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 فّاملولّ ّمةمقدّ 

 بسمّاهللّالرمحنّالرحیم

ّالعاملنیّوالصالةّوالسالمّعلیّخریّخلقهّوأشرفّبری تهّنيب ّالر محةّحممّ  وآلّبیتهّ داحلمدّهللّرب 
 الطی بنیّالطاهرینّوالل عنّعلیّأعدائهمّأمجعنیّإلیّقیامّیومّالد ین.ّ

ّبأدنیّصلٍةّالشکَّّوّ ینإالتردیَدّملنّمُیتُّ ّکتابّی ةّيفّاملکانةّالر فیعةّالیّالعلومّالد  ليتّحیظَیّهبا
"املکاسبّاحملر مة"ّویکفيّيفّذلکّمعرفُةّماّبُذلّمنّاجلهودّوالطاقاتّبواسطةّاألساطنیّوالفطاحلّ

بتعلیقهّّذّقامواإّ،یومناّهذاّیًةّبالغًةّمنذّتألیفّالکتابّوإلةّحیثّأعارواّلهّأمهیّ يفّاحلوزاتّالعلمیّ 
 لیّحصولّتراثّعلمي ّغين ّبنیّأیدینا.ّإوهتمیشهّوشرحهّماّأد یّ

ّالطالبّالّیتمک نّمنّالرجوعّإلیّمجیعّالت علیقاتّوالشروحّملاّیواجههّلکنّ  هّمنّالواضحّأن 
ولوّفعلّذلکّّیبلّیکتفيّبواحٍدّأوّأکثَرّيفّأحسنّاحلاالت،ّحتّ ّ،منّقل ةّالوقتّوکثرةّالد راسة

 لضاعّفرصةّالت دبُّرّوالت دقیقّفیها.ّ

ّیعودّيتةُّأخری،ّیدورّالکالمّيفّکتابّ"املکاسبّاحملر مة"ّحولّأبوابّاملعاملالتّالّ ومنّجه
منّزمان061ّتأریخّتألیفهاّالیّفرتةّحیاةّاملؤل فّوهیّماّیقاربّقبلّ فاملشکلةّالثانیةّتطرحّّ.انعاماًّ

ّکیفّیتعر فّالطالبّعلیّالت طو راتّاحلاصلةّيفّعلمّالفقهّطوالّهذهّالفرتة –ةّلزمانیّ اّنفسهاّوهي:
ايفّالوقتّالّ ّ-أي:منّوفاتّالشیخّاألعظمّالیّالیوم علیّأساسّهذّا ودراستّه کتابّلذيّیتقو مّتعلیمّه

 ة؟ّيفّاحلوزاتّالعلمیّ ّيفّالنظامّالد راسي

ّکتابّیُتبن یّفیهّهنجّقومیّیستهلکّالقلیلّمنّ ّالی ّاملنطلقُّیشعرّمسیسّاحلاجة فمنّهذا
ّیّطریٍقّحللّ لإوصلّالراقمّهلذهّالسطورّّ،وعلیّأساسّهذاّاملعنیّ.ةالوقتّوّیُنتجّالوفریّمنّالفائد

يّمیتازّمبیزتنیّومهاّّذ"ّالّ املختارّمنّحواشيّاملکاسبهاتنیّاملشکلتنیّوهیّتألیفّکتابُّیسم یّبـــــّ"
 کالت ايل:ّ
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ّاحملش نیّوعباّرّ:الًّأوّ  ّکلماِت ّنقل ّالتعلیقاتّوالشروحّو ّفی ّاملطروحة ّاآلراء ّأهمِّ ِتّااختیار

ّالطالبّباألمانةّالعلمیّ  ّکیّّةّویتعرَّفّعلیّأسلوهبمالش ارحنیّبالَّدخٍلّوالّتصر ٍفّلَیِثَق يفّالکتابة
 تتَوفَّرّلهّفرصةّالت دبُّرّویبتعدّعنّإضاعةّالوقتّوتفویتّالفرصةّيفّالبحثّعنها.ّ

رجّلدیّعلمائناّالیّبعضّالفقراتّاملذکورةّيفّالتقاریرّاملوجودةّعنّحبوثّاخلإالتطر قّّ:ثانیاًّّ
لماءّيفّلیّوجهاتّالنظرّلکثرٍیّمنّالعإآراءّالشیخّومناقشتهاّباإلضافةّّلیإذینّأشارواّاملعاصرینّالّ 

قودةّاملنتجةّفالعصرّالراهنّبُغیَةّتقویةّالطالبّوتدارکّماّیفقدهّمنّاآلراءّاحلدیثةّوإعطائهّاحللقةّامل
 ذیُّأشریّالیهّآنفاً.ّل ّاعنّالفاصلّالزمنیّ

االختیارّمّ ّفعلی ّکآیاتّساّقالهّاألعاظمّالکبارّيفّالنجفّاألشرفّوقمّّاملقدّ سبیلّاملثالّمتَّّ ة
ّ،ّالس یدّابوالقاسمّاخلوئي،ّالشیخّحمم دّعليّاألراکياهلل:ّالس یدّروحّاهللّاملوسويّاخلمیين

 .شیخّجوادّالتربیزيالّو

ّهن ّبالذکر ّیعودّاجلدیر ّتألیفّالکتابّاحلاضر ّأن  ّعربّدعوة0341ّّّلیّسنةإا منّاهلجرة
ّکتابةّبعضّّتلق یُتهاّمنّمعاونی ةّالتعلیمّفیّمرکزّاألئم ةّاألطهار للد راساتّالفقهی ةّحیثّطلبتّمين 

ّتدریسهاّيفّصفّ.اجلزواتّمنّالتعلیقاتّوالشروحّاملوجودةّللمکاسبّوترتیبها وفّهامشیةّومنَّّثَّ
أوّ"الصفوفّالتمه تبویبّاجلزواتّوتُتدعیّبــــــ"صفوفّاحلواشيّّ" متّ  املضماّر ويفّهذّا صحیحهاّیدی ة"ّ.

طیلةّعدةّمر اتّمنّالتدریسّوالتحقیقّحبیثّغالبی ةّماّبنیّأیدیکم،ّهيّحصیلٌةّلتدریسّاجلزواتّفیّ
جتدرّاإلشارةّ ّکمّا األمرّمنذّتأسیسإتلکّالصفوف؛ هّلیّاالهتمامّالدؤوبّاملتواصلّمنّقبلّاملرکزّهلذّا

 الیّاآلن.

جمل داتّوهذاّهوّاجمللدّاألو لّال ذيّیبدأّمنّ"املکاسب6ّّتشک لّجمموعةّاجلزواتّوالبحوثّ
احملر مة"ّوّینتهيّالیّ"القیافة"ّحیثّیتناسقّمعّاجملل دّاألو لّمنّکتابّ"املکاسبّاحملر مة"ّاملطبوعةّفیّ

فقرًةّمنّکتاب091ّّجملل دّسالمیّمبدینةّقمّاملقدس ة.ّویتضم نّهذاّادارّالنشرّالتابعةّجملمعّالفکرّاإل
 تعلیقاًّوهامشاًّمنّالکتبّاملختلفة.411ّّ"املکاسبّاحملر مة"ّوماّیقاربّ
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یتض "ّ رئیسي  "جزّء املنوالّ: علیّهذّا ضافةّعلیقاتّباإلم نّفقراتّالکتابّوالتفرت بُتّالدروسّفیّه
لیّماّإهاّئقهاّویصلّعددائفّاآلراءّودقاذيّیشُملّبعضّلطل"ّوالّ لیّماُُّس یّبـــــ"التحقیقّوّالتأمّ إ

فقرة.ّوالغایةّمنّالرتتیبّهذا،ّهيّمراعاةّضیقّالوقتّواملستویاتّالعلمی ةّاملختلفةّبنی081ّّیزیدّعنّ

ّکماّأن هّمیکنّلألستاذّأنّیتطر قّالیّماّیریّمنهّصاحلًاّللدرسّوللطالب؛ّوحتیّلوملّالطلبةّاألعزّ  اء
 يفّالکتاب.ّّیشرّالیهّلنّیواجهّأیَّّخللّيفّالنظامّالعلمي

ًاّراقیاًّلّمر ٍةّیواجهّمصدراّفقهیذیّیدرسّيفّاملستویّالسابعّوهوّأوّ ومراعاًةّحلالّالقارئّالّ 
فیّهذهّالد رجةّمنّالنضجّوّاالستدالل،ّزدناّعددّالتعلیقاتّاملوضِّحةّعلیّالتعلیقاتّالن قادةّماّ

 .ّنیّباملأةّمنّالکلّ میکنّختمینهّعلیّستّ 

ةّمالحظةّهام ةّال ّالراقمّهلذهّالس طورّملّیقصدّأبدًاّولوّملر ةَّّثَّ ّمنّاالشارةّالیهاّوهيّأن  بُدَّ

طرحواحدةّأنّیفرَضّآرائهّفیّمبدأّمنّاملبادئّواملباينّالفقهیّ  ّکماّأنّ  املواضیعّّةّعلیّالقارئّالعزیز
جیزةّلتسهیلّماّّوّواملناقشةّحوهلاّالید لّعلیّآرائهّاملختارةّفیّالفقه؛ّفلذاّیُعد ّالکتابّاحلاضرّحماولة

 علیّالطالبّأنّینتهجّيفّدربّاالجتهادّوالتفقه.

وأمحدهّمحداًّالّینقطعّأبداًّعلیّأن هّقدّوفَّقنیّّوکحسنّاخلتام،ّمنّالواجبّأنّأشکرّاهللّ
ّاملولیّالکرمیّلیّاهللّکفَّیّالتضرّ إبتألیفّهذهّاجملموعةّوّأرفعّ دُّساحةّاملرجعّأنّیتغمّ ّّعّداعیًا

بواسعّرمحتهّوأنّیسکنهّفسیحّجن اتهّّدّالفاضلّاللنکراينقیدّآیةّاهللّالعظمیّالشیخّحممّ الدیينّالف

ّملاّأفناهّمنّعمرهّيفّخدمةّاالسالمّونصرةّمذهبّأهلّبیتّتهّالطاهرینوأنّحیشرهّمعّأئمّ 
ّاألئمّ ذیّیتمثّ والّ  ّاألطهارلّيفّتألیفّالعشراتّمنّالکتبّوتأسیسّمرکز للد راساتّالفقهی ةّّة

ّکبریاًّعلیّعاتقیّوّعواتقّالکثریّمنّالطال ّذیّماّجعلّلهّحقّ ل ّاّوّاصیّ ختصّ  ّکماّأن هّمنّبّّوا املومننی.

نذّتأسیسهّمّدّجوادّالفاضلّاللنکراينّاملشرفّعلیّاملرکزالالزمّأنّأشکرُّساحةّآیةّاهللّالشیخّحممّ 
 .والدهّإلیّاآلنّةفیّزمنّحیا

ّاهللّةیآینّلدورمهاّاخلطریّفیّتوفریّهذهّاجملموعةّستاذینّالعزیّزلیّاألإوأوج هّخالصّشکريّ

 دّقاسمّاحلسیين.ّةّاالسالمّواملسلمنیّالسیّ دّحسنیّالقاضيّزادهّوحجّ الشیخّحممّ 
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ّکانّلهّدورّفیّإعدادّهذهّاجملمّو لّعةّخاص تاّاألصدقاءّاألفاضکماّأقد مّتقدیریّلکلِّّمن
دّضیاءّیّوالسیّ قصدپوّرشجاعّوالشیخّ....ال..ّالشیخّ..توکلیّّوالشفیعیّوالشیخّ....ّال.....ّّخالشی

ّالعاملنیّوصلّ ّوآخرّدعواناالدینّاملریی.ّ   .لطاهریندّوآلهّادناّحممّ یّاهللّعلیّسیّ احلمدّهللّالربِّ

 دّمصطفیّاحلسینیّنسبّالسیّ 

 منّاهلجرة0331ّرمضانّالکرمی09ّّ
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 فهرس

 7 .......................................................................... (00ّإيل1ّّص)ّالعقولّحتفّحدیثّيف

 11 ............................................. (22ّإيل31ّّص)ّحلمهّالیوکلّماّأبوالّحکمّوّاملقدمةّمنّبقيّماّيف

 31 ...................................................................... (22ّإيل21ّّص)ّةالعذّرّبیعّعليّةاملعاوض

 33 ..................................................................... (41ّإيل02ّّص)ّاملينّوّالدمّعليّاملعاوضة

 44 ................................................................... (13ّإيل13ّّص)أجزائهاّوّاملیتةّعليّاملعاوضة

 55 ...................................................................... (06ّصّإيل12ّّص)ّّالکلبّوّاخلمرّبیع

 55 ..................................................................... (01ّصّإيل03ّّص)ّالعصریّعليّةاملعاوض

 .Error! Bookmark not defined ........................ (336ّیإل06ّّص)ّاملتنج سّالدهنّعليّةاملعاوض

 .Error! Bookmark not defined ................. (26ّصّإيل61ّّص)ّاملتنجسّالدهنّمنّاألولّالدرس

 .Error! Bookmark not defined .................. (90ّصّإيل22ّّص)املتنجسّالدهنّمنّالثاينّالدرس

 .Error! Bookmark not defined .............. (001ّصّإيل90ّّص)ّاملتنجسّالدهنّمنّالثالثّالدرس

 Error! Bookmark not ......... (326ّصّإيل361ّّص)ّّاملغشوشةّالدراهمّوّالقمارّآالتّوّالعبادةّیاکلهّبیع

defined. 

 Error! Bookmark not ..... (008ّإيل000ّّص)ّصنماًّّیعملّأنّعليّواخلشبّمخراًّّیعملّأنّعليّالعنبّبیع

defined. 

 .Error! Bookmark not defined .................... (030ّصّإيل009ّّص)ّّمخراًّّیعملهّم نّالعنبّبیع

 .Error! Bookmark not defined .... (031ّصّیإل009ّص)ّّمخراّیعملهّم نّالعنبّبیعّمنّاألو لّالدرس

 .Error! Bookmark not defined ..... (036ّصّإيل030ّّص)ّمخراّیعملهّم نّالعنبّبیعّمنّثاينالّالدرس

 .Error! Bookmark not defined .................... (362ّیإل312ّّص)ّشأناّمنهّیقصدّماّلتحرمیّحیرمّما

 .Error! Bookmark not defined ............................ (302ّصّإيل361ّّص)ّّفیهّمنفعةّالّماّبیع

 .Error! Bookmark not defined ............................... (322ّصّإيل301ّّص)ّّاملاشطةّتدلیس

 .Error! Bookmark not defined ........................... (026ّیإل024ّّص)ّعلیهّحیرمّمباّالرجلّتزینی
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 .Error! Bookmark not defined .........................................(382ّیإل322ّّص)ّّالتشبیب

 .Error! Bookmark not defined .......................... (318ّیإل381ّّص)ّاألرواحّذواتّصورّتصویر

 .Error! Bookmark not defined ................................. (263ّیإل311ّّص)التنجیمّوّالتطفیف

 .Error! Bookmark not defined .............................. (218ّیإل211ّّص)ّّالضاللّکتبّحفظ

 .Error! Bookmark not defined ........................................... (262ّیإل211ّّص)ّالرشوة

 .Error! Bookmark not defined ...................... (031ّصّإيل049ّّص)ّالرشوةّمنّاألولّالدرس

 .Error! Bookmark not defined ......................... (010ّیإل036ّّص)ّالرشوةّمنّالثاينّالدرس

 .Error! Bookmark not defined ..................................... (260ّیإل261ّّص)ّاملومننیّسبّ 

 .Error! Bookmark not defined ........................................... (221ّیإل262ّّص)ّالسحر

 .Error! Bookmark not defined ................................................... (221ّص)ّالشعبذة

 .Error! Bookmark not defined ........................................... (281ّیإل226ّّص)ّّالغش

 .Error! Bookmark not defined ............................................ (131ّیإل286ّّص)ّالغناء

 .Error! Bookmark not defined .......................... (212ّیإل286ّّص)ّغناءالّمنّاألولّالدرس

 .Error! Bookmark not defined .......................... (403ّیإل098ّّص)ّالغناءّمنّاينالثّالدرس

 .Error! Bookmark not defined ............................................ (126ّیإل136ّّص)ّالغیبة

 .Error! Bookmark not defined .......................... (116ّیإل136ّّص)ّالغیبةّمنّاألولّالدرس

 .Error! Bookmark not defined .......................... (166ّیإل110ّّص)ّالغیبةّمنّالثاينّالدرس

 .Error! Bookmark not defined ......................... (126ّیإل163ّّص)ّالغیبةّمنّالثالثّالدرس

 .Error! Bookmark not defined ........................................... (181ّیإل123ّّص)ّالقمار

 .Error! Bookmark not defined ........................................... (180ّیإل186ّّص)ّالقیادة
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 (12 يإل 5)ص  تحف العقول حديث يف
ةّعتسنّتضمّ یوّّمنّخربّالتحفّيخناّاألعظمّاألنصاّریعباراتّلشّعشرّيعلالعنوانّّشتملّهذای

ّ:ّالتأم لقّوّیحقثّمعروضةّللتّ مباح

و الحدائق عن الحسن بن علّي بن شعبة في كتاب تحف  روي في الوسائل»:ّیلاألو  ةالعبار 
 (6)صّّ«العقول عن موالنا الصادق صلوات الّله و سالمه عليه

ّنهم:یبّةوّتوجدّمسالکّثالثّةیسندّهذهّالرواّيفّنیّاحملشّ نیهناکّحبثّب

:ّالالريّسی دالّقال.ّلضعفّسندهاّةجابّرّ-نیتأخّراملّةشهّروّلوّّ–ةّیالعملّةالشهّرأن ّّ:األو لّاملسلک
حتفّالعقولّّرواهاّيفّال ذيّبنّشعبةّاحلسنّبنّعليّ أن ّّظرّإىل،ّبالنّ هذهّالروایةّوّإنّكانتّمرسلةًّ»

ّّلیسّمنّعدادّالرجالّالرواة،ّوّالّمنّطبقتهم، عملّلاّجمبورةّبشهرةّأصحابناّاملتأخ رینّعل ّاأهنّ إال 
ّكانّ»ّ:مقامّآخرّثّقالّيفیا،ّحیرادّمبنائیإهذاّاملسلکّّيعلّينیاإلمامّاخلمّالسی دّأورد3ّ«.به إن

بنیّقدماءّاألصحابّخرب بالشهرة،ّوّّینجربّسندهّ-ثبتّاستنادهمّإلیهّيفّمواردهّحبیثّ-مشهوراًّ
ّفالجيوزّالتمس كّبه. 2ّ«إال 

ّالسی دّ،ّقالةالّبالشهّرّيماراتّاألخّرعدّوّاألوا:ّجربانّضعفّسندهاّمبطابقتهاّللقاملسلکّالثاين
ّانتّمرسلةًّهذهّالر وایةّالش ریفةّوّإنّكإن َّّثّ ّ:ّ»للمسلکّالثاينّاراًّیوّاختّاألو لّللمسلکّاًّردّ ّالیزدي

اّوّإنّكانتّمشهورةًّ ّّبنیّالعلماءّيفّهذهّاألعصارّاملتأخ رةّوّالّجابرّهلاّألهن  ّ-هرةّاجلابرةّأن ّالشإال 
ّكانتّوّهيّم ّالعلماءاألصحابّّمنعند القدماء ا ّمطابقةّّ؛غریّمتحق قةّ-ّأو لكنّمضامینها

1ّّ«.فالّبأسّبالعملّهباّ،للقواعدّوّمعّذلكّفیهاّأماراتّالص دق

                                                           
3ّ:31ّالتعلیقةّعليّاملکاسب،3ّّ

436ّ-432آبادى(:ّكتابّالبیع)تقریرّاخلرم2ّ

3ّ:2ّحاشیةّاملكاسب،1ّّ
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ائلّمنّدريّماذاّیریدّهذاّالق،ّفالن«آثارّالصدقّمنهاّظاهرةّانّ »اّقولهّمّ أ»ّ:اخلوئيّالسی دّهیوردّعلأ
ّكثرةّضمائرهاّوّتعقیدهاّأّهيّغموضّّ؟!هذهّاآلثار الروایةّوّاضطراهباّأمّتكرارّمجلهاّوّألفاظهاّأم

ّكحرمةّبیعّجلودّالسباعّّ،أمّاشتماهلاّعل ّأحكامّملّیفتّهباّأحدّمنّاألصحابّوّمنّأهلّالسنة
اّمتنعّعنّالصالةّالروایاتّاملعتربةّإنّ ّنّ وّمجیعّالتقلبّوّالتصرفّفیهاّمعّأوّاالنتفاعّهباّوّإمساكهاّ

ّكموثّ ف ّكانتّطاهرةّوّكحرمةّاالنتفاعّباملیتةّوّلّ،قةُّساعةّوّغریهایهاّفقطّالّعنّمطلقّاالنتفاعّهبا و
هّمنّوجوهّماّیكونّفیهّوجّفّوّاإلمساكّيفوّكحرمةّالتصرّ ّ-وّسیأيتّخالفّذلكّيفّبیعّاملیتةّ-

1ّّ«ّ.الفساد

ذهّالروایةّلوجوه،ّكّهبلتمسّ اوازّجّعدمّإيلّاخلوئيّالسی دّکنیقّمنّاحملقّ ریکثّذهباملسلکّالثالث:ّ
:ّيخلوئاّالسی دّ.ّقالخبارّاآلحادةّأقصورهاّمنّناحیةّالسندّوّعدمّاستیفائهاّلشروطّحجیّ ّمنها:
إنّكانّرجالّوجیهاّّو-ّاينّأوّاحلليبّ راویهاّأبوّحممدّبنّاحلسنّبنّعليّبنّاحلسنیّبنّشعبةّاحلرّ ّانّ »

ّ)ع(لّالبیتمنّمواعظّأهّیواقیت؛مشتمالّعل ّالدررّوّالّفاضالّجلیلّالقدرّرفیعّالشأنّوّكانّكتابه
ونّتك؛ّفال)ع(أرسلهاّعنّالصادقّبلّ،ملّیذكرهاّمسندةّ-وّقدّاعتمدّعلیهّمجلةّمنّاألصحاب

6ّّ«ّ.ةّحجیةّخربّالواحدّالختصاصهاّباخلربّاملوثوقّبصدورهمشمولةّألدلّ 

كون لهم فيه يمّما  معامالت فيما بينهمجميع المعايش كّلها من وجوه ال»فقال: »ّ:ةيالثان العبارة
 (6ّ)صّ«ّالمكاسب أربع جهات

وّّإذّمنهاّالز راعاتّوّالعماراتّ؛خيف ّأن ّوجوهّاملعایشّأزیدّمنّاملذكوراتالّ»الیزدي:ّّالسی دّقال
ّكرىّاألهنارّوّّ،إجراءّالقنوات بلّمطلقّإحیاءّاملواتّوّاحلیازاتّوّالن تاجاتّوّغرسّاألشجارّو

                                                           
2ّ-0ّ:8مصباحّالفقاهة،1ّّ

1ّ-0ّ:6فقاهة،ّمصباحّال6ّ

مةّاجمللسي؛ّحیثّقال:ّ ل ّكتابّكتابّحتفّالعقولّعثرناّمنهّع»الخيفيّأن ّهناکّمسلکاّآخر،ّذهبّإلیهّالعال 
ّعل ّرفعةّشأنّمؤل فه.ّوّأكثرهّيفّاملواعظّوّمنّاألصولّاملعلومةّال يتّالحتتاجّاىلّسند.ّ ّنظمهّیدل  ّ«عتیق.ّان 

3ّ:21ّحبارّاألنوار،ّ
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وّالصدقات.ّوّلعل هّأدرجّغریّاألخریینّيفّالصناعاتّوّأدرجهاّيفّالت جارات.ّوّمیكنّأنّاإلباحاتّ
إنّ ...ّّ.یكونّاحلصرّإضافی ا بلّاملعىنّّ،وجوهّاملعامالتّلیسّاملعاملةّاملصطلحةّ(ع)املرادّمنّقولهَّّثّ 

ّاملذكوراتّلیستّمنّاملعامالت»ّ:یقالفالّ،الل غوي ناعاتّوّّفالصّ وّإال ّّ،كیفّّ.«فلذاّأسقطهاّ،إن 
 0«.فتدب رّ،الوالیاتّمنّحیثّهيّأیضاّلیستّمنها

«ّاإلجارات.ّم ث الصناعات،ثّم  التجارة،ثّم  فأّول هذه الجهات األربع الوالية،»ّ:ةالثالث العبارة
 ّ(0)صّ

ّأوّفیجعلّالوايلّ،الوالیةّمنّقبیلّاملنصبأن ّّالفرقّبنیّالوالیةّوّاإلجارةلعل ّ:ّ»ياّزرّیالشاحملق قّّقال
منّمبنزلتهّم نّجعلهاّلهّمنّدونّاعتبارّتراضّوّقبولّملنّجيعلهاّلهّبلّجيبّعلیهّالقبولّوّالعملّ

2ّ«.هّتراضّوّقبولیعتربّفیفّ،هارّی...ّخبالفّغ.مبقتضاهاّ

به الوالي  و والية والته بجهة ما أمر فوجه الحالل من الوالية والية الوالي العادل:ّ»الرابعة العبارة
ّ(0)صّ«ّ.لفالوالية له و العمل معه و معونته و تقويته حالل محلّ  ،بال زيادة و نقيصةالعادل 

ّّّاحلاللّوّاحمللل نی]بالفرقّبینهماّلعل ّ:ّ»يدیقالّالشه علّبدونّإقامةّجتویزّالفّاألو لّاملرادّمنأن 
نیّاإلسالمّرّمنّأمكماّیظهّّ،الد لیلّعل ّجوازهّوّاملرادّمنّالث اينّهوّجتویزهّمعّإقامةّالد لیلّعلیه

َََهَر ِمن ها َو ما َحرََّم رَبَِّي ال َفواِحشَ إنّما  ُقل  »عاىلّيفّسورةّاألعرافّيفّتفسریّقولهّت-الط ربسيّ  ما 
ّلفظهّ-اآلیةّ«َبَطنَ  الت حرمیّهوّاملنعّمنّالفعلّبإقامةّالد لیلّعل ّوجوبّجتن بهّوّضد هّ»ّ:ماّهذا

ر مّهوّفاملرادّمنّاحلرامّمقابلّاحملّ،وّعل ّهذاّ؛انّعل ّجوازهالتحل لّوّهوّاإلطالقّيفّالفعلّبالبی
لثاينّاحلاللّوّمنّاّعقالًّّاحلاللّاألو لّوّحیتملّأنّیرادّمنّ«.بدونّإقامةّالد لیلّعلیهّاملنعّعنّالفعل

8ّ«وّمیكنّأنّیكونّالث اينّجملر دّالت أكید.ّ.وّإمضاءّالش رعّعقالًّّرعيّیعينّحاللالش

                                                           
 0ّ:0،ّحاشیةّاملكاسب0ّ

3ّّ:3حاشیةّاملكاسب،2ّّ
 3-1ّ:0هدایةّالطالبّإيلّأسرارّاملكاسب،8ّّ
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ا تفسير التجارات في جميع البيوع و وجوه الحالل من وجه التجارات و أمّ »ّ:العبارة الخامسة
ّ(2)صّ«ّا اليجوز لهتي يجوز للبائع أن يبيع ممّ الّ 

ّ-«يتالّ »عىنّلفظةّأ-وجوهّاحلاللّمعطوفّعل ّالتجارات.ّوّاملوصولّ»ّبقوله:ّأوضحهاّاملامقاين
لفظّالتفسریّأوّصفةّلوجوهّ الجيمّ »قولهّّاحلالل.ّوصفةّللتجاراتّاملضافّإلیهّا بالتفسریّّقمتعلّ «ّوزّا

1ّ.«بتضمنیّمعىنّالتمییز

و أّما تفسير اإلجارات: فإجارة اإلنسان نفسه أو ما يملك أو يلي أمره من »ّالعبارة السادسة:
قرابته أو دابّته أو ثوبه بوجه الحالل من جهات اإلجارات أو يؤجر نفسه أو داره أو أرضه أو 

ّ(8)صّّ«شيئاً يملكه

ّالظ اهرّأّبأنّ ّياخلوانساّرّيّ اإلمامّاأوضحه ّو«.ّنّیوجرأ»وّالص حیحّّ.منّغلطّالنس اخّ«وأ»ن 
یحّن هّیكونّمضارعاّمعطوفاّعل ّاسمّصّرألّ؛نّمقد رةمنصوباّبأ«ّوّیوجرأ»نّحیتملّضعیفاّانّیكّو

36ّ.يمبعىنّالواوّوّالعطفّتفسرّیّ«وأ»وّیكونّلفظةّ

ن يكون أجيرًا يؤجر نفسه أو ولده أو قرابته أو ملكه أو وكيله في فال بأس أّ»ّ:ةبعالسا العبارة
ّ(8صّ«)ّ.إجارته؛ ألنّهم وكالء األجير من عنده

ّ،يفّالولدّقرابةّاملوىلّعلیهّمنحصرّ:أقول«ّأو قرابته»قولهّ)ع(ّ»ّ:ثّقالی؛ّحيزدیالّالسی دّاأوضحه
وّمیكنّّ.مّ وّالث اينّعل ّولدّالولدّأوّاألععل ّالولدّالص ليبّّاألو لّّأنّحیملفالّوجهّلعطفهّعلیهّإال ّ

ّكانّوصی اّعلیهمّأوّوكیالّهلم ّ.ّأنّحیملّعل ّمثلّاألخّوّاألختّوّغریهاّفیماّإذا

عل ّقولهّ«ّأو وكيله في إجارته»قولهّ لیكّ«أجيرا»میكنّأنّیكونّمعطوفّا بأسّونّیعينّالفیكونّخربّا
یكونّاملرادّّو«ّنفسه»كنّأنّیكونّمعطوفاّعل ّأنّیكونّوكیلّالغریّيفّإجارتهّلذلكّالغری.ّوّمی

                                                           

 0ّ:3غایةّاآلمالّيفّشرحّكتابّاملكاسب،1ّّ

 1احلاشیةّاألوىلّعل ّاملكاسب:ّاملکاسب،ّّةحاشی36ّ
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يفّالعملّّاألجریّأیضاّوكیلّلهّيفّاإلجارةّأوّیكونّاملرادّمنهّاألجری؛ّألنّ لّیعينّیوجرّموكّ منهّاملوكّ 
راجعّإىلّّاألو لّعل «ّألنّهم وكالء األجير»لكنّبعنوانّاإلجارةّیعينّیوجرّأجریهّوّالض مریّيفّقولهّ

ّكونه كونّوكیالّهّقدّیكونّوكیالّيفّإجارةّنفسهّوّقدّیمتعد داّيفّاملعىن؛ّبلحاظّأنّ ّالوكیل،ّباعتبار

تهّأوّدارهّأوّأرضهّأوّملوكه.ّوّعل ّاألخریینّراجعّإىلّاملؤجرّال ذيّهوّأیضاّمتعد دّيفّيفّإجارةّدابّ 
اّهوّلدفعّماّیتوه مّمنّكونّإجارةّالش خصّلغریهّنوعّّو یةّمنهّعلیه.ّوّالاملعىن.َّّثّإن ّهذاّالت علیلّإن 

ّیدخلّحتتّذلكّالعنوان،ّبلّهوّوكیلّّالغرضّأنّ  املؤجرّال ذيّهوّالوكیلّلیسّمنّجانبّالوايلّحّت 
مریّتیانّبالضَّثّإن هّالحیسنّاإلهّباختیارهّجعلهّوكیالّلنفسه.ّحیثّإنّ ّ؛األجریّلألجریّمنّعندّنفس

33ّ«.سوااملناسبّأنّیقولّلیّفإنّ ّ؛«ليس هم بوالة»املنفصلّيفّقولهّ

كّل أمٍر منهّي عنه من جهة من الجهات، فمحّرم على اإلنسان إجارة نفسه فيه ّ»ّالعبارة الثامنة:
ّ(1)صّ«ّلمنفعة من استأجرهإاّل  ء منه أو له،أو له أو شي

نّأن ّاإلجارةّيفّذلكّاألمرّعبارةّعنّأّاألمرّعبارةّعنّالعملّوّالظاهر:ّ»ّحهایتوضّيفّاملامقاينّقال
ّمطلقاًّّملنّیصریّأجریاّلتحصیلّالعيفّالعملّوّاإلجارةّلهّعبارةّعنّأریاّعل ّوجهّاملباشرةّیصریّأج

یصریّّنءّمنّالعملّعبارةّعنّأجارةّيفّشيیكونّاإلّ،وّعل ّهذاّ.وّلوّملّیكنّعل ّوجهّاملباشرة
ریّأجریاّصنّیءّمنّالعملّعبارةّعنّألشيّأجریاّعل ّوجهّاملباشرةّيفّجزءّمنّالعملّوّیكونّاإلجارة

32ّ«وّلوّبدونّاملباشرةّمطلقاًّّلتحصیلّجزءّالعمل

                                                           
 4-0ّ:3حاشیةّاملكاسب،33ّّ

1ّّ:3غایةّاآلمالّيفّشرحّكتابّاملكاسب،32ّّ
ّكونّاألو لّعل ّوجهّاملباشرةّوّاءّوّللش يالفرقّبنیّاإلجارةّيفّالش يّ»هذاّوّلکنّقالّالسیدّالیزدي:ّ لث اينّء

عل ّوجهّالت سبیبّأوّأنّاألولّبتملیكّذلكّالعملّوّالث اينّبتملیكّاملنفعةّلتحصیلّذلكّالعملّأوّأنّاملرادّمنّ
ءّءّمنهّأوّلشينهّوّلهّیعينّأوّيفّشيءّماألو لّاإلجارةّعل ّمقد ماتهّوّبالث اينّاإلجارةّعل ّنفسهّوّقولهّأوّشي

ّ«ّمنهّوّاملرادّاإلجارةّعل ّجزءّالعملّوّالفرقّبنیّفیهّوّلهّبأحدّالوجوهّاملذكورة.
ّکتابّاملکاسب،ّحاشی 3ّ:1ّة
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ء من وجوه فيه شيال يكون منه وال و ما يكون منه و فيه الفساد محضًا و»ّّ:ةالتاسع العبارة
ّ(33)صّ«ّالصالح، فحرام تعليمه و تعّلمه و العمل به و أخذ اأُلجرة عليه

ّّالظ اهر:ّ»ّيزدیالّالسی دّأوضحها ّءّالفسادّمنّقبلهّبأنّیكونّمقد مةّوماّجييّألو لاّأنّ ّالفرقأن 
ّماّیكونّمقدمةّلوجودّالفسادّوّالثاينّماّیكونّعل ةّتام ةّوّاألو لفاملرادّبّ،الثاينّماّیكونّيفّنفسه

31ّ«.میكنّإرادةّالعكسّعل ّوجه

ن له فيه افال بأس بتعليمه و تعّلمه و أخذ األجر عليه و العمل به و فيه لمن ك»: ةعاشر ال العبارة
جهات الصالح من جميع الخالئق، و محّرم عليهم تصريفه إلى جهات الفساد و المضاّر، فليس 

 (33)صّ«ّعلى العالم و ال المتعّلم إثم و ال وزر

ّّالظاهر:ّ»قالّاملامقاين العملّوّّإجيادّمجیعّاألو لّأنّ ّهوه ّی]العملّبهّوّالعملّفالفرقّبینهماّأن 
وّالعملّبهّأيّبواسطتهّوّفیهّأيّ:ّ»يدیشهوّلکنّقالّال31«جزائهءّمنّأهوّاالشتغالّبشيالثاينّ

36ّ«.يفّإجياده

حرام ء من وجوه الصالح، فو ما يكون منه و فيه الفساد محضاً و ال يكون منه و ال فيه شي »ّ
ّ(00)صّ«ّتعليمه و تعّلمه و العمل به

نّمقد مةّءّالفسادّمنّقبلهّبأنّیكّوماّجييّاألو لّالفرقّأنّ ّالظ اهرّأنّ »بقولهّّيزدیالّالسی دّاأوضحه
ّ.ةّتام ةمةّلوجودّالفسادّوّالثاينّماّیكونّعلّ فاملرادّباألو لّماّیكونّمقدّ ّ،وّالثاينّماّیكونّيفّنفسه

30ّ«.وّمیكنّإرادةّالعكسّعل ّوجه

                                                           
ّکتابّاملکاسب،31ّّ  3ّ:3حاشیة
 1ّ:3غایةّاآلمالّيفّشرحّكتابّاملكاسب،31ّّ
 01ّ:3هدایةّالطالبّإيلّأسرارّاملكاسب،36ّّ

 0ّ:3یةّاملكاسب،ّحاش30ّ
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 للتحقيق و التأّمل 

لّعنوانّیبعضّآخرّذّو32ّلّعنوانّاملکاسبیبعضّالفقهاءّعنونواّهذهّاملباحثّذ:ّاألو لّاملبحث
38ّّاملتاجر. ّأفاختلجّسوال ّهو ّّأويلنیالعنوانّيو ّالّذهبّالشیخ؟ ّعنوان ّأن  تابّكالتربیزيّإيل

أوّاسمّمصدر،ّوّمعناها31ّّالتجارةّمصدرّثانّلتجرّنّ باملكاسبّأوىلّمنّعنوانهّباملتاجر.ّوّذلك،ّأل
ّلربحّهبما.البیعّوّالشراءّوّحتصیلّفیطلقّالتاجرّعل ّمنّتكونّحرفتهّا26ّالبیعّوّالشراءّبغرضّالربح،

ّكیفّكان،ّفالتعمّ  التجارةّماّإذاّملّیكنّالبیعّأوّالشراءّبقصدّالربح.ّوّهذاّخبالفّاملکاسب؛ّّو
ألن ّالكسبّحبسبّاللغةّیصدقّعل ّكل ّماّحص لهّاإلنسانّوّنالهّمنّاألشیاءّأوّاألعمال.

23ّّ

نهاّتعر ضّلبعضّاآلیاتّاليتّمیكنّأنّیصطادّم،ّقبلّذكرّالروایات،ّالىلاألّوّاملبحثّالثاين:ّفكان
.ّمنّشاءّالتفصیلّفلریاجع22ّاتیآّةألربعالدراساتّّيففتعر ضّّ،الضوابطّالكل یةّيفّبابّاملعامالت

21ّّإيلّماّحق قه؛ّفإن هّمفیدّجد ا.

                                                           
 3ّ:111؛ّاملهذب،302ّّاملراسمّالعلویةّوّاألحكامّالنبویة:32ّّ

8ّ:3ّ؛ّجممعّالفائدةّوّالربهان،014ّّ؛ّاللمعةّالدمشقیة:94ّتبصرةّاملتعلمنی:38ّّ

ّجتراّوّجتارةّ-یتجرّ-جتر31ّ

0ّ:328ّسّمنّجواهرّالقاموس،ّتاجّالعرّو26ّ

َّغَرِضّالرِّْبِح.التَِّجارَُة:ّتـَْقِلیُبّاملاِلّلِّ

 0ّ:1إرشادّالطالبّإىلّالتعلیقةّعل ّاملكاسب،23ّّ

ٰیاّأَیُـَّهاّالَّذیَنّ»،ّ«ٰیاّأَیُـَّهاّالَّذیَنّآَمُنواّإٰذاّنُودَيّللصَّاٰلةّمْنّیـَْومّاجلُُْمَعةّفَاْسَعْواّإىٰلّذْكرّاللٰ هَّوَّذُرواّاْلبَـْیعَّ»أي22ّّ
َّأْنَّتُكوَنّجٰتارًَةَّعْنّتـَٰراٍضّمْنُكمّْآَمُنواّاٰلتَْأُكُلواّأَْمٰواَلُكْمّبـَیْـّ وّ«ّیُـَّهاّالَّذیَنّآَمُنواّأَْوُفواّباْلُعُقودٰیاّأَّ»،ّ«َنُكْمّباْلٰباطلّإالٰ 

َاّاْلبَـْیُعّمْثُلّالرِّٰباَّوَّأَحلَّّاللٰ ُهّاْلبَـْیَعَّوَّحرََّمّالرِّٰبا»  «ٰذلَكّبأَنَـُّهْمّٰقاُلواّإنَّ

0ّ:00ّرمة،ّدراساتّيفّاملكاسبّاحمل21ّ
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روي في الوسائل و الحدائق عن الحسن بن علّي بن :ّ»يخناّاألنصاّریقالّشاملبحثّالثالث:ّ
ّ(6)صّّ«اب تحف العقول عن موالنا الصادق صلوات الّله و سالمه عليهشعبة في كت

تحفّالّكتابّإذّاملوجودّيفّ؛يفّاملكاسبّخيتلفّجد اّعم اّيفّحتفّالعقولّاخلربّاملوجودّأنّ ّيفخيال
ختلجّفاثّمنّالوسائلّوّاحلدائقّالّمنّالتحف؛ّیهذاّاحلدّياملصن فّرّوّو.ّعل ّزیاداتمشتملّ

ّ؟!ّریمعّهذاّاالختالفّالکثّيالّمنّمنبعهّاألصلّفّهذاّاخلربّمنهمالّاملصنّ هذاّالسوالّملاّنق

ّكّالیزديّإيلّالسی دّکنّیاهان.ّذهبّبعضّاحملشّ هناکّاجتّ  ما ّالوّّ،اناّبصددّتلخیصّالروایةأهن  یتغری 
قلّمنّلنوّالالزمّهوّاّباملعينّصّخملّ یهذاّالتلخّأنّ ّذهبّاالکثرّإيلّقباله،ّوّيف21ّ.هباّاملعىنّاملراد
26ّنفسّاملصدر.

ّک ّفیبعدّأنّیكونّاأللّفّکان،یو ّالر اويّنقلهّباملعىنّوّإال  اظّفتوجدّاغتشاشّيفّمتنهاّوّالظ اهرّأن 
20ّّلیزدي.اّالسی دّالالريّواحملق قّ.ّمنّشاءّالتفصیلّفلریاجعّإيلّماّحق قهّاملذكورةّمنّاإلمام)ع(

22ّاجع.رّیفلّفمنّشاءّ.لضاحّمفصّ یّبإربهذاّاخلأوضحّّيدیالشهّأنّ ّیفخياملبحثّالرابع:ّال

أّما تفسير التجارات في جميع البيوع و وجوه الحالل  :ّ»يخناّاألنصاّریقالّشّاملبحثّاخلامس:
ذي يجوز له ال من وجه التجارات التي يجوز للبائع أن يبيع مّما ال يجوز له، و كذلك المشتري

ّ(2صّ.«)يجوزشراؤه مّما ال

ّکّثالثة:ّهذهّالعبارةّمسالریتفسّيف

                                                           
 0ّ:3حاشیةّاملكاسب،21ّّ

0ّ:69ّدراساتّيفّاملكاسبّاحملرمة،26ّّ

 0ّ:3حاشیةّاملكاسب،ّ؛0ّ:04ّّالتعلیقةّعليّاملکاسب،20ّّ
 0-0ّ:06هدایةّالطالبّإيلّأسرارّاملکاسب،22ّّ
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ّوّ.عاملشرتىّبصیغةّاسمّاملفعولّعبارةّعنّاملبی»ثّقال:ّی؛ّحهّاملامقاينی:ّماّذهبّإلاألو لّاملسلک
ّهوّباالعتبارنّ الفرقّبنیّالعنواننیّإ ّكونهّّّ«كذلك»قّبقولهّمتعلّ «ّيجوزمّما ال»وّقولهّّ.ا باعتبار

28ّ.«كفایةّعنّالتفسریّوّالتمییزّاملذكور

یسّهوّاسمّفاعلّمقابلّالبائعّوّلّ:أقول»ثّقال:ّیحّ؛ياخلوئّالسی دّهیإلماّذهبّّاملسلکّالثاين
21ّ«م.كماّتوهّ مّمفعولّلیكونّاملرادّمنهّاملبیع،ّّباس

ّخیالشّاذهأستّماّأنهّمأخوذّمنّکالیمنّاحملتملّقّووّّ،يخّاألراکیهّالشیاملسلکّالثالثّماّذهبّإل
تحّعل ّعل ّصیغةّاسمّالفاعلّوّبالفّجيوزّبالكسر«ّيکذلک المشتر »قولهّ:ّ»ثّقالیحّ؛ياحلائّر

نّیكونّاملرادّحیتملّأ«ّفكّل مأمور به .يجوزذي يجوز له شراؤه مّما الالّ »عول.ّقولهّصیغةّاسمّاملف
ّعنه،ّوّمیكنّأنّیكونّ ّمنّالندبّوّالوجوب؛املرخ صّفیهّيفّقبالّاملنهي  ّبعضّفّاملرادّاألعم  إن 

املأكولّالّبدلّلهّوّیكونّواجبا،ّوّكذلكّاملشروبّّاملذكوراتّواجبّلكنّحبسبّالسنخ،ّمثالّسنخ
16ّ«ءّآخرّیقومّمقامهّوّیكونّواجبا،ّوّأم اّالنكاحّفیكونّمستحب ا.حبسبّسنخهّالّشي

ّبالن سبةّإيلّالیزديّالسی دّذهباملبحثّالسادس:ّ إىلّّجوازّالتكس بّبالوالیةّيفّحالّالض رورةّحّت 
ّ.رورةنّكانّمنّاألجرةّعل ّاحملر م؛ّفإن هّلیسّحبرامّيفّحالّالضّ احلكمّالوضعي ّمبعىنّمتل كهّلألجرةّوّإ

ّكماّلوّأكرهّعل ّإجارةّالس فنّوّاحلموالتّأوّالبیوتّوّ وّهذاّخبالفّالض رورةّإىلّسائرّاحملر مات؛
ّكانتّيفّمقابلّتلكّاملنفعةّ حنوهاّحلملّاحملر ماتّأوّإحرازها؛ّفإن هّیشكلّاحلكمّبتمل كهّلألجرةّإذا

أكرهّوّاضطر ّإىلّبیعّاخلمرّأوّاخلنزیر؛ّاحملرّ  ّمیلكّعوضهاّفهوّنظریّماّإذّا مة؛ّإذّهيّلیستّملوكةّحّت 

                                                           
 4-0ّ:3غایةّاآلمالّيفّشرحّكتابّاملكاسب،28ّّ

3ّ:36ّمصباحّالفقاهة،21ّّ

641ّ-0ّ:214كتابّالطهارة،16ّّ
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ّنعم،ّجيوزّلهّأخذّاألجرةّتقاص اّعنّاملنفعةّاملفو تةّ فإن هّالمیلكّعوضهماّلعدمّالعوضّهلماّشرعاً.
13ّّ.علیه

ّروایةّإيلّرواينیاإلاحملق قّ:ّذهبّاملبحثّالسابع ّضابطيّاحلل ّوّةّفقراهتاّيفلّمتعارضحتفّالعقّوّأن 
ذکرّيفّضابطّّو«ّأن يکون الشيء فيه جهة من جهات الصالح»احلرمة،ّفذکرّيفّضابطّاحلل ّفیهاّ

ّ–لفسادّاالصالحّوّّ–،ّففيّذيّاجلهتنیّ«أن يکون الشيء فيه وجه من وجوه الفساد»احلرمةّ
12ّ.املتساویتنیّیقعّالتعارض

ّاملرادّباحلل یةّوّاحلرمةّيفّهذهّالروایةّهوّاألعم ّمن»ماّلفظه:ّاتّالدراسّجاءّيف:ّاملبحثّالثامن ّإن 
ق بّةّاملعاملةّوّفسادها.ّفأریدّباحلاللّماّأطلقهّالشرعّحبسبّماّیرّتالتكلیفی ةّوّالوضعی ةّأعينّصحّ 

ّكانّشائعاّيف ّكذلك.ّوّإطالقّاللفظنیّيفّالوضع ّكلیهما،ّوّباحلرامّماّمنعه ّمنهّتكلیفاّأوّوضعاّأو
ُحرَِّمْتَّعَلْیُكْمّ»لّقوله:ّ،ّب«َأَحلَّّاللٰ ُهّاْلبَـْیَعَّوَّحرََّمّالرِّٰبا:ّ»-تعاىلّ-لسانّالشرعّاملبنی.ّوّمنهّقوله

.ّفریادّهبماّفساد11ّ«َوُّأحلََّّلُكْمّٰماَّوٰراَءّٰذلُكْمَّأْنّتـَْبتَـُغواّبَأْمٰوالُكمّْ»إىلّقوله:ّّ«أُمَّٰهاُتُكْمَّوّبـَٰناُتُكمّْ
قامّوّألجلّذلكّأردفّيفّاحلدیثّيفّاملالّحرمةّالوطيّوّحل یتهّتكلیفا.ّصح تهّوضعاّّالنكاحّو

فهذا  »موضوعاتّالتكلیفّوّالوضعّوّذكرهاّيفّسیاقّواحد.ّفقالّيفّوجوهّاحلاللّمنّالتجارات:ّ
منهاّقال:ّّوّيفّوجوهّاحلرام«ّكّله حالل بيعه و شراؤه و إمساكه و استعماله و هبته و عاريته.

ّ«م بيعه و شراؤه و إمساكه و ملكه و هبته و عاريته.حرا»

وّمنّالواضحّأن ّاملرتت بّعل ّمثلّاإلمساكّوّاالستعمالّاحلل ّأوّاحلرمةّتكلیفا،ّوّعل ّمثلّالبیعّوّ
وّوضعاّأعينّصحتهماّأوّفسادمها،ّوّهوّاملتفاهمّمنّالتعبریینّيفّأمثاهلما.ّ اهلبةّاحلل ّأوّاحلرمةّتكلیفّا

                                                           
0ّّ:3حاشیةّاملكاسب،13ّّ
ّکتابّاملکاسب،12ّّ  0ّ:3حاشیة
 04ّ-03ّالنساء:11ّّ
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ّأّ،لیسّاالستعمالّمنّقبیلّاستعمالّاللفظّيفّاملعنینیوّ...ّّهذا. ّكونّبلّيفّاجلامعّبینهما عين
11ّ«الذاتّأوّالفعلّمطلقاّمنّقبلّالشارعّأوّمنوعاّعنهّمباّیناسبهّمنّاإلطالقّأوّاملنع.

ّاحلدیثّالش ریفّعل ّمجلةّمنّالقواعدّال»الیزدي:ّّالسی دّقالاملبحثّالتاسع:ّ خيف ّاشتمالّهذا
.ّمنها:ّحرمةّالدخولّيفّأعمالّالسلطانّاجلائرّوّحرمةّالتكس بّهبذهّاجلهة.ّوّمنها:ّحرمةّالكل یة

اإلعانةّعل ّاإلَّث.ّوّمنها:ّجوازّالت جارةّبكل ّماّفیهّمنفعةّحمل لة.ّوّمنها:ّحرمةّالت جارةّمباّفیهّمفسدةّ
.ّوّرادّمنّالوجوهّاألعمّ منّهذهّاجلهة.ّوّمنها:ّحرمةّبیعّاألعیانّالنجسةّبلّاملتنج سةّإذاّجعلّامل

ّكل ّعملّیوهنّبهّاحلق.ّوّمنها:ّجوازّاإلجارةّمنها:ّحرمةّعملّیقوّ  ىّهباّالكفر.ّوّمنها:ّحرمة
بالن سبةّإىلّكل ّمنفعةّحمل لة.ّوّمنها:ّحرمةّاإلجارةّيفّكل ّماّیكونّحمر ما.ّوّمنها:ّحلی ةّالص ناعاتّ

ملةّیكونّمتمحضاّللفساد.ّوّمنها:ّجوازّالص ناعةّاملشتال يتّالیرتتبّعلیهاّالفساد.ّوّمنها:ّحرمةّماّ
عل ّاجلهتنیّبقصدّاجلهةّاحملل لة،ّبلّیظهرّمنّالفقرةّاألخریةّجوازهاّمعّعدمّقصدّاجلهةّاحملر مةّوّإنّ

16ّّ«ّّ«فیهّمنّالص الحّفلعل هّملا»ملّیكنّقاصداّللمحل لة؛ّحیثّقال:ّ

                                                           

82ّ-0ّ:88دراساتّيفّاملكاسبّاحملرمة،11ّّ

3ّّ:0حاشیةّاملكاسب،16ّّ
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 (22 يإل 31لحمه )ص  وکليمن المقدمة و حکم أبوال ما ال يقما ب يف
للتحقیقّّةّمباحثّمعروضةیاألعظمّاألنصاريّوّیتضم نَّّثانّعباراتّلشیخناّتسعیشتملّهذاّعليّ

ّوّالتأم ل:ّ

ح م و مکروه و مبا محرّ  يم المکاسب اليتقس ير واحد عليغ ةقدجرت عاد»ّ:یلاألو  العبارة
مّما  يرعو ال ةثل الزراعبم ل للمستحبّ يمکان التمث، مع إ... ،ن للواجب و المستحبّ يمهمل

ّ(31)صّ«ّلفتأمّ  ،ةيکفا  ةالواجب ةه الشرع و للواجب بالصناعيندب إل

ّثّقال:ّی؛ّحریّمغانیمیالتقسّاملقسمّيفأن ّّإيلّرواينیاإلاحملق قّّذهب

ّهوّعنوانّالز راعةّوّالرعيّدونّالتكس بّهبماّوّأخذّاألجرةّعلیهماّوّدونّالتعی شّهبماّ» املستحب 
وّسواءّصرفّاحلاصلّمنهماّأوّملّیصرفّأوّأخذّاألجرةّعلیهماّّ،لّمنهماّيفّاملعاشبصرفّاحلاص
بّإلیهّالش ارعّتحباتّم اّندفنفسّالزراعةّوّالرعيّكسائرّاملسّ.فاعلهّفاعلّللمندوبّفإنّ ّ؛أوّملّیؤخذ

10ّ«ّ.دخلّعنوانّالتعی شبالتوس طّعنوانّالتكس بّوّبال

ّ(31)صّ«ّرب األثساب حرمة النقل و اإلنتقال بقصد ترتّ حرمة االکت يو معن»ّ:ةيالثان العبارة

دةّاملرادّمنّحرمةّالبیعّحرمةّالنقلّوّاالنتقالّمقیّ ّنّ وّحاصلّكالمه:ّأ:ّ»بقولهّياخلوئّالسی دّأوضحه
ّدكبیعّاخلمرّللشربّوّآالتّالقمارّللعبّوّالصلیبّوّالصنمّللتعبّ 12ّّ،مّعلیهبّاألثرّاحملرّ بقصدّترتّ 

 ه:یعلأوردَّّّثّ «ّهبما.

ّكغریهّمنّاألفعالّالبیّ.ّإذن،عل ّحترمیّالبیعّبالقصدّاملذكورّتقییدّبالّموجبّلهّتقییدّماّدلّ ّنّ إ» ع

ا(ّماّمّ )وّأّ-قالّأنّإيل-ّدّیثبتّلهّاملقیّ كّبإطالقّدلیلهّحّت ّإذاّحكمّالشارعّحبرمتهّوجبّالتمسّ 
وّنظریهاّّرمةّفهيّدعوىّجزافیة،ةّإىلّصورةّقصدّترتبّاآلثارّاحملمنّدعوىّانصرافّاألدلّ ّ:يفّاملنت

                                                           

 3ّ:1حاشیةّاملكاسب،10ّّ

ّالشهیديّللمکاسب.ّةيفّنسخ«ّّمبّاألثرّاحملرّ بقصدّترتّ ّ»کماّجاء12ّّّ
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ّمثالّاىلّذاتّالبعلع ّانصرافّأدلّ أنّیدّ  ّاالّ.ةّحترمیّالزنا یستدعيّّنصرافاتوّااللتزامّمبثلّهذه
یةّالبیعّماّیكونّموضوعاّحللّ ّنّ :ّأذيّیقتضیهّالنظرّالدقیقوّالّ »ّأضاف:َّّثّ «ّتأسیسّفقهّجدید.

18ّ«.بعینهّیكونّموضوعاّحلرمته

ألّن َاهر أدلّة تحريم بيع مثل الخمر منصرف إلى ما لو أراد ترتيب اآلثار »ّ:ةالثالث العبارة
ّ(31)صّ«ّالمحّرمة.

اّیتم ّيفّاجلملةّوّيفّبعضّاملواردإّ:ّ»يدیقالّالشه تةّوّمرّوّاملیكاالكتسابّببیعّاخلّ،ن هّلوّمت ّإن 
كونّاألثرّاحملر مّماّیّ:إذّمنهاّ؛اردم اّهناكّحنوانّمنّالفعلّاملتعل قّبهّالّمطلقاّوّيفّمجیعّاملّوّ،حنومها

بلّّ،غایةّالن درةّفإن ّاألكلّفیهاّبالن سبةّإىلّالت سمیدّيفّ؛منهّبالن سبةّإىلّاحملل لّنادراّجد اّمثلّالعذرة
رمةّاالكتسابّفیكونّاملعىنّال ذيّذكرهّحلّ.یصح ّيفّمثلهّدعوىّاالنصراف،ّفالیعد ّنفعااألكلّفیهاّال

صدّماّلیسّفیهّحمر مّآخرّغریّمتعل قّاالكتسابّوّاإلجارةّیقّ:وّمنهاّ.عنّالد لیلبالن سبةّإلیهّخالیاّ
اتی ةّّ،منهّترت بهّعلیه وّّكالت صویرّوّالغناءّوّهجاءّاملؤمنّوّالوالیةّمنّقبلّاجلائرّبناءّعل ّحرمتهاّالذ 

ّّ.غریّذلكّمنّاملكاسبّاحملر مة

ّالت عبریّالس املّعنّاخلدشةّأنّیقولّ ّكانّالفعلّاحملر مّفیّ«ت وص لّإىلّالفعلّاحملر مبقصدّال»فحق  عم ّما
ّملتعل قه ّمتعل قا ّكان ّما ّاالكتسابّو ّمتعل ق ّمسّ،بنفسه ّعدا ّالت قیید ّهذا ّعل  ّدلیل ّال ّلكن ألةّو

ّببعضّاملكاسبّاحملر مةّ-كماّعرفت-االنصرافّوّهوّ  11«ّ.خمتص 
ّيث التشريعمن حإاّل  ى تحريم المعاملةأّما لو قصد األثر المحّلل فال دليل عل »ّ:ةالعبارة الرابع

ّ(03ّّ)صّ«

ّّیكونّالتشریعال:ّ»يزّیالترّباحملق قّّقال دّبیعّهّمعترب،ّوّجمرّ منّغریّإحرازهّبوجّبااللتزامّحبكمّشرعيّ إال 
ّّشرعاًّّهتیلتزمانّبصحّ الّاملتبایعنیّنّ حیثّإّیكونّتشریعا؛الّفرضّفسادهّاخلمرّمثالّمع یكونّحّت 

                                                           

 09-0ّ:41ّمصباحّالفقاهةّ،18ّّ

 02-0ّ:08دایةّالطالبّإيلّأسرارّاملكاسب،ّه11ّ
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وّّتشریعا،ّبلّغایتهّإقدامهماّعل ّالبیعّمعّعلمهماّببطالنه،ّنظریّبیعّالغاصبّلنفسه،البناءّاملزبورّ
ّّینسباهناّاىلّالشرعالّةّيفّبنائهماّوماّیلتزمانّبامللكیّ أهنّ ّ:احلاصل 16ّ«ریعا.یكونّتشحّت 

ة علي بول غير مأکول اللحم بال خالف َاهرًا لحرمته و حرم المعاوضي»: ةالخامسالعبارة 
عدم اإلنتفاع به منفعة محّللة مقصودة في ما عدا بعض أفراده کبول اإلبل الجاّللة أو  نجاسته و
ّ(02ّ)صّ«ّالموطوئة

 يفّهذهّالعبارةّثالثّجهاتّللتکل م:ّ

ّ:ّمیانّاملقصودّمنّالتحّریبّيفي األّول ةالجه

مةّاألنصاريّهناّوّيفّاملسائلّاآلتیةّخلطّبنیّّ:ّ»ياخلوئّالسی دّقال حلرمةّالتكلیفی ةّوّايفّكالمّالعال 
ّمنّالنجاسةّوّاحلرمةّوّعدمّجوازّاالنتفاعّهباّدلیالّعلیهماّمعّ ّكال  احلرمةّالوضعی ة.ّفقدّجعلّهنا

13ّ«نیّدلیالنّعل ّاحلرمةّالتكلیفی ةّوّالثالثّدلیلّعل ّاحلرمةّالوضعی ة.األو لّأنّ 

 :ةالثریّاحتماالتّثيفّمرجعّاالستثناءّاألخّ:يفّبیانّاملستثينّمنهّفیهاالجهة الثانية 

ّ ّيفّحاشیة ّما ّاحملق قّاألو ل: ّقال: ّاستثناءّمنّصدرّالكالمّأعينّقوله:ّ»اإلیرواين، ّهذا حیرمّ»لعل 
ّمّمشولّاإلمجاعّاملنقولّعل ّجوازّبیعّبولّاإلبلّلهّوبتوهّ «ّاملعاوضةّعل ّبولّغریّمأكولّاللحم.

12ّّّ«إنّحرمّشربه.

                                                           
 03ّ:3إرشادّالطالبّإىلّالتعلیقةّعل ّاملكاسب،16ّّ
 0ّّ:40مصباحّالفقاهة،13ّّ
ّکتابّاملکاسب،12ّّ  0ّ:4حاشیة
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ّكّو لیسّألبوالّماّّأي«ّوّعدمّاالنتفاعّبه.»نهّاستثناءّمنّقوله:ّالثاين:ّماّيفّمصباحّالفقاهة،ّوّهو
ّوّإنّحرمّشربهّ ّمنفعةّظاهرة ّله ّفإن  ّأوّاملوطوءة؛ لة ّبولّاإلبلّاجلال  ّنفعّظاهرّإال  الّیؤكلّحلمه

11ّّلنجاسته.

لةّوّاملوطوءةّ ّكونّبولّاجلال  الثالث:ّأنّیكونّاستثناءّمنّصدرّالكالمّأیضاّوّلكنّبلحاظّعدم
11ّذّاملتیق نّمنّجناسةّبولّماّحرمّأكلهّجناسةّبولّماّحرمّأكلهّذاتا،ّالّماّحرمّبالعرض.جنسا؛ّإ

ّيفّاإلیرادّعلیها:ّالجهة الثالثة 

ّ،حرمةّشرهباّألو لاّعل ّبطالنّبیعّاألبوالّالنجسةّبوجوهّثالثة:ّاستدلّ »ّالتربیزي:ّّالشیخّهایأوردّعل
الثاينّجناستهاّوّّوّجيوزّبیعهّوّشراؤه.ارّأكلهّأوّشربه،ّالعنه،ّباعتبّاملنهيّ ّمّمنّأنّ فیدخلّفیماّتقدّ 

وّّ.قدّذكرّيفّحدیثّحتفّالعقولّعدمّجوازّبیعّأقسامّالنجس،ّوّالوجهانّضعیفانّعل ّماّمرّ 
 عنهاّبالقیمة.ّیةّاملعرب ّّیكونّهلاّاملالّ لّللعقالءّيفّاألبوالّالنجسةّحّت ّالثالثّعدمّالغرضّاحمللّ 

جوازّبیعهاّهوّهذاّالوجه،ّوّهبذاّیظهرّعدمّالفرقّبینهاّوّبنیّبولّاإلبلّوّالصحیحّيفّعدمّّ:أقول
نهاّم اّیةّفیهاّفعاًل.ّوّماّیظهرّمنّاملصن فّمنّاملیلّإيلّالتفصیلّببنیّاألبوالّالطاهرةّالنتفاءّاملالیّ 

ّشربّکل ّواحدّمنهماّماّملّیکنّحبیثّیبذلّباعتبارهّاملالّالّالمیکنّاملساعدةّعلیها؛ یصح حّفإن 
التأکلوا »البیع،ّبلّیکونّمتل کّاملالّبإزائهاّمنّأکلهّبالباطلّاحملکومّبالفسادّيفّظاهرّقولهّتعايلّ

16ّ«ّ«أموالکم بينکم بالباطل إاّل أن تکون تجارة

ما عدا بول اإلبل من أبوال ما يوکل لحمه المحکوم بطهارتها عند المشهور »ة: العبارة السادس
ّ(08)صّ«ّتيارا ... فالظاهر جواز بيعهاإن قلنا بجواز شربها اخ

                                                           
0ّ:40ّمصباحّالفقاهة،11ّّ

3ّ:32ّغایةّاآلمالّيفّشرحّكتابّاملكاسب،11ّّ

03ّّ-0ّ:01ّإرشادّالطالبّإيلّالتعلیقةّعليّاملکاسب،16ّّ



 

22 

 

ّمنفعًةّ»قالّاإلیرواين:ّ الخيتلفّاحلالّبذلک،ّسواءّقلناّجبوازّالشربّأوّملّنقل؛ّإذّالشربّالیعد 
للبولّکماّالیعد ّاألکلّمنفعًةّللر وث.ّوّقدّاعرتفّاملصن فّيفّماّیأيتّبذلکّوّکذلکّصر حّبذلکّ

فعةّجهّالتعلیقّهناّبعدّعدمّاناطةّحکمّاملعاملةّعندهّباملنيفّالطنی،ّوّبعدّهذینّاإلعرتافنیّفماّّو
10ّ«الغریّاملقصودة.

حّرم  إّن الّله إذا»لكن الموجود من النبوّي في باب األطعمة من الخالف:  »ّة:العبارة السابع
ّ(01)صّّ««ء حّرم ثمنهأكل شي

ا12ّّ،«أكل»ل ّلفظةّن ّالروایةّيفّكتبّاملسانیدّوّاحلدیثّمشتملةّعا»قالّالشیخّالسبحاين:ّ غریّأهن 
يفّ«ّاألكل»،ّفعل ّفرضّصح ةّوجودّ...18ّّناّاالستداللیةّبدونّهذاّالقید.مرویةّيفّكتبّأصحاب

ّالل هّإذاّحر مّأكلّشيّالروایةّ... ّتقد....ّلألكلّحر مَّّثنه،ّّءّمعدّ یكونّاملراد:ّإن  ّكل  ّ،یروّعل 
ّالروای ّاإلّرفهذه ّوجود ّو ّالسند، ّفقدان ّألجل ّيفة ّالسال ّاجلابر، ّعدم ّو ّاالعتمّمجیعها، ادّمیكن

11ّ«علیها

ّرم أكل إّن الّله إذا ح»الموجود من النبوّي في باب األطعمة من الخالف: ّلكنّ »ة: العبارة الثامن
: بلزوم -و الجواب عنه مع ضعفه، و عدم الجابر له سندًا و داللة؛لقصورها«. ء حّرم ثمنهشي

ّ(23و26ّّ)صّ«ّتخصيص األكثر.

إن ّقولهّ»بقوله:ّّيدیهاّالشهأوضح ّ.للجوابّخلربی ةيفّحمل ّالر فعّعل ّاّ«بلزوم تخصيص األكثر»َّثّ 
بد ّمنّالط رحّال،ّفأن ّفیهّلزومّختصیصّاألكثرّ-مضافاّإىلّماّذكرّمنّالض عف-یعينّوّاجلوابّعنهّ
ّكلمةّيفّقولهّّ.أوّالت أویلّمباّذكرنا ل ّماّيفّبناءّعّوّأم ا«.ّمع ضعفه»هذاّبناءّعل ّصح ةّوجود

                                                           
ّکتابّاملکاسب،10ّّ  0ّ:4حاشیة

 0ّ:001؛ّعوايلّالآليل،094ّّو0ّ:032ّّ؛ّمسندّأمحد،0ّ:010ّسننّأىبّداود،12ّّ

 004النزوع:ّّة؛ّغنی0ّ:101ّاملؤتلفّمنّاملختلفّبنیّأئمةّالسلف،ّ؛1ّ:381ّّاخلالف،18ّّ

 40-44املواهبّيفّحتریرّأحكامّاملكاسب،ّص:11ّّ
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ربّلهّقولهّفاخلّ«مع»بعضّالن سخّاملصح حةّمنّالض ربّعلیهاّوّعل ّماّيفّاآلخرّمنّحینئذّبدلّ
66ّ«.الت قدیرینّخيف ّعل ن ّيفّالعبارةّماّالفإّ؛متعل قاّللقصور.ّفتأم لّ«بلزوم»وّیكونّّ«ضعفه»

خير من  لجعفري أبوال اإلبلعليه قوله )عليه السالم( في رواية ا كما يدلّ   »ّة:تاسعالعبارة ال
ّ(00)صّ«ّّألبانها

اللّهباّعل ّفّعلیهّاالستدف(ّ)رمحهّاهلل(ّذیلّالروایةّوّهوّماّیتوقّ ملّیذكرّ)املصنّ :ّ»املامقاينّقال
ّالقدرّال ذيّذكرهّمنهاّجمملّحمتملّألمرین؛ّألنّ ّألنّ ّ؛جوازّشربّأبوالّاإلبل.ّوّذلك ّكهذا ماّه

،ّمنّحیثّافیستفادّمنهّجوازّشربّأبواهلّ،ترجیحّأبواهلاّعل ّألباهناّإلفادةّنّیكونّقدّصدرحیتملّأ
ّمنّألباهناّوّهيّمّ هنّ إ ّكانتّخریا ّإذا ّقطعاا ّكانّشربّاألبوالّجائزا كذلك(ّ؛ّ)اّجيوزّشربهّقطعا

رادّ)رمحهّاهلل(ّاّأةّعمّ ألباهنا،ّوّ)حینئذ(ّفتصریّالروایةّأجنبیّ ّنّیكونّقدّصدرّيفّمقامّذمّ حیتملّأ
ّانّ االس ّ)الظاهر( ّو ّعلیه. ّكتابّتداللّهبا ّيف ّقدّرواها ّو ّاعتمدّيفّاالستداللّعل ّذیلّالر وایة ه

أبوالّ»ُسعتّأباّاحلسنّموس ّ)علیهّالسالم(ّیقولّّ:األطعمةّمنّالوسائلّبتمامهاّعنّاجلعفريّقال
ّ«اإلبلّخریّمنّألباهناّوّجيعلّالل هّالشفاءّيفّألباهنا.

ّكانّيفّألبّ ّكانّأبواهلاّخریاّمنهاّملّیسرّاحتمالّذمّ وّذلكّألنهّإذا ّّاأللبانّوّاهناّالشفاءّو نّّأتعنی 
63ّ«یكونّاملرادّمدحّاألبوالّبإباحتهاّوّوجودّالشفاء.

 ق و التأمليالتحق

                                                           
 0ّ:09سب،ّهدایةّالطالبّإيلّأسرارّاملكا66ّ

0ّ:03ّغایةّاآلمالّيفّشرحّكتابّاملكاسب،63ّ

 ل،ّإنّشاءّاهلل.دةّتأيتّيفّالتحقیقّوّالتأمّ وّحولّهذاّاخلربّنکاتّجیّ 
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األنصاّریقالّشّ:األو لّاملبحث في الفقه المنسوب إلى موالنا الرضا صلوات الّله و سالمه :ّ»يخنّا
كّل مأمور به على العباد و قوام لهم في أُمورهم من وجوه الصالح   اعلم رحمك الّله أنّ »عليه: 

ّّ(00)صّ«ّ... 

 :هاّأربعّأقوالأمهّ هذاّالكتاب.ّاختلفتّاآلراءّوّاألقوالّحولّ

ّالرضاّيبنّموسّيعلهّمنّمنشئاتّأنّ منّّهیإلّيثّالنوّراحملدّ وّّمةّاجمللسيذهبّالعال ّماّّاألول:
61ّاجع.رّی.ّمنّشاءّفلةدیّ جّراداتیبإّهیعلّياخلوئّالسی دّلکنّأورد62ّ.)ع(

61ّ.کونّموضوعایبعدّأنّیوّالّاملؤل فّجمهولأن ّّهّصاحبّالفصولّمنیإلّماّذهبّ:الثاين

ّاصله:حّ-ضایأّستاذهّاألوّینقلّهذاّالرأيّعنّشیخّ-صاحبّریاضّالعلماءّهّیإلذهبّّماّالثالث:
بنّّينّموسبّيّ املعروفّبعلّصدوقموس ّبنّبابویهّالقميّ)والدّالّبنّنیحسبنّّهّرسالةّعليّ أنّ 

ّإىلّولدههیبابّو ّإىلّالرضا)ع(( ّوّانتسابه ّمنّاشرتاّ، لهّّدلّ وّاستّ.كّاُسهّمعّاسمّاإلمام)ع(نشأ
حیضرهّالفقیه،ّالّمنها:ّموافقةّأكثرّعباراتهّملاّذكرهّالصدوقّأبوّجعفرّبنّبابویه،ّيفّكتابّمنّبوجوه:

66ّلیه.منّغریّسند،ّوّماّیذكرهّوالدهّيفّرسالتهّإ

بنّعليّم دّحمل«ّالتكلیف»الكتابّهوّنفسّكتابّّنّ أحسنّالصدرّمنّّالسی دّهیماّذهبّإلّالرابع:
60ّسةّبلعنه.وردتّالتوقیعاتّالشریفةّمنّالناحیةّاملقدّ ّال ذيّالشلمغاين

                                                           
0ّ:00ّّحبارّاالنوار62ّّ

04ّ-0ّ:02ّمصباحّالفقاهةّ،61ّّ

 400-040الفصولّالغرویة:61ّّ

0ّ:40ّریاضّالعلماء66ّّ

 348فصلّالقضاء:60ّّ
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ّالثاين ّشّ:املبحث ّاألنصاّریقال ّ»يخنا  م للقاضي نعمان المصري عنعن دعائم اإلسال:
 الل من البيوع كّل ما كان حالاًل من المأكول و المشروب و غير ذلكإّن الح: »الصادق)ع(

-31)صّ«هو قوام للناس و يباح لهم االنتفاع، و ما كان محّرماً أصله منهّياً عنه لم يجز بيعهمّما 
32)ّ

إلسالمّاّمكانةّأيبّحنیفةّالنعمانّصاحبّكتابّدعائمّهّالّشبهةّيفّعلوّ ن ّأّإيلّياخلوئّالسی دّذهب
ّكتبّالرجالهّيفّالعلمّوّالفضلّوّالفقهّوّاحلدیثّعل ّماّنطقتّبهّالوّنبوغ كماّالّّ،تواریخّو

ّكانّمالكيّاألصلّفتبصّ فإنّ ّ؛اّيفّاجلملةشبهةّيفّكونهّإمامیّ  ّاّرّوّصارّشیعیّ ه یقتضیهّّال ذيّنّ أإال 
ل ّتقدیرّعّوّ.اثىنّعشریّ حّبكونهّثقةّوّالّإاّملّجندّبعدّالفحصّوّالبحثّمنّیصرّ إنّ ّ:اإلنصاف

ّكونهّإمامیّ  ّاثىنّعشریّ تسلیمّوثاقتهّو ّكتابهّعنّسلكّاألخبارّاملالفّ،اا ّاحتواه ّ،رسلةخيرجّبذلكّما
عتربةّمّاجنبارهّبالشهرةّأوّمبوافقةّأكثرّروایاتهّلروایاتّالكتبّاملوّأماّتوهّ ّیتهّلإلرسال.فتسقطّحجّ 

ّأّوّمنّالواضحّمّجواهبماّيفّذیلّروایةّحتفّالعقول.فقدّتقدّ  بّدعائمّةّعندّصاحثبوتّالصحّ ن 
فیهّماّّوّاحلقّ ّ.هّحنننكتفيّبالّیوجبّثبوهتاّعندناّالحتمالّاكتفائهّيفّتصحیحّالروایةّمبااإلسالمّال

اّّروایاتهأن ّّذكرهّاجمللسيّيفّالبحار 62ّتصلحّللتأكیدّوّالتأییدّفقط.إن 

حّرم  إّن الّله إذا حّرم شيئاً »و في النبوّي المشهور: :ّ»ّيخناّاألنصاّریقالّشّ:املبحثّالثالث
ّّ(31)صّ«ّ«ثمنه

نةّضمّ وّإنّاشتهرتّروایتهّيفّألسنةّأصحابناّيفّكتبهمّقدمیاّوّحدیثاّمتّالنبويّ ّ:ّ»اخلوئيّالسی دّقال
ّّتارةّوّبدوهناّأخرىّ«أكل»لكلمةّ مّأخذوهّوّالعذرّفیهّأهنّ ّ.همّمشرتكونّيفّنقلهّمرسالكلّ أن ّّإال 

ّكتبّالعامّ  ّّجودهّيفّأصوهلم.ّوّحیثّأثبتنالعدمّّو68ّةمن الصحیحّعندهمّهوّماّاشتملّعل ّّأن 

                                                           
 09ّ-01ّّ:3مصباحّالفقاهةّ،62ّّ

جالساّعندّالركنّفرفعّبصرهّاىلّالسماءّفضحكّوّقال:ّلعنّالل هّ«ّص»عنّابنّعباسّقال:ّرأیتّرسولّالل ه68ّّ
ءّحرمّعلیهمّانّالل هّحرمّعلیهمّالشحومّفباعوهاّوّأكلواّأَّثاهناّانّالل هّإذاّحرمّعل ّقومّأكلّشيّ-ثالثاّ-الیهود

0ّ:302ّ؛ّاملستدرك،0ّ:032َّّثنه.ّمسندّأمحد،ّ
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ملشهورّاّفلمّیبقّلناّوثوقّبكونّالنبويّ ّ،إذنّالزمّعلیناّمالحظةّماّثبتّعندهم.كانّالّّ«أكل»كلمةّ
ّفكیفّباجنبارّضعفهّبعملّاملشهور.ّ،روایة

كانّّّ«أكل»شتمالّالروایةّعل ّكلمةّةّااخلاصّ ةّوّالثابتّعندّالعامّ أن ّّاّداللته ّفبعدّماّعرفتمّ ]وّأ
ّکّ؛حیرمّبیعهالّمنّاألمورّحیرمّأكلهّوّكثریاًّّّنّ ؛ّفإعندّالفریقنیّعمومهّمرتوكاًّ وّّوازّبیعّاآلدميج...

ّورّوّحنوها.ّالسنّ 

ّثبوتّالنبويّ )تبيين ّّعل ّالنحوّاملعروفّملّجيزّالعملّبهّ(ّلوّفرضنا سالّوّعدمّاجنبارهّلإلّرأیضًا
ّوّذلكّ،اهرةّوّغریهبالشّ  رمیّمجیعّمنافعّحتّاّأنّیرادّبهمّ یستلزمّحترمیَّّثنه:ّإّال ذيّءالشيّحترمی؛ّألن 

ّالظاهرةمّ ءّوّإذلكّالشي ّحترمیّمنافعه ّوّلوّمنّبعضّاجلهاتمّ وّإّا ّالنادرة ّحترمیّمنافعه فعل ّّ.ا
حیرمّمجیعّمنافعهّّماّنّ لقوهلمّبأّ؛ملذهبّالشیعةّاًّوّموافقّفاملعىنّوّإنّكانّوجیهاًّّ،نیاألو لّاالحتمالنی

ّّأوّمنافعهّالظاهرةّحیرمّبیعه ّإال  وّذلكّّ.مشكلّ،إثباتّاعتمادهمّيفّفتیاهمّبذلكّعل ّالنبويّ أن 
ةّيفّتبارّاملالیّ بلّهوّماّسیأيتّيفّالبیعّمنّاعّ،مستندهمّيفّتلكّالفتیاّلیسّهوّالنبويّ ّللوثوقّبأنّ 
اّّةّاألشیاءمالیّ ّألنّ ّ؛العوضنی ّ.نافسهمّفیهااملنافعّاملوجودةّفیهاّاملوجبةّلرغبةّالعقالءّوّتّهيّباعتبارإن 

ةّهرةّفتوائیّ فلیستّهناّشّ،إذنّ.ةتكونّلهّمالیّ الّجلمیعّاملنافعّأوّللمنافعّالظاهرةّفماّیكونّعدمیاًّ
اّّ،حاباألصّبناءّعل ّاجنبارّضعفّاخلربّبعملّ،هألنّ ّ؛مستندةّاىلّالنبويّلتوجبّاجنباره یكونّإن 

ّصرّالدلیلّلفتیاهمّبذلكّاخلربّالضعیفّوّملّیكنّيفّالبنیّماّیصلحّالستنادهمّالیه.فیماّاحن

ّفتیاهم.ّفتحص لبّتوجبّفسادّالبیعّعندّاملشهورّلیحتملّاجنبارّالنبويّ الّاّعل ّالثالث(ّفاحلرمةمّ )وّأ
ّلّالّبّ،يفّاملسائلّاآلتیةّدلیالًّصن فّاليتّذكرهاّاملالعام ةّءّمنّالروایاتّیكونّشيالّهن ّأ كل ّّيّفبد 

ّكانّفیهاّماّیدلّ ؛ّفإمسألةّمنّمالحظةّمداركها ّّعل ّاملنعّأخذّبهّوّن عل ّّةفالعموماتّالدالّ إال 
61ّ«مة.حمكّ ّ،«َعْنَّتراضٍّّجِتاَرةًّ»وّّ«َأْوُفواّبِاْلُعُقودِّ»وّّ«َأَحلَّّالل ُهّاْلَبْیعَّ»كقولهّتعاىلّّّ،ةّالعقودصحّ 

                                                           
00ّ-0ّ:03،ّةمصباحّالفقاه61ّ
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مع إمكان التمثيل للمستحّب بمثل الزراعة و الرعي مّما ّ»ّ:يخناّاألنصاّریفالّشّ:املبحثّالرابع
ّ«ندب إليه الشرع، و للواجب بالصناعة الواجبة كفاية، خصوصاً إذا تعّذر قيام الغير به، فتأّمل.

ّ(31ّّ)ص

ّواّينیاإلمامّاخلمّالسی دّهیأوردّعلّ ّماّعد  غریّوجیه؛بأن  ّّجباًّ ،ّوّلوّّشرعاًّّةًّتصریّواجبالّالتجارةألن 
لیهّهبا،ّملاّحق قّيفّحمل هّمنّعدمّوجوبّماّیتوق فّعّریقّيفّحتصیلّقوتّالعیالّمنحصراًّانّالطك

ّّالواجب املقد ماتّالوجودی ة،ّوّعل ّفرضّوجوبّماّیتوق فّعلیه،ّیتعل قّالوجوبّبعنوانّآخرّحّت 
06ّّ.غریّعنوانّذواتّاملوقوفّعلیها

فضالّعنّّ،بیعّاألبوالّالنجسةّوضعاّل ّحرمةهّالّدلیلّعأنّ ّاخلوئيّالسی دّذكراملبحثّاخلامس:ّ
تّمتعارفةّزمانّيتّكانكّمالّالغریّالّ اآلیةّاملباركةّناظرةّإىلّأسبابّمتلّ ّنّ حرمتهّتكلیفا،ّوّذلك؛ّفإ

ّ.عنّتراضّّالتجارةهاّباطلة،ّإال ّتلكّاألسبابّكلّ ّنّ ،ّوّأة،ّمنّبیعّاحلصاةّوّالقمارّوّحنومهااجلاهلیّ 
نّمثلّتلكّاجلهة،ّفلیستّاآلیةّيفّمقامّبیاّ،ةّيفّاملبیعاملالیّ ّ«التجارةّعنّتراض»هّیعتربّيفّاّأنّ وّأمّ 

ّذكرّأنّ َّّثّ ّا.یائهّسفهّالیكونّبذلهّاملالّبإّزقّغرضّاملشرتىّباملبیعّحّت ّةّالبیعّتعلّ بلّیكفيّيفّصحّ 
ّیعّالسفیه.،ّبلّالدلیلّدلّعل ّبطالنّبهّالّدلیلّعل ّبطالنّالبیعّالسفه ّ یعترب،ّفإنّ هذاّأیضاّال

ّكسائرّالعناوینّالّ ّوّفیه:ّأنّ ّ يفّخطاباتّّقّهباّاحلكمّالشرعييتّتعلّ عنوانّأكلّمالّالغریّبالباطل
لّاخلطابّعل ّمحّفإنّ ّانّاملوضوعّبنحوّالقضیةّاحلقیقیة؛يفّكونّمدلوهلاّثبوتّاحلكمّلعنّوّ،الشارع

ّاخل ّالقضیة ّلعنوانّبنحو ّالعنوانّمشثبوتّاحلكم ّأوّعل ّأخذ ّإارجیة هوّّىلّعنوانّآخرّیكونریا
03ّاملوضوعّيفّاحلقیقةّحیتاجّإىلّقرینة.

یكونّّقكّمالّالغریّبالباطلّيفّاعتبارّالعقالءّفیماّإذاّحتقّ عنوانّمتلّ ّظاهرّاآلیةّهوّأنّ ّوّاحلاصل:ّانّ 
ألبوالّفضالّعنّا-كّاملالّبإزاءّبولّاحلمارّمثالّحمكوماّبالفسادّشرعا،ّوّصدقّالعنوانّعل ّمتلّ 

                                                           
0ّ:3ّاملكاسبّاحملر مة،06ّّ
 0ّ:01إرشادّالطالبّإىلّالتعلیقّعل ّاملكاسب،03ّّ
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ّكبولّالكلبالن ه،ّفضالّعنّكمّحبلّ ّحیل،ّوّمعهّالحیصلّفیهّعنوانّالبیعّحّت ّحیتاجّإىلّتأمّ الّ-جسة
ّعنوانّالتجارةّعنّتراض.

ّ ّاألنصاري: ّقالّشیخنا ن كما عليه جماعة م  ،إن قلنا بجواز شربها اختياراً »املبحثّالسادس:
(38ّ)صّّ«اهر جواز بيعها. فالظ ،و المتأّخرين، بل عن المرتضى دعوى اإلجماع عليه القدماء
یؤكلّحلمه 212مسألةّ]»کذلک:ّّّياملرتضّالسی دّکالم نفرادّلّاقبلّالتأمّ ّاّیظنّ وّمّ ّ ّ]شربّبولّمّا

ّكلّ  أوّلغریه.ّّاّللتداويإمّ ّ؛ماّأكلّحلمهّمنّالبهائمّاإلمامیةّبه:ّالقولّبتحلیلّشربّأبوالّاإلبل،ّو
بنهّاألصلّفیماّیؤكلّحلمهّأوّیشربّلّأنّ ،ّداعّاملرتدّ ةّمذهبنا:ّبعدّاإلمجعل ّصحّ ّذيّیدلّ وّالّ ...ّ

مهّمنّوکلّحلیجوازّشربّبولّماّيعلّياملرتضّالسی دّإمجاعّيةّدعّواستفاد62ّ«.اإلباحةّ،يفّالعقل
01ّ.ضّلهّاملامقاينتعرّ ّا.مشکلّجدّ ّهذهّالعبارة

سها على ياو التداوي بها لبعض األوجاع ال يوجب ق »املبحثّالسابع:ّقالّشیخناّاألنصاري:ّ
ّ(08ّ)صّّ«ء عليها، لالنتفاع به في بعض األوقات.األدوية و العقاقير؛ ألنّه يوجب قياس كّل شي

لتداويّهباّاّألنّ ّ؛ف،ّوّذلكبّصدورهّمنّاملصنّ اّالیرتقّ هذاّالكالمّبظاهرهّمّ »اخلوئي:ّّالسی دّقال
ّكانتّجنسة،ّفكذجيوزّبیعهاّحّت ّّلبعضّاألوجاعّجيعلهاّمصداقاّلعنوانّاألدویة،ّفكما لكّجيوزّّإذا

ّيّعل ّأفرادهّغریّمربوطّبالقیاس.ّوّانطباقّالكلّ ّ.بیعّاألبوالّمطلقاّلكوهناّمصداقاّلالدویة

عل ّحسبّاحلاالتّمالیّ ّوّتوضیحّذلك:ّانّ  ةّاألشیاءّتدورّعل ّرغباتّالناسّبلحاظّحاجاهتمّإلیهّا
ّيتّألجلهاّحیتاجّاإلنسانّإىلّاألدویةّوالتّالّ املرضّمنّاحلاّنّ يفّأوّاألزمنةّوّاألمكنة،ّوّالّشبهةّ

ّكانتّاألبوالّعندّالعرفّمنّاألدویةّوّیعدّ ّ...ّ،العقاقری ّّمنّاألموالّيفّغریّحالّاملرضّكانتّفإذا
01ّ«كسائرّاألدویةّاليتّحیتاجّإلیهاّالناسّيفّحالّاملرضّوّالّجمالّلتفریقهاّعنها.

                                                           
 303االنتصارّيفّانفراداتّاإلمامیة:02ّّ
 00-0ّ:04غایةّاآلمال،01ّّ

 49ّ-0ّ:31ّمصباحّالفقاهةّ،01ّّ
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ة في رواي کما يدّل عليه قوله )ع(  لجواز شربه اختياراً  إّما»ّ:ّقالّشیخناّاألنصاري:ّاملبحثّالثامن
ّ(00ّ)صّ«ّ«ّأبوال اإلبل خير من ألبانها» الجعفري

ّم:يفّهذهّالعبارةّثالثةّجهاتّللتکلّ 

ّاألو لّقتنی:یطلقّاجلعفرىّعل ّث:ّ»اخلوانساريّ ّاإلماميّ ّیانّاملرادّمنّاجلعفري:ّقاليفّبّیلاألّوّاجلهة
اهدّشّ-عل ّماّحكيّعنّالش هیدّالثاين-ّاألو لّسلیمانّبنّجعفر.ّوداودّبنّالقاسمّوّاآلخرّ

ّالعسكرىّوّصاحبّاألمر ّاهلاديّو ّو ّاجلواد ّو ّالر ضا ّمنهم ّمنّاألئم ة ّالثاينّمنّّ)ع(.مجاعة و
ّ.عنهّةّاملرويّ وّاملرادّهناّسلیمانّبنّجعفرّبقرین06ّ«بّالكاظمّوّالر ضا)ع(.ّاصحا

ّدّهذهّالروایة:ّاجلهةّالثانیةّيفّاإلیرادّعليّسن

ّکذلک:ّحمم دّبنّیعقوبّعنّحمم د  ،َّعْنّْبُنّحَیْىي،َّعْنَّأمْحََدّْبِنّحمم دّْبِنِّعیسّأصلّهذهّالروایة
حلسنَّبْكِرّْبِنَّصاِلٍح،َّعِنّاجلَْْعَفرِيِّ،ّقَاَل:ُّسَِْعُتّأَبَاّاحلََْسِنُّموس ّعلیهّالسالمّیـَُقوُلّقال:ُّسعتّأباّا

لروایةّضعیفهّهذهّاّ«الّاإلبلّخریّمنّألباهناّوّجيعلّالل هّالشفاءّيفّألباهنا.أبّو»یقول:ّ«ّع»موس ّ
ّاحلسنّموس ّيبة،ّروىّعنّأموىلّبينّضبّ ّالرازيّصاحلّبكرّبن»سنداًّلبكرّبنّصاحل.ّقالّالنجاشي:ّ

 00ّ.«علیهّالسالم،ّضعیف

ّاجلهةّالثالثةّيفّحکمّشربّبولّمأکولّاللحم،ّخصوصاّشربّبولّاإلبل:ّّ

قدّوقعّاخلالفّبنیّأعاظمّاألصحابّيفّجوازّشربّأبوالّماّیؤكلّحلمهّحالّ»اخلوئي:ّّالسی دّالق
ّكثریّاىلّاجلواز،ّوّمجاعةّأخرىّإىلّاحلرمةّوّهوّاحلقّ  فهومّ،ّملاالختیارّوّعدمّجوازه،ّوّذهبّمجع

                                                           
6ّاحلاشیةّاألوىلّعل ّاملكاسب:ّاملکاسب،ّّةحاشی06ّ

901ّالفهرس:00ّّ
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ّكماّتدلّ ؛ّفإنّ 02ارقةّعمّ موثّ  اتّأخرىّةّروایعل ّذلكّأیضاّعدّ ّهّیدلّعل ّحرمةّشرهباّلغریّالتداوي،
ّوّالعامّ منّاخلاصّ  ّة ّعل ّجوازّشربّأبوالّة. ّروایةّقربّاالسنادّتدل  نعم،ّهناكّروایتانّإحدامها

ّعل ّجوازّشربّبولّاإلبلّمطلقاّوّ مأكولّاللحمّعل ّوجهّاإلطالقّوّالثانیةّروایةّاجلعفريّتدل 
ّانهّخریّمنّلبنه.

اىلّضعفّسندیهما، ّئذّفیختصّ قییدهّمبفهومّموثقةّعم ارّاملتقد مة،ّوّحینأن هّالبد ّمنّتّ)وّفیه(ّمضافّا
جوازّشرهباّبالتداويّفقط،ّعل ّأن ّروایةّاجلعفريّلیستّبصددّبیانّاجلوازّالتكلیفي،ّبلّهيّمسوقةّ

ّیتداوىّ ّأبوالّاإلبلّم ا ّعل ّذلكّقوله)ع(إىلّبیانّالوجهةّالطب یةّوّأن  ّالناسّوّیدل  ّذیلّيفّهبا
08ّّ«.«ّه الشفاء في ألبانهاو يجعل اللّ »الروایة:ّ

ّّ

                                                           

ِدّْبِنَّأمْحََدّْبن02ِّّ ُدّْبُنّاحلََْسِنّبِِإْسَناِدِهَّعْنّحُمَمَّ ِقّْبِنَّعْنَّأمْحََدّْبِنّاحلََْسِنَّعنّّْحَیْىَيّّحُمَمَّ َّعْمرِوّْبِنَّسِعیٍدَّعْنُّمَصدِّ
ّحُمَْتاجاًِّإلَْیهَِّّكانَِّّّإنُّْهّالرَُّجُلّقَاَل:َّقِرَّیْشَربَُّصَدَقَةَّعْنَّعمَّاِرّْبِنُّموَس َّعْنَّأيبَّعْبِدّاللَِّه)ع(ّقَاَل:ُّسِئَلَّعْنّبـَْوِلّاْلبَـّ

ِبِلَّوّاْلَغَنِم.یـََتَداَوىّبِِهّ ّّشربُه.َكَذِلَكّبـَْوُلّاإْلِ

0ّ:083ّالتهذیب،ّ

ّظاهرّالشرطّيفّموث قةّعمارّاختصاصّاحلل یةّبصورةّاالحتیاجّللت داوي؛ّإذّالقیدّوّالشرطّيفّكالمّاإلمامّالّ ان 
ّوي.الرا

42ّ-0ّ،48مصباحّالفقاهة،ّج08ّّ
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 (22 يإل 21)ص  ةع العذر يب يعل ةالمعاوض
قّیلتحقمباحثّمعروضةّلّةثالثتضم نّیّوّيخناّاألعظمّاألنصاّریباراتّلشعّسبعّيعلّشتملّهذای
ّ:ّالتأم لوّ

 ينعم، ف «ثمن العذرة من السحت»ب يعقوب بن شعية يه ... روايعل دلّ يو »ّ:ّیلاألو  العبارة
عذرة  يلع األّول نهما بحمليخ بيو جمع الش«. ع العذرةيال بأس بب»بن المضارب  دمحمّ  ةيروا

رها يغ يعذرة اإلنسان و َاهر ف يف نصّ  األّول ألنّ  هو لعلّ  .عذرة البهائم يعل ياإلنسان و الثان
 (04)صّ«ّيبعکس الخبر الثان

هوّوجودّماّّظّمت حدّيفّاملقامنیغرضهّمنّالنصوصی ةّوّالظهورّمعّأن ّالل ف»قولهّبّرواينیاإلّاأوضحه
01ّّّ«ّ.هوّمتیق نّاالندراجّيفّكل ّمنّالروایتنیّوّلوّمبناسبةّاحلكمّفیهماّالّباقتضاءّمنّلفظیهما

منهماّّكانتّلكلّ ّّاّجيريّفیمااجلمعّالعريفّبنیّالدلیلنیّإنّ ّإنّ »ّبقوله:ّّياخلوئّالسی دّاهیوّأوردّعل
ّكاقرینیّ  تحباب،ّوّعل ّاالسّاألو لّجلمعّبنیّاألمرّوّالرتخیص،ّحبملةّلرفعّالیدّعنّظهورّاآلخر،

ّكماّفیماّحننّفیه؛ّفإنّ  مواردّّهّمنّأوضحهذاّخبالفّماّإذاّوردّالنفيّوّاإلثباتّعل ّموردّواحد،
26ّ«املتعارضنی.

 إّن الجمع بين الحكمين في كالم واحد لمخاطب واحد، يدّل على أّن تعارض »:ّةيالعبارة الثان
)صّ«ّ.يرجع فيه إلى المرّجحات الّسندية أو الخارجيةمن حيث الّداللة، فالإاّل  يسل 23يناألّول
03)ّ

ّرفعّالیدّعنّقواعدّبابّالتعارضإّ:ّ»ماّحمص لهّينیاإلمامّاخلمّالسی دّقال بعدّإحرازّّّإال ّّجيوزالّن 
نقلّّكونّروایةُّساعةّصادرةّيفّجملسّواحدّملخاطبّواحد،ّوّهوّغریّمسل م،ّالحتمالّمجعهماّيف

                                                           
 0ّ:3حاشیةّاملکاسب:01ّّ
 0ّ:31مصباحّالفقاهة،26ّّ
ّ.وّحمم دّبنّمضاربّوّیریدّباألو لنی،ّروایةّیعقوبّبنّشعیب23ّ
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ّكماّیؤی دهّتکرارّقوله:ّّخصوصاًّواحد،ّ االسمّبّ«العذرة»،ّوّذكرّ«و قال»معّإشعارّنفسّالروایة
اّمجع22ّقیلّيفّمضمراتهّال ذيّالراوي،ّهوُّساعةّبنّمهرانأن ّّإىلمضافاًّة،ّیمنتّالرواّالظاهرّيف :ّإهن 

تّيفّنقلّواحد،ّوّقدُّس  ّاملرويّ  ،ّفیظهرّمنهّأن ّةضمرّيفّالبقیّ عنهّيفّصدرها،ّوّأّروایاتّمستقال 
21ّ«دأبهّاجلمعّيفّالنقلّعنّروایاتّمستقل ةّمتفر قة.

ّ«من البعد يفخيال ه مايالکراهة و ف يحمل خبر المنع عل يو احتمل السبزوار :ّ»ةالثالث العبارة
ّ(03)صّ

ّهذهّالعبارةّجهتانّمنّالکالم:ّيف

عنّبیعهّّوّالنه ّ«احلرام»وّّ«الس حت»ظّانّلفّ:ّ»املامقاينّهیبتوجّاههیتوجّيفّياألّول الجهة
ّك-ّ«هيّمیتة»سالم(ّاملقرتنّمباّهوّتعلیلّأوّتوضیحّلهّمنّقولهّ)علیهّال تأىبّمنّّ-ّاملیتةیعىنّاهنا

سریّاملصباحّتفّاحلملّعل ّالكراهةّوّملّیعهدّاستعمالّالس حتّيفّالكراهةّوّالّمساسّلهّهباّملاّيف
21ّّ.«هّوّالّكسبهكلأّحیلّ الّمالّحرامكل ّّّبأن هّله

ّ:ّياخلوئّالسی دّاهی:ّأوردّعلاهیرادّعلیاإلّيفة يالجهة الثان

هّأطلقّفیهاّعل َّّثنّفإنّ ّ؛26لفظّالسحتّقدّاستعملّيفّالكراهةّيفّعدةّمنّالروایاتّنّ إّأو ال:»
ّمعّةمنیّالذینّیشارطونّيفّتعلیمّالقرآن،ّوّقبولّاهلدیّ جلودّالسباع،ّوّكسبّاحلجام،ّوّاجرةّاملعلّ 

                                                           
4ّ:32ّتنقیحّاملقال،22ّّ
04ّ-0ّ:06ّاملكاسبّاحملرمة،21ّّ

ّکالمّآخرّللشیخّحممدّالفاضلّاللنکراينّیأيتّيفّالتحقیق  وّالتأمل،ّإنّشاءّاهللّوّيفّهذاّاملقام

06ّغایةّاآلمالّيفّشرحّاملکاسب:21ّّ

011ّ:20ّ،ّحبارّاألنوار«ّالسحتَّّثنّجلودّالسباع.منّ»عنّعلي)ع(26ّّ

َّكِثریَةٌّ»قَاَلّأَبُوَّعْبِدّاللَِّه)ع(:ّعنُّساعةّ َّكْسُبّاحلَْجَّاِمِّإَذاَّشاَرطَّّ،السُّْحُتّأَنـَْواٌع 1ّ:002ّالکايف،ّّ«ِمْنَها
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ّ،صّ ناّهيّمكروهةّفقط،ّوّقدءّمنهاّحبرامّقطعا،ّوّإنّ هّلیسّشين ّأّقضاءّاحلاجة،ّوّمنّالواضحّجداّ 
حّجبوازّبیعّجلودّالكثریةّتصرّ 22ّبلّالروایات20ّغریّواحدّمنّأهلّاللغةّ،ستعمالةّذلكّاالبصحّ 

يّمحلّاملانعةّّیقتضّمعّاالشرتاط،ّوّاجلمعّالعريفّ وّتعلیمّالقرآنّحّت ّّامالسباعّوّأخذّاألجرةّللحجّ 
ویلّلتع،ّفالّوجهّلإذنّة.مجاعهم،ّبلّفتاوىّأكثرّالعامّ عل ّالكراهة،ّوّعلیهاّفتاوىّاألصحابّوّإ

ّة.كلمةّالسحتّغریّمستعملةّيفّالكراهةّاالصطالحیّ عل ّالسبزواريّبأنّّ 

ّیرتتّ ّ،یةّقولّاللغويمناّحجّ )وّثانیا(ّلوّسلّ  املكروهّّ محلّلفظّالسحتّعلّنّ :ّأبّعلیهفغایةّما
28ّ«خالفّالظاهر،ّوّالّبأسّبهّإذاّاقتضاهّاجلمعّبنیّالدلیلنی.

نتفع به يبالد ال يمن احتمال حمل خبر المنع عل يو أبعد منه ما عن المجلس:ّ»ةالرابع العبارة
ّ(03)صّّ«ة لکونه مذهب أکثر العامةيالتق يرها. و نحوه حمل خبر المنع عليغ يو الجواز عل

ّتانّللتکلم:ةّجههذهّالعباّرّيف

                                                           

اُلوَنّلِلسُّْحتِّ»باسّيفّقولهّتعاىلّعنّابنّعّ ،ّحبارّاألنوارالقرآن.ّّشارطونّيفّتعلیمقالّاجرةّاملعلمنیّالذینّی«َّأكٰ 
011ّ:61 

 0ّ:30ّب،ّلسانّالعّرّ.رامّاخرى،ّوّیستدلّعلیهّبالقرائنالسحتّیردّيفّالكالمّعل ّاملكروهّمرة،ّوّعل ّاحل20ّ
مكروهّلهّأنّیشارطّوّالّبأسّعلیكّأنّ»ّ:كسبّاحلجامّفقالّّعنّ)ع(منهاّموثقةّزرارةّقالّسألتّأباّجعفر22ّ

 0ّ:012التهذیب،ّّ.«یكرهّلهّوّالّبأسّعلیكّتشارطهّوّمتاسكهّوّإنا

32ّ-0ّ:39ّمصباحّالفقاهةّ،28ّّ

 عليّهذاّالکالمّحتقیقّللشیخّالفاضلّاللنکراينّیأيتّيفّالتحقیقّوّالتأمل،ّإنّشاءّاهلل.
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ّکالمّالعالمةّاجمللسیّ انّوجهّأبعدیبّيفّیلاألّوّاجلهة نّجهةّأبعدی ةّلعل هّمّ:ّ»الالريّالسی دّقالّ.ية
،ّفلوّملّتكنّ«إّني أبيع العذرة»هّقالّيفّالسؤال:ّألنّ ّاالنتفاعّبالعذرةّيفّبلدّالسائل؛ّفرضّعدم

21ّ«ملّیكنّكسبهّبیعها.ّ،هباّفیهاّالعذرةّمنتفعة

ّكونهّجمرّ ّّذلك:ّانّ الوجهّيف»قالّاملامقاين:ّة:ّیّ التقّيانّوجهّبعدّمحلّخربّاملنعّعلیبّةّيفیاناجلهةّالث د
ّكونّفتوىّمعاصرّاإلمامّالّ ةّالمذهبّأكثرّالعامّ  ّكماّفیماّیفیدّمع ذيّصدرّمنهّاحلكمّهوّاجلواز

فخربّّ،(لص ادق)عهوّاوّّ،اجلوازّفتوىّأيبّحنیفةّاملعاصرّملنّصدرّمنهّاخبارّاملنعّحیثّانّ ّ؛حننّفیه
86ّ«.ةوىلّباحلملّعل ّالتقیّ أاجلوازّ

من الطرح  يد التبرع بالحمل لکونه أوليخ )ره( لو أر يو األَهر ما ذکره الش»ّ:ةالخامس العبارة
ّ(01)صّ«ّجوز األخذ بها من وجوهية الجواز اليفرواإاّل  و

 ةّجهتانّللتکلم:هذهّالعباّرّيف

:ّياخلوئّلسی داّقالّ«:جوز األخذ بها من وجوهيال»قولهّّيف«ّوجوه»ّانّاملرادّمنیبّيفّاألو يلّةاجله
مة،ّةّاملتقدّ عامّ ة،ّوّالروایاتّالالوجوهّاملشارّإلیهاّيفّكالمهّهيّاإلمجاعاتّاملنقولة،ّوّالشهرةّالفتوائیّ »

ّیدلّ ّءّمنهاّلرتجیحّمایصلحّشياّخمدوشةّبأمجعها،ّوّالّأهنّ عل ّاجلواز،ّإال ّّوّضعفّسندّماّیدلّ 
ّكانتّتعبدیّ مة،ّبلّمدركهاّهيّالوجوهّاملتقدّ اّاإلمجاعاتّاملنقولةّفلیستّبتعبدیّ أمّ ّ.عل ّاملنع ةّة،ّوّلو

ّكانتّحجّ هاّإىلّروایةّاملنعّالة،ّوّضمّ ةّمستقلّ لكانتّحجّ  لوجبّّةیزیدّاعتبارهاّبلّهيّبنفسهاّلو
ّیتها.اإلمجاعاتّإلیهاّالّیوجبّحجّ ّرّفضماألخذّهبا،ّوّإال ّ

ّكانتّمسلّ الشهرةّالفتوائیّ اّوّأمّ  تلكّّنّ ؛ّفإاابتنائهاّعل ّروایةّاملنعّمنوعّجدّ ّمة،ّإالّأنّ ةّفهيّوّإن
ابتنةّببیعّالعذرة،ّبلّهيّجاریةّيفّمطلقّالنجاسات،ّوّلوّسلّ الشهرةّغریّخمتصّ  التوجبّمنّا علیهّا ائهّا

                                                           
09ّّ-01ّّ:0التعلیقةّعليّاملکاسب،21ّّ

 0ّ:06غایةّاآلمال،86ّّ
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ارضةّهيّخرىّعندّاملعماّیوجبّترجیحّاحدىّالروایتنیّعل ّاألّعل ّأنّ ّضعفّسندّالروایة.اجنبارّ
ّة.الشهرةّيفّالروایةّدونّالشهرةّالفتوائرّی

يفّروایةّحتفّّءّمنهاّإال ّالنجاسةّملّتذكرّيفّشيّعل ّأنّ ّمّالكالمّفیها.ةّفقدّتقدّ وّأماّالروایاتّالعامّ 
ّكانتّمانعةّعنّذيّیستفادّمنهاّلیسّإال ّالعقول،ّوّالّ  ّحرمةّاالنتفاعّبالنجسّمطلقا،ّوّهيّوّإن

أحد.ّانّ ع،ّإال ّالبی تلكّالروایات،ّّیستفادّمنةّالنجاسةّمنّحیثّهيّجناسةّفالاّمانعیّ وّأمّ ّهّملّیقلّهبّا
اجلوابّّوّمنّهناّیظهرّفةّعل ّالطهارة.الّشبهةّيفّحرمةّاالنتفاعاتّاملتوقّ ّ،وّالّمنّغریها،ّنعم

يفّروایةّحتفّّقوله)ع(كّيفّذلكّبنّذهبّاىلّحرمةّاالنتفاعّبالعذرةّيفّالتسمیدّوّحنوه،ّوّمتسّ عمّ 
اتّفیهاّفالتسمیدّوّحنوهّمنّالتصرّ ّنّ بدعوىّأ«ّء يكون فيه وجه من وجوه الفساديأو ش»العقولّ

83ّ«منّوجوهّالفساد،ّبلّقدّوردّيفّبعضّالروایاتّجوازّطرحّالعذرةّيفّاملزارع.

للسّ-ّيزّیالترّبّخیالشذهبّّة:يالجهة الثان تاجّحیعّالعذرةّالیازّباحلکمّجبّوأن ّّإيلّ-82ّيدّالالّریوفاقّا
بذلونّبإزائهّیثّیءّحبيشّوجودّاملنفعةّاملقصودةّللعقالءّيفّفإنّ ّ؛مباّأوردّهایأوردّعلّحيت ّةّیالرواّإيل

أن ّّلنجسةّيفّاألرواثّالطاهرةّوّانیالّفرقّبّ،اجلملةّيوّعلّه.یعهّوّاملعاملةّعلینفوذّبّاملالّکافّيف
ّکالتسمل لةّاملنفعةّاحمل 81ّاإلکتسابّهبا.ّاحلکمّجبوازّةّيفیکاف،وّاستعماهلاّوقوداًّّّدّهبایاملقصودة

لجابر المنقول هو ا اإلجماعأّن إاّل  الحکم ... ية فيالکفا يو استشکل ف:ّ»ةالسادس العبارة
ّ(01)صّ«ّالسابقةالعاّمة بار لضعف سند األخ

اّّهذاّهّبأنّ یعلّيدیأوردّالشه ّریوّهوّغلعام ةّااألخبارّّاحلکمّإيلّإذاّثبتّاستنادّاملشهورّيفّتمّ یإن 
81ّّمعلوم.

                                                           
10ّ-0ّ:10مصباحّالفقاهة،83ّّ

01ّ-0ّ:00التعلیقةّعل ّاملكاسبّ،82ّّ
01ّّ-0ّ:00ّإرشادّالطالبّإيلّالتعلیقةّعليّاملکاسب،81ّّ
09ّهدایةّالطالبّإيلّأسرارّاملکاسب:81ّّ
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و ربّما يستظهر من عبارة اإلستبصار القول بجواز بيع عذرة ما عدا اإلنسان، »ّ:ّالعبارة السابعة
 (01)صّ«ّلحملة أخبار المنع على عذرة اإلنسان و فيه نظر.

ّ»ّياّزرّیالشاحملق قّقالّ ّاجل: ّاجلمعّالت رب عيّحبملّاخبار ّالوجهّيفّذلكّان  ّغریّوازّعلعل  ل ّعذرة
وّمنّالظاهرّّ.بلّیكف ّفیهّعدمّالعلمّباملنعّفیهاّواقعاّ،اإلنسانّالیقتضيّثبوتّقولّباجلوازّفیها

86ّ.«عدمّاستلزامهّلثبوتّقولّباجلوازّفیها

 التأّملق و يللتحق

و يدّل عليه ... من كّل حيوان  يحرم بيع العذرة النجسة»ّ:يخناّاألنصاّریشّقال:ّاألو لّاملبحث
عم، في ن«. ثمن العذرة من السحت»ضافًا إلى ما تقدم من األخبار رواية يعقوب ابن شعيب: م

ّ(04)صّ«ّ«.ال بأس ببيع العذرة»رواية محمد بن المضارب: 

ل ّهملّملّیذكرّمبدحّوّالّقدح،ّفالیعتمدّعحمم دّبنّاملضاربّمّهّبأنّ یعلّنیّمنّاحملشریکثأوردّّّ
ّعلّّالروایة ّأن  ّالواقعّيفنی)سکّنیبنّاملسکّيکما ّبسند80ّّّضا.یمهملّأّاألو يلّسندّ( فالّاعتبار
82ّّهما.یکل

                                                           

46ّ-0ّ:42عمدةّاملطالبّيفّالتعلیقّعل ّاملكاسب،86ّّ

ّرّمنّاملامقاينّیايتّيفّالتحقیقّوّالتأملّإنّشاءّاهلل.هناکّبیانّآخرّلوجهّالنظ

ّْبِنِّمْسِكنیٍّحُمَمَُّدّْبُنّاحلََْسِنّبِِإْسَناِدِهَّعِنّاحلََْسِنّْبِنّحُمَمَِّدّْبِنَُّسَاَعَةَّعْنّع80َّّ َعْنَّعْبِدّاللَِّهّْبِنَّوضَّاٍحَّعْن80ِّّليِّ
ّاْلَعِذرَِةِّمَنّالسُّْحِت.ّعّقَاَل:ََّّثَنُّّیـَْعُقوَبّْبِنُّشَعْیٍبَّعْنَّأيبَّعْبِدّاللَّهِّ

0ّ:44ّّعمدةّاملطالبّيفّالتعلیقّعل ّاملكاسب،82ّّ
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ّظاهرّماّعنّالربقيّكونّحممّ »وّيفّرجالّاملامقاين:ّوّلکنّهذاّ شعرّاّوّاستدّبنّمضاربّإمامیّ إن 
ّعل ّأن ّّعنهّوثاقته.َّّثّ 81ّوّابنّمسكان88ّمنّروایةّصفوانّاملوىلّالوحیدّالبهبهاين روىّروایةّتدل 

فّإن ّفیهّداللةّعل ّكونهّموردّلط»حل لّلهّجاریةّیصیبّمنهاّوّختدمهّوّقال:ّ«ّع»الصادقّاإلمامّ
ّاملشهور.ّيناملبّيسندا،ّعلّثقات،ّفالّبأسّباخلربّالثاينّوّباقيّرجالّسندّالثاين16ّ«.ع»اإلمامّ

ا عبد بسأل رجل أ»يقّرب هذا الجمع رواية سماعة، قال: :ّ»ّيخناّاألنصاّریقالّش:ّثايناملبحثّال
الّله عليه السالم و أنا حاضر عن بيع العذرة، فقال: إّني رجل أبيع العذرة، فما تقول؟ قال: حرام 

ّ(21)صّ«ّ«بيعها و ثمنها، و قال: ال بأس ببيع العذرة

ّكانتّواحدةّأوّمتعد دة،ّجيريّفیهاّقواعدّبابّ:ّ»لنکراينالفاضلّالخّیقالّالش إن ّموث قةُّساعة،ّسواء
ملرج حاتّالسندی ةّعل ّفرضّالوحدة،ّوّقدّذكرناّيفّحمل هّأن ّأو لّاملرج حاتّعل ّماّالتعارضّسوىّا

یستفادّمنّمقبولةّابنّحنظلةّهيّالشهرةّالفتوائی ة،ّوّهيّموافقةّمعّروایاتّاملنعّأوّروایته،ّفالّبد ّ
عل ّتقدیرّّ-«عذرةال»منّااللتزامّبهّوّأن ّبیعّالعذرةّحمر مّتكلیفا،ّوّالیبعدّإلغاءّاخلصوصی ةّمنّكلمةّ

إىلّمطلقّاملدفوعاتّالنجسةّوّإنّملّتكنّلإلنسانّوّكانّصاحبهاّغریّّ-االختصاصّبعذرةّاإلنسان
ّكفضليتّاهلر ةّوّالفأرةّوّغریمها،ّوّلوّسل مناّعدمّإلغاءّاخلصوصی ة،ّفاحلكمّباإلضافةّإىلّ جنسّالعنی،

13ّ«عذرةّاإلنسانّواضح.

 و ربّما يستظهر من عبارة اإلستبصار القول بجواز بيع»ّي:ّ:ّقالّشیخناّاألنصاّراملبحثّالثالث
 (01)صّ«ّعذرة ما عدا اإلنسان، لحملة أخبار المنع على عذرة اإلنسان و فيه نظر.

                                                           
 صفوانّبنّحییيّمنّاملشایخّالثقاتّالذینّالیروونّوّالیرسلونّاالّعنّثقة.88ّ
ّعبدّاهللّبنّمسکانّمنّأصحابّاإلمجاع.81ّّ

 .1ّ:388تنقیحّاملقال،16ّّ

00ّاملكاسبّاحملرمة:ّّ-رّالوسیلةّتفصیلّالشریعةّيفّشرحّحتری13ّ
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ّعل ّاختاذّ:ّ»قالّاملامقاين األوىلّانّیقالّيفّوجهّالنظر:ّانّجمر دّالتصديّللجمعّبنیّاخلربینّالّیدل 
ونّلغرضّأخرّمثلّإبداءّإمكانّاجلمعّبنیّاالخبارّاملتنافیةّلرفعّوجهّاجلمعّمذهباّالنّذلكّقدّیك

ّكانتّحقهّوّكانّمصادرهاّمعادنّالعلومّاإلهلیةّملّیوجدّفیهاّ اّلو الطعنّمنّالذینّيفّقلوهبمّزیغّبأهن 
اّهوّلدفعّوقوعّمثلّماّوقعّلبعضّ اختالفّوّقدّصر حّالشیخّ)رمحهّاهلل(ّبانّتعرضهّللجمعّبینهماّان 

12ّ.«رفّعنّطریقةّالشیعةّلذلكمنّاحن

ّّ

                                                           

 3ّ:32غایةّاآلمالّيفّشرحّكتابّاملكاسب،12ّّ
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 (03 يإل 27)ص  يالمن و الدم يعل معاوضةال
عروضةّمباحثّمّةثالثتضم نّیّوّيخناّاألعظمّاألنصاّریباراتّلشعّمخسّيشتملّهذاّالدرسّعلی
ّ:ّالتأم لقّوّیحقللتّ 

ه يعل لّ دية و ... و يعن النهاالدم بالخالف بل  ية علتحرم المعاوض»ّ:ياألّول العبارة
ّ(02)صّ«ّخبار السابقةاأل

جوازّاالنتفاعّبهّيفّغریّاألكل،ّوّجوازّبیعهّلذلك.ّالدمّّاألظهرّيفّ:ّ»ينیاإلمامّاخلمّالسی دّقال
ّكماّتشهدّبهّنفسّالروایات،...ّفإن ّماّوردتّفیهّ...ّ يفّمجلةّّفإنّ ّفإن ّالظاهرّمنهاّحرمةّاألكل،
ّكذا،ّوّمنها:ّالدمّّمن الشاة ال يؤكل»منها:ّ م من حر »قوله:ّّاملرادّمنأن ّّ،ّوّهيّقرینةّعل «كذاّو

املذكوراتّملّیكنّهلاّنفعّأن ّّهوّحرمةّاألكلّمع11ّ«شاة سبعة أشياء: الدم و الخصيتان و ...ال
ّّيفّتلكّاألعصار ّفالّشبهةّيفّقصورّاألدل ةّعنّإثباتّحرمةّسائرّاالنتفاعاتّمنّالدم.11ّكلاألإال 

البیعّّبیعّسبعةّأشیاءّمنهاّالدم،ّيفّمرفوعةّأيبّحیىيّالواسطي،ّیرادّبهالنهيّعنّأن ّّذكر،م اّّوّیت ضح
ّكماّیشهدّبهّالروایات. ّكانّفاألشبهّجوازّبیعّلألكل،ّلتعارفّأكلهّيفّتلكّاألمكنةّوّاألزمنة، هّإذا

                                                           
6ّ:014ّالکايف،11ّّ

ّکذلک:ابنیّوّهيّقرینكانّللقصّ ّّةاخلطابّيفّهذهّالروایان 11ّّ ّةّإرادةّاألکلّأیضا.ّأصلّالروایة

ّأَِمرُیّالّْحُمَمَُّدّْبُنّحَیْىَيَّعْنَّأمْحََدّْبِنّحُمَمٍَّدَّعْنَّأيبّحَیْىَيّاْلوَّ َّرفـََعُهّقَاَل:َّمرَّ ُمْؤِمِننَیّعّبِاْلَقصَّاِبنَیّفـََنَهاُهْمَّعْنّبـَْیِعّاِسِطيِّ
ِمَّوّاْلُغَدِدَّوّآَذاِنّاْلُفَؤاِدَّوّالطَِّحاِلَّوّالنَُّخاعِّ ّاخْلَُص َّوّاْلَقِضیِب.ّوََّّسْبَعِةَّأْشَیاَءِّمَنّالشَّاِة.ّنـََهاُهْمَّعْنّبـَْیِعّالدَّ

َّكَذْبتَّفـََقا َّسَواٌء.ّفـََقاَلَّلُه: اُّلَكُع!ّائْـُتوينّبَِتْوَرْیِنَّیَّّلَّلُهّبـَْعُضّاْلَقصَّاِبنَی:ّیَاّأَِمرَیّاْلُمْؤِمِننَی!َّماّاْلَكِبُدَّوّالطَِّحاُلِّإالَّ
ّ)ع(:ُّشقُّواّالطَِّحاَلِّمْنَّوَسِطِهَّوَّماٍء.ّفـََقالَّّأُنـَبِّْئَكّخِبِاَلِفَّماّبـَْیَنُهَماّفَُأيتَِّبَكِبٍدَّوِّطَحاٍلَّوّتـَْوَرْیِنِّمنّْ-ِمْنَّماءٍّ

یعاً.ّفَابـَْیضَِّتّاْلَكِبُدَّوّملَّْیـَْنُقْصّشَّ ّيُّْشقُّواّاْلَكِبَدِّمْنَّوَسِطِه.َُّّثَّّأََمَرّ)ع(َّفُمرَِساّيفّاْلَماِءّمجَِ ٌءِّمْنُهَّوّملَّْیـَْبَیضَّ
ُّكلُُّهَّوّ ّبَِقَيِّجْلُدّالطَِّحاِلَّوِّعْرقُُهّفـََقاَلَّلُه:َّهَذاّخِّالطَِّحاُلَّوَّخرََجَّماِّفیِه ُّكلُُّهَّحّتَّ اَلُفَّماّبـَْیَنُهَما.َّهَذاَّصاَرَّدمًا

 014ّ-6ّّ:013ّحلٌَْمَّوَّهَذاَّدٌم.ّالكايف،
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دورانّحرمةّالتكس بّأیضًاّّاتّكلماتّالفقهاءوّالظاهرّمنّشتّ 16ّيفّهذاّالعصر.ّلهّنفعّعقالئيّ 
12ّ«10ّتّمدارّعدمّجوازّاالنتفاع.النجاساب

و أما الدم الطاهر إذا فرضت له منفعة محّللة، کالصبغ لوقلنا بجوازه، ففي  »:ّةيالثان العبارة
ّ(02)صّ«ّّجواز بيعه وجهان، أقواهما الجواز

ّتوه مّاقتضاءّآیةّ:ّ»قالّاإلیرواين ّ«لیكمّاخلبائثحر متّع»الّوجهّلعدمّالقولّباجلوازّبعدّطهارتهّإال 
ّمنعّ،بتوهمّمشولّالت حرمیّجلمیعّاملنافعّ،ذلك ّاآلیةّحترمیّاخلبیثّيفّ؛وّفیه ّظاهر ّال يتّّفإن  اجلهة

18ّ.«یستخبثّوّهوّيفّاملقامّخصوصّاألكل

)صّّ«إّن قصد المنفعة المحّرمة في المبيع موجب لحرمة البيع، بل بطالنه.»ّ:ّالعبارة الثالثة
08)ّ

نّبیعّالعنبّمعّیزیدّعئعّباستعمالّاملبیعّيفّاحملرمّالوّعلمّالبانّقصدّاملشرتىّإ»اإلرشاد:ّّجاءّيف
11ّ«علمّالبائعّباستعمالهّاملشرتىّيفّالتخمری،ّوّقدّالتزمواّفیهّباجلواز.

خارج  يلنجاسته و عدم اإلنتفاع به إذا وقع ف يع المنيب ةحرم يالإشکال ف»:ّالعبارة الرابعة
ّ(09)صّ«ّّيمشتر نتفع به اليه فکذلک اليالرحم. و لو وقع ف

                                                           
ّمثلّاستعمالهّيفّاملعاجلةّبتزریقهّالنسانّآخرّحیتاجّإلیه.16ّ
ّ.0ّ:363؛ّتذكرةّالفقهاء،0ّ:1ّّئع،ّ؛ّالتنقیحّالرا0ّ:364ّهنایةّاإلحكام،10ّّ

 0ّ:12املكاسبّاحملرمة،12ّّ

0ّ:1ّحاشیةّاملكاسبّ،18ّّ

ّهناکّتوجیهّآخرّللشهیديّیأيتّيفّالتحقیقّوّالتأمل.

 0ّ:00إرشادّالطالبّإىلّالتعلیقّعل ّاملكاسب،11ّّ
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ّهذهّالعبارةّجهتانّللکالم:ّيف

قّینّالزمانّتزّرهذاّاجلزءّمّقدتعارفّيف:ّ»األردکاينةّمالعال ّّقالعدمّاالنتفاعّبه،ّّيفّیلاألّوّاّاجلهةمّ أ
366ّ«.عهیوزّبجيالقاعدةّّيعلفّ؛مقصودةحمل لةّمنفعةّّنتفعّمالکهاّباشرتائهّاملينیفّ،ةباألنعامّالثالثّاملين

هذاّيفّمقامّ»قوله:ّبّيدی،ّفأوضحهّالشه«ينتفع به المشتر يفکذلک ال»قولهّّةّيفیثانأماّاجلهةّال
الت علیلّللحكمّاملستفادّمنّقولهّرهّفكذلكّأعينّحرمةّبیعّاملين ّالواقعّيفّالر حمّوّيفّالكالمّحذفّ

لداّفواضحّوّّوّیعينّالّینتفعّبهّاملشرتيّمطلقاّانتفاعاّیتوق فّعل ّالش راءّأم اّماّدامّمنی اّوّملّیصر
فألن ّالولدّتابعّلألم ّيفّامللكی ةّيفّاحلیواناتّفإنّملّیكنّاألم ّللمشرتيّفالّیكون ّأم اّبعدّصریورتهّولدّا
ّكانتّلهّفالولدّلهّأیضاّقهراّجم اناّمبقتض ّالت بعیّ  ةّالولدّلهّبلّیكونّملالكّاألم ّمبقتض ّالتبعی ةّوّإن

ّفیكونّشراؤهّوّبذلّاملالّبإزائه مبنزلةّشراءّمالّنفسهّفیكونّأخذّاملالّيفّقبالهّأكالّللمالّّلألم 
 363«بالباطلّفیبطل

لکان إاّل  و يلمناتمّلک  عدم يع علمتفرّ  ة األمّ يحکمهم بتبعأّن  الظاهر لکنّ »ّ:ةالخامس العبارة
ّ(21)صّ«ّجاسةل بالنّ ين التعليتبعه الزرع فالمتعيبمنزلة البذر المملوک 

ّّماّبعدّيفصن فّحّاملصرّ یسّبأن هّياّزرّیالشّکاظمشیخّحممدّّالّهیأوردّعل تکونّالّياّهالنجاسةّمبأن 
اإلجماع  و ع النجس من النصّ يالمنع من ب يعل ما دلّ  نّ إ»ّ:ثّقالیحّ؛داًّعّتعبّ یحلرمةّالبّسبباًّ

ة صلح علّ ية الد النجاسفمجرّ »:ّضاًّیوّقالّأّ(363)صّ«ة اإلنتفاعکون المانع حرم  يَاهر ف
362ّّل.یوجهّهلذاّالتعلّيبقینئذّفالیحوّّ(44صّ)ّ«عيلمنع الب

                                                           
 0ّ:04غنیةّالطالبّيفّشرحّاملکاسب،366ّّ
0ّ:01ّهدایةّالطالبّإيلّأسرارّاملکاسب،363ّّ

 هناکّإیرادّللمحققّاإلیرواينّیأيتّيفّالتحقیقّوّالتأمل.

 0ّ:00بلغةّالطالبّيفّحاشیةّاملکاسب:362ّّ
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 ق و التأمليللتحق

و أما الدم الطاهر إذا فرضت له منفعة محّللة، کالصبغ  »»املبحثّاألو ل:ّقالّشیخناّاألنصاري:ّ
ّ(«02)صّ«ّّلوقلنا بجوازه، ففي جواز بيعه وجهان، أقواهما الجواز

وازّاإلباحةّفةّراجعّإىلّالص بغّوّلیسّاملرادّمنّاجلالض مریّاجملرورّباإلضا»قالّالشهیديّيفّتوضیحها:ّ
ّالت عبریّبلوّإذّالّریبّيفّاجلوازّهبذاّاملعىنّعل ّاملختارّوفاقاّللمصنفّقد سّ ّملاّصح  الت كلیفی ةّوّإال 
سرهّمنّأن ّاألصلّيفّاألشیاءّهوّاإلباحةّالّاحلظرّفلعل ّاملرادّمنهّاجلوازّالعاديّمبعىنّنفوذهّبینهمّوّ

عندهمّوّمرجعّذلكّحینئذّإىلّاشرتاطّكونّالص بغّمنفعةّحمل لةّمعتد ةّهباّيفّقبالّاألكلّاحملر مّّرواجه
املوجبّلعدمّصدقّكونهّشیئاّحر مهّاللٰ هّعل ّاإلطالقّكيّحیرمَّّثنهّوّحینئذّاألقوىّماّذكرهّاملصنفّ

 361«ملاّذكرهّمنّالد لیل.

فاع به بيع المني لنجاسته و عدم اإلنت ةحرمالإشکال في »املبحثّالثاين:ّقالّشیخناّاألنصاري:ّ
ّ(09)صّ «ّإذا وقع في خارج الرحم. و لو وقع فيه فکذلک الينتفع به المشتري

اّبلّینتفعّبهّلكن هّملكهّوّناءّملكهّفالّمعىنّألنّیشرتیهّوّهذاّال»أوردّعلیهّاحملق قّاإلیرواين:ّ وجهّإن 
ّكانّالش راءّبعدّاالستقرارّيفّالر ح ّأنّیعد ّذلكّسفهاّلكیتمّإذا ّكانّقبلهّفالّمانعّمنهّإال  نّمّأم اّإذا

ّكانّصاحبّالفحلّمینعّفحلهّمنّالطروقةّفالّ ّكانتّالط روقةّحاصلةّالبت ةّأم اّإذا الس فهّإناّیكونّإذا
361ّ«سفه.

عّلل في الغنية بطالن بيع ما في أصالب الفحول بالجهالة و عدم القدرة على ّ»املبحثّالثالث:ّ
ّ(41)صّ«ّم.التسلي

                                                           

3ّ:26ّهدایةّالطالبّإيلّأسرارّاملكاسب،361ّّ

 0ّ:1حاشیةّاملکاسب،361ّّ
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ّالقسمّباجلهالةّأوّعدمّ»أوضحهّيفّإرشادّالطالبّحیثّقال:ّ عللّيفّالغنیةّعدمّجوازّبیعّهذا
ّكماّيفّاملينّاملوجودّيفّصلبّالفحلّاملعربّعنهّبالعسیبّيفّمقابلّاملالقیحّ القدرةّعل ّالتسلیمّایضا

لعسیبّالنبويّلدّمنه،ّوّیؤیدّاملنعّيفّااملرادّهباّالواقعّيفّالرحم.ّوّاملرادّباجلهالةّعدمّالعلمّبتكونّالّو
یعينّكسبّالفحل» عنّمهرّالبغيّوّعنّعسیبّالدابّة هن ّعنّخصالّتسعةّ: )ص(ّ، ّ«أنّرسولّالل ّه
. 

لبذرّالذيّالّنظریّاّ-لكنّاألظهرّجوازه،ّفإنّاملينّاملوجودّيفّصلبّالفحل»َّّثّأوردّعلیهّبقوله:ّ
رةّوّیكونّتسلیمهّبإرسالهّللضرب،ّوّالروایةّاملزبّوّقابلّللبیع،ّ-یعلمّحالهّمنّجهةّنوهّوّعدمه

ّكسبّالفحلّإجارتهّللضرب،ّوّمباّأنّإجارتهّلذلكّجائزة ّّ-ضعیفةّسندا،ّبلّوّداللة،ّفإنّظاهر
فالّبدّمنّمحلّالنه ّعل ّالكراهة،ّوّيفّصحیحةّمعاویةّّ-كماّهوّمدلولّبعضّالروایاتّاملعتربة
ّكانتّالعربّلتعایرّبهّوّالّ»بنّعمارّعنّاىبّعبدّالل هّ)ع(ّقال:ّ قلتّله:ّأجرّالتیوس،ّقال:ّان

ّكانّاملىنّتابعا366ّّ«بأس وّهبذاّیظهرّاحلالّيفّبیعّاملالقیحّیعينّاملينّاملستقرّيفّرحمّاالمّفیماّإذا
ّكانّالبیعّقبلّفسادهّأوّاستحالتهّاىلّالدم. 360ّ«للفحل،ّو

ّّ

                                                           

 6ّ:330الکايف،366ّّ

0ّ:00ّإرشادّالطالبّإىلّالتعلیقّعل ّاملكاسب،360ّّ
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 (43إلي  13)ص و أجزائهاالمعاوضة علي الميتة 
اّالدرسّعليّمخسّعباراتّلشیخناّاألعظمّاألنصاريّوّیتضم نّتسعةّمباحثّمعروضةّیشتملّهذ

ّللت حقیقّوّالتأم ل:ّ

يمكن أن يقال: إّن مورد السؤال عمل السيوف و بيعها و شراؤها، ال خصوص »ّ:يبارة األولالع
ّ«الغالف مستقال، و ال في ضمن السيف على أن يكون جزء من الثمن في مقابل عين الجلد

ّ(40)صّ

مقدّ ّانّ »بقوله:ّّهّاملامقاينیأوردّعل خالفّظاهرّشرائهّا عل ّبیعهاهذّا يتّیشرتیهاّيّالّ اجللودّهّنّ ؛ّفإمّا
اّیعملهاّ،یبیعهاَّّثّ  اجللودّهيّّنّ ؛ّفإ«وّمس هاّبأیدیناّوّثیابنا»وّخمالفّلظاهرّقولهّّ؛وّالسیوفّان 
ّكلّ ّ.هاّدونّالسیوفيتّیسئلّعنّمسّ الّ  362ّ«.دءّواحبقةّيفّالرجوعّاىلّشيهاّمتطاوّالضمائر

الرضا  يلظاهر فر اير الغيث التقر يمن حإاّل  الجواز يه فيالجواب ال َهور ف نّ إ»: ةيالثان العبارة
ّ(44)صّ«ّةيللتق ةالمحتملالمکاتبات  يف خصوصاً 

ّيدیهاّباألمسّ ّعهاّوّشرائهاّویموردّالسوالّاستعمالّاجللودّوّبّنّ إّ:هیوّف:ّ»يزّیالترّبّخیالشهّیأوزدّعل
سکوتّعنّهاّوّالیاجلوابّعنّالصالةّفّاإلمامّ)ع(ّيفّياب،ّوّهنیتلکّالثّةّيفابّوّالصالیوّالث
قرارهّامعّوّإذهنّالسّکونّيفیضّملاّالّترکّالتعرّ ّيها،ّوّهذاّإطالقّمقامرّیجوازّغّظاهرّيفّيالباق
ّکماّهوّاملرادّبالتّ ّيعل ّّاجلوابّحّيفیر.ّ...ّوّالصحیقّراعتقاده جلهالةّّ،اّضعفهسندّةّيفیرواالأن 
368ّ«ها.یکنّاإلعتمادّعلمیفالّ؛قلّوّولدهیالص

                                                           
 0ّ:00غایةّاآلمالّيفّشرحّكتابّاملكاسب،362ّّ
0ّ:03ّإرشادّالطالبّإيلّالتعلیقةّعليّاملکاسب،368ّّ

ّکالمّللسیدّاإلمامّاخلمیينّیأيتّيفّالتحقیقّوّالتأمل،ّإنّشاءّاهلل  وّيفّهذاّاملقام
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هارة للطّ  دلّ ته بعد اشتراط الطهارة و استيالتذکرة شرط االنتفاع و حل يذکر ف:ّ»ةالثالث العبارة
ما  ية و اإلنصاف إمکان إرجاعه إلتيالم ةو حرم وجوب االجتناب عن النجاسات يعل بما دلّ 

ّ(41ّ)ص«ّديع العبد الکافر و کلب الصيب يهم أطبقوا علده أنّ يو ي و لذکرنا، فتأمّ 

اّمنّةّالّألجلّدخالةّنفسهاشرتاطّالطهاّرّنّ :ّإقالیماّذکرناّبأنّّکنّإرجاعهّإيلمی»:ّيدیالشهقالّ
ّکناّ،داًّعّتعبّ یةّالبصحّ ّيفّيثّهیح نّحرمتهّألجلّعّاإلنتفاعّألجلّالطهارةّاحرتازاًّّةّعنّحلّ یبلّهو

ةّکونّشرطّاإلنتفاعّبعدّاشرتاطّالطهاّریّ،هذاّيوّعلّ.الالزمّلّذکرّامللزومّوّإرادةیقبّالنجاسةّمن
ّالت صر فّوّّ.اخلاصّ بعدّّلّذکرّالعامّ یمنّقب ّهذا ّاألمرّبالت أم لّيفّذیلّالعبارةّإشارةّإىلّأن  وّلعل 

ّكلماتّ ّأن هّبعدّمالحظةّماّذكرهّمن ّكانّبعیداّيفّنفسهّغایتهّإال  قولهّّرةّيفّطيّ التذكالت وجیهّوّإن
361ّ«.الّبأسّبهّ...«وّیؤی دهّ»

و في مستطرفات السرائر، عن جامع البزنطي صاحب الرضا عليه السالم قال: ّ»: عةالراب العبارة
سألته عن الرجل يكون له الغنم يقطع من ألياتها و هي أحياء، أ يصلح أن ينتفع بها؟ قال: نعم، »

ّ(48)صّّ«.«اليبيعهايذيبها و يسرج بها، و اليأكلها و 

ّكانّهّ ّباملیتة.ّوّلعلّ ملّیظهرّوجهّذكرّالروایةّيفّاشتباهّاملذكّ »إرشادّالطالب:ّّجاءّيف ذاّالكالم

اّهّرمبّ نّ ؛ّحیثّإ«االنتفاعّوّلكنّاإلنصافّأنهّإذاّقلناّجبواز»ضّلروایةّالصیقلّوّقبلّقوله:ّبعدّالتعرّ 
336ّ.«ةّاملانعةّعنّبیعّاملیتةمنافیةّلألدلّ ّ-یقلمثلّروایةّالصّ-روایةّالبزنطيّیقعّالوهمّبأنّ 

إذا كانت مّما  اّن الميتة من غير ذي النفس السائلة يجوز المعاوضة عليها»ّة: العبارة الخامس
ة لوجود المقتضي و عدم المانع؛ ألّن أدلّة عدم االنتفاع بالميت... ينتفع بها أو ببعض أجزائها 

ّ(16)صّ«ّمختّصة بالنجسة.

                                                           
 00هدایةّالطالبّإيلّأسرارّاملکاسب:361ّّ

09ّ-0ّ:41إرشادّالطالبّإىلّالتعلیقّعل ّاملكاسب،336ّّ

 وّالتأمل.هناکّتوجیهّللشهیديّیأيتّيفّالتحقیقّ
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الّْ»أم اّجوازّبیعّاملیتةّالطاهرةّفألصالةّاإلباحةّوّعمومّّ:ّ»الالريّدالسیّ ّقال جِتارًَةّ»وّّ«بَـْیعََّأَحلَّّالل هُّ
نّبیعّاملیتةّعّینحصرّاملانعّيفّالنجاسة،ّبلّعمومّالنهيإذّالّوّأم اّعدمّاملانعّفممنوع؛ّ.«َعْنَّتراضٍّ

هّعنّعمومّملّیثبتّالتخصیصّاملخرجّليفّعرضّالنهيّعنّبیعّاخلمرّوّوجوهّالنجاسةّمانعّمستقل ،ّ
ّّالنهي، 333ّ«بفحوىّاخلربّاملتقد مّيفّجوازّاإلسراجّبالزیتّالنجسّوّذوبانّاأللیةّالنجسة.إال 

 التأّملق و يللتحق

ى أّن م من األخبار ما دّل عليدّل عليه مضافاً إلى ما تقدّ :ّ»يخناّاألنصاّریقالّش:ّلاألوّ املبحثّ
ّ(40)صّ«ّالميتة الينتفع بها

َدّْبِنّحُمَمٍَّدَّعِنّاْبِنّحَمُْبوٍبَّعْنَّأمحَّّْاملرادّمنهّهذاّاخلرب:ّحُمَمَُّدّْبُنّیْعُقوَبَّعْنّحُمَمَِّدّْبِنّحَیْىَيّّالظاهرّأنَّّ
ّْبِنَّأيبّاْلُمِغریَِةّقَاَل:ّقْلُتّأِلَيبَّعْبِدّاللَِّهّ)ع(ُّجِعْلُتِّفدَّ یْنَتَفُعّاَعْنَّعاِصِمّْبِنّمُحَْیٍدَّعْنَّعِليِّ َك!ّاْلَمْیَتةُّ

ِّبَشاٍةَّمْیَتٍةّفَقالَّّ(ص)َرُسوَلّاللَّهِّقْلُت:ّبَلَغَناَّأنَّّ«ّاَلّ»ٍء؟ّقَاَل:ِّمْنَهاِّبَشيّْ َّكاَنَّعَل ّأَْهِلَّهِذِهّ»:َّمرَّ َما
بِِإَهاهِبَا. بَِلْحِمَهاَّأْنّیْنَتِفُعوّا بِْنِتَّزْمَعةََّزْوجةّالنَّيبِّّ)ص(ةٌّتِْلَكَّشا»قَاَل:ّ«ّالشَّاِة؛ِّإْذّمَلّْیْنَتِفُعوّا ّ-ِّلَسْوَدةَّ

َّماَتْتّفَقاَلَّرُسوُلّاللَِّهّ)ص(:ّمََّكاَنْتَّشاًةَّمْهُزولًَةّاَلّّّوَّ َّكاَنَّعَل ّأَْهِلَها؛ّیْنَتَفُعّبَِلْحِمَهاّفرَتَُكوَهاَّحّتَّ ا
یْنَتِفُعواّبَِلْحِمَهاَّأْنّیْنَتِفُعواّبِِإَهاهِبَاَّأيّْ 332ّ«ُتذَكَّ .ِّإْذّملَّْ

ّكانّقولهّّداللتهاّواضحة،:ّ»ينیاإلمامّاخلمّالسی دّقال كونّاملراد:ّمتعل قاّبالفعل،ّوّی«ّمنها»سی ماّإذا
مةّ هلّینتفعّمنهاّبوجهّمنّالوجوه.ّلكنّيفّسندهاّضعفّبعليّبنّأيبّاملغریة،ّللوثوقّبأن ّتوثیقّالعال 

                                                           
 04ّ-0ّ:03ّالتعلیقةّعل ّاملكاسبّ،333ّّ

 4ّ:498الکايف،332ّّ
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ّالسی دّفتعبری331ّ،ّوّظاهرّكالمّالنجاشيّتوثیقّابنه،تبعّللن جاشيّيفّابنهّاحلسنّبنّعلي ّبنّأيبّمغریة
331ّ«صاحبّالریاضّعنهاّبالصحیحةّغریّوجیهّظاهرا.

قد ورد بعض ما يظهر منه الجواز، مثل رواية الصيقل،  :ّ»يخناّاألنصاّریقالّش:ّاملبحثّالثاين
 تجارة ال كتبوا إلى الرجل: جعلنا الّله فداك، إنّا نعمل السيوف، و ليست لنا معيشة و»قال: 

، ةغيرها، و نحن مضطّرون إليها، و إنّما غالفها من جلود الميتة من البغال و الحمير األهليّ 
يجوز في أعمالنا غيرها، فيحّل لنا عملها و شراؤها و بيعها و مّسها بأيدينا و ثيابنا، و نحن ال

ليها، فكتب نا إلضرورت !نصّلي في ثيابنا؟ و نحن محتاجون إلى جوابك في المسألة يا سّيدنا
ّ(40)صّ.«ّثيآخر الحد يعليه السالم: اجعلوا ثوباً للصالة. إل

وّلكن336ّّأباالقاسمّالصیقلّجمهول.ّاحلدیثّضعیفّسندا؛ّألنّ ّهّبأنّ یلعّّأوردوانیّمنّاحملشّ ریکث
ّهباّجهالةوّالروایةّصحیحةّوّال:ّ»ينیاإلمامّاخلمّالسی دّقال وّّتابةأىبّالقاسم،ّألن ّالراويّللكّیضر 

ّكتبّالصیقلّوّولده«قال: كتبوا»اجلوابّهوّحممدّبنّعیس .ّوّقوله:ّ ،ّ،ّأيّقالّحممدّبنّعیس :
ّكتبنا.ّوّاحتمالّكونّالراويّالصیقلّخمالفّللظاهرّجد ا ّلقال: سی ماّمعّّ،فهوّخمربّالّالصیقلّوّإال 

ّكتبتّإلیه.«و كتب إليه»قولهّيفّذیلها:ّ ّكانّالراويّالصیقلّلقال:ّو 330ّ«،ّفلو

الغریّوّّنقلّالقضیةّالراجعةّإىلّنّ ّأّ دّبنّعیس ّاال ّراويّاملكاتبةّحممّ ّ»إرشادّالطالب:ّّعم،ّجاءّيفن
هالةّذلكّجّیضرّ ورهّتلكّالواقعةّوّيفّمثلّذلكّالمنهاّاملكاتبةّ)تارة(ّیكونّبشهودّالناقلّوّحض

ذلكّتكونّّيفّمثلالغریّباعتبارّالروایة،ّوّ)أخرى(ّیكونّنقلهاّحبسبّحكایةّنفسّذلكّالغری،ّوّ
ّكماّهوّ جهالةّذلكّالغریّموجبةّلسقوطّالنقلّعنّاالعتبار.ّوّروایةّحممدّبنّعیس ّمنّقبیلّالثاين،

                                                           
39ّرجالّالنجاشي:ّّ؛34ّ:ّاألقوالّةخالص331ّ

0ّ:68ّاملكاسبّاحملرمة،331ّّ

 0ّ:34ّعمدةّاملطالبّيفّالتعلیقّعل ّاملكاسب،336ّّ

0ّ:39ّاملكاسبّاحملرمة،330ّّ
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ّكلمةّعنّالداخلةّعل ّاىبّالقاسمّالصیقلّوّولدهّيفّسندها،ّوّاال ّ ّأنّینقلّنیّلكانّاملتعّ مقتض 
القّبنّعیس ،ّقال:ّانّ دّارّعنّحممّ دّبنّاحلسنّالصفّ الطوسيّ)ره(ّالروایةّهكذا:ّ)حممّ  اسمّالصیقلّأبّا

ّكتبواّاىلّالرجل(. 332ّّ«وّولده

األنصاّریقالّش:ّاملبحثّالثالث (ّوالظاهر40ّ)صّ«ّو نحوها رواية ُأخرى بهذا المضمونّ:ّ»يخنّا
يبّاْلَقاِسِمّالصَّْیَقِلَّأّّ:ّحُمَمَُّدّْبُنّحَیْىَيَّعْنَّأمْحََدّْبِنّحُمَمٍَّدَّعْنّحُمَمَِّدّْبِنِّعیَس َّعنّْةیاملرادّهذهّالرواّأنّ 

َّكَتْبُتّإِلَْیِهّقـََواِئُمّالسُُّیوِفّالَّيِتُّتَسمَّ ّالسََّفنَّ ُذَهاِّمْنُّجُلوِدّالسََّمِكّفـََهْلّجَيُوُزّاْلَعَمُلّهَلَا338ّّقَاَل: َأختَِّ
ّ.331َوَّلْسَناّنَْأُكُلّحلُُوَمَهاَّفَكَتَبّعّاَلّبَْأسَّ

ّكذلكّهوّأیضاّعل ّاألقوىدّبنّعیسرجالّالسندّإىلّحممّ  لّ.ّوّأم اّأبوّالقاسمّالصیق ّثقات،ّو
 323ع .دّ فالّجمالّملالحظةّداللتهّعل ّاملّ،احلدیثّضعیفّسنداف326ّل.فمهم

إلنتفاع جواز ا يعل الخاصّ ل يإذا قام الدل :ا نقوللکنّ  »ّ:ينصاّرخناّاألیشقالّ:ّالرابعاملبحثّ
ع يالمنع من ب يعلدّل  ماألن عه يب ةصحّ  فال مانع من ،ء من النجاساتيبش ةمقصود ةمنفع

ّّ(44)صّّ«ّة اإلنتفاعکون المانع حرم  يو اإلجماع َاهر ف النجس من النصّ 

                                                           
 0ّ:03إرشادّالطالبّإيلّالتعلیقةّعليّاملکاسب،332ّّ

ّ:ّجلدّخشنّأوّقطعةّخشناءّمنّجلودّالسمكّاوّجلودّالتمساح.-حمركةّ-نالسف338ّ
ّوجهّاجلوازّانّالتمساحّملّیكنّذاّدمّسائلةّوّملّیشرطّفیهّالذبح.331ّ

قّالتسرتيّ.ّوّاحتملّاحملقوّحممدّبنّعیس ّبنّعبیدلهّعدةّمكاتبات،ّوّرویّعنهّأمحدّبنّحممدّبنّعیس 326ّّ
ّکیفّک  انّملّجندّتوثیقاّخاصاّوّالّتضعیفاّفیه.اُسهّخملدّبنّموسیّالرازيّو

 00ّ:320قاموسّالرجال،ّ؛20ّّ-22،ّ:21ّمعجمّرجالّاحلدیثّوّتفصیلّطبقاتّالرواة،ّ

 0ّ:34عمدةّاملطالبّيفّالتعلیقّعل ّاملكاسب،323ّّ



 

43 

 

ّکماّهوّمقتضیعّاملیبطالنّبّيةّعلالدالّ 322ّةّالسکوينیروادّعنّیالرفعّّيفوجهّالّماّهو ونَّّثنهاّّکّيتة
ّ؟!سحتاًّ

ادّمجلةّمنّدیهاّوّماّأشبههاّماّیكونّيفّمقامّتعمیكنّمنعّاإلطالقّف:ّ»ينیاإلمامّاخلمّالسی دّقالّ

إذّلیستاّيفّمقامّبیانّحكمّكل ّواحدّمنّالعناوین،ّبلّبصددّالتعدادّإمجاال.ّّعنه؛ّالسحتّأوّاملنهيّ 
نظریّأنّیقال:ّيفّالشرعّحمر مات:ّالكذبّوّالغیبةّوّالتهمةّوّالربا.ّأوّيفّالشرعّواجبات:ّالصالةّوّ

ّأخذّاإلطالقّيفّهذهّاملواردّیرجعّإلیهّعندّالشكّيفّجزئیّ الزكاةّوّاحلج.ّفإن هّ ءّأوّشيّةالیصح 
ّكل ّواحدّمنهاّشرطیّ  ةّألحدها.ّفالروایتانّيفّاملقامّبصددّبیانّمواردّالسحتّإمجاالّالّبیانّحكم

321ّ«بإطالقه.

األنصاريّ:ّ:املبحثّاخلامس  ط المذّكىإذا اختل»لكن في صحيحة الحلبي و حسنته: »قالّشیخنّا
ّ(10)صّ«ّو هو ]العمل بهذه االخبار[ مشكل...ّ 324،«بالميتة بيع مّمن يستحّل الميتة

ّكونَّّثنّاملیتةّسحتا،ّففیهّأن هّعام ّ»قالّالشهیدي:ّ إنّكانّنظرهّقد سّسرهّيفّوجهّاإلشكالّإىلّأدل ة
ّقابلّألنّخيص صّمباّیصلحّلذلكّمنّالص حیحةّوّاحلسنة.ّ

                                                           
ّوّلالس حتَّّثنّاملیتةّوَّّثنّالكلبّوَّّثنّاخلمرّوّمهرّا»،ّقال:ّ«ع»معتربةّالسكوينّعنّأيبّعبدّالل ه322ّّ بغي 

ّ«الرشوةّيفّاحلكمّوّأجرّالكاهن.

1ّ:002ّالکايف،ّ

 3ّ:00املكاسبّاحملرمة،321ّّ

ّْبِنّاحلََْكِمَّعْنَّأيبّاْلَمْغرَاِءَّعن321ِّّ ُدّْبُنّحَیْىَيَّعْنَّأمْحََدّْبِنّحُمَمٍَّدَّعْنَّعِليِّ حْلََليبِّّقَاَلّاّاصلّاحلدیثّکذلک:ّحُمَمَّ
ْعُتّأَبَاَّعْبِدّاللَِّه) َّوّاْلَمْیَتُة،ّبَاَعُهِّمَّْنَّیْسَتِحلُّّاْلَمْیَتَةَّوّیَّ»ع(ّیُقوُل:ُّسَِ  «ْأُكُلََّّثََنُه.ِإَذاّاْختَلَطّالذَِّكيُّ

 6ّ:061الکايف،ّّ
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ّعل ّ هّعدمّجوازّاالنتفاعّباملیتةّفإنّكانّنظرهّاالستنادّإلیهّبضمیمةّأن ّالل ّٰوّإنّكانّنظرهّإىلّماّیدل 
ّإذاّحر مّشیئاّحر مَّّثنه،ّففیهّأن هّأیضاّعام ّقابلّللت خصیص.ّ

ّكونهّمنّذلكّبعدّ وّإنّكانّنظرهّبلحاظّأن ّأكلّالث منّبإزائهاّأكلّللمالّبالباطلّفیحرم،ّففیهّمنع
ّوایتنی.ّإذنّالش ارعّيفّاألكلّمبقتض ّالرّ 

اّ اّحینئذّلیستّمبالّفینتفيّحقیقةّالبیعّألن هّمبادلةّمالّمبال،ّففیهّأهن  ّكانّنظرهّبضمیمةّأهن  وّإن
ّكذلكّشرعا.ّأم اّبالن سبةّإىلّاملشرتيّاملستحل ّوّحبسبّاعتقادهّفكذلكّوّ مال.ّأم اّعرفاّفواضحّو

ّغریّواحدّمنّعدةّاملستفادّمنّقوله)ع(ّيفأم اّبالن سبةّإىلّالبائعّالغریّاملستحل ؛ّفألن هّمقتض ّالقا
ّيفّ ّكما ّأحكامه ّكتابّالط القّيفّمسألةّطالقّاملخالفّمنّدانّبدینّلزمته ّيف ّاملذكورة األخبار
ّكماّيفّآخر؛ّإذّجيوزّعل ّكل ّذيّدینّماّیستحل ونّّ بعضهاّأوّمنّدانّبدینّقومّلزمتهّأحكامهم

عندهمّفیكونّّترتیبّآثارّاملالی ةّعل ّاملی تةّال يتّهيّمالكماّيفّثالث؛ّفإن ّمقتضاهاّأن هّجيوزّللش یعةّ
ّمبادلتهاّمبالّبیعاّحقیقة،ّفیجوزّمبقتض ّالر وایتنی.ّ

ّالعلمّ ّكانّنظرهّيفّوجهّاإلشكالّإىلّقاعدةّتنجیزّالعلمّاإلمجايلّيفّالش بهةّاحملصورة،ّففیهّأن  وّإن
ّبالن سبةّإىلّمرحلةّاملخالفةّ خیصّعل ّخالفهّءّالالقطعی ةّقابلّألنّجيياإلمجايلّمقتضّصرفّحّت  رت 

اّبعمومهاّأوّإطالقهاّشاملةّألطرافّالعلمّاإلمجايلّمنّدونّأنّیلزمّ عموماّوّهوّأدل ةّاألصول؛ّألهن 
ّكماّيفّاملقام.ّ ّمنهّحمذورّعل ّماّحق قناهّيفّكتابناّهدایةّالعقولّيفّشرحّكفایةّاألصولّأوّخصوصا

وفاقاّجلمعّّ،الر وایتنیّوّالقولّجبوازّبیعّكالّاملشب هتنیّمنّاملستحل ّللمیتةوّباجلملة،ّالّبأسّبالعملّب
326ّ«منّاحملق قنیّكاألردبیليّوّالس بزواريّوّالن راقيّقد سّسرهم.

                                                           
0ّ:00ّهدایةّالطالبّإيلّأسرارّاملکاسب،326ّّ
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و استوجه العمل بهذه األخبار  326حكي نحوهما عن كتاب علّي بن جعفر. »املبحثّالسادس:ّ
ّ«322امأمير المؤمنين عليه السالم: أنّه يرمى بهفي الكفاية، و هو مشكل، مع أّن المروّي عن 

ّ(46)صّ

ّّتةّمعّعدمّجوازّبیعها.یجوازّاالنتفاعّباملالتربیزيّإيلّّذهبّالشیخ

ّبنّجعفرّعنّأخیهّعلیهّالسالمّقال:ّّأم اّاألول سألتهّ»فبقرینةّورودّالرتخیصّيفّمثلّصحیحةّعل  
 ، و إنال ودهاّوّدباغهاّوّیلبسها؟ّقال:عنّاملاشیةّتكونّلرجل،ّفیموتّبعضهاّأّیصلحّلهّبیعّجل

ّقولهّعلیهّالسالم328ّّ،«ى فيهالبسها فاليصلّ  اّظاهرةّيفّجوازّلبسهاّيفّغریّالصالة،ّوّأن  و »فإهن 
ّلكانّالتعبریّهكذا:ّ)وّالیلبسهاّوّالیصل  ّفیها(ّلیستفادّمنهّ«ّإن لبسها استثناءّعنّالنه ،ّوّإال 

وحّوّهوّسألتهّعنّجلدّاملیتةّاململ»وّمثلهاّموثقةُّساعة،ّقال:ّاً.ّحرمةّاللبسّوّاملانعی ةّللصالةّمع
حیثّحیملّالرتخیصّعل ّاالنتفاع321ّّ«ه فهو أفضلن لم تمسّ إصّفیه،ّوّقال:ّالكیمخت؟ّفرخّ 

ّة.مالبیعّبقرینةّالنهيّعنّبیعّاملیتةّيفّالصحیحةّاملتقدّ ّباللبسّوّحنوهّالّماّیعمّ 

                                                           
 019-001مسائلّعلي ّبنّجعفر:320ّّ

َثيِنُّموَس ّقَاَلَّحد322َّّّ ِهَّجْعَفِرّْبِنّحُمَمٍَّدَّعْنّأََّأْخبَـَرنَاّحُمَمٌَّدَّحدَّ ّعّأَنَُّهُّسِئَلّثـََناَّأيبَّعْنّأَبِیِهَّعْنَّجدِّ بِیِهَّعْنَّعِليٍّ
اْلَمیَِّتِةّقَاَلّترمَّّعْنَّشاٍةَّمْسُلوَخٍةَّوُّأْخَرىَّمْذبُوَحٍةَّعْنَّعًم َّعَل ّالرَّاِعيَّأْوَّعَل َّصاِحِبَهاَّفاَلَّیْدرِيّالذَِّكیََّةِّمنَّ

یعاًِّإىَلّاْلِكاَلبِّّ تـُْرَم ] 22ّ.ّاجلعفریات:ّهِبَِماّمجَِ

.ّفلمّأجدّمنّوث قهّأوّصد قهّعاجالّسوىّاحملد ثّم)ع(وس ّبنّإُساعیلّبنّالكاظسندّهذاّاحلدیثّضعیفّمب
زةّوّروایةّاأن هّمنّالعلماءّاملؤل فنیّوّأن هّشیخّاإلجّ؛ّفإن هّتصد يّلتوثیقهّبوجوهّثالثة:322النوريّيفّخامتةّاملستدرك

ّبعضّالثقاتّعنه.ّوّهذهّالوجوهّالتفيّبإثباتّمرادهّأصال.

061ّ-066حبوثّىفّعلمّالرجال:ّ

 940مسائلّعلي ّبنّجعفر:328ّّ

 1ّ:16االستبصار،321ّّ
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ّ-316ّةّسحتامةّیقتضیهّماّوردّيفّكونَّّثنّاملیتبنّجعفرّاملتقدّ ّفمضافاّإىلّصحیحةّعل ّ ّالثايناّأمّ 
312ّّوّالعمدةّيفّاملنعّالصحیحة.ّ-313السندّيفّمعّقطعّالنظرّعنّالبحث

ّسابعالاملبحثّ ّاألنصاّریقالّش: وز بيعها يجكما اليجوز بيع الميتة منفردة، كذلك ال  :ّ»يخنا
، ...تازًا صّح البيع فيه و بطل في الميتة،منضّمة إلى مذّكى. و لو باعهما، فإن كان المذّكى مم

 (10)صّّ«ينتفع به منفعة محّللةيتة لم يجز بيعه أيضاً؛ ألنّه الو إن كان مشتبهاً بالم

الّإشكالّيفّفّاألولیّاّالصورةمتتاز،ّأمّ  ّوّأخرىّالتارةّمتتازّاملیتةّمنّاملذكّ :ّ»ّياخلوئّالسی دّقال
مّيفّیعّماّتقدّ اّبالنسبةّإىلّاملیتةّفیجريّفیهاّمجوّأمّ ّاملیتةّ...تهّبالنسبةّاىلّغریّجوازّالبیعّوّصحّ 

الكالمّّحملّ ّاّالصورةّالثانیةّفهيوّأمّ ّحكمها.ّ...ّغری ّی ّالاملیتةّإىلّاملذكّ انضمامّّألنّ ّ؛بیعهاّمنفردة
ّوّموردّالنقضّوّاإلبرام،ّوّحتقیقهاّيفّمقامنی:

ّةّالواردةّيفّخصوصّذلك.یثّالروایاتّاخلاصّ ة.ّوّالثاينّمنّحلّمنّحیثّالقواعدّالعامّ األوّ 

ّكانّاملدركّيفّحرمةّبیعّاملیتةّمنفردةّهيّالنصوصّوّاإلمجاعاتّفالّشبهةّيفّّ:األو لّاّاملقامأمّ  فإن
الأهنّ  یمهاّّمعّتسلّت ّ ّحیصدقّبیعّاملیتةّعل ّذلكّمعّقصدّاملذكّ هّالنّ ؛ّألتشمالنّصورةّاالختالطمّا

منّاملنعّعل ّّصن ففالّوجهّملاّذهبّالیهّاملّ،قباضّاملبیع،ّوّعل ّهذامةّإلإىلّاملشرتيّلكونهّمقدّ 
ّكاجتنابّعنّكالّاملشتبهنی.ّنعم،ّالاإلطالقّبناءّعل ّوجوبّاال نّمشروطاّجيوزّأنّینتفعّهبماّفیما

ّ.بالطهارةّوّالتذكیة

                                                           
َّعِنّالسَُّكوينَِّّعْنَّأيبَّعْبد316ِّّ ّْبِنِّإبـْرَاِهیَمَّعْنّأَبِیِهَّعِنّالنـَّْوفَِليِّ للَِّه)ع(ّقَاَل:ّالسُّْحُتّاّحمم دّبنّیعقوبَّعْنَّعِليِّ
َّوّالرِّْشَوُةّيفّاحلُْْكِمَّوَّأْجُرّاْلَكاِهِن.ََّّثَنُّ  اْلَمْیَتِةَّوََّّثَُنّاْلَكْلِبَّوََّّثَُنّاخْلَْمِرَّوَّمْهُرّاْلَبِغيِّ

 1ّ:002الکايف،ّ

ّمنّجهةّالبحثّيفّتوثیقّحسنیّبنّیزیدّالنوفلي.313ّ
01ّ-0ّ:08ملكاسب،ّإرشادّالطالبّإىلّالتعلیقةّعل ّا312ّ
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نظریّاخلمرّّ،ةالیّ املركّيفّاملنعّهيّحرمةّاالنتفاعّباملیتةّلكوهناّيفّنظرّالشارعّمسلوبّملدوّإنّكانّاّ
واحدّصّبّعلیهّهوّعدمّجوازّبیعهماّمنّشخوّاخلنزیرّوّقلناّبتنجیزّالعلمّاإلمجايل،ّفغایةّماّیرتتّ 

االجتنابّعنّّّوجوبّالعلمّاإلمجايلّیوجبّنّ ؛ّفإجيوزّاالنتفاعّبهّفیهمابوجودّماّالّللعلمّاإلمجايلّ 
ة،ّةّوّالوضعیّ علومةّتفصیالّمنّاألحكامّالتكلیفیّ فیجريّهناّماّجرىّيفّاملیتةّاملّ،إذنّكالّاملشتبهنی.

اّإمجاالّمّ ملعلومةّإّعل ّاملیتةّاحرمةّاالنتفاعّملّتثبتّإال ّّألنّ ّ؛اّبیعهماّمنّشخصنیّفالّبأسّفیهوّأمّ 
فلمّیبقّيفّّ،نیّانتفتّحرمةّاالنتفاعّأیضاوّإذاّانتف ّأحدّالعامّ ّ.أوّتفصیالّعل ّسبیلّمنعّاخللوّ 

البتالءّاّنّهذاّنظریّانعدامّأحدّاملشتبهنیّأوّخروجهّعنّحملّ مالّفیندفعّباألصل،ّفإّ ّاالحتالبنیّإال ّ
311ّ«املوجبّلسقوطّالعلمّاإلمجايلّعنّالتأثری.

ه قال: قال: سألته عن الرجل يكون ل ع البزنطيعن جام:ّ»يخناّاألنصاّریقالّش:ّثّالثامناملبح
 و يسرج نعم، يذيبها»ع بما قطع؟ قال:الغنم، يقطع من ألياتها و هي أحياء، أ يصلح أن ينتف

وردها، معّلاًل أنّها معارضة بما دّل على المنع من م... أقول: مع  314«بها، و اليأكلها و اليبيعها
 (11ّ)صّ«ّ«أما علمت أنّه يصيب الثوب و اليد و هو حرام؟: »بقوله)ع(

ّللکالم:ّاتجهثالثّهذهّالعبارةّّيف

تبطّمباّقبلهّّهذاّالكالمّغریّمّرّ:ّ»يدیفقالّالشهّفّمباّقبله:املصنّ ّهذکّرماّّارتباطّيفّیلاألّوّاجلهة
الت عبریّوّّتةّوّإنّملّحیسناملسألةّوّهوّعدمّجوازّبیعّاملیّكماّهوّواضحّوّقدّیتوه مّارتباطهّبأصل

اّاألحسنّيفّالت عبریّأنّیقال ّفالّجيوزّبیع»ّ:إن  ّكل هّيفّاملی تةّوّأم اّاجلزءّاملبانّعنّاحلي  ملاّرواهّهّهذا
ّكانّیّ«يفّمستطرفاتّالس رائرّإىلّآخرّماّذكرهّيفّاملنت رتبطّوّلكنّیت جهّعلیهّأن هّعل ّهذاّوّإن
ّأن هّیقعّالت نافرّبینهّوّبنیّقوله ّالص حیحةّوّاستوجهّيفّالكفایةّإىلّقولهّم»ّ:بصدرّاملسألةّإال  عّأن 

يّوّالش ذوذّإىلّیجاهّإىلّخصوصّالس بزواّرألن ّال ذيّبالقیاسّإلیهّیصح ّنسبةّاالستّ؛«صرحیةّيفّاملنع

                                                           

 20-0ّ:20مصباحّالفقاهةّ،311ّّ

4ّ:124ّّ؛ّالسرائر068ّّقربّاإلسناد:311ّّ
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اّهوّاالنتفاعّباإلسراجّوّالكالمّ ّعل ّاملنعّعنّموردهاّإن  الر وایةّوّإلقاءّاملعارضةّبینهاّوّبنیّماّدل 
316ّ«.هناّيفّعدمّجوازّالبیعّالّيفّجوازّاإلسراج

ّّ:صحیحةّالبزنطيّ ّبّداللةیتقّرّهّيفیاجلهةّالثان

ّاملمنوعّمنّاالنتفاعاتّهوّاألكلّوّالبیعّّتهاعنّداللّينیاإلمامّاخلمّالسی دّحبث وّاستظهرّمنهاّأن 
ّّثّذهبّإيلیحّ؛وّحنوه ،ّمنّبابّ«ايذيبه»جتویزّاالنتفاعاتّوّقوله:ّّيعلّدلّ ی«ّنعم»قوله:ّأن 

ّقالّبعده:ّ ّعل ّجوازّمطلق«يبيعهاال يأكلها وال و»املثال،ّوّهلذا ّ،ّوّملّینهّعنّغریمها،ّفتدل 
ّحكمّهلاّمستقالّاّ،ّیفهمّأنّالاأللیاتّمیتةّوّلوّتنزیالًّأن ّّاّغریمها.ّوّبضمیمةّماّدل تّعل االنتفاعّهب

ّعل ّجوازّاالنتفاعّب 310ّّاملیتةّيفّماّسوىّاألكلّوّالبیع.غریّماّللمیتة،ّفتدل 

ّ:ةارضمنّاملعفّصنّ عاهّاملماّادّ ّيرادّعلیوّاإلصن فّلّکالمّاملیذّجاءّيفّيذاخلربّالّ ّةّيفةّالثالثاجله

ّْبِنّحمَُّهّأرادّبذلکّهذاّاخلرب:ّالظاهرّأنّ »جاءّيفّالدراسات:ّ مٍَّدَّعْنّحُمَمَُّدّْبُنّیـَْعُقوَبَّعِنّاحلَُْسنْیِ
ّأَْهَلّاجْلََبلِّ ّقَاَل:َّسأَْلُتّأَبَاّاحلََْسِن)ع(ّفـَُقْلُت:ِّإنَّ ْمّتـَْثُقُلِّعْنَدهُّّ-ُمَعلَّ ّْبِنّحُمَمٍَّدَّعِنّاحلََْسِنّْبِنَّعِليٍّ

اْلَیَدَّوّالثَّْوَبّّأََماّتـَْعَلُمّأَنَّهُُّیِصیبُّ»أَلََیاُتّاْلَغَنِمّفـََیْقطَُعونـََهاّقَاَل:ِّهَيَّحرَاٌمّقـُْلُت:ّفـََنْصطَِبُحّهِبَا.ّفـََقاَل:ّ
 312«َوُّهَوَّحرَاٌم.

ّالسؤالأقول:ّ ّالقطعةّاملقطوعةّحبكمّاملیتةّأوّاملذك  .ّوّاألو لّالظاهرّأن  ّّاجلّناظرّإىلّأن  وابّیبنی 
كوهناّحبكمّاملیتةّاليتّثبتّبالكتابّحرمتهاّوّبالسنةّجناستهاّمنّذيّالنفسّالسائلةّوّاحلكمانّ

ّعة.متالزمانّفیهاّعندّاملتشرّ 

                                                           
 0ّ:04هدایةّالطالبّإيلّأسرارّاملکاسب،316ّّ
0ّ:28ّاملكاسبّاحملر مة،310ّّ

0ّ:266ّالکايف،312ّّ
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ملّینهّعنهّ«ّع»هباّبعدّوضوحّكوهناّحبكمّاملیتة.ّوّاإلمامّّسؤالّالثاينّوقعّعنّحكمّاالصطباخوّال
اّأرشدّإىلّأن هّیوجبّتلو ث البدنّوّالثوبّهباّحالّكوهناّحراماّوّجنساّفیكونّضررهّأكثرّمنّّوّإن 

للحال،ّوّّ«وّهوّحرام»نفعه،ّفكالمهّاألخریّإرشادّحمضّوّلیسّحكماّحترمیی ا.ّوّالواوّيفّقوله:ّ
ّجوازّ الضمریّعائدّإىلّاجلزءّاملقطوع،ّوّیرادّحبرمتهّجناستهّأوّمانعیتهّللصالةّوّحنوها.ّوّقدّمر 

حلرمةّيفّاألحكامّالوضعیةّأیضاّوّشیوعّذلكّيفّالكتابّوّالسن ة.ّوّالیرادّبهّحرمةّاستعمالّلفظّا
إصابةّالثوبّوّالبدن،ّلوضوحّعدمّحرمةّذلك.ّوّعل ّهذا،ّفالیصلحّاخلربّملعارضةّخربّالبزنطي.ّ

باحّهذاّالّیدلّعل ّحترمیّاالستص»وّبذلكّأشارّصاحبّالوسائلّأیضاّحیثّقالّبعدّنقلّاخلرب:ّ
318ّ«اتّمعّاجتنابّجناستها.باأللی

اّن الميتة من غير ذي النفس السائلة يجوز المعاوضة :ّ»ّيخناّاألنصاّریقالّشّ:تاسعاملبحثّال
إذا كانت مّما ينتفع بها أو ببعض أجزائها كدهن السمك الميتة لإلسراج و التدهين لوجود  عليها

ّ(16)صّ«ّّّصة بالنجسةالمقتضي و عدم المانع؛ ألّن أدلّة عدم االنتفاع بالميتة مخت

سحتّعدمّجوازّبیعّاملیتةّوّأ:ّ»ّياّزرّیالشزّارّیاملّهیأوردّعل سیجي-ن َّّثنهّا ن ص ّوّالفتوىّءّمنّالكمّا
الّاختصاصّهلماّمباّحیرمّاالنتفاعّبهّوّالّدلیلّعل ّاختصاصهماّبالن جسةّمعّاإلطالقّاملقتضيّّ-

الس موكّّاهرةّمنكنّمنعهاّلكثرةّاملیتاتّالطجسةّم اّمیوّدعوىّاالنصرافّاىلّخصوصّالنّ ّ.للعموم

ّكونّجمر دّالقل ةّّ.خبارؤالّعنّحكمهاّيفّغریّواحدّمنّاألوّحنوهاّوّهلذاّوقعّالسّ  مضافاّاىلّمنع
311ّ«بالن سبةّإىلّغریهاّموجباّلالنصراف.

ّّ

                                                           
 313-0ّ:311دراساتّيفّاملكاسبّاحملرمة،318ّّ

0ّ:04ّحاشیةّاملکاسب،311ّّ
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 (60ص  يإل 42ص  )کلب و الالخمر ع يب
ّوّالکلبّيعلّاملعاوضةحبثّّيفّيصاّرخناّاألعظمّاألنیعباراتّلشّتسعّيشتملّهذاّالدرسّعلی
ّ:ّالتأم لقّوّیمباحثّمعروضةّللتحقّةمخستضم نّی

فتوي وفي  و اً نصّ  اع إجماعاً و الفقّ  مائع مسکر يحرم التکّسب بالخمر و کلّ »ّ:یلاألو  العبارة
دها قال خذها ثّم أفس»فقال  بعض األخبار يکون لي علي الرجل الدراهم فيعطيني بها خمراً 

ّ(30)صّ«ّعلها خاّلً علي: واج

ّيفّهذهّالعبارةّجهتانّمنّالکالم:

ّکانّمائّالتخصیصّباملائعّألجلّأنّ »اإلیرواين:ّقالّّي:األّول الجهة ،ّعاًّالنجسّمنّاملسکراتّهوّما
مّحرمةّة،ّالّالختصاصّحرمةّالبیعّبهّفإنّاحلرمةّعام ةّلعمّویقعّيفّبیعّاألعیانّالنجسّوّالکالمّفعالًّ

اإلنتفاعّبهوّحرمّيفّالنجسّأیضاًّلکن کّعرفتّأن ّمناطّاجلمعّاإلنتفاعّباملسکرّ، فکل ّاملسکراتّّة هّ،
 316«حیرمّبیعهاّمبناطّواحد.

ّنّکالمّاإلمام)ع(؛ثّمیلّهذاّاحلدیذّثبتّأنّ یهّملّبأنّ ّينیاخلماإلمامّّالسی دّهیأوردّعلّة الثانية:الجه
ّبنّحدید»إذّمنّاملمکنّأنّیكونّاملرادّ 313ّلةّرواةّاحلدیث.الواقعّيفّسلس«ّعلي 

يدّل عليه قبل اإلجماع المحكّي عن الخالف و المنتهى و اإليضاح و غيرها » :ةيالثان العبارة
ّ(62)صّ«ّاألخبار المستفيضة

ّكل ّمنّالتعبریّب صن فّقد سّيفّكلماتّامل«ّقبلّاإلمجاع،ّبعدّاإلمجاع»ّجاءّيفّهدیّالطالب:ّتكر ر
،ّوّاحتمالّاستنادّاجملمعنیّإلیها،ّفیكونّاتسر ه.ّوّلعل ّمرادهّبالقبلّوفاءّاألد فاق همّل ةّباحلكمّالشرعي 

                                                           
ّکتابّاملکاسب،316ّّ 0ّ:6ّحاشیة

 0ّ:36املكاسبّاحملر مة،313ّّ
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حمتملّاملدركی ة،ّوّمثلهّغریّكاشفّعنّرأيّاملعصومّعلیهّالسالمّأوّعنّحج ةّأخرىّوراءّماّاستندواّ
ّإلیهّمنّالكتابّوّالسن ة.

كونّات فاقهمّة،ّفینّاألدلّ اعتمادّاجملمعنیّعل ّقرائنّأخرىّغریّماّبأیدیناّم«ّبعدّاإلمجاع»ّوّمرادهّب
ّةّمعتربة،ّهذا.لكشفهّعنّحجّ ّ-بناءّعل ّحجیةّاإلمجاعّاملنقولّ-ةحجّ 

ّكانّاحملتملّقوی اّاستنادّاجملمعنیّإلیها،ّأت ّاملصنفّبلفظّ ّكانتّأدل ةّاملسألةّواضحةّو قبلّ»حینما
312ّةّهيّاملعو لّعلیها.لتكونّهذهّاألدلّ «ّاإلمجاع

أباعبداهلل)ع(  قال سألت ثيلة عن ليجم يال عن أبح عن ابن فضّ يالصح :و منها»العبارة الثالثة: 
ّ(62ّ)ص«ّوکل ثمنهيباع؟ قال نعم و ي، وديعن الکلب الص

ّب نسبةّلاّباهنا،ّوّأمّ ّحّإيلیسندّاخلربّصحأن ّّ...«حّعنّیالصح»املرادّمنّأن 311ّّنیاحملشّ ّّمنریّکثنی 
وّبعضهم311ّّلةیمجّکأيبّّفاًّیکونّبعضهمّضعیمکنّأنّیفّ،حدةّيفأمرهّعلّ«عن»ماّبعدّلفظةّّإيل

ّکذاّاألمرّيف316يثّاملرادیکاللّّااّیإمامّعدالًّ ّّالعبارة.ّنظائرّهذهّ.ّو

                                                           
 010ّ-3ّ:014هدىّالطالبّيفّشرحّاملكاسب،312ّّ

3ّ:28ّعمدةّاملطالبّيفّالتعلیقّعل ّاملكاسب،311ّّ

ضع فهّالنجاشي،ّووصفهّابنّالغضائريّبالضعفّوالكذبّ.ّكنیةّاملفض لّبنّصاحل،ّوّهوّضعیفّكذ اب311ّّ
مةّاحلل ي،ّوابن ّداوودّأیضا.ّوالوضع،ّوعد هّمنّالضعفاءّالعال 

286ّ؛ّرجالّابنّداوود:162ّ؛ّخالصةّاألقوال:328ّجاشي:ّرجالّالنّ

وّهوّلیثّبنّالبخرتيّاملراديّأبوّحممدّوّقیلّأبوّبصریّاألصفر،ّوّروىّعنّأيبّجعفرّوّأيبّعبدّاهللّعلیهما316ّّ
مجاعةّمنهمّأبوّمجیلةّاملفضلّبنّصاحل. ّكتابّیرویّه له ّزّ.316السالمّ. قالّحدثينّمحدویهّرویّالکشيّيفّترمجّة رارّة

ُسعتّأباّ»قالّحدثينّیعقوبّبنّیزیدّعنّابنّأيبّعمریّعنّهشامّبنّساملّعنّسلیمانّابنّخالدّاألقطعّقال:ّ
ّزرارةّوّأبوّبصریّلیث»عبدّاهللّ)ع(ّیقول:ّ دّبنّمسلمّوّحممّاملراديّماّأحداّأحىيّذكرناّوّأحادیثّأيبّ)ع(ّإال 

ّكانّأحدّیستنبطّهنا،ّهؤالءّحفاظّالدینّوّأمناءّأيبّ)ع(ّعل ّحاللّوّبریدّبنّمعاویةّالعجليّوّلوّال ّهؤالءّما



 

51 

 

 يّ مهر البغ ثمن الخمر و» عبد اهلل)ع(  ير عن أبيبص ية أبيمفهوم روا :و منها» :ةالرابع العبارة
بد اهلل ع يالرحمن بن أبعبد  ةيمفهوم روا :و منها «صطاد من السحتيال ياّلذ ثمن الکلب و

 (61)صّ«ّد سحتيصيال يذعبداهلل )ع( ثمن الکلب الّ  يعن أب

ّ؟األصولّيفّنکرههّأمبفهومّالوصفّمعّأنّ صن فّاملّستدلّ یفّیک

نکرهاّیهومّالوصفّوّتهّمفیقولّحبجّ یهّقدهّالاإلستداللّباملفهومّمعّأنّ ّنظرهّيفّعينی:ّ»يدیقالّالشه
اّّهّوتیحجّ ّنئذّيفیبّحیاملفهومّوّالّّرّيّالداللةّعلریغفّهناّیالتوصّ...ّالّفائدةّيف وقعّاخلالفّإن 

310ّ«.املفهومّيّالداللةّعلریغّيبلّکانّهناکّفائدةّأخّرّ،کنّکذلکیوصفّملّّيف

ّّيوّعدمّيّوجودنیلّبیمطارحّاالنظارّتفص

 مرجع ؛ ألنّ «ديصيال يذثمن الکلب الّ »مثل قوله  يف صحّ يه المع أنّ »ّ:ةالخامس العبارة
ّ(61ّو61ّّّ)ص«ّاد.يعنه سلب صفة اإلصط صحّ يإرادة ما  يإل« دييالتق»

ذيّیصح ّاهرّمنهاّالكلبّالّ ن ّالظّفظاهر؛ّألىلاألّوّح ةّيفّالعبارةام اّعدمّالص»الشریازي:ّّقالّاملریزا
سلبّصفةّاالصطیادّمنهّوّمنّاملعلومّعدمّصح ةّسلبّهذهّالص فةّعنّالصی ادّغریّالس لوقيّفیكونّ

یقالّان هّّن.ّوّام اّالعبارةّالث انیةّفیمكنّأيفّمفهومهّاحملكومّجبوازّبیعهّعنّهذاّالعنوانّداخالّخارجا
نوانّّبلّالظ اهرّمنهّالكلبّاملسلوبّعنهّعّ،لیسّ]الظ اهر ّمنهّالكلبّاملسلوبّعنهّصفةّاالصطیاد

املفروضّسلبّّیدكلبّالص یدّفیكونّحمص لهّغریّكلبّالص یدّفالّمانعّمنّدعوىّانصرافّكلبّالصّ 
ّاملوضوعّاىلّخصوصّالس لوقي ّعن ّالسلوقيّ،عنوانه ّغری ّشامالّللص یود ّغریه ّیصریّّ؛فیكون ألن ه

                                                           

.ّوّهيّصحیحةّالسند،ّواضحةّالداللة316ّ«اهللّوّحرامهّوّهمّالسابقونّإلیناّيفّالدنیاّوّالسابقونّإلیناّيفّاألخرة
ّيفّجاللةّقدرهّوّعظمّشأنه،ّفضالّعنّعدالتهّوثاقته.

039ّته ّاملقالّىفّالدرایهّوّالرجال:ّ؛ّمن03ّ:030معجمّرجالّاحلدیث،ّ

 0ّ:03هدایةّالطالبّإيلّأسرارّاملکاسب،310ّّ
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ّعل ّحرمةَّّثنّ املتحص لّغریّالكلبّالس لوقي ّفیصریّالصائدّغریّالس لوقيّحمر ماّمبقتض ّإطالقّماّدل 
.  312«الكلبّالغریّالس لوقي 

كثر كالبها قرية باليمن، أ« سلوق»كلب الصيد؛ ألّن   لوقيّ و عنى بالس»قال: ّ» :ةسالساد العبارة
و إن كان هذا الكالم من المنتهي يحتمل ألن يكون مسوقاً إلخراج « معلَّمة فنسب الكلب إليها

ّ (13)صّ« ةغير كلب الصيد من الكالب السلوقيّ 

ّكل»إذّلوّأریدّالث اينّلكانّاأللیقّأنّیقولّّ:ّ»يدیالشهقالّ أيّ«ّمنهّبّالص یدوّعىنّبالس لوقي
ّكالبّالس لوقّو اّّخصوصّالص یودّمن ّبالص یودّاعتماداًّإن  ّّ؛عل ّالغلبةّتركّتقییده أكثرّإىلّألن 

318ّ«.آخره

 يعني« )ذلک يرو »ه المبسوط من أنّ  يما أرسله ف يصا لها سو لم نجد مخصّ »: ةالسابع العبارة
نقول مضمون لکون الم– و داللتهة و الحائطة( المنجبر قصور سنده يکلب الماش  يع فيجواز الب

ّ(16)صّ«ّنير ن المتأخّ يباشتهاره ب -ة ال معناها و ترجمتهايالروا

ّكّأنّ ّ:یریدّبیانّقصورّداللةّاملرسلة.ّوّتقریره»إرشادّالطالب:ّّجاءّيف ونهّمنقوالّاملرويّعل ّتقدیر
احتمالّاالشتباهّّنّ ألّة؛حجّ باللفظّأوّمباّیرادفهّأوّترمجتهّوّلوّبلغةّاخرىّیكونّالنقلّمعّثقةّالناقلّ

يفّمثلّّيفّالرتمجةّأوّاإلتیانّبغریّاملرادفّمدفوعّبسریةّالعقالءّاجلاریةّيفّاالعتناءّباخبارّالثقاتّحّت ّ
ّكانّاملنقولّمضمونّالكال ّّخيلوّمنّإظهارّالرأيّيفهّال.مّوّحاصله،ّفإنّ هذهّاملوارد،ّخبالفّماّإذا

ّكانّاملخربّبامل ّكمالّالثقةّملّیكنّاعتبارّقولهّاال ّكالمّالغری،ّوّلذاّلو یةّابّحجّ ّمنّبضمونّثقة
تملّكونهّمنتّحیال«ّهّروىّذلكأنّ »قولهّ)ره(ّّیخّ)ره(ّيفّاملقامّمنّهذاّالقبیل؛ّفانّ الرأي،ّوّنقلّالش

حیثّّ؛یضاهاّأداللتیكونّفتوىّاملشهورّباجلوازّجائزةّلقصورّاملرسلةّيفّجهةّّ،وّعل ّذلكّالروایة.

                                                           
0ّ:04ّحاشیةّاملكاسب،312ّّ
0ّ:03ّالطالبّإيلّأسرارّاملکاسب،ّّةهدای318ّ
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ّكانتّظاهرةّيفّاجلواز،ّوّهذاّبعدّإحرازّأنّ ّئهمّأنّ یظهرّمنّافتا تلكّّمستندّحكمهمّتلكّالروایة
311ّ«الروایةّبعینها.

 (68)صّ«ّمقابلتها بالمال يعل دلّ ية لها ير الديتقدأّن  مواضع أخر: يو عنه ف»: ةالثامن العبارة

مهاّوّذلکّلثبوتّعدّيالّعلةّوّیاملالّيةّعلیّالدینیلتعهّالّداللةّن ّأحّیالصح:ّ»يزّیالترّبّخیالشقالّ
ّکونهّماالًّّةّيفیالد ّکونهّملکاًّّاحلرّ ّوّيفّقتلّالعبدّمع 366ّ«.أوّماالًّّمعّعدم

ر يع مخالفة کثم خصوصاً ة يفالتجبر الروا ،نير ن المتأخّ يب يا شهرة الفتو و أمّ :ّ»ةالتاسع العبارة
ّ(61)صّ«ّمن القدماء 

ةّیدّخمتفجهةّمنّجهاتّالسنّةّالتفاهتمّإيلیّ صوجهّاخلصّولعل ّ:ّ»ياّزرّیکاظمّالشّّحمم دّشیخالّقال
ّإيلیاملتأخّرّيعل ّملّنلتفتّإلّنّأو ّهلا ّإلیسندّآخر ّاإلحتماالتّمفتوحّبالنسبة ّبابّهذه ّو ّیه،

 363«نا.یالقدماء،ّلقرهبمّبزمانّاملعصومّوّوجودّأصولّعندهمّملّتصلّإل

 التأّملق و يللتحق

ّاألو لّاملبحث ّاألنصاّر: ّشیخنا ّ»يقال عاوضة على غير كلب الهراش في الجملة يجوز الم:
ثمن »بالخالٍف َاهر، إاّل ما عن َاهر إطالق العماني؛ و لعّله كإطالق كثيٍر من األخبار: بأّن 

ّ(10)صّ«ّ، لتواتر األخبارمحمول على الهراش 352«الكلب سحت  

ّجهتانّمنّالکالم:ّةهذهّالعباّرّيف

                                                           
 0ّ:30ارشادّالطالبّيفّالتعلیقةّعليّاملکاسب،311ّّ
0ّ:31ّارشادّالطالبّيفّالتعلیقةّعليّاملکاسب،366ّّ
 0ّ:01ملکاسب:ّبلغةّالطالبّيفّحاشیةّا363ّ
006ّ-1ّ:002الکايف،362ّّ
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بّاهلراشّلّمحلّالكلبّالواردّيفّاألخبارّاملطلقةّعل ّكلتعلیأنّالالمّلّلّيفلزومّالتأمّ ّاألولیّيفّةاجله
361ّهما.یأوّلتعلیلّمحلّإطالقّكالمّالعم اينّعل ّكلبّاهلراشّأوّلکل

اخلربّیصدقّفیماّّتواتر:ّ»يالقمّالسی دّقالوجودّالتواترّهناّوّعدمه:ّّلزومّالتأم لّيفّةّيفیاجلهةّالثان
ّكذلك؟َّّثّان ّاألخبارّاملتواترةّالتصدقّفیكونّحبد ّیوجبّالعلمّالعادي ّللن اسّوّهلّی یماّكونّاملقام

ّالبطائينّموجودّيفّمجلةّ ّكذلك؛ّفإن اّنرىّأن  یكونّالراويّالواحدّيفّمجلةّرجالّاسنادهاّوّيفّاملقام
ّكذاّغریه.ّوّأیضاّال ذيّمیكنّأنّیقال:ّانّ  الفصلّالزماينّیؤث رّيفّحصولّالقطعّوّّمنّاألسنادّو

رى:ّكل ّخربّیكونّاملخربّبهّفیهّأبعدّوّأقدمّزماناّیلزمّيفّحصولّالقطعّباملضمونّعدمه.ّوّبعبارةّأخ
ّاإلنسانّ ّالوجهّيفّحصولّالقطعّمنّاخلربّاملتواترّأن  أنّیكونّاملخربّبهّأكثر.ّوّصفوةّالقول:ّان 
العاديّیقطعّبعدمّالتواطيّوّاالجتماعّعل ّالكذبّوّهذاّخيتلفّحبسبّاملواردّوّاملوضوعاتّوّ

ّاملاتنّقدسّسرهّبعدّأسطرّیصر حّبكونّّوّقصراّاىلّبقی ةّاجلهات.ّأضفّإزمانّطوالال ىلّذلكّأن 
واننیّوّاحلالّوّكیفّمیكنّاجلمعّبنیّالعن«.ّاألخبارّاملستفیضة»األخبارّاملشارّإلیهاّمتضافرةّبقولهّ

ماّمتقابالنّبتقابلّالتضاد. 361ّ«أهن 

حّعنّعدمّّیوضدّبعدّالتیحبثّکلبّالصّنماّباحثّيفیحّينیاإلمامّاخلمّالسی دّانّ :ّاملبحثّالثاين
احتملّّ،،ّهوّعدمّاالشتغالّاخلارجيّفعالًّ«يصطاد، و الصيودال يصيد، وال»كونّاملرادّمنّقوله:ّ
ّود:یاملرادّمنّهذهّالقّاحتماالتّأربعةّيف

ّكلبّالصی ّّ-،دأحدها:ّأنّیكونّإشارةّإىلّأقسامّماّعداّالكلبّالسلوقي،ّوّقوله:ّوّالصیود،ّأو
إشارةّإىلّالسلوقي،ّمبعىنّأن ّذكرّاملوصولّوّصلته،ّحملضّمعرفی ةّموضوعّّ-366كماّيفّبعضّالروایات

                                                           

 3ّ:311،ّياملكاسبّاحملشّ 361ّ

3ّ:20ّعمدةّاملطالبّيفّالتعلیقّعل ّاملكاسب،361ّّ

008ّ-02ّ:000الوسائل،366ّّ
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ّكانّصیلعّاحلكم،ّمنّغریّدخالةّللوصفّفیه،ّفیكونّذاتّالسلوقيّموضوعاًّ أوّّوداًّدمّاحلرمة،ّسواء
ّ.ال

ّ.اهرانّيفّاملوضوعی ة،ّأوّالدخالةالتوصیفّوّالتقییدّظ؛ّألن ّ،هَّثّاستبعد

ّكانّیصیدّهوّالكلبّاملعل مّال ذيّ،لكنّیكونّاملرادّمنّالصیود،ّوثانیها:ّأنّیكونّالعنوانّدخیالًّ ،
استبعدهّّوّیصطادّغریّاملعل م،ّبدعوىّانصرافّاألخبارّإلیهما.الّیصیدّأوالّال ذيّأوّال،ّوّمنّسلوقیاًّ

ّاملعل م.ّوّیتلوهّيفّالضعفّاحتمالّاالنصرافّإىلّالسلوقي،ّمبنعّاالنصرافّضاًّیأ

؛ّألن ّأیضاًّبعدهّوّاستّیت خذّله.الّثالثها:ّأنّیكونّاملرادّمنّالصیودّماّیت خذّللصید،ّوّيفّمقابلهّما
ّالظاهرّمنّالعناوینّماّهيّثابتةّللكالب،ّمنّغریّدخالةّاختاذهاّهلا،ّأوّعدمه.

الختاذّوّ،ّوّالّلمنّغریّدخالةّللتعلیمّوّعدمهّرابعها:ّأنّیكونّاملرادّماّثبتّلهّنفسّالعناوین،
عندّّكانّصیوداًّّّ،ّأوعرفاًّّ،ّوّماّیصطادیصید،ّیكونَّّثنهّسحتاًّالّال ذيّأن هّعرفاًّّعدمه.ّفماّثبتّله

ّ،َّّثنهّحمل ل.العرف

 الذي»حتملّأنّیكونّمبعىنّزوالّملكةّالصیدّعنه،ّوّثبوهتاّله،ّفیكونّمعىنّقوله:ّاَّث ّالوصفّ
هّ،ّوّزالتّملكته،ّوّيفّمقابلهّماّثبتّلوّصائداًّّسلبّعنهّوصفّكونهّصیوداًّّال ذيّ،«يصيدال

ّاألظهرّيفّقّمعينّّيفریاستقربّهذاّالتفسوّّالوصفّوّامللكة. وله:ّاألخبار.ّفتحص لّم اّذكر،ّأن 
360ّهذاّالوصف،ّوّهذهّامللكة.ّیصطاد،ّهوّماّسلبّعنهّعرفاًّالّیصید،ّأوالّال ذيّالكلب

ّأخبارّاجلوازّيفّاملقامّناظرةّإىلّماّتقر رّيفّالصیالظا»الدراساتّبقوله:ّّهّيفیهذاّوّأوردّعل دّهرّأن 
ّذكرّالتعلیمّيفّالكتابّالعزیزّوّيفّ وّالذبائحّمنّحل یةّصیدّالكلبّاملعل مّوّجوازّأكله.ّوّلعل 

ّبأمرّصاحبه ّایتماره ّأن  ّمنّجهة ّالواردة ّبإذنهّالّاألخبار ّحیصلّغالوّإقدامهّعل ّاالصطیاد ّإال  با

                                                           
011ّ-0ّ:014املكاسبّاحملر مة،360ّّ
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ّاملرادّبالصیودّعلبیةّفیدورّاحلكمّيفّالبابنیّمداره.ّبالتعلیمّوّالرّت :ّماوّإنّشئتّقلت:ّإن  ّ ّماّمر 
ّبالتعلیم،ّفهماّأمرانّمتالزمان.ثبتّلهّملكةّالصید،ّوّامللكةّال 362ّ«حتصلّفیهّاال 

يدّل عليه قبل اإلجماع المحكّي عن الخالف و المنتهى :ّ»يخناّاألنصاّریقالّش:املبحثّالثالث
ّ(62)صّ«ّغيرها األخبار المستفيضةيضاح و و اإل

ّبأنّ ّيالقمّالسی دّهی،ّلکنّأوردّعلضةیاّمستفأهنّ ّيعاملقامّوّادّ ّسبعةّأخبارّيفّيخناّاألنصاّرینقلّش
محزةّالبطائينّّيببنّأّيّ لوجودّعلّ؛ضعیفةّسنداّيبصریّوّهماّرواهّأبّوّ:فةّالسند.ّمنهایةّمنهاّضعستّ 

ماّرواهّالصدوقّمرسالّوّاملرسلّالّّ:وّمنهاّ.اإلسالمّمرسالماّرواهّعنّدعائمّّ:وّمنهاّ.يفّالسند
368ّّ.اعتبارّبه

،ّّيماّرّوّ:منها ْنَّعْبِدّالرَّمْحِنّعََّعِليُّّْبُنّحُمَمَِّدّْبِنّبـُْنَداَر،َّعْنَّأمْحََدّْبِنَّأيبَّعْبِدّاللَِّه،َّعْنّحُمَمَِّدّْبِنَّعِليٍّ
ّا ّْبِن ّاْلَقاِسِم َّعِن َّأيبَّهاِشٍم، ّاْلَعمَّارِيِّْبِن ّقَاَل:361ْلَولِیِد ََّّثَنِّّ، َّعْن ّالسَّاَلُم َّعَلْیِه ّاللَِّه َّعْبِد ّأَبَا َّسأَْلُت
306ّ«.ُسْحٌت،َّوّأَمَّاّالصَُّیوُدَّفاَلّبَْأسَّ»اْلَكْلِبّالَِّذيّاَلَیِصیُد؟ّفـََقاَل:ّ

                                                           
 0ّ:101دراساتّيفّاملکاسبّاحملرمة،362ّّ

3ّ:28ّعمدةّاملطالبّيفّالتعلیقّعل ّاملكاسب،368ّّ

تناهّهوّوّماّأثب«.ّعنّعبدّالرمحنّاألصم ّعنّمسمعّبنّعبدّامللكّعنّعبدّاللَّهّالعامري»ّسائل:وّيفّالّو361ّ
الظاهر؛ّفقدّعدَّّالنجاشيّوّالربقيّوّالشیخّالطوسيّالقاسمّبنّالولیدّالعماريّمنّرواةّأيبّعبدّاللَّهّعلیهّالسالم،ّ

وّثالثّالسالمّبواسطةّواحدة،ّفضاًلّعنّواسطتنیّأروایتهّعنّأيبّعبدّاللَّهّعلیهّّ-معّالفحصّاألكیدّ-وّملّجند
ّوسائط.ّ

020ّ؛ّرجالّالطوسي:404ّالنجاشي:ّّرجالّ

689ّ-9ّ:691الكايف،306ّّ
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اخلربّأ یعتمدّ،ّالدّاالعتقادفاسّ،اضعیفّجدّ ّ-نةیوّهوّأبوُس-ّمَِّدّْبِنَّعِليٍّّفّحبَُّیسندهاّضعضاّیهذّا
ّكانّوردّقمّوّقدّاشتهرّبالكذبّبالكوفةّوّنزلّعل ّأمحدّبنّحممّ يفّشي َّّثّ ّ.ةمدّ ّدّبنّعیس ء.ّو

303ّ.دّبنّعیس ّعنّقمفجفاّوّأخرجهّأمحدّبنّحممّ ّتشهرّبالغلوّ 

ّبِّحُمَمَُّدّْبُنّاحلََْسِنّماّرواهّّلّسندّهذهّاألخبارّالسبعةّإال ّّوقبکنّمیملّّ،وّباجلملة ِإْسَناِدِهَّعِنّاحلَُْسنْیِ
ّاْلَكْلبََِّّّثَنُّ»ْبِنَّسِعیٍدَّعْنَّفَضاَلَةَّعْنّأَبَاٍنَّعْنّحُمَمَِّدّْبِنُّمْسِلٍمَّوَّعْبِدّالرَّمْحَِنّْبِنَّأيبَّعْبِدّاللَِّهّقَاَل:ّ

302ّّ.ِ«َوّاَلّبَْأَسّبَِثَمِنّاهْلِرّ »ّ:قَالَّّ«اَلَّیِصیُدُّسْحٌتّّالَِّذي

ّالكالبّعل ّصنفنی:ّأن ّّإيلّينیاإلمامّاخلمّالسی دّذهبّالرابع:ّاملبحث

بّوّملّیكنّهلاّالتكالب،ّوّهيّالكالّأحدمها:ّماّزالتّعنهاّصفةّالتصی د،ّوّهيّاليتّصارتّمهملةًّ
،ّأوّالعائشةّعل ّصدرّصاحبهاّالعی اشّاملالعبّهباّوّاملؤانسّمعها،ّعل ّالدائرةّيفّاألزق ةّمهملةًّ

ّثانیة.تأم لّيفّال

اّ وّثانیهما:ّماّبقیتّعل ّصفتهاّوّملكتهاّالسبعیة،ّوّهيّصیودّوّسبعّبطبعها،ّوّصادقّعلیهاّأهن 
ذتّلالصطیاد،ّأوّحلفظّاألغنام،ّأوّحلراسةّالبلد،ّأوّالقریةّأوّاملزارعّوّ تصیدّوّتصطاد،ّسواءّاخت 

ّحنوها.

وّالظاهرّصدقّّلصیدّأوّاشتغاهلاّبه،فاملیزانّيفّجوازّالبیعّهوّصدقّالوصفّعلیهاّالّاستعماهلاّيفّا
العناوینّعل ّمجیعّاألنواع،ّفكالبّاألغنامّوّاملواشيّصیود،ّتصیدّالذئبّوّالغزالّوّغریمها.ّوّلوّ

سلبّصفةّاالصطیادّعنّبعضّماّیت خذّللحراسة،ّمیكنّاحلكمّبصح ةّمعاملتهّبعدمّّفرضّبعیداًّ
ها.ّوّتوه مّلزومّبّالنافعة،ّوّینحصرّالبطالنّبغرّیالقولّبالفصل.ّفتصریّالنتیجةّجوازّبیعّمجیعّالكال

                                                           
 440النجاشي:ّرجال303ّ
6ّ:416ّالتهذیب،302ّّ
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البّألكثریةّالداخلّفیهاّمنّاخلارج،ّوّأغلبی ةّالكّثرّاملستهجنّيفّأدل ةّاملنعّفاسد؛ختصیصّاألك
301ّّتنفعّعنّغریها.الّتصیدّوالّاملهملةّاليت

ّّيفخيال:ّاملبحثّاخلامس التصلحّّيال ذّارّمنّالکالبعّالصغیاإلطالقاتّعدمّجوازّبّيقتضمأن 
ةّدیاتّاملقیالرواّظهورّالوصفّيفّ:ذلکّمها،ّوّالوجهّيفیدّوّتصلحّلهّبعدّکربهاّوّتعلیللصّفعالًّ
اإلطالقاتّّباقّيفم،ّفیوّالتعلالکربّّيعلّقاًّباإلمکانّوّمعلّ اّالصاحلّ.ّوّأمّ دّفعالًّیالصاحلّللصّيف

301َّّّثنّالکلبّسحت.ّةّبأنّ یةّوّالقاضاملانع

ّّ

                                                           
013ّ-0ّ:016ّاملكاسبّاحملر مة،301ّ
0ّ:30ّإرشادّالطالبّإيلّالتعلیقّعليّاملکاسب،301ّّ
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 (64ص  يإل 63ص ) ريالعص يعل ةالمعاوض
ّّالعنيبریالعصّيعلّحبثّاملعاوضةّيفّيخناّاألعظمّاألنصاّریعباراتّلشّأربعّيشتملّهذاّالدرسّعلی
ّ:ّالتأم لقّوّیمباحثّمعروضةّللتحقّةستّ تضم نّیّو

األقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى و لم يذهب ثلثاه و إن  : » یلاألو  العبارة
 (60)صّ «ت البيع و التجارة الصادقة عليهالعموما 365كان نجساً؛

وّالّّ.وّالتمريّ ّيبّ وّالزبیّإىلّالعنيبّ ّینقسمّالعصریّيفّکلماتّالفقهاءّ:قالّالشهیدّالصدرّماّحاصله
ّكلّ إشكالّيفّأنّ  كماّالّّّ،منیاملسلّهّإذاّملّحیصلّيفّعصریّالعنبّإسكارّوّالّغلیانّفالحیرمّعند

بوخّأوّالعنبّغریّاملطّسواءّحصلّيفّ،مةّإذاّحصلّفیهّاإلسكاراشكالّعندّفقهاءّالشیعةّيفّاحلّر
،ّوّاملسكرّةمّبالكتابّوّالسنّ املسكرّمنّغریّاملطبوخّمخرّبالّاشكال،ّوّاخلمرّحمرّ ّألنّ ّ؛بعدّالطبخ
ّكذلكّوّمّ إبوخّمنّاملط اّالیكونّمخراّلفرضّأخذّعدمّالطبخّالسابقّيفّمفهومّاخلمرّمّ إاّمخرّفیحرم

ّكلّ ّيّ فهوّمسكرّعل ّأ ّكثریهّفقلیلهّحرام.ّ...ّّحال،ّو وّملّّاّإذاّغل ّالعصریّالعنيبّ مّ أوّماّأسكر
مةّوّاختلفواّتّاحملرّ بعنوانهّمنّاملائعاّاملغليّ ّفاملستفادّمنّكلماتّفقهائنا:ّجعلّالعصریّالعنيبّ ّ،یسكر

300ّّيفّطهارتهّوّجناسته.

ل وجب لم يكن في حكم التالف، بلو غصب عصيراً فأغاله حّتى حرم و نجس :ّ»ةيالعبارة الثان
 (03)صّّ«جرة العمل فيه حّتى يذهب الثلثانعليه رّده، و وجب عليه غرامة الثلثين و أُ 

                                                           

بّاملشهورّكماّعنّمجاعٍةّمستفیضاًّأن ّيفّحكمّاملسكرّعصریّالعن»بّطهارته:ّقالّشیخناّاألنصاريّيفّکتا306ّ
...ّوّمعّذلكّفقدّاختارّالطهارةّيفّشرحّالقواعدّ...ّوّاألرجحّيفّالنظر:ّالنجاسة؛ّملوث قةّّإذاّغالّوّاشتدّ 

:ّقدطبخّعل ّتجّوّیقولأباعبداللٰ هّ)ع(ّعنّالرجلّمنّأهلّاملعرفة،ّیأتیينّبالبخّقال:ّسألت»معاویةّبنّعم ار:ّ
..«ّ.الثلث،ّوّأناّأعلمّأن هّیشربهّعل ّالنصف،ّأّفأشربهّبقولهّوّهوّیشربهّعل ّالنصف؟ّفقال:ّمخٌر،ّالتشربهّ

 6ّ:301كتابّالطهارة،ّ

469ّ-4ّ:421حبوثّيفّشرحّالعروةّالوثقی،300ّّ
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302ّعده،ضمانّتفاوتّقیميتّالعصریّبلحاظّقبلّغلیانهّوّبّبلّاألصحّ ّ»التربیزي:ّّأوردّعلیهّالشیخ
ةّنّبالنسبةّإلیهاّضمانّاملعاوضوّمنهاّغلیانّالعصریّوّعدمه،ّوّانّملّیكّ-األوصافّفإنّ ّ؛وّذلك
اّهنّأّ بیع،ّإال ّیفرتقّالوصفّعنّجزءّاملّ-یقعّبعضّالثمنّيفّمقابلّوصفّاملبیعّوّهبذاهّالمبعىنّانّ 

تالفهماّء،ّأوّبعضهّيفّیدهّأوّإتلفّالشيّكماّأنّ ّّ:وّبعبارةّأخرىّتدخلّيفّضمانّالیدّأوّاإلتالف.
ّكذلك 308ّ«النقصّيفّاألوصاف.ّعل ّاآلخرّیوجبّضمانّاملثلّأوّالقیمة،

)ع(:  بار مثل قولهبالخالف عدا ... و خصوص بعض األخ حاً و لم أجد مصرّ :ّ»الثالثة العبارة
ّ(64)صّ«ّ« عهيب حلّ يفال يو إن غل»

ّةّهکذا:ّقال:ّیمنّروایةّأيبّكهمسّوّأصلّالرواّةهذاّاخلربّقطع

، و و أنا أعصره كّل سنة عن العصير، فقال: لي كرم -عليه السالم -سأل رجل أبا عبد الّله
قال: ثّم  ،«هبيع يحلّ فال غلى ال بأس به، و إن»قال: أجعله في الدنان و أبيعه قبل أن يغلي،

ّ.301«.هو ذا، نحن نبيع تمرنا مّمن نعلم أنّه يصنعه خمرا»

جيعلهّّهمتعر ضةّملسألةّأخرى،ّوّهيّبیعّالعصریّم نّیعلمّأنّ ّةأن ّتلكّالروایّينیاإلمامّاخلمّالسی دّذهب
،ّوّهيّغریّماّحننّبصدده،ّوّهوّأن ّالعصریّمباّأن هّحرامّأوّجنسّهلّجيوزّبیعهّأوّال،ّباعّم نّمخراًّ

ماّذکرنا.ّّيدّعلشاهّلّروایةّأيبّكهمسیذّنّ أجنبیةّعنّمسألتنا؛ّفإّفهذه.ّوّدبساًّّأوّخالّاّجيعلهّمخراًّ
ّكانّعنّبیّ«صنعه خمرايتمرنا ممن نعلم أنه  هو ذا، نحن نبيع:ّ»الظاهرّمنّنّ فإ ّالسؤال عّأن 

ّفیها:ّّ-علیهّالسالمّ-،ّفقالّأبوّعبدّالل هالعصریّم نّیعلمّأن هّجيعلهّمخراًّ ،ّأيّ«هو ذا»عل ّما
،ّفحملّمتعارفاًّّاًّكانّمعهودّّبیعّالعصریّم نّجيعلهّمخراًّلعل ّنفعلّذلك.ّوّأیضاًّّعملكّحنوّعملنا،ّحنن

                                                           
0ّ:2ّةّاملکاسب،ّوّتفطنّهذاّاإلشکالّاحملققّاإلیرواينّأیضا.ّحاشی302ّ
 0ّ:39دّالطالبّإيلّالتعلیقةّعليّاملکاسب،ّإرشا308ّ
1ّّ:040ّالکايف،301ّّ
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ّم نّجيعلهّمخراًّّ.ّنعم،ّبیعهمطلقاًّّواعدّجوازّبیعّالعصریّاملغليّ علیهّالسؤال.ّفمقتض ّاألصولّوّالق
326ّینبغيّتركه.الّأمرّآخر،ّیأيتّالكالمّفیه.ّوّاالحتیاطّفیماّیغليّبنفسه

ظهر من ذکر يث کما ير التثلير للشرب من غيع العصيه أراد بو الظاهر أنّ »ّ:ةالرابع العبارة
ّ(63)صّ«ّطهرهيمن  يعل عهيظهر منه حکم بيل، فال يو الدل يالمشتر 

قولهّلّیکرّالدلوّمنّّذ«ّريالعص ستحلّ يمن »قولهّّيمنّذکرّاملشرّتّعينی:ّ»بقولهّيدیالشهّأوضحها
323ّ««ّاإلثم و العدوان يتعاونوا علال لعموم»

 ق و التأمليللتحق

وّمنّسمّمنّاملعتصرّمنّاجلّغةّأعمّ إن ّمادةّالعصریّحبسبّاللّ »قالّالشیخّاألراکي:ّل:ّاملبحثّاألوّ 
لعصریّيفّمنّاّمیكنّإرادةّهذاّاملعىنّالعامّ ء،ّوّلكنّالجزاءّاللطیفةّللشياملاءّاخلارجّاملمتزجّمعّاأل

ّكلّ ّیخّوّالباذجنانإذّیدخلّفیهّعصریّالبطّ ّ؛رخبااأل زمّالتخصیصّقابلّللعصر،ّفیلّجسمّرطويبّ ّو
انّحّتّیسلمّعنّاألذهّملعهودّيفاملستهجن،ّفلهذاّنقطعّبأن ّاملرادّالعصریّاملعروفّيفّتلكّاألزمنةّا

322ّ«.هذاّاحملذور

ّن ّالعصریّالعنيبّیالحظّفیهّحاالتّثالث:أّأوضحّاملامقاين:ّاملبحثّالثاين

الّإشکالّيفّّةيلّاخلمرّوّيفّهذهّاحلاليتّملّیطرئهاّغلیانّوّالحتولّإةّالّ احدیهاّوّهيّحالتهّاألصلی
ّالتناول.مباحّّالتکس بّبهّوّسائرّالتصرفاتّلکونهّطاهراًّ

                                                           

002ّّ–3ّ:008ّاملكاسبّاحملرمة،326ّّ

 هناکّحبثّيفّصدورّهذاّاخلربّیأيتّيفّالتحقیقّوّالتأمل،ّإنّشاءّاهلل.

0ّ:01ّهدایةّالطالبّإيلّالتعلیقّعليّاملکاسب،323ّّ

121ّ-0ّ:120كتابّالطهارة،322ّّ
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ذهّاحلالةّحکمّوّحکمهّحبسبّهّالثانیة:ّأنّیعرضهّالنشیشّوّالغلیانّمنّقبلّنفسهّحيتّیصریّمخراًّ
ّهّمنّأفرادّاخلمر.اخلمرّيفّمجیعّأقسامهّمنّحرمةّالتناولّوّالتکس بّبهّوّجناسته؛ّألنّ 

321ّّاملعاوضةّعلیه.ّزالثالثة:ّأنّیطرئهّالغلیانّبالنارّوّلکنّقبلّذهابّثلثیهّوّقدّوقعّاخلالفّيفّجوا

ّاملبحثّالثالث ّاملنسوبّإيلّاملشهورّجناس: ّأوّغلیاالخيفيّأن  ّالعصریّالعنيبّبنشیشه ّوّذلکّنة ه
صحیحةّّ:اجّعنّأيبّعبدّاهللّ)ع(ّوّاألخريةّعبدّالرمحنّبنّاحلجلصحیحتنی.ّاألو يل:ّصحیح

يتّبطهارةّأجابّعنهماّوّأفّالتربیزيّوّضّإلیهماّالشیختعرّ ّارّعنّأيبّعبدّاهللّ)ع(.معاویةّبنّعمّ 
اّحیکمّبنجاستهّيفّماّإذاّصارّمخراً. 321ّّالعصریّالعنيبّوّإن 

ّقالّشاملبحثّالرابع ّاألنصاّری: ّ»يخنا ي و إن غل»خصوص بعض األخبار مثل قوله )ع(:  :
.ّصدورّهذاّاخلربّکهمس.ّهناکّحبثّيفّّهذاّاخلربّقطعةّمنّخربّأيبّ(01)صّّ« فاليحّل بيعه
ّذلک:ثّکیأصلّاحلد

َّكْهَمٍسّقَاَل:ّبَزِیٍعَّعنَّّْعْنّحُمَمَِّدّْبِنِّإُْسَاِعیَلّْبنَِّّعْنّحُمَمَِّدّْبِنّحَیْىَيّّعقوبیحممدّبنّ َّحَناٍنَّعْنَّأيب
ُّكلََّّسَنٍةَّوّأََّعِنّاْلَعِصرِیّفّ(ع)َلَّرُجٌلّأَبَاَّعْبِدّاللَّهَِّسأَّ نَانِّْجَعُلُهّيفَّقاَلّيلَّكْرٌمَّوّأَنَاّأَْعِصرُُه َوّأَبِیُعهُّّّالدِّ

قَاَلُّهَوَّذاَفاَلّحیَِلُّّبیَّغَل َّوِّإنّْاَلّبَْأَسّبِِهّ»ّ:ْغِلَيّقَالَّقْبَلَّأْنّی ُعُهِّمَّْنّنْعَلُمّأَنَّهَُّیْصنّحَنُْنّنَِبیُعّمَتَْرنَاُّعهَُُّّثَّّ
326ّ«مَخْراً.

ّكويف ّعريبّ باينیالشّبنّعبدّالل هّأبوكهمسّهیثم.ّوّهوّکهمسّيّبأّةوّالبحثّمنّجه ّمنّأصحابّ.
ّكتاب.ّروىّعنهّالقاسمّبنّاُساعیلّالقرشي،ّوّاحلجاجّاخلشاب،ّوّعبدّالل هّبنّ الصادق)ع(.ّله

عليّّعتمدّالصدوقّيفّمشیخةّالفقیهله،ّلکنّهوّمنّاّاخاصّاقیعليّالزر ادّوّغریهم.ّملّجندّتوث

                                                           
40ّّ-0ّ:40ّبّاملکاسب،ّغایةّاآلمالّيفّشرحّکتا321ّ
32ّّ-0ّ:38ّإرشادّالطالبّإيلّالتعلیقةّعليّاملکاسب،321ّّ

 1ّ:040الکايف،326ّّ
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ّولّال يتّاعتمدّعلیهاّوّحكمّبصح تهافإن هّروىّعنّأيبّكهمسّوّعد هّمنّصواحبّاألص320ّ؛تهیروا
ّک ذهبّّياخلوئّی دالسفّ.هیفهذاّالرجلّخمتلفّفّ،فّکانیوّاستخرجّمنهاّأحادیثّكتابهّالفقیه.ّو

322ّالثقات.ّهّمنأنّ ّهّحمد ثّإماميّحسنّاحلال،ّوّبعضهمّإيلأنّ ّهّوّبعضهمّإيلیعتمادّعلاالّعدمّإيل

هو  إذا بعته قبل أن يكون خمراً و»أبي بصير:  و رواية:ّ»يخناّاألنصاّریقالّش:ّاملبحثّاخلامس
ّ(64)صّ«ّ« حالل فال بأس

ّکذلک:ّحممدّبنّیاصلّالروا ّْبِنَّسِعیٍدَّعِنّحُمَمَُّدّْبُنّحَیْىَيَّعْنَّأمْحََدّْبِنّحُمَمٍَّدَّعِنّاحلَُْسنْیِّّعقوبّعنیة
ّْبِنَّأيبّمَحَْزَةَّعْنَّأيبّ َعْنََّّثَِنّاْلَعِصرِیّّ-ِدّاللَِّهّعَّبِصرٍیّقَاَل:َّسأَْلُتّأَبَاَّعبّْاْلَقاِسِمّْبِنّحُمَمٍَّدَّعْنَّعِليِّ

ْبَلَّأْنَّیُكوَنّمَخْرًاَّوُّهَوَّحاَلٌلَّفاَلّّقِإَذاِّبْعَتهُّ»ّ:ْبَتاُعُهّلَِیْطُبَخُهَّأْوّجَيَْعَلُهّمَخْرًاّقَالَّقْبَلَّأْنّیْغِلَيِّلَمْنّی
328ّ«بَْأَس.

نّأيبّبصری،ّوّبنّأيبّمحزةّالراويّعّالروایةّوّإنّملّتكنّمعتربةّبعليّ :ّ»خّالفاضلّاللنکراينیقالّالش

ّالبحثّيفّمفادّ ّبقاسمّبنّحمم دّالراويّعنّعليّ  ّأن  الفائدةّّیكونّخالیاّعنهاّالبنّأيبّمحزة،ّإال 
321ّّ«العلمی ة.

                                                           
 88مشیخةّالفقیه:320ّّ

ّكانّفیهّعنّعبدّاملؤمنّبنّالقاسمّاألنصاري مدّفقدّرویته:ّعنّأيبّرمحهّالل ه،ّعنّسعدّبنّعبدّاهلل،ّعنّحمّوّما
نی،ّعنّأيبّكهمس،ّعنّعبدّاملؤمنّبنّالقاسمّاألنصاريّالكويفّبنّاحلسنیّبنّأيبّاخلطاب،ّعنّاحلكمّبنّمسك

 عريب،ّوّهوّأخوّأيبّمرمیّعبدّالغفارّبنّالقاسمّاألنصاري.

؛090ّ؛ّفهرستّالطوسي416ّ؛ّرجالّالنجاشي4ّ:491ّّالفائقّيفّرواةّوّأصحابّاإلمامّالصادق)ع(،322ّّ
 19.ّشرحّمشیخةّالفقیه:03ّ:301ّ؛ّروضةّاملتقنی،00ّ:08ّ؛09ّ:400ّّمعجمّرجالّاحلدیثّ

 1ّ:040الكايف،328ّّ
 30املكاسبّاحملرمة:ّّ-تفصیلّالشریعةّيفّشرحّحتریرّالوسیلة321ّّ
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ّ:يلراداتّدالیإإىلّّ-منّحیثّالسندهذاّاخلربّقصورّبعدّقبولّ-ّينیاإلمامّاخلمّالسی دّذهب

اّسیقتّلبیانّحتق قّاملوضوعاّهذاّاخلربّمّ ّيفالشرطی ةّاجلملةّن ّمنها:ّا ّ.الّمفهومّهلا؛ّألهن 

386ّیقالّبه.ذيّالفهوّمنّمفهومّاللقبّالّ هذاّاخلربّّيففهومّالقیدّاالستنادّمبان ّمنها:ّ

ال ف إذا تغّير عن حاله و غلى»و مرسل ابن الهيثم: :ّ»يخناّاألنصاّریقالّش:ّاملبحثّالسادس
ّ(01)صّ«ّ؛ بناًء على أّن الخير المنفّي يشمل البيع.«خير فيه

بخّبالنارّقال:ّسألتهّعنّالعصریّیطّ(ع)یثم،ّعنّرجل،ّعنّأيبّعبدّالل هإشارةّإىلّماّرواهّحمم دّبنّاهل
ّعنّحالهّوّغل ّفالّخریّفیهّحّت»ّیغليّمنّساعته،ّأّیشربهّصاحبه؟ّفقال:ّحّت ّ ّیذهبّإذاّتغری 

383ّ«ق ّثلثه.ثلثاهّوّیب

فيه حّتى  فال خير(:ّ»وّالّإطالقّيفّقوله)عّناظرّإىلّالشرب،ّهذاّاحلدیث»قالّالشیخّالسبحاين:ّ
ّيفّالعصریّمبدأّللغلیان،ّوّالغلیانّعل ةّلإل«ّيذهب ثلثاه سكار،ّبالنسبةّإىلّالبیع،ّفعل ّذلكّفالتغری 

عل ّأن ّالروایةّّ،«يذهب ثلثاه إذا تغّير عن حاله و غلى فال خير فيه حّتى(:ّ»فألجلّذلكّقال)ع
382ّّ«.مرسلة

ثّذکرّاحملق قّالتربیزيّحکمّالعصریّالعنيبّوّالزبیيبّوّالتمريّبعدّالغلیانّمنّحی:ّاملبحثّالسابع

381ّّوّاحلرمة.ّاحللّ 

                                                           
 .003ّ-0ّ:006املكاسبّاحملر مة،386ّّ

 0ّ:126الکايف،383ّّ

 316املواهبّيفّحتریرّأحکامّاملكاسب:382ّّ

10ّّ-0ّ:11إرشادّالطالبّإيلّالتعلیقةّعليّاملکاسب،381ّّ
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