجيع منافعه حمّرمة  وقد ي

يبذل بإزائها املال  کاخلمر للتسميد ونحوه  وقد يکون له منفعة ال  أيضا   لکن

حمّللة يبذل بإزائها مال  لکن تکون يف جنب املنفعة املحّرمة مستهلکة مغفوال  

لجلها  کبعض آالت القامر العتيقة مرغوبا  فيها  ّيـةتعّد له مالال  عنها  بحيث

ذل بإزائها عرشة آال   وکانت ماّدهتا من خشبة تساوي قرانني  لدى طائفة يب

وقد يکون له منفعة حمّللة ومنفعة حمّرمة  کّل واحدة منهام ملحوظة متعارفة  

لکّن الرغبة يف املحّرمة أوفر وأکثر من الرغبة يف املحّللة  ولذا يبذل املال بإزائها 

نّية التي تعر  صناعة اخلياطة أيضا   أکثر ممّا يبذل بإزاء املحّللة  کالارية املغ

وقد تکونان متساويني يف الرغبة وبذل املال بإزائهام  وقد يکون الرغبة يف املحّللة 

 أوفر وبذل املال بإزائها أکثر  ّىل غري ذلك من الصور املتصّورة يف املقام.

 لسقو  املبيع ؛فنقول: ال ّشکال يف بطالن املعاملة يف الصورتني الّولتني

 .ّيـةالرشع ّيـة  بسقوطه عن املالّيـةالعرف ّيـةفيهام عن املال

اليشء وسببها  املنـافع  ومـع حرمتهـا يصـري ذلـك  ّيـةوذلك  لّن منا  مال

لعدم املنفعة لـه فيـه  کـام هـو الواضـح  ؛له ّيـةمالال  اليشء يف الرشع وحميطه ممّا

فا  حکومـة  وتکـون حاکمـة الظاهر  وتکون أدّلة حرمة املنافع مسقطة ملالّيته عر

يکون ماال  ليسـت بيعـا  وال ال  البيع والتجارة  فإّن مبادلة ما يّـةعىل أدّلة حلّ 

ا يبـذل ال  جتارة والعقدا   واملنافع املحّللة النادرة يف الصـورة الثانيـة بـام أهّنـ

عرفا  واقعـا   ال حکومـة  فـال کـالم يف  يّـةبإزائها املال فلم تکن موجبة للامل
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 تلك الصورتني. ن املعاملة يفبطال

کام ال ّشکال يف عدم الصّحة والبطالن يف الصورة الثالثة ّذا کان البيع بنحو 

وما هو  ّيـةله ال رشعا  وال عرفا   لکون املوجب للامل ّيـةلعدم املال ؛اإلطالق

ة امللحوظ يف اعتبارها  املنافع املحّرمة کام هو املفروض  أو بلحاظ املنفعة املحّلل

بقيمة ملحوظة لجل املنفعة املحّرمة  إلسقا  الشارع مالّيته من هذه الهة  

  فإّن ّعطاء ألا مليون ّيـةبالقيمة الکذائ ّيـةغري عقالئ ّيـةوکون املعاملة سفه

أسقط الشارع مالّيتها بلحاظ صورهتا   ّيـةتومان يف مقابل خشب آلة عتيقة هلو

 شموال  لدّلة تنفيذ املعامالت. والمّيـةغري عقالئ ّيـةمعاملة سفه

لّن سـقو  املنفعـة القـاهرة صـار  ؛نعم  صّح بلحاظ ماّدهتا وبقيمة اخلشب

املنفعة املقهورة  کام لو فرض السقو  تکوينا . فـاللوح املنقـوش  ّيـةسببا  مللحوظ

تالحـظ قيمـة خشـبه وقرطاسـه يف مالّيتـه عنـد ال  العتي  البالغ سعره اآلال  

بعد حمو النقش وسقوطه عـن خاصـّيته ومالّيتـه يالحـظ اخلشـب  العقالء  لکن

 والقرطاس  والبيع بلحاظهام صحيح عقالئّي بالقيمة امللحوظة لجلهام.

ولعّل مراد الشيخ العظم من عدم جواز البيـع  مـع قصـد الفائـدة النـادرة 

 ؛املحّللـة ال عىل قصـد الفائـدة النـادرة»بقوله:  ّيـةاملحّللة الغري امللحوظة يف املال

ملـا  ؛غـري هـذه الصـورة« يء ماال  ـيوجب کون الشال  دة النادرةـلّن قصد الفائ

 .ّيـةاملنفعة املقهورة يف املال ّيـةعرفت من کون سقو  املنفعة القاهرة سببا  مللحوظ

من املثال. وکيا کان  فکالمه يف املقام ال خيلو من  وتوضيحه يظهر ممّا مرّ 

 نوع تشويش. 

للمبيـع مـن جهـة املنفعـة  ّيــةملا فيها مـن املال ؛سائر الصور  فصحيحةوأّما 
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حيث ّّن  ؛من جهة املنفعة املحّرمة ّيـةاملحّللة  وّن کانت تلك املنفعة أقّل من املال

احلاصـلة مـن جهـة  ّيــة  وّن کانت أقّل مـن املالّيـةاملعترب يف الصّحة مطل  املال

 املنافع املحّرمة.

ا  صّحة البيع فيها باشرتا  االنتفاع باملحّلل يف ضمن والظاهر عدم اشرت

البيع  وقد مّر من  ّيـةلعدم دليل عليه  ولعموم أدّلة الوفاء بالعقود وحلّ  ؛العقد

  بل استظهار اّدعائه اإلمجاع الشيخ استظهاره االشرتا  من احليّل يف الرسائر

راز اخلال  واإلمجاع  الکالم يف کال االستظهارين وعدم ّح عليه  لکن مرّ 

 ولعّل الصحاب مل يتعّرضوا لالشرتا  أصال .

 اشرتاط اانتفاع باملحّرم يف ضمن العقد

هل يصّح البيع مع اشرتا  االنتفاع باملحّرم يف ضمن العقد  کام ّذا باع 

 وجهان  بل قوالن:  ؟الدهن املتنّجس برش  االنتفاع به يف الکل املحّرم  أم ال

ـ تبعّيته لقاعدة أّن  M حقي  ـ وفاقا  ملا ذهب ّليه سّيدنا االأستاذوالوف  بالت

فعىل کونه مفسدا   يقع البيع  ؟الرش  الفاسد هل يکون مفسدا  للعقد أم ال

باطال   وعىل عدم کونه مفسدا   ففساده غري موجب لفساد البيع  فالبيع معه 

نتفاع خاّص حمّرم لّن املعاوضة وقعت عىل العينني  ورش  ا ؛يکون صحيحا  

 . خارج عن حقيقة املعاوضة

 قال:  هذا  ولکّن الشيخ العظم
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لّن مرجع  ؛الفساد  وّن مل نقل بإفساد الرش  الفاسد بل يمکن

االشرتا  يف هذا الفرض ّىل تعيني املنفعة املحّرمة عليه  فيکون أکل 

بإزاء ثمنه هو لّن حقيقة النفع العائد ّىل املشرتي  ؛الثمن أکال  بالباطل

 .النفع املحّرم  فافهم

يقع بإزاء املنافع  حّتى يقال: النفع العائد ّىل ال  أّن الثمن يف البيع وفیه:

املشرتي بإزاء ثمنه هو النفع املحّرم  بل الثمن يقع بإزاء نفس املبيع  والرش  

 ذکرناه.التزام يف االلتزام  ال أزيد من ذلك  ولعّل أمره بالفهم ّشارة ّىل ما 

 اشرتاط ترك اانتفاع باملنافع املحّللة

هذا کّله ّن مل يرجع ّىل اشرتا  ترك االنتفاع باملنافع املحّللة وحرص االنتفاع 

باملحّرم أو رش  ما يوجب عدم ّمکان االنتفاع باملحّلل  کام لو رش  أکل الزيت 

 ؟أو يقع باطال   النجس مثال   فهل يقع البيع صحيحا  

  يّـةلّن املبيع قد سقط عن املال ؛  عدم الصّحةM ا  لسّيدنا االأستاذوفاق ؛احلّ  

احلاصلة من تلك  يّـة  لّن الشارع بتحريمه بعض منافعه قد أسقطه عن املاليّـةاملال

 يّـةاملنافع املحّرمة  کام أّن املالك باشرتاطه عدم االنتفاع باملحّلل قد أسقطه عن املال

  ويف مثله ال ّيـةبالکلّ  ّيـةضا   فصار املبيع ساقطا  عن املالبالنسبة ّىل املنافع املحّللة أي

يف الشياء  املعتربة يف حقيقة  ّيـةبيع من رأس  فإّن املال تقع مبادلة مال بامل  فال

البيع والعقود متقّومة باملنافع کام هو الواضح  واملفروض انتفاء مجيع منافع املبيع 

  عن أن يصّح.رشعا  وعرفا   فکيا يقع البيع  فضال  

                                                           

 .11: 1. اِلكاسب 1

 .134و  135: 1اِلكاسب اِلرّرمة  .5



 1 ج/کتاب املکاسب                                                                                                                                           112

 

ّذ هو خيرجه عن کونه  ؛وبعبارة اأخرى: هذا الرش  خمالا ملقتىض العقد

 مبادلة مال بامل.

ما الفرق بني اشرتا  املنفعة املحّرمة واشرتا  ترك املنفعة املحّللة   إن قلت:

حّتى يقال يف الصورة االأوىل: ّّن صّحة البيع وفساده مبنّي عىل کون الرش  

سواء قلنا  ؛وعدمه  ويف الصورة الثانية: ّّن البيع يقع باطال  مطلقا   الفاسد مفسدا  

 بکونه مفسدا  أم ال.

لکونه  ؛الرش  يف الصورة االأوىل فاسد  وال جيوز الوفاء والعمل به قلت:

 خمالفا  للرشع القدس  ففساد البيع والعقد تابع لکونه مفسدا  أم ال.

لعدم کونه  ؛صحيحا   جيب الوفاء بهوأّما يف الصورة الثانية  کان الرش  

خمالفا  للرشع  لّن االنتفاع باملنافع املحّللة ليس واجبا  حّتى يکون اشرتا  ترکه 

خمالفا  للرشع  ومع صّحة الرش  ال جيوز االنتفاع به باملنافع املحّللة بحکم 

افعه الرش   وال جيوز االنتفاع باملنافع املحّرمة بحکم الرشع  وما سقط مجيع من

 يقع املعاوضة واملبادلة عليه.ال  ليس ماال   وما ليس ماال  

 عدم اعتبار قصد املنفعة املحّللة

هل يعترب يف صّحة البيع قصد املنفعة املحّللة  أو يعترب عدم قصد املنفعة 

کانت منفعته الرائجة والغالبة حمّرمة  فيعترب قصد  املحّرمة  أو يفّصل بني ما ّذا

کانت منفعته املحّللة غالبة  لة أو عدم قصد املنفعة املحّرمة  وما ّذااملنفعة املحلّ 

 ؟يعترب  ء من ذلك مطلقا  ال  عترب  أوفال يأو متساوية مع املنفعة املحّرمة  

مقتىض القواعد عدم اعتبار قصد املنفعة املحّللة يف صّحته يف مجيع الصور  

م دليل عىل اعتبار ذلك  فإّن لعد ؛فضال  عن اعتبار عدم قصد املنفعة املحّرمة
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ّطالقات العقود والرشو   والبيع والتجارة  خالية عن اعتبار قصد و عمومات

قصد املنفعة املحّرمة  بل سرية املترّشعة يدّل عىل  ّيـةاملنفعة املحّللة  وعن مانع

يشرتون ما له منفعة حمّرمة و عدم اعتبار  ء من ذلك  فإّن املسلمني يبيعون

سواء کانت منفعته  ؛من دون قصدهم ذلك  بل مع الغفلة عن القصد وحمّللة 

 املحّرمة أکثر أو أقّل.

 قصد املنفعة املحّرمة یّـةما استدّل به عىل مانع

 :قصد املنفعة املحّرمة بوجوه   ّيـةواستدّل عىل مانع

  من االستدالل بآية:  من الشيخ العظم M ما نقله سّيدنا االأستاذ منها:

 َاَرة  َعن َتَراض م َبْینَُکم بِاْلَباطِِل إِّا ْأُکُلوا َأْمَواَلکُ وا ت   عىل اعتبار َأن َتُکوَن جِتَ

 :M ثّم قال . قصد املنفعة املحّرمة ّيـةمانع

 .وال خيلو کالمه يف املقام من نوع تشويش

  وّذا أّن قصد املنفعة املحّرمة يف البيع معصية وحمّرم رشعا   تقریب ااستدال:

کان قصد املنفعة املحّرمة حراما   فالبيع املشتمل عىل هذا القصد أيضا  يکون 

حراما   وما کان من البيع حراما  يکون باطال   وّذا کان البيع باطال  ينطب  عليه 

 أکل املال بالباطل  فتشمله اآلية.

 ليل.ما خرج بالد ّاّل املعصية ليست بمعصية  ّيـةأّن ن ویرد علیه أّوا :

 يوجب اّتصا  البيع باحلرمة.ال  املعصية حمّرما   ّيـةأّن کون ن وثانیا :
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فال کون من أکل املال بالباطل  فال ييوجب بطالنه  ال  أّن حرمة البيع وثالثا :

 شمله اآلية.ت

بني حرمة البيع  ّيـةوالعقالئ ّيـةمنك وجود املالزمة العرف قد سب  إن قلت:

 وبطالنه.

اه سابقا  راجع ّىل احلرمة املتعّلقة بعنوان البيع ونفسه  ال املتعّلقة ما قلن قلت:

  واحلرمة يف املقام ّّنام تعّل  بقصد املنفعة بام هو خارج عن البيع ومقّدمة له

 خارج عنه.و املحّرمة الذي هو مقّدمة للبيع

ذة يف وهو العمدة: أّن املراد بالباطل والتجارة وسائر العناوين املأخو ورابعا ،

  ال ما هو باطل بحکم الرشع  أو جتارة ّيـةاآلية الرشيفة هو العناوين العرف

صحيحة بحکمه  وهلذا ترى أّن الفقهاء متّسکوا هبا لصّحة التجارة يف املوارد 

املشکوك فيها من جهة احتامل اعتبار رش  أو مانع  ولو کان املراد باآلية الرشيفة 

 يف  ء من املوارد. ما ذکر  ملا صّح االستدالل هبا

فاملراد بالباطل يف مقابل التجارة عن تراض  نحو الرسقة واخليانة والبخس 

  ومن التجارة هي تفسريه ببعضها والقامر والظلم  کام عن أيب جعفر

 .ّيـةالتجارة العرف

فعليه  يصّح االستدالل هبا لصّحة البيع  ولو مع قصد املنفعة املحّرمة  بعد ما 

لعدم ّسقا  الشارع مالّيته  حّتى  ؛بلحاظ املنفعة املحّللة ّيـةعرف ّيـةبيع مالکان للم

 البيع والتجارة والوفاء بالعقود. ّيـةيقال بتحکيم دليل اإلسقا  عىل أدّلة حلّ 

تسقط مالّيته بإسقا  ال  فإّن اليشء ّذا کان ذا منفعة حمّرمة ومنفعة حمّللة
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يف حميط الرشع وامللتزمني بالرشيعة والقانون   املنفعة املحّرمة  بل تقّل مالّيته

املحّللة  فيکون ماال  يف الرشع والعر   والتجارة به  ّاّل منفعة له ال  ّنـهفيصري کأ

 جتارة کذلك.

التجارة  بل االنتفاع به  ّيـةدخل له باملّيته  وال بامهال  وقصد االنتفاع باملحّرم

 من متفّرعات التجارة ومتأّخر عنها.

يوجب ذلك ال  اشرتى أحد سّکينا  بقصد قتل املؤمن  وباع البائع لذلكفلو 

فساد املعاوضة وصريورة أخذ املال بإزائه أکال  له بالباطل  بل يصّح بيعها وحيرم 

 عىل املشرتي اإلقدام عىل القتل.

املبيع  ّيـةأّن البائع قصد املنفعة املحّرمة  وقصده ذلك يوجب قرص مال ومنها:

ّن الشارع قد أسقط تلك املنافع  فالبيع يقع عىل ما حيث ّاملحّرمة  و يف املنافع

 ليس بامل  فيکون بيعه من أکل املال بالباطل.

باعتبار املنافع ال  اليشء ّّنام هي باعتبار منافعه املحّللة  ّيـةأّن مال ویرد علیه:

يوجب  ال املحّرمة  والباعتبار املنافع التي قصده شخص البائع  فقصد البائع

 املبيع. ّيـةعدم مال

أّن قصد املنفعة املحّرمة يف البيع من اإلعانة عىل اإلثم والعدوان  وهي  ومنها:

 .َوا َتَعاَوُنوا َعىَل ااْ ِْثِم َواْلُعْدَوانِ  منهّي عنها بقوله تعاىل:

أّن قصد املنفعة املحّرمة من دون اشرتا   ليس من اإلعانة عىل  ویرد علیه:

 يذا أّوا . والعدوان اإلثم 

ـ عىل تسليم صدق اإلعانة ـ احلرمة متعّلقة بأمر خارج عن البيع   وثانیا :

 وهذا غري موجب للبطالن.

                                                           

 .5(: 4. اِلائدة )1
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وما قيل: ّّن املحّرم بحسب اآلية الرشيفة ّّنام هو التعاون عىل اإلثم والعدوان  

 يذا بحسب القواعد. الکالم فيه. اإلعانة عليه  فسيأيت ال

 : مدلول أخبار البابثانیهام

 بحسب الروايات اخلاّصة الواردة يف الباب  فالتحقي  أهّنا أيضا  ال داللة وأّما

قصد  ّيـةفيها عىل اعتبار اشرتا  املنفعة املحّللة  وال اعتبار قصدها  وال مانع

 املنافع املحّرمة  فال خمالفة هلا مع القواعد.

عن الفأرة تقع يف السمن  بداهللموّثقة أيب بصري  قال: سألت أبا ع فمنها:

إن کان جامدا  فیطرحها وما حوهلا، ویؤکل ما »أو يف الزيت  فتموت فيه  قال: 

 .«بقي، وإن کان ذائبا  فأرسج به، وأعلمهم إذا بعته

وهي ّّنام تدّل عىل وجوب ّعالم املشرتي بعد وقوع البيع  وال داللة فيها عىل 

ة املحّللة  وال عىل وجوب اإلعالم قبل البيع  بل االشرتا   وال عىل قصد املنفع

لو کان مراده و هو اإلعالم بعد البيع. «وأعلمهم إذا بعته»قال:  ظاهر قوله

اإلعالم حني البيع أو حني ّرادته  لکان عليه أن يشرت  کذلك  وجيعل أحدمها 

إذا »ل رشطا  لألمر باإلعالم  بأن يقول: وأعلمهم حني البيع أو حني ّرادته  ومح

 عىل ّذا أراد البيع خال  الظاهر. «بعته

يف جرذ مات يف  موّثقة معاوية بن وهب وغريه  عن أيب عبداهلل  ومنها:

 .«بعه وبّینه ملن اشرتاه، لیستصبح به» زيت ما تقول يف بيع ذلك؟ قال:

                                                           
 .553ـ  551الم يف الصفرة: . سيتيت الك1

؛ وسائل الشيدة 33، باب الغرر واِلجازلة ورشاء الرسقة...، احلديث 445/ 151: 1. التهذيب 5

 .3، احلديث 4، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 14: 11

؛ وسائل الشيدة 35، باب الغرر واِلجازلة ورشاء الرسقة...، احلديث 151/443: 1. التهذيب 3

 .5، احلديث 4، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 14: 11
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داللة فيها عىل أزيد من وجوب اإلعالم بعد ال  وهذه الرواية أيضا  کسابقتها 

البيع  من دون الداللة عىل وجوبه قبله  بل هي أظهر من سابقتها يف ذلك  کام ال 

خيفى  حيث جعل التبيني بعد البيع  من دون اشرتاطه به بأن يقول: وبّينه ّذا 

 بعته  نحو ما يف املوّثقة.

من اخلربين ـ ملغاة  کون اإلعالم بعد البيع ـ الظاهر ّيـةلکن خصوص

حيث ّّن املتفاهم العريّف من وجوب  ؛بمناسبة احلکم واملوضوع والتفاهم العريفّ 

ّعالم املشرتي کونه جمعوال  حتّفظا  واحتياطا  عىل عدم انتفاع املشرتي منه يف 

قضاء  إلطالق  ؛املنافع املحّرمة  من دون ارتباطه بالبيع  ولذلك جيب اإلعالم

 عدم قصد البايع ّرساج املشرتي. اخلربين ولو مع

  قال: سأله سعيد رواية ّسامعيل بن عبد اخلال   عن أيب عبداهلل ومنها:

أنا حارض  عن الزيت والسمن والعسل تقع فيه الفأرة  فتموت  و العرج السامن 

 ....«للّساجملن تبنّی له، فیبتاع  إّا أّما الزیت فال تبعه »کيا يصنع به؟ قال: 

 اإلعالم وّرساج املشرتي. ّيـةداللة فيها عىل رشطال  الرواية أيضا  وهذه 

أّن هذه الرواية تدّل عىل اشرتا  قصد اإلرساج  بل اشرتا   وقد یتوّيم

ّذا ابتاع املشرتي لإلرساج  فام کان  ّاّل لّن البيع قد تعّل  به النهي  ؛رشطه

النهي عن  ء يف  ء يدّل املشرتي مل يقصد اإلرساج کان بيعه منه منهّيا  عنه  و

  فقصد ّيـةذلك اليشء  کام أّن المر بيشء يف  ء تدّل عىل الرشط ّيـةعىل مانع

 اإلرساج أو رشطه معترب يف البيع.

بفهم العر  ملناسبة احلکم واملوضوع مقتضية لکون  ّيـةلکن ّلغاء اخلصوص

ا  احتياطّيا  حتّفظّيا  يف وجوب التبنّي يف هذه الرواية ـ کالروايتني السابقتني ـ وجوب

                                                           

 .314. تقّدم خترجيها يف الصفرة: 1
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تدّل عىل ال  البيع  حتّفظا  واحتياطا  لعدم انتفاع املشرتي به يف املنافع املحّرمة  فهي

 أزيد ممّا تدّل عليه الروايتني السابقتني.

وملزيد التوضيح يف هذا احلديث وما مّر يف السابقني عليه  نقول: يف احلديث 

 احتامالت:

 ستفاد منها اعتبار البيان يف صّحة البيع حينه.ما قيل بأّن امل أحديا:

 أن يکون املراد وجوب اإلعالم قبل البيع ليکون البيع لغاية اإلرساج. ثانیها:

يکون وجوب اإلعالم مربوطا  بالبيع أصال   بل يکون واجبا  لن ال  أن ثالثها:

احلرام   يتحّرز املشرتي عنه يف االستعامالت املرشوطة بالطهارة وعدم وقوعه يف

ومقتىض المود عىل ظاهرها  وّن کان هو الّول ـ أي اعتبار االشرتا  والتبيني 

يف متن العقد يف الصّحة  واعتبار ّرساج املشرتي أيضا   فيکون ّرشادا  ّىل بطالن 

البيع مع اإلخالل بأحدمها ـ لکّن املستفاد منها عرفا  هو خالفه  حيث ّّن املتبادر 

وجوب التبيني ّّنام هو لعدم وقوع املشرتي يف احلرام  وّن کان  منها أيضا  هو أنّ 

يبنّي ذلك ربام يقع فيه  بل ربام يوجب العرس واحلرج عليه  لو مل ّنـهعن جهل  فإ

 لو تبنّي بعد االستعامالت کونه نجسا .

نعم  قّرر يف حمّله أّن الوامر والنواهي املتعّلقة باملعامالت وأجزائها ّرشاد ّىل 

بر ما ال يؤکل حلمه  لکال  املنهّي عنه  مثل ّيـةاملأمور به ومانع ّيـةجزئ  نّـهتصّل يف و 

 ّّنام يتّم ّذا مل يکن هناك قرينة توجب رص  ظهورها عن ذلك  کام يف ما نحن فيه.

ال تعارض بني هذه الروايات باعتبار أّن الّولتني  ّنـهّذا عرفت هذا  عرفت أ

بعد البيع  أّما االأوىل فواضح  وأّما الثانية  فألهّنا تدالّن عىل وجوب اإلعالم 

تدّل عىل وجوب ّعالم املشرتي  فالبّد أن يکون بعد حتّق  البيع والرشاء  

ملا عرفت  ؛بعد البيان ّاّل والخرية داّلة عىل اعتباره قبل البيع والنهي عن البيع  
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قطع النظر عن  أّن ذلك ّّنام هو مع المود عىل ألفاظ هذه الروايات  مع

 القرائن  وأّما معها  فکّلها داّلة عىل أمر واحد.

 وعىل فرض تعارضهام  فمقتىض المع بينهام هو ما ذکرناه أيضا .

 التبيني للبيع. ّيـةأّن هذه الروايات ال تدّل عىل رشط فتلّخص

للبيع  بل وجوب اإلعالم جيري يف سائر  ّيـةخصوصال  ّنـهومنه يعلم: أ

من  ّيـةلوحدة املنا   وّلغاء اخلصوص ؛املعامالت حّتى اهلبة أيضا  املعاوضات و

 البيع ّىل سائر املعاوضات واملعامالت.

 بعد الواب عن الروايات بام ذکرناه  قال: M ّّن سيّدنا االأستاذ ثمّ 

واإلنصا  أّن الروايات متوافقة املضمون  والظاهر من مجيعها ـ بقرينة املقام 

 ملحض التحّرز  والبيع لغاية غري الکل کاالستصباح  ـ أّن لزوم التبيني

 االستصباح للصّحة  وهو ظاهر. غري دخالة فيه أو يف قصد من

ويمکن االستشهاد لعدم جواز البيع مع قصد االنتفـاع بـاملحّرم بروايـة 

ّّن : »ّي   والنبـوّي   بل بالرضـو  ودعائم اإلسالمالعقول حتا

  وقولـه: «ّّن الذي حّرم رشبه حّرم ثمنه»وقوله:   «ّذا حّرم... اهلل

                                                           

 .331. حتف الدقول: 1

 .53، احلديث 5، كتاب البيوع، الفصل 14: 5. دعائم اإلسالم 5

 ، كتاب التجارة والبيوع واِلكاسب.544. لقه الرضا: 3

 .54، احلديث 515: 3؛ و33، احلديث 354و ص ؛ 341، احلديث 114: 5. عوايل اللئايل 5

، باب الغرر 134/441: 1؛ التهذيب 5، باب بيع الدصري واخلمر، احلديث 534: 4. الكايف 4

، كتاب التجارة، أبواب ما 553: 13؛ وسائل الشيدة 15واِلجازلة ورشاء الرسقة...، احلديث 

، ويف «الذي حّرم رشهبا حّرم ثمنها إنّ ». ويف اِلصادر كّلها: 1، احلديث 44يكتسب به، الباب 

 «.قد حرم ثمنها»التهذيب: 
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  املحمولة بأمجعها عىل التحـريم «ّّن اهلل ّذا حّرم أکل  ء حّرم ثمنه»

 مع قصد الفساد.

جيوز بيعه ال  ّذا غىل ّنـه  الداّلة عىل أوبالروايات الواردة يف العصري

 ممّن جيعله حراما .

حمولة عىل ما ّذا کان البيع لجل   املوروايات حرمة بيع اخلمر

 الفساد.

 .  ّىل غري ذلك وبعض الروايات الواردة يف الارية املغنّية

لضعا ما دّلت  ؛وهي وّن مل تبلغ حّد استفادة احلکم جزما  يف املقام

وقصور غري الضعيا عن ّثبات احلکم للمتنّجس  لکّن احلکم بالصّحة 

ته ملذاق الرشع  تأّمل  فال يرتك االحتيا  جرأة  سّيام مع الظّن بمخالف

 .فيه

يستفاد من  غاية ما   لکن ينبغي االلتفات ّىل أنّ M ولقد أجاد فيام أفاده

الروايات هو حرمة البيع بقصد املنفعة املحّرمة ّذا کان املتبايعان کالمها قصدا 

ون ما ّذا املنفعة املحّرمة  أو قصد خصوص املشرتي ذلك  مع علم البائع به  د

 ؛قصد البائع ذلك  دون املشرتي  أو کان االنتفاع باملنافع املحّرمة مغفوال  عنها

                                                           
، كتاب التجارة، أبواب ما 13: 13؛ مستدرك الوسائل 554، احلديث 141: 1. عوايل اللئايل 1

 «.إّن اهلل إذا حّرم عىل قوم أكل يشء حّرم عليهم ثمنه». وليهم: 4، احلديث 4يكتسب به، الباب 

 .41، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 551: 11. وسائل الشيدة 5

 . 44، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 553: 11. وسائل الشيدة 3

 .1ـ  5، احلديث 14، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 155: 11. وسائل الشيدة 5

 .41به، الباب ، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب 554: 11. راجع: وسائل الشيدة 4

 .131و  134: 1. اِلكاسب اِلرّرمة 4
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لبعد ترّتب احلرام والفساد عليه يف الصورتني  فعىل هذا  کان الصور أربعة: 

ثنتني منها ّروايات  ووالعنها يف الرشيعة حسب مذاق الرشع  ّي ثنتني منها منهّ

 غري متعّل  للحرمة.

 يف وجوب اإلعالم الذي کان هو الظاهر من بعض الخبار :الثاين املوضع

أي وجوبه الرشطي   ؛بطالنه برتکهو والبحث فيه يکون تارة يف صّحة البيع

هل جيب مطلقا   حّتى بالنسبة ّىل العامل  ّنـهواأخرى يف التکليفّي منه  من حيث ّ

خمتّص بغريمها  ّنـهّبدّيا   أو ألکونه نفسّيا  تع ؛يبايل عنهاال  بنجاسة الدهن أو من

لکونه نفسّيا  حتّفظّيا  احتياطّيا   فالکالم يف املوضع  ؛ممّن حيتمل فيه تأثري اإلعالم

 يتّم يف مبحثني:

الظاهر عدم القول بالوجوب الرشطي  کام أّن الظاهر أيضا   املبحث األّول:

من عدم داللتها  ملا مرّ  ؛لعدم الدليل عليه  ال من الخبارو لألصل  ؛عدمه

 .بطل البيع برتکهفال يعىل ذلك  وال من غريها  کام هو املعلوم الواضح  

وأّما بناء  عىل وجوبه کذلك  فرتکه موجب لبطالن البيع  وانتفاء املرشو  

 بانتفاء رشطه.

ينبغي اإلشکال يف ال  نعم  بناء  عىل اشرتا  االستصباح واإلرساج أو قصده 

لعدم کونه رشطا    ؛ عالم وعدم بطالن البيع برتکه ـعدم وجوبه ـ أي اإل

سيّام عىل ال  واشرتاطهام غري متوّقا عىل العلم بالنجاسة  لتحّق  االشرتا  

عن  مستقال  من العلم بالنجاسة واالشرتا  يکون  کال  النحو الّول  حيث ّّن 

مور من االأ  ّنـهاآلخر والتوّقا يف العمل بالرش  عىل ذلك العلم  حيث ّ

                                                           

 .315. مّر اِلوضع األّول يف الصفرة: 1

 .354ـ  355. مّر يف الصفرة: 5
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بالعقد واالشرتا  االعتباري  ال  الدخيلة فيه  مربو  بمقام التکوين واخلارج 

 خيفى.ال  کام

من لزوم اإلعالم عىل القول  ما ذکره الشيخ ّيـةوبذلك يظهر عدم متام

لتوّقا القصد عىل العلم بالنجاسة  لعدم التوّقا  کام  ؛باشرتا  االستصباح

 عرفت.

وجهه من االختال   فمّدعاه وجوب اإلعالم و عاههذا مضافا  ّىل ما بنّي مدّ 

 وجهه توّقا القصد عىل اإلعالم  وهذا کام ترى.و عىل اشرتا  االستصباح 

أّن الخبار ظاهرة يف الوجوب الرشعّي النفيّس  قد مرّ  :املبحث الثاين

أي لغاية التحّفظ عن وقوع املشرتي يف احلرام واالبتالء  ؛التحّفظّي االحتياطّي 

بالنجس. فعليه ال جيب ذلك ّذا علم بعدم ابتالئه به بالرشب واملالقات 

يبايل ال  لکونه ممّن ؛ونحومها  بل ال جيب مع علمه بعدم تأثري اإلعالم فيه

 هنا يف جواز البيع منه أو تسليطه عليه يف الفرض.ابالدين  وليس الکالم ه

أن يعلمه بعد حتويل باعه مع الغفلة عن عدم مباالته وأراد  ّنـهولو فرض أ

 ؛يبايل بالنجس وال تأثري إلعالمه  مل جيب عليه ذلكال  ّنـهالزيت  ثّم بعده علم بأ

يکون ال  ّنـهبمعنى أ ؛له ّيـةلّن وجوب اإلعالم نظري وجوب االحتيا   ال نفس

 اإلعالم ذا مصلحة يف نفسه  وّن کان الوجوب نفسّيا  بمعنى آخر.

ىل أمر آخر  ومع حصوله عىل أّي حال أو عدم وبالملة  وجوبه للتوّصل ّ

حصوله کذلك  ال جيب  نظري وجوب المر باملعرو  والنهي عن املنکر  فإهّنام 

 مع عدم احتامل التأثري ال جيبان  کام هو الواضح.

بعد استظهاره ذلك من بعض الخبار  استظهر منه أيضا    الشيخ العظمو

                                                           
 .355ـ  353. مّر يف الصفرة: 1



 129                                                                                                               الدهن املتنّجس          بيعالنوع الّول/

 

 بام يعطى ّذا کان انتفاع الغالب فيه حمّرما   قال:   وهو ّعالم الاهلّيـةقاعدة کلّ 

ففيه ّشارة ّىل وجوب ّعالم الاهل بام يعطى  ّذا کان االنتفاع الغالب 

قال:  ّنـهبه حمّرما   بحيث يعلم عادة وقوعه يف احلرام لوال اإلعالم  فکأ

 .يقع يف احلرام الواقعي برتکك اإلعالم لئاّل أعلمه 

ـ  ّيـةيستفاد من روايات الباب ـ من جهة ّلغاء اخلصوص أّن غاية ما وفیه:

وجوب ّعالم الاهل بام يعطى  ّذا کان االنتفاع الغالب به هو الکل املحّرم  

 ّيـةلعدم اخلصوص ؛بحيث يعلم عادة وقوعه يف الکل املحّرم لوال اإلعالم

عرفا  هو عدم  للدهن عرفا   وعدم الفرق بينه وبني غريه  حيث ّّن املنا  املتفاهم

 وقوعه يف الکل املحّرم.

وأّما ّلغائها من مورد الخبار ـ وهو ّعطاء الدهن املتنّجس  الغالب فيه 

االنتفاع بالکل املحّرم ـ ّىل مطل  ّعطاء ما يکون الغالب فيه االنتفاع املحّرم  

 ةّيـملا يف الکل من اخلصوص ؛وّن مل يکن أکال   کاللبس النجس مثال   فممنوع

أو احتامهلا  فإّن أکل املحّرم  وکذا رشبه مؤّثر يف الروح والنفس  وهلذا حرم أکل 

والتعّدي من الکل  ّيـةبعض املأکوالت واملرشوبات  فال يمکن ّلغاء اخلصوص

 ّيـةاملحّرم ـ الوارد يف هذه الروايات ـ ّىل مثل اللبس واستفادة تلك القاعدة الکلّ 

بإحراز عدم    فإّن اإللغاء منو   ّيـةت من اخلصوصملا عرف ؛التي ذکرها الشيخ

   وال أقّل من احتامله.ّيـةاخلصوص

نعم  ّرساء احلکم من البيع ّىل کّل ّعطاء  ومن الدهن ّىل کّل مأکول  بل ّىل 

للبيع  وال للدهن  وال  ّيـةلعدم اخلصوص ؛مرشوب  تاّم ويف حمّلهو کّل مأکول

ملغاة بنظر  ّيـةملنا  يف الميع واحد  واخلصوصلألکل بالنسبة ّىل الرشب  فإّن ا
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 العر  وفهمه من الخبار.

 استدال الشیخ إلثبات القاعدة

 :إلثبات ما رامه من القاعدة العاّمة بوجوه   وکيا کان  فاستدّل الشيخ

الخبار املتفّرقة الکثرية الداّلة عىل حرمة تغرير الاهل باحلکم أو  أحديا:

 شارة ّىل القاعدة  قال:املوضوع  ففيها اإل

 ويشري ّىل هذه القاعـدة کثري من الخبار املتفّرقـة الداّلـة عىل حرمة تغرير

أّن من أفتى »الاهل باحلکم  أو املوضوع  يف املحّرمات  مثل ما دّل عىل 

 .«بغري علم حلقه وزر من عمل بفتياه

ومحله عىل فإّن ّثبات الوزر للمبارش من جهة فعل القبيح الواقعّي  

 .املفتي من حيث التسبيب والتغرير

ال ّشارة يف مثل الرواية عىل لزوم ّعالم العامل الاهل  ّنـهأ ویرد علیه أّوا :

حيث ّّن الظاهر منه کونه يف مقام بيان  ؛کون مربوطا  بهوال ي يرتکب احلرام  لئاّل 

 ّاّل يکون ال    وذلكاشرتاك املفتي مع املستفتي فيام کان عمله بالفتوى وزر عليه

لعدم  ؛مع علمه ببطالن الفتوى  ال مطلقا   وّن کان هو جاهال  ببطالن الفتوى

کون مثل اخلرب يف مقام بيان ذلك  بل کان يف مقام بيان االشرتاك بعد ثبوت 

 الوزر والفراغ منه.

 ا .ثانیـ عىل تسليم اإلطالق ـ البّد من التقييد عقال   بالعامل بالبطالن  ّنـهول

يقاوم ال  لقاعدة قبح العقاب بال بيان  والظاهر وأّن الوزر عىل الاهل خمالا  

                                                           

 .5، كتاب القضاء، أبواب صفا  القايض، الباب 54: 51. راجع: وسائل الشيدة 1

 . 15و  13: 1. اِلكاسب 5
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الربهان  ومن املحتمل کون املراد من الوزر هو الوزر الدنيوي  ال العذاب 

  ثالثا . االأخروّي 

سواء کان مطابقا  للواقع أو خمالفا  له   ؛ولّن الفتوى بغري العلم حرام مطلقا  

 رابعا .مل به  أم ال وسواء وجد من ع

من أفتى » :کام يدّل عليه صحيحة أيب عبيدة احلّذاء  قال: قال أبو جعفر

الناس بغري علم، وا يدى  من اهلل، لعنته مالئکة الرمحة، ومالئکة العذاب، وحلقه 

 .«وزر من عمل بفتیاه

 أّناك عن خصلتنی فیهام»: ورواية مفّضل بن مزيد  قال: قال أبو عبداهلل 

 .«يلك الرجال: أّناك أن تدین اهلل بالباطل، وتفتي الناس بام ا تعلم

 ومثلهام روايات اأخر.

 ؛ففي هذه الخبار بإطالقها داللة عىل عدم جواز الفتـوى بغـري علـم مطلقـا  

سواء وجد من عمل هبا أم ال  وسواء کان خمالفا  للواقع أم مطابقا  هلا  فاحلرمة يف 

لقضاء بغري علـم  کـام ورد يف مرفوعـة حمّمـد بـن خالـد  عـن أيب اإلفتاء نظري ا

ىض ـ: رجـل قـنّــةالقضاة أربعة، ثالثة يف النـار، وواحـد يف اجل»  قال: عبداهلل

ىض بجـور ويـو ا یعلـم، فهـو يف النـار، ـبجور ويو یعلم، فهو يف النار، ورجل ق

حلّق ويو یعلم، فهو ىض باـرجل قو و ا یعلم، فهو يف النار،ـورجل قىض باحلّق وي

                                                           

، كتاب القضاء، 54: 51؛ وسائل الشيدة 5، باب أّن اِلفتي ضامن، احلديث 541: 1. الكايف 1

 .1، احلديث 5أبواب صفا  القايض و...، الباب 

؛ وسائل «عن مفّضل بن يزيد»، وليه: 1، باب النهي عن القول بغري علم، احلديث 55: 1. الكايف 5

 . 5، احلديث 5ايض و...، الباب ، كتاب القضاء، أبواب صفا  الق54: 51الشيدة 

 .5، كتاب القضاء، أبواب صفا  القايض و...، الباب 54: 51. راجع: وسائل الشيدة 3
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 احلديث.  «...نّـةيف اجل

  وال نظر هلا ّىل الشبهات ّيـةولّن هذه الروايات مربوطة بالشبهة احلکم

 خامسا . ّيـةاملوضوع

والحتامل أن يکون الطعن عىل من أفتى بالقياس واالستحسان وعمل الناس 

املرتکب للحرام فيکون املقصود: أّن للعامل  سادسا ،بفتياه  مع علمهم بذلك 

وزرا  ونظري وزره عىل املفتي بغري علم وال هدى من اهلل تعاىل  نظري ما ورد يف 

حسنة فله أجر من عمل هبا  ومن سّن  نّـةالروايات املتعّددة من أّن من سّن س

 .سّيئة فله وزر من عمل هبا نّـةس

غري نقصان عن  فإّن املراد من حتميل وزره عليه بقرينة مقابله حتميله عليه من

 ربط هلا بقاعدة التغرير. وزره. وعليه فال

وحيتمل بعيدا  أن يکون املراد  التشديد عىل املفتي املذکور  بأّن لعنته مالئکة 

الرمحة والعذاب  وعليه أوزار من عمل بفتياه  کان الوزر من العمل هبذه الفتيا 

 ني واآلخرين.أو غريه نظري أن يقال: من عمل کذا کان عليه وزر الّول

وعىل کّل منهام  فال ربط لمثال الرواية بام نحن فيه ممّا يکون يف ترك اإلعالم 

 التسبيب ّىل املحّرم  أو مع التغرير.

عىل محل الرواية عىل  ّنـهفهذا االحتامل هو الظاهر  حيث ّ وکیف کان،

                                                           

، باب أصناف القضاة ووجوه 3/4 :3؛ الفقيه 1ناف القضاة، احلديث ، باب أص541: 1. الكايف 1

اة واِلفتني، ، باب من إليه احلكم وأقسام القض514/413: 4؛ التهذيب 1للركم، احلديث 

، كتاب القضاء، 55: 51؛ وسائل الشيدة «وهو ّليدلم أّنه قىض باجلور»، وليه إضالة: 4احلديث 

 .4، احلديث 5أبواب صفا  القايض و...، الباب 

، كتاب األمر باِلدروف والنهي عن اِلنكر، أبواب األمر والنهي، 115: 14. راجع: وسائل الشيدة 5

 .14الباب 
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ع ـ فال وزر اإلفتاء الائز وعمل العامل بفتياه وبقوله ـ اعتامدا  عىل العقل والرش

وزر له  بل يکون مثابا  لطاعته ال  لکونه جاهال  معذورا   رضورة أن ؛عىل العامل

أي وزر العمل عىل  ؛والعمل بتکليفه الظاهرى. ومحله عىل الوزر التقديري

 للظاهر. فرض عدم معذورّيته  خمالا  

عىل ّمام  الروايات الداّلة عىل أّن وزر تقصري صالة املأمومني أو ّثمهم ثانیها:

 الامعة.

ولیس من إمام یصيّل »:   قالففي مرسلة التحا  عن عيّل أمرياملؤمنني

 احلديث.  «کان علیه أوزاريم... إّا بقوم فیکون يف صالهتم تقصري 

 .«کان إثم ذلك علیه إّا فیکون يف صالته وصالهتم نقص »ويف رواية اأخرى: 

 ا»له الشيخ العظم  نقال  باملعنى: ويف صحيحة معاوية بن وهب  عىل ما نق

 .«أن یصيّل هبم جنبا   إّا یضمن اإلمام صالهتم 

ال وزر وال ّثم وال تقصري عىل  ّنـهـ مضافا  ّىل ما فيها من الضعا ـ أ وفیه:

لکوهنم جاهلني بتقصري اإلمام يف صالته  واحلمل عىل التقديري منها  ؛املأمومني

اهر کون املراد منها الضامن باإلعادة  کام يشهد عليه ترى  فال يبعد  بل الظ کام

 بعض الخبار:

ومن صىّل بقوم »ـ يف حديث ـ قال:  کصحيحة احللبي  عن أيب عبداهلل

ويو جنب، أو عىل غري وضوء، فعلیه اإلعادة، ولیس علیهم أن یعیدوا، ولیس علیه 

                                                           
 .111. حتف الدقول: 1

 .555: 4؛ رشح ّنج البالغة ّلبن أيب احلديد 13ـ  15: 44. برار األنوار 5

ّل »، وليه: 133، باب لضل اِلساجد والصالة ليها و...، احلديث 511/413: 3. التهذيب 3

، كتاب 313: 4؛ وسائل الشيدة «يضمن أّي يشء يضمن؟ إّّل أن يصيّل هبم جنبًا أو عىل ليه طهر

 .4، احلديث 34ة اجلمعة، الباب الصالة، أبواب صال
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 احلديث. «..أن یعلمهم، ولو کان ذلك علیه هللك.

  عن رجل صىّل بقوم رکعتني  ثّم فأخربهم زرارة  عن أحدمهاوصحيحة 

 .«لیس عىل اإلمام ضامن ّنـهیتّم القوم صالهتم، فإ»مل يکن عىل وضوء؟ قال:  ّنـهأ

 ا  ـن الرجل أّم قومـع داهللـال: سألت أبا عبـد بن مسلم  قـوصحيحة حممّ 

 .«يو، وا یعیدون یعید»وهو عىل غري طهر  فأعلمهم بعد ما صّلوا  فقال: 

 .ومثل هذه الروايات روايات اأخرى

من  إّا ا تعاد الصالة »ملوافقتها مع حديث:  ؛والرتجيح هلذه الخبار

   وملخالفتها مع العاّمة.«مخسة

: أيضمن اإلمام ففي صحيحة معاوية بن وهب  قال: قلت ليب عبداهلل

يشء  يّ یضمن، أ ا» ضمن؟ فقال:ي ّنـهصالة الفريضة  فإّن هؤالء يزعمون أ

                                                           

، كتاب 311: 4؛ وسائل الشيدة 141، باب اجلمعة ولضلها، احلديث 545/1111: 1. الفقيه 1

 .1، احلديث 34الصالة، أبواب صالة اجلمعة، الباب 

؛ الفقيه 3، باب الرجل يصيّل بالقوم وهو عىل غري طهر أو لغري القبلة، احلديث 314: 3. الكايف 5

، باب لضل 541/115: 3؛ التهذيب 111، باب اجلمعة ولضلها، احلديث 545/1541: 1

، باب اإلمام إذا سّلم 554/1414: 1؛ اّلستبصار 15اِلساجد والصالة ليها و...، احلديث 

، كتاب الصالة، أبواب صالة 311: 4؛ وسائل الشيدة 5ينبغي له أن ّل يربح حّتى...، احلديث 

 ، ويف كّل اِلصادر تفاو  يسري.5يث ، احلد34اجلمعة، الباب 

؛ وسائل 1، باب الرجل يصيّل بالقوم وهو عىل غري طهر أو لغري القبلة، احلديث 314: 3. الكايف 3

 .3، احلديث 34، كتاب الصالة، أبواب صالة اجلمعة، الباب 315: 4الشيدة 

 .34باب ، كتاب الصالة، أبواب صالة اجلمعة، ال311: 4. راجع: وسائل الشيدة 5

، باب تفصيل ما تقّدم 145/411: 5؛ التهذيب 11، باب القبلة، احلديث 141/441: 1. الفقيه 4

، كتاب الصالة، 315: 5؛ وسائل الشيدة 44اِلفروض و...، احلديث  ذكره يف الصالة من

 .1 ، احلديث1 القبلة، الباب أبواب
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 .«أن یصيّل هبم جنبا  أو عىل غري طهر إّا یضمن؟ 

  قال: سألته عن البهيمة  البقرة رواية أيب بصري  عن أيب عبداهلل ثالثها:

وغريها  تسقى أو تطعم ما ال حيّل للمسلم أکله أو رشبه  أيکره ذلك؟ قال: 

 .«نعم یکره ذلك»

 لبهائم ّشعار بحرمته بالنسبة ّىل املکّلا.ويف کراهة ذلك يف ا

ويؤّيده أّن أکل احلرام ورشبه من القبيح  ولو يف حّ  الاهل  ولذا يکون 

ّذ لو کان للعلم دخل يف قبحه  مل حيسن  ؛ه مطلوبا  مع الشّك ـاالحتيا  في

فيکون ّعطاء النجس للجاهل املذکور ّغراء بالقبيح  وهو  حينئذ  االحتيا . و

 . ال  قبيح عق

من کونه سؤاال  عن کراهة  ؛يف الرواية احتامالن أّن مورد السؤال :ویرد علیه

من کونه سؤاال  عن و سقي البهيمة أو ّطعامها ممّا ال حيّل للمسلم أکله أو رشبه 

حيّل للمسلم أکله أو رشبه  نظري ال  کراهة حلم البهيمة التي تسقى أو تطعم ممّا

لة  ومع االحتامل االستدالل هبا عىل مّدعى حرمة أکل حلم اإلبل الـالّ 

غري تاّم  بل الظاهر أهّنا ظاهرة يف االحتامل الثاين  أي کراهة أکل  الشيخ

وذلك  لّن السؤال عن البهيمة: البقرة  ؛حلمها  فال ارتبا  هلا بمورد البحث

 يذا أّوا .وغريها  ال عن عمل املکّلا: السقي واإلطعام. 

                                                           

؛ وسائل الشيدة 133..، احلديث ، باب لضل اِلساجد والصالة ليها و.511/413: 3. التهذيب 1

 . 4، احلديث 34، كتاب الصالة، أبواب صالة اجلمعة، الباب 313: 4

؛ وسائل 535حيرم، احلديث  حيّل من ذلك وما ، باب الذبائح واألطدمة وما115/511: 1. التهذيب 5

 . 4يث ، احلد14، كتاب األطدمة واألرشبة، أبواب األرشبة اِلرّرمة، الباب 341: 54الشيدة 

 . 15: 1. راجع: اِلكاسب 3
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مطلقه  ال  بالبقرة وغريها من احليوان املأکول اللحم وختصيص البهيمة

 ثانیا .العّم من املأکول وغريه 

 ّي مبنال  للمفعول ّي وکون التعبري يف السؤال عن السقي واإلطعام بفعل مبن

 ثالثا .للفاعل 

دليل عىل حسن االحتيا  يف ال  ّنـهمضافا  ّىل أ وأّما ما جعله مؤّیدا ، ففیه:

مع التمّکن من الفحص والبحث  بل عليه  ّيـةالبدو ّيـةالشبهات املوضوع

 ّيـةاحلکم ّيـةدليل عىل حسن االحتيا  يف الشبهات البدوال  الفحص  وکذلك

 مع التمّکن من االجتهاد أو التقليد  بل عليه العمل هبام  بل االحتيا  الکامل

ترى ال  للوسوسة  وهي غري مطلوبة  بل مرجوحة. أ يف مجيع املوارد مستلزم  و

عن البن  فقلت ّىل ما روي يف البن عن أيب الارود  قال: سألت أباجعفر

أمن أجل مکان واحد جيعل فیه »جيعل فيه امليتة؟ فقال:  ّنـهله: أخربين من رأى أ

میتة فال تأکل، وإن مل تعلم فاشرت وبِع  ّنـهاملیتة حّرم يف مجیع األرضنی؟ إذا علمت أ

ض السوق فأشرتي هبا اللحم والسمن واجلبن، واهلل ما أظّن وُکل، واهلل إيّن ألعرت

 .«کّلهم یسّمون: يذه الرببر، ويذه السودان

يدّل عىل قبح ارتکاب احلرام بالنسبة ّىل الاهل ال  وأّن حسن االحتيا 

للزم عىل الشارع املقّدس  لو کان قبيحا   ّنـهل ؛والشاّك  بل يدّل عىل عدم قبحه

الحتيا  بالنسبة ّىل الاهل والشاّك أيضا   فإّن اإلذن من أن حيکم بوجوب ا

 .الشارع يف ارتکاب القبيح قبيح  

 من الوجوه وتأييده ببعض آخر  مرّ  ـ بعد استدالله للقاعدة بام والشيخ

                                                           
، كتاب األطدمة واألرشبة، 111: 54؛ وسائل الشيدة 415، احلديث 514/1114: 5. اِلراسن 1

 «.لال تتكل»بدل: « لال تتكله»، وليه: 4، احلديث 41أبواب األطدمة اِلباحة، الباب 

 . مّر آنفًا.5
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هي وجوب ّعالم العامل  الاهل باحلرمة مع التسبيب وعدم وجوبه مع عدمه و

 بقوله: أيضا  ـ نقل االرتقاء من القاعدة

بل قد يقال: بوجوب اإلعـالم  وّن مل يکـن منـه تسـبيب  کـام لـو رآى 

يف أجوبـة  عــاّلمةنجسا  يف يده يريـد أکلـه  وهـو الـذي رّصح بـه ال

  حيـث سـأله سـّيد املهنّـا عّمـن رآى يف ثـوب املصـيّل ّيـةاملسائل املهنّائ

لکـن   لوجوب النهي عن املنکر ؛جيب اإلعالم ّنـهنجاسة  فأجاب بأ

 .ّثبات هذا مشکل  

  فإّن التکليا عيلّ أّن الاهل حني جهله ليس مکّلفا  بالتکليا الف وفیه:

منکرا  حّتى جيب عىل العامل  مرفوع عنه  فليست صالته مع ذلك الثوب النجس

اإلعالم من باب النهي عن املنکر  بل صالته مع جهله بالنجاسة حمکومة 

 عـاّلمةهو فعل الصالة  فام أجابه الو عرو  امل ّاّل بالصّحة  فال يصدر منه 

من وجوب اإلعالم  لوجوب النهي عن املنکر  عجيب  وأعجب منه ما أفاده 

 .ممنوع   ّنـهمشکل   ومل يقل: ّ ّنـهبأ  الشيخ العظم

هو الکالم يف خصوص حکم اإلعالم يف املسألة  لکن نتعّرض للکالم  يذا کّله

تبعا  للعلمني   ؛ املختّصة باملسألة  وّن کان خارجا  عنهاالغري يّـةفيه عىل نحو الکلّ 

  ونقول: يظهر من الشيخ أّن صور املسألة Mالشيخ العظم والسيّد االأستاذ 

 أربعة:

 کون فعل الشخص عّلة تاّمة لوقوع احلرام يف اخلارج.  أحديا:

 کونه سببا  لذلك. ثانیها:

                                                           

 .43، اِلستلة 51ـ  54. أجوبة اِلسائل اِلهنّائّيـة: 1
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 کونه رشطا  له. ثالثها:

 بيل عدم املانع.کونه من ق رابعها:

 املحّق  اإليرواين بقوله: أورد علیهو

مع صدور الفعل حراما  مّتصفا  باحلرمة  ّنـهطائل حتته  فإال  هذا التشقي 

   کّل مقّدماته من الغري تکون حمّرمة.ّيـةالفعل

فبعنـوان اإلعانـة عـىل اإلثـم  وأّمـا مقّدماتـه  ّيــةأّما مقّدماتـه الوجود

 النهي عن املنکر. فبعنوان ترك ّيـةالعدم

ومع صدور الفعل حالال  ـ ّّما الضطرار من الفاعـل ّىل ارتکابـه  ولـو 

اضطرارا  ناشئا  من محل هذا له عىل ذلك  أو للجهل منه بـاحلکم جهـال  

للبحـث فعـال    حمال  يعذر فيه  أو لهل منه باملوضوع ـ کان کّل مقّدماته 

 وال يرتفع اإلشکال هبذا التقسيم.

 أّن املسألة خالية عن الدليل بعد أن اختّص دليال حرمة اإلعانةوالعمدة 

 .نهي عن املنکر بالقسم الّولوالعىل اإلثم 

قد فّصل بني الصور  فخّصص  بأّن الشيخ لکن یمکن أن یناقش فیه أّوا  و

کام » بعضها بصورة العلم  کالصورة االأوىل والثالثة  حيث ّّن الظاهر من قوله:

يف الصورة االأوىل ـ کون الفعل حمّرما  عىل الفاعل  ـ« ريه عىل املحّرمّذا أکره غ

أن يکون من »  وکقوله يف الصورة الثالثة: ّيـة  ال احلرمة الشأنّيـةباحلرمة الفعل

واملعصية ال يطل  عىل مطل  املخالفة  بل عىل « قبيل ّجياد الداعي عىل املعصية

بصورة الهل  کالصورة الثانية   املخالفة عن علم وعمد  وقد خّصص بعضها

 «.ولذا يستقّر الضامن عىل السبب  دون املبارش الاهل»حيث قال: 

                                                           
 .1: 1. حاشية كتاب اِلكاسب )لإليرواين( 1
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وهذا يکون تارة »ور  کالصورة الرابعة  حيث قال: وقد فّصل بني بعض الص

بالنسبة  ّيـة...  واأخرى مع عدم احلرمة الفعليف حّ  الفاعل ّيـةمع احلرمة الفعل

 «.ّىل الفاعل

  فالصور الربعة املذکورة خيتلا أحکامها  فکيا يصّح أن حيکم وعىل هذا

 عليها بحکم واحد؟ فتأّمل.

املحّرم بآية التعاون عىل اإلثم والعدوان ـ کام رّصح به ـ هو التعاون  وثانیا :

  عىل اإلثم ممّا يکون بني املعني واملعان التواطؤ عىل اإلثم  بحکم اآلية

 خمالا ملبناه. فاستناده هبا عىل حرمتها

 حکم الصور األربعة املذکورة يف کالم الشیخ

 وکيا کان  ينبغي لنا التعّرض حلکم الصور الربعة:

 بام لفظه: ه عىل ما ذکر الصورة األُوىل

أحدها: أن يکون فعل الشخص عّلة تاّمة لوقوع احلرام يف اخلارج  کام 

ون وزر احلرام عليه  ّذا أکره غريه عىل املحّرم  وال ّشکال يف حرمته وک

 .بل أشّد  لظلمه

الظاهر أّن مراده بصريورة فعل الشخص عّلة تاّمة لتحّق  احلرام أن يکون فعله 

 عّلة تاّمة لتحّق  احلرام من الغري  کام هو مقتىض عنوان البحث واملثال باملکره.

ا  يمکن أن يتصّور کون فعل شخص وّن کان ّکراهال  ّنـهأ ویرد علیه أّوا :

 وتوعيدا  عّلة لوقوع عمل من اآلخر.

                                                           

 .3(: 4. اِلائدة )1
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وذلك  لّن العّلة التاّمة هي ما ال يکون لغريها دخالة يف حتّق  املعلول 

تکون تاّمة  وّرادة ال  ّاّل ويکون متام التأثري يف حتّققه وّجياده مستندا  ّليها  و

فضال  الفاعل واختياره ليست عّلة تاّمة لتحّق  الفعل من املختار وغري املکره  

من أن يکون فعل املکره )بالکرس( عّلة تاّمة له  حيث ّّن حتّققه هبا منو  وحمتاج  

مضافا  ّىل ّناطته واحتياجه ّليها  ّىل مقّدمات اأخر  کتحريك العضالت  وحتّق  

 الرشائط  وعدم املوانع.

وکيا يکون ذلك  مع أّن املکره )بالفتح( خيتار املکره عليه بإرادته واختياره  

کاختياره وّرادته يف حال اختياره  غاية المر أّن املنشأ إلرادته واختياره يف 

 ؛الفاعل املختار هو املصالح واملضاّر املرتّتب عىل الفعل والرتك  بحسب طبعه

ويف الفاعل املکره هو التوعيد  فال يکون الفعل خارجا  عن حتت اختيار الفاعل 

رشائط  بأن يکون فعله مثل حتّرك يد املرتعش ال ّيـةّرادته وخاليا  عن بقو املکره

ممّا ال ارتبا  له بإرادة املرتعش حّتى يمکن أن يتصّور کون متام التأثري لتوعيد 

 املکره وهتديده وکونه عّلة تاّمة لتحّق  املکره عليه من املکره بالفتح.

وجعله حتت ّرادته  بحيث يکون الفاعل  (بالکرس)سّخره املکره  نعم  لو

کره املسّخر مسلوب اإلرادة واالختيار  ومتحّرکا  وفاعال  بإرادته  بأن تکون امل

کون الفعل يف مثله صادرا  عن فال يقوى الفاعل کاآللة للنفس املسّخرة ّّياه  

ّکراهه و املسّخر )بالفتح(  بل يکون صادرا  عن املسّخر القاهر  فتسخريه

 فروض البحث.خارج عن م نّـهکذلك  وّن کان عّلة تاّمة  لک

 هذا  مع أّن يف کون ذلك أيضا  عّلة تاّمة مناقشة أيضا .

ليس حمّرما  عىل اإلطالق ملا  نّـهعىل تسليم کون اإلکراه عّلة تاّمة  لک وثانیا :

وذلك لّن الفعل الصادر من  ؛فيه الصور الثالثة التي يکون بعضها غري حمّرم
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  کاإلکراه ّيـةاإلکراه عن احلرمة الفعل املکره بإکراه املکره  تارة ال خيرج بواسطة

حمّرم فعيّل عىل املکره )بالفتح( لو أوعده عىل مادون القتل  بل   ّنـهعىل القتل  فإ

وبه أيضا  عىل املعرو  يف الفتاوى  وّن کان املختار اختصاص بقاء احلرمة 

الفتح( فمع التوعيد به حرمة العمل عن املکره )ب ّاّل بالتوعيد بام دون القتل  و

 .  کام حّققناه يف کتاب القصاصوغريه مرفوع بحديث الرفع

 کان حمّرما  فعلّيا  لواله. ّنـهواأخرى  خيرج عنها باإلکراه  مع أ

  کام لو ّيـةيکون الفعل قبل حتّق  اإلکراه خارجا  عن احلرمة الفعل وثالثا :

 اضطّر ّليه ومل يفعله فأکره عليه.

للقبح عقال  يف  ؛يف حرمة اإلکراه يف الصورة االأوىل ال ّشکال وال کالم

حتريك الغري عىل معصية املوىل  فضال  عن ّکراهه عليها  مع أّن النّص والفتوى 

 .متوافقان عليه

ال ّشکال يف عدم احلرمة من حيث اإلکراه عىل الفعل يف الخرية   ّنـهکام أ

فيه  بل قد يکون المر أو مع المجورة صار مباحا  ومرّخصا   ّنـهرضورة أ

اإلکراه بفعل املضطّر عليه واجبا   کام لو ترك املضطّر املرش  عىل املوت أکل 

                                                           

؛ 4ـ  4، احلديث 15، كتاب الصالة، أبواب لباس اِلصيّل، الباب 313: 5. راجع: وسائل الشيدة 1
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، كتاب القضاء، أبواب صفا  القايض وما 144: 51؛ و 53، كتاب اللقطة، الباب 544: 54و
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 امليتة أو مال الغري.

نعم  فيام مل يرص واجبا   بل صار مباحا  ومرّخصا  فيه فال جيوز للغري ّکراهه 

. ؛عليه  لکونه ظلام 

فيام صار اإلکراه موجبا  لرفع  ّّنام الکالم واإلشکال يف الصورة الثانية  أي

 احلرمة عن املبارش.

أّن العناوين خمتلفة  فقد يکون العنوان املنطب  عىل الفعل بسبب  والتحقیق

يف عرضه  کاملسافر واحلارض  و اإلکراه الذي يتبّدل به احلکم عنوانا  مقابال  لآلخر

 فلکّل عنوان مصلحة خاّصة به مستتبعة حلکمه.

ه يف جواز تبديل أحدمها باآلخر للفاعل باختياره  فضال  فال ّشکال يف مثل

رم اإلکراه والتوعيد من هذه فال حيعاّم کان باضطراره وّکراهه. وعىل هذا  

ال  الهة عىل املکره  وّن حرم عليه من جهة الظلم  فمن أکره غريه عىل السفر

فإهّنا يف السفر  يعاقب عىل ّلزامه املکره )بالفتح( بالسفر برتکه الصالة التاّمة 

 مصلحة فيها  ومن قبيل تبديل عنوان بعنوان آخر يف عرضه.ال  حمّرمة

بأن يکون العنوان الصيل  املنطب  عىل الفعل املتعّل   ؛يکون کذلكال  وقد

 ّي للحکم مبغوضا  وحراما  بنحو اإلطالق  وّّنام يصري مباحا  بانطباق عنوان ثانو

ن املوىل مع ذلك العنوان العريض يف مبغوضه ّذو عليه يف طول العنوان الصيل

الفعيل لدفع حمظور أشّد منه  فيتأّسا عىل وقوع تلك الواقعة التي ألزمته عىل 

 مل يکن له بّد عنه.  نّـهالتسليم عىل املبغوض  لک

ففي مثله حتصيل هذا العنوان أو اإلکراه عىل حتصيله يکون قبيحا  وحراما   

 ن املکره واملضطر.وّن کانت احلرمة مرتفعة ع

يف موضوع الرتخيص هو کونه من  ّيـةثّم ّّن الظاهر من أخذ العناوين العذر
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قبيل الصورة الثانية  وهلذا قلنا يف مثل املحدث الذي کان له املاء بعدم جواز 

 ّهراقه املاء وحتصيله العذر والفقدان اختيارا .

هو الدليل  کام يف مثل نعم  مع قيام الدليل عىل خال  ذلك الظاهر فاملّتبع 

استثناء الشارع القدس الباغي والعادي من املضطّر يف أکل امليتة بقوله تعاىل: 

 َعاد َفَمِن اْضطُرَّ َغرْيَ َباغ َوَا بل  وکذا يف اضطرار الفاعل نفسه بارتکاب  

مناسبة للحکم واملوضوع  فيکون  ؛النرصا  أدّلة االضطرار عنه عرفا   ؛املحّرم

مستثناة أيضا   ويکونان کليهام مستحّقا  للعقوبة الرتکاهبام احلرام بأکل امليتة  ذلك

مثال   بل يف مثل املتوّسط يف الرض املغصوبة معاقب عىل التوّقا فيها واخلروج 

 عنها معا  عىل ما حّق  يف حمّله.

تفويت لغرض املوىل  وّلقاء للنفس أو  ّيـةأّن يف العناوين العذر واحلاصل:

لغري يف ارتکاب مبغوضه  وهو قبيح عقال  وحرام رشعا  بنفسه  مع قطع النظر ا

عن کونه ظلام   کام يکون کذلك المر يف اإلکراه عىل املعصية واحلرام مثل 

الصورة االأوىل  حيث ّّن مالك قبح اإلکراه وحرمته عىل املعصية هو اإللقاء يف 

ورد  وّن مل يکن فيه هني وحرمة املبغوض واملفسدة  وهذا املالك موجود يف امل

 .کام ال خيفى ّيـةفعل

  ّي   وأّما ما عىل الفعل من العقوبة والوزر الدنيوّيـةيف العقوبة الخرو يذا کّله

هل تکون عىل املکره أو املبارش  ففيه  ّنـهکالقصاص والتعزير والکّفارة وغريها من أ

 التفصيل.

بقائه عىل ما هو عليه من احلرمة عىل وذلك لّن اإلکراه عىل حمّرم ّن کان مع 

قصاصا   ؛املبارش  کاإلکراه عىل مثل القتل عىل ما مّر  يکون وزره عىل املبارش

                                                           
 .113(: 5. البقرة )1
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الرتکابه احلرام املوجب لذلك الوزر دون املکره   ؛کان أو غريه من العقوبات

 لعدم نسبة الفعل ّليه.

يح والظلم  کام الرتکابه القب ؛نعم  من املمکن جعل وزره عليه بدليل خاّص 

 .وردت رواية صحيحة بأّن اآلمر بالقتل حيبس حّتى يموت

ه )بالفتح( قبل اإلکراه  کام يف الصورة  وأّما ّن کان مع ارتفاع احلرمة عن املکر 

لعدم ارتکابه املحّرم   ؛وزر عليه يف االرتکاب الثالثة من الصور املتقّدمة  فال

 لعدم نسبة الفعل ّليه. ؛عىل املکره أيضا  وزر ال    کامّي املوجب للوزر الدنيو

ه )بالفتح(  کام يف الصورة الثانية   وأّما ّن کان موجبا  لرفع احلرمة عن املکر 

عىل قدر الفاعل املختار أو أزيد فمنو   ّنـهأو وزر عليه  وأّما کونه عىل املکِره فال

ارا  يف شهر بقيام الدليل عليه  وقد قام يف باب ّکراه الزوجة عىل الامع هن

 رمضان  ففي الرواية أّن عىل املکِره کّفارتني ورضب مخسني سوطا .

وّن کانت طاوعته  فعليه کّفارة ورضب مخسة وعرشين سوطا . وعليها مثل 

 .ذلك

کان أو غري  حمصنا   ؛ووردت روايات بأّن من اغتصب امرأة فرجها  يقتل

   مع أّن غري املحصن ال يقتل.حمصن

الفقهاء ـ بال نقل خال  ـ أّن ضامن التلا عىل املکِره )بالکرس( وقد ذکر 

                                                           

، باب القود 41/545: 5؛ الفقيه 1، باب الرجل يتمر رجاًل بقتل رجل، احلديث 544: 1. الكايف 1

واحدًا و...، احلديث ، باب اّلثنني إذا قتال 511/445: 14؛ التهذيب 11ومبلغ الدية، احلديث 

 ؛ وسائل الشيدة1، باب من أمر غريه بقتل إنسان لقتله، احلديث 543/1411: 5؛ اّلستبصار 1

 .1، احلديث 13، كتاب القصاص، أبواب قصاص النفس، الباب 54: 51

 .15، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 44: 14. راجع: وسائل الشيدة 5

 .11، كتاب احلدود، أبواب حّد الزنا، الباب 144: 54لشيدة . راجع: وسائل ا3
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ه    ولعّلك بالتتّبع جتد موارد اأخرى ممّا قام عليه الدليل.دون املکر 

 ؛عىل اإلکراه منو  ّىل الدليل ّيـةوبالملة  ترّتب العقوبات والوزار الدنيو

 لّن الصل فيها العدم.

ما ذکره الشيخ العظم  ّيـة  عدم متامّيـةبة الدنيووقد ظهر ممّا ذکرناه يف العقو

. لعدم الدليل عليه  وما عّلله «وکون وزر احلرام عليه  بل أشّد لظلمه»بقوله: 

فإّن الظلم  وّن کان حمّققا  عقال   ؛خيفىال    ففيه ما«بل أشّد لظلمه»لذلك بقوله: 

الناس مسّلطون عىل »دة: لکونه خال  قاع ؛نّـةوعقالء  وعرفا  باإلکراه  بل وس

  ومن ْؤِمننَِی ِمْن َأنُفِسِهمْ ـُالنَّبِيه َأْوىَل بِاملْ   املستفاد من قوله تعاىل: «أنفسهم

عىل نقله کذلك من زيادة  «الناس مسّلطون عىل أمواهلم وأنفسهم»: ّي النبو

مع  نّـهلکالنفس عن املال   ّيـة  بل مع عدمه أيضا   من جهة أولو«أنفسهم»کلمة 

 خيفى.ال    کامّيـةذلك کّله غري موجب لزيد من احلرمة والعقوبة الخرو

 الصورة الثانیة يف التسبیب إىل احلرام

 :قال الشيخ للحرام. وهو أن يکون فعله سببا  

للحرام  کمن قّدم ّىل غريه حمّرما   ومثله ما  وثانيها: أن يکون فعله سببا  

لّن استناد الفعل ّىل  ؛قوى فيه التحريمنحن فيه  وقد ذکرنا أّن ال

                                                           

 .41: 31؛ وجواهر الكالم 144: 3. راجع: رشائع اإلسالم 1

 .14: 1. اِلكاسب 5

 .4(: 33. األحزاب )3

؛ 343، احلديث 134: 5؛ و 114، احلديث 541؛ و ص 11، احلديث 555: 1. عوايل اللئايل 5

من الرواية، بل هذا مّتخذ من « وأنفسهم»صادر الروائّي: . وليس يف اِل51، احلديث 544: 3و

 القواعد الفقهّيـة.
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السبب أقوى  فنسبة فعل احلرام ّليه أوىل  ولذا يستقّر الضامن عىل 

 .عليه ّاّل  ضامن ابتداء  ال  ّنـهالسبب دون املبارش الاهل  بل قيل: ّ

 وفیها جهات من البحث:

م ّىل غريه  بالسبب فيام ذکره من تقديم املحرّ  ه أّن يف تعبري اجلهة ااُوىل:

لّن تقديم املحّرم  وبيع الدهن املتنّجس  ؛وأّن ما نحن فيه مثله مساحمة واضحة

ّىل الغري من املعّدات أو من الرشائط لتحّق  احلرام من الغري ال من أسبابه  لّن 

السبب هو الذي يوجد من وجوده الوجود ومن عدمه العدم  وله دخالة ناقصة 

ة التاّمة دخالة تاّمة لذاته  کتمهيد مقّدمات حتّق  اإلرادة يف التوليد  کام أّن للعلّ 

من الغري باملعصية من التشوي  ونحوه  بحيث لواله ملا حصل له اإلرادة  

وللرتغيب والتشوي  دخالة ناقصة يف حتّققها  وهذا بخال  ما نحن فيه من 

أثريا  عىل نحو لعدم کوهنام مؤّثرا  يف وجود ذلك املحّرم  ت ؛تقديم املحّرم وبيعه

يف اإلرادة واالختيار  بل يکون التأثري ملثلها عىل نحو املعّدية  وعىل  ّيـةالسبب

کوهنام من املعّدات وحمض ّمکان أن يأکل من احلرام املقّدم ّليه غري موجب 

 والتأثري يف الدخالة. ّيـةللسبب

 يبعد التسبيب مع اشرتا  الکل أو التواطؤ عليه.ال  نعم 

ما عّلله الشيخ لتحريم تقديم احلرام ّىل الغري ـ بأّن ّسناد الفعل  ثانیة:اجلهة ال

ّىل السبب أقوى  فنسبة فعل احلرام ّليه أوىل  کام أّن ّسناد التلا ّىل السبب أقوى 

من ّسناده ّىل املبارش  ولذا يستقّر الضامن عىل السبب دون املبارش الاهل  بل 

 ـ ففيه مناقشة يف املشّبه واملشبّه به کليهام. عليه ّاّل ضامن ابتداء  ال  ّنـهقيل: ّ

                                                           
 .14: 1. اِلكاسب 1

 . مل ندثر عليه.5



 147                                                                                                               الدهن املتنّجس          بيعالنوع الّول/

 

وذلك لّن ّسناد التلا ّىل السبب حقيقة غري صحيح  فضال  من أن يکون 

ال  ّسناده ّليه أقوى من املبارش  فإّن الکارس لإلناء مثال  هو املبارش ال السبب. نعم 

 الطعام هو اآلکل حقيقة  جمازا   کام أّن آکلو يبعد صّحة ّسناده ّىل السبب مساحمة

خيفى. فبني مثل ال  يصّح جمازا  أيضا   کامال  صّح ّسناده ّىل الغري حقيقة  بلوال ي

کرس اإلناء ممّا هو ّتال   وبني أکل الطعام فرق من جهة الصدق املجازي  ال من 

فال حمّرکا    ّاّل يکون ال  جهة احلقيقي منه  فإّن اآلکل هو املبارش ال السبب  والسبب

 يسند جمازا  أيضا   کام عرفت.ال  سند الکل ّىل السبب حقيقة  بلي

 ّاّل يکون ال  هذاو ال شّك يف أّن الضامن عىل السبب دون املبارش  إن قلت:

 من جهة قّوة ّسناد التلا ّليه.

ملا عرفت من عدم صّحة  ؛ّّن ذلك ليس لقّوة ّسناد التلا ّىل السبب قلت:

 ّيـةمقتىض القاعدة العقالئ ّنـهخالة الناقصة  بل  لاإلسناد حقيقة وعدم الد

ملا فيه من ارتبا  التلا به ارتباطا  قوّيا   ؛بضامن ذلك السبب أو باستقراره عليه

النتفائه  کام بّينّاه   ؛وضعا ارتبا  املبارش الاهل لهله به  ال من جهة اإلسناد

 :ولطوائا من الروايات املستفيضة التي منها املعتربة

الخبار الواردة يف ضامن ما يمّج بطري  املسلمني  من ّخراج  الطائفة ااُوىل:

  ّن أو حفر بئر أو  ء أو أمثاهلا ّبـةميزاب أو کنيا أو وتد أوتده أو ّيثاق دا

 اله ممّا يوجب الضامن.ـبه ونفر صاحبها وحصل له النفر  وأمث ّبـةأوجبت مرور الدا

ت الداّلة عىل غرامة الشاهد للمشهود عليه ّن رجع الروايا الطائفة الثانیة:

يقتل ّذا  ّنـه  وعىل أعن شهادته بعد ما قىض هبا قدر ما أتلفه من مال الرجل

                                                           
 .13و 11، كتاب الديا ، أبواب موجبا  الضمن، الباب 554: 51. راجع: وسائل الشيدة 1

 .11، كتاب الشهادة، الباب 351: 51 نفس اِلصدر. راجع: 5
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  وعىل غرامة دية اليد  قتل بشهادته وقال الشاهد تعّمدت الشهادة عليه زورا  

 غرامة املهر لو   وعىلـ مثال  ـ لو شهد عليه بالرسقة ورجع وقال ّيّن اشتبهت

شهد بطالق زوجة ثّم تزّوجت  أو بموت زوجها ثّم جاء زوجها أو رجع 

 .الشاهد عن شهادته بالطالق

  وما دّل عىل ما دّل منها عىل رجوع املغرور ّىل من غّره الثالثة:الطائفة 

  تسبيب اإلکراه  مثل ما ورد يف ّکراه الزوج  الزوجة الصائمة عىل الامع

لکثرهتا ّىل  ؛ري ذلك. ومن املعلوم ّلغاء خصوصّيات املوارد املنصوصةوغ

الامع بينها  ممّا يکون مماثال  لتلك املوارد  ولننقل بعض تلك النصوص ترّبکا   

: يف رجلني شهدا عىل رجل عيلّ ففي موّثقة السکوين  عن جعفر  عن أبيه  عن 

غرما دیة الید من »ّبه علينا  رسق  فقطعت يده  ثّم رجع أحدمها  فقال: ش ّنـهأ

وقال يف أربعة شهدوا عىل رجل أهّنم رأوه مع امرأة جيامعها  .«أمواهلام خاّصة

یغرم ربع الدیة إذا قال: شّبه »وهم ينظرون  فرجم  ثّم رجع واحد منهم  قال: 

، وإذا رجع إثنان وقاا: شّبه علینا غرما نصف الدیة، وإن رجعوا کّلهم قالوا: عيلّ 

 .«علینا غرموا الدیة، فإن قالوا: شهدنا للزور قتلوا مجیعا   شّبه

                                                           

 .15، كتاب الشهادة، الباب 354: 51شيدة . راجع: وسائل ال1

 .15، كتاب الشهادة، الباب 335: نفس اِلصدر. راجع: 5

 .13، كتاب الشهادة، الباب 334: نفس اِلصدر. راجع: 3

 .1، كتاب النكاح، أبواب الديوب والتدليس، الباب 554: 51 نفس اِلصدر. راجع: 5

ب ما يمسك عنه الصائم وقت اإلمساك، ، كتاب الصوم، أبوا44: 14 نفس اِلصدر. راجع: 4

 .15الباب 

، كتاب 335: 51؛ وسائل الشيدة 113، باب البّينا ، احلديث 344/144: 4. التهذيب 4

 «.للزور»بدل: « بالزور»، وليه: 5، احلديث 15الشهادا ، الباب 
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ذکر أّن القوى حرمة ما هو سبب للحرام  وهو  أّن الشيخ اجلهة الثالثة:

لّن ما يف هذا المر أيضا  مثل ما يف المر الساب  ينقسم ّىل  ؛بإطالقه غري تامّ 

 ثالثة أقسام:

 ام بالفعل للغري وباق عىل حرمته  فالفإّن السبب تارة يکون سببا  ملا هو حر

يکون حراما  مع أّن الرضا باإلثم ال  ّشکال يف قبحه عقال  وحرمته رشعا   وکيا

حرام عىل ما يف الخبار  فالتشوي  يف اإلثم حرام بطري  أوىل  بل يشعر به قوله 

ريك الغري وأمره   ال لقّوة السبب  بل لّن مطل  حتَینَْهاُيْم َعِن امُلنَْکرِ تعاىل: 

 باملنکر حمّرم رشعا  وقبيح عقال .

واأخرى يکون سببا  ملا زال حرمته بسبب جهل الفاعل املبارش  فإن کان 

املجهول باق عىل مبغوضّيته کالقتل  فال ّشکال أيضا  يف عدم جواز التسبيب 

بيب ّىل تس ّنـهل ؛يبقى عىل مبغوضّيته  فالتسبيب ّليه جائزال  ّليه  وّن کان ممّا

إّن اهلل حيّب أن یؤخذ برخصه، کام حيّب أن یؤخذ »و احلالل الغري املبغوض 

  ويظهر من بعض الروايات جواز ّجياد الهل   کام يف رواية«بعزائمه

 .السؤال لرفعه ّيـةومرجوح

الظاهر کون جواز أکل الدهن املتنّجس للجاهل بنجاسته من  اجلهة الرابعة:

احلمج ّىل السفر الذي يتبّدل به احلکم وکان لکّل عنوان  قبيل تبديل عنوان

کون اإلعالم عىل البائع واجبا   ال من فال يمصلحة خاّصة به مستتبعة حلکمه  

 قبيل الواز احلاصل باإلکراه واالضطرار  ممّا يکون اإلعالم واجبا  عىل البائع.

                                                           

 .141: 1. األعراف 1

 .1، احلديث 54الدبادا ، الباب  ّدمة، أبواب مق141: 1الشيدة  ؛ وسائل31ـ  34. اِلركم واِلتشابة 5

 .44و 51، كتاب الطهارة، أبواب النجاسا ، الباب 514و  541: 3. وسائل الشيدة 3
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  الداّلة عىل الرباءة   واآلياتواحلّل  والسعة وذلك ملا يف حديث الرفع

  داللة وظهور عىل عدم حرمة الفعل عىل الاهل باحلرمة وعدم وقاعدة احلّل 

  يّـةمبغوضّيته عليه  فإّن لسان أدّلة الرباءة واحلّل هو أهّنا من القواعد االمتنان

 يّـةيناسب کون الفعل املجهول مبغوضا  وحراما  فعليّا   فإّن مبغوضال  واالمتنان

حرمته ينايف کون الناس يف سعة منه  ومع  يّـةلفعل املجهول وما ال يعلمون  وفعلا

 کونه مباحا  وحالال  ومرفوعا  عنه احلرمة.

هذا مضافا  ّىل ما يف بعض الروايات من الشهادة عىل ذلك  مثل رواية أمحد 

 ةّبـبن حمّمد بن أيب نرص البزنطي  قال: سألته عن الرجل يأيت السوق فيشرتي ج

نعم، لیس علیکم »  أيصيّل فيها؟ قال: ّيـةهي أم غري ذک ّيـةيدري أذکال  فّراء 

  وا عىل أنفسهم بجهالتهم، إنّ ـکان یقول: إّن اخلوارج ضّیق ألة، إّن أبا جعفرـاملس

 .«الدین أوسع من ذلك

                                                           

 .351. تقّدم خترجيه يف الصفرة: 1

: 54؛ و11، احلديث 44، كتاب الطهارة، أبواب االنجاسا ، الباب 513: 3. وسائل الشيدة 5

، كتاب القضاء، أبواب صفا  القايض وما جيوز أن 144: 51؛ و53، كتاب اللقطة، الباب 544

 .4يقىض به، احلديث 

: 55؛ و5، احلديث 5، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 41: 11. وسائل الشيدة 3

 .45، كتاب األطدمة واألرشبة، أبواب األطدمة اِلرّرمة، الباب 534

 .544(: 5؛ البقرة )14(: 11. اإلِساء )5

 .51(: 5) . البقرة4

: 1؛ الفقيه 41، باب ما جيوز الصالة ليه من اللباس...، احلديث 344/1451: 5. التهذيب 4

سليمن بن جدفر »، وليه 34، باب ما يصيّل ليه وما ّل يصيّل ليه...، احلديث 141/144

، كتاب الطهارة، أبواب 511: 3؛ وسائل الشيدة «اجلدفري، عن موسى بن جدفر

 .3، احلديث 44النجاسا ، الباب 
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سئل عن    أّن أمري املؤمننيومثل موّثقة السکوين  عن أيب عبداهلل

الطري  مطروحة کثري حلمها وخبزها وبيضها وجبنها وفيها  سفرة وجدت يف

یفسد ولیس له بقاء،  ّنـهیقّوم ما فیها ثّم یؤکل، أل»: سّکني  فقال أمري املؤمنني

يدري سفرة مسلم أو ال  !  قيل: يا أمري املؤمنني«فإن جاء طالبها غرموا له الثمن

 .«يم يف سعة حّتى یعلموا»  فقال: سفرة جمويّس 

بن احلسني املرتىض يف رسالة املحکم واملتشابة ـ يف حديث ـ  عيلّ مثل ما رواه و

 .«: إّن اهلل حيّب أن یؤخذ برخصه، کام حيّب أن یؤخذ بعزائمهوقال رسول اهلل»

 بعد اإلشارة ّىل ما ذکرناه مفّصال   قال: M ثّم ّّن سّيدنا االأستاذ

عىل القواعد  لکن  ] مجواز بيع الدهن املتنّجس من دون ّعال[هذا 

 .يظهر من مجلة من الروايات عدم جواز ذلك

 ثّم أشار ّىل أربعة طوائا من الروايات وّليك تفصيلها:

 الروايات الداّلة عىل وجوب اإلعالم يف الباب. الطائفة ااُوىل:

عن الفأرة تقع يف السمن أو يف  کموّثقة أيب بصري  قال: سألت أباعبداهلل

إن کان جامدا  فیطرحها وما حوهلا ویؤکل ما بقي، »فقال:  ؟فيه الزيت فتموت

 .«وإن کان ذائبا  فأرسج به وأعلمهم إذا بعته

يف جرذ مات يف زيت  ما  رواية معاوية بن وهب وغريه  عن أيب عبداهللو

                                                           
، باب الذبائح واألطدمة، احلديث 11: 1؛ التهذيب 5، باب النوادر، احلديث 511: 4. الكايف 1

 .11، احلديث 44، كتاب الطهارة، أبواب النجاسا ، الباب 513: 3الشيدة  ؛ وسائل141

 .1، احلديث 54، أبواب مقّدمة الدبادا ، الباب 141: 1؛ وسائل الشيدة 31ـ  34. اِلركم واِلتشابة: 5

 .155: 1. اِلكاسب اِلرّرمة 3

؛ وسائل الشيدة 33، باب الغرر واِلجازلة ورشاء الرسقة...، احلديث 151/445: 1. التهذيب 5

 .3، احلديث 4، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 14: 11



 1 ج/کتاب املکاسب                                                                                                                                           152

 

 .«بّینه ملن اشرتاه لیستصبح بهو بعه»تقول يف بيع ذلك؟ قال: 

قال: سأله سعيد العرج  ال   عن أيب عبداهللرواية ّسامعيل بن عبداخلو

السامن ـ وأنا حارض ـ عن الزيت والسمن والعسل  تقع فيه الفأرة  فتموت  

ملن تبنّی له فیبتاع للّساج، فأّما لألکل  إّا أّما الزیت فال تبعه »کيا يصنع به؟ قال: 

أرة يف أعاله فیؤخذ فال، وأّما السمن فإن کان ذائبا  فهو کذلك، وإن کان جامدا  والف

 .«بأس به، والعسل کذلك إن کان جامدا  ا  ما حتتها وما حوهلا، ثمّ 

 ما وردت يف العجني النجس من المر ببيعه ممّن يستحّل. الطائفة الثانیة:

يف العجني يعجن من املاء  کرواية حفص بن البخرتي  عن أيب عبداهلل 

 .«تحّل أکل املیتةیباع ممّن یس»النجس  کيا يصنع به؟ قال: 

یدفن »قال:  ابن أيب عمري  عن بعض أصحابه  عن أيب عبداهلل لةويف مرس

 .«وا یباع

ما وردت يف امليتة املختلط باملذّکى من المر ببيعه من املستحّل  الطائفة الثالثة:

 دون املسلم.

                                                           
وسائل الشيدة  ؛35، باب الغرر واِلجازلة ورشاء الرسقة...، احلديث 151/443: 1. التهذيب 1

 . 5، احلديث 4، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 14: 11

، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب 14: 11؛ وسائل الشيدة 534، احلديث 111. قرب اإلسناد: 5

 .4، احلديث 4به، الباب 

، باب 14/ 51: 1؛ اّلستبصار 55، باب اِلياه وأحكامها، احلديث 515/1344: 1. التهذيب 3

، 144: 11؛ وسائل الشيدة 3اِلاء يقع ليه يشء ينّجسه ويستدمل يف الدجني وغريه؛ احلديث 

 «.يسترّل اِليتة»، وليه: 3، احلديث 1كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 

، باب 51/11: 1؛ اّلستبصار 54، باب اِلياه وأحكامها، احلديث 515/1344: 1. التهذيب 5

، 144: 11؛ وسائل الشيدة 5يشء ينّجسه ويستدمل يف الدجني وغريه، احلديث  اِلاء يقع ليه

 .5، احلديث 1كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 
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ي إذا اختلط الذکّ »يقول:  صحيحة احللبي  قال: سمعت أبا عبداهلل منها:

 .«واملیتة باعه ممّن یستحّل املیتة وأکل ثمنه

سئل عن رجل کانت  ّنـهأ صحيحة اأخرى حللبي  عن أيب عبداهلل ومنها:

 ّي منها فيعزله  ويعزل امليتة  ثّم ّّن امليتة والذک ّي له غنم وبقر  وکان يدرك الذک

ا  ّنـهنه، فإیبیعه ممّن یستحّل املیتة ویأکل ثم» اختلطا  فکيا يصنع به؟ فقال:

 .«بأس به

 ما وردت يف ّراقة املرق الکثري  أو ّطعامه الکلب  أو الکافر.  الطائفة الرابعة:

عن قطرة مخر أو نبيذ  ما رواه زکرّيا بن آدم  قال: سألت أبا احلسن منها:

ُّيراق املرق، أو »: مسکر قطرت يف قدر فيها حلم کثري ومرق کثري  فقال

  قلت: فإن قطر فيها «، أو الکالب، واللحم فاغسله وُکلهیطعمه أليل الذّمة

  قلت: فخمر أو نبيذ قطر يف عجني أو «اهلل شاء الدم تأکله النار إن»الدم؟ فقال: 

  قلت: أبيعه من اليهود والنصارى وأبنّي هلم  فإهّنم «فسد»دم؟ قال: فقال: 

من  ة ّذا قطر يف  ء  قلت: والفّقاع هو بتلك املنزل«نعم»يستحّلون رشبه؟ قال: 

 .«أکره أن آکله إذا قطر يف يشء من طعامي» ذلك؟ قال:

: ماترى يف قدح من رواية عمر بن حنظلة  قال: قلت ليب عبداهلل ومنها:

                                                           

، كتاب التجارة، 11: 11؛ وسائل الشيدة 5، باب اختالط اِليتة بالذكّي، احلديث 544: 4. الكايف 1

 . 1، احلديث 1أبواب ما يكتسب به، الباب 

، كتاب التجارة، 11: 11؛ وسائل الشيدة 1، باب اختالط اِليتة بالذكّي، احلديث 544: 4ايف . الك5

 «.ّل بتس»، وليه: 5، احلديث 1أبواب ما يكتسب به، الباب 

، باب 111/415: 1؛ التهذيب 1، باب اِلسكر يقطر منه يف الطدام، احلديث 555: 4. الكايف 3

، كتاب األطدمة واألرشبة، 344: 54ائل الشيدة ؛ وس551الذبائح واألطدمة...، احلديث 

 ، ويف كليهم تفاو  يسري.1، احلديث 54أبواب األرشبة اِلرّرمة، الباب 
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ا واهلل وا » مسکر يصّب عليه املاء  حتّى تذهب عاديته  ويذهب سکره؟ فقال:

 .«ُأيریق ذلك احلّب  إّا قطرة تقطر منه يف حّب 

التي تدّل عىل اإلهراق کناية عن حرمة  ا خيفى أّن يذه الطائفة من الروایاتو

ليست يف مقام التسبيب  بل يف مقام و االنتفاع يف غري ما يشرت  فيه الطهارة 

 بيان حکم املوضوع بام هو هو.

استشهاده هبذه الطوائا الربعة من الروايات  M والظاهر من سيّدنا االأستاذ

جواز التسبيب إلتيان الغري مطل  احلرام الذي صار جائزا  ومباحا  له عىل عدم 

وذلك من جهة کون استدراکه  ؛بجهله  من دون فرق بني موارد الروايات وغريها

 من القاعدة  ولترصحيه بذلك بعد ذکر الطائفة الوىل من الروايات بقوله:

وه يف سائر ـ عدم جواز التسبيب ونح ّيـةويظهر منها ـ بإلغاء اخلصوص

 .املحّرمات

من الدهن املتنّجس بميتة مثل الفأرة  وعن  ّيـةهذا  ولکن ّلغاء اخلصوص

اختال  الذکّي بامليتة  وعن طعام قطرت فيه قطرة دم أو مسکر  ّىل الطعام 

 ّيـةالحتامل اخلصوص ؛وغري الطعام املتنّجس بسائر النجاسات مشکل  بل ممنوع

ر  فإهّنا نجاسات شديدة  فال يتعّدى عنها ّىل الطعام ملثل امليتة والدم واملسک

 املتنّجس بغريها  فکيا التعّدي ّىل غري الطعام املتنّجس؟

وبعبارة اأخرى: احلکم بحرمة التسبيب ّىل ارتکاب الغري فيام مل يکن الفعل 

                                                           

؛ وسائل 14حّرم كّل مسكر قليله وكثريه، احلديث  ، باب إّن رسول اهلل514: 4. الكايف 1

، 5، احلديث 54لباب ، كتاب األطدمة واألرشبة، أبواب األرشبة اِلرّرمة، ا341: 54الشيدة 

 «.تقطر منه»بدل: « قطر »وليه: 

 .155: 1. اِلكاسب اِلرّرمة 5
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عىل الغري حمّرما  فعلّيا  خمالا للقاعدة  فيقترص عىل مورد النّص  وال يتعّدى عنه 

 ىل غريه.ّ

ممّا وردت يف العجني من املاء  ّيـةنعم  يمکن أن يقال: ّّن ّلغاء اخلصوص

 ّيـةلعدم خصوص ؛النجس  والتعّدي ّىل املتنّجس بغريه ومن غريه له وجه

للمتنّجس بامء النجس  بل املنا  عرفا  هو املتنّجس بام هو متنّجس  من دون 

 ملوجب التنّجس ومورده. ّيـةخصوص

والتعّدي ّىل غريه البّد من االقتصار  ّيـةفلو قلنا بإلغاء اخلصوصوکيا کان  

حتّرزا  عن أکل احلرام  ال التسبيب ّىل مطل   ؛يف التعّدي عىل ما تعار  أکله

حتّرزا  عن عدم حصول غري أکل احلرام من املنافع املحّرمة  فإّن  ؛املحّرمات

حّرم يف أخالق اإلنسان    کتأثري الغذاء املّيـةللطعام وما تعار  أکله خصوص

فيجب عىل البائع ّعالم نجاسة الطعام وما تعار  أکله للمشرتي عند البيع  

.  فالتعّدي منه ّىل مطل  املحّرمات مشکل   بل ممنوع 

ممّا يکون حرمته أشّد  ؛نعم  التعّدي من الکل املحّرم ّىل مثل التزويج املحّرم

 .ّيـةقضاء  لألولو ؛ها  وقوّيا  وأعظم من حرمة أکل املتنّجس  يکون موّج 

 حکم الصورة الثالثة

 :قال الشيخ هو أن يکون فعله رشطا  لصدور احلرام.و الصورة الثالثة،

 الثالث: أن يکون رشطا  لصدور احلرام  وهذا يکون عىل وجهني:

ّّما حلصول  ؛أحدمها: أن يکون من قبيل ّجياد الداعي عىل املعصية

خص عىل املعصية  وّّما حلصول العناد من الرغبة فيها  کرتغيب الش

الشخص حّتى يقع يف املعصية  کسّب آهلة الکّفار  املوجب إللقائهم يف 



 1 ج/کتاب املکاسب                                                                                                                                           156

 

سّب احلّ  عنادا   أو سّب آباء الناس  املوقع هلم يف سّب أبيه. والظاهر 

 حرمة القسمني  وقد ورد يف ذلك عّدة من الخبار.

لداعي  کبيع العنب ممّن يعلم وثانيهام: أن يکون بإجياد رش  آخر غري ا

 .جيعله مخرا   وسيأيت الکالم فيه ّنـهأ

يدّل عىل احلرمة يف القسمني أيضا   الروايات الداّلة عىل حتريم الرىض باإلثم و

لو کان الرىض باإلثم واملنکر حمّرما  رشعا   فالرتغيب ّليه حمّرم  ّنـه  فإواملنکر

 رشعا  بطري  أوىل.

َواَتُسبهوا الَِّذیَن َیْدُعوَن ِمن ُدوِن اهللِ َفَیُسبهوا اهللَ يه أيضا  قوله تعاىل: بل  ويدّل عل

ا بَِغرْيِ ِعْلم  .َعْدو 

أّن التعّدي عن حرمة التسبيب يف سّب اهلل ّىل حتريم التسبيب ّىل مطل   ّاّل 

 .املحّرمات مشکل  

 حکم الصورة الرابعة

 :قال الشيخ له من قبيل عدم املانع.هو أن يکون فعو الصورة الرابعة،

الرابع: أن يکون من قبيل عدم املانع  وهذا يکون تارة مع احلرمة 

يف حّ  الفاعل  کسکوت الشخص عن املنع من املنکر  وال  ّيـةالفعل

 ّشکال يف احلرمة برشائط النهي عن املنکر.

عامل عن بالنسبة ّىل الفاعل  کسکوت ال ّيـةواأخرى مع عدم احلرمة الفعل

                                                           

 .14و  14: 1. اِلكاسب 1

 .4، كتاب األمر باِلدروف والنهي عن اِلنكر، أبواب األمر والنهي، الباب 131: 14. وسائل الشيدة 5

 .144(: 4. األندام )3
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ّعالم الاهل  کام يف ما نحن فيه  فإّن صدور احلرام منه مرشو  بعدم 

 ّعالمه.

ّذا علمنا من  ّاّل فيه ّشکال   ؟فهل جيب دفع احلرام برتك السکوت أم ال

لکونه فسادا  قد أمر بدفعه کّل من قدر عليه   ؛اخلارج وجوب دفع ذلك

قتله  أو عدم ّباحة  کام لو اّطلع عىل عدم ّباحة دم من يريد الاهل

قد أمرنا بدفعه عن کّل أحد   عرضه له  أو لزم من سکوته رضر مايلّ 

جيب اإلعالم والردع  لو مل يرتدع باإلعالم  بل الواجب هو  ّنـهفإ

 .الردع  ولو بدون اإلعالم  ففي احلقيقة  اإلعالم بنفسه غري واجب

ب ّعالم الاهل کون جعل منا  وجو املستفاد من هذه العبارة أّن الشيخ

الفعل فسادا  قد أمر بدفعه کّل من قدر عليه  ثّم مثّل له بأمور ثالثة: الدم والعرض 

املذکور  فإّن قتل من  يکون مثاال  للمنا  الکيّلّ ال  واملال  لکّن المثلة التي ذکرها

يکون  ال ّىل الغري  ال جيوز قتله  أو التعّرض لعرض الغري  أو توّجه المجر املايلّ 

فساد قد أمر بدفعه کّل من قدر عليه  بل کّل  ّنـهبنفسه فسادا   فال جيب دفعه بام أ

فساد  ّنـهوجيب دفعه بام هو هو  ال بام أ يّـةواحد من هذه املوارد الثالثة له خصوص

ُقوا فِْتنَة  ومصداق للفتنة يف قوله تعاىل:  ة  ُتِصیبَنَّ الَِّذیَن َظَلُموا ِمنُکْم َخ ا  َواتَّ  .اصَّ

ويمکن أن يقال: ّّن املنا  هو کون الفعل من االأمور التي وجوده يف اخلارج  

ولو مل يصدر من مکّلا  مبغوض للشارع القدس  وهو يف موارد أربعة: الفساد  

 .يّـة  والمور املاليّـةوقتل النفس املحّرمة  واالأمور العرض

 :ثّم قال الشيخ

                                                           

 .14: 1. اِلكاسب 1

 .54(: 4. األنفال )5
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ثالثة من حقوق اهلل  فوجوب دفع مثل هذا احلرام وأّما فيام تعّل  بغري ال

لّن الظاهر من أدّلة النهي عن املنکر وجوب الردع عن املعصية   ؛مشکل

 دّل عىل وجوب ّعالم الاهل بکون فعله معصية.فال ي

من حيث وجوب  نّـهنعم  وجب ذلك فيام ّذا کان الهل باحلکم  لک

ر البد بتبليغ الشاهد الغائب  تبليغ التکاليا  ليستمّر التکليا ّىل آخ

فالعامل يف احلقيقة مبّلغ عن اهلل  ليتّم احلّجة عىل الاهل  ويتحّق  فيه 

 . عصيةواملاإلطاعة  ّيـةقابل

استدالله عىل وجوب  الخيفى عليك أّن املستفاد من جمموع عبارات الشيخو

الثالثة التي تکون ّعالم النجاسة يف الدهن املتنّجس بأّن ترکه مشمول للعناوين 

حمّرما   فاستدّل عليه تارة بکون عدم اإلعالم من مصادي  قاعدة التغرير  وأأخرى 

بکونه من باب التسبيب ّىل احلرام  وثالثة بکونه من باب عدم املانع  واختار 

 وجوب اإلعالم بحسب العنوانني الّولني عىل اإلطالق  وفّصل يف الثالث.

 ؛ا کان الغري جاهال  باحلرمة ال دليل عىل حرمته کام مرّ أّن التغرير ّىل م وفیه:

لعدم کونه تغريرا  عىل احلرام  فإّن احلرمة قد ارتفع  للجهل هبا  وکذا التسبيب ّىل 

  وعدم کونه معصية  حينئذ  لعدم حرمته  ؛فعل  کان الفاعل جاهال  بحرمته

 املبغوض للشارع  ال غري.واملحّرم من التسبيب ّّنام هو التسبيب ّىل املعصية أو 

وعىل هذا  فاستدالله بتلك القاعدتني يف غري حمّله. وأّما مسألة عدم املانع 

 .ّيـةـ من عدم التامم مضافا  ّىل ما بّينّاه فاستشکل فيه ـ

 وجوبه للروايات اخلاّصة يف الباب. مرّ  نّـههذا  ولک

                                                           
 .11: 1كاسب . اِل1

 .344ـ  351. مّر يف الصفرة: 5

 .343ـ  341. مّر يف الصفرة: 3
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اإلعالم بأّن استدّل عىل وجوب  ـ عىل ما حکاه الشيخ ثّم بعضهم ـ

   فيجب ّظهارها.ّي النجاسة عيب خف

ليس خمتّصا  باملعاوضات   ـ عىل القول به ـ مع أّن وجوب اإلعالم ـوفیه: 

 فيها ّي بل يشمل مثل اإلباحة واهلبة من املّجانّيات  ممّا ال جيب ّعالم العيب اخلف

  فإن ثبت ذلك  لکونه منکرا  واقعّيا  وقبيحا   ّاّل ليس  ـ أّن کون النجاسة عيبا  

مل يکن  ّاّل حرم اإللقاء فيه  مع قطع النظر عن مسألة وجوب ّظهار العيب  و

 عيبا . فتأّمل.

 يف وجوب کون ااستصباح حتت السامء وعدمه

 قد اختلا الفقهاء يف وجوب کون االستصباح حتت السامء وعدمه عىل قولني:

  بل يف ـ وجوبه  عىل ما نسبه الشيخ العظم واملشهور بني الصحاب ـ

 .الرسائر نفي اخلال  عن عدم جوازه حتت الظالل

 .ورصيح مجاعة من املتأّخرين عدمه

وکيا کان  فاملسألة مورد للخال  بني الفقهاء  بل حّتى الفقيه الواحد يف 

 .کتبه  بل يف کتاب واحد يف أبوابه املختلفة

هايــة اختــار وجــوب ففــي الن فمــن الّول مــا للشــيخ يف هنايتــه ومبســوطه

                                                           

 .14: 1. راجع: اِلكاسب 1

 . 155: 3. الرسائر 5

: 3؛ ومسالك األلهام 544: 3. كالشهيد الثاين يف الروضة البهّيـة يف رشح اللمدة الدمشقّيـة 3

؛ واِلرّقق السبزواري يف كفاية 35: 4؛ واِلقّدس األردبييل يف جممع الفائدة والربهان 154

 .555: 1األحكام 
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يف املبسـو  اختـار و  االستصباح به حتت السامء وعدم جوازه حتت السـقا

 .کراهته حتت السقا

  اخلال  ّىل وجوب االستصباح به حتت السامء يف بيع ذهابه ومن الثاين

 .ويف کتاب الطعمة والرشبة منه ّىل عدم وجوبه

 من نفيه اخلال  يف وجوبه. ما يف الرسائر ّيـةوبه يظهر عدم متام

عىل عدم وجوب االستصباح به   فقد استدّل الشیخ األعظموکيا کان  

ورودها يف مقام البيان ساکتة عن و حتت السامء: بأّن الخبار املتقّدمة عىل کثرهتا

المقّيد هلا من اخلارج عدا ما يّدعي من مرسلة الشيخ  املنجربة و هذا القيد 

 .ّي   واالّتفاق املحکبالشهرة املحّققة

 عن املرسلة بقوله: وأجاب الشيخ

لکن لو سّلم االنجبار  فغاية المر دورانه بني تقييد املطلقات املتقّدمة  

يتأّثر السقا  لئاّل عىل االستحباب أو اإلرشاد   ّيـةأو محل الملة اخلرب

بدخان النجس الذي هو نجس  بناء  عىل ما ذکره الشيخ من داللة 

خيلو من أجزاء لطيفة ال  ّذ قد ؛ة عىل نجاسة الدخان النجساملرسل

الريب أّن خمالفة الظاهر يف املرسلة  و تتصاعد بواسطة احلرارة  يّـةدهن

ّّما عىل  ؛خصوصا  باحلمل عىل اإلرشاد أوىل  خصوصا  مع ابتناء التقييد

                                                           

 .444. النهاية: 1

 .543: 4. اِلبسوط 5

 .315، اِلستله 141: 3. اخلالف 3

 .54و 11، اِلستلة 13ـ  11: 4. اخلالف 5

 . تقّدم آنفًا ما كان يف الرسائر.4
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 ما ذکره الشيخ من داللة الرواية عىل نجاسة الدخان  املخالفة للمشهور 

وّّما عىل کون احلکم تعّبدا  حمضا   وهو يف غاية البعد  ولعّله لذلك أفتى 

 . بالکراهة مع روايته للمرسلة املبسو يف 

ختلو عن ّشکال  من حيث ظاهر الروايات ال  واإلنصا  أّن املسألة

إلبائها يف أنفسها عنه  وّباء املقّيد عنه  ومن حيث  ؛البعيدة عن التقييد

مل  حينئذ   لرباءةّققة واالّتفاق املنقول  ولو رجع ّىل ّصالة االشهرة املح

 .بعيدا  عن االحتيا   وجرأة عىل خمالفة املشهور ّاّل يکن 

بني املطلقات واملرسلتان بمناسبة احلکم واملوضوع   ّّن المع العريفّ  أقول:

حتت  وبقرينة فهم العر  هو أّن املرسلتان الداّلتان عىل وجوب االستصباح به

السامء حيمل عىل اإلرشاد ّىل التحّرز عن النجس املحتمل أو املظنون الذي يکون 

 حسنا   کام يظهر ممّا نبّينه.

أّن طهارة دخان املتـنّجس التـي أفتـى هبـا الفقهـاء ليسـت لـدليل  بیان ذلك:

تعّبدّي  بل لقصور دليل نجاسة الدهن املتنّجس ـ مثال  ـ عـن شـموله للـدخان 

ــ ؛والبخــار ــل آخــر عــىل نجاســتهام لع ــيهام وعــدم دلي ــدهن عل  دم صــدق ال

لعدم بقـاء املوضـوع واالخـتال  فيـه  فـإّن  ؛استصحاب النجاسة غري جاريةو

موضوع املتـيّقن الـدهن وموضـوع املشـکوك الـدخان والبخـار  وعـىل هـذا  

 فاملحّکم أصالة الطهارة.

بمعنى  ؛ّيـةال الرشع  ّيـةأّن االستحالة من املطّهرات االنتزاع وبعبارة ُاخرى:

                                                           
به حتت السمء دون ورووا أصرابنا أّنه يستصبح »، وليه: 543: 4. اِلرسلة منقولة يف اِلبسوط 1

 «.السقف

 .11و 14: 1. اِلكاسب 5
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االستحالة بام هي استحالة  حّتى يؤخذ  ّيـةعدم قيام دليل رشعّي عىل مطّهر

بإطالقها  بل الحکام حيث کانت دائرة مدار بقاء املوضوع وعدم زواله  وکان 

 االستحالة موجبة لزوال املوضوع وعدم بقائه  فاستحالة اليشء النجس ملّا کان

ليل أو الصل فالالزم من ذلك احلکم بطهارة اليشء ّىل عنوان طاهر بحسب الد

لقصور دليل النجس عن شموله له  وعدم دليل  ؛خيفىال  املستحيل ّليه  کام

 آخر عىل نجاسة املستحيل ّليه. 

وعىل هذا  ففي حمّل البحث لو فرض العلم بعدم االستحالة وبقاء أجزاء 

لفرض عدم حتّق   ؛جسا  الدهن اللطيفة وتصاعدها مع الدخان  حيکم بکونه ن

 االستحالة الرافعة للموضوع.

 ّيـةلقصور الدّلة االجتهاد ؛ولو شّك يف ذلك  کان الدخان حمکوما  بالطهارة

 ّيـةعن ّثبات نجاستها  وعدم جريان االستصحاب  للشّك يف وحدة القض

 املشکوك فيها. ّيـةاملتيّقنة مع القض

ّذا کانت الدخنة کثيفة والدهن  لکن مع ذلك  کان االحتيا  حسنا   سيّام

  ورّبام صار ّيـةقو حينئذ  للتصاعد  يّـةالجزاء الدهن ّيـةلّن معرض ؛غليظا  وکثيفا  

 التصاعد مظنونا   ومعه حيسن االحتيا  عنها فيام يشرت  فيه الطهارة.

ثّم ّّن التدخني حتت الظالل والسقا ّذا کان مّدة معتّدا  هبا  کالساعة 

يوجب ذلك تراکم الدخنة وورودها يف منافذ البدن  کالذن  والساعتني 

اجتامع الجزاء اللطيفة  نّـةوالنا واحلل   وتراکمها فيها رّبام يکون مظ

الغري املستحيلة  وال أقّل من احتامله  سّيام ّذا کانت البيوت ضّيقة  ّيـةالدهن

ام مثل الدهان وسقوفها منخفضة  کام کانت کذلك نوعا  يف تلك العصار  وسيّ 

 التي مورد السؤال.
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فإذا ورد هني عن االستصباح هبام حتت السقا  والمر باالستصباح حتت 

ينقدح يف ذهن العقالء منهام التعّبد املحض الغري املرتبط بالنجاسة  بل ال  السامء 

ـ أّن النجاسة صارت موجبة للحکم  بمناسبة احلکم واملوضوع املفهوم منهام ـ

 هم أهل العر  نجاسته ّن کان حکم الشارع بالتحّرز ّلزامّيا .بذلك  فيف

ال  ثّم ّّنا ال نقول بأّن النهي ملراعاة عدم تنّجس السقا حّتى يقال: ّّن تنّجسه

 مانع منه.

بل نقول: ّّن ذلك ملراعاة حال املکّلا املبتىل بالدخان حتت السقا من 

املجتمعة يف الفم  ّيـةاء الدخانحيث رعاية حاله فيام يشرت  فيه الطهارة  فالجز

ملراعاة عدم االبتالء بأکل النجس  ؛حيتمل فيها النجاسة  وحيسن معه االحرتاز

املحتمل  وکذا ما اجتمع منه يف منفذ الذن والنا  بل  وما اجتمع منه يف 

 السقا رّبام يوجب التنجيس  فيحسن التنّزه منه للصالة وغريها.

ملرسلتني وبني املطلقات املتقّدمة بام ذکرناه وأشار واإلنصا  أّن المع بني ا

من محل مرسلة الشيخ عىل اإلرشاد ّىل التنّزه والتحّرز   ّليه الشيخ العظم

عن النجس املحتمل أو املظنون من أحسن الموع  ومحلهام عىل التعّبد املحض 

العقالء  الغري املرتبط بالنجس االحتاميل أو املظنون غري مساعد لفهم العر  و

 ومناسبات احلکم واملوضوع.

ويؤّيد عدم کون احلکم باالستصباح حتت السامء تعّبدّيا   بل يشهد عىل عدمه 

أّن التعّبد املحض حيتاج ّىل بيان املطلب ببيانات متعّددة کثرية واضحة املراد 

روايتني و ليصري أوقع يف النفوس  کام فعله يف باب القياس  ال البيان برواية

ث روايات  فإّن العر  يأبى عن التعّبد املحض فيام أفاد الشارع املطلب وثال

 .ّي بروايات قالئل وحيملها عىل ما يناسب االرتکاز العقالئ
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ثّم ّّن يف مفتاح الکرامة ـ يف بيان املراد من کون االستصباح حتت السامء 

 :وعدم کونه حتت السقا ـ کالم حسن ينبغي ذکره  قال

ال فائدة يعتّد هبا يف االستصباح  ّنـهمن أمعن النظر  أ والذي يظهر لکّل 

به حتت السامء مکشوفا  هلا غري حمجوب عنها بحاجز مشّبك أو غريه  

مرتفع أو غريه  کثيا أو غريه  فيعلم أّن املراد اإلرفاق بإباحته يف مثل 

املشاعل الکبار التي تّتخذ يف احلروب والعراس ونحو ذلك  ممّا حيتاج 

قال: جيوز عند المجورات  بمعنى شّدة احلاجة ّىل  ّنـههن کثري  فکأّىل د

ميتة جاز عند المجورة  واّطرد احلکم ومل يقرّصه  ّنـهالدهن الکثري  فکأ

 .عىل خصوص ذلك  فليتأّمل

 

                                                           

 .44: 15. مفتاح الكرامة 1



 

 

 

 

 

 

 خامتة: ُأمور ثالثة لألعیان النجسة

 يف کون األعیان النجسة ماا  وعدمه

 آخر البحث عن النوع الّول ممّا حيرم التکّسب به  يف  ثّم ّّن الشيخ العظم

 تعّرض الأمور ينبغي لنا أيضا  التعّرض هلا  اقتداء  به وبيانا  ملا فيها من املناقشة.

 ؟األمر األّول: يف کون املنفعة املحّللة للنجس موجبا  ملالیّته أم ا

   ما لفظه:قال الشيخ

 ّاّل أو للنّص قد جتعله ماال  عرفا    ثّم ّّن منفعة النجس املحّللة  لألصل

منع الرشع عن بيعه  کجلد امليتة ّذا قلنا بجواز االستقاء به لغري  ّنـهأ

لظاهر  ؛الوضوء  کام هو مذهب مجاعة  مع القول بعدم جواز بيعه

  وشعر اخلنزير ّذا جّوزنا استعامله اختيارا   والکالب ّيـةاإلمجاعات املحک

وال  بيعها. فمثل هذه أموال ال جتوز املعاوضة عليها  الثالثة ّذا منعنا عن

 لعدم املانع مع وجود املقتيض. فتأّمل. ؛بعد جواز هبتهاي

ّن ترّتب و لعدم ثبوت املنفعة املقصودة منه له  ؛وقد ال جتعله ماال  عرفا  

عليه الفوائد  کامليتة الذي جيوز ّطعامها لوارح الطري وااليقاد هبا  

تعّد أمواال  عرفا   کام اعرت  به ال  يد  فإّن الظاهر أهّناوالعذرة للتسم
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: وجيوز اقتناء العيان النجسة  عـاّلمةيف رشح قول ال املقاصد جامع

 . دةـلفائ

 املناقشة يف کالمه

فمثل هذه »وجه للتفري  بني املعاوضات ومطل  اهلبة بقوله: ال  ّنـهأ وفیه أّوا :

  فإّن اهلبة املعّوضة  وّن مل «ضة عليها  وال يبعد جواز هبتهاأموال ال جتوز املعاو

إللغاء  ؛أهّنا يف حکم املعاوضات ّاّل يکن من املعاوضات  بل هبة برش  العوض  

وتنقيح املنا   فلو کان املعاوضة عىل امليتة حمّرما  رشعا  کان املنا  يف  ّيـةاخلصوص

ن دون فرق بني أن يکون بنحو ذلك عدم جواز تبديل جلد امليتة بيشء آخر  م

املعاوضة وجعل کّل واحد عوضا  عن اآلخر  وبني أن يکون بنحو اهلبة برش  هبة 

املوهوب له شيئا  آخرا  له.

                                                           

 .14: 5. جامع اِلقاصد 1

 .4: 5. قواعد األحكام 5

 .144: 1. اِلكاسب 3

معّوضة کانت أم غري معّوضة  نحو  ؛أّن قبول اهلبة يف مطل  اهلبة وثانیا :

يف عني النجس  اکتساب وتقّلب  بل نفس اهلبة الغري املعّوضة أيضا   نحو تقّلب 

 عنه يف حديث حتا العقول. ّي واالکتساب  ومجيع التقّلبات منه

 ّيـةأّن منفعة النجس املحّللة الغري املقصودة  وّن ال جتعله ماال  کبق وثالثا :

لّن  ؛وجه لهال  عنه عىل نحو عموم السلب ممّا ّيـةأّن نفي مطل  املال ّاّل الموال  

  فإّن کّل ما يبذل بإزائه ّيـةالعرف ّيـةقة ومالزمة للاملاملنفعة وترّتب الفوائد مساو

مال فهو مال عرفا   فامليتة مثال  لواز ّطعامها لوارح الطري والکالب يبذل 
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 بإزائها مال  وکّل ما يبذل بإزائه مال فهو مال  فامليتة مال.

ل يف نعم  وجود مثل هذه املنفعة هلا ال جتعلها ماال  يف درجة سائر اللحوم  ب

 .ّيـةدرجة نازلة من املال

وبعبارة أخرص: کّل ما له منفعة حمّللة فهو مال يبذل بإزائها املال  من دون 

فرق يف ذلك بني کون تلك املنفعة منفعة معتّدة أو غري معتّدة  وّّنام الفرق 

خيتلا باختال  املنافع من حيث  ّنـه  فإّيـةوالتفاوت بنظر العر  يف مقدار املال

 اد هبا وعدمها.االعتد

وجيوز اقتناء العيان »هکذا:  عـاّلمةنقل قول ال خيفى أّن الشيخال  ثمّ 

ومتن رشحه  جامع    مع أّن املوجود يف نفس القواعد«النجسة لفائدة

 «.حيرم اقتناء العيان النجسة»ما يضاّده من قوله:  املقاصد

کتب املنقولة  وقّلة وهذا عجيب جّدا   ويکون موجبا  للرجوع ّىل أصل ال

االعتناء بالکتب الناقلة. ولقد أجاد اللثام يف وصّيته يف آخر کتابه بعد رشح 

 القواعد بقوله: ّيـةوص

بعد وجدانه يف کتابه أو سامع منه  ّاّل الينسبوا ّىل أحد منهم قوال  و

شفاها  يف خطابه  وال يّتکلوا عىل نقل النقلة  بال کّل تعويل عليه  وّن 

للناس  واختال   ّيـةکّملة  فالسهو والغفلة واخلطأ لوازم عادکانوا 

 .النسخ واضح ليس به التباس
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 األمر الثاين: يف ثبوت حّق ااختصاص لألعیان النجسة

لو قلنا: ّّن العيان النجسة التي کانت هلا منفعة حمّللة ليست بامل  هل يثبت 

 ؟هلا حّ  االختصاص أم ال

 بقوله: ثبوته واستظهر الشيخ

ّّما عن احليازة   ؛والظاهر ثبوت حّ  االختصاص يف هذه االأمور الناشئ

وّّما عن کون أصلها ماال  للاملك  کام لو مات حيوان له  أو فسد حلم 

 . ّيـةاشرتاه لألکل عىل وجه خرج عن املال

وما استدّل أو يمکن أن يستدّل به عىل ثبوته وجوه ثالثة  ّثنان منها موجود 

 کالم الشيخ:يف 

أّن املزامحة لصاحب العيان النجسة ظلم وّيذاء له  والظلم قبيح  أحديا:

مل يکن  ّاّل عقال   وحرام رشعا   وهذا يدّل عىل ثبوت حّ  االختصاص له  و

 املزامحة ظلام  وحراما  رشعا .

بأّن الظلم غري مالزم لثبوت حّ  االختصاص  فإّن املزامحة  أجابوا عنه أّوا :و

ابر طري  خاشع  بحيث يوجب انحرافه ّىل حوا  الطري  ظلم وّيذاء له  لع

 يدّل عىل کون الطري  حّقا  له.ال  وحرام رشعا   ومع ذلك

حيث ّّن ثبوته  ؛بأّن ثبوت حّ  االختصاص مستندا  ّىل الظلم دور وثانیا :

متوّقا عىل کون املزامحة له ظلام   وهو متوّقا عىل ثبوت حّ  االختصاص  

 الحّقا  له مل يکن مزامحته ظلام  وحراما .و فإن مل يکن اليشء ماال   ّاّل و

ففي الّول أّن الظلم يف املقام مالزم للحّ   فإّن حّ   ،یخيفا  ويف اجلوابنی ما
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کّل  ء بحسبه  فللعابر لطري  حّ  العبور والتطّرق  ولذا يکون مزامحته ظلام   

امة الامعة يف املسجد  کام عليه بعض الفقهاء  وکذا إلمام الامعة الراتب حّ  ّم

 والقول بعدم احلّ  يف مثلها  ال سّيام يف مثل العابر ممنوع  کام هو الواضح الظاهر.

ويف الثاين أّن صدق الظلم غري متوّقا عىل ثبوت احلّ  رشعا   فإّن الظلم 

  ّي ل الرشعالعناوين  وتابع لفهم العر   ال للجع ّيـةکبق عنوان ومفهوم عريفّ 

والعل فيه ويف ضّده ـ أي العدل ـ ّّنام يکون يف حکمهام. وعليه  ففي قوله تعاىل: 

 ِإِنَّ اهللَ َیأُْمُر بِاْلَعْدِل َوااْ ِْحَسان  ّيکون املراد هو العدل واإلحسان العريف. 

ّل   ففي کأي ال يظلم بالظلم العريفّ  ؛َیظلما  إِنَّ اهللَ ويف قوله تعاىل:

ظلم حيکم الرشع بحرمته  ومل يکن متوّقفا  عىل ثبوت  ّنـهمورد حکم العر  بأ

 احلّ  رشعا  سابقا .

 من احليازة.  ما استدّل به الشيخ ثانیها:

یسبقه إلیه ا  من سبق إىل ما»املعرو :  ّي ّّن مقتىض ّطالق النبو توضیحه:

ص باحليازة  ثبوت حّ  ممّا استدّل به عىل حّ  االختصا «مسلم فهو أحّق به

 االختصاص هنا کغريه من موارد السب  واحليازة به.

ممّا استدّل به لکون احليازة موجبة للحّ   کاإلمجاع  ّي وأّما غري هذا النبو

   ففي االستدالل هبا للمقام ما ال خيفى.«من حاز ملك»والسرية  أو 
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ال ّطالق فيها  والبّد من  ةّيـأّما اإلمجاع والسرية ممّا تکون من الدّلة الّلب

 الخذ بالقدر املتيّقن منها  وهو غري املقام کام ال خيفى.

  ففيها أّوال : مل يثبت کوهنا «من حاز ملك»وأّما املرسلة املعروفة بني الفقهاء: 

 حديثا   بل الظاهر أهّنا مجلة معروفة بني الفقهاء.

 ال احلّ .  ّيـةوثانيا : أهّنا بحسب الظاهر يدّل عىل امللک

لعدم کوهنا يف مقام بيان املحاز  بل  ؛وثالثا : عدم اإلطالق هلا من هذه الهة

 يف مقام بيان املحيز.

مربو  بالموال الغري املنقول   ّنـهبأ ّي عن االستدالل بالنبو وما أجابوا به

کالرايض  فال يشمل املنقوالت  کالعيان النجسة أّوال   وأّن ما نحن فيه خارج 

بأن يکون  ؛حدود هذا احلديث ثانيا   فإّن مورده الموال املشرتکة بني املسلمني عن

االنتفاع هبا  کالوقا  العاّمة من املساجد واملشاهد  لکّل واحد منهم حّ  

واملدارس والربا  وغريها  فإذا سب  ّليها أحد من املوقو  عليهم وأشغلها 

ففیه   ه مزامحته وممانعته يف ذلكبالهة التي انعقد عليها الوقا حرمت عىل غري

  ملکان کلمة ما املوصولة  فإهّنا مطلقة ّي لکونه خمالفا  إلطالق النبو ؛وإشکال نظر  

 من حيث املنقول وغريه  ومن حيث الموال املشرتکة وغريها.

لّن  ؛االستدالل به ملا نحن فيه ّيـةهذا  ولکّن احلّ  ـ مع ذلك کّله ـ عدم متام

مربو  ّىل ما مل يسب  ّليه أحد وکان من شأنه أن يسب  ّليه  « ن سب م»رواية 

ال  فهو من عدم امللکة  وما نحن فيه ليس له هذا الشأن  فإّن الناس والعقالء

جييزون لنفسهم ولغريهم التعّرض ملثل امليتة التي يف يد شخص وکان ماال  له 

 سابقا   فالرواية أجنبّي عاّم نحن فيه.
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أيضا  من التمّسك باالستصحاب  فإّن احليوان  أشار ّليه الشيخ ما ثالثها:

وشککنا يف زوال  ّيـةامليتة قبل موته کانت خمتّصة باملالك  فإذا مات وزالت املال

 حّ  اختصاص املالك کان مقتىض االستصحاب  احلکم ببقائه.

زال  يف زمان حيات احليوان ّيـةأّن حّ  االختصاص القائم بامللک ویرد علیه:

  فال شّك يف بقائه حّتى يستصحب  واالختصاص الخر کان ّيـةبزوال امللک

الشّك يف حدوثه  فاالستصحاب يف املقام من النوع الثالث من استصحاب 

 ّيـةلعدم وحدة القض ؛من النوع الثالث ليس حّجة   واالستصحاب الکيّلّ الکيّلّ 

 املتيّقنة واملشکوکة عىل ما حّق  يف حمّله.

أّن الظاهر ثبوت حّ  االختصاص يف العيان النجسة   ل ممّا ذکرنا:فتحّص 

 الوجهني الخريين. ّيـةلعدم متام ؛والدليل عليه منحرص يف الوجه الّول

 ؟أم ا ،األمر الثالث: يل جيوز املصاحلة عىل حّق ااختصاص

يف جواز املصاحلة عىل حّ  االختصاص املوجود يف العيان النجسة وعدمه  

فمع جوازه فاملصاحلة جائزة بطري  أوىل  کام  ّاّل القول بعدم جواز بيعه  و بعد

 :قال الشيخ سيظهر.

والظاهر جواز املصاحلة عىل هذا احلّ  بال عوض  بناء  عىل صّحة هذا 

يعّد ثمنا  لنفس العني حّتى ال  ّنـهالصلح  بل ومع العوض  بناء  عىل أ

 .يکون سحتا  بمقتىض الخبار

بام حيّل االنتفاع به من النجاسات   ّيـة التذکرة: ويصّح الوصقال يف
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کالکلب املعّلم  والزيت النجس إلشعاله حتت السامء  والِزْبل لالنتفاع 

بإشعاله  والتسميد به  وجلد امليتة ّن سّوغنا االنتفاع به  واخلمر 

املحرتمة  لثبوت االختصاص فيها  وانتقاهلا من يد ّىل يد باإلرث  

 . انتهى.هوغري

والظاهر أّن مراده بغري اإلرث: الصلح الناقل  وأّما اليد احلادثة بعد 

 ّعراض اليد الوىل فليس انتقاال .

. نعم  لو بذل ماال  عىل أن يرفع يده عنها  لکّن اإلنصا  أّن احلکم مشکل 

ليحوزها الباذل کان حسنا   کام يبذل الرجل املال عىل أن يرفع اليد  عاّم 

 ترّصفه من المکنة املشرتکة  کمکانه من املسجد واملدرسة والسوق.يف 

وذکر بعض الساطني بعد ّثبات حّ  االختصاص: أّن دفع  ء من 

املال الفتکاکه يشّك يف دخوله حتت االکتساب املحظور  فيبقى عىل 

 . انتهى کالمه.أصالة الواز

رمة مجيع التقّلبات يف داللة عىل ح أّن يف حديث حتا العقول خيفى او

العيان النجسة  ومن املعلوم کون بذل املال لن يرفع يده عنها ليحوزها الباذل 

لکوهنا  ؛احليازة ّيـةغري موجب لصالحو من أنواع التقّلبات فيها فيکون حراما  

 باقية بعد ما کانت عليه من االختصاص بمن يف يده واختياره  أي املبذول له.

ه يف اعتبار رواية حتا العقول  ويف عمومّيته لميع ولکّن الشأن کلّ 

 ضعيفة سندا . أّوا :التقّلبات  فإّن الرواية 
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هلا حّتى تشمل مجيع التقّلبات  بل هي منرصفة ّىل  ّيـةال عموم وثانیا :

االکتسابات املتعارفة بني الناس  والصلح بال عوض  وبذل املال عىل أن يرفع 

ليس من االکتسابات واملعامالت املتعارفة   ّنـه  فبام أيده عنها ليحوزها الباذل

منها  ويکون من  ّنـهفالرواية منرصفة عنه. وهذا بخال  الصلح مع العوض  فإ

 خيفى.ال  مصادي  تلك التقّلبات. فتأّمل  وتشبيهه املورد باملشرتکات ففيه ما

املحظور   وّن أبيت عن االنرصا   فال أقّل من الشّك يف دخوله يف االکتساب

 .فيبقى عىل أصالة الواز  کام حکاه عن بعض الساطني

 يف اعتبار قصد اانتفاع يف احلیازة وعدمه

هل يشرت  يف ثبوت حّ  االختصاص باحليازة قصد احلائز لالنتفاع   ّنـهثّم ّ

سواء قصد االنتفاع بالعني  ؛أم يکفي مطل  احليازة لثبوت حّ  االختصاص

کتساب به بالبيع واإلجارة وأمثاهلام  أم حتّق  منه احليازة املحاز  أم قصد اال

 :قال الشيخ ؟ملجّرد العبث

يشرت  يف االختصاص باحليازة قصد احلائز لالنتفاع. ولذا ذکروا  ّنـهثّم ّ

لو علم کون حيازة الشخص للامء والکأل ملجّرد العبث  مل حيصل له  ّنـهأ

يف بعض البالد من مجع العذرات فيشکل المر فيام تعار   حينئذ  حّ   و

حّتى ّذا صارت من الکثرة  بحيث ينتفع هبا يف البساتني والزرع بذل له 

مل حيزها لالنتفاع هبا  وّّنام  ّنـهمال فأخذت منه  فإّن الظاهر  بل املقطوع أ

 حازها لخذ املال عليها.

ومن املعلوم أّن حّل املال فرع ثبوت االختصاص املتوّقا عىل قصد 
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 النتفاع  املعلوم انتفاؤه يف املقام.ا

وکذلك لوسب  ّىل مکان من المکنة املذکورة من غري قصداالنتفاع 

 منها بالسکنى.

نعم  لو مجعها يف مکانه اململوك  فبذل له املال عىل أن يترّص  يف ذلك 

 املکان بالدخول لخذها  کان حسنا .

وّن مل يقصد [االختصاص   لو قلنا بکفاية جمّرد قصد احليازة يف ّنـهکام أ

 .  وقلنا بجواز املعاوضة عىل حّ  االختصاص کان أسهل]االنتفاع بعينه

لکّن احلّ   التفصيل يف اشرتا  قصد االنتفاع بعني املال يف ثبوت احليازة 

 واالختصاص.

  کأرايض املوات واملاء ّيـةأّن املحاز قد يکون من املباحات الصل توضیحه:

يکون من المکنة العاّمة املشرتکة  کالوقا  العاّمة  وقد يکون واحلطب  وقد 

يکون من کّل واحد من القسمني  بل هو قسم خاّص ال  مثل ما نحن فيه  حيث

 ّيذاء   کام سب .و بدليل کون مزامحة صاحب العيان النجسة ظلام  

  من االشرتا  بقصد أّما القسم الّول  فالظاهر صّحة ما ذکره الشيخ

من سبق إىل مکان فهو أحّق »لقصور أدّلة احليازة  مثل:  ؛نتفاع بالعني املحازاال

  عن ّثبات حّ  االختصاص فيام حاز شيئا  لغري االنتفاع بعينه  کاالنتفاع «به

 النرصافها عاّم مل يقصد االنتفاع بعني املحاز. ؛بثمنه بالبيع واإلجارة

                                                           

 .141: 1. اِلكاسب 1

، باب التجارة وآداهبا 155/454: 3؛ الفقيه 1، باب السبق إَل السوق، احلديث 144: 4. الكايف 5

، باب لضل التجارة وآداهبا...، 1/13: 1؛ التهذيب 5ولضلها ولقهها، باب السوق، احلديث 

 .1، احلديث 11، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب 544: 11؛ وسائل الشيدة 31احلديث 
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هي  ةيّ احلکم واملوضوع من الحقّ بمناسبة  ولك أن تقول: املتفاهم العريفّ 

انتفاعا  بالواسطة ي هي وانتفاعا  حقيقّيا  هبا  الفيام يکون انتفاعا  بالعني بام ه ةيّ الحقّ 

   فالسب  لذلك القصد خارج عن مثل من سب  ختّصصا .ةيّ والعرض واملجاز

  من االشرتا  وأّما القسم الثاين  فالظاهر أيضا  صّحة ما ذکره الشيخ

من سبق إىل ما مل »لقصور دليله  وهو:  ؛د االنتفاع من عني املحاز مبارشةبقص

لّن المکنة العاّمة املوقوفة  عىل حسب ما  ؛«یسبق إلیه مسلم فهو أحّق به

  ال حليازهتا ولو ّيـةيوقفها أهلها والغالب فيها  وقفها لالنتفاعات الشخص

 ّنـهلمنع عن مزامحة اآلخرين  وأبقصد النقل ّىل الغري  وحديث السب  جيء به ل

جيوز ال  ّذا حاز شخص مکانا  من مسجد أو سوق أو شارع أو مکان عاّم آخر 

 لغريه املزامحة له ودفعه عاّم حازه  فال ّطالق له.

 ّيـةوأّما القسم الثالث  وهو الذي کان ملکا  وماال  لشخص  ثّم سقط عن املال

ص بدليل أّن مزامحة اآلخرين له ظلم   فبقي لصاحبه حّ  االختصاّيـةوامللک

وّيذاء له  والظلم واإليذاء حرام  فال جيوز لحد مزامحته وممانعته  وهذا هو 

 حّ  االختصاص.

سواء کان  ؛وعليه  فالظاهر أّن حّ  االختصاص يف هذا القسم ثابت مطلقا  

ه لّن مزامحت ؛قصد الصاحب  االنتفاع من عينه مبارشة  أو قصد االکتساب به

 ؛ظلم مطلقا   وکونه ظلام  غري منو  بقصده االنتفاع من عينه  فاحلّ  ثابت مطلقا  

إلطالق دليله.

                                                           

، 1، كتاب إحياء اِلوا ، الباب 111: 11؛ مستدرك الوسائل 5، احلديث 544: 3ايل . عوايل اللئ1

، كتاب التجارة، 544: 11. وهبذا اِلضمون روايا  ُأخرى، لراجع: وسائل الشيدة 5احلديث 

 .11أبواب آداب التجارة، الباب 
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 ااکتساب بام حيرم لتحریم ما یقصد به

 ممّا حيرم التکّسب به ما حيرم لتحريم ما يقصد به  وهو عىل أقسام:

 احلرام. ّاّل خلاّص  يقصد من وجوده عىل نحوه اال  ماالقسم األّول: 

:وقبل الورود فيه ينبغي من بيان اأمور  

ال ّشکال وال خال  يف حرمة التکّسب به  وعليها اإلمجاع  بل  األمر األّول:

  لو مل نقل بأهّنا من رضورّيات فقه ّيـةهي من رضورّيات فقه الشيعة اإلمام

ـ  کام سب  البحث عنهفى أّن الالزم من حرمة املعاملة تکليفا  ـ وال خي اإلسالم.

بطالهنا أيضا   لکّن الشأن هو البحث عن الدّلة العاّمة عىل احلرمة عىل سبيل 

الشاملة لميع أصنا  اخلمسة من هذا النوع  لتکون دليال  عىل  ّيـةالقاعدة الکلّ 

احلرمة  وّن مل يکن عليها دليل خاّص يف صنا منه  کام أّن المر کذلك 

التکّسب يف غري هياکل العبادة من الصنا  الربعة هلذا النوع بالنسبة ّىل حرمة 

أواين الذهب والفّضة  والدراهم اخلارجة املعمولة و من آالت القامر  واللهو 

 لجل غّش الناس.

 :وليعلم أّن ما يمکن أن يستدّل أو استدّل به عىل ذلك وجوه  

 :مواضع من حديث حتا العقول  مثل قوله أحديا:

عنه من جهة أکله ورشبه، أو کسبه، أو  يّ ر یکون فیه الفساد ممّا يو منهفکّل أم»

                                                           
 .51. سبق البرث عنه يف الصفرة: 1
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نکاحه، أو ملکه، أو إمساکه، أو يبته، أو عاریته، أو يشء یکون فیه وجه من وجوه 

الفساد، نظري البیع بالربا، ملا يف ذلك من الفساد، أو البیع للمیتة، أو الدم، أو حلم 

سباع الوحش، أو الطري، أو جلوديا، أو اخلنزیر، أو حلوم السباع من صنوف 

عن  يّ اخلمر، أو يشء من وجوه النجس، فهذا کّله حرام وحمّرم، ألّن ذلك کّله منه

أکله ورشبه ولبسه وملکه وإمساکه والتقّلب فیه، بوجه من الوجوه، ملا فیه من 

 .«الفساد، فجمیع تقّلبه يف ذلك حرام

 :وقوله

به لغري اهلل، أو یقوي به الکفر والرشك من مجیع  عنه ممّا یتقّرب يّ وکّل منه»

الضاللة، أو باب  األبواب یقوى به باب من أبواب املعايص، أو باب  من وجوه

منأبواب الباطل، أو باب یوين به احلّق، فهو حرام حمّرم، حرام بیعه ورشاؤه وإمساکه 

 .«رضورة فیه إىل ذلكيف حال تدعوا ال إّا وملکه ويبته وعاریته، ومجیع التقّلب فیه، 

 :وقوله

الصناعة التي حرام يي کّلها التي جييء منها الفساد حمضا ، نظري  إّنام حّرم اهلل»

الربابط واملزامري والشطرنج، وکّل ملهوٍّ به، والصلبان واألصنام، وما أشبه ذلك من 

وا منه يشء صناعات األرشبة احلرام، وما یکون منه وفیه الفساد حمضا ، وا یکون فیه 

من وجوه الصالح، فحرام تعلیمه وتعّلمه، والعمل به، وأخذ األجر علیه، ومجیع 

 .«التقّلب فیه من مجیع وجوه احلرکات کّلها

 .ا َتْأُکُلوا َأْمَوالَُکم َبْینَُکم بِاْلَباطِلِ وَ قوله تعاىل:  ثانیها:

                                                           
 .333. حتف الدقول: 1

 . نفس اِلصدر.5

 .334فس اِلصدر: . ن3

 . 144(: 5. البقرة )5



 121                                                                             النوع الثاين/االکتساب بام حيرم لتحريم ما يقصد به            

 

ّرمة يکون من أکل املال فإّن أکل املال يف مقابل ما تکون منافعه املقصودة حم

المال ّّنام هو من حيث استلزام و بالباطل الذي يکون حمّرما  لآلية. وکونه باطال  

رشعا   وأکل املال يف مقابل ما ليس بامل عرفا   ّيـةحرمة املنافع لسقوطه عن املال

أکل  من أکل املال بالباطل  فکذلك أکل املال يف مقابل ما حّرمت منافعه رشعا  

 بالباطل  فيکون منهّيا  عنه باآلية. للامل

فال ملا فيه من املنافع عندهم   ؛ّّن ما حّرمت منافعه رشعا  مال عرفا   :ایقـال

 کون أکل املال يف قباله أکل مال بالباطل عرفا .ي

ّّن العر  بعد االلتفات ّىل حرمة اليشء رشعا   وکوهنا موجبة  یقال: ّنـهأل

حيکم بأّن أکل املال يف قباله من أکل املال بالباطل  عنه رشعا    ّيـةلسلب املال

 عن مالّيته بالدليل احلاکم. حتکيام  لدّلة احلرمة عىل اآلية وخروج املال العريفّ 

عدم داللة اآلية الرشيفة ـ مع ذلك کّله ـ عىل حرمة  يذا، وا خيفى علیك

رّصفات يف الموال املعاملة والبيع عىل ذلك الباطل  فإّن غاية مدلوهلا حرمة الت

تدّل أيضا  عىل ال  بيعه؟! کام أهّناو املقابلة للباطل  وأين هذا من حرمة املعاملة

أيضا    ّيـةبمعنى السبب« الباطل»احلرمة  وّن کان حر  الباء الداخل عىل کلمة 

 کام هو الظاهر منه.

أزيـد مـن حرمـة  ليس يف اآلية ـ عـىل هـذا أيضـا  ـ داللـة عـىل ّنـهوذلك ل

 الترّصفات بسبب الباطل.

نعم  يف اآلية داللة عىل بطالن املعاملة والبيع عىل ذلك الباطل عىل کّل من 

حيث ّّن حرمة الترّص  يف املال املقابل للباطل أو  ؛خيفىال  االحتاملني  کام

من جهة بطالن املعاملة عليه عرفا   ومحل احلرمة عىل  ّاّل احلاصل بسببه ليس 

املعاملة بعيد وخمالا ملا يرون من املالزمة بني حرمة الترّص  التعّبد مع صّحة 
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 وبطالن املعاملة.

 .«إّن اهلل إذا حّرم شیئا  حّرم ثمنه»: ّي النبوثالثها: 

 حمّرم  فيحرم ثمنه. ّنـهفإّن ما حّرمت منافعه يصدق عليه أ

 أّن ما فيه من حرمة الثمن  ففيه احتامالن  بل وجهان: اخيفىو

 .ةيّ قضاء  لظاهر العناوين يف املوضوع ؛حرمة الثمن بام هو ثمن للحرام أحدمها:

حرمة الثمن بام هو أکل ملال الغري  ال بام هو هو  کام استظهره الشيخ  ثانیهام:

 بقرينة عدم تعار  حرمة الثمن بام هو هو وبعده عرفا . العظم النصاري

لنحو ما مّر آنفا  يف  ؛وليس يف  ء منهام الداللة عىل حرمة االکتساب به

 عىل حرمة الثمن والبيع. ّيـةأن يقال باملالزمة العرف ّاّل اآلية  

قد ظهر ممّا مّر عدم صّحة االعتامد عىل هذه الوجوه الثالثة إلثبات  ّنـهثّم ّ

من  وذلك ملا مرّ  ؛أي حرمة التکّسب بجميع أنواع ما يقصد به احلرام ؛القاعدة

يف آية و ضعيا سندا   ومضطرب متنا   ّنـهعقول بأاإلشکال يف حديث حتا ال

 ّي يف النبوو النهي عن أکل املال بالباطل بعدم الداللة عىل حرمة البيع تکليفا  

 باإلرسال  ففيه الضعا داللة وسندا .و بذلك

 کان القول بعدم احلرمة أيضا  أشکل. ولکن مع ذلك،

ت اللهو  کالعيدان واملزامري وذلك أّوال : الرتکاز املترّشعة عىل حرمة بيع آال

والربابط ونحوها  وبيع آالت القامر  کالنرد والشطرنج ونحومها  وبيع الصنم 

 والصليب ونحومها.

 وعىل حرمة بيع الارية املغنّية التي حرفته وعمله التغنّي.

                                                           

 .341، احلديث 114: 5. عوايل اللئايل 1

 ما بددها.و 31. مّر يف الصفرة: 5
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وعىل حرمة بيع الدراهم والدنانري املغشوشة املعمولة لجل غّش الناس  بل 

 ء قد قامت عىل منعها  خصوصا  يف الدراهم والدنانري املغشوشة.ارتکاز العقال

 ّاّل يقصد من وجوده اخلاّص ال  ّنـهويلح  بتلك الشياء ما يکون مثلها يف أ

 . ّيـةقضاء  لتنقيح املنا  وّلغاء اخلصوص ؛احلرام

وثانيا : أّن مثل هذه الشياء منشأ فساد وضالل  ودفع الفساد والضالل 

نحو أمکن  ومن أنحاء دفع الفساد ترك بيعه ورشائه  ّي أحد بأ واجب عىل کّل 

 واملعاملة عليه.

مل يکن الوجه الثاين شامال  لواين الذهب والفّضة ـ  ّنـهأ لکن ا خيفى علیك

الوجه الّول  لکن يف کفايته إلثبات القاعدة تأّمل  ّاّل خيفى ـ فلم يب  ال  کام

يف مورد الشّك يکون الشّك منتفيا   حيث ّّن االرتکاز مع وجوده  ؛وّشکال

 ومع عدمه يکون عدم االرتکاز مالزما  مع عدم احلرمة  فتدّبر جيّدا .

قد ذکر هلذا القسم الّول مخسة أقسام: هياکل  أّن الشيخ األمر الثاين:

العبادة  آالت القامر  آالت اللهو  أواين الذهب والفّضة  الدراهم والدنانري 

 .مستقال  د جعل لکّل واحد من اخلمسة بحثا  املغشوشة  وق

ما يکون منافعه »أّن اخلمسة املذکورة أصنا  لنوع واحد  وهو:  اخيفىو

  بل املناسب أن مستقال    فال ينبغي البحث عن کّل واحدة منها «املقصودة حمّرمة

 يبحث عن مجيع هذه الصنا  يف ضمن بحث جامع مشرتك. فتأّمل.

 بيع ما له املنافع املحّرمة يتصّور عىل صور أربعة:أّن  األمر الثالث:

کون له منفعة وال ي أن تکون منافعه مع بقائه عىل هيئته حمّرمة الصورة ااُوىل: 

 ّنـهحمّللة موجبة ملالّيته بامّدته وحدها أيضا   کالصنم الصغري املّتخذ من العود  فإ

                                                           

 .114ـ  111: 1. راجع: اِلكاسب 1
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ملاّدته بعد الکرس  ّيـةمالال  ّنـهام أحلرمة منافعه  ک ؛له ّيـةمالال  مع بقائه عىل هيئته

ال  لعدم املنفعة املوجبة ملالّيته  لقّلتها ووقوعها يف البالد التي ؛وصريورهتا خشبا  

 ينتفع من العود لإلحراق  کغالبها يف عرصنا هذا.

ما کان له منفعة حمّرمة ومنفعة حمّللة  واملنفعتان متساويان   الصورة الثانیة:

 التي يمکن استخدامها يف سامع الصوت ّيـةوالتصوير ـةيّ کالجهزة الصوت

   ونحوها.ّيـةحّلل  وکالسيا والبندقواملرؤية التمثال املحّرم و

يعتربها العقالء  وال تکون ال  ما تکون منفعته املحّللة نادرةالصورة الثالثة: 

الت موجبة ملالّيته  کاخلمر لسقي الشجار مع وفور املاء أو التسميد هبا  وکآ

 املحّرمة لإلحراق مع وفور اخلشب والعود. ّيـةاخلشبة املوسيق

ما يکون منفعته املحّللة نادرة ولکنّها مع ذلك موجب ملالّيته   الصورة الرابعة:

 املنفعة املحّللة أقّل من املنفعة املحّرمة. ّيـةغري أّن مال

لهّنا القدر  ؛الشبهة يف حرمة بيعها وبطالنهو شّك  فال أّما الصورة ااُوىل،

 املتيّقن ممّا مّر من ارتکاز احلرمة واإلمجاع ونحوها ممّا استدّل به للقاعدة.

ما يکون منافعه »فهي خارجة عن البحث  وهو:  وأّما الصورة الثانیة،

ال شّك يف ّباحة و   وداخل فيام له منفعة حمّللة وحمّرمة متساوية.«املقصودة حمّرمة

بايعان املنفعة املحّللة  أو مل يقصدا شيئا  من املنفعة بيعها وصّحته ّذا قصد املت

املحّرمة واملحّللة  کام هو الظاهر الواضح  وعليه السرية  أو مل يقصد البائع البيع 

للمنفعة املحّرمة وّن کان املشرتي قاصدا  لذلك  فيکون مثل بيع العنب بمن 

 أيضا   کام يأيت يف حمّله.يشرتيه للخمر ويکون مباحا  وصحيحا   ّنـهيعلم البائع أ

وأّما مع کون قصدمها وداعيهام يف التکّسب هبا بالبيع ـ مثال  ـ املنفعة املحّرمة  

أو اشرتاطهام ذلك فيه  ففي حرمة البيع وبطالنه مطلقا   وعدمهام مطلقا   أو 
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التفصيل بني صورة االشرتا  والقصد باحلرمة والبطالن مع الرش  دون صورة 

 .القصد وجوه  

وبام أّن هذه الصورة خارجة عن القسم الّول املبحوث عنه  ملا يف وجوده 

احلرام  فرتك  ّاّل يقصد من وجوده ال  منفعة احلالل واحلرام  وحمّل البحث ما

 البحث عنها وّحالته ّىل حمّله أوىل.

ما يکون منفعته املحّللة نادرة وغري موجبة »هي: و وأّما الصورة الثالثة،

لشمول ّطالق الدّلة  ؛ورة االأوىل يف احلکمـا ملح  بالصّنـه  فالظاهر أ«هـملالّيت

 هلا أيضا .

  «ما تکون منفعته املحّللة النادرة موجبة ملالّيته»هي: و وأّما الصورة الرابعة،

فإن قصد املتبايعان املنفعة املحّللة يقع البيع جائزا  وصحيحا   غاية المر لو کان 

منفعته املحّللة  وکان املشرتي جاهال  بذلك  کان  ّيـةار مالالثمن زائدا  عن مقد

لّن البيع بأزيد من ثمن املثل مع جهل املشرتي به موجب لتحّق   ؛له خيار الغبن

خيار الغبن  وکان البائع مرتکبا  للحرام لو حتّق  منه اخلدعة واملکر يف تغبني 

لهّنا  ؛ة البيع وبطالنهيوجب حرمال  أّن حرمة اخلدعة واملکر ّاّل املشرتي  

 متعّلقة بأمر خارج عن البيع  وّن کان مصادفا  معه  فتأّمل.

لشمول الدّلة  ؛وأّما لو قصدا املنفعة املحّرمة يقع البيع حمّرما  وباطال  

من أکل املال بالباطل   ّنـهالداّلة عىل بطالن بيع ما تکون منافعه حمّرمة له  فإ

ة عىل حرمة الکل بالباطل  املالزم مع بطالن فتشمله اآلية الرشيفة الدالّ 

 ؛«إّن اهلل إذا حّرم شیئا  حّرم ثمنه»املذکور:  ّي املعاملة عرفا   وکذا يشمله النبو

حيث ّّن حرمة الثمن مالزم عرفا  مع حرمة بيعه  کام أهّنا بمالحظة کوهنا 

البيع عىل ذلك ـ البّد وأن يقع  خيفىال  کام لذلك اليشء ـ يّـةموجبة لعدم املال
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 لعدم مالّيته. ؛اليشء املحّرم باطال  

يف االأمور التي أردنا تقديمها عىل البحث فيه ـ أي يف القسم الّول ـ  يذا کّله

جعل لکّل من  يف البحث عنه  والشيخ العظم النصاري حينئذ  ونرشع 

 سائل:ة  ونبحث عنها کذلك تبعا  له يف محدیوعل مستقال  أقسامه اخلمسة بحثا  

 حرمة بیع يیاکل العبادة

 .البحث عن هياکل العبادات املسألة ااُوىل:

اهلياکل مجع هيکل اسم ملوضع الصنم  أطل  عىل نفس الصنم من باب 

 ّطالق احلاّل عىل املحّل.

وحرمة التکّسب هبا بمثل البيع وبطالنه بام هو هو ممّا ال کالم وال ّشکال فيه  

  وّّنام الکالم والبحث عن حرمة بيعها واملعاوضة کام مّر يف المر الّول

عليها  وعن بطالن املعاملة  املرتّتب عليه کون الثمن مقبوضا  باملعاملة الفاسدة 

وعدمهام  يف الصور املتصّورة يف املسألة من حيث الغاية يف املعاملة من کوهنا 

للکرس وّحمائه  ومن مثل بيعها  ؛للغاية املحّرمة  کبيع الصنم للعبادة أو لغريها

 العبادة يف بيعه مثال  معلومة أو مشکوکة  ومن غريمها ممّا سيظهر. ّيـةکون غائ

أّن املعاملة ـ کالبيع مثال  ـ کانت واقعة للغاية  والصور املتصّورة: أحديا:

املحّرمة  کمن باع الصنم للعبادة بنحو التواطي عليها  أو بنحو االشرتا  يف 

 ضمن العقد.

بيعها ممّن يصدر منه احلرام  کبيعها ممّن يعبدها  أو ممّن يبيعها ممّن  :ثانیها

 يعبدها  کبيع الصنم من مسلم يبيعه من الوثني.

                                                           

 .311. مّر يف الصفرة: 1
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 ّّما للعلم بأّن املسلم املشرتي ؛بيعها مع العلم بعدم ترّتب احلرام عليها ثالثها:

خرج صنم من يسّلمها ّىل الوثني  أو النقراض الطائفة التي تعبدها  کام لو أال 

احلفرّيات عن اآلثار القديمة البادئة اهلالك أهلها وانقرضت الطائفة التي 

تعبدها  وّّنام يشرتّيا قوم حلفظ اآلثار العتيقة  کام تعّل  به أغراض العقالء 

 بام أهّنا من اآلثار القديمة. ّيـةأحيانا   وّّنام تشرتّيا هليئتها وصورهتا الصنم

غرض کرسها وّحمائها  وهو تارة يرجع ّىل املشرتي  بيعها ملسلم ل رابعها:

  ّي کارس الصنام  أو أراد الثواب االأخرو ّنـهکمن أراد أن يشتهر بني الناس بأ

واأخرى ّىل البائع  کام فيام کان عاجزا  عن کرسها  أو کان له مؤنة أراد حتميلها 

 عىل املشرتي  ّىل غريها من الصور.

بطالنه يف الصورتني الوليني التني يرتّتب عليهام يف حرمة بيعها و ا إشکال

 :احلرام لوجوه  

استقالل العقل بقبح ما يرتّتب عليه عبادة الوثان ومبغوضّيته  بل  أحديا:

 ّجياب الوفاء بالعقد  املرتّتب عليه عبادة غري اهلل تعاىل.و قبح تنفيذ البيع

يع اخلمر ورشائها ولعن يرىض ببال  القطع بأّن الشارع القدس  الذي ثانیها:

يرىض بذلك يف الصنم  وال ال  بائعها ومشرتّيا وحّرم ثمنها  وجعله سحتا  

. وعىل هذا تکون ّيـةالعرف ّيـةالقطع ّيـةيرىض ببيعه ورشائه ونحومها بالولو

 الخبار الداّلة عىل تلك االأمور يف اخلمر داّلة عليها يف الصنم أيضا .

ة بنحو ذلك إلثبات جواز بيع کالب املاشية وقد استدّل مفتاح الکرام

 .الداّلة عىل الواز يف کلب الصيد والزرع والبستان من الخبار

                                                           
 .15، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 114: 11. انظر: وسائل الشيدة 1

أو يستدّلون باألولوّيـة الدرلّيـة؛ ألّنه إذا جاز بيع كلب الصيد، وهو ممّا »ة: . قال يف مفتاح الكرام5

ّلمتّس إليه احلاجة وأكثره هلو وأرش وبطر، لكيف ّلجيوز بيع كلب اِلاشية التي ّليستقيم بقاؤها 
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تنقيح املنا   حيث ّّن املستفاد من أدّلة حتريم ثمن اخلمر وسائر  ثالثها:

املسکرات  وحتريم بيعها ورشائها  کون املنا  يف ذلك  الفساد املرتّتب عليها  

أّن الفساد املرتّتب عىل الوثان وبيعها ورشائها اأّم مجيع املفاسد  وليس  ومعلوم

 وراء عّبادان قرية.

  وأيب جعفر  املنقولة عن رسول اهللالروايات املستفيضة رابعها:

. ويظهر منها أّن عبادته رّش منه «أّن مدمن اخلمر کعابد وثن»: وأيب عبداهلل

معه  کيا يمکن ذلك التشديد يف اخلمر و يرتّتب عليه.ويرتّتب عليها فوق ما 

 لقلع الفساد دون الوثان؟

داللة الروايات العاّمة املتقّدمة ـ کرواية التحا وغريها ـ عىل  خامسها:

ملا فيه من الفساد  وّشعار بعض ما وردت يف اخلمر  بل  ؛حرمة معاملتها

  عىل بطالن املعاملة  کام «إّن الذي حّرم رشهبا حّرم ثمنها»: ظهوره  کقوله

                                                                                                                                        
يف الشاما  والفرس إّّل بالكالب، وكذلك الزرع والبستان، كم هو مشاهد بالديان؟ واألولوّيـة 

لدرلّيـة حّجة. وعىل هذا، لتكون أخبار الباب الداّلة عىل استثناء كلب الصيد داّلة عىل غريه من ا

 (.14و 11: 15)مفتاح الكرامة «. الكالب الثالثة

 .13، كتاب األطدمة واألرشبة، أبواب األرشبة اِلرّرمة، الباب 311: 54. وسائل الشيدة 1

، كتاب األطدمة 311: 54؛ وسائل الشيدة 1يث ، باب مدمن اخلمر، احلد545: 4. الكايف 5

 .4، احلديث 13واألرشبة، أبواب األرشبة اِلرّرمة، الباب 

، باب الذبائح 144/514: 1؛ التهذيب 4، باب مدمن اخلمر، احلديث 544: 4. الكايف 3

األطدمة واألرشبة،  ، كتاب311: 54الشيدة  ؛ وسائل544واألطدمة وما حيّل...، احلديث 

 .1، احلديث 13األرشبة اِلرّرمة، الباب  أبواب

، باب 441، و134/411: 1؛ التهذيب 5، باب بيع الدصري واخلمر، احلديث 534: 4. الكايف 5

، كتاب 554و 553: 11؛ وسائل الشيدة 15و 14الغرر واِلجازلة ورشاء الرسقة...، احلديث 

 .4و 1، احلديث 44التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 
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 يف المر الّول. مّر بيانه

ما ورد يف خصوص الصلبان والصنم  وهو صحيح ابن اأذينة  قال:  سادسها:

أسأله عن رجل له خشب فباعه ممّن يّتخذ منه برابط؟  کتبت ّىل أيب عبداهلل

  «ا» قال: ؟عن رجل له خشب فباعه ممّن يّتخذه صلبانا  و  «بأس ا» فقال:

عن التوت أبيعه يصنع  وخرب عمرو بن حريث  قال: سألت أبا عبداهلل

 .«ا» للصليب والصنم؟ قال:

لّن الصلبان شعار  ؛نعم  الظاهر أّن داللة صحيحة ابن اأذينة بالفحوى

 التنرّص وليست کالصنم للعبادة.

شارع  لکن يف وجوب کرسها وعدم الضامن شهادة عىل عدم مالّيتها لدى ال

صّح بيعها ورشاؤها لتقّومهام هبا  فخرجت بذلك عن شمول أدّلة تنفيذ فال ي

البيع حتکيام   وّذا دّلت الصحيحة عىل عدم کون الصلبان ماال  ومل يصّح بيعها 

 عىل عدم کون الصنم ماال  وعدم صّحة بيعه أيضا . ّيـةالعرف ّيـةفتدّل بالولو

عىل حرمة التکّسب هبياکل العبادة   عدم اخلال و دعاوي اإلمجاع سابعها:

                                                           
 .345ـ  311بيانه يف الصفرة:  . مرّ 1

: 4؛ التهذيب 5، باب جامع ليم حيّل الِّشاء والبيع منه وما ّل حيّل، احلديث 554: 4. الكايف 5

، باب الغرر واِلجازلة ورشاء 135/414: 1؛ و 543، باب اِلكاسب، احلديث 331/1445

ما يكتسب به، الباب  ، كتاب التجارة، أبواب114: 11؛ وسائل الشيدة 41الرسقة...، احلديث 

 «.ّل بتس به»، ويف التهذيب والوسائل: 1، احلديث 51

عن عمرو »، وليه: 4، باب جامع ليم حيّل الِّشاء والبيع منه وما ّل حيّل، احلديث 554: 4. الكايف 3

، باب 135/411: 1؛ و 544، باب اِلكاسب، احلديث 313/1445: 4؛ التهذيب «بن جرير

: 11؛ وسائل الشيدة 45وأكثر من ذلك وما جيوز منه وما ّلجيوز، احلديث بيع الواحد واّلثنني 

 .5، احلديث 51، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 114
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 .کالصنم

بل عن الرياض: االستدالل عىل حرمة التکّسب هبا باإلمجاع املستفيض 

 .   وّن أنکر االستفاضة صاحب مفتاح الکرامة  املنقول يف کالم مجاعة

وعن املنتهى: حکايـة عـدم اخلـال  عـىل حرمـة عملهـا  املسـتلزمة حلرمـة 

 . . وعن جممع الربهان: اإلمجاع عليهاما قيل التکّسب هبا عىل

والمر »ويف مفتاح الکرامة بعد نقل اإلمجاع وعدم اخلال  عن بعض  قال: 

 .«ّذ اإلمجاع معلوم ؛سهل  

حيث ّّن هذا الکالم منه يکون بعد ما ذکر يف  ؛ويف کالمه هذا بأعد وعجب

ع املستفيض املنقول يف کالم اإلشکال عىل الرياض من استدالله للحرمة باإلمجا

  وذلك لبعد «فيام عرفته بعد مالحظة أربعني کتابا   ّاّل ومل أجد نقله »مجاعة بام لفظه: 

 ّّنام نقله عن کتب ثالثة أو أربعة.و علمه باإلمجاع بعد عدم نقله يف أربعني کتابا  

 .«بال خال  أجده فيه  بل اإلمجاع بقسميه عليه»ويف الواهر: 

بعد ّحلاق صورة احتامل ترّتبه وال ي ل ما علم ترّتب احلرام عليه هذا حا

قرص عن فال ياملوضوع وشّدة االهتامم به   ّيـةلمهّ  ؛فضال  عن الظّن به احتياطا  

                                                           

؛ 44: 15؛ ومستند الشيدة للنراقي 54: 55. راجع: جواهر الكالم للشيخ ُمّمد حسن النجفي 1

 .111: 1واِلكاسب للشيخ األعظم 

 .154: 4. رياض اِلسائل 5

 .144: 15. مفتاح الكرامة 3

 .314: 14. منتهى اِلطلب 5

 .51: 4. جممع الفائدة والربهان 4

 .144: 15. مفتاح الكرامة 4

 .54: 55. جواهر الكالم 1
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 .العراض والنفوس  بل أوىل منها يف ّجياب االحتيا 

العبادة  أّن بيع هياکل العبادات حمّرم رشعا  ّذا ترّتب عليها وحمّصل ما مّر:

ملح  به صورة الشك والظّن يف الرتّتب عليه و للوجوه السبعة املذکورة. ؛يقينا  

 احتياطا . وهذا ممّا ال ّشکال فيه.

يف الصورتني الخريتني ممّا ال يرتّتب عليهام العبادة   إّنام اإلشکال والکالمو

 يف احلال وال کبيعها مع انقراض الطائفة التي تعبدها وال يرتّتب عليه العبادة  ال

 يف املستقبل  واملشرتي ّّنام يشرتّيا حلفظ اآلثار العتيقة.

أّن املشرتي يشرتّيا حلفظ اآلثار  ّاّل بيعها مع وجود الطائفة التي تعبدها   أو

 ال يرتّتب عليه العبادة  ال يف احلال وال يف املستقبل. ّنـهالعتيقة  مع العلم بأ

 اشرتائها بغرض کرسها. أو

 ائها الختفائها وّبعادها عن يد الذين يعبدوهنا.اشرت أو

اشرتائها إلبطال حّجة عبدة الصنام  کام أبطل ّبراهيم )عىل نبيّنا وعليه  أو

کبريا  هلم  ّاّل وعىل آله السالم( حّجة من يعبدها  حيث جعل الصنام جذاذا  

تِنَا َقاُلوا َءَأنَت َفعَ يف جواب السائلني:  M لعّلهم ّليه يرجعون  وقال ْلَت يَذا بِآهِلَ

َیا إِْبَراِيیَم* َقاَل َبْل َفَعَلُه َکبرُِيُيْم يَذا َفْسَأُلوُيْم إِن َکاُنوا َینطُِقوَن * َفَرَجُعوا إىَِل 

ُوَن * ُثمَّ ُنکُِسوا َعىَل ُرُؤوِسِهْم َلَقْد َعلِْمَت َما
ُکْم َأنُتُم الظَّاملِ يُؤاِء  َأنُفِسِهْم َفَقاُلوا إِنَّ

ُکْم * ُأفٍّ لَُّکْم َوملَِا  ُقوَن * َقاَل َأَفتَْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اهللِ َماَینطِ  ا َینَفُعُکْم َشْیئا  َوا َیرُضه

 .َتْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اهللِ َأَفال َتْعِقُلونَ 

 وغريها من الصور التي ال ترتّتب عليها العبادة.
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 دم ترّتب العبادة عليه.امع بينها: البيع مع العلم واالطمئنان بعوال

لقصور الدّلة السبعة املذکورة عن  ؛جواز البيع يف هذه الصور واألقوى

 الشمول هلا.

لعدم  ؛وتنقيح املنا  فواضح ّيـةمن اإلمجاع والعقل والولو ّیـةأّما األدّلة الُلبّ 

اإلطالق هلا  والقدر املتيّقن منها غري هذه الصور  مضافا  ّىل أّن دليل العقل 

وتنقيح املنا  خمتّصة بام ّذا ترّتب عىل بيعها الفساد  ومع عدم ترّتب  ّيـةوالولو

 لعدم وجود املوضوع واملنا  کام هو واضح. ؛الفساد عليه ال حمّل لرياهنا أصال  

إّن اهلل إذا حّرم شیئا  »مثل رواية حتا العقول  وحديث:  یّـةوأّما األدّلة اللفظ

فلعدم اإلطالق     وصحيح ابن اأذينةرو بن حريث  ورواية عم«حّرم ثمنه

  هلا أيضا .

عىل اإلطالق منرص  ّىل ما يکون للعبادة يف بيع الصنام والتکّسب  ّنـهمع أ

هبا وصناعتها  وللتکّسب والصناعة واالنتفاع ممّا يرتّتب عليه الفساد کام يف 

بيع اخلشب والتوت ممّن ّذ من املعلوم أّن السؤال والواب کانا عن  ؛الصلبان

الستعامله يف املنافع املتعارفة منه عند النصارى  ال صنعها  ؛يصنع الصليب

 من اآلثار العتيقة. ّنـهوبيعها ملثل حفظه بام أ

 ؛يتوّهم أّن السؤال  وّن کان عاّم ذکرت  لکن مورد السؤال غري خمّصصال و

وّطالق  ال مثل ما نحن لکونه مدفوعا  بأّن ذلك متام فيام کان للجواب عموم 

ال خيفى  فيه ممّا ليس کذلك الختصاص الواب بمورد السؤال من أّول المر  کام
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جيوز ال  أي ؛«ا»أجاب بکلمة النفي بقوله:  ّنـهعىل الناظر ّىل اخلربين  فإ

 ذلك البيع املورد للسؤال.

 صّحة.وال ّيـةوبعد قصور الدليل کانت أصالة الرباءة حمّکمة مقتضية للحلّ 

نعم  يمکن أن يستدّل للحرمة باستصحاب احلرمة  واستصحاب وجوب 

أّن التمّسك باالستصحاب أيضا   ّاّل   ّيـةالکرس  واستصحاب عدم املال

  وهو:   فإّن البحث عن الکربى الکيّلّ ّيـةوذلك  لّن الشبهة هنا حکم ؛خمدوش

واالستصحاب « عبادةحرمة بيع الصنم والصليب فيام ال يرتّتب عليه الفساد وال»

لعدم احلالة السابقة هلا  فإّن أصل حرمة بيع  ؛غري جار ّيـةيف الشبهات احلکم

متيّقن  فال حمّل ال  الصنم والصليب يف هذه الصورة مشکوك من أّول المر

 لعدم اليقني الساب . ؛لالستصحاب

ار  وّن کان غري ج ّيـةالکلّ  ّيـةّّن االستصحاب يف الشبهات احلکم إن قلت:

لوجود  ّيـةمن تلك الشبهة احلکم والشخّّص  ّي بجريانه يف احلکم الزئ نّـهلک

 ذلك لّن الصنم والصليب الشخّّص و ؛اليقني فيه يثبت املطلوب  أي احلرمة

لوجود من  ؛املصنوع يف الزمنة السابقة کان بيعها حراما  يف تلك الزمنة ّي الزئ

 .يعبدها يف تلك الزمنة  واآلن کام کان

ّن کان و واملصداق اخلارجي ّي ّّن هذا االستصحاب يف احلکم الزئ قلت:

يکون ال  فيام نحن فيه نّـه  لکمفيدا  فائدة استصحاب احلکم واملوضوع الکيّلّ 

ذلك لعدم اليقني باحلرمة يف الزمنة السابقة  لعدم و ؛جاريا  کاستصحاب الکيّلّ 

 ؛دة حّتى يکون بيعه حمّرما  فاسدا  فيهاالعلم بأّن الصنم يف تلك الزمنة کان للعبا

 ّذ لعّله صنع بغرض لعب الطفال به  أو بغرض هدم حّجة من يعبدها. 

لو سّلم کون صنعه لجل التعّبد به  کام يقتضية جريان العادة  ّنـههذا  مع أ
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لّن املتيّقن من  ؛والغلبة  فاستصحاب حرمة بيعه حمّل ّشکال  بل منع أيضا  

يع الصنم للعبادة يف تلك الزمنة  وهذا ليس بمشکوك يف احلال احلرمة هو ب

فقه الشيعة  بل فقه اإلسالم  فال حمّل لالستصحاب  ّي أصال   بل حرمته رضور

لالستدالل به  کام هو الواضح الظاهر  وأّما  حمال  فيه من رأس وليس 

حّل للتمّسك يرتّتب عليه العبادة والفساد ممّا هو املال  استصحاب حرمة بيعه فيام

لعدم العلم بتلك احلرمة يف تلك الزمنة  فلعّله کان جائزا  فيها   ؛به فغري جار

 فحرمة البيع سابقا  غري متيّقن حّتى يستصحب.

ّّما يف ضمن  ؛حرمة بيع الصنم يف الزمنة السابقة کان متيّقنا   ّّن کيّلّ  إن قلت:

يعه فيام ال يرتّتب عليه العبادة  حرمة بيعه لجل التعّبد به  وّّما يف ضمن حرمة ب

 احلرمة. فتستصحب کيّلّ 

الث  ـم الثـالقس اب الکيّلّ ـن االستصحـاب مـّّن هذا االستصح قلت:

لّن الامع  ؛يف الحکام سّيام القسم الثالث منه غري جار  ال   واالستصحاب الکيّلّ 

الستصحاب   واّي الموضوعا  للحکم الرشعو بني الحکام ليس حکام  رشعيّا  

ّّنام جيري فيام يکون املستصحب حکام  رشعّيا  أو موضوعا  حلکم الرشعّي  

والامع بني حرمة بيع الصنم فيام يرتّتب عليه العبادة وحرمة بيعه فيام ال يرتّتب 

الموضوعا  لألحکام و  ّيـةيکون من الحکام املجعولة الرشعال  عليه العبادة

 يذا أّوا .. ّيـةالرشع

بجميع أقسامه الثالثة غري جار  أّن استصحاب القسم الثالث من الکيّلّ  :وثانیا  

 لدورانه بني متيّقن الزوال ومشکوك احلدوث. ؛حّتى يف املوضوعات أيضا  

 ينقسم ّىل ثالثة أقسام: أّن القسم الثالث من االستصحاب الکيّلّ  بیانه:

  وبعد زوال الفرد کان موجودا  يف ضمن فرد يقينا   القسم الّول: أّن الکيّلّ 
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يف  املتيّقن حيتمل حدوث فرد آخر له مقارنا  لزوال الفرد الساب  حّتى يبقى الکيّلّ 

  وبعد خروج «زيد»اإلنسان موجودا  يف الدار يف ضمن  ضمنه  کام ّذا کان کيّلّ 

يف الدار مقارنا  خلروج زيد  ففي هذه « عمرو»زيد عن الدار نشّك يف دخول 

اإلنسان يف ضمن  نسان املوجود يف ضمن زيد قد زال يقينا   وکيّلّ اإل الصورة: کيّلّ 

 لعدم العلم باحلالة السابقة. ؛عمرو مشکوك حدوثه  فال جيري االستصحاب

کان موجودا  يف ضمن فرد يقينا   وبعد زوال الفرد  القسم الثاين: أّن الکيّلّ 

زائل  کام ّذا کان املتيّقن نشّك يف وجود فرد آخر له مقارنا  لوجود الفرد ال

  وبعد زوال زيد نشّك يف بقاء اإلنسان  للشّك «زيد»اإلنسان موجودا  يف ضمن 

 مقارنا  لوجود زيد  واحلکم يف هذا القسم کسابقه.« عمرو»يف وجود 

کان موجودا  يف ضمن مرتبة  وبعد زوال تلك املرتبة  القسم الثالث: أّن الکيّلّ 

اإلمحرار  بقاء مرتبة اأخرى منه  کام ّذا کان کيّلّ    للشّك يفنشّك يف بقاء الکيّلّ 

موجودا  يف ضمن املرتبة الشديدة منه  وبعد ذهاب تلك املرتبة الشديدة نشّك يف 

اإلمحرار  للشّك يف بقاء مرتبة ضعيفة منه  واحلکم يف هذا القسم أيضا   بقاء کيّلّ 

 کسابقيه.

غري جار  ال يف الحکام  القسم الثالث بجميع أقسامه  فاالستصحاب الکيّلّ 

 وال يف املوضوعات.

 قد ذکرنا ذلك استطرادا  عىل اإلمجال  والتفصيل يف حمّله. ّنـهخيفى عليك: أ الو

لو سّلمنا حرمة بيع الصليب يف الزمنة السابقة يف العّم ممّا يرتّتب  وثالثا :

عىل اإلطالق  يرتّتب عليه العبادة  لکن جعل احلرمة کذلكال  عليه العبادة وفيام

ّذ لعّله مل يکن حمّرما  للنصارى وللمتدّينني برشيعة  ؛لميع االأمم غري معلوم

 عيسى )عىل نبيّنا وعليه وعىل آله السالم(. 
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لعدم اليقني بحرمته  ؛ومع هذا االحتامل ال جيري االستصحاب بالنسبة ّلينا

 سابقا   املّتصل بزمان الشّك حّتى يستصحب.

بمعنى أّن احلرمة  ؛الدليل عىل حرمة بيع الصنم هو العقللو کان  رابعا :و

لعدم  ؛مستکشا من حکم العقل بقبحه  فال جيري االستصحاب فيها ّيـةالرشع

املستکشا من  ّيـةوال يف الحکام الرشع ّيـةجريانه ال يف نفس الحکام العقل

 ّاّل حلکمه  ال واقع ّنـه  لعدم تعّقل الشّك للعقل احلاکم  فإّيـةالحکام العقل

علمه وفهمه  فکيا يعقل الشّك فيه أو يف املستکشا منه؟ نعم  فيام ّذا انطب  

يف ذلك  عىل مصداق يف اخلارج  ثّم شککنا يف بقاء احلکم العقيلّ  احلکم العقيلّ 

املصداق  کام ّذا لزم ّنقاذ غري  عقال   ثم شککنا يف بقاء لزوم ّنقاذه  للشّك يف 

کون مانعا  عن الوجوب  ففي مثل ذلك يکون االستصحاب ارتداده وعدمه ممّا ي

من املعلوم عدم ارتبا  مفروض  نّـهأرکانه من اليقني والشك  لک ّيـةلتامم ؛جاريا  

 البحث مع هذا النحو من الشّك واليقني.

بيع الصنم والصليب فيام مل يکن الغرض منه  ّيـةحلّ  فتحّصل ممّا ذکرنا،

 االنتفاع املحّرم والعبادة.

بعد تقويته صّحة البيع بغرض کرسمها أو غرض آخر  M ولکن سيّدنا االأستاذ

 رشائه استشکل فيه بام نّصه: ّيـةيف کرسه ممّا يکون موجبا  ملالّيته ومرغوب

وممّا ذکرناه  تظهر قّوة صّحة البيع لغرض ّدراك ثواب الکرس  أو 

 اشرتائه. ّيـةغرض آخر يف کرسه  موجب ملالّيته ومرغوب

 :ّيـةأن يقال باستلزام ذلك لبعض اإلشکاالت العقل ّاّل 

منها: أّن الفساد املرتّتب عىل هياکل العبادة  عّلة إلسقا  مالّيتها وّجياب 

کرسها. وّجياب الکرس سبب لرتّتب الثواب عليه إلجيابه  فلو صار 
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ذلك عّلة ملالّيتها  يلزم أن يکون اليشء عّلة لثبوت نقيض معلول عّلة 

 ذلك مستلزم لنفي عّلة عّلته املستلزم لعدم ذاته.عّلته  و

به يلزم ّجياد  ّيـةومنها: أّن ّجياب الکرس مضاّد ملالّيته  فلو ثبتت املال

 اليشء مضاّده املستلزم لعدم ذاته.

يلزم منه عدم ّجيابه  بل  ّيـةومنها: أّن ّجياب الکرس لو صار سببا  للامل

 .من ّجياب الکرس عدمه مال حمرتم  فيلزم ّنـهل ؛عدم جوازه

 ويذه اإلشکاات مندفعة بجوابنی:

 قال: M ما أجاب به سّيدنا االأستاذ أحديا:

اآلتية  ّيـةوالواب عنها: أّن الفساد ال يمکن أن يصري عّلة إلسقا  املال

للزوم کون اليشء عّلة لعدم معلول  ؛من قبل معلوله  أي ّجياب الکرس

لوله املستلزم لعدمه  فهو عّلة لسلب معلوله  وهو مستلزم لعدم مع

 الثابتة هلا من غري ناحية الکرس. ّيـةاملال

ال يمکن أن يکون  ّيـةوأيضا   ّّن ّجياب الکرس عىل فرض مضاّدته للامل

الستلزام أن يکون اليشء ضّد معلوله  فيکون  ؛اآلتية من قبله ّيـةمضاّدا  للامل

 .التي من غري ناحية الکرس ّيـةضّدا  للامل

يمکن أن تکون مانعة عن ال  اآلتية من قبل وجوب الکرس ّيـةوأيضا   ّّن املال

 .من غري تلك الناحية مانعة عنه ّيـةوجوبه  فاملال

 ؛الواب بام حّققه وکان يذکره مکّررا  من اخللط بني التکوين والترشيع ثانیها:

الواضح اختصاص حيث ّّن باب الترشيع باب االعتبار والعل االعتباري. ومن 
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 ّيـةـ املوجبة لتلك املحاذير ـ بباب التکوين واحلقائ  اخلارج ّيـةمثل الحکام العقل

وعدم جرياهنا يف الترشيع والعل االعتباري  فإّن العقل ناظر ّىل التکوين يف تلك 

الحکام  فاستحالة اجتامع الضّدين واملثلني  واملعلول بالعّلة  والرش  املتقّدم 

 ر  مستحيل يف التکوين  ال يف االعتبار الذي متام قوامه باالعتبار.واملتأّخ 

 ؛أال ترى أّن غسل املستحاضة يف الليلة اآلتية رش  لصّحة الصوم اليوم الساب 

ناقل له يف زمان و واإلجازة حني حتّققها ناقل للملك يف زمان العقد عىل الکشا

مر الالح  يف الساب  أو الساب  يف يف کليهام حمذور تأثري الو اإلجازة عىل النقل.

 لکونه باب االعتبار والعل. ؛الالح   وال ّشکال يف أمثال ذلك يف الترشيع

وسقوطها رشعا  من االأمور  ّيـةوعىل هذا  ففي ما نحن فيه بام أّن ثبوت املال

   فال حمّل لتلك املحاذير من رأس.ّيـةاالعتبار

 صور بیع الصنم والصلیب للکّس

 لبيع الصنم والصليب ثالثة صور: ثّم ّنّ 

تعّل  البيع بالصنم والصليب  لکن برش  أن يکرسمها املشرتي حّتى  أحديا:

يصري الصنم والصليب ماال  بسبب هذا الرش  فقط  مثل ما کان رش    الکرس 

للثواب االأخروي أو االشتهار بالکرس  من دون أن يکون ملکسوره ـ مع قطع 

رأسا   أو کانت أقّل ممّا اعتربت بلحاظ ذلك  ّيـةمالالنظر عن ذلك الرش  ـ 

البّد للبائع من ّحراز کرس املشرتي   ّنـهأ ّاّل الرش   وال ّشکال يف صّحته  

 له باطل. ّيـةمالال  للمبيع  وبيع ما ّيـةمالال  ّذ بدون الکرس ؛ّيـةليتحّق  ّحراز املال

يف حّد نفسه  وکذا يف  ّيـةتعّلقه بالصنم الذي يکون ملکسوره مال ثانیها:

الصليب  وال ّشکال أيضا  يف صّحته ّذا باعهام ليکرسمها املشرتي  لکن يف هذه 
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املکسور عىل  ّيـةلعدم ّناطة مال ؛يتوّقا صّحة البيع عىل ّحراز حتّققهال  الصورة

باعتباره بام هو  ء يبذل  ّيـةاملفروض بالغرض وال بالرش   بل کان له املال

 .بإزائه املال

تعّلقه بامّدة الصنم والصـليب ّذا کـان ملـاّدهتام ومکسـورمها قيمـة  ثالثها:

ة  وال ّشـکال يف صـّحته  وال يلـزم  أيضا   کام ّذا کانا مـن الـذهب والفّضـ

: ّّن البيع يف هذه الصورة  اشرتا  الکرس عىل املشرتي  بل قال سيّدنا االأستاذ

اشـرتا  الکرسـ  غايـة صحيح ولو مع اشرتا  عدم الکرس  فضال  عن عدم 

المر أّن الرش  فاسد وحرام  والرش  الفاسد واحلرام ال يوجب فساد العقد 

 . واملعاملة

ّّن بيع هياکل العبادة  مع عدم رش  الکرس وعدم الوثوق بالکرس   :ایقـال

فضال  عن رش  عدم الکرس  کام يف الصورة الثالثة  ترويج للباطل وترويج 

 بيعها يکون باطال .لعبادة الصنام  و

البيع يف الثالثة مل يتعّل  بالصنام والصلبان  بل کان متعّلقا  بامّدهتام  یقال: ّنـهأل

املنحاذة منهام بعد الکرس  وليس يف البيع کذلك فساد  ال من جهة ترويج 

الباطل  وال من جهة عبادة الصنام  وّّنام الفساد يف ّقباض هيأکل العبادة ّىل 

  نفس العقد واملعاملة  فال ّشکال يف صّحة البيع. املشرتي  ال

کان  ّذا کان حراما   ّّن اإلقباض ّىل املشرتي الزم للبيع  والالزم إن قلت:

 امللزوم أيضا  حراما .

ّّن الذي جيب عىل البائع ّقباضه للمشرتي  هو مواّد هياکل العبادة ال  قلت:

 باهليئة  فللبائع کرس اهلياکل وّقباض لّن البيع قد تعّل  باملواّد ال ؛نفس اهلياکل
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املواّد ّىل املشرتي  فال يلزم ترويج الباطل وترويج عبادة الصنام حّتى يکون 

 باطال . هذا.و حراما  

 :وینبغي تتمیم املسألة بالتنبیه عىل ُامور  

هل يف ّتال  ماّدة مثل هياکل العبادات والصنام والصليب ممّا األّول: 

هليئتها  بل جيب ّتالفها  الضامن مطلقا    ّيـةالمالو ساد واحلرامتکون موجبة للف

أم ال مطلقا   أم فيه التفصيل بالضامن فيام مل يکن ّتال  اهليئة موقوفا  عىل ّتال  

املاّدة وبعدمه مع التوّقا عليه  وکذا بالتفصيل بالضامن مع استناد ّتال  املاّدة 

 .وجوه  و دمه مع عدمه  احتامالتّىل ّفرا  متلا اهليئة أو تفريطه وبع

 تفصيل بني صور املسألة هو احلّ  منها  وّليك تفصيل الصور:وال

أن يکون ّتال  اهليئة موقوفا  عىل ّتال  املاّدة  کإتال   الصورة ااُوىل:

لّن  ؛ضامن للامّدة کاهليئةال  اخلمر املوجود عند املسلم مثال   ففي هذه الصورة

بإتال  املاّدة  والعر  يف مثله يفهم من حکم الشارع  ّاّل  يتمّ ال  ّتال  اهليئة

والضامن للامّدة  ّيـةبوجوب ّتال  اهليئة  من دون تعّرضه لضامن املاّدة عدم املال

 کان عليه الضامن. ّاّل و أيضا  

حيث ّّن  ؛هذا مضافا  ّىل أّن مقتىض قاعديت نفي المجر واحلرج عدمه أيضا  

ناشئا  من حکم الشارع بوجوب ّتال  املاّدة  وهو حرج  يکون و الضامن رضر

مضافا  ّىل أّن کونه مقتىض قاعدة نفي السبيل عىل املحسن أيضا : و بالقاعدتني  ّي منف

 ـْحِسننَِی ِمن َسبِیلاملُ َما َعىَللقيامه بام جيب عليه   ؛  حيث ّّن املتلا حمسن

 فال سبيل عليه يف التضمني.    فيکون منتفيا  بنفيه عن املحسنوالتضمني سبيل

أن يکون ّتال  اهليئة غري موقو  إلتال  املاّدة  کإتال   الصورة الثانیة:

                                                           
 . 11(: 1. التوبة )1
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الصنم والصليب املصنوع من الذهب والفّضة  لکّن املاّدة أيضا  تلفت من غري 

لقاعدة  ؛ّفرا  من املتلا  ففي هذه الصورة أيضا  ال ضامن عىل املتلاو تعدّ 

 حسن.نفي السبيل عىل امل

يستلزم عدم الضامن  کام أّن املضطّر ّىل أکل ال  ّّن وجوب اإلتال  :ایقـال

)رضوان اهلل تعاىل  مال الغري جيب عليه الکل واإلتال   مع أّن الفقهاء

 عليهم( قد حکموا بضامنه  فکذلك فيام نحن فيه.

 ؛مع الفارق ّّن قياس ما نحن فيه باملضطّر ّىل أکل مال الغري قياس یقال: ّنـهأل

حيث ّّن املضطّر ّىل أکل مال الغري ّّنام يأکل مال الغري ونفعه عائد ّىل نفسه  فليس 

بمحسن  وهذا بخال  املتلا فيام نحن فيه  فليس يف ّتالفه نفع عائد ّليه  بل 

 نفعه عائد ّىل اإلسالم واملسلمني  فيکون حمسنا  ومنفيّا  عنه السبيل.

أکل مال الغري ليس مضطّرا  ّىل أکل مال الغري جمّانا   هذا  مع أّن املضطّر ّىل 

بل يکون مضطّرا  ّليه مع الضامن  فاملضطّر ّليه ليس هو الکل مطلقا  وبام هو 

 أکل  بل هو الکل مع الضامن  وأين له بام نحن فيه ممّا ليس کذلك.

ة يف هذه نفس الصورة السابقة  لکن مع الفرق بأّن ّتال  املادّ  الصورة الثالثة:

 ؛املاّدة قطعا   ّيـةالصورة مستندة ّىل تعّدي املتلا وّفراطه  فکان املتلا ضامنا  ملال

قضاء  لقاعدة الضامن مع التعّدي  وهذا بخال  الصورة السابقة ممّا مل يکن فيه 

 التعّدي املستلزم للضامن  وکان قاعدة نفي السبيل عىل املحسن حمّکمة.

اعتامدا   ؛العبادة ونحوها هل جيوز أن يرتکه املکّلاأّن ّتال  هياکل  الثاين:

عىل احلّجة بإتال  غريه  نظرا  ّىل کونه واجبا  کفائّيا  خوطب به مجيع املکّلفني  
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کصالة املّيت التى جيوز ترکها من بعض املکّلفني باحلّجة عىل ّقدام غريه ّىل 

ّمکان انجراره ّىل فوات ملا فيه من  ؛والوجه هنا هو الثاين ؟ّتياهنا  أم ال جيوز

غرض الشارع من اضمحالل هذه املوجب للفساد وارتفاعها باملّرة برتك الغري  

لّن املستفاد من مذاّق الرشع وحکم العقل  هو وجوب  ؛کنفسه اإلتال  أيضا  

 دفع الفساد الناشئ منها فورا .

ه  ـهيئتو هـار صورتـه باعتبـيصّح بيعال  رق فيام ذکر ممّاـال ف ّنـهأ الثالث:

الصورة بني املسلم والکافر  ّيـةدم ملکـم وآالت اللهو  من احلکم بعـکالصن

 الغري املستحّل هلا.

 وأّما املستحّل هلا ففيه وجهان:

احلرمة له من جهة  يّـةوجه الصّحة: أّن له منفعة غري حمّرمة من حيث عدم فعل

عقال  ونقال   فبيع تلك  ةلرباءالهل القصوري هبا الرافع للحرمة وکونه موجبا  ل

 الشياء باملستحّل يکون بيعا  ملن له منفعة غري حمّرمة  ويکون صحيحا  عقالئّيا .

ووجه البطالن: اشتامل تلك الشياء عىل الفساد املبغوض فيها للشارع  

نحو کان.  ّي وجوده بأو بحيث جيب للمکّلا دفع حتّق  ذلك الفساد املبغوض

 لقتل.ا ّيـةوهذا نظري مبغوض

هذا  ولکّن احلّ   التفصيل بني مثل الصنم املعّد للعبادة وآالت اللهو 

وجوده و وذلك للعلم بکون عبادة الصنم ؛املحّرم  بالبطالن يف الّول دون الثاين

لعدم العلم واحلّجة عىل أزيد من احلرمة  ؛مبغوضا  للشارع  وهذا بخال  الثاين

  ا ذکر يف الوجه الثاين من الکربى الکيّلّ املرفوعة بعدم العلم  فالصنم مصداق مل

وآالت اللهو مصداق ملا ذکر يف الوجه الّول  فکال الوجهني متام من حيث 

   لکّن الفرق موجود فيام نحن فيه يف املصداق هلام  فتدّبر جيّدا .ّيـةالکلّ 
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 بیع آات القامر واللهو ونحومها

وها  ولقد أجاد سّيدنا ـهو ونحامر واللـيف حکم آالت الق :ةاملسألة الثانی

 :M يف البحث عنها  فنکتفي بام أفاده  قال M االأستاذ

ثّم ّّن البحث عن آالت القامر وآالت اللهو وأواين الذهب والفّضة 

والدراهم املغشوشة  نظري البحث عن هياکل العبادات  فال داعي ّىل 

 التکرار.

وجه العقيل عىل البطالن  وال يأيت فيها ما قلناه يف اهلياکل من الال  نعم 

 ما ذکرناه من فحوى أدّلة حرمة اخلمر.

وّن أمکن دعوى الزم بعدم تنفيذ الشارع املعامالت الواقعة عىل آالت 

 الفساد واحلرام. ّاّل يقصد منها ال  القامر واللهو التي

  بل اّدعى السّيد صاحب هذا  مع دعوى عدم اخلال  واإلمجاع عليه

  مضافا  ّىل الدّلة العاّمة املؤّيدة  وّن اع املستفيض عليهالرياض اإلمج

 ضعفت أسنادها.

 :الخبار الواردة يف خصوص آالت القامر

يف  وتدّل يف خصوص آالت القامر رواية أيب الارود  عن أيب جعفر

...قوله تعاىل:  ْمُر َوامْلَیِّْسُ والشطرنج   وأّما امليرس فالنرد»فيها: و  إِنَّاَم اخْلَ

کّل هذا بيعه ورشاؤه واالنتفاع بيشء من » ـ ّىل أن قال:ـ   «وکّل قامر ميرس

                                                           

 .54: 55الكالم . راجع: جواهر 1

 .154: 4. رياض اِلسائل 5

 .14(: 4. اِلائدة )3



 1 ج/کتاب املکاسب                                                                                                                                           424

 

 .«هذا حرام من اهلل حمّرم

بيع الشطرنج حرام  وأکل »  قال: ورواية أيب بصري  عن أيب عبداهلل

 .«ثمنه سحت...

 .«عن بيع النرد هنى رسول اهلل»و ويف رواية املناهي:

 عىل ّشکال. ّيـةاحلکم لسائر آالته بإلغاء اخلصوص ويمکن ّرساء

النــرد »  قــال: نعــم  يف صــحيحة معّمــر بــن خــاّلد  عــن أيب احلســن

 .«والشطرنج والربعة عرش بمنزلة واحدة. وکّل ما قومر عليه فهو ميرس

ولعّل عموم التنزيل وعدم الفصل بني أربعة عرش وغريها وّلغاء 

املطلوب. وعن تفسري أيب الفتوح  عن يف  عنها  کا    يّـةاخلصوص

وأمرين أن أحمو املزامري واملعاز  والوتار »رواية  وفيها:  اهلل رسول

ّّن آالت املزامري رشاؤها وبيعها وثمنها » ـ ّىل أن قال:ـ   «يّـةواأمور الاهل

 .«والتجارة هبا حرام
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لة بالنسبة لو من ّشعار أو دالوال خت تدّل عىل املطلوب يف آالت اللهو 

 . ّىل سائر آالت الفساد. فال ّشکال يف احلکم ّمجاال  

معنى  عىل تعيني هذا  ولکّن تفصيله وحرمة مطل  آالته املعّدة له موقو   

وذلك  لّن املراد من آالت اللهو بحکم اإلضافة ما اللهو وّثبات حرمته مطلقا ؛ 

 ضا  ّليه  کام هو الواضح.اأعّد له  ولّن حرمة اآلالت تکون من جهة حرمة امل

 بیع أواين الذيب والفّضة

 يف حکم أواين الذهب والفّضة. املسألة الثالثة:

احلرام  ّاّل يقصد من وجوده اخلاّص ال  وليعلم أّن کوهنا من القسم الّول ممّا

متوّقا عىل حتريم اقتنائها مضافا  ّىل حتريم الکل والرشب منها  وعىل قصد 

وع اهليئة واملاّدة  ال املاّدة فقط  فعىل القول بجواز االنتفاع هبا يف املعاوضة عىل جمم

مال قريب الوصول ّىل البيع واملعاوضة عليه عند  ّنـهل ؛غريمها کاقتنائها للقينة

احلاجة  وتزيني الرفو  هبا وأمثاهلام  تکون من القسم الثاين  کام أّن قصد معاوضة 

 ضال  عن أن يکون من القسم الّول أو الثاين.املاّدة فقط ليس بمحّرم من رأس  ف

 املعاوضة عىل الدرايم املغشوشة

 حکم الدراهم املغشوشة. املسألة الرابعة:

 يف بيان ما للقسم الّول من االأمور: قال الشيخ

ومنها الدراهم اخلارجة املعمولة لجل غّش الناس ّذا مل يفرض عىل 

ا  مثل التزّين  أو الدفع ّىل الظامل هيئتها اخلاّصة منفعة حمّللة معتّد هب
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الذي يريد مقدارا  من املال  کالعشار ونحوه  بناء  عىل جواز ذلك  

وعدم وجوب ّتال  مثل هذه الدراهم  ولو بکرسها  من باب دفع 

يف رواية العفي مشريا  ّىل درهم:  ماّدة الفساد  کام يدّل عليه قوله

 .« ّنفاقهال حيّل بيعه وال ّنـهّکرس هذا  فإ»

 ألقه يف البالوعة حّتى»  ثّم قال: «قّطعه نصفني»ويف رواية موسى بن بکري: 

 .ومتام الکالم فيه يف باب الرص  ّن شاء اهلل .«يباع  ء فيه غّش ال 

من رواية العفي ما رواه  لکن نذکر بعضه هنا تعميام  للفائدة ونقول: مراده

الصرييف  عن  عيلّ عن ابن أيب عمري  عن ستبصار واالالشيخ يف التهذيب 

فألقى بني يديه دراهم   املفّضل بن عمر العفي  قال: کنت عند أيب عبد اهلل

 «وما الستوق؟»فقلت: ستوق  فقال:  «إیش يذا؟»درمها  منها  فقال:  فألقى ّيلّ 

ا  ّنـهإکّسيا، فإ»طبقة من نحاس وطبقة من فّضة  فقال: و فقلت: طبقتني فّضة

 .«ّل بیع يذا، وا إنفاقهحي

 صّحفه النّساخ. ّنـهوالصواب: طبقة من فّضة وطبقة من نحاس  وکأ

                                                           

، 11/333: 3؛ اّلستبصار 15اّلثنني...، احلديث ، باب بيع الواحد ب141/544: 1. التهذيب 1

، كتاب التجارة، 144: 14؛ وسائل الشيدة 4باب إنفاق الدراهم اِلرمول عليها، احلديث 

 .4، احلديث 14أبواب الرصف، الباب 

، باب لضل التجارة وآداهبا، 15/44: 1؛ التهذيب 3، باب الغش، احلديث 144: 4. الكايف 5

، 44، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 544: 11شيدة ؛ وسائل ال44احلديث 

بدل: « بنصفني»، و«موسى بن بكري»بدل: « عن موسى بن بكر»، يف مجيع اِلصادر: 4احلديث 

 «.نصفني»

 .111ـ  114: 1. اِلكاسب 3

 . تقّدم خترجيها آنفًا.5
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ومراده من رواية موسى بن بکر ما رواه الکايف  عن حمّمد بن حييى  عن 

  بعض أصحابنا  عن سّجادة  عن موسى بن بکر  قال: کنّا عند أيب احلسن

دينار فأخذه بيده ثّم قّطعه بنصفني  ثّم قال  فإذا دنانري مصبوبة بني يديه  فنظر ّىل

 .«یباع يشء فیه غّش ا  ألقه يف البالوعة حّتى»يل: 

وداللة الروايتني عىل وجوب کرس الدراهم املغشوشة اخلارجة عن السوق 

الغّش واملفسدة  أو اإللقاء يف البالوعة بعد  ّاّل وعن االجّتار هبا ممّا ليس فيها 

 ينبغي اإلشکال والکالم فيه.ال  فيهام من المر هبام  ممّا التنصيا  ملکان ما

بن احلسن الصرييف   عيلّ نعم  ملا فيهام من الضعا يف السند بجهالة 

جعل الکيّش عليه  ّنـهوباالختال  يف املفّضل يف الأوىل  وبضعا سّجادة حّتى أ

ن مل تکونا حّجة   واإلرسال يف الثانية  وّ لعنة اهلل واملالئکة والناس مجيعا  

ودليال  عىل وجوب اإلتال   لکنّهام تکونان مؤّيدا  لقاعدة وجوب دفع ماّدة 

ُقوا فِْتنَة  الفساد وقلعها  الثابت بالکتاب:  ُتِصیَبنَّ الَِّذیَن َظَلُموا ِمنُکْم ا  َواتَّ

ة    والعقل واإلمجاع  بل  وبمجورة فقه اإلسالم  ولعّل ما يف کالمه  َخاصَّ

 ّشارة ّىل ذلك. فتدّبر جّيدا .« کام يدّل عليه»ن قوله: م

مل  ّنـهثّم ّّن الظاهر من المر بالکرس  وکذا من المر باإللقاء يف البالوعة أ

اإلنفاق  ّاّل ّذ مل يکن هلا منفعة ظاهرة  ؛الفساد ّاّل يکن يرتّتب عىل وجوده هبيئته 

 ؛ّتالفه ال حمالة  حسام  ملاّدته املحّرم  وما يرتّتب عىل وجوده الفساد حمضا  جيب

فلو کان يرتّتب عليه منفعة حمّللة  ّاّل قضاء  ملا مّر من أدّلته قبل ذلك بأسطر  و

                                                           

 . تقّدم خترجيها آنفًا.1

 .413/1445. اختيار مدرلة الرجال: 5

 .54(: 4األنفال ). 3
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بکرسه وّتالفه  بل أرشده ّىل رصفه فيه  بل کان  ملا أمر اإلمام ّيـةعقالئ

 تبذيرا  للامل. حينئذ  ّتالفه 

بني هذين اخلربين الداّلني  وممّا ذکرناه يظهر المع وعدم التعارض والتنايف

عىل املنع عن البيع واإلنفاق بالدنانري والدراهم املغشوشة  وبني ما يدّل من 

يف الباب العارش من أبواب الرص   الخبار الصحاح ـ املنقولة يف الوسائل

ـ عىل جواز ّنفاق الدراهم « باب جواز ّنفاق الدراهم املغشوشة والناقصة...»

 انت رائجة بني الناس.املغشوشة ّذا ک

وذلك لکوهنام ظاهرة يف حرمة اإلنفاق والبيع يف املغشوشة يف املهجورة التي 

صارت ماّدة للفساد التي البّد من قلعها بمثل اإللقاء يف البالوعة  وتلك الخبار 

 ظاهرة يف املغشوش الرائج بني الناس.

جهه فرق مع ما ذکرناه يف وو هذا  وبام أّن يف الرياض يف المع بني الطائفتني

خيلو عن مناقشة  وبام فيه من جواز اإلنفاق يف مورد اخلربين بعد البيان ممّا ال  ممّا

 فيه املناقشة أيضا   فينبغي  بل البّد من نقل عبارته  وهو قوله:

وجيوز ّخراج الدراهم والدنانري املغشوشة بنحو من الصفر والرصاص 

معلومة الرص  والرواج بني الناس  بأن ونحوها  واملعاملة هبا ّذا کانت 

يعامل هبا مطلقا  وّن جهل مقدار اخلالص منهام  بجنسهام کان أو غريمها  

يتعامل هبا يف ال  ولو مل تکن کذلك  بأن لکن برش  يف الّول قد مىض.

بعد بياهنا وّظهار  ّاّل العادة وکانت مهجورة يف املعاملة مل جيز ّنفاقها 

يتساهل به عادة  بالخال  يف املقامني  بل يف ال  اغّشها  ّذا کان ممّ 

                                                           
 .14، كتاب التجارة، أبواب الرصف، الباب 144: 14. راجع: وسائل الشيدة 1
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. وهو احلّجة  مضافا  ّىل الصل والعمومات  املختلا اإلمجاع عليهام

 يف الّول  ولزوم الغّش ـ املحّرم بالنّص واإلمجاع ـ يف الثاين.

وهبام جيمع بني الخبار املختلفة املجّوزة إلنفاقها مطلقا   کالصحاح: يف 

 .«ال بأس بإنفاقها»ن الدراهم املحمول عليها؟ فقال: أحدها: ع

ونحوه اآلخران  لکن بزيادة رش  فيهام  وهو زيادة الفّضة عن الثلثني  

  ولعّله وارد   أو کوهنا الغالب عليها  کام يف الثاينکام يف أحدمها

 ّذا کانت کذلك. ّاّل بتبع العادة يف ذلك الزمان من عدم املعاملة هبا  

واملانعة له کذلك  کاخلرب ـ املنجرب ضعا سنده بوجود ابن أيب عمري  

فألقى  املجمع عىل تصحيح رواياته فيه ـ قال: کنت عند أيب عبداهلل

فقلت:  «إیش يذا؟»درمها  منها  فقال:  بني يديه دراهم  فألقى ّيلّ 

فقلت: طبقتني من فّضة وطبقة من « وما الستوق؟»ستوق  فقال: 

                                                           

 .14، اِلستلة 154: 4. خمتلف الشيدة 1

، 14/351: 3؛ اّلستبصار 44، باب بيع الواحد باّلثنني...، احلديث 545/ 144: 1. التهذيب 5

، كتاب التجارة، 144: 14شيدة ؛ وسائل ال1باب إنفاق الدراهم اِلرمول عليها، احلديث 

 .1، احلديث 14أبواب الرصف، الباب 

، 14/334: 3؛ اّلستبصار 41، باب بيع الواحد باّلثنني...، احلديث 144/543: 1. التهذيب 3

، كتاب التجارة، 144: 14؛ وسائل الشيدة 5باب إنفاق الدراهم اِلرمول عليها، احلديث 

 .3، احلديث 14أبواب الرصف، الباب 

، باب 144/545: 1؛ التهذيب 1مول عليها، احلديث ، باب إنفاق الدراهم اِلر545: 4. الكايف 5

، باب إنفاق الدراهم اِلرمول 14/331: 3؛ اّلستبصار 14ثنني...، احلديث بيع الواحد باإل

، 14، كتاب التجارة، أبواب الرصف، الباب 144: 14؛ وسائل الشيدة 3عليها، احلديث 

 .5احلديث 
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حيّل بيع هذا  وال ال  ّنـهّکرس هذا  فإ»ال: ـة  فقـة من فّض ـنحاس وطبق

 .«هـّنفاق

بحمل الّولة عىل الصورة االأوىل  والثانية عىل الثانية  بشهادة ما مّر من 

الدّلة  وخصوص الصحيحني  يف أحدمها: عندنا دراهم يقال هلا: 

ذا کان جيوز بني ال بأس به ّ»ال: ـحيمل عىل الدراهم دانقني  فق ّيـةالشاه

 .«اسـالن

يف الکايف: الرجل يعمل الدراهم حيمل عليها النحاس   ّي ويف الثاين املرو

 .«ّذا کان جيوز بني الناس فال بأس»أو غريه  ثّم يبيعها  قال: 

قراءة و  «ذلك»لکن رواه يف التهذيب بإسقا  الناس وتبديله بلفظ 

 .  ظرفا  بتشديد الياء  فعال  ماضيا  ال« البنّي »

بعد البيان  فيکون من روايات  ّاّل ـ املنع عن اإلنفاق  حينئذ  وظاهره ـ 

املنع  لکن مقّيدا  بعدم البيان  مرّصحا  بالواز بعده  وبه مضافا  ّىل 

االّتفاق يقّيد ّطالق الرواية املتقّدمة باملنع  بحملها عىل صورة عدم 

                                                           

 تقّدم خترجيه آنفًا.. 1

؛ «ّل بتس به جيوز ذلك»، وليه: 4، باب الرصف ووجوهه، احلديث 145/431: 3. الفقيه 5

، 14/335: 3؛ اّلستبصار 11، باب بيع الواحد باّلثنني...، احلديث 144/544: 1التهذيب 

سائل ؛ و«ّل بتس به إذا كان جيوز»، وليهم: 5باب إنفاق الدراهم اِلرمول عليها، احلديث 

ّل بتس به إذا »، وليه: 4، احلديث 14، كتاب التجارة، أبواب الرصف، الباب 141: 14الشيدة 

 «.كانت جتوز

إذا كان بني الناس ذلك »، وليه: 5، باب إنفاق الدراهم اِلرمول عليها، احلديث 543: 4. الكايف 3

 «.لالبتس

 «.إذا بنّي ذلك لال بتس»، وليه: 13ث ، باب بيع الواحد باّلثنني...، احلدي141/541: 1. التهذيب 5
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 . البيان ّن صّحت النسخة

 اضع للمناقشة:ويف کالمه مو

جعله ّمجاع املختلا ـ الذي يکون مدرکّيا  مستندا  ّىل الخبار جزما   أحديا:

وّىل غريها ممّا ذکره مضافا  ّىل اإلمجاع من الدّلة يف املقامني احتامال  ـ حّجة عىل 

 املقامني  وهو کام ترى.

تعامل هبا يف يال  محله الخبار املانعة عىل املهجورة يف املعاملة  بأن ثانیها:

هي أخّص من املهجورة يف و العادة  ففيه أهّنا ظاهرة فيام کانت ماّدة للفساد 

 خيفى  فاحلمل کذلك محل للخاّص عىل العام  وهو غري متام قطعا .ال  املعاملة کام

  «الناس»مضافا  ّىل « جيوز»و «کان»أّن ما يف التهذيب يکون بإسقا   ثالثها:

 .«ا بنّی ذلك فال بأسإذ»وتکون الرواية فيه: 

ما فيه من تقييد الخبار املانعة بام مل يکن فيه البيان  فمع البيان يکون  رابعها:

اإلنفاق جائزا   ففيه: أّن الروايتني ملا فيهام من المر باإللقاء يف البالوعة والکرس 

بالتنصيا غري قابلة لذلك التقييد  حيث ّّن فرض الواز مع البيان يف موردمها 

 لکونه تبذيرا  وّتالفا  للامل. ؛منا  للکرس واإللقاء يف البالوعة

قلعها باإلتال  بمثل اإللقاء يف  ّاّل نعم  ّن کان ماّدة للفساد ال حکم هلا 

 البالوعة أو الکرس بالتنصيا.

قد ظهر ممّا ذکرناه عدم جواز دفع تلك الدراهم املاّدة للفساد ّىل الظامل  ّنـهثّم ّ

يأخذوهنا ال  ّذ العّشارون ؛ارا  من املال  کالعّشار والظامل ونحوهالذي يريد مقد

. ّاّل   لإلنفاق يف السوق  فينفقوهنا وجيلبون هبا أموال الناس ظلام 

 وبذلك يظهر املناقشة يف کالم الواهر  حيث قال:

                                                           

 .541ـ  544: 4. رياض اِلسائل 1
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ويف جواز دفع الظلمة بالدراهم املغشوشة وجهان: أقوامها الواز  

 .وأحوطهام خالفه

 يّ استطراد بیه  تن

خيفى أّن ما استظهره الشيخ العظم من الروايتني من الظهور يف وجوب ال و

ال و دفع ماّدة الفساد ملالك الدراهم املغشوشة ممّا کانت موردا  فيهام ال کالم فيه

شکال يف جواز ذلك بالنسبة ّىل الدراهم املغشوشة التي واإلّشکال  وّّنام الکالم 

ومل يکن يف الروايتني داللة عىل أزيد من حکم الصورة االأوىل  کانت ملکا  للغري  

 من دون تعّرض فيهام حلکم هذه الصورة  فالبّد من الرجوع ّىل القواعد.

وفيه احتامالت  بل وجوه  ثالثها  وهو القوى التفصيل بني ما ّذا يرتّتب عليه 

ال الغري بغري ّذنه الفساد املهّم الذي تکون مفسدته أقوى من مفسدة الترّص  يف م

 حلرمة الترّص   السامل عن املزاحم القوى. ؛فيجوز  وبني غريه فال جيوز

 .وبالملة  املورد مورد قاعدة التزاحم  فالبّد من مراعاته

                                                           

 .14: 55. جواهر الكالم 1



 

 

 

 

 

 

 یقصد منه املتعامالن املنفعة املحّرمةااکتساب بام 

حّرمة  ولکن ما کان له منفعة حمّرمة وحمّللة مقصودة کامل لقسم الثاين:ا

 يقصد منه املتعامالن  املنفعة املحّرمة  وفيه صور:

بيع ما فيه املنفعتان املحّللة واملحّرمة ـ أي القسم الثاين ـ برش  حرص  أحديا:

 يف احلرام  دون احلالل. ّاّل ينتفع به ال  االنتفاع به يف احلرام فقط  بأن

رش  احلرص فيه  بأن يمنعه  بيعه برش  االنتفاع باملحّرم عنه  من دون ثانیها:

 عن االنتفاع باملحّلل أيضا .

يکون فيه رش   ولکّن البائع يعلم أّن املشرتي يرصفه يف احلرام  ال  أن ثالثها:

 يقصدان ذلك.ال  فقصدا ذلك من الّول  وقد

 أن يشرت  االنتفاع باملحّلل واملحّرم معا . رابعها:

عل الثمن بلحاظ املنفعة يکون واحد من ذلك  لکن جيال  أن خامسها:

 املحّرمة  کالتغنّي يف الارية املغنّية. هذه هي الصور املتصّورة يف املقام.

خيفى عليك أّن املقاولة عىل أمر  مع بناء العقد عليه يکون بمنزلة الرش  ال و

حمکوم بأحکام الرش   ويکون صوره داخلة يف  ّي رش  بنائ ّنـهالذکري  فإ

 أفرادها ومصاديقها.الصور املذکورة ومن 

                                                           

 .311يف الصفرة: « القسم األّول». تقّدم 1
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 يف بیع اليشء برشط رصفه يف املنفعة املحّرمة فقط

 ّّن البحث عن تلك الصور يتّم يف مسائل: ثمّ 

البيع برش  االنتفاع باحلرام فقط  کبيع العنب مع االلتزام  املسألة ااُوىل:

 ة.واالشرتا  عىل أن يعمله مخرا  وينتفع به يف ذلك  دون غريه من املنافع املحّلل

  بل رصحيها عدم اإلشکال يف فساد املعاملة  وظاهر عبارة الشيخ العظم

 :کذلك  فضال  عن حرمتها  وال خال  فيه. وّليك نّص عبارته  قال

قصد املتعامالن  [هو املتعامالن  املنفعة املحّرمة  والقسم الثاين: ما يقصد منه 

ال يف مقابل املنفعة املحّرمة  ارة عىل وجه يرجع ّىل بذل املـت ]ة املحّرمةـاملنفع

 بالتخمري. ّاّل يترّص  فيه ال  زامهام أنـة عىل العنب  مع التـکاملعاوض

واأخرى عىل وجه يکون احلرام هو الداعي ّىل املعاوضة ال غري  کاملعاوضة 

 عىل العنب مع قصدمها ختمريه.

يعمله  والّول ّّما أن يکون احلرام مقصودا  ال غري  کبيع العنب عىل أن

مخرا   ونحو ذلك  وّّما أن يکون احلرام مقصودا  مع احلالل  بحيث 

يکون بذل املال بإزائهام  کبيع الارية املغنّية بثمن لوحظ فيه وقوع بعضه 

 بإزاء صفة التغنّي.

 فهنا مسائل ثالث:

املسألة االأوىل: بيع العنب عىل أن يعمل مخرا   واخلشب عىل أن يعمل 

و أو قامر  وّجارة املساکن ليباع أو حيرز فيها اخلمر  وکذا صنام  أو آلة هل

ن واحلمولة حلملها.  ّجارة السفأ

 .وال ّشکال يف فساد املعاملة  فضال  عن حرمته  وال خال  فيه
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وبالنظر ّىل العبارة کّلها  يظهر کون مراده من املسألة االأوىل هو ما نحن فيه 

ال  ملا يف عبارته من التزامهام بأن ؛االأوىل وما جعلناه مبحوثا  عنه يف املسألة

 بالتخمري. وهذا واضح. ّاّل يترّص  فيه 

  املعاملة بقصد الرص  يف احلرام ممّا يظهر ه وبذلك يظهر عدم کون مراد

  مع ما ذکر له من المثلة  حتّى يقال بالفرق فيام نفى «والّول»بالنظر ّىل قوله: 

 ن وجهني:اإلشکال عنه  مع ما نحن فيه م

 أحدمها: مسألة الرش .

 ثانيهام: تقييد الرش  بحرص االنتفاع يف املحّرم.

 ااستدال عىل حرمة املعاملة وفساده

 :وکيا کان  فام استدّل به للحرمة والفساد معا   أو للفساد فقط وجوه  

من أّن البيع مع رش  رص  املبيع يف احلرام ّعانة عىل  ما ذکره الشيخ منها:

 .اإلثم

ـ  ـ مضافا  ّىل کون صدق اإلعانة عىل اإلثم موقوفا  بام کان املشرتي ویرد علیه:

مضافا  ّىل التزامه واشرتاطه ـ مريدا  لرص  املبيع يف احلرام أيضا   کام ّذا اشرتى 

عنبا  وأراد جعله مخرا   وأّما ّذا مل يکن مريدا  لرص  املبيع يف احلرام  کام هو 

  کان اشرتا  البائع برص  املبيع يف احلرام حتريکا  عىل اإلثم  املفروض يف املسألة

ال ّعانة عليه ـ أّن اإلعانة عىل اإلثم غري متعّل  بذات البيع  حّتى توجب فساده  

بل هي عنوان عارض للبيع ومنطب  عليه  والنهي املتعّل  بعنوان يعرض البيع 

ملنطب  عليه ترك السعي ّىل يوجب فساده  کالبيع وقت النداء  اال  وينطب  عليه
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 يوجب فساده.ال  أّن حرمته ّاّل حمّرم   ّنـهصالة المعة  مع وجوهبا عينا   فإ

من أّن اشرتا  رص  املبيع يف احلرام رش   M ما أفاده سّيدنا االأستاذ ومنها:

خمالا ملقتىض العقد  والرش  املخالا ملقتىض العقد موجب لبطالن العقد  

 .الرش  الفاسد مفسد للعقدوّن مل نقل بأّن 

يتشّکل من صغرى  وهو أّن هذا الرش  رش  خمالا ملقتىض يذا الدلیل و

 العقد  وکربى  وهو أّن الرش  املخالا ملقتىض العقد مبطل للعقد.

فألّن الرش  املخالا ملقتىض العقد يوجب التنايف والتناقض يف  أّما الکربى،

 العل واإلنشاء.

تاب ـ مثال  ـ برش  عدم الثمن يرجع ّىل ّنشاء البيع بال بيان ذلك: بيع الک

لّن البيع مقّوم بالثمن واملثمن  والبيع  ؛ثمن  وّنشاء البيع مستلزم لوجود الثمن

اإلمام بال مأموم  فرش  البيع بال ثمن  ّيـةبال ثمن غري معقول  کعدم معقول

ثمن  فيلزم التنايف خمالا ملقتىض العقد  أي کون البيع متقّوما  بالثمن وامل

 والتناقض يف العل واإلنشاء  فيوجب فساد العقد.

أي کون اشرتا  رص  املبيع يف احلرام رشطا  خمالفا  ملقتىض  وأّما الصغرى،

يصري املبيع ملکا  وماال  ال  العقد  فألّن هذا الرش  يرجع ّىل اشرتا  أن

الشارع بعض منافعه  لّن املبيع قد سلب عنه بعض مالّيته بتحريم  ؛للمشرتي

واملنافع االأخر أيضا  قد سلب عنه باشرتا  البائع عدم رصفه يف املنافع املحّللة  

لعدم وجود  ؛عن املبيع ّيـةفاشرتا  رص  املبيع يف احلرام مستلزم لسلب املال

دائر مدار املنفعة  فهذا الرش  يرجع ّىل عدم  ّيـةمنفعة يف املبيع للمشرتي  واملال

يع ماال   فهو رش  خمالا ملقتىض العقد  فإّن البيع مبادلة مال بامل  کون املب

                                                           

 .145: 1. اِلكاسب اِلرّرمة 1



 417                                                             قصد منه املتعامالن املنفعة املحّرمة         النوع الثاين/االکتساب بام ي

 

 له تکوينا . ّيـةالمالو منفعةال  وهذا نظري بيع ما

ّّن بني ما نحن فيه وبني ما ليس له منفعة تکوينا  فرق  فإّن بيع ما  :ایقـال

 ّيـةالبيع بامللّن قوام  ؛له  فيقع باطال   ّيـةمالال  ليس له منفعة تکوينا  بيع ملا

العوضني  ولکن فيام نحن فيه أّن الرش  املخالا ملقتىض العقد  حيث کان 

لّن البيع يف الرتبة املتقّدمة وقع  ؛يستلزم بطالن البيعال  رتبته متأّخرا  عن البيع

صحيحا   لوجود املنافع املحّللة للمبيع يف هذه الرتبة  والرش  الذي هو يف 

يوجب انقالب البيع عاّم وقع عليه  فالرش  املخالا ال  لبيعالرتبة املتأّخرة عن ا

يوجب بطالن العقد  وّن کان يف حّد نفسه فاسدا  وباطال  وال ال  ملقتىض العقد

 غري مفسد للعقد. ّنـهأ ّاّل جيب الوفاء به  

  وأّما بحسب العر  ّيـةّّن ما ذکرتم متام بحسب الدّقة العقل یقال: ّنـهأل

 ّيـةلّن العقالء حيکمون بسلب مال ؛هم املرجع يف املفاهيم فال والعقالء الذين

 املبيع بعضه بالرشع وبعضه بالرش .

يمکن أن يناقش فيه بأّن الرش  باالنتفاع املحّرم حيث  ولکن مع ذلك کّله،

کان خمالفا  للرشع  فالوفاء به غري واجب  بل غري جائز  فليس الرش  کذلك 

 ّيـةيوجب سلب مالال  جيب الوفاء بهال  ّن الرش  الذيل ؛خمالفا  ملقتىض العقد

نعم  کان الرش  فاسدا  وباطال   فريجع صّحة العقد  املبيع  ووجوده کعدمه.

 ؟کذلك وعدمها ّىل أّن الرش  الفاسد مفسد أم ال

  من أّن اإللزام Mأيضا   وتبعه سيّدنا االأستاذ ما ذکره الشيخ ومنها:

 .ّيکال للامل بالباطلو فعة املحّرمة الساقطة يف نظر الشارع أکلبرص  املبيع يف املن
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 ؛ّيـةوتقريب االستدالل هو ما مّر يف الدليل الساب   من أّن املبيع ليس له مال

لّن بعض منافعه ممنوع بتحريم الشارع  وبعضها اآلخر أيضا  ممنوع بالرش   

ملنفعة ليس بامل  وأکل املال فاملبيع صار بال منفعة للمشرتي  واليشء املسلوب ا

 يف مقابل ما ليس بامل أکل للامل بالباطل.

فيه ممّا ذکرنا يف املناقشة عىل الدليل الساب   فإّن الرش  املخالا  وقد ظهر املناقشة

جيب الوفاء به غري موجب لسلب ال  جيب الوفاء به  والرش  الذيال  ةنّ للکتاب والس

 کون أکل املال يف مقابله أکال  للامل بالباطل. يوال املبيع  فاملبيع مال  ةيّ مال

من الخبار والروايات الواردة يف ّجارة البيت   ما استدّل به الشيخ ومنها:

 :فيباع فيه اخلمر  ويف بيع اخلشب أو التوت ممّن يصنع الصليب أو الصنم

ها عن الرجل يؤاجر بيته يباع في منها: خرب جابر  قال: سألت أبا عبداهلل

 .«حرام  ُاجرته»اخلمر  قال: 

: ّّما مقّيد بام ّذا استأجره لذلك  أو يدّل ّنـهاالستدالل به بأ ّيـةوذکر يف کيف

يرص   ّنـهعليه بالفحوى  بناء  عىل ما سيجيء من حرمة العقد مع من يعلم أ

 .املعقود عليه يف احلرام

 ودفع معارضة مصّححة ابن اأذينة معه بقوله:
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عن الرجل  مصّححة ابن اأذينة قال: سألت أبا عبداهلل نعم  يف

يؤاجر سفينته  أو داّبته ملن حيمل فيها أو عليها اخلمر واخلنازير  قال: 

 .«ال بأس»

أو رشطا  يف  لکنّها حممولة عىل ما ّذا اّتف  احلمل من دون أن يؤخذ رکنا  

ر  يف هذا  عکس العقد  بناء  عىل أّن خرب جابر نصٌّ فيام نحن فيه  وظاه

 الصحيحة  فيطرح ظاهر کلٍّ بنّص اآلخر  فتأّمل.

ف ت العمومات املتقّدمة ّنـهمع أ  . لو سّلم التعارض  ک 

فيها عن جواز بيع اخلشب املسؤول نقل االستدالل هلذه الصورة بالخبار  ثمّ 

 ممّن يّتخذه صلبانا  أو صنام   وقال ما لفظه: 

فيه بالخبار املسؤول فيها عن جواز بيع  وقد يستدّل أيضا  فيام نحن

اخلشب ممّن يّتخذه صلبانا   أو صنام   مثل مکاتبة ابن اأذينة عن رجل له 

 .«ال»خشب فباعه ممّن يّتخذه صلبانا ؟ قال: 

ورواية عمرو بن حريث عن التوت  أبيعه ممّن يصنع الصليب أو 
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 .«ال»الصنم. قال: 

عىل صورة اشرتا  البائع املسلم عىل املشرتي  فيه: أّن محل تلك الخبار و

 أو تواطئهام عىل التزام رص  املبيع يف الصنم والصليب  بعيد  يف الغاية.

والفرق بني مؤاجرة البيت لبيع اخلمر فيه  وبيع اخلشب عىل أن يعمل 

يکاد خيفى  فإّن بيع اخلمر يف مکان وصريورته دکانا  ال  صليبا  أو صنام  

يقع اإلجارة عليها من املسلم کثريا   کام يؤجرون  ّيـةعرفلذلك  منفعة 

 البيوت لسائر املحّرمات.

غرض للمسلم يف ال  ّنـهبخال  جعل العنب مخرا   واخلشب صليبا   فإ

 ذلك غالبا  يقصده يف بيع عنبه  أو خشبه  فال حيمل عليه موارد السؤال.

يعمله  ّنـهن يعلم أنعم  لو قيل يف املسألة اآلتية بحرمة بيع اخلشب ممّ 

 لظاهر هذه الخبار  صّح االستدالل بفحواها عىل ما نحن فيه. ؛صنام  

 .معارض بمثله  أو بأرصح منه کام سيجيء لکن ظاهر هذه الخبار

أّن الدليل العمدة يف املسألة هو خرب  ه أّن الظاهر من کالم ویرد علیه أّوا :

 «... خرب جابرکوهنا ّعانة عىل اإلثم وّىلّىل  مضافا  »قال:  ه ّنـل ؛جابر
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وهو کام ترى  فإّن خرب جابر مع الغّض عن اإلشکال يف داللته  ضعيا سندا   

 يصّح يف مقابل االستدالل بالکتاب عّده دليال  عمدة.ال  ومثله

أّن المع بني خرب جابر ومصّححة ابن اأذينة  بحمل الّول عىل ما ّذا  وثانیا :

يباع فيه اخلمر  والثاين عىل ما ّذا اّتف  احلمل من دون أن يؤخذ رکنا  اشرت  أن 

أو رشطا  يف العقد  من باب محل الظاهر عىل النّص  بأن يکون کّل واحد من 

الدليلني نّصا  يف القدر املتيّقن منه  وظاهرا  يف غريه  ثّم يرفع اليد عن ظاهر کّل 

  ال مجع داليّل  فإّن ّي مجع ترّبع ّنـهل ؛واحد منهام بنّص اآلخر  مشکل  بل ممنوع

يف کّل واحد منها مل تکن بحسب داللة الدليلني  بل بحسب الخذ  ّيـةالنصوص

 بالقدر املتيّقن من کّل واحد منها بمالحظة احلکم املوجود فيهام.

ولو کان هذا المع صحيحا  ومتاما  للزم منه عدم وجود التعارض بني 

لّن المر نّص يف الواز وظاهر يف الوجوب   ؛بالمر والنهيالدليلني املتبائنني 

والنهي نّص يف الکراهة وظاهر يف احلرمة  فيحمل ظاهر کّل منها عىل نّص 

 اآلخر  وهو کام ترى.

يستلزم منه أن يکون ظهور الدليل سببا  لعدم ظهور نفس  ّنـههذا مضافا  ّىل أ

نشأ لألخذ بالقدر املتيّقن منهام  الدليل  فإّن ظهور کّل واحد من الدليلني م

والخذ بالقدر املتيّقن سبب للترّص  يف الدليل اآلخر  املستلزم لرفع اليد عن 

ظهور الدليل الّول  مثال  أّن المر ظاهر يف الوجوب  وهذا الظهور سبب 

لألخذ بالقدر املتيّقن منه  وهو الواز  والخذ بالقدر املتيّقن منه سبب النعدام 

 هو کام ترى مستحيل عقال .و الظهور  نفس

يف أمره بالتأّمل  ولعّل نظره يف المر بالتأّمل ّىل بعض ما  ولقد أجاد الشيخ

 ذکرناه أو متامه.
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تکون عمومات الکتاب مرجعا   کام قاله ال  مع تسليم التعارض  ّنـهأ وثالثا :

   بل تکون مرّجحا  خلرب جابر.الشيخ

غري مرتبط بام ّذا أخذ بيع اخلمر يف البيت رکنا  أو رشطا  أّن خرب جابر  ورابعا :

 ؛يف العقد  بل هو مربو  بام ّذا اّتف  ذلك من دون رش  وقصد وعلم بذلك

عن الرجل يؤاجر بيته  فيباع فيه اخلمر  فالرواية  لّن الابر سأل أبا عبداهلل

 يعمل به.ال  شاّذة

کان التحريا من سهو قلم النّساخ و« ليباع فيه اخلمر»نعم  لو کان الرواية 

ـ کان ظاهرا  ملا  M عند النسخ ـ کام احتمله سّيدنا االأستاذ « »بـ  «ل»بتبديل

 .أفاده الشيخ

نعم  لو قيل يف املسألة اآلتية بحرمة بيع »بقوله:  أّن ما قاله الشيخ وخامسا :

ستدالل بفحواها اللظاهر هذه الخبار  صّح ا ؛يعمله صنام   ّنـهاخلشب ممّن يعلم أ

يقاس سائر املعايص ال  لّن صنع الصنم معصية عظيمة ؛ممنوع  « عىل ما نحن فيه

به  فال يمکن التعّدي منه ّىل سائر املعايص واملحّرمات بتنقيح املنا  أو 

 .ّيـةبالولو

لإلشکاالت الواردة عىل التمّسك هبذه  Mولقد تفّطن سّيدنا االأستاذ

 :M ؤّيدة ملا يستفاد من الکتاب  قالالروايات  ولذا جعلها م

وتؤّيده الروايتان الواردتان يف النهي عن بيع اخلشب ممّن يّتخذه صلبانا   

  بل وما وردت يف لعن رسول والتوت ممّن يصنع الصليب أو الصنم

  املستفاد منها أّن بائع ...اخلمر وغارسها وحارسها وبائعها اهلل
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 .العنب للخمر أيضا  ملعون

 ومعلوم أّن ملعونّيته لجل عمله  فعمله مبغوض.

البيع بعنوانه مع تنفيذه واإللزام  ّيـةبل يمکن أن يقال: ال جيتمع مبغوض

 بالعمل عىل وفقه.

بعنوان آخر  کاإلعانة عىل اإلثم  کام هو حمتمل يف  ةيّ نعم  لو کانت املبغوض

 .تقّدم غنى وکفاية تدّل عىل البطالن. فلو نوقش يف هذا ففي ماال  املقام 

ولکن يمکن أن يناقش يف تأييده أيضا  بمثل ما ذکرناه يف استدالل الشيخ من 

أّن التعّدي عن حرمة بيع اخلشب والتوت ملن يعمله صلبانا  أو صنام   وکذا عن 

حرمة بيع العنب للخمر  ّىل حرمة بيع الشياء برش  رصفه يف سائر املحّرمات  

ال  صنع الصنم والصليب وعمل اخلمر معصية عظيمة لنّ  ؛مشکل  بل ممنوع

يقاس سائر املحّرمات هبام  فالتعّدي عنها ـ ولو تأييدا  ـ ّىل املحّرمات التي ليس 

. ّيـةهبذه املثابة من المهّ   مشکل  بل ممنوع 

الدّلة الربعة التي استدّل هبا عىل حرمة البيع  يّـةعدم متام فتحّصل ممّا ذکرنا،

 لعمومات البيع والتجارة. ؛فالقوى حّلّيته وصّحته وبطالنه.

 يف حکم املبیع إذا اشرتط علیه اانتفاع باملحّرم

قد تعّرض لفرع وّليك نّص کالمه   M ثّم ّّن سّيدنا االأستاذ املسألة الثانیة:

 :M قال

 باملحّرم من غري احلرص فيه. أن يشرت  عليه االنتفاع :ومنها

يعترب بلحاظه  ء ويف مقابله ولو ال  بحيثقد يکون الرش   حينئذ  ف
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ّبا   فيکون من قبيل التزام يف التزام حمضا   من  ّنـهفال شبهة يف أ لأ

 ال. أم ات أّن الرش  الفاسد مفسد  صغريّ 

وقد يعترب بلحاظه  ء  کام لو باع ما قيمته مائة بخمسني ورش  عليه 

ن يکون بيته يف جوار أن يستفيد منه املنفعة املحّرمة لغرض منه فيه  کأ

 املشرتي وأراد االستفادة املحّرمة منه.

أيضا  من صغريات کون الرش  الفاسد  ّنـهّ :ففي مثله يمکن أن يقال

لّن امليزان يف باب املعامالت مالحظة حمّط اإلنشاءات ال  ؛مفسدا  

اللّبّيات  واملفروض أّن ّنشاء املعاملة وقع بني العينني  والرش  خارج 

يقسط عليه الثمن أو املثمن  وجمّرد کون زيادة ال  ّطها  وهلذاعن حم

املعاوضة  ومع عدم  ّيـةيوجب دخوله يف ماهال  ونقيصة فيهام بلحاظه 

الدخول تکون املبادلة بني العينني  والرش  زائد وباطل  فيأيت فيه ما 

 يأيت يف الرشو  الفاسدة.

ل الرش   ّذا مل حتصل امللحوظة من قب ّيـةّّن املال :ويمکن أن يقال

للطر  مع خروج  ء بلحاظها من کيسه  يکون أخذه بالعوض لّبا  

 ومن قبيل أکل املال بالباطل حقيقة.

فإذا باع ما قيمته مائة بخمسني ورش  عليه شيئا  يوازي مخسني ومل 

الواردة يف کيس الطر  بالحصول  ّيـةحيصل له ذلك  يکون مقدار املال

الشبهة يف أّن البائع يف و ل املال بالعوض وبباطل ما بلحاظه له من أک

ماله ومل جيعله للمشرتي جمّانا   بل جعله  ّيـةاملعاملة املفروضة مل يسقط مال

 بلحاظ الرش  الذي بنظره مال وذو قيمة.

ينظرون ّىل ألفاظ املعامالت  بل عمدة ال  ّّن العقالء :وبعبارة اأخرى
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ن املقابلة بني العني مع حلاظ الرش   نظرهم ّىل واقعها  ويف اللّب تکو

ومع عدم حصول الرش  له يکون ما بلحاظه بالعوض واقعا   وهذا من 

 أکل املال بالباطل.

يأيت ما ذکر يف الرشو  الصحيحة أيضا  يف صورة ختّلفها  کام لو  :اليقـال

 فرس خارجّي فبان عدمها  مع أّن يف ختّلفه  اخليار بالّشکال. يّـةرش  عرب

لو قام دليل من ّمجاع أو غريه عىل الصّحة يف موارد ختّلا  :يقال ّنـهفإ

الرش  والوصا نقول بمقتضامها يف مواردمها عىل خال  القواعد 

 دون غريه  فمورد النقض نظري ما نحن فيه.

 .خيلو من کالمال  والقرب يف النظر العاجل هو الوجه الّول  وّن

بأّن بيع العنب برش  أن يعمل مخرا    M ولکن يمکن أن يناقش فيام أفاده

دليل عىل حرمته ال  وبيع  ء أو ّجارته برش  أن يرصفه يف املنفعة املحّرمة

وبطالنه  فإّن املحّرم والباطل هو الرش   وکون فساد الرش  وبطالنه موجبا  

 .ّي لفساد البيع واإلجارة مبنائ

 يف حکم املبیع املشتمل عىل صفة یقصد منه احلرام

کان العني مشتملة عىل صفة يقصد منه احلرام  من دون  فيام ّذا املسألة الثالثة:

 :فيها صور مخسة اشرتا  رصفه يف احلرام  فقد ذکر الشيخ

بيعه مع قصد اعتبار الصفة املحّرمة  وبذل مقدار من الثمن بإزائها  :أحديا

 .ّيـةعىل وجه القيد

مة يف البيع وبذل مقدار من الثمن بيعه مع قصد اعتبار الصفة املحرّ  :ثانیها
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 بإزائها عىل وجه الداعي.

 عدم بذل الثمن بإزاء الصفة املحّرمة. :ثالثها

بذل مقدار من املال بإزاء الصفة املحّرمة  لکن بام أهّنا صفة کامل قد  :رابعها

 ترّص  ّىل املحّلل وکانت املنفعة املحّللة رائجة ومعتّدا  هبا.

 عتّد هبا.وال ي أّن املنفعة املحّللة نادرة ّاّل لسابقة  نفس الصورة ا :خامسها

 :وّليك نّص کالمه  قال

حيرم املعاوضة عىل الارية املغنّية  وکّل عني مشتملة عىل  :املسألة الثانية

صفة يقصد منها احلرام ّذا قصد منها ذلك  وقصد اعتبارها يف البيع عىل 

املاهر يف القامر  أو اللهو وجه يکون دخيال  يف زيادة الثمن  کالعبد 

والرسقة ّذا لوحظ فيه هذه الصفة  وبذل بإزائها  ء من الثمن  ال ما 

 کان عىل وجه الداعي.

ويدّل عليه أّن بذل  ء من الثمن بمالحظة الصفة املحّرمة  أکل  للامل 

 بالباطل.

بام قابله  والتفکيك بني القيد واملقّيد بصّحة العقد يف املقيّد  وبطالنه يف القيد

ال يوزع عليه  ء من  ّي لّن القيد أمر  معنو ؛من الثمن  غري معرو  عرفا  

املال  وّن کان يبذل املال بمالحظة وجوده  وغري واقع رشعا  عىل ما اشتهر 

   فتعنّي بطالن العقد رأسا .«أّن الثمن ال يوزع عىل الرشو » :من

قد يکون  ّنـه  وأوقد ورد النّص بأّن ثمن الارية املغنّية سحت  

 .کثمن الکلب ّاّل للرجل الارية تلهيه  وما ثمنها 
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 الثمن  فالّشکال يف الصّحة. ّيـةيف کمّ  نعم  لو مل تالحظ الصفة أصال  

ولو لوحظت من حيث ّهّنا صفة کامل قد ترّص  ّىل املحّلل فيزيد 

 لجلها الثمن.

 تّد هبا  فال ّشکال يف الواز.فإن کانت املنفعة املحّللة لتلك الصفة ممّا يع

وّن کانت نادرة بالنسبة ّىل املنفعة املحّرمة  ففي ّحلاقها بالعني يف عدم 

ملا اشتمل عىل منفعة حمّللة غري نادرة بالنسبة ّىل  ّاّل جواز بذل املال 

لّن املقابل باملبذول هو املوصو   وال ضري يف زيادة  ؛املحّرمة وعدمه

 نادرة  وجهان.ثمنه بمالحظة منفعة 

ّذ ال يعّد أکال  للامل بالباطل  والنّص بأّن ثمن املغنّية  ؛أقوامها الثاين

 .عىل الغالب ّي سحت   مبن

 :ّىل روايات بيع الارية املغنّية  وهي روايات وقد أشار الشيخ

أوىص ّسحاق بن عمر عند وفاته  :رواية ّبراهيم بن أيب البالد  قال :منها

:   قال ّبراهيميات أن نبيعهّن ونحمل ثمنهّن ّىل أيب احلسنبجوار له مغنّ 

ّّن موىل لك : فبعت الواري بثالثامئة ألا درهم  ومحلت الثمن ّليه  فقلت له

ّسحاق بن عمر  قد أوىص عند موته ببيع جوار له مغنّيات ومحل الثمن : يقال له

حاجة يل فیه، إّن  ا»: ّليك  وقد بعتهّن  وهذا الثمن ثالثامئة ألا درهم  فقال

 .«، وتعلیمهّن کفر، وااستامع منهّن نفاق، وثمنهّن سحتيذا سحت  
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عن  سئل أبو احلسن الرضا :الوّشاء  قال عيلّ ما رواه حسن بن  :ومنها

ثمن کلب،  إّا قد تکون للرجل اجلاریة تلهیه، وما ثمنها » :رشاء املغنّية؟ فقال

 .«وثمن الکلب سحت، والسحت يف النار

 :  قالما رواه سعيد بن حمّمد الطاهرّي  عن أبيه  عن أيب عبداهلل :ومنها

رشاؤيّن وبیعهّن حرام، وتعلیمهّن » :سأله رجل عن بيع الواري املغنّيات؟ فقال

 .«کفر، واستامعهّن نفاق

حيث ّّن مقدارا   ؛وجه لهال  أّن التفري  بني القيد والداعي ممّا :ویرد علیه أّوا  

  أم عىل ّيـةسواء کان قصدها عىل نحو القيد ؛ن الثمن يقع بإزاء الصفة املحّرمةم

لّن مقدارا   ؛نحو الداعي  فالبيع عىل کلتا الصورتني يکون من أکل املال بالباطل

 من الثمن وقع بإزاء الصفة املحّرمة.

قصد حيث ّّن الصفة مع  ؛أّن الصورة الرابعة واخلامسة ال حمّصل هلام :وثانیا  

رصفها يف املنافع املحّللة ال تکون صفة حمّرمة  فالمع بني الصفة املحّرمة وبني 

 وجه له.ال  قصد رصفها يف املنافع املحّلله ممّا
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الثمن  فال ّشکال  ّيـةلو مل يالحظ الصفة أصال  يف کمّ » ّنـهأّن قوله بأ :وثالثا  

لصفة املحّرمة  وّن مل يالحظ لّن مقدارا  من الثمن يقع بإزاء ا ؛ممنوع« يف الصّحة

 ؛هلا رشعا   فالبيع باطل ّيـةالبائع واملشرتي ذلك  مع أّن الصفة املحّرمة ال مال

من أکل املال بالباطل  هذا مضافا  ّىل أّن ّطالق الرواية الداّلة عىل حرمة  ّنـهل

 بيع الارية املغنّية تشمل هذه الصورة أيضا .

لّن مقدارا  من الثمن  ؛الرابعة أيضا  ممنوع   وکذا حکمه بالصّحة يف الصورة

هلا  حّتى فيام کان زيادة  ّيـةيقع بإزاء الصفة املحّرمة  والصفة املحّرمة ال مال

الثمن بلحاظ أهّنا صفة کامل قد ترص  ّىل املحّلل  فيکون بيعه ـ عىل هذا ـ من 

 أکل املال بالباطل.

الغناء احلرام وحفظها عنها  يقع  نعم  لو اشرتى الارية املغنّية لرصفها عن

 البيع صحيحا   وال يکون من أکل املال بالباطل.

هذا  مضافا  ّىل أّن ّطالق الروايات املانعة عن بيع الارية املغنّية يشمل هذه 

 الصورة أيضا .

ّّن الروايات املانعة ـ أي الداّلة عىل أّن ثمن الارية املغنّية سحت ـ  :ایقـال

 ذه الصورة.عن ه منرص   

ّّن مناسبة احلکم واملوضوع مانع عن هذا االنرصا   ولعّل  بل  :یقال ّنـهأل

لهّنا  ؛الظاهر أّن الشارع أراد منع بيع الارية املغنّية خارجا  ويف السوق مطلقا  

 منشأ للفساد.

لو جاز بيعها يف الصورة الرابعة لفتح باب رشاء الارية  :بل يمکن أن يقال

حکم الشارع بحرمة بيع الارية املغنّية  کام  ّيـةذه احليلة  فينجّر ّىل لغواملغنّية هب

 يف حيل باب الربا. M أفاده سّيدنا االأستاذ
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 ؛أّن بيع الارية املغنّية يف مجيع الصور اخلمسة حمّرم وباطل فتلّخص ممّا ذکرنا،

 أکل للامل بالباطل  وإلطالق الروايات املانعة. ّنـهل

قد أضا  ّىل الصور اخلمسة السابقة صورة اأخرى   M دنا االأستاذثّم ّّن سيّ 

وهي ما ّذا تالحظ الصفة بام هي صفة کامل  فتزاد لجلها القيمة  من غري نظر 

ّىل عملها اخلارجي  فإّن زيادة القيم فيام هو موصو  بصفة کامل  وّن کانت 

بام هي صفة کامل  ال بام هي أهّنا قد تتعّل  الغراض هبا  ّاّل غالبا  لالنتفاع هبا  

 . ينتفع هبا يف املنافع املطلوبة املحّللة أو املحّرمة

لّن الارية املغنّية ّذا مل تکن  ؛ومن املمکن القول ببطالن املعاملة کذلك أيضا  

بلحاظ وصا التغنّي  فبيعت موصوفة بمأة دينار  تکون املعاملة  ّاّل هلا قيمة 

مة هلا فرضا  وصفتها ساقطة القيمة رشعا   ففي حميط لّن ذاهتا ال قي ؛باطلة

لتحکيم  ؛الرشع ال تکون هلا قيمة ويکون أکل املال هبذا اللحاظ أکال  بالباطل

 أرشنا ّليه. عنها عىل اآلية الکريمة بوجه   ّيـةدليل ّسقا  املال

ولکن لقائل أن يقول: عدم کون الصفة موجبة ملالّيته رشعا  وتکون ساقطة 

يوجب البطالن  بل ال  الرشع ليس بأزيد من ختّلا الوصا  وهو يف حميطعنها 

 يوجب اخليار.

 بیع املباح ممّن یرصفه يف احلرام

يف بيع املباح  ممّن يرصفه يف احلرام  کبيع العنب ممّن جيعله  املسألة الرابعة:

رطاس أو صليبا  ونحوها  وبيع الق مخرا   وبيع اخلشب ممّن يصنعه صنام  أو بربطا  

 ممّن يکتب فيه ما يضّل الناس ويغوّيم عن احلّ .
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قد يبيعه ممّن أراد رصفه يف احلرام فعال   وقد يبيعه ممّن  ّنـهل ؛وفيه صور کثرية

يتجّدد له تلك اإلرادة يف املستقبل ويرصفه  نّـهمل يرد اآلن رصفه يف احلرام  ولک

ا  لتجّدد ّرادة رصفه يف يف احلرام  ويف هذه الصورة قد يکون بيع البائع موجب

احلرام  کام ّذا کان عنبه جّيدا  وجيادته موجب إلرادة املشرتي أن يرصفه يف 

 يکون بيع البائع دخيال  يف جتّدد ّرادة املشرتي. ال  اخلمر  وقد

  تارة يکون البيع بداعي توّصله ّىل احلرام  کام فيام يعلم حال   ّي وعىل أ

 فيام ال يعلم  بل يظّن أو يشّك يف رصفه فيه  برصفه فيه  أو برجاء ذلك  کام

 کام ترىيکون بداعي التوّصل أو رجائه  بل داعيه التجارة والبيع  ال  اأخرىو

 يف التّجار يف بيوعهم.

ويف مجيع الصور  لو امتنع البائع من بيعه تارة يرتك املشرتي احلرام مع ترکه 

اأخرى ال يرتکه لوجود بائع و رام جيد متاعا  آخرا  يرصفه يف احلال  ّنـهال ؛البيع

 لوفور املتاع يف السوق.و آخر

  عدم اخلال  واإلشکال يف احلرمة فيام ّذا کان  ويظهر من الشيخ العظم

بيعه بقصد أن يعمله املشرتي حراما   کأن يبيعه العنب ممّن يعمله مخرا  بقصد أن 

له بأّن فيه  مستدال  صليبا   يعمله مخرا   وکذا بيع اخلشب بقصد أن يعمله صنام  أو 

ّعانة عىل اإلثم والعدوان  وّّنام اخلال  واإلشکال فيام لو مل يقصد ذلك  ولکن 

 يرصفه يف احلرام. ّنـهکان عاملا  بأ

  ال ّيـةوالغائ ّيـةوالظاهر أّن مراده من القصد هو القصد عىل سبيل الداعو

زم مع العلم بأّن املشرتي حمض القصد ّليه عىل سبيل االختيار واإلرادة  املال

يعمله حراما . فقد رّصح فيام بعد ذلك يف املناقشة يف االستدالل للحرمة ـ مع 

علم البائع ـ باآلية  بعدم القصد ّىل وقوع الفعل من املعان  بناء  عىل اعتباره  
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ومن املعلوم أّن ما ليس من القصد يف حمّل بحثه هو القصد الغائي وعىل سبيل 

   ال مطلقه املتحّققة مع العلم واملالزم معه.ةّيـالداعو

وکيا کان  ففي حمّل النزاع ـ أي البيع مع العلم بأّن املشرتي جيعل املبيع 

 :حراما   من دون قصد البائع ذلك ـ قوالن

  يف املختلا عاّلمة  والاحلرمة  وهو للشيخ يف ظاهر التهذيب :أحدمها

نهاية يف خصوص املساکن وال  الكسواملوالشهيد الثاين يف الروضة 

 . رياض يف باب اإلجارةوال  جممع الفائدة والربهانو  واحلموالت

 تحريروال نافعوال الکراهة  وهو املختار  تبعا  ملا عليه الرشائع :ثانیهام

ويف  .نکتهاو يف غري احلموالت واملساکن   نهايةوال  لمعةوال  تذکرةوال
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 .املشهور ّنـه: أهّنا لألکثر  بل يف الواهر: أالرياض

 حکم العقل بقبح اإلعانة عىل املعصیة

 :واستدّل للحرمة بوجوه  

ممّـا حاصـله: حکـم العقــل  M مـا يف مکاسـب سـيّدنا االأسـتاذ الوجـه األّول:

ــة الغــري عــىل معصــية املــوىل ر ّتيــان مبغوضــه  فکــام أّن ّتيــان املنکــو بقــبح ّعان

والمــر بــه واإلغــراء نحــوه قبــيح  فکــذلك هتيئــة أســبابه واإلعانــة عــىل فاعلــه 

قبــيح عقــال  وموجــب الســتحقاق املعــني  العقوبــة والــذّم أيضــا   ومــا يف 

مـن جعـل الـزاء عـىل معـني الـرم  وکونـه جمرمـا  يف القـوانني  يّـةالقوانني العرف

ـــةالزائ ــو ّي ــا ل ــل م ــا  يف أصــله  مث ــارق يف   وّن مل يکــن رشيک ــان أحــد الس أع

رسقته بـأن هّيـأ أسـبابه وسـاعده يف مقّدماتـه  يکـون مؤّيـدا  وشـاهدا  عـىل ذلـك 

ــاملعني للغــري يف ارتکــاب الــرم جمــرم عقــال  وعقــالء   وکــان  احلکــم العقــيل  ف

 .يّـةمستحّقا  للجزاء والعقوبة القانون

به احلرام حّتى وبام أّن الظاهر حکم العقل بقبح هتيئة املقّدمات للغري وارتکا

مع العلم باالرتکاب  وّن مل يکن بداعي التوّصل  وأّن حکمه بالقبح ثابت  

ولو مل يصدق عليه عنوان اإلعانة عىل اإلثم والتعاون ونحومها  فإّن منا  

حکمه وموضوعه هتيئة مقّدمات املعصية واحلرام واملبغوض للموىل  من دون 

 ّنـهملن يعلم أ ه  فبيع العنب ـ مثال  ـفرق بني صدق اإلعانة عىل املعصية وعدم

حراما  بحکم العقل بالقبح والذّم  ـ يکون يعمله مخرا  ـ املفروض موردا  للبحث
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 . واستحقاق العقوبة

لعدم القصد ّىل  ؛لو مل نقل بعدم حکمه بالقبح يف مفروض البحث ّنـهأ :وفیه

لعدم احلّجة  ؛احلرمةيثبت ال  الرم واملعصية فال أقّل من الشّك فيه  ومعه

يف احلّجة مساوق مع  البّد يف احلّجة من ّحرازها  فإّن الشّك  ّنـهعليها  حيث ّ

يبعد ال  نعم  حکمه بالقبح والذمّ  القطع بعدمها عقال   کام هو الواضح البنّي.

ثبوته مع انحصار العنب عند ذلك البائع  بحيث لو مل يبعه مل حيصل من املشرتي 

م عنب آخر  ومثل االنحصار اليادة اخلاّصة أو غريها ممّا مل لعد ؛عمل اخلمر

 يعمل املشرتي اخلمر مع عدم بيع البائع ذلك العنب.

أن يقال بکون حرمة البيع يف االنحصار  ومثله ّّنام يکون من جهة  ّاّل اللهّم 

 وجوب دفع املنکر  ال من جهة التهيئة.

 ؛جار يف مفروض البحث أيضا   اليتوّهم أّن هذا الوجه ـ أي دفع املنکر ـو

 لکونه مدفوعا  بعدم حتّققه مع وجود بائع آخر وعدم انحصار البيع ببائع خاّص.

 ااستدال بآیة التعاون

َتَعاَوُنوا َعىَل اْلرِبِّ َوالتَّْقَوى َوا َتَعاَوُنوا َعىَل ااْ ِْثِم  :قوله تعاىل الوجه الثاين:

 .َواْلُعْدَوانِ 

 :الستدالل هبا بوجوه  واستشکل عىل ا

 اآلیةااستدال باإلشکال األّول عىل 

أّن صدق اإلعانة مع عدم قصد البائع توّصل املشرتي ّىل احلرام   :أحديا
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 .املفروض يف مورد البحث مشکل  بل ممنوع  

وذلك  لکون القرب اعتبار قصد املعني لتوّصل الفاعل ّىل احلرام  فإّن 

ء عبارة عن مساعدته عليه وکونه ظهريا  الظاهر أّن ّعانة شخص عىل  

للفاعل  وهو ّّنام يصدق ّذا ساعده يف توّصله ّىل ذلك اليشء  وهو يتوّقا عىل 

قصده لذلك  أالترى أّن من أراد بناء مسجد فکّل من أوجد مقّدمة لجل 

 توّصله ّىل ذلك املقصود يقال ساعده عليه وأعانه عىل بناء املسجد.

واآلجر وسائر مايتوّقا عليه البناء ّذا کان بيعهم  وأّما البائع للجّص 

ملقاصدهم وبدواعي أنفسهم  فليس واحد منهم معينا  ومساعدا  عىل البناء  ولو 

 علموا أّن الرشاء لبنائه.

نعم  لو اختار أحدهم من بني سائر املبتاعني الباين للمسجد لتوّصله ّليه کان 

 الوصول بمقصده. ّاّل لعدم قصده  ؛وبني غريه  دون ما ّذا يفرق بينه مساعدا  بوجه  

فالبّزاز البائع ملقاصده ما جيعل سرتا  للکعبة ليس معينا  عىل الرّب والتقوى  وال 

 البائع للعنب بمقصد نفسه ممّن جيعله مخرا  معني عىل اإلثم ومساعد له فيه.

ال   بل لو أوجد مايتوّقا عليه جمّانا  لغرض آخر  غري توّصله ّىل املوقو 

 أعانه وساعده عليه. ّنـهيصدق أ

والتشّبث ببعض الروايات واآليات لنفي اعتباره  مع أّن االستعامل فيها من 

 قبيل االستعارة ونحوها يف غري حمّله.

وأّما الصدق عىل ّعطاء العصا والسّکني عىل مريد الظلم والقتل حينهام  

ذا احلال وقصده توّصله ّىل فلعّله لعدم التفکيك يف نظر العر  بني ّعطائه يف ه

يعّد من املعاون عىل الظلم  فلو أعطاه العصا ال  مقصده. وهلذا لو جهل بالواقعة

 يکون معينا  عىل قتل اإلنسان.ال  واستعملها يف قتل اإلنسان  ّيـةلقتل ح
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يف املثال املتقّدم لعدم التفکيك عرفا . وهلذا لو  وبالملة  أّن الصدق العريفّ 

 يقبل منه.ال  أراده  ّنـهطي بعدم ّعطائه للتوّصل ّىل الظلم مع علمه بأاعتذر املع

وبذلك يظهر عدم االحتياج إلثبات اختصاص اآلية بصورة قصد البائع 

غري متام يف نفسه  ّنـهاحلرام  وعدم شموهلا لصورة علمه به من دون القصد  مع أ

يعلم عادة التوّصل به ّىل  بام أشکله املحّق  الثاين من أّن عدم جواز بيع  ء ممّا

 حمّرم  مستلزم لن يمنع معاملة أکثر الناس.

 :قال يف حاشية اإلرشاد

ويشکل بلزوم عدم جواز بيع  ء ممّا يعلم عادة التوّصل به ّىل حمّرم لو 

تّم هذا االستدالل  فتمتنع أکثر معاملة الناس  والواب عن اآلية املنع 

العدوان  مع أّن الصل اإلباحة  وّّنام من کون حمّل النزاع معاونة عىل 

 تظهر املعاونة مع بيعه لذلك.

قامت السرية عىل معاملة  ّنـهالواهر ومفتاح الکرامة هذا اإلمجال بأ وفّصل

مراء فيام يعلمون رصفه يف تقوية الند والعساکر  املساعدين هلم عىل واالأ امللوك 

املطاعم  ملراکب هلم لذلك  وبيعالظلم والباطل  وّجارة الدور واملساکن وا

واملشارب للکّفار يف هنار شهر رمضان  مع علمهم بأکلهم فيه  وبيعهم بساتني 

العنب منهم  مع العلم العادي بجعل بعضه مخرا   وبيع القرطاس منهم  مع 

 .العلم بأّن منه ما يّتخذ کتب ضالل

ستحّل  وجواز بيع أضا ّليها ما ورد من جواز بيع املختلط باملذّکى من امل

                                                           

 .314: 1. حاشية اإلرشاد )اِلطبوع يف ضمن حياة اِلرّقق الكركي وآثاره( 1

 .154: 15؛ مفتاح الكرامة 35: 55جواهر الكالم  .5
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  وجواز ّطعام املرق النجس لهل الذّمة  وجواز سقيهم العجني النجس منه

 . ّىل غري ذلك.مع تنّجس املاء بمالقاهتم

 :مضافا  ّىل عدم االحتياج يف اإليراد عىل التمّسك باآلية بام ذکره بقوله :وفیه

ر يف صدق عنوان اإلعانة من أّن الظاه   کام مرّ «لو تّم هذا االستدالل...»

 اعتبار القصد  أّن تلك النقوض ممنوعة.

أّما السرية ببيع املطاعم من الکّفار وما هو نظري ذلك  کبيع العنب هلم مع 

من  ؛جعل بعضه مخرا   فبأّن حرمة اإلعانة فيه منوطة بکون اإلتيان منهم بام ذکر

فليس بيع املطاعم  ّاّل هلم  و مثل اإلفطار أو مثل جعل العنب مخرا   ّثام  وعصيانا  

أو العنب ّعانة عىل اإلثم والعصيان  کام هو الواضح  وهوممنوع  ال لکون 

الکّفار غري مکّلفني بالفروع أو غري معاقبني عليها  فإّن احلّ   کوهنم مکّلفني 

 مقرّصون.ال  ما قّل وندر ـ جّهال قارصون ّاّل ومعاقبني  بل لّن أکثرهم ـ 

مسلام   ؛ال  ـ عدم العقاب واملؤاخذة للجاهل القارصــ عقال  ونقومن املعلوم 

 ال   کام أّن ـح عقـة والبيان قبيـدم احلجّ ـاب مع عـإّن العقـف ؛لمـان أو غري مسـک

 .وغريه املؤاخذة منه مرفوع بحديث الرفع

                                                           

 .1، كتاب اِلكاسب، أبواب ما يكتسب به، الباب 11: 11. وسائل الشيدة 1

 .54، كتاب األطدمة واألرشبة، أبواب األرشبة اِلرّرمة، الباب 344: 54. وسائل الشيدة 5

 . مّر آنفًا.3

؛ 4ـ  4، احلديث 15لباس اِلصيّل، الباب ، كتاب الصالة، أبواب 313: 5. راجع: وسائل الشيدة 5

 .44، كتاب اجلهاد، أبواب جهاد النفس وما يناسبه، الباب 341: 14و

: 54؛ و11، احلديث 44، كتاب الطهارة، أبواب النجاسا ، الباب 513: 3. وسائل الشيدة 4

وز ، كتاب القضاء، أبواب صفا  القايض وما جي144: 51؛ و 53، كتاب اللقطة، الباب 544

 .4أن يقىض به، احلديث 
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لعدم انقداح خال  ما هم عليه من املذاهب والعقائد  ؛أّما عوامهم  فظاهر

أذهاهنم  بل هم قاطعون بصّحة مذهبهم وبطالن سائر املذاهب  نظري عوام يف 

املسلمني  فکام أّن عوامنا عاملون بصّحة مذهبهم وبطالن سائر املذاهب  من غري 

لجل التلقني والنشوء يف حميط اإلسالم  کذلك  ؛انقداح خال  يف أذهاهنم

وال  ذور يف متابعة قطعه عوامهم من غري فرق بينهام من هذه الهة  والقاطع مع

 صّح عقوبته يف متابعته.وال ت کون عاصيا  وآثام  ي

 ّيـةبواسطة التلقينات من أّول الطفول ّنـهوأّما غري عوامهم  فالغالب فيهم أ

والنشوء يف حميط الکفر صاروا جازمني ومعتقدين بمذاهبهم الباطلة  بحيث کّل 

 ة عىل خال  احلّ  من بدو نشوئهم.ما ورد عىل خالفها رّدوها بعقوهلم املجبول

يرى حّجة الغري صحيحة  وصار  ـ کالعامل املسلم ـ ال والنرصاينّ  ّي فالعامل اليهود

 حيتمل خالفه.ال  لديه  ّيـةلکون صّحة مذهبه رضور ؛له ّي بطالهنا کالمجور

نعم  فيهم من يکون مقرّصا  لو احتمل خال  مذهبه وترك النظر ّىل حّجته 

 با   کام کان يف بدو اإلسالم يف علامء اليهود والنصارى من کان کذلك.عنادا  وتعّص 

وبالملة  أّن الکّفار ـ کجّهال املسلمني ـ منهم قارص  ومنهم مقرّص  

عاملهم وجاهلهم  قارصهم  ؛والتکاليا اأصوال  وفروعا  مشرتکة بني مجيع املکّلفني

ال  لکن مع قيام احلّجة عليهم ومقرّصهم  والکّفار معاقبون عىل االأصول والفروع 

 ؛مطلقا   فکام أّن کون املسلمني معاقبون عىل الفروع  ليس معناه أهّنم معاقبون عليها

سواء کانوا قارصين أم مقرّصين  کذلك الکّفار طاب  النعل بالنعل  بحکم العقل 

 .يّـةوأصول العدل

 هنار شهر رمضان أّن ما اّدعى من السرية عىل بيع الطعام يف فتحّصل ممّا ذکر،

من الکّفار وسائر ما هو نظريه  خارج عن عنوان اإلعانة عىل اإلثم  أو هتيئة 
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لعدم اإلثم والعصيان غالبا   وعدم العلم ـ ولو ّمجاال  ـ بوجود  ؛أسباب املعصية

ـ  مقرّص فيمن يشرتي الطعام وغريه. هذا  مع غفلة جّل أهل السوق ـ لوال کّلهم

 ايل وعدم انقداح ما ذکر يف أذهاهنم.عن هذا العلم اإلمج

فدعوى وجود السرية  مع العلم التفصييل أو اإلمجايل والتوّجه والتذّکر 

 لذلك غري وجيهة جّدا .

وأّما عن بيع القرطاس  مع العلم باخّتاذ کتب الضالل من بعضه  فمضافا  ّىل 

مور التي ّيتّم ما تقّدم وعدم العلم اإلمجايل رأسا   أّن دفع ّضالل الناس من االأ 

 ّنـهبه الشارع القدس  فکيا يمکن القول بجواز بيع القرطاس ممّن يعلم أ

صدق عليه عنوان  ـوالعياذ باهلل  ـيکتب فيه ضّد اإلسالم ورّد القرآن الکريم 

 اإلعانة عىل اإلثم أم ال؟

ة وأّما ما ذکر من السرية عىل معاملة امللوك  فهو وّن کانت ـ عىل ثبوهتا ـ تامّ 

وحّجة عىل املختار  لکّن الشأن يف ثبوهتا  فإهّنا غري حمرزة  فإّن من املحتمل کوهنم 

بمعنى  ؛غافلني عن الرص  يف تقوية العساکر  وّن کانوا عاملني بالعلم اإلمجايل

أهّنم وّن کانوا عاملني بوصول ما باعوه ّىل امللوك واالأمراء  لکن من املحتمل 

 الرتکاز املوجب للغفلة املانعة عن تنّجز احلکم.يف او علمهم عىل اإلمجال

من التأييد لصدق اإلعانة مع عدم القصد    العظم الشيخوما يف مکاسب 

 :ولهـبق

ويؤّيد ما ذکروه من صدق اإلعانة بدون القصد ّطالقها يف غري واحد 

 :من الخبار

فامت من أکل الطني : »يف الکايف  عن أيب عبداهلل ّي املرو ّي ففي النبو
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 .«فقد أعان عىل نفسه

: داهللأيب عب أيضا  يف الکايف  عن ّي املروالوارد يف الطني   ّي ويف العلو

 .«فإن أکلته ومّت فقد أعنت عىل نفسك»

 ويدّل عليه غري واحد ممّا ورد يف أعوان الظلمة وسيأيت.

سئل بعض الکابر وقيل له: ّّنى رجل خّيا  أخيط للسلطان  ّنـهوحکي أ

املعني هلم من  :يابه  فهل تراين داخال  بذلك يف أعوان الظلمة؟ فقال لهث

 .يبيعك اإلبر واخليو   وأّما أنت فمن الظلمة أنفسهم

 ؛جماز ّي يف مثل النبو ّنـهـ مضافا  ّىل کون اإلطالق أعّم من احلقيقة ـ أ :ففیه

واإلعانة خمتّصة  أکل الرتاب يف املوت من املقّدمات البعيدة  ّيـةلکون مقّدم

 خيفى.ال  بالقريبة منها  کام

ـ مضافا  ّىل کون احلرمة هلم غري  :وأّما ما ذکره ممّا ورد يف أعوان الظلمة  ففيه

انة عىل اإلثم والعدوان  فإهّنا تکون لألعّم منها ومن اإلعانة ـخمتّصة باإلع

من جهة اإلعانة ـ أّن احلرمة تکون من جهة العون للظلمة بام هو هو  ال  باملباح

                                                           
، باب الذبائح واألطدمة 41/314: 1؛ التهذيب 4، باب أكل الطني، احلديث 544: 4. الكايف 1

، كتاب األطدمة واألرشبة، أبواب األطدمة 555: 55؛ وسائل الشيدة 111و...، احلديث 

 .1اِلرّرمة، احلديث 

، باب الذبائح واألطدمة و...، 14/341: 1؛ التهذيب 4، باب أكل الطني، احلديث 544: 4. الكايف 5

، كتاب األطدمة واألرشبة، أبواب األطدمة اِلرّرمة، 555: 55؛ وسائل الشيدة 114احلديث 

 «.كنت أعنت عىل نفسك»، ويف التهذيب: «كنت قد أعنت عىل نفسك»، وليها: 4احلديث 

: أّنه عن البهائي ئريأقول: يف رشح النخبة لسبط اجلزا»، ما ييل: 33. يف رشح الشهيدي: 3

 «.عبد اهلل بن اِلبارك، عىل ما نقله أبو حامد...، ثّم نقل عبارته كم يف اِلتن

 .134و  135: 1. اِلكاسب 5
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 عىل اإلثم والعدوان.

قد ظهر ممّا ذکرناه من اعتبار قصد التوّصل ّىل اإلثم واحلرام  عدم  ّنـهثّم ّ

حرمة بيع العنب ممّن يعمله مخرا   أو بيع اخلشب ممّن يعمله صليبا  أو آلة حرام  

 يؤخذ الظامل منه العارش ّنـهأو جتارة التاجر الذي يّتجر لتحصيل غرضه  مع أ

العشور  أو سفر احلاّج للحّج الذي يؤخذ منه بعض املال ظلام  يف طريقه  أو غري 

 ذلك من أمثال املوارد وأشباهه ممّا ليس فيه قصد الغري ّىل احلرام.

وال فرق يف ذلك بني علم البائع وغريه بارتکاب الغري احلرام وتوّصله ّليه  

 عدم صدق اإلعانة.الشرتاك الکّل يف  ؛وشّکه يف ارتکابه نّـهأو ظ

نعم  مع قصد املعني توّصل املعان للحرام يکون فعله حراما  مع الشّك يف 

 لصدق اإلعانة عىل اإلثم واحلرام. ؛ارتکابه  فضال  عن الظّن والعلم به

 اآلیةااستدال بثالث عىل والاإلشکال الثاين 

کاسب الشيخ عىل مما ذکره الفاضل اإليرواين يف تعليقته :ثانیها وثالثها

  بقرينة مقابلة ّي ال التحريم ّي تارة بإمکان أن يقال: أّن مؤّدى اآلية احلکم التنزّي

النهي عن التعاون بالمر به عىل الرّب والتقوى  الذي ليس لإللزام قطعا   

باب التفاعل هو االجتامع عىل ّتيان املنکر   ّيـةبإمکان أن يقال بأّن قض :واأخرى

تل النفوس وهنب الموال  ال ّعانة الغري عىل ّتيانه عىل أن کأن جيتمعوا عىل ق

   وهذا معينا  له باإلتيان ببعض مقّدماته.مستقال  يکون الغري 

 ّيـةلو سّلمت قرين ّنـهـ أي الوجه الثاين من الوجوه ـ أ ویرد عىل األّول منهام:

مقارنة اإلثم  لنّ  ؛بعض الفقرات عىل اآلخر يف سائر املوارد فال يسّلم يف املقام

                                                           
 .14: 1. حاشية اِلكاسب )لإليرواين( 1
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مع العدوان الذي هو الظلم مل يب  جماال  الحتامل محل النهي وّمکانه عىل التنزيه  

  ومحل  رضورة حرمة اإلعانة عىل الظلم  کام دّلت عليه الخبار املستفيضة

عىل ّرادة  ّيـة  فذکر العدوان يف اآلية قرينة قطعکام ترىالعدوان عىل غري الظلم 

هذا  مع أّن تناسب احلکم واملوضوع   بالنسبة ّىل اإلثم أيضا . احلرمة من النهي

 وحکم العقل شاهدان عىل أّن النهي للتحريم.

أّن ظاهر ماّدة العون عرفا  وبنّص اللغوّيني  املساعدة عىل  :وعىل الثاين منهام

  وّّنام يصدق ذلك فيام ّذا کان أحد أصيال  أمر  واملعني هو الظهري واملساعد

 : الَوا َتَعاَوُنوا َعىَل ااْ ِْثِم َواْلُعْدَوانِ أمر وأعانه عليه غريه  فيکون معنى يف 

يکن بعضکم لبعض ظهريا  ومساعدا  ومعاونا  فيهام  ومعنى تعاضد املسلمني 

 منهم يکون عضدا  ومعينا  لغريه  ال أهّنم جمتمعون عىل أمر. کال  وتعاوهنم أّن 

  ونحوه يف «أعان بعضهم بعضا   :واعتونواوتعاونوا » :ففي القاموس

 .املنجد

 :ويف جممع البيان يف ذيل اآلية قال

ـ  ّىل أن قال: أمر اهلل عباده بأن يعني بعضهم بعضا  عىل الرّب والتقوى ـ

 .وهناهم أن يعني بعضهم بعضا  عىل اإلثم... ّلخ

                                                           
، كتاب 111: 11؛ و 44، كتاب اجلهاد، أبواب جهاد النفس، الباب 44: 14. وسائل الشيدة 1

 .55لتجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب اِلكاسب، كتاب ا

 .414؛ مفردا  الراغب: 544: 4؛ جممع البررين 534. اِلصباح اِلنري: 5

 .5(: 4. اِلائدة )3

 .1153. القاموس اِلريط: 5

 .431. اِلنجد: 4

 من سورة اِلائدة. 5، ذيل اآلية 554: 5ـ  3. جممع البيان 4



 441                                                             قصد منه املتعامالن املنفعة املحّرمة         النوع الثاين/االکتساب بام ي

 

ها  فمعنى تعاون يوجب خروج ماّدته عن معناال  ثننيوکون التعاون فعل اإل

منهام معني لآلخر وظهري له  فإذا هّيأ کّل منهام مقّدمات  کال  زيد وعمرو أّن 

 عمل اآلخر يصدق أهّنام تعاونا.

يالزم کوهنام رشيکا  ىف ّجياد فعل ال  ثننيوبالملة  کون التفاعل بني اال

غري  ثنني  من  فالتعاون کالتکاذب والتزاحم والتضامن ممّا هي فعل االشخّّص 

 .اشرتاکهام يف فعل شخّّص 

ولوکان املراد من حرمة التعاون عىل اإلثم هو الرشکة فيه  يکون مقتىض المود 

 عىل ظاهر اآلية هو حرمة رشکة مجيع املکّلفني يف ّتيان حمّرم  وهو کام ترى.

نة عدم جواز ّعا َوا َتَعاَوُنوا َعىَل ااْ ِْثِم َواْلُعْدَوانِ  :فالظاهر من قوله

بعضهم بعضا  يف ّثمه وعدوانه  وهو مقتىض ظاهر املاّدة واهليئة  ولو قلنا بصدق 

 التعاون والتعاضد عىل االشرتاك يف عمل فال شبهة يف عدم اختصاصه به.

 مفهوم اإلعانة عىل اإلثم

هذا کّله يف النقض واإلبرام من حيث االستدالل باآلية  لکن ينبغي البحث 

أي يف هذا العنوان الرتکيبي املتعّل   ؛عانة عىل اإلثم عرفا  استطرادا  عن مفهوم اإل

 .ةيّ والقاعدة  لکوهنا مفيدة يف غري واحد من القواعد الفقه ةيّ للنهي عىل نحو الکلّ 

هل يعترب يف صدق اإلعانة عىل اإلثم وقوعه  ّنـهالبحث يقع تارة يف أ :ونقول

قها قصد املعني لتوّصل الفاعل هل يعترب يف صد ّنـهيف اخلارج أم ال؟ واأخرى يف أ

هل يعترب قصد املعان عليه احلرام أم يکفي ختّيل  ّنـهّىل اإلثم واحلرام؟ وثالثة يف أ

برتّتب اإلثم عىل ما يوجده  نّـه أو ظرابعة يف اعتبار علم املعنّي و املعني قصده؟
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 1 ج/کتاب املکاسب                                                                                                                                           444

 

 وعدمه  وخامسة يف اعتبار توّقا ذلك اإلثم عىل تلك املقّدمة وعدمه.

أي عىل  ؛َوا َتَعاَوُنوا َعىَل ااْ ِْثِم َواْلُعْدَوانِ  :الظاهر من قوله تعاىللّن 

معه  فإذا مل يتحّق  خارجا  وأوجد شخص بعض  ّاّل يصدق ال  حتّققه  وهو

يصدر ال  لعدم صدوره منه  وما ؛أعانه عىل ّثمه ّنـهّ :اليقـال مقّدمات عمله

 منه کيا يکون ذلك ّعانة عىل ّثمه؟

يکون من توّهم  ّاّل الملة  اإلعانة عىل حتّق  اإلثم موقوفة عىل حتّققه  ووب

ال  اإلعانة عليه ال نفسها  ويکون جتّريا  ال ّثام   وهلذا لو علم بعدم حتّققه منها

 يکون ّجياد املقّدمة ّعانة عىل اإلثم بال شبهة.

هو ّجياد  من اإلعانة عىل اإلثم ّّن املفهوم العريفّ  :ولکن يمکن أن يقال

مقّدمة ّجياد اإلثم وّن مل يوجد. فمن أعطى سّلام  لسارق بقصد توّصله ّىل 

الرسقة فقد أعانه عىل ّجيادها  فلو حيل بني السارق ورسقته  ء ومل تقع منه  

 يصدق أّن املعطي أعانه عىل ّجياد رسقته  وّن عجز السارق عن العمل.

 ّاّل هر کون اإلثم بمعنى املصدر  ووالرّس يف الصدق مع عدم التحّق  أّن الظا

 خيفى.ال  فعىل کونه بمعنى اسم املصدر فالبّد من التحّق   کام

وأّما مورد النقض  أي عدم الصدق مع العلم بعدم حتّققه منه  فعدم الصدق 

يکون لعدم قصد التوّصل من مثل البائع  فإّن القصد منه مع ذلك العلم 

 الظاهر الواضح. العتبار التحّق   کام هو ؛مستحيل

من املمکن  القول بأّن اإلعانة عىل اإلثم حرام  ولو مع عدم قصد  ّنـهثّم ّ

التوّصل ّىل اإلثم وعدم وقوعه يف اخلارج  ولو بناء  عىل اعتبارمها يف مفهوم 
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 .ّيـةإللغاء اخلصوص ؛اإلعانة

 ّيـةحرمة اإلعانة عىل اإلثم واحلرام ليس ملا فيها من اخلصوص :وذلك بأن يقال

املوجبة هلا  بل ملا يف اإلعانة من املامنعة عن حتّق  احلرام وسّد باب  ّيـةواملوضوع

لوجود احلرام  ومن املعلوم أّن  ّيـةاملعايص  فحرمة اإلعانة تکون من جهة املقّدم

مقّدمّيتها ليست دائرة مدار تلك العنوان  فتکون حمّرمة ولو مع عدم الرشطني 

 املعتربين يف صدقها.

املستفاد من أدّلة حرمة اإلعانة کون املنا  واملوضوع للحرمة  :لك أن تقولو

لو رأى معه غريه يعينه يف مقصوده  ّنـههو سّد باب رواج املعايص وحتّققه  فإ

 ّنـهفرّبام جيرتئ ويتشّوق ّليه  بخال  ما لو رأى انفراده وعدم کون أحد معه  فإ

واملعصية  ولذلك حکم بحرمة ربام يستوحش وينتهي عن قصده فعل املنکر 

حتصيل مقّدمات معصية هّم هبا الغري وأرش  عليها  وّن مل يعلم بتحّققها يف 

 .اخلارج وال قصد توّصل الغري هبا  لکّن الذهاب ّىل ما ذکر مشکل  بل ممنوع  

وذلك ملا فيه ـ مضافا  ّىل استحالة حرمة مقّدمة احلرام رشعا   کام حّق  يف 

ال  ّيـةالا لظواهر الدّلة  فإّن الظاهر من العناوين  املوضوعخم ّنـهـ أ حمّله

 عليه. هذا املمکن من القول. ّي اإلشارة ّىل غريها من العناوين االأخر املبن

 حرمة البیع بدلیل النهي عن املنکر

 أدّلة النهي عن املنکر  بأن يقال: دفع املنکر کرفعه واجب  :الوجه الثالث

 ك البيع فيام نحن فيه.برت ّاّل تّم وال ي

رشعّيا  کان أو عقلّيا   أّما عىل  ؛الظاهر وجوب دفعه کرفعه :ونقول يف بیانه
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واخلواجة  واحللبي واحليّل  کونه رشعّيا   کام حکاه يف الواهر عن السّيد

والده يف بعض و فخراملحّققنيو واملحّق  الکرکي نصريالدين الطويس

  بل عن الرسائر نسبته ّىل مجهور ن املختلا نسبته ّىل الکثر  بل عکتبه

  فلشمول الدّلة للدفع أيضا  بال ّشکال  لو املتکّلمني واملحّصلني من الفقهاء

 لوجهني: ؛مل نقل بأّن الواجب هو الدفع  بل يرجع الرفع ّليه حقيقة

املنکر  النهي عنه بعد  ليس املراد من النهي عن ّنـهال ّشکال يف أ ّنـهأ :أحدمها

حيث ّّن النهي عن اليشء زجر عن وقوعه  ؛حتّققه وتعّينه يف اخلارج  الستحالته

ينقلب عاّم وقع عليه  ال  يف اخلارج  فيستحيل تعّلقه باخلارج املتحّق   فإّن اليشء

 فالبّد أن يکون متعّلقا  باليشء قبل حتّققه.

يا باإلطاعة أو العصيان  ّّن اخلارج ظر  سقو  التکل :وّن شئت قلت

 والطبيعة بام هي هي ظر  ثبوت التکليا بالمر به أو النهي عنه.

وعىل هذا  فال ّشکال يف أّن النهي عن املنکر يکون هنيا  عنه قبل حتّققه يف 

اخلارج  لکن يف توّقفه عىل تلّبس الفاعل باملنکر  حّتى يکون النهي هنيا  عن 
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فيجب النهي عنه فيام لو علم بأّن الغري بصدد  استمراره  وعدم توّقفه عليه 

  :هّم به وّن مل يتلّبس وجهان ّنـهاإلتيان به وأ

وّن کان فيها  أقوامها الثاين  فإّن بعض الخبار الواردة يف النهي عن املنکر

ّشعار  بل ظهور يف الّول  لکّن الظاهر کون ذلك للغلبة  حيث ّّن العلم بام يف 

ادر وخمالا للعادة  فتلك الروايات واردة مورد الغالب  ال لّن ضمري الفراد ن

 .ّيـةواخلصوص ّيـةملوردها املوضوع

وعىل هذا  فمع فرض العلم واالّطالع بتحّق  املعصية منه بعد ذلك وأهّنا 

 سيوجد منه  وجب ردعه دفعا  للمنکر.

الرفع کالمها وبالملة  املتعّل  لوجوب النهي يف الخبار هو املنکر  فالدفع و

 خيفى  ال املنکر اخلارجي حّتى خيتّص الوجوب بالرفع دون الدفع.ال  واجبان  کام

عىل تسليم اختصاص الدّلة بنهي املتلّبس عن املنکر واختصاصه  ّنـهأ :ثانیهام

منه  ّيـةال ّشکال يف ّلغاء اخلصوص ّنـهل ؛بالرفع ال يصّح اختصاص احلرمة به

دخل لتلّبس الفاعل ال  ّنـههّم بصدور املعصية  للعلم بأّىل غري املتلّبس ممّن 

باملنکر واشتغاله بفعله يف وجوب النهي عنه  وّّنام املقصود عدم حتّق  املعصية يف 

 اخلارج واجتناب الناس عنها  فال فرق يف ذلك بني الدفع والرفع.

ية  ولك أن تقول: ّّن النهي يف الرفع يکون هنيا  عن االستمرار عىل املعص

ومن املعلوم عدم الفرق يف وجوبه بني الدفع عىل نحو االستمرار أو الدفع عن 

يفّرق بينهام ويرى أّن املنا  هو عدم حتّق  املعصية ال  أصل الوجود  فإّن العر 

عدمها بعد التلّبس بالنهي عن االستمرار. هذا کّله بناء  عىل الوجوب ال  مطلقا  

 .ّي الرشع
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 ؛فعدم الفرق يف وجوب الرفع والدفع أوضح ،وب العقيلّ وأّما بناء  عىل الوج

حيث ّّن مالکه قبح ترك النهي عن اإلتيان بمبغوض املوىل استمرارا  أو حدوثا  

 باهلّم بإتيانه.

 :يذا، لکن مع ذلك کّله، ااستدال به غري متام لوجوه  

أّن املنا  يف وجوب النهي عن املنکر ليس هو عدم  :وهو العمدة أحديا،

حتّق  املنکر کيفام کان  بل املنا  فيه عدم حتّق  املنکر من املکّلا بإرادة منه  

يالزم مع مطل  دفع املنکر حّتى جيب مطلقا   بل يکون يف بعض ال  وهذا املنا 

املوارد  وهو ما ّذا کان النهي عن املنکر موجبا  إلرادة من اهتّم باملنکر عدم ّتيانه 

 فاسد املنکر وعذابه.اللتفاته ّىل م ؛اختيارا  

 :نّـةویدّل عىل ما ذکرنا الکتاب والس

ْؤِمنَاُت َبْعُضُهْم َأولِیاُء َبْعض املُ ْؤِمنُوَن وَ املُ وَ  :فمثل قوله تعاىل أّما الکتاب،

َکاَة َوُیطِیعُ امُلنْ َیْأُمُروَن بِامْلَْعُروِف َوَینَْهْوَن َعِن  الَة َوُیْؤُتوَن الزَّ وَن اهللَ َکِر َوُیِقیُموَن الصَّ

مَحُُهْم اهللُ إِنَّ اهللَ َعِزیز  َحکِیم    .َوَرُسوَلُه ُأولئَِك َسرَيْ

فإّن اآلية تدّل عىل أّن املؤمنني بعضهم يأمر بعضهم باملعرو  وينهاه عن 

لّن بعضهم أولياء بعض وحمّب له واملحّب حيّب فعل املعرو  من أخيه  ؛املنکر

 رادة.عن ّرادة وترك املنکر عنه عن ّ

ة ُأْخِرَجْت لِْلنَّاِس َتْأُمُروَن بِامْلَْعُروِف َوَتنَْهْوَن َعِن  :وقوله تعاىل َکِر امُلنْ ُکنُْتْم َخرْيَ ُأمَّ

ْم ِمنُْهُم املُْْؤِمنُوَن َوَأْکَثُرُيُم  َوُتْؤِمنُوَن بِاهللِ َولَْو آَمَن َأْيُل اْلکِتَاِب َلَکاَن َخرْيا  هَلُ

 .اْلَفاِسُقونَ 
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لوجود المر باملعرو   ؛إّن اآلية الرشيفة تدّل عىل أّن اأّمة اإلسالم خري اأّمةف

والنهي عن املنکر فيهم  فهي داّلة عىل أّن المر باملعرو  والنهي عن املنکر 

 ّاّل حيصل ال  الّتصا  االأّمة بأهّنم خري اأّمة  واّتصا  االأّمة هبذا الوصا سبب  

 ترکهم املنکر عن ّرادة.بعد قيام االأّمة باملعرو  و

 :فروايات ،نّـةوأّما الس

أا أحّدثکم عن أقوام لیسوا بأنبیاء وا » :قال ّنـهأ ما روي عن رسول اهلل :منها

عىل منابر من  ]عّزوجّل [شهداء، یغبطهم یوم القیامة األنبیاء والشهداء، بمنازهلم من اهلل 

حيبّبون عباد اهلل إىل اهلل وحيبّبون  يم الذین» :من هم يا رسول اهلل؟ قال :قيل ؟«نور

 :هذا حبّب اهلل ّىل عباده فکيا حيبّبون عباد اهلل ّىل اهلل؟ قال :اـ  قلن«ادهـاهلل إىل عب

 .«أحبّهم اهللم عاّم یکره اهلل، فإذا أطاعويم یأمروّنم بام حيّب اهلل، وینهوّن»

النهي عن املنکر هو فإّن الرواية تدّل عىل أّن املنا  يف المر باملعرو  و

 مع ّرادة وقصد. ّاّل تصدق ال  اإلطاعة  واإلطاعة

األمر » :قال أبوعبداهلل :بن يزيد  رفعه قال مرفوعة يعقوب :ومنها

باملعروف والنهي عن املنکر خلقان من خلق اهلل تعاىل، فمن نرصمها أعّزه اهلل، ومن 

 .«خذهلام خذله اهلل

                                                           
: 15؛ مستدرك الوسائل 134؛ مشكاة األنوار: 41، احلديث 44/41: 1. روضة الواعظني 1

، مع 11، احلديث 1هي عن اِلنكر، أبواب األمر والنهي، الباب ، كتاب األمر باِلدروف والن145

 تفاو  يسري.

، 111/341: 4؛ التهـذيب 11، باب األمر باِلدروف والنهي عن اِلنكر، احلديث 41: 4. الكايف 5

، كتـاب 155: 14؛ وسـائل الشـيدة 4باب األمر باِلدروف والنهي عن اِلنكر، احلـديث 

، وليـه: 54، احلـديث 1نكر، أبواب األمر والنهي، البـاب األمر باِلدروف والنهي عن اِل

 «.قال أبو جدفر»
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منا  المر باملعرو  والنهي عن املنکر هو فعل  فإّن الرواية يستفاد منها أنّ 

لهّنام خلقان من خل  اهلل  وخل  اهلل  ؛املکّلا املعرو  وترکه املنکر عن ّرادة

 يف أوامر نفسه ونواهيه بيان ذلك حّتى يطيعوه العباد عن ّرادهتم.

ملّا نزلت » :  قالرواية عبد العىل موىل آل سام  عن أيب عبداهلل :ومنها

َا الَِّذیَن آَمنُوا ُقوا َأنُفَسُکْم َوَأْيلِیُکْم َنارا   :اآلیة يذه جلس رجل من  َیا َأُّيه

 :أنا عجزت عن نفيس، کّلفت أييل، فقال رسواهلل :قالو املسلمنی یبکي،

 .«حسبك أن تأمريم بام تأمر به نفسك، وتنهايم عاّم تنهى عنه نفسك»

ُقوا  :عن قول اهلل عّزوجّل  الصادقوسئل  :مرسلة الفقيه  قال :ومنها

 ّّنا نأمرهنّ  :قيل له  «تأمروّنّن وتنهوّننّ » :کيا نقيهّن؟ قال َأنُفَسُکْم َوَأْيلِیُکْم َنارا  

 .«إذا أمرمتويّن وّنیتمويّن فقد قضیتم ما علیکم» :ننهاهّن فال يقبلن  قالو

عن قول اهلل  أروي أّن رجال  سأل العاملو :رواية فقه الرضا :ومنها

یأمريم بام أمريم اهلل، وینهايم عاّم » :قال ُقوا َأنُفَسُکْم َوَأْيلِیُکْم َنارا   :عّزوجّل 

 .«ّنايم، فإن أطاعوا کان قد وقايم، وإن عصوه کان قد قىض ما علیه

عىل کفاية المر باملعرو  والنهي عن  ّاّل تدّل ال  فإّن هذه الروايات الثالث

                                                           

 .4(: 44. الترريم )1

، باب األمر باِلدروف والنهي عن 114/345: 4؛ التهذيب 1، باب، احلديث 45: 4. الكايف 5

، كتاب األمر باِلدروف والنهي عن اِلنكر، أبواب 151: 14؛ وسائل الشيدة 13اِلنكر، احلديث 

 .1، احلديث 1مر والنهي، الباب األ

، 111: 54؛ وسائل الشيدة 1، باب حّق اِلرأة عىل الزوج، احلديث 544/1335: 3. الفقيه 3

 .5، احلديث 15كتاب النكاح، أبواب مقّدما  النكاح وآدابه، الباب 

واب ، كتاب األمر باِلدروف والنهي عن اِلنكر، أب544: 15؛ مستدرك الوسائل 314. لقه الرضا: 5

 .5، احلديث 4األمر والنهي، الباب 
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 وجوب دفع املنکر کيفام کان. املنکر  ال عىل

ويشهد عىل ما ذکرنا من االختصاص باالنتهاء عن ّرادة وتوّجه ّىل عواقب 

 :املنکر وجوه

 يکونان عّلة تاّمه لإلطاعة ال  أّن المر والنهي الواردين يف الروايات :أحديا

الرشطا  هلا  بل مها من معّدات صدور املعرو  وترك املنکر عن املکّلا عن و

دة  وهذا تدّل عىل أّن المر باملعرو  والنهي عن املنکر قد أمر هبام بغرض ّرا

التهذيب وحتّق  اإلرادة يف النفوس حّتى يتحّق  منها فعل املعرو  وترك املنکر 

 عن ّرادة.

أّن أدّلة المر باملعرو  والنهي عن املنکر تدّل عىل عدم کون املنا   :ثانیها

لّن فعل املعرو  وترك  ؛  وترك املنکر کيفام کانفيهام فعل املعرو  کيفام کان

املنکر کيفام کان منکر  وأدّلة المر باملعرو  والنهي عن املنکر قارص عن ّثبات 

 جواز املنکر.

أّن بعض الفقهاء قد اشرت  يف اآلمر باملعرو  والناهي عن املنکر   :ثالثها

حّتى يکون أمره وهنيه أوقع مضافا  ّىل علمه باملعرو  واملنکر  عمله هبام أيضا  

فيه شهادة عىل أّن  نّـهيف النفوس  وهذا الرش  وّن مل يکن رشطا  فقهّيا   ولک

املنا  فيهام هو تأثري المر والنهي يف املکّلا حّتى يعمل باملعرو  ويرتك املنکر 

 عن ّرادته.

من  ـ أنّ  :ـ أي ثاين الوجوه يف اإلشکال عىل أدّلة النهي عن املنکر ثانیها:

رشائط المر باملعرو  والنهي عن املنکر هو احتامل التأثري  فمع علم البائع 

لو مل يبع املشرتي العنب مع علمه بجعله مخرا  لباعه اآلخر ويصل املشرتي  ّنـهبأ

النتفاء  ؛ردعه عن ذلكو جيب عليه دفعه ّىل مقصوده املنکر ـ أي جعله مخرا  ـ ال
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ري  فالحرمة يف بيعه من جهة ترك الواجب  رش  الوجوب  وهو احتامل التأث

 لعدم وجوبه مع وجود بائع آخر. ؛وهو النهي عن املنکر

 ااستدال بالروایات اخلاّصة

الخبار املستفيضة احلاکية عن لعن اخلمر وغارسها  :الوجه الرابع

  عن وحارسها وبائعها ومشرتّيا و...  کرواية حسني بن زيد  عن الصادق

ّنى أن یشرتى اخلمر، وأن  إّن رسول اهلل» :يف حديث املناهي ــ  آبائه

لعن اهلل اخلمر وغارسها وعارصيا وشارهبا وساقیها وبائعها  :یسقى اخلمر، وقال

 .«ومشرتُّيا وآکل ثمنها وحاملها واملحمولة إلیه

  بل کّل وذلك  لّن املستفاد من تلك الخبار أّن اشرتاء العنب للتخمري حرام  

  ّيـةل يوصله ّليه ويکون بقصده  حرام أيضا   وليست احلرمة من باب املقّدمعم

  وّن مل تکن تلك االأمور مبغوضة ّيـةفإّن التحقي  استحالتها  بل احلرمة نفس

بعناوينها  بل کانت سببا  لقلع ماّدة الفساد. وبعد ما کانت االشرتاء حراما  نفسيّا  

مري حراما  وّعانة عىل اإلثم  حّتى عىل فرض فيکون بيع العنب بمن يشرتيه للتخ

حيث ّّن البائع قاصد  ؛اعتبار قصد توّصل الغري ّىل احلرام يف صدق اإلعانة

لوصول املشرتي ّىل اشرتائه املحّرم عليه  والفرض حتّق  االشرتاء  وعىل هذا  

 فبيع العنب بمن يعمله مخرا   مع علمه به يکون حراما  من جهة اإلعانة.

الختصاصه باخلمر  فإهّنا التي يستفاد من  ؛أّن الدليل أخّص من املّدعى :وفیه

                                                           

 .551مّر الوجه الثالث يف الصفرة . 1

، 555: 11؛ وسائل الشيدة 1، احلديث  ، باب ذكر مجل من مناهي النبّي 1/  1: 5. الفقيه 5

 .4، احلديث 44كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 
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ليست مقّدمات غري اخلمر و الروايات احلاکية حرمة مقّدماهتا نفسّيا  دون غريها 

ال  فقط ممّا ّيـةلعدم الدليل عليها  وّّنام تکون حمّرمة عقل ؛ّيـةحراما  باحلرمة النفس

يکون فعلها ّثام  ومعصية  واحتامل ّلغاء  يرتّتب عىل ترکها العذاب  فال

  فإّن کام ترىمن مقّدمات اخلمر ّىل غري اخلمر من املحّرمات  ّيـةاخلصوص

معصية اخلمر من املعايص الکبرية التي فيها احلّد وأهّنا ممّا أّکد القرآن عىل حرمتها 

ْمُر َوامْلَْیِّسُ َواأليف قوله تعاىل:  اَم اخْلَ ْیطَاِن ألْنَصاُب َواإِنَّ ْزاُم ِرْجس  ِمْن َعَمِل الشَّ

بتأکيدات وغري ذلك من التضييقات والتشديدات  فأّنى إللغاء  َفاْجَتنُِبوهُ 

 احتامل  فضال  عن الزم هبا. ّيـةاخلصوص

يبعد القول باستفادة احلرمة من تلك الخبار لميع مقّدمات اخلمر  ال  نعم 

  وعليه ّيـة  مع علم البائع بذلك بإلغاء اخلصوصحّتى بيع العنب ممّن يعمله مخرا  

فتکون تلك الروايات دليال  عىل حرمة بيع العنب کذلك بام هو هو کاالشرتاء  

 ال ملحض اإلعانة عىل اإلثم.

 ُاجرة البیت لیباع فیه اخلمرو األخبار الدالّة عىل حرمة بیع اخلشب لیعمل صنام ،

عدم جواز بيع اخلشب ليعمل صنام  أو الخبار الداّلة عىل  :الوجه اخلامس

 :صليبا   وحرمة اأجرة البيت الذي يباع فيه اخلمر  وهي صحيحة عمر بن اأذينة  قال

 :أسأله عن رجل له خشب فباعه ممّن يتّخذ منه برابط؟ فقال کتبت ّىل أيب عبداهلل

 .«ا» :وعن رجل له خشب فباعه ممّن يتّخذه صلبانا ؟ قال. «ا بأس»

                                                           

 .14(: 4. اِلائدة )1

: 4؛ التهذيب 5يم حيّل الِّشاء والبيع منه وما ّل حيّل، احلديث ، باب جامع ل554: 4. الكايف 5

، باب 135/414: 1؛ و «ّل بتس به»، وليهم: 543، باب اِلكاسب، احلديث 313/1445
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عن التوت أبيعه يصنع  سألت أبا عبداهلل :اية عمرو بن حريث  قالورو

 .«ا» :به الصليب والصنم؟ قال

عن الرجل يؤاجر بيته يباع فيها  سألتأ أبا عبداهلل :ورواية صابر  قال

 .«حرام  ُاجرته» :اخلمر  قال

 فيه اخلمر. يبيع ّنـهبناء  عىل کون املراد من الخرية  ّجارة البيت ممّن يعلم أ

ـ مضافا  ّىل ضعا رواية عمرو بن حريث باشرتاکه يف هذه الرواية  :وفیه أّوا  

يبعد أن يکون غري ال  بني السدي املوّث  وبني غريه الذي ليس بموّث   بل

يروي ال  وذلك  لّن الراوي عنه يف هذه الرواية هو عيسى القّمي  وهو ؛السدي

. وعليه  «لیصنع» :ا منقولة يف التهذيبعن عمرو بن حريث السدي  وکوهن

  وهي غري صورة املبحوث عنها  ّيـةفالرواية مربوطة بصورة االشرتا  أو الداعو

                                                                                                                                        

، كتاب التجارة، 114: 11الشيدة  ؛ وسائل41الغرر واِلجازلة ورشاء الرسقة...، احلديث 

 «.ّل بتس به»يه: ، ول1، احلديث 51أبواب ما يكتسب به، الباب 

عن »، وليه: 4، باب جامع ليم حيّل البيع والِّشاء منه وما ّل حيّل، احلديث 554: 4. الكايف 1

بدل: « ليصنع»، وليه: 544، باب اِلكاسب، احلديث 313/1445: 4؛ التهذيب «جرير

دة ؛وسائل الشي45، باب الغرر واِلجازلة ورشاء الرسقة...، احلديث 135/411: 1؛ و «يصنع»

 .5، احلديث 51، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 114: 11

؛ «عن جابر»، وليه: 4، باب جامع ليم حيّل الِّشاء والبيع منه وما ّلحيّل،احلديث 551: 4. الكايف 5

، 135/413: 1؛ و«عن جابر»، وليه: 114باب اِلكاسب، احلديث  311/1411: 4التهذيب 

حرام »بدل: « حرام أجره»، ويف اِلوضدني: 45اء الرسقة...، احلديث باب الغرر واِلجازلة ورش

، 1، باب كراهّيـة إجارة البيت ِلن يبيع ليه اخلمر، احلديث 44/111: 3؛ اّلستبصار «أجرته

، كتاب 115: 11؛ وسائل الشيدة «حرام أجرته»بدل: « حرام أجره»و« عن جابر»وليه: 

 «.حرام أجره»، وليه: 1، احلديث 31التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 

 .544، باب اِلكاسب، احلديث 313/1445: 4. التهذيب 3
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کتبت  :وضعا رواية صابر  وکوهنا معارضة يف موردها بمکاتبة ابن اأذينة  قال

ليها أسأله عن الرجل يؤاجر سفينته وداّبته ممّن حيمل فيها أو ع عبداهلل ّىل أيب

ـ أّن الّولني منها خاّصة ببيع اخلشب ممّن  «ا بأس» :اخلمر  واخلنازير؟ قال

وز التعّدي منهام ّىل بيع کّل  ء مباح ممّن يصنعه وال جي يّتخذه صليبا  أو صنام  

ويعمله حراما   کبيع العنب ممّن يعمله مخرا   ملا يف حرمة عمل الصنم  بل 

املعارضة واملخالفة مع عبادة اهلل ويکون وسيلة للرشك والصليب ممّا يرتّتب عليه 

 يقاس هبا سائر املفاسد.ال  والکفر باهلل من املفاسد العظيمة الشديدة التي

من أّن التفصيل بني  ّشکاال  عىل قول الشيخ Mويف مکاسب االأستاذ

الصليب والصنم وبني اخلمر والربابط والعمل بمضمون الروايات يف مواردها قول 

بأعد حرمة بيع اخلشب بمن يعمله برابط وعدم و  فصل  لو مل يکن قوال  بالفصل

لکون حرمة اخلمر أشّد من  ؛يصّح ذلكال  حرمة بيع العنب بمن يعمله مخرا   بل

حرمة الصلبان  ممّا يصنع شبيه ما صلب املسيح  عىل نبّينا وآله وعليه السالم  عىل 

ته ليست بشّدة حرمة اخلمر  فکيا حيرم البيع زعمهم  وّّنام يکرمونه لذلك  فحرم

 يف الصليب دون اخلمر؟ فالصحيح وما ليس فيه البأعد  حرمتهام.

 :M ودونك نّص عبارته  قال

مع أّن التفصيل بني الصليب واخلمر بعيد  بعد کون الصليب ظاهرا  هو 

                                                           

: 4؛ التهذيب 4، باب جامع ليم حيّل الِّشاء والبيع منه وما ّل حيّل، احلديث 551: 4. الكايف 1

، باب كراهّيـة إجارة 44/144: 3؛ اّلستبصار 111، باب اِلكاسب، احلديث 315/1414

، كتاب التجارة، أبواب ما 115: 11؛ وسائل الشيدة 5بيع ليه اخلمر، احلديث البيت ِلن ي

 .5، احلديث 31يكتسب به، الباب 

 .551: 1. راجع: اِلكاسب اِلرّرمة 5
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 عىل زعمهم  وّّنام يکرمونه لذلك ما يصنع شبيه ما صلب به املسيح

 عبدونه کام يعبد الصنم  کام زعم.وال ي

الصليب العود املکّرم الذي  :قال يف کتاب املنجد الذي مصنّفه منهم

 .صلب عليه السّيد املسيح

 عني ذلك العود  وهو بعيد  ولعّل مراده ذکرالصل واملنشأ. هنّ والظاهر منه أ

 وهم. ّنـه  کأهو  ء مثّلث کالتمثال تعبده النصارى :فام عن املغرب

فاحلکم بجواز بيع العنب واخلشب ممّن يصنع اخلمر والربابط   حينئذ  ف

خيلو من بعد  فإّن ال  وعدم جواز بيع اخلشب ممّن يعمل الصلبان 

الظاهر أّن اخلمر أشّد حرمة من تکريم عود يتخّيل کونه تکريام  للسّيد 

کونه يبعد أن يکون لوجه الترشيع  أو لال    بل لو کان حراما  املسيح

صريورته شعارا  هلم  أوجبت  :شعار النصارى  وّن يمکن أن يقال

 .االهتامم به وحتريم التسبيب ّليه زائدا  عىل غريه

أّن ما ذکره من بأعد التفصيل  ومن منافاته ملا دّل عىل احلرمة يف الصليب  :وفیه

ّحراز عدم و ربما يف املغ ّيـةما يف املنجد وّحرازه  وعدم متام ّيـةموقو  عىل متام

کذلك عىل احتامل  ّنـهمنافاة وال بأعد  کام أال  مع صّحة ما يف املغرب ّنـهل ؛متامّيته

دليل عىل صّحة ما يف املنجد  ال  لعدم الدليل عىل حّجّيته  کام ؛صّحة ما فيه

 فليست املنافاة والبعد بأزيد من االحتامل.

يبعد أن يکون ال  ان حراما  بل لو ک» :هذا  مع ما ذکره يف آخر کالمه بقوله

                                                           

 .531. اِلنجد: 1

 .344. اِلغرب: 5

 .555ـ  551: 1. اِلكاسب اِلرّرمة 3
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صريورته شعارا   :لوجه الترشيع  أو لکونه شعار النصارى  وّن يمکن أن يقال

 «.هلم  أوجبت االهتامم به وحتريم التسبيب ّليه زائدا  عىل غريه

احتامل کون مورده ما قصد املؤجر  :وأّما الثالث، ففیه يذا کّله يف األّولنی منها،

واالشرتا   کام أّن فيه احتامل کون مورده ما نحن فيه   بيع اخلمر أو االّتفاق

حيث جعله دليال  عىل احلرمة  بناء   ؛ّىل االحتامالت M وأشار سّيدنا االأستاذ

 .يبيع فيه اخلمر ّنـهعىل کون املراد منه ّجارة البيت ممّن يعلم أ

يام نحن فيه عىل عىل تسليم داللة تلك الخبار الثالثة عىل احلرمة ف ّنـهأ :وثانیا  

ملواردها  تکون معارضة لألخبار الکثرية الداّلة  ةـيّ اإلطالق وعدم اخلصوص

 عىل الواز.

 العنبو الروایات الدالّة عىل اجلواز يف بیع العصري

عن بيع  سألت أبا احلسن :صحيحة أمحد بن حمّمد بن أيب نرص  قال :منها

 ّنـهلو باع ثمرته ممّن یعلم أ» :فقالالعصري فيصري مخرا  قبل أن يقبض الثمن؟ قال: 

 .«بالنقد إّا باع فال یجيعله حراما  مل یکن بذلك بأس، فأّما إذا کان عصريا  

عن  سألت أبا عبداهلل :بن أيب محزة  عن أيب بصري  قال عيلّ ما رواه  :ومنها

قبل أن  إذا بعته» :ثمن العصري قبل أن يغيل ملن يبتاعه ليطبخه أو جيعله مخرا ؟ قال

                                                           

 .554: 1. انظر: اِلكاسب اِلرّرمة 1

، باب الغرر 134/411: 1؛ التهذيب 1بيع الدصري واخلمر، احلديث ، باب 534: 4. الكايف 5

، باب بيع الدصري، 144/315 :3؛ اّلستبصار 45قة...، احلديث واِلجازلة ورشاء الرس

، كتاب التجارة، أبواب 551: 11؛ وسائل الشيدة «جيدله مخرًا حراماً »، ويف التهذيبني: 4احلديث 

 .1، احلديث 41ما يكتسب به، الباب 
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 .«یکون مخرا  ويو حالل فال بأس

عن بيع عصري العنب ممّن  سألت أبا عبداهلل :صحيحة احللبي  قال :ومنها

حراما  فأبعده اهلل  ]ذاك[ا بأس به، تبیعه حالا  فیجعله » :جيعله حراما   فقال

 .«وأسحقه

له عن رجل له : أسأمکاتبة عمر بن اأذينة  قال کتبت ّىل أيب عبداهلل :ومنها

إّنام باعه » :فقال ؟جيعله مخرا  أو سکرا   ّنـهکرم أيبيع العنب والتمر ممّن يعلم أ

 .«حالا  يف اإلّبان الذي حيّل رشبه أو أکله فال بأس ببیعه

 :عن العصري  فقال سأل رجل أبا عبداهلل :رواية أيب کهمس  قال :ومنها

 ا» :دنان  وأبيعه قبل أن يغيل  قاليل کرم وأنا أعرصه کّل سنة وأجعله يف ال

 احلديث.  «بأس به، فإن غىل فال حيّل بیعه...

وأنا حارض   سأل يعقوب المحر أبا عبداهلل :خرب أيب املعزا  قال :ومنها

                                                           

، باب الغرر 134/445: 1؛ التهذيب 3، باب بيع الدصري واخلمر، احلديث 531: 4. الكايف 1

، باب بيع الدصري، احلديث 144/341: 3؛ اّلستبصار 13واِلجازلة ورشاء الرسقة...، احلديث 

 .5، احلديث41، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 551: 11؛ وسائل الشيدة 1

، باب الغرر 134/445: 1؛ التهذيب 4، باب بيع الدصري واخلمر، احلديث 531: 4. الكايف 5

، باب بيع الدصري، 144/311: 3؛ اّلستبصار 14واِلجازلة ورشاء الرسقة...، احلديث 

، كتاب التجارة، أبواب 534: 11؛ وسائل الشيدة «ّل بتس به»بدل: « ّل بتس»، ليه: 3احلديث 

 .5 ، احلديث41ما يكتسب به، الباب 

، كتاب التجارة، 534: 11؛ وسائل الشيدة 4، باب بيع الدصري واخلمر، احلديث 531: 4. الكايف 3

 .4، احلديث 41أبواب ما يكتسب به، الباب 

، كتاب 534: 11؛ وسائل الشيدة 15، باب بيع الدصري واخلمر، احلديث 535: 4. الكايف 5

 .4، احلديث 41التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 
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کان يل أخ فهلك وترك يف حجري يتيام   ويل أخ ييل  ّنـهأصلحك اهلل ّ :فقال

مخرا  ويؤاجر الرض بالطعام ـ ّىل أن ضيعة لنا وهو يبيع العصري ممّن يصنعه 

 .«وأّما بیع العصري ممّن یصنعه مخرا  فلیس به بأس، خذ نصیب الیتیم منه»ـ  :قال

وأنا حارض عن بيع العصري ممّن  سئل أبوعبداهلل :خرب رفاعة  قال :ومنها

 . «حالل، ألسنا نبیع مترنا ملن جيعله رشابا  خبیثا  » :خيمره  فقال

سئل عن بيع العصري ممّن يصنعه  ّنـهأ :صحيحة احللبي عن أيب عبداهلل :ومنها

 .«وا أرى باألّول بأسا   أحّب إيلّ  خـال  بعه ممّن یطبخه أو یصنعه » :فقال ؟مخرا  

سأله رجل وأنا حارض   :ما رواه يزيد بن خليفة  عن أيب عبداهلل  :ومنها

 :قال ؟يشرتيه من جيعله مخرا   ّنـهفإ :  قال«بعه عنبا  » :ّّن يل الکرم؟ قال :فقال

 :يشرتيه منّي عصريا  فيجعله مخرا  يف قربتي؟ قال ّنـهّ :  قال«فبعه إذا  عصريا  »

تذرن ثمنه  ا» :  ثّم سکت هنيئة  ثّم قال«بعته حالا  فجعله حراما  فأبعده اهلل»

 .«علیه حّتى یصري مخرا  فتکون تأخذ ثمن اخلمر

                                                           

، كتاب التجارة، 531: 11؛ وسائل الشيدة 15، باب اِلزارعة، احلديث 114/444: 1. التهذيب 1

 «.لليس به بتس»بدل: « لال بتس»، وليه: 1، احلديث 41أبواب ما يكتسب به، الباب 

: 3؛ اّلستبصار 15، باب الغرر واِلجازلة ورشاء الرسقة...، احلديث 134/443: 1. التهذيب 5

، كتاب التجارة، أبواب ما 531: 11؛ وسائل الشيدة 5بيع الدصري، احلديث  ، باب144/314

 .4، احلديث 4يكتسب به، الباب 

: 3؛ اّلستبصار 14، باب الغرر واِلجازلة ورشاء الرسقة...، احلديث 131/444: 1. التهذيب 3

ب ما ، كتاب التجارة، أبوا531: 11؛ وسائل الشيدة 1، باب بيع الدصري، احلديث 144/314

 .1، احلديث 4يكتسب به، الباب 

: 3؛ اّلستبصار 41، باب الغرر واِلجازلة ورشاء الرسقة...، احلديث 131/414: 1. التهذيب 5

، كتاب التجارة، أبواب ما 531: 11؛ وسائل الشيدة 4، باب بيع الدصري، احلديث 144/313
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أسأله عن رجل  کتبت ّىل أيب عبداهلل :ر بن اأذينة  قالمکاتبة عم :ومنها

 .«ا بأس» :له خشب فباعه ممّن يّتخذ منه برابط؟ فقال

وهذه الروايات ـ کام ترى ـ مستفيضة کثرية تبلغ عددها ّىل العرشة  أو ّىل 

قريب من العرشة  بناء  عىل کون املکاتبة الخرية من عمر بن اأذينة قطعة من 

  وفيها الصحيح واملوّث   ويف رواهتا أصحاب ا االأخرى التي مّر نقلهامکاتبته

  وفيها اإلمجاع  وهي مواف  لألکثر أو املشهور  وفيها بيان عمل املعصوم

 وقوع البيع يف اإلّبان الذي حيّل رشبه أو أکله. :  وهيّيـةبيان القاعدة الکلّ 

 الدالّة عىل احلرمةروایات والوجوه اجلمع بنی الروایات املجّوزة 

ة عىل الواز والروايات ثّم ّّن العاظم قد تکّلفوا للجمع بني الروايات الدالّ 

 :هبا عىل املنع بوجوه   املستدّل 

لشهادة  ؛من محل الروايات املانعة عىل الکراهة ما ذکره الشيخ العظم :منها

ويشهد له صحيحة    غري واحد من الخبار عىل الکراهة  کام أفتى به مجاعة

                                                                                                                                        

، ويف «تبيده»بدل: « بده»، ويف اّلستبصار والوسائل: 14، احلديث 4يكتسب به، الباب 

 «.هنيئة»بدل: « هنيهة»الوسائل: 

: 4؛ التهذيب 5، باب جامع ليم حيّل الِّشاء والبيع منه وما ّل حيّل، احلديث 554: 4. الكايف 1

، باب الغرر واِلجازلة ورشاء 135/414: 1؛ و 543، باب اِلكاسب، احلديث 313/1445

، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 114: 11؛ وسائل الشيدة 41الرسقة...، احلديث 

 «.ّل بتس»بدل: « ّل بتس به»، ويف اِلوضدني من التهذيب، ويف الوسائل: 1، احلديث 51

 .544و  554. مّر نقلها يف الصفرة: 5

 .131: 1. انظر: اِلكاسب 3

والشهيد يف اللمدة  ؛341: 1؛ والدـاّلمة يف إرشاد األذهان 5: 5. منهم: اِلرّقق يف رشائع اإلسالم 5

 إَل اِلشهور. 31: 55؛ ونسبه الشيخ حسن يف جواهر الكالم 41الدمشقّيـة: 
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أحّب  بعه ممّن یطبخه أو یصنعه خـال  » :احللبي  عن بيع العصري ممّن يصنعه مخرا   قال

 .«، وا أرى باألّول بأسا  إيلّ 

 ّاّل يوجد شاهد عىل احلمل عىل الکراهة ال  واستشکل عليه بأّن يف الخبار

عىل  من شهادة غري واحد من الخبار صحيحة احللبي  فام قاله الشيخ

ّّن نفي البأس يف الروايات بمعنى نفي احلرمة   :أن يقال ّاّل وجه له  ال  الکراهة

 لو قلنا بأّن البأس هو احلرمة.

ّّن صحيحة احللبي أيضا  ليس فيها شهادة عىل محل  :ولکن يمکن أن يقال

، وا أحّب إيلّ  خال  بعه ممّن یطبخه أو یصنعه » :لّن فيها ؛الروايات عىل الکراهة

تدّل عىل الکراهة  بل عىل أّن الثاين أفضل ال  «أحّب »وکلمة  «رى باألّول بأسا  أ

 وأحّب من الّول  فإهّنا أفعل تفضيل.

أيضا  من محل کّل طائفة من الروايات عىل   ما ذکره الشيخ العظم :ومنها

ظاهر ل ؛أي بأن نلتزم باحلرمة يف مسألة بيع اخلشب ممّن يعمله صليبا  أو صنام   ؛مورده

 . تلك الخبار  والعمل يف مسألة بيع العنب وشبهها عىل الخبار املجّوزة

 وقد استشکل علیه بُامور أربعة:

هذا المع قول » :نفسه من أنّ   ما استشکل عليه الشيخ العظم :أحديا

 .«فصل  لو مل يکن قوال  بالفصل

لروايات الداّلة عىل ما استشکله السّيد صاحب العروة  من أّن محل ا :ثانیها

 هو خرب يزيد و التي يستفاد من بعضها  ّيـةللقاعدة الکلّ  الواز عىل مورده منا   

                                                           

 . تقّدم خترجيها يف الصفرة السابقة.1

 .131: 1. انظر: اِلكاسب 5

 .135: 1. انظر: اِلكاسب 3
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 .«بعته حالا  فتجعله حراما ، فأبعده اهلل»بن خليفة  حيث جاء 

 ما استشکله السّيد صاحب العروة أيضا   من أّن هذا المع منا    :ثالثها

سأله عن رجل له خشب فباعه ممّن يّتخذه برابط؟ أ :لصدر مکاتبة ابن اأذينة

 .«بأس ا» :فقال

بأّن مکاتبة ابن أذينة غري  لکن يمکن أن جياب عن ّشکال الثاين للسّيد

منافات بني جواز بيع العنب ممّن يعمله مخرا   واخلشب ال  ّذ ؛هلذا المع منا   

.ممّن يعمله برابط  وبني حرمة بيع اخلشب ملن يصنعه   صلبانا  وصنام 

يف ذيل الوجه اخلامس من وجوه الدّلة للحرمة من سّيدنا  ما مرّ  :رابعها

ببعد التفصيل بني الصليب واخلمر  بل عدم صّحته  بعد کون  Mاالأستاذ

عىل زعمهم  وّّنام  الصليب ظاهرا  هو ما يصنع شبيه ما صلب به املسيح

 .. وقد مّر جوابهکام زعم عبدونه کام يعبد الصنموال ي يکرمونه لذلك

أيضا   من محل الروايات املانعة عىل صورة   ما ذکره الشيخ العظم :ومنها

اشرتا  جعل اخلشب صليبا  أو صنام  أو تواطئهام عليه  والروايات املجّوزة عىل 

 :بقوله ه واستشکل علي صورة العلم وعدم االشرتا .

داعي للمسلم عىل اشرتا  صناعة  ال ّذ ؛وفيه أّن هذا يف غاية البعد

                                                           

 .541. تقّدم خترجيه يف الصفرة: 1

 .1: 1. حاشية اِلكاسب )للسّيد اليزدي(5

 .541ها يف الصفرة: . تقّدم خترجي3

 .1: 1. حاشية اِلكاسب )للسّيد اليزدي(5

 .544. مّر يف الصفرة: 4

 .551: 1. اِلكاسب اِلرّرمة 4

 .544. مّر جوابه يف الصفرة: 1
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عن  اخلشب صنام  يف متن بيعه أو يف خارجه  ثّم جييء ويسأل اإلمام

 جواز فعل هذا يف املستقبل وحرمته.

أبيع التوت ممّن يصنع الصنم » :وهل حيتمل أن يريد الراوي بقوله

ال  أن :أبيعه مشرتطا  عليه وملزما  يف متن العقد أو قبله :«والصليب

 .«؟بجعله صنام   ّاّل   فيه يترّص 

تدّل عىل االشرتا  «لیصنع»ّّن الالم يف رواية عمرو بن حريث  إن قلت:

 والتواطئ.

 :يف رواية عمرو بن حريث للغاية والعاقبة  مثل «ليصنع»يف « الالم»ّّن  قلت:

شيخ ال لالشرتا   مع أّن الالم ّّنام جاء عىل نقل ال «لدوا للموت وابنوا للخراب»

 يمکن التمّسك به للداللة عىل االشرتا .  فال  دون نقل الکلينييف التهذيب

لّن الروايات صادرة يف زمان خلفاء  ؛ّيـةمحل الروايات املجّوزة عىل التق :ومنها

رشبه کان رائجا   واخللفاء يرشبونه  ويف منع بيع و العبّايس  ويف زماهنم عمل اخلمر

 .ةـيّ خو  السعاية ّىل اخللفاء  فالروايات صدرت تق العنب ملن جيعله مخرا  

لّن الروايـات متکّفـل  ؛مشـکل يّـةأّن محل الروايات عىل التق ویرد علیه:

إّنام باعه حالا  يف اإلّبان الذي حيّل رشبه »:   وهو قولهيّـةلبيان القاعدة الکلّ 

لکفى فيه قـول  يّـة  ولو کان الروايات صدرت تق«أو أکله، فال بأس ببیعه

                                                           
 .131: 1. اِلكاسب 1

 .545و  543. تقّدم خترجيها يف الصفرة: 5

 .135قم ، الر ، باب اِلختار من حكم أمري اِلؤمنني513. ّنج البالغة: 3

 .544، باب اِلكاسب، احلديث 313/1445: 4. التهذيب 5

 .4، باب جامع ليم حيّل البيع والِّشاء منه وما ّل حيّل، احلديث 554: 4. الكايف 4

 .541. تقّدم خترجيها يف الصفرة: 4
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لعـدم  ؛يّــةال بأس به  من دون احتياج ّىل بيان القاعدة الکلّ  ّنـهبأ اإلمام

 خيفى.ال  فيه  کام يّـةالتق

الروايات املجّوزة عىل ما ّذا مل يعلم أّن املشرتي جيعل هذا العنب  محل ومنها:

البائع ذلك الذي يشرتيه من البائع مخرا  أم ال  والروايات املانعة عىل ما ّذا علم 

 من املشرتي.

  ّيـةلکوهنا ترّبع ؛ ء من هذه الموع واملحامل ّيـةالظاهر عدم متامولکّن 

 ال اعتبار به. ّي والمع الترّبع

 والسيّد  واملقّدس الردبييل  Mيظهر من سيّدنا االأستاذ ّنـهثّم ّ

ات عىل من ذهاهبم ّىل عدم صّحة التمّسك هبذه الرواي صاحب الرياض

جيعله مخرا   مع کثرهتا  وصّحة سندها   ّنـهّثبات جواز بيع العنب ممّن يعلم أ

 وکون بعض رواهتا من أصحاب اإلمجاع  وموافقتها لفتوى الکثر.

وذلك ملخالفتها مع الکتاب والعقل واالأصول املسّلمة والروايات املستفيضة 

 . املانعة

 ضة مع أخبار احلرمةأخبار املجّوزة للمعار یّـةعدم قابل

 :M قال سّيدنا االأستاذ

املستفيضة  وبام أهّنا خمالفة  نّـةفتلك الروايات بام أهّنا خمالفة للکتاب والس

حلکم العقل کام تقّدم  وبام أهّنا خمالفة لروايات النهي عن املنکر  بـل بـام 

                                                           

 .511: 1. راجع: اِلكاسب اِلرّرمة 1

 .41ـ  51: 4. جممع الفائدة والربهان 5

 .45و  43: 4. رياض اِلسائل 3

 .44، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 553: 11. راجع: وسائل الشيدة 5
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  حيث ّّن أهّنا خمالفة الأصول املذهب وخمالفة لقداسة ساحة املعصوم

کانوا يبيعون مترهم ممّن جيعلـه مخـرا  ورشابـا    لظاهر منها أّن الئّمةا

  کيـا! ّيـةخبيثا  ومل يبيعوه من غريه  وهو ممّا ال يرىض به الشيعة اإلمام

ولو صدر هذا العمل من أواسط الناس کان يعاب عليه. فاملسلم بام هـو 

لرضـا  مسلم والشيعي بام هو کـذلك  يـرى هـذا العمـل قبيحـا  خمالفـا  

 ؟الشارع  فکيا يمکن صدوره من املعصوم

ـ عىل  لعدم داللة الکتاب ـ وهو آية التعاون ؛ما مّر من عدم املخالفة وفیه:

احلرمة يف املسألة  ولعدم داللة أدّلة النهي عن املنکر عىل وجوب الدفع فيها  کام 

 عدم حکم العقل بقبح هتيئة مطل  مقّدمات احلرام. مرّ 

الدّلة التي استدّل هبا عىل حرمة بيع العنب  يّـةّصل ممّا ذکرنا عدم متامفتح

 ممّن يعلم أّنه جيعله مخرا .

ـ عدم حرمـة بيـع العنـب M ملا ذهب ّليه سيّدنا االأستاذ واحلّ  ـ خالفا  

لعـدم الـدليل عـىل احلرمـة واملتّبـع هـو الروايـات  ؛جيعله مخرا   هنّ ممّن يعلم أ

 املجّوزة.

يکون خمالفا  ال للکتاب  وال للعقل  وال لالأصول املسّلمة ال  خباروتلك ال

 ّنـهمن عدم کون بيع املباح ممّن يعلم أ وذلك ملا مرّ  ؛تکون حّجةال  حّتى

يرصفه يف احلرام ّعانة عىل اإلثم والعدوان  ومن عدم حکم العقل بقبحه  ومن 

                                                           

 .511: 1. اِلكاسب اِلرّرمة 1

 .5(: 4. اِلائدة )5

 .533ـ  535. مّر يف الصفرة: 3

 وما بددها. 531. مّر يف الصفرة: 5
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کون معارضا  للروايات عدم داللة أدّلة النهي عن املنکر عىل حرمته  وال ت

 هبا عىل التحريم. املستدّل 

 حکمهاو صور املسألة

 :قّسم املسألة عىل خسمة صور  قال ثّم ّّن الشيخ

فعلم ممّا ذکرناه يف هذا املقام أّن فعل ما هو رش  للحرام الصادر من 

 الغري يقع عىل وجوه:

 رام. وهذا احلأحدها: أن يقع من الفاعل قصدا  منه لتوّصل الغري به ّىل

 لکونه ّعانة. ّشکال يف حرمته؛ال 

الثاين: أن يقع منه من دون قصد حلصول احلرام  وال حلصول ما هو مقّدمة 

مل يقصد هبا تسّلط  هنّ له. مثل جتارة التاجر بالنسبة ّىل معصية العارش  فإ

 العارش عليه الذي هو رش  لخذ العرش. وهذا ال ّشکال يف عدم حرمته.

يقع منه بقصد حصول ما هو من مقّدمات حصول احلرام من الثالث: أن 

الغري ال حلصول نفس احلرام منه. وهذا قد يکون مـن دون قصـد الغـري 

التوّصل بذلك الرش  ّىل احلرام  کبيع العنب مـن اخلـاّمر املقصـود منـه 

متّلکه للعنب الذي هو رش   لتخمريه  ال نفس التخمري مع عـدم قصـد 

 حال الرشاء. وهذا أيضا  ال ّشکال يف عدم حرمته. الغري أيضا  التخمري

وقد يکون مع قصد الغري التوّصل بـه ّىل احلـرام  أعنـي التخمـري حـال 

 :وهذا أيضا  عىل وجهني رشاء العنب.

أن يکون ترك هذا الفعل من الفاعل عّلة تاّمة لعدم حتّق  احلرام  :أحدمها

 .من الغري. والقوى هنا وجوب الرتك وحرمة الفعل

والثاين: أن ال يکون کذلك  بل يعلم عادة  أو يظّن بحصول احلرام مـن 
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الغري من غري تأثري لـرتك ذلـك الفعـل. والظـاهر عـدم وجـوب الـرتك 

  بناء  عىل ما ذکرنا من اعتبار قصد احلرام يف صدق اإلعانـة عليـه حينئذ  

 .مطلقا   أو عىل ما احتملناه من التفصيل

لصدق  ؛فاحلّ  ـ کام ذکره الشيخ ـ حرمة البيع وىل،أقول: أّما الصورة ااُ 

اإلعانة عىل اإلثم عىل مجيع املباين  لّن البائع قد قصد اإلعانة وحتّق  احلرام من 

 والغاية  وهذا هو القدر املتيّقن من اإلعانة. ّيـةاملشرتي عىل نحو الداعو

لعدم  ؛ـ حمّرما   شيخکون البيع ـ وفاقا  ملا ذکره الفال ي وأّما الصورة الثانیة،

صدق عنوان اإلعانة عىل اإلثم  لعدم قصد البائع توّصل املشرتي ّىل احلرام وال 

 ّىل مقّدمة احلرام.

 فإن مل يکن قصد املشرتي التوّصل ّىل احلرام حال الرشاء  وأّما الصورة الثالثة،

 باين.ّدد له القصد يف املستقبل  فال ّشکال يف عدم حرمته عىل مجيع املوال جي

أّن الظاهر  ّاّل وأّما لو حدث له القصد يف املستقبل  قال الشيخ بعدم حرمته  

لعلمه بتحّق  احلرام  وعدم الفرق بني  ؛من مبنى مثل الشيخ هو القول باحلرمة

 قصده حني الرشاء وجتّدد قصده يف املستقبل.

  لکّن بحرمته  وهي تاّم عىل مبناه وّن قال الشيخ وأّما الصورة الرابعة،

 احلّ  ـ عىل ما ذهبنا ّليه ـ عدم احلرمة يف هذه الصورة أيضا .

 ـ عدم حرمته. فالظاهر ـ کام أفاده الشيخ وأّما الصورة اخلامسة،

 يف املسألة يّ حکم الوضع

 :قال الشيخ

                                                           
 .154ـ  155: 1. اِلكاسب 1
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ثّم کّل مورد حکم فيه بحرمة البيع من هذه املوارد اخلمسة  فالظاهر 

بام هو خارج  عن املعاملة  أعني اإلعانة  لتعّل  النهي ؛عدم فساد البيع

 عىل اإلثم  أو املساحمة يف الردع عنه.

 :بعد قوله يف رواية التحا املتقّدمة إلشعار قوله ؛وحيتمل الفساد

عنه ممّا يتقّرب به لغري اهلل أو يقوي به  ّي وکّل بيع ملهّو به  وکّل منه»

ن به احلّ   فهو الکفر والرشك يف مجيع وجوه املعايص  أو باب يوه

ّلخ  بناء  عىل أّن التحريم مسوق   «حرام   حمّرم  بيعه ورشاؤه وّمساکه

 خيفى.ال  لبيان الفساد يف تلك الرواية  کام

لکن يف الداللة تأّمل   ولو متّت  لثبت الفساد مع قصد املشرتي خاّصة 

 .يتبّعضال  لّن الفساد ؛للحرام

أّن التفصيل بني تعّل  احلرمة بذات  ا :أوّ ويمکن أن يناقش يف کالمه 

املعاملة  وتعّلقه بام هو خارج عن املعاملة  مثل اإلعانة  أو املساحمة يف الردع  

بأّن احلرمة يف الّول موجب لفساد البيع ويف الثاين غري موجب له  يف غري حمّله  

 والظاهر أّن احلرمة مطلقا  موجب لفساد البيع.

باملالزمة بني حرمة املعاملة وفساده  ولکّن  حيکمال  وّنوذلك  لّن العقل  

العر  والعقالء حيکمون بالتالزم بينهام وأّن حکم املقنّن يف مقام التقنني بحرمة 

 حلکمه بصّحته. معاملة منا   

عاضد من وال ي حياميال  أّن املقنّن ـ کام قاله علامء احلقوق ـ :وبعبارة اأخرى

احلکم بصّحة معاملة مع حرمتها  وّن کان حرمتها  تمّ فال ييناقص القوانني  

                                                           

 .333. حتف الدقول: 1

 .154: 1. اِلكاسب 5
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 لکوهنا محاية عن الناقض للقانون والعايص له. ؛متعّلقة بام هو خارج من ذاهتا

البيع منرصفة  ّيـةّّن عمومات العقود والتجارات وأدّلة حلّ  :ولك أن تقول

کانت متعّلقة عاّم کان حمّرما  منها  ولو مل تکن احلرمة متعّلقة بذات املعاملة  بل 

 بأمر خارج منها.

وما ذکره الفقهاء من التفصيل بني تعّل  احلرمة بذات املعاملة بکونه موجبة 

لفسادها  دون ما کانت متعّلقة بعنوان خارج عن املعاملة  فغري موجبة لفسادها  

فلعّله کان من اخللط بني النهي التحريمي والنهي اإلرشادي  وکان يف ّجياب 

نظرهم ّىل النهي اإلرشادي  فإّن الصل يف النواهي املتعّلقة  النهي الفساد

تعّل  بام ليس هو مقصود بالذات  بل مقصود بالغري   باملعامالت  بل کّل هني

وملّا نظروا ّىل النواهي اخلارجة عن عنوان املعامالت  مثل النهي  ؛ّيـةاإلرشاد

  حکموا بعدم کوهنا ّيـةال ّرشاد ّيـةرأوا أهّنا حتريمو عن اإلعانة عىل اإلثم

 لعدم التالزم بني احلرمة والفساد عقال . ؛موجبة للفساد

سواء کان يف العبادات   ؛موجب للفساد مطلقا   ّيـةواحلّ  أّن النواهي التحريم

أّما  ؛أم يف املعامالت  وسواء تعّل  بذات العبادة واملعاملة  أم بام هو خارج عنها

بني احلرمة والفساد وعدم  ّيـةوالعقالئ ّيـةالعقليف العبادات فلوجود املالزمة 

 ّمکان التعّبد والتقّرب باملحّرم.

بني احلرمة والفساد وّن مل تکن  ّيـةوأّما يف املعامالت فاملالزمة العقل

 ـ کام قلنا ـ موجود بينهام. ّيـةموجودة  لکّن املالزمة العقالئ

لة  وبني تعّلقها بام هو خارج التفصيل بني تعّل  احلرمة بذات املعام وباجلملة،

وجه له. وما ذکره الفقهاء )قّدس اهلل أرسارهم( من التفصيل لعّله ال  عنها  ممّا

  وهذا اخللط ّيـةوالنواهي التحريم ّيـةکان ناشئا  من اخللط بني النواهي اإلرشاد
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 صار سببا  للتفصيل املذکور.

تعّلقة باملعامالت  بل کّل هني وقد انقدح ممّا ذکرناه  أّن الصل يف النواهي امل

 .ّيـةتعّل  بام هو ليس مقصودا  بالذات  احلمل عىل اإلرشاد

سواء تعّل  بالعبادات أم باملعامالت  موجبة  ؛مطلقا   ّيـةوأّن النواهي التحريم

 للفساد.

أّن رواية حتا العقول الداّلة عىل حرمة البيع والرشاء واإلمساك راجعة  وثانیا :

ب عليه الفساد الکيّل املهّم  کالتقّرب ّىل غري اهلل وتقوية الکفر والرشك ّىل ما يرتتّ 

 وّهانة احلّ   ال الفساد الزئي  مثل رشب اخلمر املرتّتب عىل بيع العنب.

 ؛تأّمله يف داللة کون التحريم فيها مسوقا  لبيان الفساد  يف غري حمّله وثالثا :

احلرام  وسّد باب االکتساب باحلرام لّن الرواية وردت لسّد باب االکتساب ب

هذا مضافا  ّىل ما قلناه  ؛حيصل باحلکم بحرمة املعاملة وفسادها  ال باحلرمة فقط

 بني احلرمة والفساد. ّيـةمن املالزمة العقالئ

لو ثبت أّن التحريم يف رواية حتا العقول مسوق  ّنـهأّن ما قاله من أ ورابعا :

ال  لّن الفساد ؛قصد املشرتي خاّصة للحرام لبيان الفساد  لثبت الفساد مع

يتبّعض  خمدوش بأّن الروايات لو متّت داللتها عىل الفساد ختتّص بام ّذا قصد 

املشرتي للحرام وعلم البائع بذلك القصد  فإّن القول بالفساد معه ال بأس به  

املشرتي دون ما ّذا کان البائع جاهال  به وکان الفساد موجبا  للمجر عليه  فقصد 

 يف هذا الفرض غري موجب للفساد بالعقل والنقل.

أّما العقل  فألّن استلزام الفساد من ناحية املشرتي الفساد من ناحية البائع  

موجب للظلم عىل البائع فيام کان الفساد من ناحيته  مع عدم تقصري منه  ّنـهبام أ

ح عند العقل  لهله بقصد املشرتي  کام هو املفروض  والظلم قبي ؛يف ذلك
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 فالبّد من عدم حتّققه.

وأّما النقل  فلکون استلزام الفساد من ناحية املشرتي الفساد من ناحية البائع 

أيضا  موجب لکون وزر املشرتي وعصيانه سببا  للمجر والوزر عىل البائع  وهو 

کُ  :بقوله تعاىل ّي منف م َمْرِجُعُکْم َفُینَبِّئُُکم باَِم ُکنُتْم َوا َتِزُر َواِزَرة  ِوْزَر ُأْخَرى ُثمَّ إىَِل َربِّ

َتلُِفونَ   .فِیِه َّتْ

فحديث حتا العقول  لو تّم داللته عىل فساد املعاملة مطلقا   حّتى من ناحية 

للعقل والنقل البّد من عدم شمول ّطالقه  خمالا   ّنـهالبائع والمجر عليه  بام أ

 تبار به.لکونه خمالفا  هلام  فال اع ؛ملفروض البحث

ّهّنام قرينة عىل عدم اإلطالق  فاحلديث ـ عىل الداللة ـ ال  :ولك أن تقول

  ملا ذکر أّوال . ؛ّطالق فيه

وأّن التبعيض يف املعاملة  بأن يکون من طر  البائع صحيحا   ومن طر  

 ّيـةلّن صّحة املعاملة وفساده من الحکام العل ؛املشرتي فاسدا  من املمکن ثانيا  

المانع من أن جيعل هلا الصّحة من جانب والفساد من و  ّيـةالعقالئ ّيـةفالعر

بمعنى أّن ما يوجب المجر عىل البائع جيب عىل املشرتي حتّمله  وما  ؛جانب آخر

ّذا  ّنـهيوجب نفع البائع حيکم بصّحته ونفوذه  وهذا نظري ما ورد يف النکاح من أ

. ا حّلت للجاهل ومل حتّل لآلخرتزّوج الرجل املرأة يف عّدهتا ومل يدخل هب

                                                           

 .145(: 4. األندام )1

: 1؛ التهذيب 5، باب اِلرأة التي حترم عىل الرجل لال حتّل له أبدًا، احلديث 554: 4. الكايف 5

: 3؛ اّلستبصار 35، باب من حيرم نكاحهّن باألسباب دون األنساب، احلديث 341/1514

: 54ئل الشيدة ؛ وسا4، باب من عقد عىل امرأة يف عّدهتا مع الدلم بذلك، احلديث 141/411

 .3، احلديث 11، كتاب النكاح، أبواب ما حيرم باِلصاهرة، الباب 544
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ومعناه صّحة النکاح من طر  الرجل  فتأّمل  فإّن الفقهاء )قّدس اهلل 

أرسارهم( وّن ذکروا أّن التبعيض يف النکاح الذي عليه الرواية ويف العقود 

  ولکن عىل ما قلناه من مشکل  ولذا قد التجئوا ّىل توجيه الرواية بوجوه  

تاج ّىل التوجيه والتأويل فيها  فال حي  ّيـةالعقود  وأهّنا عقالئ صّحة التبعيض يف

بل يؤخذ بظاهرها من التبعيض  ّن مل يکن خمالفا  لإلمجاع.

                                                           

؛ والسّيد 531: 51؛ والشيخ حسن يف جواهر الكالم 331: 1. كالشهيد الثاين يف مسالك األلهام 1
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 ام یمکن أن یقصد منه احلرامااکتساب ب

 
 ّيـةالقوى ـ بحسب القواعد ـ فيام يمکن أن يقصد منه احلرام  أي ما له شأن

 لعنوان وصّحة املعاملة عليه.احلرام  عدم حرمته هبذا ا

وبيع السالح لعداء الدين ليس من مستثنيات هذا العنوان  بل له عنوان 

 .مستقال  خاّص ينبغي البحث عنه 

 بیع السالح من أعداء الدین

 :وينبغي قبل الورود يف البحث من تقديم اأمور  

ثم أّن مورد البحث هو حرمة بيع السالح بام هو ّعانة عىل اإل :األّول

ال  والعدوان  أو بام هو موجب لتقوية الکفر والکّفار عىل اإلسالم واملسلمني 

   ه لتحريم ما يقصد منه شأنا  ـمن حرمت بام ذکره الشيخ العظم النصاري

حيث ّّن القوى ـ بحسب القواعد ـ  ؛بمعنى أّن من شأنه أن يقصد منه احلرام

يه  فکيا يصّح أن جيعل بيع السالح عدم حرمة هذا العنوان وصّحة املعاملة عل

لکونه من مصادي  ذلك العنوان حمّرما   مع أّن ذلك العنوان الکيّل مل يکن حمّرما  

وّن کان هو عنوان بيع السالح   حّتى حيرم مصاديقه  ومصّب الروايات

                                                           

 .151: 1. راجع: اِلكاسب 1

 .4لتجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ، كتاب ا141: 11. راجع: وسائل الشيدة 5
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  لکن فهم العر  هنا قائم عىل ّيـةوکان ظاهر أخذ العناوين  املوضوع

کون حرمة بيع السالح من جهة اإلعانة عىل اإلثم وتقوية الکفر     أييّـةاملصداق

لعدم الوجه حلرمته بام هو هو  مع عدم ترّتب املفسدة  ؛مناسبة للحکم واملوضوع

عىل بيعه کذلك فيام مل يکن ّعانة وال تقوية.

أّن موضوع البحث يف بيع السالح من أعداء الدين ّّنام هو فيام يعّد  :الثاين

علّيا  ويستفاد منه يف احلروب فعال   ال العّم منه وممّا مل يکن سالحا  سالحا  ف

ستفاد منه يف احلروب. ومن املعلوم أّن ذلك خيتلا بحسب الزمان  وال ي فعال  

ام کان  ء يف زمان ومکان سالح احلرب دون آخر  ففي الزمنة القديمة فربّ 

  ثّم انقرض زماهنا کانت الحجار اخلاّصة والفالخن والخشاب آلة له

السالح فقامت مقامها أسلحة اأخرى   ّيـةوخرجت تلك اآلالت عن صالح

کالسيا والرمح والعمود والنيزك والرتس والدرع ونحوها  ثّم انقرضت هي 

 وقامت مقامها غريها ّىل هذه العصار.

أي الذي يستعمل يف  ؛فاملراد من السالح يف موضوع البحث  سالح اليوم

  ما انقرضت أّيامه وخرجت عن االستعامل فيها.احلروب  ال

فإن أراد بعض أعداء الدين وأهل احلرب حفظ السلحة القديمة لقدمتها 

هي خارجة عن موضوع بيع السالح من أهل و ولکوهنا عتيقة  المانع من بيعها 

 وذلك ملناسبة احلکم واملوضوع. ؛خيفىال  احلرب بال ريب  کام

يف احلرب   يکون املقصود منها االستفادةال  التيفالبحث عن بيع السلحة 

بل کان املقصود منها غريه  کام فيام کانت أسلحة عتيقة وکان املقصود منها ومن 

بيعها احلفظ يف املتاحا  خارج عن حمّل البحث والکالم  واملعاملة عليها 

 لألصل ولعمومات البيع والصلح والعقود والرشو  وغريها. ؛جائزة
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يع السالح بقصد تقوية الکفر والکّفار عىل اإلسالم واملسلمني ب :الثالث

ملا فيه من اإلعانة عىل اإلثم  ؛خارج عن حمّل البحث  وال ّشکال يف حرمته

حلکمه بقبح ّعانة الغري عىل ّتيانه  ؛  بل وعقال  نّـةوالعدوان املحّرمة  کتابا  وس

 ّي ا تکون حرمته رضورمبغوض املوىل  وملا فيه من تقوية الکفر والکّفار ممّ 

اإلسالم  وملا فيه من حکم العقل بقبح تقوية الباطل وتضعيا احلّ . وحمّل 

 لعدمه أو عدم حتّق  التقوية کذلك. ؛البحث ما مل يکن فيه ذلك القصد

 حکم بیع السالح من أعداء الدین

 :بعد ذلك نقولو هذا کّله فيام أردنا تقديمه من االأمور عىل البحث 

وال کالم فيه  وّّنام  ّي السالح من أعداء الدين يف الملة ّمجاعحرمة بيع 

الکالم يف التعميم والتخصيص بحسب القيود املحتملة  ممّا يرجع ّىل أقوال ثامنية 

 . بإضافة خمتاره عىل ذلك تصري القوال تسعةو عىل ما يف تعليقة الفقيه اليزدي 

والنقض واإلبرام يف أدّلتها   وقبل اخلوض عن البحث واالستدالل يف املسألة

 :ینبغي بیان مقتىض القواعد فیهاوهي روايات املسألة وأخبارها  

ومقتضاها حرمة بيع السالح من أعداء الدين  بل کّل مـن يشـرتي السـالح 

لّن اهلجمة واملقاتلة  ؛بقصد املقاتله مع املسلمني  بل غري املسلمني من املظلومني

سـواء کـان بقصـد ّراقـة  ؛مـن لـه دم حمـرتم  حمّرمـة عىل املسلمني  بل عىل کّل 

دمائهم  أم أخذ أمواهلم  أم التجـاوز عـىل نسـائهم وأوالدهـم وعيـاهلم  وبيـع 

ئـة مقّدمـة الظلـم ئـة ملقّدمـة ظلمـه وهجومـه  وهتيّ السالح من املقاتل الظامل هتيّ 

ع واهلجوم والتجاوز عىل املسلمني  بل کّل ّنسان حمـرتم  حـرام رشعـا   بـل بيـ

                                                           

 .11و  14: 1. راجع: حاشية اِلكاسب )للسّيد اليزدي(1
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السالح ممّن حيتمل استفادته يف احلرب واملقاتلة عىل املسلمني واملحرتمني من غري 

 املحتمـل ّيـةمثل ذلك االحتامل  لمهّ  ّيـةملنّجز ؛املسلمني  البّد من ترکه احتياطا  

 لـرباءةري أصل الرباءة يف مثل املورد من االأمور املهّمة  فإّن أدّلـة أصـل اوال جي

 حّققناه يف حمّله  فـإّن اهلجـوم عـىل اإلنسـان املحـرتم دمـه منرصفة عن مثله  کام

 ّي يرىض الشارع بتحّققه  وجيب دفعه بأال  وعرضه وماله من االأمور املهّمة التي

جيـري فيـه ال  وسيلة أمکن  واحتامله أيضا  منّجز  ومـع کـون التکليـا منّجـزا  

 الصل النايف للتکليا.

 الدفاع عن حوزة اإلسالم وبالد املسلمني بيع السالح ممّن يستعان به يف وأّما

لوجوب  ؛ودمائهم وأمواهلم ونسائهم وعياهلم عن تعّرض الجانب  فواجب

أوالدهم و الدفاع عن حوزة اإلسالم وبالد املسلمني ودمائهم وأمواهلم ونسائهم

وعياهلم عن تعّرض الجانب  وکذا لو يستعان به يف الدفاع عن املظلومني من 

ني  فإّن الدفاع عن املظلومني من غري املسلمني  املحرتم دمائهم  غري املسلم

کونا للظامل خصام  » :للحسنني أمرياملؤمنني ّيـةواجب أيضا   ففي وص

 .«وللمظلوم عونا  

 .«من سمع رجال  ینادي یا للمسلمنی فلم جيبه فلیس بمسلم» :ّي وعن النب

عن الفئتني تلتقيان من  ا عبداهللسألت أب :وما يف رواية حمّمد بن قيس  قال

بعهام ما یکنّهام، کالدرع واخلّفنی ونحو » :الـق ؟حأهل الباطل أنبيعهام السال

                                                           

 .51، الرقم ، باب اِلختار من كتب أمري اِلؤمنني551. ّنج البالغة: 1

، وليه زيادة يف 4، باب اّلهتمم بُامور اِلسلمني والنصيرة هلم ونفدهم، احلديث 145: 5. الكايف 5

، 151: 14؛ وسائل الشيدة 51، باب النوادر، احلديث 114/341: 4التهذيب  أّول احلديث؛

 .1 ، احلديث41كتاب اجلهاد، أبواب جهاد الددّو وما يناسبه، الباب 
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  من ختصيص الواز بام يکنّهام ال العّم منه ومن السالح ّّنام هو ملقاتلة «يذا

 وما .الفئتني من أهل الباطل مع اآلخر من دون أن يکون أحدمها ظاملا  واآلخر مظل

 يذا کّله يف مقتىض القواعد.

 الروایات الواردة يف بیع السالح من أعداء الدین

 ّنـهوأّما الکالم يف الروايات اخلاّصة الواردة يف املسألة عىل نحو اإلمجال هو أ

ّن کانت الروايات موافقة للقواعد فبها ونعمت  وّن کانت خمالفة هلا بالتباين  

  الفساد وهدم أرکان اإلسالم أو التشّيع ونحوه  کاقتضائها جواز البيع مع خو

هتك عرضهم وأمثاله  فضال  عن الظّن أو العلم و أو قتل النفس املحرتمة

املخالا للکتاب  ّيـةلعدم حجّ  ؛عن تقييده أو طرحه ّاّل بذلك  فالمناص 

 لو دّل عىل عدم الواز فيام خيا  يف ترکه ّنـهواالأصول املسّلمة  کام أ نّـةوالس

 من تقييده  وذلك واضح. ّاّل عليهام کذلك البّد 

 :وأّما عىل التفصیل فدونك الروایات

 عبداهلل دخلنا عىل أيب :حسنة أيب بکر احلمجمي أو صحيحته  قال :فمنها

ا » :ما ترى فيمن حيمل الرسوج ّىل الشام وأداهتا؟ فقال :فقال له حکم الرساج

، إّنکم يف يدنة، فإذا کانت املباینة بأس أنتم الیوم بمنزلة أصحاب رسول اهلل

 .«حرم علیکم أن حتملوا إلیهم الّسوج والسالح

                                                           
، باب اِلكاسب، 345/1444: 4؛ التهذيب 3، باب بيع السالح منهم، احلديث 113: 4. الكايف 1

؛ 3ـة َمل السالح إَل أهل البغي، احلديث ، باب كراهيّ 41/144: 3؛ اّلستبصار 151احلديث 

، ويف 3، احلديث 4، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 145: 11وسائل الشيدة 

 «.أنبيدهم»بدل: « أبيدهم»اِلصادر الثالثة األخرية: 

، باب اِلكاسب، 345/1444: 4؛ التهذيب 1، باب بيع السالح منهم، احلديث 115: 4. الكايف 5

؛ 5، باب كراهّيـة َمل السالح إَل أهل البغي، احلديث 41/141: 3؛ اّلستبصار 154يث احلد
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أصلحك اهلل ّيّن کنت أمحل : »قلت ليب جعفر :هند الرّساج  قال وروایة

السالح ّىل أهل الشام فأبيعه منهم  فلاّم أن عرفني اهلل هذا المر ضقت بذلك  

إمحل إلیهم، فإّن اهلل یدفع هبم عدّونا » :قالأمحل ّىل أعداء اهلل  ف ال :وقلت

الروم ـ وبعهم، فإذا کانت احلرب بیننا فال حتملوا، فمن محل إىل  :وعدّوکم ـ یعني

 .«عدّونا سالحا  یستعینون به علینا فهو مرشك

تارة بني زمان اهلدنة وغريه  ؛وهاتان الروايتان صارتا منشأ  للقول بالتفصيل

تفصيل کذلك يف خصوص البيع من املخالفني والخذ مطلقا   واأخرى ال

 .بإطالق ما تأيت للمنع عن البيع من الکّفار

لّن  ؛أّن الروايتني قارصتان عن ّثبات هذا التفصيل يف املقامني :والتحقیق

  وهو عرص مل السؤال فيهام عن محل السالح ّىل الشام يف عرص الصادقني

ستقّلة وحکومة عىل حّدة  بل کان املسلمون کاّفة مملکة م ّيـةتکن للشيعة اإلمام

هي سلطنة خلفاء الور )لعنهم اهلل(  فلم يکن يف محل و حتت حکومة واحدة 

لعدم املوضوع هلام  وهلذا  ؛السالح ّىل الشام خو  عىل حوزة الشيعة وبالدهم

واحدة تديرهم  ّيـة  حيث کّلهم مجعنّزهلم منزلة أصحاب رسول اهلل

                                                                                                                                        
، ويف اِلصادر الثالثة 1، احلديث 4، أبواب ما يكتسب به، الباب 141: 11وسائل الشيدة 

 األخرية مع تفاو  يسري.

دايش ، باب اِل141/554: 3؛ الفقيه 5، باب بيع السالح منهم، احلديث 115: 4. الكايف 1

، 343/1445: 4، مع تفاو  يسري؛ التهذيب 14واِلكاسب والفوائد والصناعا ، احلديث 

، باب كراهّيـة َمل 44/141: 3، مع تفاو  يسري؛ اّلستبصار 154باب اِلكاسب، احلديث 

، كتاب التجارة، 141: 11، مع تفاو  يسري؛ وسائل الشيدة 5السالح إَل أهل البغي، احلديث 

 .5، احلديث 4به، الباب  أبواب ما يكتسب

 .544: 14. راجع: احلدائق النارضة 5
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 يّـةدة  مل تکن يف تقويتها تقوية عىل خال  حوزة الشيعة اإلمامحکومة واح

لعدم تشکيلهام  بل کانت تقوية للمسلمني يف مقابل الکّفار  کام  ؛وحکومتها

وز التعّدي عن مثل تلك اهلدنة التي کانت فال جيأشار ّليه يف الرواية الثانية. 

کام ّذا کانت  ّىل مطل  اهلدنة والسکون  کهدنة يف عرص أصحاب الرسول

دولة عىل حّدة وهلم کذلك  وکانت بيننا هدنة وتعاقد  ومع و لنا سلطنة مستقّلة

  بل احتامله بحيث خيا عىل دولة التشّيع نّـةذلك يکون يف تقويتهم فساد أو مظ

 وحکومته من ذلك.

بعدّو مأمون منه   ّي ويستفاد من تعليل الثانية  أّن کّل مورد يدفع عدّو قو

 السالح منه لدفعه.جيوز بيع 

يمکن القول بجواز بيع السالح ونحوه من الکّفار أو ال  وکيا کان 

املسلمني املخالفني بمجّرد عدم احلرب واهلدنة  بل البّد من النظر ّىل مقتضيات 

کان من مقتضيات  اليوم وصالح املسلمني واملّلة  کام أّن عرص الصادقني

ملدافعة املرشکني من  ؛سالم وجنودهاالزمان جواز دفع السالح ّىل حکومة اإل

ستفاد منهام أمر فال يغري ترّتب فساد عليه  وکّلام کان کذلك جيوز  بل قد جيب  

 زائد عاّم هو مقتىض حکم العقل  کام تقّدم.

عن الفئتني تلتقيان من  سألت أبا عبداهلل :رواية حمّمد بن قيس  قال :ومنها

 .«بعهام ما یکنّهام، الدرع واخلّفنی ونحو يذا» :لأهل الباطل أنبيعهام السالح؟ قا

ملا کانت الفئتان يف حال  ؛الخيفى عليك أّن هذه الرواية تدّل عىل عدم الواز

املقاتلة  فال ّطالق فيها عىل عدم الواز مطلقا   وعىل ّطالقها حّتى فيام تکون 

                                                           
 .514. تقّدم يف الصفرة: 1

 .511. تقّدم خترجيها يف الصفرة: 5
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 .مقّيد بام مرّ  مقاتلتهم مفيدة يف دفع اهلجمة عىل بالد املسلمني  فإطالقها

 :قلت له ّيّن أبيع السالح  قال :  قالعبداهلل رواية الرساد  عن أيب :ومنها

 .«تبعه يف فتنة ا»

کتبت ّليه ّيّن رجل صيقل أشرتي  :مکاتبة أيب القاسم الصيقل  قال :ومنها

 .«ا بأس به» :السيو  وأبيعها من السلطان أجائز يل بيعها؟ فکتب

مقّيدتان بحکم العقل القطعي بام ّذا مل خيا عىل حوزة اإلسالم أو ّطالقهام 

برواية أيب بکر احلمجمي املفّصلة بني عرص اهلدنة واملباينة باملعنى و الشيعة 

 .املتقّدم

هذا  مع ّمکان املناقشة يف الثانية بأهّنا غري مربوطة بمحّل البحث  وهو بيع 

السؤال هو بيع السيو  من السلطان من السالح بأعداء الدين  حيث ّّن مورد 

جهة کون البيع له ّعانة عىل الظلم  ومن جهة أّن البائع مع بيعه السالح من 

وأّنى ذلك ببيعه ّىل أهل احلرب  ؟السلطان هل يدخل يف أعوان الظلمة أم ال

جوابه بعدم البأس به يکون و واملرشکني ممّن خيا  منهم اهلجمة عىل املسلمني 

 ذلك  فإّن سلطان املسلمني البّد له من السالح  حلفظ حوزة شاهدا  عىل

 اإلسالم واملسلمني.
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بيع السالح ال  وبالملة  الرواية مربوطة ببيع السالح من سلطان املسلمني 

 بأعداء الدين  املورد بالبحث يف املقام.

يف ذلك العرص   ويف االأوىل بأّن الظاهر منها  السؤال عن تکليفه الشخّّص 

 يکن البيع من الکّفار املستقّلني يف احلکومة مورد ابتالئه  بل کان بائعا  ومل

للسالح يف داخلة مملکة اإلسالم  واملراد بالفتنة هي الفتنة احلاصلة بني طائفتني 

معنى لعدم الواز من املسلمني ال  ّنـهبني املسلمني وغريهم  فإال  من املسلمني 

ية الرّساج رّصح بالواز يف صورة مدافعة يف روا ّنـهيف هذه الصورة  مع أ

 املسلمني عن الکّفار.

وبالملة  ال ّطالق فيها يشمل جوازه من املرشکني املستقّلني يف احلکومة أو 

 املخالفني املستقّلني فيها.

 يستفاد من الروايات  ء وراء حکم العقل.ال  ّنـهواإلنصا  أ

م يف بطالن معاملة بيع العنب ثّم ّّن الکالم يف بطالن املعاملة  کالکال

  فلو قلنا يف جيعله مخرا   فالرجح البطالن کام تقّدم ّنـهللتخمري  أو ممّن يعلم أ

 املقام بالصّحة فلوايل املسلمني نقض البيع حسب ما تناسب املصالح العاّمة. 

سألته عن  :  قالبن جعفر يف کتابه عن أخيه موسى عيلّ صحيحة  :ومنها

 .«إذا مل حيملوا سالحا  فال بأس» :مني ّىل املرشکني التجارة  قالمحل املسل

هذه الصحيحة  وّن دّلت بمفهومها عىل عدم جواز بيع السالح باملرشکني  

لکن ال ّطالق فيها لعدم الواز  بحيث تدّل عليه حتّى فيام مل خيا منهم عىل 
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فع اهلجمة عىل بالد بالد اإلسالم  أو فيام کان محل السالح ّليهم مفيدا  لد

 املسلمني  أو يف غريمها ممّا يکون احلکم فيها عقال   الواز.

وذلك  لّن اإلطالق يف املفهوم حمتاج ّىل ّحراز کون املتکّلم يف مقام بيانه 

 ذلك غري حمرز يف الصحيحة.و  مستقال  

رواية الصدوق بإسناده  عن مّحاد بن عمرو وأنس بن حمّمد  عن أبيه  :ومنها

 :ـ قال عيلّ ل النبّي  ّيـةـ يف وص  يعا   عن جعفر بن حمّمد  عن آبائهمج

وبائع »ـ  :ـ ّىل أن قال «القتات :کفر باهلل العظیم من يذه ااُّمة عرشة عيلّ یا »

 .«السالح من أيل احلرب

واحلکم فيهام معّل  عىل أهل احلرب  والظاهر املتفاهم منهم  الامعة 

مل تکونوا منقادين للمسلمني  وتکون مباينة بينهم وبني املستعّدون للحرب و

 .ّيـةاملسلمني  فإّن العناوين ظاهرة يف الفعل

ومعلوم أّن أهل احلرب  أي الطغاة عىل املسلمني  خيا  منهم عىل حوزة 

کفر باهلل » :اإلسالم  أو عىل نفوس املسلمني أو طائفة منهم  سّيام مع قوله

 ّذا کانت املعصية معصية عظيمة. ّاّل  اليقـال الذي «العظیم

خرج  ّي واحتامل أن يکون املراد بأهل احلرب مطل  اخلارج عن الذّمة  کيهود

 عنها يف بالد املسلمني  مقطوع الفساد.

رواية هند و بعد نقل رواية أيب بکر احلمجمي  م ّّن الشيخ العظ ثمّ 

 :الرّساج  قال

م احلرب بينهم وبني ورصيح الروايتني اختصاص احلکم بصورة قيا
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هبام يقّيد املطلقات و بمعنى وجود املباينة يف مقابل اهلدنة  ؛املسلمني

جوازا  ومنعا   مع ّمکان دعوى ظهور بعضها يف ذلك  مثل مکاتبة 

 :أشرتي السيو  وأبيعها من السلطان أجائز  يل بيعها؟ فکتب :الصيقل

 سألته عن محل :الق بن جعفر  عن أخيه عيلّ رواية و  «ال بأس به»

 .«ّذا مل حيملوا سالحا  فال بأس» :قال ؟املسلمني ّىل املرشکني التجارة

کفر باهلل العظيم من هذه  عيلّ يا : »لعيلّ  النبّي  ّيـةومثله ما يف وص

 .«بائع السالح من أهل احلرب» :  وعّد منها«االأّمة عرشة أصنا 

يف  بيع السالح حرام  مطلقا   فام عن حوا  الشهيد من أّن املنقول أنّ 

فال لّن فيه تقوية الکافر عىل املسلم   ؛واهلدنة حال احلرب والصلح

  شبه االجتهاد يف مقابل النّص  مع ضعا دليله  وز عىل کّل حال  جي

 انتهى کالمه رفع مقامه. .خيفىال  کام

لك ملا مّر من أّن وذ ؛ه قد انقدح ممّا ذکرنا سابقا  املناقشة فيام أفاد نّـهلک

  مل  لعيلّ  النبّي  ّيـةرواية وصو بن جعفر  عيلّ رواية و مکاتبة الصيقل 

 أّوا .تکن مربوطة باملسألة وبيع السالح من أعداء الدين  

وّطالق املرشکني شامل حلالة کوهنم من أهل احلرب  وحالة کوهنم يف حال 

ني غري موجب لظهور اهلدنة والصلح  فالنهي عن محل السالح ّىل املرشک
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ال  بني املرشکني  کامو الرواية يف اختصاص احلکم بصورة قيام احلرب بينهم

 ثانیا .خمالا لذلك اإلطالق   ّنـهخيفى  فإ

 تفصیل املستند يف املسألة

وللمستند يف املسألة تفصيل بعدم جواز بيع السالح من الکّفار مطلقا   ومن 

 بعد نقل صحيحة احلمجمي  ّنـهفإ ريه.املسلمني بحال املباينة فقط  دون غ

 :رواية هند الرّساج  ومرسلة الرّساد  قالو

ومقتىض تلك الخبار ـ مضافا  ّىل الصل ـ اختصاص املنع بحال احلرب  

أي حال قيام راياته والتهيّؤ له  کام هو مقتىض الخريتني  بل حال عدم 

اربة وال هتيّؤ هلا  کام الصلح وحذر کّل من الفريقني عن اآلخر وّن مل تکن حم

  افعـ  والنلهّنا حال املباينة  وهذا هو خمتار احليّل  ؛هو مقتىض االأوىل

 .  والدروس  وظاهر املنتهىريرـ  والتحلاـواملخت

    والرشائع  واحللبي  والديلميوذهب مجاعة ـ منهم الشيخان
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 ّي اّتباعا  لبعض النصوص  کالصحيح املرو ؛نعـ ّىل ّطالق امل  والتذکرة

ل ـبن جعفر  ويف قرب اإلسناد للحمريي: عن مح عيلّ يف الوسائل عن کتاب 

 .«أسـا  فال بـلوا سالحـّذا مل حيم» :الـارة  قـاملسلمني ّىل املرشکني التج

کفر باهلل العظيم من : »لعيلّ  النبّي  ّيـةيف الفقيه  يف وص ّي واملرو

 .«بائع السالح لهل احلرب»  وعّد منهم «لأّمة عرشة أصنا هذه ا

وأجيب بأهّنام مطلقان  جيب تقييدمها بام مّر  مع معارضتهام إلطالق 

ّيّن رجل صيقل أشرتي السيو  وأبيعها  :الواز يف ظاهر رواية الصيقل

 .«ال بأس به» :من السلطان  أجائز يل بيعها؟ فکتب

قتان واردتان يف املرشکني وأهل احلرب  واختصاص أقول: الروايتان مطل

لهّنم املراد من أهل احلرب  کام يظهر  ؛الّول بالکّفار ظاهر  وکذا الثاين

 من املهّذب وغريه.

من الکّفار  ولذا  ّي عىل غري الذمّ  ويدّل عليه ّطالق الفقهاء طّرا  احلريبّ 

بني و رض بني هذهدار احلرب. وعىل هذا  فال تعا :يقال لبالد املرشکني

من الروايات  [حيحة احلمجمي ورواية هند الرّساجأي ص[الوليني 

 لتباين املوضوعني. ؛املتقّدمة

 وأّما الثالثة  وّن کان موضوعها أعّم من وجه من موضوع هذه  ولکن

يدّل عىل ال  ّذ املنع عن البيع يف حال الفتنة  ؛تعارض بينهام حقيقة  ال 
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هذا  فاملنع مطلقا  يف الکّفار ويف حال املباينة يف  الواز يف غريها. وعىل

 أعداء الدين من املسلمني  أقوى وأظهر.

بيع السالح » :ورّصح يف املهّذب بأّن التفصيل ّّنام هو يف ذلك  قال

لهل احلرب ال جيوز ّمجاعا   وأّما أعداء الدين ـ کأصحاب معاوية ـ هل 

 انتهى.«؟ل احلرب خاّصةحيرم بيع السالح منهم مطلقا   أو يف حا

هذا  وأّما غري أعداء الدين من فرق املسلمني املحاربني للمسلمني فال 

 شّك يف عدم حلوقهم بالکّفار  فيجوز البيع منهم يف حال عدم احلرب.

لتعميم  ؛والظاهر من مجاعة ّحلاقهم بأعداء الدين من فرق املسلمني

زامه معونة الظامل واإلعانة عىل اإلثم املنع يف کّل فتنة يف املرسلة  والستل

 املحّرمني.

الظاهر من الروايات املنع عن البيع من أعداء الدين يف حال  :أقول

سواء هتّيئوا للحرب وأرادوا الرشاء خلصوص املحاربة  ؛املباينة مطلقا  

 معهم  أو ال  وسواء کان البيع بقصد املساعدة أم ال.

دليل فيهم عىل هذا التعميم  بل وأّما غريهم من فرق املسلمني فال

  فالتخصيص فيهم ـ بام ّيـةوکذلك يف سائر فرق الشيعة املباينني لإلمام

ّذا قصد املتبايعني حرب املسلم حّتى تصدق املعونة عىل الظلم واإلثم  

 .أو کان حال احلرب والفتنة ـ هو الصواب

يف  ّي   ال عىل املروبن جعفر ليست صحيحة عيلّ أّن رواية  :ویرد علیه أّوا  
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لعدم  ؛يف قرب اإلسناد ّي بن جعفر  وال عىل املرو عيلّ عن کتاب  الوسائل

 سند صحيح ّىل الکتابني.

يف قرب اإلسناد  فألّن السند املوجود ّىل کتاب قرب اإلسناد فيه  ّي أّما املرو

 جماهيل  وليس لصاحب الوسائل ّليه سند خاّص غري السند املعرو .

  وّن کان لصاحب الوسائل سند بن جعفر عيلّ عن کتاب  ّي املرووأّما 

السند ّىل  ّاّل خاّص ّليه ولکن سنده ينتهي ّىل ولد الشيخ الطويس  وهو ليس له 

 الکتب. ّيـةالکتب الربعة  دون بق

 :ولکن مع ذلك  عرّب عنها يف املستند بالصحيحة  وکذا يف الواهر  قال

  وکذا «عن کتاب مسائله وقرب اإلسناد ّي وبن جعفر املر عيلّ وصحيح »

 .«بن جعفر عيلّ وصحيحة » :قال M سّيدنا االأستاذ

صاحب املستند هو أّن و أّن الظاهر من تعبري مثل صاحب الواهر :واحلّل 

بن  عيلّ لّن  ؛بن جعفر وبعده  وذلك معلوم عيلّ الرواية صحيحة بالنسبة ّىل 

   اإلمام املعصوم.أخيه موسى بن جعفر جعفر عدل ّمامّي  وهو يروي عن

بن  عيلّ قد عطفا قرب اإلسناد عىل کتاب  والشاهد عىل ما قلناه أهّنام

 جعفر  والسند ّىل کتاب قرب اإلسناد غري معترب قطعا .

  وّن کان الظاهر منه کون الرواية صحيحة Mوأّما تعبري سّيدنا االأستاذ

 بن جعفر عيلّ استدّل صاحب املستند بصحيحة و» :أّن يف تقريراته قال ّاّل بنظره  
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 .«النبّي  ّيـةبرواية وصو

  M بنظرهال  أعني صاحب املستند  ؛واملراد منه الصحيحة بنظر املستدّل 

املحّرمة من التعبري  وبام جاء يف التقريرات يّتضح مراده ممّا يف کتابه املکاسب

 بالصحيحة.

ا  ـع مطلقـدّل عىل املنـأهّنا ال ت ّاّل ة  ـة صحيحـون الروايـا کـسّلمن :ا  ـوثانی

وا سالحا  فال ـإذا مل حيمل» :ةـوم مجلـن مفهـم اد  ـع مستفـلّن املن ؛ارـيف الکفّ 

حمتاج ّىل مقّدمات احلکمة وکون  M   واملفهوم کام أفاده سّيدنا االأستاذ«بأس

حمرز وغري معلوم  فال املتکّلم يف مقام بيانه زائدا  عىل ذلك يف املنطوق  وهو غري 

 ّطالق فيه.

أّن الظاهر من أهل احلرب هو املرشکني والکّفار الذين يقاتلون  :وثالثا  

قضاء  لظهور العناوين يف  ؛فعال   املسلمني فعال  ويکونون من أهل احلرب

 ّنـهمطل  الکّفار غري الذّمّيني  وّن مل يکونوا کذلك  فاال     کام مرّ ّيـةالفعل

 لظهور.ل خمالا  

  ّي يف لسان الروايات والفقهاء بمعنى الکافر غري الذمّ « احلريبّ »نعم  قد جاء 

حّتى  ّي ولکن ال داللة يف ذلك عىل کون أهل احلرب حقيقة يف الکافر غري الذمّ 

ّن مل يکن يف حال احلرب فعال   فإّن أهل احلرب و حيمل عليه اللفظ مطلقا  

 .کام مرّ   ّيـةحقيقة يف أهل املقاتلة الفعل

بن جعفر  وأّن املراد من أهل احلرب  عيلّ لوسّلمنا اإلطالق يف رواية  :رابعا  و
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من الکّفار  لکن ّطالق الروايتني  ّي هو غري الذمّ  ّي النب ّيـةيف رواية وص

فلاّم عرفني اهلل هذه المر ضقت بذلك  » :مقّيد بام يف رواية هند الرّساج  قال

إمحل إلیهم، فإّن اهلل یدفع هبم عدّونا » :اء اهلل  فقال يلوقلت: ال أمحل ّىل أعد

 .«الروم ـ وبعه :وعدّوکم ـ یعني

لتعليل الواز بأّن اهلل يدفع هبم عدّونا وعدّوکم  حيث ّّن مقتىض التعليل عدم 

وللشيعة  فإّن املعلول دائر مدار العّلة   الواز مع عدم دفعهم العدّو لألئّمة

ليه  فإطالق ما دّل عىل عدم الواز بالنسبة ّىل املرشکني وجودا  وعدما . وع

 .وأعداء الدين مقّيد بام مل يکن يف حرهبم دفعا  لعدّو الشيعة وأئّمتهم

وإذا کانت احلرب بیننا فال حتملوا، فمن محل إىل » :وکذا يقّيد بمفهوم ذيلها

 .«عدّونا سالحا  یستعینون به علینا فهو مرشك

ّن مل يکن العدّو مستعينون به علينا  فال بأس  :ن هذه الفقرةفإّن املفهوم م

 بحمل السالح ّليهم.

إذا کانت املباینة حرم علیکم أن حتملوا » :وکذا يقّيد برواية أيب بکر احلمجمي

 .«إلیهم الّسوج والسالح

فإّن العر  ـ بمناسبة احلکم واملوضوع ـ يفهم من الرواية أّن متام املنا  يف 

 سواء کان العدّو مسلام  أم کافرا  مرشکا . ؛هو املباينةاملنع 

يف مقتىض القواعد ومدلول أخبار املسألة  قد ظهر وحتّصل ممّا ذکرناه ّنـهثّم إ

 أحکام ما للمسألة من الصور والفروع:
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أّن بيع السالح من أعداء الدين يف حال قيام احلرب بينهم وبني املسلمني  :أحديا

 من غري فرق بني کون العداء من الکّفار أم من املسلمني. حرام عقال  ونقال  

 بيع السالح من أعداء الدين مع هتّيئهم للحرب حرام أيضا  عقال  ونقال . :ثانیها

بيع السالح من أعداء الدين مع خو  االستعانة به يف احلرب عىل  :ثالثها

حلکم العقل  ؛املسلمني  واملظلومني من غري املسلمني أيضا  حرام عقال  ونقال  

 بقبحه  واملعلوم من مذاق الرشع أيضا  منعه.

بيع السالح من أعداء الدين من دون خو  يف االستعانة به يف  :رابعها

لعدم الدليل عىل  ؛احلرب عىل املسلمني  واملظلومني من غري املسلمني غري حمّرم

 حرمته  ال من العقل  وال من الرشع.

الدين الذين أرادوا االستعانة به يف الدفاع  بيع السالح من أعداء :خامسها

جيدون سبيال   واجب. ال  عن املسلمني  أو املظلومني من غري املسلمني الذين

َجاِل َوالنَِّساِء املُ ُتَقاتُِلوَن يِف َسبِیِل اهللِ وَ  ا َوَما َلُکمْ  :قال اهلل تعاىل ْسَتْضَعِفنَی ِمَن الرِّ

نَا َأْخِرْجنَا ِمْن يِذِه اْلَقْرَیِة الظَّامِلِ َأْيُلَهاَواْلِوْلَداِن الَِّذیَن َیقُ   .وُلوَن َربَّ

 :لتانأمس

لّن املنا   ؛بيع السالح ّىل قّطاع الطري  وأشباههم حمّرم عقال  ونقال   :أحدمها

يف حتريم بيع السالح من أعداء الدين هو التحّفظ عىل دماء املسلمني وأمواهلم 

موجود يف بيع السالح ّىل قّطاع الطري  وأشباههم وعرضهم  وهذا املنا  

أيضا   فإّن قّطاع الطري  وأشباهه أيضا  يشرتي السالح للتعّرض ّىل أموال 

املسلمني أو دمائهم أو عرضهم أو مجيع هذه  وبيع السالح منه ّجياد ملقّدمة فعل 
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 .الغري املحّرم  وّجياد مقّدمة فعل الغري املحّرم حرام  

للمناقضة عرفا  بني  ؛ظاهر فساد البيع يف املوارد املحکومة باحلرمةال :ثانیهام

احلکم بحرمة مثل بيع السالح وبني احلکم بصّحة ذلك البيع وتنفيذه  خصوصا  

يف ما نحن فيه  بمالحظة بعض التعبريات الواردة يف الروايات من احلکم بکون 

محل إىل عدّونا سالحا   فمن» :بائعه مرشکا  أو کافرا   ففي رواية هند الرّساج

کفر باهلل »: عيلّ ل ّي النب ّيـة  ويف وص«یستعینون به علینا فهو مرشك

 وعّد منهم بائع السالح من أهل احلرب. «العظیم من يذه ااُّمة عرشة
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 منفعة فیه حمّللة معتّدا  هبا عند العقالء ام اااکتساب ب

ممّا حيرم االکتساب به ما »بقـوله:  يخ العظمالشما ذکره  النـوع الثـالث

ثّم اعرت  بعدم کون التحريم .«منفعة فيه حمّللة معتّدا  هبا عند العقالء ال

کتحريم االکتساب باخلمر واخلنزير؛  يف هذا النوع حتريام  تکليفّيا   واالکتساب

 ىل فساد املعاملةلعدم الدليل عليه  بل يکون حتريام  وضعّيا ؛ لّن الدليل يکون ع

.ّيـةالثمن؛ أي احلرمة الوضع كعدم متلّ وبطالهنا و
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 االکتساب. وال خيفی عليك أّنـه کان الولی عدم ذکر هذا النوع يف املحّرم من

 بقوله: الولوّيـةبيان تلك  يف اليزديولقد أجاد السّيد الفقيه 

 مقام بيان أقول: الوىل عدم ذکر هذا النوع يف هذا املقام  بل ذکره يف 

رشو  صّحة البيع؛ ّذ املفروض أن ال حرمة فيه ّاّل من حيث فساد 

بني سائر ما ال يصّح بيعه  کامل الغري  والوقا  واملعاملة  فال فرق بينه 

أّن الکالم يف املقام  يف   وأّم الولد  والعني املرهونه  ونحوها. واحلاصل

جرت العادة بذکر ما املکاسب املحّرمة  وهذا القسم ليس منها  وقد 

 يکون معاملته حراما  وضعّيا  ال تکليفّيا  يف مقام بيان رشو  الصّحة.
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ذکر عدم جواز بيع املصحا من الکافر يف  هذا  مع أّن املصنّا

رشو  الصّحة  مع ّمکان دعوی کونه حراما  تکليفّيا  أيضا   فهو أولی 

ذورة  بناء عليه  أيضا  بالذکر يف املقام  کام أّن عدم جواز بيع عني املن

 أولی بالذکر يف املقام. فتدّبر.

هذا متام الکالم يف اإلشکال الصناعي من البحث يف الولوّيـة. والمر فيه 

ما يکون بحثا  وسهل  بعد عدم ترّتب ثمرة فقهّيـة عملّيـة  کام هو الظاهر. 

باحة لنفس معاملة کالما  فقهّيا  هو البحث عن احلکم التکليفّي؛ أي احلرمة واإلو

عدم وما ليس فيه نفع معتدٌّ به عند العقالء  وعن احلکم الوضعّي من الفساد 

 فالکالم يقع يف مقامني: الصّحة.

 نفع معتدٌّ به عند العقالءبیع ما لیس فیه ل کم التکلیفيّ احل 

 الرباءةّن کان هو ويف احلکم التکليفّي. فمقتضی الصل فيه  املقام األّول

تکّلا بعض بإقامة الدليل علی احلرمة التکليفّي  وتصّدی سيّدنا  نّـهلک واحلّل 

 لذکر الدليل  مع الواب عنه  حيث قال ما لفظه: Mاالأستاذ

ولعّل عّد هذا القسم يف عداد النواع املحّرمة؛ إلمکان التمّسك بحرمة  

بدعوى   بِاْلَباطِِل﴾﴿ا َتْأُکُلوا َأْمَواَلُکم َبْینَُکم : نفس املعاملة بقوله تعاىل

شمول الکل بالباطل لتمّلك مال الغري بال مال يف قباله  فيصدق عىل 

 نّـهباعتبار تضم ّيـةله ّىل غريه بعوض له مال ّيـةنقله ما ال مالو بائعبيع ال

أکل مال املشرتي؛ أعني متّلکه  ّنـهلنقل املال؛ أي العوض ّىل نفسه أ
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ّمکان التمّسك هبا حلرمة الثمن  واآلية  بالباطل  فيکون حراما  بمقتىض

ال بعنوان الترّص  يف مال الغري  بل بعنوان أکل املال بالباطل  بدعوى 

 حمّرم هبذا العنوان. ّنـهظهورها يف أ

ويمکن املناقشة يف الوىل بأّن الکل بالباطل وّن کان کناية  وال يراد به 

  ّيـةائر الترّصفات اخلارجالکل مقابل الرشب  لکن ال يستفاد منه ّاّل س

ممّا ال يعّد  مثل ّنشاء البيع والصلح ونحومها نظري الرشب واللبس  ال

ترّصفا  عرفا   وال أظّن أن يلتزم أحد بحرمة ّنشاء املعاملة عىل مال الغري 

مع عدم رضا صاحبه  مع وضوح حرمة الترّص  يف مال الغري بال 

 .ائي ممنوع  رضاه  فشمول اآلية ملثل التمّلك اإلنش

ويف الثانية بأّن الظاهر أّن الباطل عنوان انتزاعّي من العناوين املقابلة  

 للتجارة التي هي حّ   مثل القامر والرسقة واخليانة ونحوها.

ّيـة التجارة التي فأکل املال بالقامر حرام؛ لکونه أکل مال الغري بال سبب 

ببا  للنقل  فال يکون س ـ العقالء ـ ولو بإمضاء ما لدی جعلها الشارع

حراما  تارة بعنوان کونه مال الغري الذي مل ينتقل ّليه بسبب رشعّي  

 وأخرى بعنوان کونه باطال   بل الباطل عنوان مشري ّىل العناوين الخر.

ال منفعة  ما نعم  نفس عنوان القامر حرام مستقّل  وأخذ الثمن يف مقابل 

 سبب ناقل  ال النطباق عنوان جهة کونه ترّصفا  فيه بال منله  حرام 

 آخر عليه حّتى يکون حمّرما  بعنوانني.

 التمّسك باآلية الرشيفة: يّـةأّن ما قاله سّيدنا االأستاذ من عدم متام خيفى ا
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؛ لّن الکل يف اآلية الرشيفة کناية صحيح    َتْأُکُلوا َأْمَواَلُکم َبْینَُکم بِاْلَباطِِل﴾ ﴿َا 

ريها ممّا يکون غّيـة  مثل الکل والرشب واللبس واخلارجعن الترّصفات 

منرصفا  ّليه الکناية  وال يشمل الترّصفات مقصودا  بالذات ورائجا  بني الناس و

  مثل ّنشاء البيع والصلح ونحومها؛ قضاء  لالنرصا  عنه بعدم ّيـةاالعتبار

 الرواج يف السواق؛ لعدم کونه مقصودا  بالذات  کام مّر.

موّثقة سامعة عن ومن املمکن التمّسك للحرمة بصحيحة زيد الشّحام   نعم

يا إلی من قال: من کان عنده أمانة فلیؤدّ  أّن رسول اهلل: »  ففيهاأيب عبداهلل

فإّن املقّدر   «مسلم وا ماله، إّا بطیبة نفسه... امرئائتمنه علیها، فإّنـه ا حيّل دم 

ما يرتبط بامل الغري ال حيّل ّاّل بطيبة نفس  فيها ليس خصوص الترّص   بل کّل 

ّنشاء بيع أو صلح أو ّجارة ورشبا  ونحومها  أم عقدا  ومنه؛ سواء کان أکال  

ونحوها ممّا ال يکون مقصودا  بالذات  ولکن مّر انرصا  عدم احلّل عنه مع 

 وجهه. فال تغفل.

وقبيحا  عقال  فهو  کّل ما يکون بالنسبة ّىل مال الغري ظلام   وبعبارة  أخرى، 

قبح الظلم عقال  وحرمته رشعا  من املسائل الواضحة عند القائلني  حمّرم رشعا .

ّّنام الکالم يف مصاديقها  ومن املعلوم عدم وباملالزمة العقليّـة والکالم فيه  

کون حمض اإلنشاء والعقد علی ما ليس فيه منفعة حمّللة من دون ترّص  

يف البحث ـ ظلام  عند العقالء  فضال  عن قبحه  خارجّي ـ کام هو املفروض
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عن ترّتب املالزمة عليه  والقبيح عقال  املحّرم رشعا  هو ما يستلزمه العقد من و

الترّص  اخلارجّي بالنقل واالنتقال. هذا أّوال  وفيه ثانيا : ّّن مفروض البحث 

يب خارج عن الرواية ختّصصا ؛ لکون اإلنشاء والعقد من الطرفني مع ط

 النفس  فکيا يکون موردا  للرواية؟ فتأّمل.

ويظهر من املقّدس الردبييل ميله بل ذهابه ّلی جواز البيع يف مفروض  

ّنـه عند العقالء  حيث ّ اهب هو بيع ما ليس فيه املنفعة املحلّلة املعتدّ و البحث 

نافس استدالله بنحو االحتامل علی احلرمة فيام ال انتفاع فيه کاخلبعد کالمه و

بعد بحثه عن بيع و  باإلمجاع واإلرسا غريمها ممّا مّثل به اإلرشاديدان ووالد

بقوله: نظر ابن ّدريسونظر الشافعي نقله عن املنتهیواملسوخ والقرد 

نقل عن الشافعي عدم جواز بيعه  أي القرد؛ لإلطافة واللعب دون بيعه حلفظ و

ريس جواز بيع السباع کّلها؛ سواء کان يصاد عن ابن ّدو  نحوهوان املتاع والدکّ 

ّب ة رّ کالفهد واهلِ   عليها لالنتفاع  ؛غريهاووالبازي أم ال  کالسد والذئب والدأ

 بجلودها  قال ما لفظه: 

عموم أدّلة البيع  وهو حسن   والصل فيه أّن املنع خال  الصل و

ّل ما يتصّور فک ه.ّاّل فالواز متوّج ونحوه  وفکّل موضع منع باإلمجاع 

ان لو کان نادرا   مثل حفظ الدکّ و للعقالء فيه نفع حمّلل رشعا  مقصودا  

من القرد  واالنتفاع بعظم الفيل  بل بشعور احليوانات  واالصطياد هبا  

رشاؤه؛ لعدم اإلمجاع علی عدم جوازه  وعدم اإلرسا   وجيوز بيعه 

                                                           

 .341: 1. إرشاد األذهان 1

 .544: 14. منتهی اِلطلب 5

 .554: 1؛ اِلجموع 15: 3 مّ األُ راجع: . 3

 .551: 5. الرسائر 5
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انات؛ لالنتفاع وعدم دليل آخر  خصوصا  فيام يقبل التذکية من احليو

 بجلودها.

عىل حرمة بيع ما المنفعة حمّللة معتّدا  هبا عند العقالء يف  ویمکن أن یستدّل 

 :کّلها مورد  للمناقشة بوجوه  ـ مضافا  ّىل ما ذکره املقّدس الردبييل ـ  الملة

منفعة حمّللة معتّدة هبا مع علم البائع بذلك وجهل املشرتي  بيع ما الأّن  أحديا:

فيحرم بحرمة اخلدمة. فتأّمل  فإّنـه أخّص ممّا اّدعاه ه خدعة وتدليس  ب

 .الصحاب  فالدليل أخّص من املّدعی

بيع ما ال منفعة حمّللة مقصودة له  واملقاولة واملساومة عليه   ّنشاء ثانیها:

. رشعا   تضييع للعمر من دون أن يرتّتب عليه منفعة  وتضييع العمر حرام  

من املعلوم قيام السرية والصل وراجع ّلی حرمة الّلهو بام هو هلو   فتأّمل  فإّنـه

 علی خالفه.

بوجود مثل هذه املعامالت بني أبناء  املقّدس غري راض   الشارعأّن  ثالثها:

ْلنَاُيْم يِف اْلرَبِّ َواْلبَْحرِ نسان: لهّنا منافية لکرامة اإل؛ البرش ْمنَا َبنِي آَدَم َومَحَ  ﴿َوَلَقْد َکرَّ

َّْن َخَلْقنَا َتْفِضیال ﴾ ْلنَاُيْم َعىَل َکثرِي  ممِّ َن الطَّیَِّباِت َوَفضَّ لکّن اآلية   َوَرَزْقنَاُيم مِّ

 ليست ّاّل بيانا  للفطرة.

عقده يف وممّا ذکرناه عدم الدليل علی حرمة ّنشاء البيع  تلّخصوقد  

أّن وارة  الواز مفروض البحث  فمقتضی الصل  بل وعموم أدّلة البيع والتج

بني ما و  هلام  والفرق يف هذا بني ما کان له منفعة حمّللة ولو نادرا   احلرمة خمالا  

 .املقام الّولمل يکن فيه ّاّل املنافع املحّرمة  هذا کيّل يف احلکم التکليفّي  وهو 

                                                           
 .43: 4ربهان وال. جممع الفائدة 1

 .14 (:11ِساء ). اإل5
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 احلکم الوضعّي لبیع ما لیس فیه نفع معتدٌّ به عند العقالء

 الوضعّي  فالصور املتصّورة فيه أربعة: احلکموهو يف  ،املقام الثاينوأّما 

ما ليس له منفعة حمّللة أصال   الرائجة وال نادرة   :ولی[الصورة األُ ] أحديا 

 وذکروا أّن البيع يف هذه الصورة فاسد   واستدّل عليه بوجوه :

 .اإلمجاع منها: 

مثل العقد املعامالت املأخوذة يف الدّلة   العناوينعدم صدق  ومنها: 

والتجارة والرش  والصلح؛ ّذ اليعقل املبادلة واملعاوضة ّاّل مع کون اليشء 

صاحلا  لعله بدال  وعوضا   ومع عدم املنفعة وعدم تعّل  غرض عقالئّي به ـ ولو 

فاليشمله أدّلة العقود  لشخص خاّص ـ اليصدق عليه کونه عوضا  وبدال  

 نه عقدا  جديدا  أيضا .وعدم کو  والرشو  والتجارة والصلح

 دّلة العناوين املعاملّيـة عن املعامالت الواقعة عىلأانرصا  ّطالقات  ومنها:

 جة وال نادرة.ئما ليس له منفعة حمّللة أصال   ال را

 أّن مثل هذه املعاملة معاملة سفهّيـة. ومنها:

لباطل  أکل للامل با  ليس له منفعة أصال   أّن أکل املال يف مقابل ما ومنها:

 .َتْأُکُلوا َأْمَوالَُکم َبْینَُکم بِاْلَباطِِل﴾ َا ﴿فيشمله قوله تعاىل: 

                                                           

اَرًة َعن و، (1(: 4اِلائدة )) .﴿َأْوُلوا بِاْلُدُقوِد﴾ قوله تداَل: وهي. 1 قوله تداَل: ﴿إّّل َأن َتُكوَن جِتَ

/  311: 1)هتذيب األحكام  .«اِلؤمنون عند رشوطهم: »قولهو(، 51(: 5النساء )) .َتَراض﴾

 من باب ،434/  535: 3 اّلستبصار؛ 44 احلديث ،يندقد... ما، باب اِلهور واألجور و1443

 أبواب النكاح، كتاب ،514: 51 الشيدة وسائل؛ 5 احلديث ،...هلا رشطو امرأة عىل دعق

 (. 5ديث احل ،54 الباب اِلهور،

 .51(: 5. النساء )5



 1 ج/کتاب املکاسب                                                                                                                                           522

 

 . خمدوشة   ـ الوجه الثاين عدا ـ اخلمسة کّلها الوجوهأّن هذه  وا خيفى

کاشا  ال تعّبدّي  اجتهاد  فاإلمجاع مدرکّي  مصّب فألّن املسألة  ؛أّما اإلمجاع

 .وآرائهم عن نظر املعصومني

  ّاّل أّنـه يف فألّن االنرصا  وّن کان له يف املطلقات وجه   ؛االنرصا  وأّما

. فتأّمل َأْوُفوا بِاْلُعُقودِ﴾﴿مثل قوله تعاىل:   العمومات  .فغري موّجه 

فريد عليه أّنـه ال دليل عىل بطالن املعاملة  ؛سفهّيـة املعاملةوأّما کون 

 .معاملة السفيه؛ لعدم الرشد فيهوتشملها الدّلة  وّّنام الباطل  السفهّيـة

 ـ أکل للامل بالباطل  ليس له منفعة أصال   املال يف مقابل ما أکلوأّما کون 

ّذ  ؛من تعارض صدر اآلية وذيلها ّىل ما أورد عليه السّيد يف احلاشية فمضافا  

صّحة  الذيل یبطالن کّل ما يصدق عليه الکل بالباطل  ومقتض الصدر یمقتض

بني الفقرتني العموم واخلصوص من وجه  والنسبة   ارة عن تراض  ما يکون جت

لّن املفروض صدق  ؛حيصل التعارض بينهام ـ کام يف املقامـ ويف مورد االجتامع 

فيتساقطان  ّاّل أن يقال: أّن الصدر مقّدم علی الذيل. وفيه   التجارة عن تراض  

لظهرّيـة  فقد يکون الصدر أّنـه يمکن العکس وليس له معيار کيّل  بل املنا  ا

فال يمکن  ويف املقام ال أظهرّيـة يف البني  .كأظهر وقد يکون الذيل کذل

يف اآلية  التجارة عن تراض    أّن ذکر ـ التمّسك هبا للحکم ببطالن املعاملة

  فاملعيار الرشيفة ليس خلصوصّيـة وموضوعّيـة هلا  بل لهّنا مصداق من احلّ  

عند العر  والعقالء وعدم جواز ما يکون  عاملة کوهنا حّقا  واملنا  يف جواز امل

  يکون باطال   وغري حّ  عندهم  وبيع ما ال منفعة له أصال  ّذا مل يکن حّقا   باطال  

                                                           
 .1(: 4. اِلائدة )1

 .13: 1حاشية اِلكاسب )للسّيد اليزدي( . 5
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 .التجارة عن تراض    فال تشمله

 عقالئّيـة نادرة.حملّلة ما يکون له منفعة  الصورة الثانیة:

 اإلطالقاتلّن  ؛البيع تقتيض صّحة د يف هذه الصورةـأّن القواع یوالخيف

ذهب الشيخ العظم  کّله  ذلكولکن مع  .تشملهاوعمومات العقود والرشو  

 ّىل بطالن البيع يف هذه الصورة أيضا . النصاري

بالخبار الداّلة عىل حتريم ما حيرم منفعته الغالبة مع  واستدّل علیه أّوا  

لعن اهلل الیهود حرمت علیهم » :ل قولهمث  اشتامله عىل منفعة نادرة حملَّلة

بناء  عىل أّن للشحوم منفعة نادرة حمّللة عىل ؛«ويا وأکلوا أثامّناـفباع ،الشحوم

 ظاهر حتريمها عليهم حتريم أکلها  أو سائر منافعها املتعارفة. لنّ  ؛اليهود

 قال:ثّم 

علی  للمنع ٌفلوال أّن النادر يف نظر الشارع کاملعدوم مل يکن وجه 

له منفعة حمّللة مساوية للمحّرمة    کام مل يمنع الشارع عن بيع مااإلطالق

 واالعتداد. يف التعار 

 :وثانیا  

کّل  ء و»حتا العقول يف ضابط ما يکتسب به:  روايةيف  بقوله 

بيعه  فذلك کّله حالل    يکون هلم فيه الصالح من جهة من الهات

اء ـوّاّل لعّم الشي  د املنفعةمنه جمرّ  رادـّذ الي ؛ّلخ «ورشاؤه و...

                                                           
دعائم  ؛554 احلديث ،ن مثل...تتضمّ يف أحاديث ، الفصل السابع، 141: 1عوايل اللئايل  .1

، كتاب التجارة، 13: 13، ذكر طهارا  األطدمة واألرشبة؛ مستدرك الوسائل 155: 1اإلسالم 

 «.أثمّنا»بدل « ثمنها» :وليه .4، احلديث 4أبواب ما يكتسب به، الباب 

عـن جهـا  مدـايش  ...، جوابـه، باب ما روي عن اإلمام الصـادق333. حتف الدقول: 5

 . و... الدباد
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 منهـا جييء التي الصنـاعة ّرم اهللـّّنام ح»يف آخره:  کّلها  وقوله

کذا وکذا ـ ّىل آخر ما ذکره ـ فإّن کثريا  من  نظري  «حمضـا   الفسـاد

 ّما کثريا   املحّرمة الرشبة فإنّ  حمّللة  منافع هلا  المثلة املذکورة هناك

 الفساد منه جييء ممّا فجعلها املرىض  بل الدواّب  معالة يف اهب ينتفع

 .لندرهتا املصالح؛ هبذه االعتناء عدم باعتبار حمضا  

 :ويف کال الوجهنی نظر  

يکون لجل أهّنم  حيتمل أنفألّن ذّم اليهود ولعنهم يف الروايات  ؛أّما األّول

  وال لصيّل منها کاللحوملألکل؛ لّنـه املتعار  واملقصود اباعوا الشحوم 

 ءللمنفعة املحّرمة  وّّنام البحث هنا يف بيع اليش ءکالم يف حرمة بيع اليش

 للمنفعة النادرة املحّللة  فالرواية أجنبّيـة عاّم نحن فيه. هذا أّوال .

ّاّل   للمنافع النادرة املحّللة أيضا   یبيع الشحوم عليهم حتّ  حرمةوثانيا : لو سّلم 

مثل اخلمر الذي تعّل  احلرمة به مطلقا     بقول مطل  ءّص بام حرم اليشختت أهّنا

ّذ مل يتعّل  احلرمة هبذه الشياء أصال   فضال  عن  ؛وهذا الينطب  عىل ما نحن فيه

 کوهنا بقول مطل .

  مضافا  ّىل ضعا سندهاـ ففيه   أي االستدالل برواية حتا العقول ؛وأّما الثاين

ال  ّي ح والفساد هو الصالح والفساد يف الرشع واملجتمع البرشوأّن املراد من الصال

داّلة عىل صّحة  اّذ صدره ؛أّن الرواية متعارضة صدرا  وذيال   ـ جواز االنتفاع وعدمه

من وجوه  بيع ما فيه الصالح من جهة من الهات  وذيله عىل بطالن ما فيه وجه  

 الفساد.

                                                           

 .334 :اِلصدرنفس . 1

 .144ـ 141: 1. اِلكاسب 5
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  کالشيوخ نفعة نادرة لصنا خاّص ما يکون فيه م الصورة الثالثة والرابعة:

 .من آثار آباء شخص خاّص  ء  کام ّذا کان اليشمثال   أو لشخص خاّص 

يظهر ممّا ذکرناه يف الصورة الوىل  وهو الصّحة واحلکم يف هذه الصورتني

 العقود والرشو   وّطالق جتارة عن تراض  بام مّر بيانه  عموماتمن  والثانية

 .الخيفی کام حاجة ّىل اإلعادة فال

 حکم بیع السباع واهلّرة والقردة

 لقا  قد تعّرض حلکم بيع السباع واهلّرة والقردة العظم ّّن الشيخ ثمّ 

ـ بعد ذهابه ّلی عدم کفاية املنفعة النادرة املحّللة يف صّحة العقود؛ لإلمجاع  

م ولّنـه الظاهر من التأّمل يف الخبار أيضا   ونقل رواية لعن اليهود ببيعه

 الشحوم  ورواية التحا يف ضابطة ما يکتسب به واستدالله هبام ـ ما لفظه:

ع السباع ـ بناء عىل وقوع التذکية ـواز بيـج یوـأّن الق :ومنه يظهر

  ة عىل بعضهاـيف الرواي نّص  اع البنّي بجلودها  وقدـلالنتف ـ؛ عليها

                                                           

 (. 441: 3، وعن غاية اِلراد )«اإلمجاع عليه(: »55: 3. كم هو اِلشهور ويكون حّقًا، بل عن الرسائر )1

)راجع: جواز لبس جلود الثدالب واألرانب.  منها: ما ورد يف ويدّل عليه مجلة من األخبار؛      

 5 ،5 ، احلديث5أبواب لباس اِلصيّل، الباب  صالة،كتاب ال ،345و 344: 5وسائل الشيدة 

النمر، حيث قال الراوي: إيّن رجل ِساج  جلودمنها: ما ورد يف . و(1، احلديث 4والباب  ؛4و

)وسائل الشيدة «. ليس به بتس»؟ قال: ندم، قال: «مدبوغة هي: »أبيع جلود النمر، لقال

(. للوّل قبوهلا التذكية مل 1، احلديث34اب ، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الب115: 11

أّما : »جلودها؟ لقالويكن اّلستدمل جائزًا، بل يف موّثقة سمعة: ستلته عن حلوم السباع 

ّل تلبسوا شيئًا منها وحلوم السباع والسباع من الطري لإّنا نكرهه، وأّما اجللود لاركبوا عليها 

، 4الصالة، أبواب لباس اِلصيّل، الباب  ، كتاب343: 5)وسائل الشيدة  «.تصّلون ليه

إذا رميت :»(. وأظهر منها موّثقته األخری: ستلته عن جلود السباع ينتفع هبا؟ قال3احلديث
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 وکذا شحومها وعظامها.

معّلال  بندور املنفعة  ؛تذکرة عدم الوازفاملرّصح به يف ال  وأّما حلومها

املحّللة املقصودة منه  کإطعام الکالب املحرتمة وجوارح الطري.

ة  اهلّر أيضا  جواز بيع  وهو املنصوص يف غري واحد ويظهر 

خال  با علامئن ّىل  ونسبه يف موضع من التذکرة الروايات  من

                                                                                                                                        

األطدمة أبواب  كتاب األطدمة واألرشبة، ،144: 55)وسائل الشيدة «. سّميت، لانتفع بجلدهو

 (. 5، احلديث 35، الباب اِلرّرمة

ّل وجه له؛ إذ اِلوّثقتان « وقد نّص يف الرواية علی بدضها»أّن قول اِلصنّف: يظهر  كمن ذلو      

يمكن أن يكون مراده النّص ومشتملتان علی الكّل، ولدّل نظره إلی غريمها من األخبار اِلتقّدمة، 

علی جواز بيع بدضها كاخلرب اِلتقّدم يف بيع جلود النمر، لكن يظهر من بدض األخبار جواز بيع 

«. ندم: »سباع الطري هل يلتمس منها التجارة؟ قالو، لفي الصريح عن الفهود اجلميع

يف و(. 1، احلديث 31، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 114: 11)وسائل الشيدة 

ّل بتس ما : »؟ قالكركوهبا أ يصلح ذلوبيدها واِلروّي عن قرب اإلسناد عن جلود السباع 

؛ وسائل الشيدة 1414، باب ما حيّل من البيوع، احلديث 544إلسناد: قرب ا)«. مل يسجد عليها

 (.4، احلديث 31، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 115: 11

لددم اّلنتفاع به  ؛ّل يصّح بيده ،ممّا ّل يؤكل حلمه یحلم اِلذكّ »الدبارة التالية:   عىل. مل نقف ليها إّّل 1

تذكرة  :نظر)أ .«لددم اعتباره يف نظر الِّشع ؛لكذلك ،رض له نفع ّمايف غري األكل اِلرّرم، ولو ل

 .(35: 14 الفقهاء

 ّنا قاباًل للتذكية واّلنتفاع بجلودها.. لكو5

: 11ائل الشيدة وس؛ 134، باب اِلكاسب، احلديث 1411/  344: 4راجع: هتذيب األحكام  .3

، ذكر 54: 5دعائم اإلسالم ؛ 3يث ، احلد15، أبواب ما يكتسب به، الباب تجارة، كتاب ال111

أبواب ما يكتسب به،  تجارة،كتاب ال ،14: 13الوسائل  كمستدر؛ 34ما ّنی عن بيده، احلديث 

 لة. واألولی صريرة وهي احلّجة يف اِلست، 3، احلديث 15الباب 

 .51 :14 . تذكرة الفقهاء5
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 .وهو حفظ املتاع ـ نادر   لّن املصلحة املقصودة منه ـ ؛القرد

وضعفه ظهر ممّا ذکرناه يف صور املسألة من جواز بيع کّل ما يتصّور فيه نفع 

ظ الدّکان  واالنتفاع ـرد حلفـاع بالقـل االنتفـحمّلل رشعا  ولو کان نادرا   مث

وصاحب بعظم الفيل  بل بشعور احليوانات  کام ذهب ّليه املقّدس الردبييل

 .الواهر

ال  ما :الثالث»:   وهي قولهذيل عبارة اإلرشاد قال املقّدس الردبييل

  ما لفظه:  «والديدان و... انتفاع به  کاخلنافس

لعّل دليل عدم جواز بيع ما ال ينتفع به هو اإلمجاع  وأّن رشاءه ّرسا   

 ؛  وال جيوز معاملة املرس  برش  الرشد  فال يملك الثمنمعونةفالبيع 

 انعقاد البيع.لعدم 

وکذا  أّنـه عىل تقدير التحريم ّن فعل مل يقع العقد وال يصّح. ظهرومنه 

 الکالم يف بيع املسوخ ّن کان ممّا ال ينتفع به  کالقرد.

ّّن »قال:   عبداهللعن أيب   ويدّل عىل منع بيع القرد رواية مسمع

 «.أو يباع یهنى عن القرد أن يشرت اهلل رسول

                                                           

 .144: 1. اِلكاسب 1

 .45: 4راجع: جممع الفائدة والربهان  .5

 .35 :55راجع: جواهر الكالم  .3

 .341: 1رشاد األذهان إ. 5

؛ هتذيب األحكام 1، باب جامع ليم حيّل الِّشاء والبيع منه وما ّل حيّل، احلديث 551: 4. الكايف 4

رشاء و، باب الغرر واِلجازلة 135/415: 1؛ و541، باب اِلكاسب، احلديث 315/1444: 4

، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، 111: 11دة وسائل الشي ؛44الرسقة و...، احلديث 

 «.أو يباع»بدل « وأن يباع» :وليه .5، احلديث 31الباب 
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لإلطافة واللعب   ؛عدم جواز بيعه يف املنتهى الشافعيونقل عن  

 دون بيعه حلفظ املتاع والدّکان ونحوه.

کان يصاد عليها   سواء   ؛جواز بيع السباع کّلها ونقل عن ابن ّدريس

لالنتفاع  ؛کالفهد واهلّر والبازي أم ال  کالسد والذئب والدّب وغريها

 «.وهو حسن  »بجلودها  ثّم قال: 

فيه أّن املنع خال  الصل وعموم أدّلة البيع  فکّل موضع  والصل

  فالواز متوّجه.اّل ّمنع باإلمجاع ونحوه  و

فکّل ما يتصّور فيه نفع حمّلل رشعا  مقصودا  للعقالء ولو کان نادرا   مثل 

بل بشعور احليوانات   واالنتفاع بعظم الفيل  حفظ الدّکان من القرد

لعدم اإلمجاع عىل عدم جوازه   ؛وز بيعه ورشاؤهواالصطياد هبا  جي

من  ةوعدم اإلرسا   وعدم دليل آخر  خصوصا  فيام يقبل التذکي

کّل مسلم مع  لالنتفاع بجلودها  فيمکن جواز البيع عىل ؛احليوانات

الحتامل ذلك ومحله عليه   ؛يضا  أالعلم بقصده ذلك النفع  بل مع عدمه 

لقصد  بل قصد املحّرم عند من جيّوز بيع بل يمکن مع العلم بعدم ذلك ا

  فإّنـه ليس بأبعد منه  ولواز أن يرجع عن مخرا  العنب ملن علم جعله 

ذلك القصد به  وال ينظر ّىل کون ذلك النفع نادرا  وعدم االعتامد به  

 مثل حفظ املتاع للقرد  وال ّىل قّلته  مثل االنتفاع بعظم الفيل.

                                                           

 .554: 1جموع اِل ؛15: 3 . راجع: اّلُمّ 1

 .544: 14منتهى اِلطلب  .5

 .551: 5الرسائر  راجع: .3

 برديث الرلع. )منه دام ظّله(.رلدها ومنها بتدّلتها  الرباءةة اِلستندة إلی ـأي: أصالة عدم اِلانديّ  .5
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 وجتويز رص  املال فيه. ءللعقالکونه مقصودا   يشرت نعم  

 ّبراهيم ويؤّيد ما ذکرنا رواية عبداحلميد بن سعيد  قال: سألت أبا

: حيّل بيعه ورشاؤه للذي جيعل منه المشا ؟ فقال أ  عن عظام الفيل

 «.منه مشط أو أمشا  ال بأس  قد کان ليب»

 عن الفهود اهللعبد عيص بن القاسم  قال: سألت أبا صحيحةو

 «.نعم» وسباع الطري  هل يلتمس التجارة فيها؟ قال:

ة واللعب  ـد اإلطافـعن بيع القرد عىل قص ة النهيـويمکن محل رواي

 .«مع ضعفها بعّدة عن سهل  وغريه

                                                           

عبداحلميد »وليه: . 1، باب جامع ليم حيّل الِّشاء والبيع منه وما ّل حيّل، احلديث 554: 4. الكايف 1

بيده  حيّل  أ»بدل « بيده أو رشاؤه الذي حيّل » :أيضاً و ،«عبداحلميد بن سديد»بدل « بن سدد

 ، موالٌق 545كاسب، احلديث ، باب اِل313/1443: 4؛ هتذيب األحكام «ورشاؤه للذي

 :وليه .44جازلة ورشاء الرسقة و...، احلديث واِل، باب يف الغرر 444/ 133: 1و ؛للكايف

يكتسب به، الباب  ، كتاب التجارة، أبواب ما111: 11؛ وسائل الشيدة «للذي»بدل « الذي»

 للكايف. ، موالٌق 5، احلديث 31

؛ هتذيب األحكام 5اء والبيع منه وما ّل حيّل، احلديث ، باب جامع ليم حيّل الِّش554: 4الكايف  .5

: 1و؛ 541، احلديث 1154/  344: 4و؛ 544، باب اِلكاسب، احلديث 313/1444: 4

صفوان عن » :وليه .44، باب يف الغرر واِلجازلة ورشاء الرسقة و...، احلديث 445/  133

 .1، احلديث 31تسب به، الباب ، كتاب التجارة، أبواب ما يك114: 11؛ وسائل الشيدة «الديص

 .5، احلديث 31، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 111: 11وسائل الشيدة ّلحظ:  .3

ُمّمد بن احلسن الشّمون ضديٌف  ،ندم ثقا  علی ما حّقق يف ُمّله.ّلضدف يف الدّدة؛ ِلا ليها ال .5

أصرابنا، عن سهل بن زياد، عن عّدة عن »سند احلديث:  كدونوكذا عبدالرَمن بن األصم، و

 .«ُمّمد بن احلسن بن شّمون، عن األصم، عن مسمع، عن أيب عبداهلل

 .45ـ 45: 4. جممع الفائدة والربهان 4
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الواهر ذهب ّىل أّن التحقي  عدم کون املسوخّيـة مانعا  منه   صاحبوکذا 

هبا ـ حّيـة وميتة ـ متحّق    فإّن االنتفاع حينئذ  خصوصا  ّذا قلنا بقبوهلا للتذکية  

 ثّم قال:  ﴿َوَأَحلَّ اهللُ اْلَبْیَع...﴾فيندرج يف نحو قوله تعاىل: 

يف غري حمّله    من ّطالق املنع عن بيعهافام عن أکثر املتقّدمني وحينئذ  

کام  ه کام تعرفه يف حملّ   مع أّنـه الخال  يف جواز بيع بعض الکالب منها

االنتفاع بعظم الفيل منها املسّمى بالعاج  وجلود  جوازأّنـه ال شّك يف 

 باغ أو مطلقا .الثعالب والرانب مع التذکية برش  الدِ 

  لـام الفيـن عظـع ّبراهيم سألت أبا  بن سعد احلميـدويف خرب عبد

البـأس  قـد کـان »حيّل بيعه ورشائه للذي جيعل منه المشا ؟ فقال:  أ

يتمّشـط  احلسـن رأيت أبـا»ويف آخر: «.يب منه مشط أو أمشا ل

ال بـأس بـه  »ويف ثالث: عن العاج؟ قـال:  «.بمشط عاج واشرتيته له

جواز  من اإلمجاع عىل عن اخلال  ما مضافا  ّىل.«وّّن يل منه ملشطا  

                                                           

 .514(: 5. البقرة )1

ابن الرّباج علی ما نقله يف خمتلف و؛ وقاله ابن اجلنيد 555وإصباح الشيدة : ؛441 . أنظر: اِلقندة:5

 .14:4الشيدة 

 آنفًا.خترجيه  قّدم. ت3

، كتاب التجارة، أبواب ما 111: 11وسائل الشيدة  ؛ 5، باب التمّشط، احلديث541: 4الكايف . 5

، 15م، البابكتاب الطهارة، أبواب آداب احلّم  ،153: 5و ؛3، احلديث 31يكتسب به، الباب 

 .5احلديث 

بواب أ، كتاب الطهارة، 153: 5وسائل الشيدة  ؛4، باب التمّشط، احلديث 541: 4. الكايف 4

 .5، احلديث 15آداب احلّمم، الباب 

 .15، اِلستلة 41: 1. اخلالف 4
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ع عـىل جـواز بيـ  ذلـك أيضـا   رائرـالتمّشط به وجواز استعامله  والس

 الفيل. 

من اإلمجاع عىل عـدم جـواز بيـع املسـوخ وّجارهتـا وما عن املبسو 

عىل نجاسـتها عنـده فيـه   ّاّل الکلب  مبنّي  واالنتفاع هبا واقتنائها بحال  

نفس له منها  وخصوصا  فـيام قـام  وهو معلوم الفساد  خصوصا  فيام ال

 اإلمجاع عليه من استعامل جلود بعضها.

باملنع عن بيع القرد ورشائه ـ مع ضعفه ـ منّزل عىل حال  الوارد واخلرب

 عب  کام هو الغالـب  أوعدم االنتفاع املعتّد به أو املحّرم  کاإلطافة به للّ 

 مجعا .  ؛عىل الکراهة

أّنـه اختار يف أثامن ما ال يؤکل  النيد حکي عن ابن  ونحوهولعّله لذا 

رب لـه ـنـه يف مطعـم أو مشـحلمه من السباع واملسوخ أن ال يرص  ثم

 ولغريه من املسلمني.

بور من زبل لعّله ممّا ذکرنا ينقدح البحث فيام ذکر مثاال  للعنوان امل

احلرشات من اهلواّم التي ضبطت بام ال حيتاج ّىل املاء وشّم اهلواء  کالفأر 

                                                           

 .554 :5. الرسائر 1

 .144: 5. اِلبسوط 5

، باب جامع ليم حيّل الِّشاء 551: 4الكايف وراجع:  ؛441اخلرب مع بيان ضدفه يف الصفرة تقّدم . 3

، باب اِلكاسب، احلديث 1444/ 315: 4األحكام هتذيب و؛ 1والبيع منه وما ّل حيّل، احلديث 

: 11وسائل الشيدة  ؛44، باب الغرر واِلجازلة ورشاء الرسقة و...، احلديث 135/415: 1؛ و541

 .«أو يباع»بدل « وأن يباع» :وليه .5، احلديث 31، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 111

 .15: 14ة رضالنا ث البرراين يف احلدائق. حكاه عنه اِلردّ 5
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واحلّيات واخلنافس والعقارب ومجيع الدواّب الصغار  وما ينفصل من 

متّسکا  بالصل  وعدم  ؛عر أو ظفر أو بصاق ونحوهانسان من شاإل

 :لـا   بل قيـا  وخاّص ـالدخول يف أدّلة املکاسب  واإلمجاع املنقول عامّ 

 ة.ـه املدار يف احلجّ ـّّن علي

 اره.ـلألخبار واإلمجاع عىل اعتب؛ ه: أّن املدار االحتجاج بعدم النفعـوفي

بعض الحوال  ال مطلقا   فال ولکن ذلك ّّنام جيري يف بعض القسام يف 

ونحو  ...  ونحل العسلمن التکّسب بالعل   ودود القزّ  مانع حينئذ  

ذلك ممّا قامت السرية عىل التکّسب به  بل ال مانع منه يف غري ذلك عند 

احلاجة ّليه لدواء ونحوه ممّا يرتفع معه السفه احلاصل برشائه عند عدم 

وضها  باعتبار غلبة نوعه يف کّل وقت احلاجة ّليه  ولو الّدخاره عند عر

 کبعض عقاقري الدوية. وحني  رضورة کونه حينئذ  

عدم التمّول يف ذلك مطلقا   يمکن منعها باعتبـار صـدق التمّلـك  یودعو

بإرادته يف کّل مباح  بل ربام تکّونت هذه الشياء مـن أرضـه اململوکـة لـه  

عىل ما ذکرنا  ومن هنـا  حينئذ  ترفع ملکه عنها  فيکون املدار  واالستحالة ال

  ومـن ذلـك .لعدم السفه فيه  دونـه مـع العـوض ؛جاز متليکها بال عوض

تــدخل يف  ء مــن موانــع  ونحوهــا ممّــا ال ...الــرتاب واملــاء واحلجــارة

االکتساب ّاّل من جهة االنتفاع وعدمه  فيجـوز بيعـه واالکتسـاب بـه مـع 

 کذلك أيضا . ل حبّة احلنطة ونحوهااالنتفاع املعتّد به  وال جيوز مع عدمه  ب

ز االکتساب مع حصوهلا أيضا   واضحة ودعوى أّن ندور املنفعة ال جيوّ 

                                                           

 .54: قواعد األحكام عىل رشحه يف كاشف الغطاء الشيخ جدفر هوالقائل  .1
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 والسرية عىل خالفها.  املنع  بل عموم الدّلة وّطالقها

 :ض هلاموال بأس بالتعرّ   قد أشار ّىل أمرين الشيخ ّنّ  ثمّ 

سبة بني املال وامللك هو العموم من أّن الن  ّن املعرو  يف اللسنةّ األّول:

فإّن بعض الشياء يصدق عليه امللك واملال کالمها  کغالب أمالك  وجه

الشخاص  وبعض الشياء يصدق عليه املال دون امللك  مثل املباحات 

 ة من احلنطة.ـالّولّيـة  وبعض الشياء يصدق عليه امللك دون املال  مثل حبّ 

ء بينهام هو العموم واخلصوص املطل   فإّن کّل   لکّن الظاهر أّن النسبة

ة من ـلّن مثل حبّ  ؛يصدق عليه امللك  يصدق عليه املال أيضا  من غري عکس  

حيث  ؛  اليکون ملکا  أيضا  احلنطة ّن مل يکن له نفع أصال   فهي کام اليکون ماال  

ة دائر مدار ترّتب ّّن املالّيـة من المور االعتبارّيـة  واالعتبارّيات العقالئّيـ

کان اعتبار امللکّيـة من العقالء لغوا   واللغو   الثر  ومع عدم تصّور نفع فيها

 قالء بام هم عقالء.اليصدر من العأ 

ات منها ة من احلنطة ملکا  ال تکون احلبّ ـبأّنـه لو مل يکن احلبّ  واإلشکال علیه

لك ّىل ما ليس بملك ال لّن ضّم ما ليس بم ؛أيضا  ـ ولو بلغت ما بلغت ـ ملکا  

 یتر ة  وهو کامـة حبّ ـيفيد امللکّيـة  والزمه جواز رسقة عدل من احلنطة حبّ 

ة من احلنطة برش  عدم االجتامع مع سائر ـبأّن احلبّ  َمدوش  للرشع؛  خمالا  

احلّبات  کام أهّنا ليست بامل  ليست بملك أيضا   وهي برش  اجتامعها مع سائر 

 ا مال  واإلشکال ّّنام نشأ من اخللط بني احليثيّتني يف املثال.احلّبات ملك  کام أهّن 
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﴿َوَأَحلَّ اهللُ أّن ما ال يکون ماال  وّن کان له منفعة  ال يمکن التمّسك بـ  :الثاين

 مبادلة مال  » :لّن البيع عىل ما يف املصباح ؛للحکم بصّحة بيعه اْلَبْیَع...﴾

تشمله أدّلة  یون املعاملة الواقعة عليه بيعا  حتّ فام اليکون ماال   اليک  «بامل

حّلّيـة البيع  ّاّل أّن يف التمّسك بأدّلة العقود والرشو  غنى وکفاية يف احلکم 

 بصّحة املعاملة الواقعة عليه.

 املنفعة کانت ولو ماال   کان عقالئّيـة منفعة له يکون ما أنّ  ویرد علیه أّوا :

 وحيفظ  يقتني ما املال أنّ  أو املال  بإزائه يبذل ما الامل فإنّ  نادرة  العقالئّيـة

 .به لالنتفاع ويقتني؛ حيفظ وأّنـه املال بإزائه يبذل عقالئّيـة منغعة له يکون وما

أّن املالّيـة يف تعريا البيع الموضوعّيـة هلا  بل املدار يف البيع هو جمّرد  وثانیا :

قالئّيا  تشمله أدّلة ئّيا   فام يکون بيعه عأ النفع يف العوضني  بحيث يکون بيعه عقال

 .وّن مل يصدق عليه املال  حّلّيـة البيع

 

                                                           

 .514(: 5. البقرة )1

 .«بيع»ة: ، مادّ 41اِلصباح اِلنري: راجع: . 5

دوٌر، واألولی بل اِلتدنّي تدريف اِلال بم يبذل بإزائه يشء حسب  ك. لالهم، لإّن التدريف بذل3

 رغبة الدقالء.
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