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مقدمة:
التجارة(١) يف اجلملة

احلمـد هللا رب العاملـني، والصالة والسـالم عىل سـيدنا حممد وآلـه الطاهرين، 
ولعنة اهللا عىل أعدائهم أمجعني إىل يوم الدين.

(١) الـذي يظهـر من كلـامت مجلة مـن اللغويني أن التجـارة عبارة عـن البيع 
والرشاء بقصد االسرتباح. وبذلك صارت من وجوه التكسب عرفاً، وشاع استعامهلا 
وإرادة احلرفة منها. لظهور أن التكسـب يبتني عىل حماولة الكسـب، وهو ال يكون يف 

. البيع والرشاء إال بلحاظ الربح. كام أن احلرفة تبتني عىل التكسب أيضاً
لكن املراد منها هنا مطلق البيع والرشاء، كام يظهر من األحكام املذكورة هلا يف 
كلامت الفقهاء. وهو املفهوم من إطالقات األدلة، إما ألن ذلك هو معنى التجارة لغة، 
وما سـبق من اللغويني ناشـئ من االنرصاف لقصد االسرتباح بسبب شيوع استعامهلا 
وإرادة احلرفة منها، أو لقضاء املناسبات االرتكازية بإلغاء خصوصية قصد االسرتباح 
يف موضـوع اإلطالقـات املذكورة. وهو املناسـب لكون موضوع أكثـر األدلة عنوان 

البيع والرشاء اللذين ال إشكال يف عمومهام لغري صورة قصد االسرتباح.
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بل قد استظهر يف اجلواهر أن مرادهم هبا هنا مطلق املعامالت املعاوضية بنحو 
تشمل اإلجارة واجلعالة ونحومها، ملعروفية ذلك منها، كام يناسبه ما يف جممع البحرين 
ر  من قوله: «التجارة بالكرس هي انتقال يشء مملوك من شـخص إىل آخر بعوض مقدّ
عـىل جهة الرتايض». وألهنم تعرضـوا يف مقدمة التجارة حلكم التكسـب بالواجبات 
واملحرمـات، مـع وضـوح أهنـا من سـنخ األعـامل التـي تكـون موضوعـاً لإلجارة

واجلعالة ونحومها.
لكنه يف غاية املنع، لوضوح اختصاص التجارة لغة وعرفاً بالبيع والرشاء. ولذا 
كان التاجـر مقابالً عرفاً للصانع والعامل األجريين. واملـادة يف التاجر وإن أريد منها 
احلرفة، دون مطلق احلدث الذي هو املراد يف املقام، إال أن سعة احلرفة وضيقها تابعان 
لسـعة مفهوم األمر الذي حيرتف وضيقه. والظاهر جري الفقهاء عىل املعنى اللغوي، 
الحتيـاج خروجهـم عنه إىل عناية وكلفة ال قرينة عليهام. بل هو ال يناسـب تعرضهم 

لبقية املعامالت يف كتب مستقلة عن كتاب التجارة، ال يف ضمنه. 
وأما ما سـبق مـن جممع البحريـن فال يبعـد انرصافه للمعاوضة عـىل األعيان 
اخلارجيـة، ألهنا هـي اململوكة قبل املعاوضة، دون املنافع واألعامل وسـائر الذميات، 

ألهنا ال متلك إال باملعاوضة عىل أن التسامح يف تعاريف اللغويني غري عزيز.
ومـن هنـا كان الظاهـر أن تعرضهم حلكم التكسـب بالواجبـات واملحرمات 
ليـس لدخولـه يف التجارة، بل هو مبني عىل االسـتطراد، الهتاممهم بضبط املكاسـب 

املحرمة.
وكيـف كان فحيـث كان مبنى التجارة عىل تبديل حال املال يف امللكية ونحوها 
فاملرجع بدواً مع الشـك يف نفوذها اسـتصحاب احلال السـابق، كام هو احلال يف مجيع 

املعامالت. وهو املراد بأصالة عدم ترتب األثر التي شاع ذكرها يف كلامهتم.
ومـن هنا كان املناسـب التعـرض يف املقام ملا خيرج به عـن األصل املذكور من 

األدلة والعمومات املقتضية للنفوذ، ليكون هو املرجع مع الشك. وهو عىل قسمني:



القسم األول: ما يعم التجارة وغريها. وهو أمور:
األول: قولـه تعـاىل: ﴿يـا أهيا الذيـن آمنوا أوفـوا بالعقود﴾(١). حيـث ال يراد 
بالوفـاء بالعقـد إال اجلـري عىل مضمونـه، فاألمر بـه الزم عرفاً لنفـوذ العقد وترتب

. أثره رشعاً
ومنـه يظهر أنه ال جمال لدعو: أن األمر بالوفـاء بالعقد إنام يكون بعد الفراغ 

عن نفوذه، فال يدل عىل نفوذه، بل البد من الرجوع فيه ألدلة أخر.
الندفاعها بأن ذلك وإن كان مسـلامً، إال أن األمـر بالوفاء بالعقد ملا كان الزماً 

عرفاً لنفوذه كان الدليل عىل أحدمها دليالً عىل اآلخر.
ومثلهـا دعو إمجـال املراد بالعقـود، الحتـامل إرادة العهود التـي أخذها اهللا 
تعـاىل عىل العباد باإليامن والطاعة، أو عقود اجلاهلية التي كانوا يعقدوهنا عىل النرصة 
واملـؤازرة، أو ميثاق أهل الكتاب بالعمل بـام يف كتبهم من تصديق النبي7، كام ذكر 

ذلك كله يف التبيان وجممع البيان.
الندفاعها بظهوره يف العموم جلميع العقود بنحو يشمل ما نحن فيه وبعض ما 
سبق أو مجيعه. وال موجب الحتامل التخصيص بالبعض إال احتامل كون الالم للعهد 
الذهنـي، لقيام القرينة احلالية عىل تعيني املراد. وهو مدفوع باألصل، الراجع ألصالة 
عدم القرينة املعول عليها عند أهل اللسـان. ولذا كان األصل يف الالم اجلنس، وكان 

البناء عىل العموم لتامم أفراد مدخوهلا.
عـىل أن بعض هذه املعاين أو مجيعها بعيد يف نفسـه، الحتياج صدق العقد عىل 
األول إىل تكلف وعناية، وخطاب املؤمنني يف اآلية ال يناسـب األخريني. إال أن يراد 

بالثاين ما أوقعه النبي7 مع أهل اجلاهلية من العقود املذكورة.
وباجلملة: ال ينبغي التأمل يف ظهور اآلية الرشيفة يف العموم ملا نحن فيه. ومن 

ثم اشتهر الرجوع هلا واالستدالل هبا بينهم.
(١) سورة املائدة آية: ١. 
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ومنـه يظهر وهن ما يف كالم بعضهم مـن محلها عىل خصوص العقود املتعارفة 
ـ كالبيـع واإلجـارة ـ دون العقود املسـتحدثة. إذ فيه ـ مع عـدم الضابط لذلك ـ : أن 

التعارف ال خيصص العموم. والسيام إذا كان ارتكازياً، كام يف املقام.
 :Aنعم يف صحيح عبداهللا بن سـنان املروي يف تفسري القمي عن أيب عبداهللا
(٢). وعموم العهد  «قولـه: أوفـوا بالعقود، يعني بالعهـود»(١). ورواه العيايش مرسـالً
للمعامـالت املاليـة ال خيلـو عن إشـكال، حيث قد ينـرصف العهد للتعهـد بالعمل، 

كالنرصة ونحوها، دون مثل املعاوضة املالية.
لكـن يظهر من جممع البيان أن العهد أعم مطلقاً من العقد، الختصاص العقد 
بـام يكون بني طرفني، وعموم العهد ما يكون من طـرف وحد، مع احتادمها موضوعاً 
. ومـن ثم ال جمال للخـروج بالصحيح عن ظهور اآليـة الكريمة يف العموم.  ومتعلقـاً
والسيام مع قرب احتامل وروده ملجرد التطبيق، ال للحرص. أو كون املراد بالعهود هي 

العهود املبنية عىل التعهد من الطرفني، فتطابق العقود.
الثـاين: عموم الرشوط الذي تضمنته النصوص املسـتفيضة، كصحيح عبداهللا
ابن سـنان عن أيب عبداهللاA: «قال: املسلمون عند رشوطهم، إال كل رشط خالف 
 Pكتاب اهللا عز وجل، فال جيوز»(٣)، وغريه، بناءً عىل ما أرصّ عليه شـيخنا األعظم
مـن عموم الرشط لإللزام وااللتـزام االبتدائيني، وعدم اختصاصه بااللتزام يف ضمن 
االلتزام. وهو املناسب إلطالق بعض اللغويني، ولالستعامل يف مجلة من النصوص.

كقولهA فيمن اشرتط عىل املكاتب أن له مرياثه:«رشط اهللا قبل رشطك»(٤) 
 عليها فهي  وقولهA فيمن اشـرتط المرأته إن هو تزوج عليها أو هجرها أو ترسّ

(١) تفسري القمي ج:١ ص:١٦٠.
(٢) وسائل الشيعة ج:١٦ باب:٢٥ من أبواب كتاب النذر والعهد حديث:٣. 

(٣) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٦ من أبواب اخليار حديث:٢.
(٤) وسائل الشيعة ج:١٧ باب:٢٢ من أبواب موانع اإلرث حديث:١، ٢. 



طالـق: «فقـىض يف ذلك أن رشط اهللا قبل رشطكم»(١)، مع وضوح أن املراد برشط اهللا 
تعـاىل حكمه، وكـذا إطالقه عىل نذر عـدم التزويج عىل املرأة وعـدم طالقها(٢) وعىل 

خيار احليوان(٣). 
 للمرشوط له وعليـه بالالم و(عـىل)، فيقال: رشط  ويناسـب ذلـك أنه يعـدّ
لـه ورشط عليه، ولـو كان قوام الرشطية اإلناطة بالتزام آخر لكان املناسـب أن يقال: 
 هلام. وعىل ذلك يشـمل كل  رشطه أو رشط فيه، ومل يكن من شـؤون الطرفني، ليعدّ

عقد، ملا يف العقد من اإللزام وااللتزام.
لكنـه يشـكل بأنه خـالف املتبادر من الـرشط، بل الظاهر عـدم صحة إطالقه 
إال بلحـاظ نحـو إناطة ونسـبة بني املرشوط واملـرشوط فيه، وأنه مأخـوذ من الرشط 
التكوينـي، الذي ينـاط به وجود اليشء، ويكون من أجزاء علته. وهو وإن كان بذلك 
املعنى جامداً، إال أنه قد يشتق من اجلامد عىل خالف القياس يف مثل: (بال) من البول، 
(وأمنى) من املني، كل ذلك لبعد االشرتاك اللفظي جداً والسيام بعد فهم اإلناطة من 

. الرشط فيام نحن وابتنائه عليها ارتكازاً
ولعـل إطالق بعض اللغويـني مبني عىل طريقتهم يف بيـان املعنى من االكتفاء 
باإلشارة اإلمجالية إليه والتسامح يف بيانه. ومن ثم ال جمال للتعويل عليه، والسيام مع 

تقيده يف كالم غري واحد، حيث ذكروا أنه االلتزام يف ضمن االلتزام.
وأمـا االسـتعامالت املشـار إليهـا فقد تبتنـي عىل املشـاكلة يف التعبـري، أو عىل 
مالحظـة نحـو من اإلناطـة، كإناطة كـامل اإليامن بتنفيـذ أحكام اهللا تعـاىل والوقوف 
عندها، أو عىل التوسـع واملجاز بمناسـبة أخر. كام أن كونه من شـؤون املرشوط له 

.  هلام ال ينايف كونه من شؤون ما يناط به أيضاً وعليه بنحو يعدّ

(١) وسائل الشيعة ج:١٥ باب:٣٨ من أبواب املهور حديث:١. 
(٢) وسائل الشيعة ج:١٥ باب:٢٠ من أبواب املهور حديث:٤. 

(٣) راجع وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٣، ٤، ٥ من أبواب اخليار. 
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نعـم إذا ابتنـى العقد عىل التـزام كل من املتعاقدين لآلخر بـيشء ـ كام يف البيع 
واإلجـارة واملزارعـة ونحوهاـ  صدق الرشط عىل كل منهام بلحـاظ ابتنائه عىل التزام 
اآلخر. فالتزام البايع واملسـتأجر واملزارع مثالً بتمليك املثمن واألجر وبذل األرض، 
يبتنـي عىل التزام املشـرتي واألجـري والعامل بتمليـك الثمن وبالعمـل الذي تقتضيه 
اإلجـارة أو املزارعـة. فال يكون العقد بتاممه رشطاً واحـداً، بل كل طرف من أطراف 
متعلقـه رشط، وال خيتـص الرشط بام يلتزم به زائداً عىل املضمون العقدي، كاشـرتاط 

اخلياطة يف ضمن عقد البيع.
أمـا لـو مل يتضمن العقـد إال التزامـاً واحداً من أحـد الطرفني لآلخـر ـ كام يف
اهلبة ـ فال يصدق الرشط عليه. وكذا ال يصدق الرشط عىل اإليقاع والوعد االبتدائي 

غري املرشوطني، لعدم حتقق اإلناطة فيها.
ومن ثم يشـكل اسـتفادة عموم نفوذ العقود من عموم نفـوذ الرشوط، فإن ما 
ذكرنـا إن مل يكـن هو الظاهـر من إطالق الرشط فال أقل من كونـه املتيقن منه. نعم ال 

. بأس باالستدالل به لنفوذ خصوص العقود املشار إليها آنفاً
هذا وال إشـكال ظاهراً يف قصور عموم نفـوذ الرشوط عن الرشط االبتدائي، 
وهـو الـذي ال يلتزم به يف ضمـن العقد، خلروجه عن عموم نفـوذ الرشط ختصصاً أو 
. وهـو غري مهـم يف حمل الكالم، إذ الـكالم يف نفوذ العقـد، ال يف عدم نفوذ  ختصيصـاً

غريه.
﴾(١)، وصحيح  ـريٌ لـحُ خَ الصُّ الثالـث: إطالقـات الصلـح، كقوله تعـاىل: ﴿وَ
 :قال: الصلح جائز بني الناس [املسلمني]»(٢). بدعو» :Aحفص عن أيب عبداهللا
أن الصلح كل ما يقع عن تراض واتفاق بني أكثر من واحد، فيصدق عىل العقد الذي 

يبتني عىل االتفاق بني املتعاقدين.

(١) سورة النساء آية:١٢٨. 
(٢) وسائل الشيعة ج:١٣ باب:٣ من أبواب كتاب الصلح حديث:١. 



، فإن  توضيح ذلك: أنه ذكر غري واحد أن الصلح يتضمن إنشاء التسامل عىل أمرٍ
كل عقد من العقود املعهودة ـ كالبيع واإلجارة ونحومها ـ وإن كان مبنياً عىل التسـامل 
والرتايض بني األطراف وناشـئاً عنهام، إال أنه ال يتضمن إنشـاء التسـامل عىل املضمون 
االعتباري من بيع أو إجارة أو غريمها، بل إنشاء املضمون االعتباري رأساً، فال تكون 
صلحاً، بل ليس الصلح إال ما تضمن إنشـاء التسامل عىل متعلقه. ومن ثم كان الصلح 

مبايناً لسائر العقود وإن كان قد يفيد فائدهتا. فال تنهض عموماته دليالً عىل نفوذها.
لكن ما ذكروه خال عن الدليل، إذ مل يتضح الوجه يف أخذ إنشاء التسامل يف قوام 
مفهـوم الصلح، بعد أن كان الصلح بمفهومه العريف أمـراً حقيقياً خارجياً، كاالتفاق 
والرضـا ونحومهـا، حيث يتعني محلـه يف أدلة النفـوذ عىل املعنى املذكـور، وليس هو 
كالبيع والزواج من املفاهيم االعتبارية اإلنشائية التي ليس هلا ما بإزاء يف اخلارج وراء 

االعتبار واإلنشاء ومن ثم يتعني محل أدلتها عىل إنشاء مضامينها واعتبارها.
وإذا تعـني محـل أدلـة الصلح عىل املعنـى احلقيقي العـريف يكون املـراد بنفوذه 
وجـوازه يف األدلـة ترتب متعلقه، وهـو األمر الذي يكون موضوعـاً للمصاحلة ويتم 
التصالح والتسـامل عليه. وحيث ال خيتص عندهم بام يرفع به التخاصم والتشاجر، أو 

يدفع به الفساد، فاملتعني محله يف أدلة النفوذ عىل مطلق الرتايض واالتفاق.
وبذلك تكون أدلة نفوذه شـاملة جلميـع العقود، البتنائها بأمجعها عىل االتفاق 
والـرتايض، مـن دون فـرق بـني العقـود ذات املضامـني اإلنشـائية املعروفـةـ  كالبيع 
واإلجـارة ـ والعقود املتضمنة إلنشـاء التسـامل والتصالح، وغريهـا. وقد مال إىل هذا 

شيخنا األستاذP. وإن مل يبسط الكالم يف وجهه.
هـذا ولكـن الشـأن يف متامية عمـوم مفهـوم الصلح هبذه السـعة، فإنـه وإن مل 
خيتص بإنشـاء التسـامل، ملا سـبق، إال أنه ال جمال حلمله عىل مطلق الـرتايض واالتفاق 
 . ى السلم صلحاً بعد اختصاصه لغة وعرفاً بام يرفع به الفساد للتقابل بينهام، ومنه سمّ

بل هو مردد بني وجهني.

١١ ....................................................................... عمومات النفوذ يف املعامالت
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األول: أن خيتـص بـام إذا أوجب رفع النـزاع واخلصومة عند اشـتباه احلقوق، 
كـام هو مقتىض تعريفه يف كالم بعضهم بأنه عقـد رشع لقطع التجاذب والتنازع. وقد 
يناسبه مرسل الفقيه: «قال رسول اهللا7: البينة عىل من املدعى، واليمني عىل املدعى 
»(١). لقرب  عليه. والصلح جائز بني املسـلمني، إال صلحاً أحل حراماً أو حرم حالالً

سوقه لبيان فصل اخلصومة بالصلح كام تفصل باحلكم نتيجة البينة واليمني.
الثاين: أن يعم مجيع موارد دفع الفسـاد وحلّ املشـاكل ولو مع عدم اخلصومة، 
كام يف مورد اشتباه احلقوق، أو استلزام بقاء احلق بحاله بعض املحاذير، كتوقع خراب 
ذات البـني، أو التقصـري يف أداء احلق، أو نحو ذلك، فيكون الصلح سـبباً لدفع ذلك. 

وهو األنسب بإطالق معناه اللغوي والعريف.
كـام يناسـبه أيضاً مـا يف مجلة مـن النصوص ترشيـع الصلح بـني الزوجني إذا 
أراد الـزوج الطـالق بـأن تصاحله الزوجة عـىل أن تتنازل عن حقوقهـا يف مقابل عدم 
ةٌ  أَ إِن امرَ طالقهـا(٢). وظاهرهـا بـل رصيـح بعضها أن ذلك هـو املراد بقولـه تعـاىل: ﴿وَ
لحُ  الصُّ ا وَ لحً امَ صُ ا بَينَهُ امَ أَن يُصلِحَ يهِ لَ نَاحَ عَ الَ جُ ا فَ اضً ا أَو إِعرَ ـوزً ا نُشُ افَت مِن بَعلِهَ خَ
﴾(٣)، مع وضوح حق كل من الزوجني وعدم التنازع بينهام، وال يكون يف الصلح  ريٌ خَ

املذكور إال إصالح أمر الزوجني يف قبال فساد احلال.
وأما التعميم ملا زاد عىل ذلك بحيث يعم كل اتفاق عىل يشء ولو مل يكن به دفع 

. لفساد وحلّ ملشكلة، فال جمال له بعد عدم مناسبته ملفهوم الصلح لغة وال عرفاً
نعم قد يناسـبه ما تضمـن جواز الصلح عن احلق ببعضـه، كمعترب عيل بن أيب 
محـزة: «قلت أليب احلسـنA: رجل هيودي أو نرصاين كانت لـه عندي أربع آالف 
درهـم مات [فـامت]. أيل أن أصالح ورثته وال أعلمهم كـم كان؟ قال: ال جيوز حتى 

(١) وسائل الشيعة ج:١٣ باب:٣ من أبواب كتاب الصلح حديث:٢.
(٢) راجع وسائل الشيعة ج:١٥ باب:١١ من أبواب القسم والنشوز والشقاق. 

(٣) سورة النساء آية: ١٢٨.



تعلمهم»(١) وغريه، حيث مل يؤخذ فيه دفع الفساد.
لكـن جمـرد إطالق الصلح عـىل ذلك ونفوذه ال يسـتلزم دخولـه يف إطالقات 
الصلح، ليكشـف عـن عمومها، فإن االسـتعامل أعمّ من احلقيقـة، والنفوذ قد يكون 
لعمـوم نفوذ العقـود، ال لعموم نفوذ الصلح. ومن ثم يتعني االقتصار عىل املتيقن من 

العمومات املذكورة، وهو ما سبق.
اللهم إال أن يقال: قصور عمومات الصلح لفظاً عن صورة عدم دفع الفسـاد 
بالعقد ال يمنع من االسـتدالل هبا يف الصورة املذكورة بلحاظ العلم بعدم خصوصية 
دفع الفساد يف ترشيع املعاملة، حيث ال حيتمل ترشيع الشارع األقدس العقود الباطلة 
مـن أجل اإلصالح ودفع الفسـاد، فام هو اجلائز من العقـود يف الصلح جائز يف غريه، 
ومـا هـو املمنـوع يف غريه ممنوع فيه، كام يناسـبه االسـتثناء يف النبوي املتقـدم، وما هو 

املعلوم من طريقة األصحاب من حتكيم عموم أدلة املنع من بعض املعامالتـ  كالرباـ 
عىل عمومات الصلح، وعدم احتامهلم خصوصية الصلح يف تسويغها.

وباجلملـة: خصوصيـة الصلح ال ترجع إىل تنويع املعاملـة، ليحتمل دخلها يف 
صحة املعاملة، بل هي من سـنخ احلالة والداعي إليقاع املعاملة، املعلوم عدم دخلهام 

يف الصحة، وذلك كاف يف استفادة العموم من األدلة.
الرابـع: أن نفـوذ العقد مقتىض االرتكازيات التي فطـر اهللا الناس عليها، وهو 
مقتىض سـرية العقالء املبنية عىل االرتكازيات املذكورة، ومثل هذه السـرية حجة ما مل 
يثبت الردع عنها، من دون حاجة إىل ثبوت اإلمضاء هلا، عىل ما أوضحناه يف األصول. 
ومن هنا يتعني البناء عىل ذلك حتى لو فرض قصور األدلة املتقدمة عن إثبات العموم 

املذكور.
بـل اإلنصـاف أن االرتـكاز املذكور يصلح أن يكـون قرينة عـىل ورود األدلة 
النقليـة املتقدمـة واآلتية وغريهـا مورد اإلمضاء لـه واجلري عىل مقتضـاه، بحيث ال 

(١) وسائل الشيعة ج:١٣ باب:٥ من أبواب كتاب الصلح حديث:٢. 

١٣ ....................................................................... عمومات النفوذ يف املعامالت
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. فالحظ. تنهض عموماهتا وإطالقاهتا بالنفوذ يف مورد ال ينفذ فيه العقد ارتكازاً
القسم الثاين: ما خيتص بالبيع والتجارة وهو أيضاً أمور:

لِ إِالَّ أَن  م بِالبَاطِ م بَينَكُ الَكُ وا أَموَ لُ وا الَ تَأكُ نُ ينَ آمَ ا الَّذِ َ األول: قوله تعاىل: ﴿يَا أَهيُّ
م﴾(١). لظهور أن الرتخيص يف أكل املال بسـبب التجارة  اضٍ مِنكُ ن تَرَ ةً عَ ارَ َ ـونَ جتِ تَكُ
راجـع عرفـاً إىل نفوذها وترتب األثر عليها ومتلك املال بسـببها، نظـري ما تقدم يف آية 

الوفاء بالعقد.
نعـم البد فيها مـن الرضا. والـكالم يف حتديده موكول للـكالم يف فروع نفوذ 

العقد، كحكم عقد املكره والفضويل وغريمها.
ـومُ الَّـذِي  ـامَ يَقُ ـونَ إِالَّ كَ ومُ بَـا الَ يَقُ ـونَ الرِّ لُ يـنَ يَأكُ الثـاين: قولـه تعـاىل: ﴿الَّذِ
مَ  رَّ حَ لَّ اهللاُ البَيعَ وَ أَحَ بَا وَ ثـلُ الرِّ امَ البَيعُ مِ وا إِنَّ الُ ُم قَ لِكَ بِأَهنَّ انُ مِن املَسِّ ذَ ـيطَ ـهُ الشَّ بَّطُ تَخَ يَ
بَـا...﴾(٢). فـإن حلية البيع إن كانـت وضعية كانت نصاً يف املطلـوب، وإن كانت  الرِّ
تكليفيـة كانت ظاهرة يف نفوذ البيع تبعـاً بمقتىض إطالقها املقامي. لظهور أن اإلقدام 
عـىل البيـع إنـام يكون من أجـل نفوذه وترتـب أثره، فلـو مل ينفذ لزم التنبيـه عىل ذلك 
واسـتدراكه. والسـيام بعد ورودها يف سـياق النهـي عن أكل الربـا املبتني عىل ترتيب 

األثر عىل نفوذه. وكيف كان فإطالق اآلية ينهض دليالً عىل عموم نفوذ البيع.
اللهـم إال أن يقال: سـياق اآلية الرشيفة ال يناسـب ورودها لبيـان حلية البيع 
وحرمـة الربا وترشيعهام، ليكون مقتىض إطالقهام عمـوم احللية واحلرمة املذكورتني، 
بل ورودها الستنكار تشبيه البيع بالربا استهواناً بتحريم الربا ورداً له، بعد الفراغ عن 
حرمـة الربا وحلية البيع، فـال يكون هلا إطالق يف ذلك، بل ال تدل إال عىل حلية البيع 

وحرمة الربا يف اجلملة، ولو بلحاظ األفراد الشايعة منهام.

(١) سورة النساء آية:٢٩.
(٢) سورة البقرة آية:٢٧٥.



من املسـتحبات األكيدة(١) يف نفسها. وقد تستحب لغريها(٢)، وقد جتب 
كذلك(٣) إذا كانت مقدمة لواجب أو مستحب.

الثالـث: النصوص الكثرية املتضمنة للحث عىل التجارة والنهي عن تركها(١). 
فإهنـا وإن مل تكـن واردة لبيان صحة التجـارة ونفوذها، إال أن ذلك يسـتفاد عرفاً من 
إطالقاهتا املقامية، ملا هو املعلوم من أن الغرض من التجارة هو ترتب أثرها واالسرتزاق 

منها، فعدم بيان الشارع األقدس للنافذ منها ظاهر يف إمضائها وترتب أثرها.
وربام يستفاد النفوذ من أدلة أخر قد تظهر بالسرب والتأمل ال جمال إلطالة الكالم 
فيها بعد وفاء ما سبق باملطلوب. ولعله لذا كان ظاهر األصحابM املفروغية عن 
نفوذ البيع والتجارة واحتياج املنع من بعض أقسـامهام للدليل. ومنه سـبحانه وتعاىل 

نستمد العون والتوفيق، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
(١) للنصوص املسـتفيضة املتضمنة للحث عليها. بل يظهر من بعضها كراهة 
تركهـا، كصحيـح محاد عـن أيب عبداهللاA: «قال: تـرك التجارة ينقـص العقل»(٢)، 

وغريه. فراجع الباب األول والثاين من أبواب مقدمة التجارة من الوسائل.
نعـم ال يبعـد كون موضـوع الكراهـة تركها بالتعطـل عن الكسـب والعمل، 
دون تركها مع االشـتغال بكسـب آخر، كام قد يناسـبه التعليل املتقدم، ومثل صحيح 
الفضيـل: «قلـت أليب عبداهللاA: أين قد كففت عن التجارة وأمسـكت عنها. قال: 
ومل ذلـك؟ أعجز بك؟ كذلك تذهب أموالكم، ال تكفوا عن التجارة، والتمسـوا من 

فضل اهللا عز وجل»(٣). فالحظ النصوص يف البابني املذكورين.
(٢) كالتجارة لإلنفاق يف وجوه الرب واخلري.

(٣) كالتجـارة للنفقـات الواجبـة. إذا مل يكـن واجداً للـامل، ومل يكن وجدانه 
قيداً، يف موضوع وجوب اإلنفاق.

(١) راجع وسائل الشيعة ج:١٢ باب:١، ٢ من أبواب كتاب الصلح وغريمها. 
(٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٢ من أبواب مقدمات التجارة حديث:١، ٨.

استحباب التجارة................................................................................... ١٥
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وقـد تكره لنفسـها(١) أو لغريمها(٢). وقد حترم كذلـك(٣) واملحرم منها 
أصناف. وهنا مسائل.

(مسألة١): حترم وال تصح(٤)
(١) كام يأيت يف املسألة األربعني إن شاء اهللا تعاىل التعرض جلملة من موارده.

(٢) كالتجارة لإلنفاق املكروه.
(٣) يعني: لنفسـها ولغريها. أما حرمتها لغريها فهي إذا كانت مقدمة لإلنفاق 
املحـرم، أو ترتـب عليها حمـذور حمرم، كاخلطر عـىل النفس. وهـي ال توجب بطالن 

املعاملة، لعدم املالزمة بينهام.
أما احلرمة لنفسـها فهـي التي يأيت التعرض هلا يف املسـائل اآلتية، وهي راجعة 
لبطـالن املعاملة، لظهور أدلتها يف ذلك. عىل ما يتضح إن شـاء اهللا تعاىل. نعم ال يبعد 

البناء عىل احلرمة التكليفية والوضعية معاً يف مثل املعاملة الربوية.
(٤) النهـي عن الـيشء وحتريمه ظاهـران بـدواً يف احلرمة التكليفية املسـتتبعة 
السـتحقاق العقاب عىل املخالفة، إال أهنام باإلضافة إىل ما يتصف بالصحة والفسـاد 
بلحـاظ ترتب أثره املرغوب فيـه كالعبادات واملعامالت ينرصفـان للحرمة الوضعية 

الراجعة إىل بطالن العمل وعدم ترتب األثر املطلوب منه.
نعم احلرمة املذكورة تستتبع احلرمة التكليفية إذا ابتنى اإلتيان بالعمل عىل البناء 
عىل ترتيب أثره رداً حلكم الشـارع األقدس بالفساد. كام أنه لو جر املكلف يف عمله 
عىل ما يناسب ترتب أثر املعاملة خارجاً فقد يلزم احلرام، كأكل مال الغري واالستمتاع 

باألجنبية وترك احلج وغري ذلك مما يرتتب عىل نفوذ املعاملة.
بـل قد يظهر من بعض أدلـة املعامالت املحرمة تأكد حرمة أكل املال بسـببها، 
بحيث يزيد عقابه عىل عقاب أكل مال الغري. ولعل منه أكل مال الربا ومجيع السحت، 

كالرشا يف األحكام وأجر الزانية وغريمها.



هذا وأما محل النهي فيام يتصف بالصحة والفساد عىل احلرمة التكليفية املحضة 
فهو حيتاج إىل عناية خاصة، لو متت دخل املنهي عنه يف مسـألة مالزمة النهي للفسـاد 
التـي كان التحقيـق فيها ثبوت املالزمة يف اجلملة يف العبـادات دون املعامالت عىل ما 

ذكرناه يف األصول.
(١) بـال خالف معتد به كـام يف اجلواهر. بل ادعي عليه مجاعة اإلمجاع عموماً، 
أو يف خصوص بعض النجاسات كالكلبـ  يف اجلملةـ  واخلنزير وامليتة والدم واخلمر 

والفقاع والرسجني النجس.
وقد اسـتدل عليـه بوجوه كثرية يضيق الصدر عن عرضها واسـتقصاء الكالم 
فيهـا وتضييـع الوقـت بذلـك بعد ظهـور ضعفها واسـتيفاء الكالم يف ذلـك من غري 
واحـد، وقد تقدم التعرض جلملة منها يف املسـألة الثانيـة واألربعني من فصل أحكام 

النجاسة من كتاب الطهارة من هذا الرشح.
نعم قد حيسـن التعرض لوجهني، ربام كانا مها أو أحدمها املنشـأ لفتو سـيدنا 

املصنفP باحلرمة يف املقام.
األول: النصـوص الـواردة يف العذرة وامليتة والدم واخلمـر واخلنزير والكلب 
الـذي ال يصيـد مما يأيت التعرض لـه، بضميمة عدم القول بالفصـل ـ كام يف اجلواهر ـ 
أو إلغـاء خصوصيـة مواردها عرفاً وفهم عدم اخلصوصية هلـا، وأن موضوع املنع هو 

النجاسة العينية التي هي مشرتكة بني الكل.
لكـن عدم القول بالفصل ال ينهض حجة مـا مل يرجع إىل اإلمجاع عىل املالزمة 
وعدم الفصل بني النجاسات، الذي هو عبارة عن اإلمجاع املركب. وال طريق إلحرازه 
بعد عدم تنبيههم له، بل غاية ما يدعى هو اإلمجاع البسيط عىل املنع الذي يأيت الكالم 
فيـه. كـام ال جمال لفهم عدم اخلصوصية، لعدم كون القدر املشـرتكـ  وهو النجاسـةـ  

عرفياً، بحيث ينسبق له الذهن من النصوص الواردة يف املوارد املتفرقة املذكورة.

التجارة باألعيان النجسة(١)، كاخلمر وباقي املسكرات وامليتة والدم وغريمها.
التجارة باألعيان النجسة............................................................................ ١٧
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والسـيام بعد اإلطباق عىل حرمة بيع اخلمر حتى بناءً عىل طهارته، وعىل جواز 
بيع العبد الكافر مع أن املشـهور نجاسـته، وعىل جواز بيع بعض أقسام الكلب، وكذا 
امليتـة عنـد اشـتباهها باملذكى، حيـث يأيت جـواز بيعها عىل املسـتحل هلـا. مضافاً إىل 
معارضـة النهـي عن بيع العـذرة بالرتخيص فيه بنحو قد يقتـيض تقديم الثاين إىل غري 

ذلك مما يمنع من استفادة العموم املذكور من تلك النصوص.
الثـاين: اإلمجاع املشـار إليـه ففي التذكـرة يف فصل العوضني من كتـاب البيع: 
«يشـرتط يف املعقود عليـه الطهارة األصليـة... ولو باع نجس العـني ـ كاخلمر وامليتة 
». معتضداً ذلك بدعو اإلمجاع من غري واحد عىل احلرمة  واخلنزيـرـ  مل يصـح إمجاعاً
يف مجلة من النجاسـات، كالكلب ـ يف اجلملة ـ واخلنزير وامليتة والدم واخلمر والفقاع 
والرسجـني النجس، وبترصيـح مجاعة كثرية مـن القدماء واملتأخريـن باحلكم، بنحو 

يظهر منهم أو من كثري منهم املفروغية عن ذلك. 
وفيـه: أنه ال جمال للتعويل عىل دعو اإلمجاع املذكورة بعد كون املسـألة ذات 
نصوص وردت يف خصوص بعض النجاسـات، حيث حيتمل ابتناء الفتو بالعموم 
أو دعـو اإلمجـاع عليـه من بعضهم عىل فهمهـم منها أن موضـوع احلكم هو نجس 

. العني بالوجه الذي عرفت اإلشكال فيه، من دون أن يكون إمجاعاً تعبدياً
والسـيام وأنه يظهر من بعض كلامهتم ابتناء حرمة البيع عىل حرمة مجيع وجوه 
االنتفـاع بالنجـس، أو خصوص االنتفاع الظاهـر منه. ففي الغنية بعد أن اشـرتط يف 
املعقود عليه يف البيع أن يكون منتفعاً به منفعة مباحة قال: «وقيدنا بكوهنا مباحة حتفظاً 
من املنافع املحرمة. ويدخل يف ذلك كل نجس ال يمكن تطهريه إال ما أخرجه الدليل 

من بيع الكلب املعلم... وهو إمجاع الطائفة».
وعن رشح اإلرشـاد للفخر والتنقيح يف بيان حرمة بيع األعيان النجسـة: «إنام 
 حيـرم بيعهـا، ألهنا حمرمـة االنتفاع، وكل حمـرم االنتفـاع ال يصح بيعه. أمـا الصغر
فإمجاعيـة». وقـال شـيخنا األعظمP: «وكيـف فاملتتبع يقطـع بأن اشـرتاط قابلية 



الطهارة إنام هو فيام يتوقف االنتفاع املعتد به عىل طهارته»... إىل غري ذلك من كلامهتم. 
حيـث ال جمـال مع ذلك السـتفادة قيام اإلمجاع عىل حرمة بيع النجـس تعبداً مع قطع 

النظر عن حرمة االنتفاع به.
مضافاً إىل أن قدماء األصحاب (رضوان اهللا تعاىل عليهم) ال تعرف فتاواهم إال 
مـن طريق إثبات النصوص ورواياهتا، فإذا مل يكن العموم ظاهراً من النصوص كيف 
يمكن نسـبته هلم؟! خصوصاً بعد عدم وضوح شيوع املنافع املحللة لألعيان النجسة 
يف العصور السـابقة، بنحو يقتيض االهتامم هبا وتعمد مجعها وحفظها من أجل بيعها، 
Gليمكـن اإلطالع عىل حتريم بيعها من سـرية متوارثة متصلـة بعصور املعصومني

أو مفروغية كذلك.
فإن مثل التسميد بالعذرة وإن كان أمراً شايعاً، إال أنه مل يعلم كونه بنحو يقتيض 
االهتـامم بجمعهـا ثـم بيعها، بل مـن القريب جداً ضيـق عامة الناس هبـا، واهتاممهم 
اع ونحوهم. حتى قـد يبذلون املال  بالتخلـص منهـا، وإن كانت مـورداً النتفاع الـزرّ

للعاملني يف الكنف أو ملن خيرجها من املدن من أجل أن يلقوها يف مزارعهم.
وباجلملـة: ال طريـق إلحـراز اإلمجـاع التعبدي عىل عـدم جواز بيـع األعيان 
النجسـة بعـد قصور النصـوص ـ التي اقترص قدمـاء األصحاب عـىل روايتها ـ عنه، 
وعدم وضوح سرية عليه أو مفروغية عنه متصلتني بعصور املعصومني عليهم الصالة 

والسالم.
ومـن هنا يتعني التعرض للمـوارد اخلاصة التي هي مـورد النصوص، أو قيل 

بحرمة بيعها والنظر يف أدلتها. وهي أمور:
األول: اخلنزيـر، فإن املعروف بني األصحابM عدم جواز بيعه، كام يظهر 
مما تقدم عن التذكرة، ويف املبسوط اإلمجاع عىل حتريم بيعه وإجارته واقتنائه واالنتفاع 

به. وعن املنتهى إمجاع املسلمني عىل ذلك.
ويشـهد بـه النصوص. ففي صحيح حممد بن مسـلم عـن أيب جعفرA: «يف 
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رجل كانت له عىل رجل دراهم، فباع مخراً أو خنازير وهو ينظر فقضاه. فقال: ال بأس 
به. أما للمقتيض فحالل، وأما للبايع فحرام»(١)، ونحوه صحيح داود بن رسحان(٢). 
ويف خـرب معاويـة بن سـعيد عن الرضاA: «سـألته عـن نرصاين أسـلم وعنده مخر 
وخنازيـر وعليـه دين، هـل يبيع مخره وخنازيـره ويقيض دينه؟ قـال: ال»(٣)، ونحوها 

غريها.
ومـن هنـا كان احلكـم من الوضـوح بحيث ال ينبغـي أطالة الـكالم فيه، وإنام 

ينبغي الكالم يف أمرين.
أحدمها: أنه قد تضمن الصحيحان املتقدمان جواز أخذ الغري للثمن من البايع 
وإن حرم عىل البايع. ومثلهام يف ذلك صحيح زرارة عن أيب عبداهللاA: «يف الرجل 
يكون يل عليه الدراهم، فيبيع هبا مخراً وخنزيراً ثم يقيض منها؟ قال: ال بأس، أو قال: 

خذها»(٤)، وغريه.
ورصح غـري واحـد باختصـاص ذلـك بـام إذا كان البايع كافـراً أو ذميـاً، ويف 
اجلواهـر: «بـال خـالف معتد به أجـده يف يشء مـن ذلـك». وعليه محلـوا النصوص 
املتقدمة، تنزيالً هلا عىل ما هو املعلوم من إقرار الذمي عىل ما عنده بمقتىض الذمة، كام 
جرت عليه السـرية القطعية، وتضمنته النصـوص أيضاً، كموثق منصور: «قلت أليب 
عبـداهللاA: يل عـىل رجل ذمي دراهم، فيبيع اخلمر واخلنزيـر وأنا حارض، فيحل يل 
أخذهـا؟ فقـال: إنام لك عليه دراهم، فقضاك درامهك»(٥)، وغريه. أما إذا كان مسـلامً 

فمن املعلوم بطالن املعاملة منه، وأن أثامهنا سحت، فكيف حتل الخذها منه؟!.
لكنه يشـكل بـأن املراد بإقـرار الذمي عىل ما عنـده إن كان هو صحـة املعاملة 
. فهو يف غاية املنع، لوضـوح أن الذمة ال تقتيض تبدل  يف حقـه وحلية الثمن لـه رشعاً

(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٦٠ من أبواب ما يكتسب به حديث:٢.
(٢) وسائل الشيعة ج:١٣ باب:٢٨ من أبواب الدين والقرض حديث:١.

(٣) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٥٧ من أبواب ما يكتسب به حديث:١.
(٤) ، (٥) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٦٠ من أبواب ما يكتسب به حديث:٣، ١.



أحكام الذمي يف نفسه. بل هو ال يناسب قولهA يف صحيح حممد بن مسلم املتقدم: 
«أما للمقتيض فحالل، وأما للذمي فحرام».

وإن كان املراد به جمرد عدم منعه مما يستحله من املحرمات، فهو ال ينايف بطالن 
املعاملـة يف حقـه وحرمة الثمـن له، وبقاءه عىل ملك املشـرتي، كام هـو احلال لو كان 

. البايع للخمر واخلنزير مسلامً
وبذلـك يظهر أن ما تضمنته النصـوص املتقدمة من حلية الثمن ملن يأخذه من 
البايع واقعاً حتى مع علمه باحلال ال يبتني عىل قضية إقرار الذمي عىل ما عنده. بل ال 
ينبغي اإلشـكال يف ذلك بلحاظ ما هو املعلوم من عموم ذلك ملا إذا كان البايع حربياً 
أو معاهداً، من دون أن تكون له ذمة تقتيض إقراره عىل ما عنده وحينئذٍ ال بد أن يبتني 
التحليل املذكور عىل حمض التعبد من أجل التسـهيل يف حق اآلخذ للثمن من البايع. 
وبذلـك يمكن عمومه ملا إذ كان البايع مسـلامً، ويتعني البناء عليه بعد عموم نصوص 

املقام له، املستفاد من ترك االستفصال فيها.
ودعو: أن املعهود من بيع ذلك يف بالد اإلسـالم بيع الكافر له دون املسـلم، 

فينرصف إطالق النصوص عن املسلم.
مدفوعة بأن االنرصاف املذكور بدوي ال يعتد به، ملا تكرر منّا من أن التعارف 
ال ينهض بتقييد اإلطالق. والسـيام مع قرب شيوع بيع املسلمني اخلمر، لشيوع رشبه 
بينهم، خصوصاً أهل النفوذ والسلطان الذين ال يبالون بالتجاهر به، وبام يستتبعه من 

صنع وبيع ورشاء وغريها.
بل ربام كانوا يزاولون بيع اخلنزير أيضاً، فإن عدم أكل املسلمني له ال يمنع من 
صيدهـم له واجتارهم به عىل الكفار، بعـد ضعف الوازع الديني عند كثري من الناس، 
وتسـامح السـلطة يف تطبيق األحكام الرشعيـة. وإال فيصعب جـداً محل إطالق هذه 

النصوص الكثرية عىل خصوص الذمي أو الكافر من دون إشعار فيها بذلك.
ومثلهـا دعو: سـقوط هـذه النصوص عـن احلجية هلجر األصحـاب هلا، ملا 
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سـبق من اجلواهر. مدفوعة بعدم كفاية ذلك يف سـقوطها عن احلجية بعد ظهور حال 
الكليني والشيخ يف التهذيب يف إقرار مضموهنا، وهو املحتمل يف غري واحد من قدماء 
األصحـاب ممن تعـرف فتاواهم من النصوص التي يرووهنا، وبعد إطالق الشـيخ يف 
النهاية الفتو بذلك، حيث قال يف كتاب الديون: «ومن شـاهد مديناً له قد باع ما ال 
حيل متلكه للمسلمني من مخر أو خنزير أو غري ذلك، وأخذ ثمنه، جاز له أن يأخذ منه، 

فيكون حالالً له، ويكون ذنب ذلك عىل من باع». 
وبعد قرب عدم ابتناء تقييد من قيد بالكافر عىل اإلعراض عن هذه النصوص 
وهجرهـا، بـل عىل االجتهاد منهم يف مفادها وتنزيلها عـىل الكافر، ملا تقدم مما عرفت 
ضعفـه. بـل كيف يمكن البناء عىل هجرها مع ظهور عملهم هبا يف اجلملة ولو يف حق 
الكافـر. وال جمـال للتفكيك يف اهلجر والعملـ  اللذيـن يكونان معياراً يف حجية اخلرب 

وعدمها ـ باإلضافة إىل أبعاض مضمون اخلرب الواحد.
غايـة األمـر أن يدعـى ختصيـص عمومها ـ مـع حجيتـه يف نفسـه ـ باإلمجاع. 
لكـن الظاهر أنه ال جمـال لذلك يف املقام، لعدم وضوح حصـول إمجاع تعبدي ينهض 
باحلجية، وبتخصيص العموم السابق. والسيام بمالحظة ما سبق يف تقريب عدم هجر 
النصوص بنحو تسـقط عن احلجية. ولعله لذا استشـكل يف تقييدها بالكافر يف حمكي 

الكفاية، ومال إىل العموم يف حمكي احلدائق.
ثـم إنـه بعـد أن كان احلكم عـىل خالف القاعـدة فالـالزم االقتصـار فيه عىل 
مـورد النصوص، وهو بيع اخلمـر واخلنزير، وعدم التعدي جلميع موارد البيع الباطل 
واملكاسـب املحرمـة، كام هو مقتىض إطالق ما سـبق مـن النهاية، لعدم الشـاهد عىل 

العموم من النصوص وعدم اإلشارة إليه فيها.
وأمـا دعو فهـم عدم اخلصوصيـة منها عرفـاً، وأن املعيار التسـهيل بإمضاء 
املعاملة املحرمة يف حق غري موقعها. فهي وإن كانت قريبة، إال أهنا ليست من الوضوح 

بحد يسهل معه اخلروج عن مقتىض القاعدة.



نعم قولهA يف موثق منصور املتقدم: «إنام لك عليه دراهم فقضاك درامهك». 
وارد مـورد التعليـل جلواز أخـذ الدراهم، وال ينهض بالتعليـل إال بعد املفروغية عن 
عـدم مانعيـة حرمة املال يف حقه من حـلّ املال لغريه، وارتكازيـة التعليل تقيض بعدم 

. خصوصية مورده، وهو بيع اخلمر واخلنزير. ومن ثم كان التعميم قريباً جداً
غايـة األمر أن يقترص يف التعدي عن مورد النصـوص عىل ما إذا كان التحريم 
للمعاملة بنفسـها مع قطع النظر عن حق الغري، دون ما إذا كان حتريم املعاملة ملنافاهتا 
حلـق الغري، كبيـع الرسقـة واخليانة ونحومهـا، لعدم وضـوح إلغـاء خصوصية ذلك 

. فالحظ. ارتكازاً
ثانيهام: قال يف النهاية يف باب بيع الغرر: «واملجويس إذا باع ما ال جيوز للمسلم 
بيعـهـ  مـن اخلمر واخلنزير وغري ذلكـ  ثم أسـلم كان له املطالبة بالثمن، وكان حالالً 
له. وإذا أسلم ويف ملكه يشء من ذلك مل جيز له بيعه عىل حال. فإن كان عليه دين جاز 

أن يتوىل بيع ذلك غريه ممن ليس بمسلم ويقيض بذلك دينه...».
أما األول ـ وهو جواز قبضه بعد أن أسلم ثمن البيع الذي أوقعه قبل إسالمه ـ
فالظاهـر عـدم اإلشـكال فيه، لبنائهم عمالً عىل أن اإلسـالم ال يمنع مـن ترتيب آثار 

صحة املعامالت احلاصلة قبله مما هو صحيح عند الكفار.
مضافاً إىل صحيح عيل بن جعفر عن أخيهA: «سـألته عن رجلني نرصانيني 
باع أحدمها خنزيراً أو مخراً إىل أجل مسـمى، فأسـلام قبل أن يقبض الثمن، هل حيل له 
ثمنـه بعد اإلسـالم؟ قـال: إنام له الثمن، فال بـأس أن يأخذه»(١)، ومـا يأيت يف حديث 

يونس.
وأمـا الثـاينـ  وهـو وفاء دينه مـن ثمن اخلمـر واخلنزير اللذين كانـا عنده قبل 
اإلسـالمـ  فكأنه اعتمد فيه عىل حديث إسـامعيل بن مرارـ  الذي تقدم عند الكالم يف 
حتديـد أقل احليض قبول حديثـه ـ عن يونس: «يف جمويس باع مخراً أو خنازير إىل أجل 

(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٦١ من أبواب ما يكتسب به حديث:١.
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٢٤................................................................ مصباح املنهاج ـ كتاب التجارة / ج١

مسـمى، ثـم أسـلم قبل أن حيل املال. قال: لـه درامهه. وقال: إن أسـلم رجل وله مخر 
وخنازيـر، ثم مـات وهي يف ملكه، وعليه ديـن. قال: يبيع ديانه أو ويل له غري مسـلم 

مخره وخنازيره، ويقيض دينه. وليس له أن يبعه وهو حي، وال يمسكه»(١).
: بأن يونس مل يسـند احلديث لإلمام، بل ظاهر إسـامعيل أنه  لكنه يشـكل: أوالً
فتو من يونس نفسـه، فالالزم البناء عىل ظاهره. والسـيام مع قرب كون يونس ممن 
يرجع إليه يف األحكام. ودعو: أن ذلك خالف ظاهر حال الكليني والشيخ، إلثباهتا 
احلديث يف الكايف والتهذيب املعدين لروايات األئمةG. والسيام بعد ظهور اعتامد 
الشـيخ عليـه يف الفتو املذكـورة. مدفوعة بإمـكان غفلتهام عن ذلك. بـل ربام يثبت 

الكليني كالماً يرصح به بأنه ليونس، فال جمال للخروج عن ظاهر كالم إسامعيل.
نعم يتجه ذلك يف املضمرات، حيث يرصح الراوي بأنه قد سأل غريه من دون 
أن يـرصح بأنه اإلمام، فإن ظهور احلال حينئذٍ صالـح حلمله عىل اإلمام، لعدم ظهور 
كالمي معارض له. والسـيام إذا كان السـائل من ذوي املقام الرفيع، بحيث ليس من 

شأنه أن يستفتي غري اإلمام.
: بـأن احلديـث إنام تضمن بيع اخلمـر واخلنزير من قبـل الكافر، وهو يف  وثانيـاً
ذلـك غري وكيل عن املسـلم املدين، لفرض وفاته، فال ينتسـب البيع للمسـلم ليكون 
حمرمـاً عليـه. غايته أنـه يبتني عىل قيامـه مقامه. لكونه دائنـاً له أو ولياً عنـه، وهو أمر 
يـراه حـالالً يف دينه وإن كان حمرماً يف ديننا. وحينئذٍ إذا حصل البيع منه كان وفاء دين 
امليت بالثمن من فروع املسـألة السـابقة التي سـبق عدم اإلشـكال فيها إذا كان املتويل

. للبيع كافراً
ومنه يظهر احلال يف الفرع املتقدم من النهاية الذي يظهر منه فرض حياة املدين 
املسـلم. فإنـه إن كان املراد به صورة مـا إذا كان الكافر املتويل للبيـع وكيالً عن املدين 
املسلم، بحيث ينسب البيع له. فمقتىض القاعدة حرمة البيع وعدم متلك املدين الثمن، 

(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٥٧ من أبواب ما يكتسب به حديث:٢. 



ليحل له وفاء دينه به. واحلديث املتقدم ال ينهض بتحليل املال وحتقق الوفاء، ملا سـبق 
مـن اإلشـكال فيه. بل مقتىض قولـه فيه: «وليس له أن يبيعه وهـو حي» هو التحريم، 

ألن مقتىض إطالقه العموم ملا إذا باعه بتوسط وكيله.
وإن كان املـراد به صورة ما إذا مل يكـن وكيالً عن املدين، بل كان متربعاً بالبيع 
بـدالً عنه، ألنـه ير جوازه، فاحلديـث املتقدم يقتيض جواز ذلك، كـام أنه مقتىض ما 

تقدم يف املسألة السابقة.
اللهـم إال أن يقـال: املتربع بالبيـع وإن كان ير صحة املعاملـة ذاتاً، إال أنه ال 
يـر صحتها ونفوذهـا فعالً إال بإجازة املالك، واملفروض أن املالك مسـلم ال يصح 
منه اإلجازة. وبذلك ال يدخل يف املسـألة السـابقة. كام ال ينهـض به احلديث املتقدم، 
ألنه وارد يف فرض موت املالك املسـلم، حيث ير الويل والدائن أن من حقهام البيع 

من أجل وفاء الدين من دون حاجة إىل إجازة أحد.
نعم لو استقل املتربع ببيع اخلمر واخلنزير، بعد متلكه هلام إلعراض املسلم عنهام، 

دخل يف املسألة السابقة. لكن ال يبعد خروجه عن مفروض كالم الشيخ املتقدم.
الثـاين: الكلب. وال إشـكال يف عدم جواز بيعه يف اجلملـة، ويف اجلواهر: «بال 
خالف، بل اإلمجاع بقسميه عليه». ويف اخلالف وظاهر التذكرة وعن املنتهى والتحرير 
 Aاإلمجـاع عليه. والنصوص به مسـتفيضة، كمعترب أيب بصري: «سـألت أبا عبداهللا
عـن ثمن كلب الصيـد. قال: ال بأس بثمنـه، واآلخر ال حيل ثمنـه»(١). ويف كثري منها 
أنـه من السـحت، كموثق حممد بن مسـلم وعبد الرمحن بن أيب عبـداهللا أو صحيحهام 
عن أيب عبداهللاA: «قال: ثمن الكلب الذي ال يصيد سـحت»(٢)، وموثق السكوين 
عنـهA: «قال السـحت ثمن امليتة وثمـن الكلب وثمن اخلمـر... »(٣)، وغريمها مما 

يأيت بعضه.

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:١٤ من أبواب ما يكتسب به حديث:٥، ٣.
(٣) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٥ من أبواب ما يكتسب به حديث:٥.
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٢٦................................................................ مصباح املنهاج ـ كتاب التجارة / ج١

هذا واملعروف جواز بيع بعض أنواع الكلب. خالفاً ملا عن العامين من إطالق 
املنع منه. وهو حمجوج باستفاضة نقل اإلمجاع والنصوص عىل اجلواز يف اجلملة.

إذا عرفـت هذا فالظاهر جـواز بيع كلب الصيد، كام رصح به األصحاب، ويف 
اجلواهر: «بال خالف معتد به، بل اإلمجاع بقسـميه عليه، بل املحكي منهام مسـتفيض 
أو متواتر». ويشهد به النصوص املستفيضة، كحديث أيب بصري وحممد بن مسلم وعبد 
الرمحن املتقدمني ومعترب أيب بصري اآلخر عن أيب عبداهللاA يف حديث: «أن رسـول 
اهللا7 قال: ثمن اخلمر ومهر البغي وثمن الكلب الذي ال يصطاد من السـحت»(١)، 

وغريها.
ومقتىض إطـالق النص والفتو العموم لغري السـلوقي من الكالب املعلمة، 
خالفـاً ملا يف املقنعة وموضع من النهاية، فاقترص عىل الكلب السـلوقي للصيد. وكأنه 

النرصاف اإلطالق له، لغلبة الصيد به.
لكنهـا ال تنهـض بتقييد اإلطالق، كام ذكرناه غري مـرة، خصوصاً يف مثل املقام 
ممـا كان العنـوان املأخـوذ فيه مناسـباً للحكم ـ لوضـوح أن الصيد ملـا كان من املنافع 
املهمـة كان مناسـباً لتحليل البيعـ  حيث يناسـب ذلك تبعية احلكـم للعنوان من دون 
فرق بني خصوصيات الذات األخر. والسيام ما تضمن من النصوص قرص احلكم 
بعـدم حلّ البيع عـىل الذي ال يصيد أو الذي ال يصطاد، لقـوة ظهوره يف دخل الفعل 
يف احلكم، وليس هو ككلب الصيد قد يراد اإلشارة به للنوع املعهود، وإن كان خمالفاً 

. للظاهر أيضاً
وأشكل من ذلك ما يف املراسم من االقتصار عىل الكلب السلوقي بنحو يظهر 
. إذ فيه: أنه ال يناسـب النصوص املتقدمة  منـه إرادة النـوع اخلـاص وإن مل يكن معلـامً

الظاهرة يف إرادة خصوص املعلم الذي يصيد.
ومثلـه مـا عن اإلسـكايف من حتريم بيـع األسـود البهيم، فإن مقتـىض إطالقه 

(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٥ من أبواب ما يكتسب به حديث:٧.



العمـوم ملا إذا كان كلب صيد معلـم. إال أن يبتني عىل ما حكي عنه من حتريم صيده، 
ملوثق السـكوين عن أيب عبد اهللاA: «قال: قال أمري املؤمننيA: الكلب األسـود 
البهيم ال تأكل صيده، ألن رسول اهللا7 أمر بقتله»(١)، بدعو: انرصاف كلب الصيد 
للكلـب الذي يـرشع صيده، ألن املناسـبات االرتكازية قاضية بابتنـاء حلّ البيع عىل 
مراعـاة فائدة الصيد واالهتامم هبا، فمع إلغائها يف بعض الكالب، لعدم ترتب فائدهتا 
رشعـاً يتعني قصـور حل البيع عنه. والسـيام مع التعليـل يف دليل إلغائها بام يناسـب 

. إمهال املالية، وهو أمر النبي7 بقتل الكلب املذكور. ومن ثم كان ما ذكره متيناً
إال أن يقـال بجـواز الصيد بالكلب املذكور، مع محل املوثـق عىل الكراهة، كام 
هـو املعروف. حيـث يتجه حينئذٍ العمـل بإطالق حل بيع كلب الصيـد، لعدم منافاة 

الكراهة له. والكالم يف ذلك موكول إىل حمله من مبحث الصيد.
هذا وقد أحلق ابن اجلنيد والشيخ يف بعض كلامته ومجاعة ممن تأخر عنه بكلب 
الصيد يف حلّ البيع كلب املاشية والزرع، أو كلب املاشية واحلائط، أو الكالب الثالثة. 

بل ربام يعمم اجلواز لكل كلب حارس وإن كان حارساً للدور واخليام ونحوها.
وقد يسـتدل عىل ذلك: تارة: بام أرسـله يف املبسوط، فإنه بعد أن ذكر جواز بيع 
الكلب املعلم للصيد قال: «وروي أن كلب املاشـية واحلائط كذلك»(٢). وأخر: بأن 
تقدير الدية له رشعاً يدل عىل مقابلته باملال. وثالثة: بأن املقتيض حللّ بيع كلب الصيد 
. ورابعة: بأنه  ـ وهـو املنفعـة املحللة ـ موجود يف هـذه الكالب، فتكون مثله يف احلـلّ

جيوز أجارهتا، فيجوز بيعها، لعدم الفارق.
والـكل كام تر. الندفـاع األول بأن ضعف احلديث ـ بلحاظ إرسـاله ـ مانع 
من التعويل عليه. ودعو: انجباره بعمل األصحاب، لشـهرة القول بجواز بيع هذه 

(١) وسائل الشيعة ج:١٦ باب:١٠ من أبواب الصيد حديث:٢. 
(٢) املبسوط فصل ما يصح بيعه وما ال يصح ج:٢ ص:١٦٦ الطبعة الثانية، ووسائل الشيعة ج:١٢ باب:١٤ 

من أبواب ما يكتسب به حديث:٩. 
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٢٨................................................................ مصباح املنهاج ـ كتاب التجارة / ج١

الـكالب، خصوصاً بـني املتأخرين. ممنوعة، لعدم وضـوح اعتامدهم عليه، بل لعلهم 
اعتمدوا عىل بعض الوجوه األخر املتقدمة أو غريها. والسيام مع ظهور اضطراهبم 

يف حكم هذه الكالب. ومن هنا ال جمال للبناء عىل حجية املرسل املذكور.
خصوصاً مع خمالفته للنصوص الكثرية احلارصة حللّ البيع بكلب الصيد، فإن 
االقتصـار فيها عىل الصيد مع شـيوع االنتفاع بالكلب يف احلراسـة ـ حتى كان الصيد 
واحلراسـة املنفعتني الظاهرتني للكلب ـ كالرصيح يف عدم االعتداد باالنتفاع املذكور 
يف حـلّ البيـع. بل لعـلّ قولهA يف معتـرب أيب بصري املتقدم: «واآلخـر ال حيل ثمنه» 

مسوق لبيان ذلك.
ومنـه يظهـر وهـن ما قد يدعى مـن أن ذكر كلـب الصيـد يف النصوص ملجرد 
التمثيـل، وأن املراد اإلشـارة إىل مـا ينتفع به منفعة حمللة. إذ فيـه: أن إلغاء خصوصية 

. الصيد مع تأكيد النصوص عىل ذكره وإمهال غريه بعيد جداً
كـام يندفـع الثاين بأن ثبوت الدية ال يسـتلزم جواز البيع، بل ال يسـتلزم ثبوت 

املالية رشعاً، وإنام يدل عىل احرتام الكالب املذكورة، وهو أعم من جواز البيع.
وأمـا الثالـث فهـو راجـع للقياس املعلـوم عدم حجيتـه، خصوصـاً يف مقابل 
النـص. عىل أن مقتضاه عمـوم احللّ لكل ذي منفعة حمللة من الكالب، سـواءً كانت 
معروفة سـابقاً أم مسـتحدثة كاالسـتخدام، وال يظن بأحد البناء عىل ذلك، بل هو مما 

تأباه كلامهتم.
ومثله ما قد يدعى من أن ثبوت املنفعة املحللة هلذه الكالب يقتيض جواز بيعها 
بـال حاجـة للقيـاس. الندفاعه بأن اقتضاءه لذلـك إنام هو بلحاظ عمـوم نفوذ البيع، 

الذي يلزم رفع اليد عنه بالنصوص املتقدمة املانعة.
ويندفـع الرابع بأن جـواز إجارهتا ـ مللكية منفعتها تبعـاً مللكيتها ـ ال ينايف املنع 

من بيعها للنصوص املتقدمة.
وبعبارة أخر: ال ريب يف أن مقتىض القاعدة األولية جواز بيع هذه الكالب، 



لوجـود املنفعـة املحللـة هلـا، إال أن النصـوص املتقدمة وافيـة باخلروج عـن القاعدة 
املذكـورة. وال جمـال للخروج عـن هذه النصـوص بالوجوه املتقدمـة أو غريها، وإن 
أتعـب صاحـب اجلواهر نفسـه يف حماولة لذلك بـام ال يرجع إىل حمصـل ظاهر يمكن 

الركون إليه يف مقام االستدالل عىل احلكم الرشعي.
بل يصعب جداً محل إطالقات املنع عن بيع الكلب عىل ما عدا الكالب األربعة 
التي هي ذات املنافع الظاهرة يف عرص صدور النصوص، إذ هو محل الفرد النادر الذي 
ال تناسبه طبيعة البيع، ألن البيع طبعاً إنام يكون من أجل منفعة معتد هبا. ومن ثم كان 
الـالزم االقتصـار يف اجلواز عىل كلب الصيـد الذي هو مورد النصوص املسـتفيضة، 

والذي هو غري شايع يف الكالب، فيسهل استثناؤه من عموم املنع. فالحظ.
الثالـث: امليتة. وال جيـوز بيعها بال خالف أجده فيه، كام يف اجلواهر، وعن غري 
واحد دعو اإلمجاع عليه. بل يف رهن اخلالف ما يظهر منه اإلمجاع عىل عدم ملكيتها. 

وإن كان هو غري ظاهر، كام يأيت يف تتمة هذه املسألة.
وكيـف كان فيـدل عدم جواز بيعهـا ـ مضافاً إىل اإلمجـاع املذكور ـ النصوص 
الكثرية. منها: ما تضمن أن ثمنها سـحت، كموثق السـكوين املتقـدم يف الكلب، وما 

(١)، ومرسل الفقيه(٢).
ورد يف وصية النبي7 لعيلAـ

ومنها: ما تضمن النهي عن بيعها. مثل ما عن مسـتطرفات الرسائر عن جامع 
البزنطي صاحب الرضاA: «قال: سألته عن الرجل تكون له الغنم تقطع من إلياهتا 
وهـي أحيـاء، أيصلح له أن ينتفع بام يقطع؟ قال: نعـم يذيبها، ويرسج هبا، وال يأكلها 
 :A(١)، وصحيحه عنه

وال يبيعهـا»(٣)، ونحـوه خرب عيل بن جعفـر عن أخيـهAـ
«سـألته عن املاشـية تكـون للرجل فيموت بعضهـا، أيصلح له بيـع جلودها ودباغها 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٥ من أبواب ما يكتسب به حديث:٩، ٨.
(٣) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٦ من أبواب ما يكتسب به حديث:٦.

(٤) راجع قرب اإلسناد ص:١١٥ وقد أشار إليه يف الوسائل يف ذيل حديث البزنطي.
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ويلبسها؟ قال: ال. ولو لبسها فال يصيل فيها»(١)، وغريها.
مضافاً إىل النصوص اآلتية يف امليتة املختلطة باملذكى املشـعرة أو الظاهرة بعدم 

جواز بيع امليتة ممن ال يستحلها.
بـل بناءً عـىل عدم جواز االنتفـاع بامليتـة أو بمطلق النجس يتعـني عدم جواز 
بيعها، ملا يأيت يف املسـألة الثالثة إن شـاء اهللا تعاىل. لكن الظاهر ضعف املبنى املذكور، 

كام يأيت يف املسألة اخلامسة إن شاء اهللا تعاىل.
هذا وقد يشـكل عدم هنوض اإلمجاع املتقدم باالسـتدالل. الحتامل ابتنائه عىل 
اإلمجـاع املتقـدم عىل عمـوم حرمة بيع النجس، أو عـىل البناء عىل حرمـة االنتفاع به، 
أو بخصـوص امليتـة، أو عىل عدم متلـك نجس العني أو امليتة، كام يناسـبه ما تقدم من 
اخلالف. وقد عرفت املنع من األول، ويأيت يف املسألة اخلامسة املنع من الثاين، وأرشنا 
قريباً إىل ضعف الثالث. ويأيت التعرض لوجهه يف تتمة هذه املسـألة إن شاء اهللا تعاىل. 

. فالعمدة النصوص املتقدمة الوافية بإثبات احلكم داللة وسنداً
نعم يف خرب أيب القاسـم الصيقـل وولده: «كتبوا إىل الرجـل: جعلنا اهللا فداك، 
إنا قوم نعمل السـيوف ليسـت لنا معيشـة وال جتـارة غريها، ونحن مضطـرون إليها، 
وإنـام عالجنا جلود امليتـة والبغال واحلمري األهلية ال جيوز يف أعاملنا غريها، فيحل لنا 
ها بأيدنا وثيابنا ونحن نصيل يف ثيابنا؟... فكتب: اجعل  عملها ورشاؤها وبيعها ومسّ
ثوبـاً للصـالة»(٢) فإن االقتصار يف اجلواب عىل ختصيص الصالة بثوب ظاهر يف إقرار 

ما تضمنه السؤال من البيع والرشاء وغريها.
لكنه ـ مع اإلشـكال يف سـنده، لعدم النص عىل وثاقة أيب القاسم الصيقل وال 
ولده ـ قد يستشـكل يف االسـتدالل به بأنه يدل عىل جواز كون امليتة من شـؤون املبيع 
ـ لكوهنـا غالفـاً لغمده أو ملقبضـهـ  فهي جزء من املبيع غري معتد بـه، أو تابع له بنحو 

(١) وسائل الشيعة ج:١٦ باب:٣٤ من أبواب األطعمة املحرمة حديث:٦.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٨ من أبواب ما يكتسب به حديث:٤. 



. الرشط، وال يدل عىل جواز بيعها مستقالً
وقد دفع بعض مشاخيناP ذلك بأنه مبني عىل رجوع الضامئر يف قوله: «عملها 
ورشاؤها... » إىل السيوف، وهو خالف الظاهر، بل الظاهر رجوعها إىل اجللود، إذ ال 
وجه ألن يشـرتي السـياف سيوفاً من غريه، وال للسؤال عن حكم مسها وعملها. كام 
أن من البعيد جداً، بل املستحيل عادة احلصول عىل الكميات التي تكفيهم من اجللود 
من دون رشاء. مع أنه ال جمال للبناء عىل أن الغالف هو التابع دائامً، إذ ربام تكون قيمته 

أكثر من قيمة السيف، فيكون السيف هو التابع.
وفيه: أن التمهيد للسـؤال بقوله: «إنا قوم نعمل السيوف» موجب لقوة ظهور 
. وقوله:  كون مرجع الضامئر املذكورة هو السـيوف، ال اجللود املذكورة بعد ذلك تبعاً
«إنا قوم نعمل السـيوف...» ال يراد به أهنم سيافون يصنعون السيوف بتصيري احلديد 
سـيوفاً، بل يعملون يف السـيوف حتى جيعلوها صاحلة لالستعامل ومهيأة له بشحذها 
وجعل املقبض والغمد هلا، كام يناسـبه بقية فقرات السؤال، وأهنم صياقلة، والصيقل 

هو الذي يشحذ السيوف وجيلوها ويصقلها، ال الذي يصنعها من احلديد.
وحينئـذٍ ال مانـع من كوهنم يشـرتون السـيوف من أجل أن يعملـوا فيها حتى 
جيعلوهـا مهيـأة لالسـتعامل وصاحلة له، كام يتجـه منهم حينئذٍ السـؤال عن رشاؤها. 
وكذا السـؤال عن مسها، حيث يراد به حينئذٍ مسـها مع مصاحبتها للميتة أو مالقاهتا 

هلا، كام تقتضيه طبيعة العمل املذكور.
ودعو: أنه ال منشـأ لإلشـكال يف رشاء السـيوف ليسـأل عنـه. مدفوعة بأن 
املسـتفاد من مسـاق السؤال أن السؤال يف احلقيقة إنام هو عن الصالة يف ثياب العمل، 
والتفصيل املذكور يف السؤال ليس لكون اخلصوصيات املذكورة فيه مورداً لإلشكال، 
بـل ملجـرد التمهيد ملا هو مورد الغرض احلقيقي، كام يصدر كثرياً من العوام يف عرض 
مشـاكلهم، أو لكـون السـؤال منقـوالً باملعنى. ويناسـب أحد األمريـن االقتصار يف 
اجلواب عىل حكم الصالة، وما يف رواية القاسـم الصيقل: «كتبت إىل الرضاA إين 
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أعمـل أغامد السـيوف من جلود احلمر امليتة فتصيب ثيـايب، فأصيل فيها. فكتب: اختذ 
ثوباً لصالتك...»(١)، حيث يقرب جداً احتاد املكاتبة يف الروايتني.

وأمـا ما ذكره من أن من املسـتحيل عادة احلصول عـىل الكميات التي تكفيهم 
من اجللود من دون رشاء. ففيه: أن ذلك ال يكفي يف رصف السـؤال إىل رشائها ورفع 
اليد عن ظهوره يف رشاء نفس السـيوف. وحينئذٍ ربام كانوا حيلون املشكلة لو توجهوا 
هلـا باملصاحلـة عن حق االختصـاص الذي يأيت الـكالم فيه يف املسـألة الثانية. عىل أن 

السؤال مل يتضمن أن مجيع اجللود التي يعملون هبا من جلود امليتة.
كام أن ما ذكره من أن الغالف قد ال يكون هو التابع، ألن قيمته قد تكون أكثر 
مـن قيمة السـيف، ال يتم إال إذا كان املراد بالغـالف فيه هو الغمد. وحينئذٍ يندفع بأن 
الغمـد ـ مع غلبة تبعيته للسـيف ـ ليـس بتاممه من جلد امليتة، بل جلـد امليتة غالفه ال 

غري، وهو ملحوظ دائامً بنحو التبعية.
وباجلملـة: ال موجب للخروج عام يقتضيه مسـاق الـكالم من رجوع الضامئر 
للسـيوف، بحيث يوجب ظهوره يف رجوعها للجلود، وال أقل من إمجال السؤال من 
هذه اجلهة. ومن ثم ال جمال للخروج به ـ لو كان حجة يف نفسه ـ عن النصوص املانعة 
الكثـرية الظاهـرة الداللة املعـول عليها عند األصحاب. والسـيام مع اعتبار أسـانيد 

بعضها.
بقي يف املقام أمران:

أحدمها: إذا اختلط املذكى بامليتة فمقتىض القاعدة جواز بيع املذكى دون امليتة. 
وحينئـذ إن بيـع املذكى وحده ودفعـت امليتة معه تبعاً، صح البيـع. وإن بيعا معاً صح 
البيـع يف املذكـى دون امليتة، وتبعض الثمن تبعاً لتبعـض الصفقة. غاية األمر أن يثبت 

خيار تبعض الصفقة.

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٤٩ من أبواب النجاسات حديث:١. 



وجمـرد وجـوب االجتناب عـن املذكـى، ملنجزية العلـم اإلمجـايل، أو ألصالة 
عـدم التذكية يف كل منهام. ال يمنع من صحـة بيعه بعد عدم املانع من بيعه واقعاً، ألن 
وجـوب االجتنـاب املذكور ظاهري عقيل ال خيرجه عن املالية، وال عن كونه ذا منفعة 

. حمللة واقعاً
ودعو: أن جهالة املبيع متنع من البيع يف املقام. ممنوعة، لعدم مانعية مثل هذه 

اجلهالة عىل ما يتضح يف حمله إن شاء اهللا تعاىل.
هـذا ولكـن قد تضمن بعـض النصوص جـواز بيعهام معاً ممن يسـتحل امليتة، 
كصحيـح احللبي: «سـمعت أبـا عبداهللاA يقـول: إذا اختلـط املذكـى وامليتة باعه 
ممـن يسـتحل امليتة، وأكل ثمنـه»(١)، وصحيحه اآلخر عنهA: «أنه سـئل عن رجل 
كان لـه غنم وبقر، وكان يـدرك الذكي منها فيعزله ويعزل امليتـة، ثم إن امليتة والذكي 
اختلطا كيف يصنع به؟ قال يبيعه ممن يسـتحل امليتة، ويأكل ثمنه، فإنه ال بأس به»(٢). 
وقريب منه صحيح عيل بن جعفر(٣). وبذلك أفتى يف النهاية والوسيلة وحمكي اجلامع 

واملختلف والكفاية. وعن جممع الربهان شهرة العمل باألخبار املذكورة.
لكـن يف الرسائر: «واألوىل اطـراح هذه الرواية وترك العمـل هبا، ألهنا خمالفة 
ألصـول مذهبنا...». وعـن املختلف اجلواب عن ذلك بأنه ليـس بيعاً حقيقة، بل هو 

استنقاذ مال الكافر من يده برضاه.
ويشـكل بـأن الكافـر قد يكون حمـرتم املـال. بل املسـتحل قد ال يكـون كافراً 
كاملخالف الذي ير ذكاة جلد امليتة بالدبغ أو خيالفنا يف بعض رشوط التذكية. فاألوىل 
توجيه أخذ املال منه بقاعدة اإللزام. وكيف كان فليس ذلك عمالً بالنصوص، بل هو 

خروج عن ظهورها يف البيع احلقيقي.
ومثله ما يف الرشايع والقواعد وعن التحرير من جواز البيع إذا قصد بيع املذكى 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٧ من أبواب ما يكتسب به حديث:١، ٢.
(٣) البحار ج:١ ص:٢٥٢، وأشار إليه يف الوسائل يف ذيل احلديث املتقدم. 
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خاصـة، وما ذكره شـيخنا األعظم من جوازه إذا قصد بيع ما ال حتله احلياة، كالشـعر 
والصوف. واىل ذلك يرجع قوله يف مفتاح الكرامة: «فاخلربان ملكان اعتبارمها وعمل 

مجاعة هبام البد من تأويلهام».
عىل أن ذلك قد يشكل باستلزام الوجوه املذكورة تسليط املستحل عىل امليتة مع 
قصده أكلها، وهو مشكل جداً لو مل يعمل بظاهر النصوص، نظري تقديم امليتة هدية له 

وهو يف مقام أكلها الذي يصعب البناء عىل جوازه. فتأمل.
والتحقيـق أنه ال جمـال لطرح النصـوص املذكورة وال تأويلهـا بعد عدم كون 
القاعـدة املانعـة من بيع امليتة عقلية، بل هي قاعدة سـمعية تقبـل التخصيص، فيتعني 
ختصيصها باألخبار املذكورة بعد وضوح مضموهنا، واعتبار أسانيدها، وظهور عمل 

األصحاب هبا، وال موجب لتأويلها بالوجوه املتقدمة أو غريها.
نعم قد ينايف ذلك حديثان:

 أنه سـئل عن شـاة مسلوخة وأخر» :Aاألول: معترب اجلعفريات عن عيل
ى عـىل الراعي أو عـىل صاحبها، فال يـدري الذكية من امليتـة. قال: ترم  مذبوحـة عمَ
هبام مجيعاً إىل الكالب»(١). وهو ظاهر يف سـقوطهام عن االنتفاع رأسـاً بحيث ال جمال 

للحفاظ عىل ماليتهام.
لكـن يمكن اجلمع بينه وبني النصوص السـابقة بحملـه عىل صورة عدم تيرس 
البيع ممن يسـتحل امليتة، ملا هو املعلوم من أن وجود املشرتي بالنحو املذكور حيتاج إىل 
كلفـة وعناية، فريجع إىل تعذر أكل املسـلم له، الذي تقـدم أنه مقتىض العلم اإلمجايل. 
ولـو تعـذر اجلمـع املذكور عرفـاً، لعدم كفايـة ذلـك يف القرينة عليه، تعـني محله عىل 

استحباب جتنبه وعدم االنتفاع به حتى بالبيع عىل املستحل.
الثاين: معترب شعيب عن أيب عبداهللاA: «يف رجل دخل قرية فأصاب هبا حلامً 
مل يدر أذكي هو أم ميت؟ فقال: فاطرحه عىل النار، فكلّ ما انقبض فهو ذكي، وكلّ ما 

(١) مستدرك الوسائل ج:١٣ باب:٧ من أبواب ما يكتسب به حديث:١. 



انبسـط فهو ميت»(١). وقد عمل به يف الغنية والوسـيلة، وهو ظاهر الكليني يف الكايف 
والشيخ يف التهذيب.

وهـو رصيـح يف إمـكان التمييز، فيعـارض نصوص البيـع ممن يسـتحل امليتة 
الظاهـرة يف كون ذلـك هو الطريق الوحيد لالسـتفادة من اللحم بعد تعذر اسـتعامله 

بسب اختالطه وتعذر متييزه.
وقد ذكر بعضهم أهنام خمتلفان مورداً، فمورد نصوص البيع من املستحل امليت 
املختلط باملذكى، الذي هو مورد العلم اإلمجايل، ومورد معترب شـعيب اللحم املشـتبه 

احلال من دون أن يكون طرفاً للعلم اإلمجايل، فيعمل بكل منهام يف مورده.
ويشكل بإلغاء خصوصية مورد شعيب عرفاً، ألن االنقباض إذا كان أمارة عىل 
التذكيـة خيرج هبا عن أصالـة عدم التذكية فهو أمارة عليها مطلقـاً ولو يف مورد العلم 
اإلمجايل، كام هو احلال يف سـائر األمارات يف مورد الشـبهة البدوية، كالبينة. والسـيام 
يف هـذه األمارة التي ينسـبق من دليلهـا أهنا من اللوازم الواقعية. عـىل أن مورد معترب 
شـعيب وإن كان هو الشـبهة البدوية، إال أن لسـان اجلواب فيه يناسـب العموم، كام 

يظهر بأدنى تأمل فيه.
ومنه يظهر معارضته أيضاً ملعترب اجلعفريات املتقدم. كام ال إشكال يف معارضته 
جلميـع ما تضمن عدم ترتيب أثر التذكية عىل اللحم يف مجيع موارد الشـك يف التذكية 

من دون أمارة عليها(٢).
مضافـاً إىل أن مضمونـه ال خيلـو عن غرابـة، لوضوح أن أكثـر رشوط التذكية 
تعبديـة، كالتسـمية واالسـتقبال وإسـالم املذكـي وقطـع األوداج األربعـة مـع عدم 

(١) وسـائل الشـيعة ج:١٦ باب:٣٧ من أبواب األطعمة املحرمة حديث:١. إال أن املوجود فيه إسامعيل بن 
شعيب، واملوجود يف الكايف والتهذيب: إسامعيل بن عمر عن شعيب. 

(٢) راجع وسـائل الشـيعة ج:١٦ باب:٥، ١٤، ١٨، ١٩، ٢٠، ٢٢ من أبواب الصيد، وباب:١٣ من أبواب 
الذبح. 
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استعصاء احليوان، ومن البعيد دخلها يف انقباض اللحم، بل يكاد يقطع بعدمه.
ومـن ثم كان من املشـكل الذي يرد عمله إىل أهلـه، أو يقترص فيه عىل مورده، 
وهو اللحم املطروح يف القرية الذي ال يعلم حاله، أو حيمل امليت فيه عىل امليت حتف 

أنفه ال مطلق غري املذكى.
وكيـف كان فـال جمال للخـروج به عام يظهر مـن نصوص البيع من املسـتحل 
والنصـوص الكثـرية األخر املشـار إليها آنفـاً من تعذر متييز املذكـى من غريه بوجه 

رشعي.
ثانيهـام: ذكـر شـيخنا األعظمP أنـه جيوز املعاوضـة عىل امليتة مـن غري ذي 
النفـس السـائلة ـ كميتـة السـمك ـ إذا كان هلا منفعـة حمللة معتد هبا. قـال: «ورصح 
بـام ذكرنـا مجاعة. والظاهر أنه ال خـالف فيه». وكأنه ألن حرمة بيـع امليتة عندهم من 

صغريات حرمة بيع نجس العني، فال يشمل ميتة ما ال نفس له، لطهارهتا.
لكـن سـبق املنع من ذلـك، فيتعني ابتناء مـا ذكرهP عىل قصـور أدلة حرمة 
بيـع امليتـة عن ميتة غري ذي النفس، كـام هو املعلوم يف أكثر تلـك األدلة، عىل ما يظهر 

بمالحظتها.
نعم قد يشـكل فيام تضمن أن ثمن امليتة سـحت، ومنه موثق السكوين املتقدم، 
حيـث خيفـى وجـه االنرصاف فيـه بعد فـرض كونه تعبديـاً غري مبني عـىل حرمة بيع 
النجس، ولذا يقترص فيه عىل مورده وال يتعد منه لسـائر النجاسات. وكذا صحيح 
احللبـي األول املتقدم يف امليت املختلط باملذكى، الذي سـبق ظهوره أو إشـعاره بعدم 

جواز بيع امليتة. فالحظ.
الرابع: اخلمر بل كل مسكر، فإنه ال جيوز التكسب به باإلمجاع املدعى يف كالم 

غري واحد، بل لعله من رضوريات الدين. والنصوص به مستفيضة.
منها: ما تضمن أن ثمنه سحت، كموثق السكوين املتقدم عند الكالم يف حرمة 
بيـع الكلـب، وصحيح عامر بـن مروان عـن أيب جعفرA وفيه: «والسـحت أنواع 



كثرية، منها أجور الفواجر، وثمن اخلمر والنبيذ واملسكر...»(١)، وغريمها كثري.
ومنها: ما تقدم عند الكالم يف حتريم بيع اخلنزير.

ومنهـا: ما تضمن حتريم بيعها أو ثمنها أو لعـن بايعها أو نحو ذلك، كصحيح 
حممد بن مسـلم عـن أيب عبداهللاA وفيه: «إن الذي حرم رشهبـا حرم ثمنها...»(٢)، 
وموثـق زيـد بن عـيل عـن آبائهG: «قـال: لعـن رسـول اهللا7 اخلمـر وعارصها 
ومعترصها وبايعها ومشـرتهيا وسـاقيها وآكل ثمنهـا...»(٣)... إىل غري ذلك مما يوجب 

وضوح احلكم، ويغني عن إطالة الكالم فيه.
وتقـدم يف بعـض النصوص التعميم لغـري اخلمر من املسـكر ومقتىض إطالقه 

العموم ملا ال يعد للرشب، كالكحول املستعمل للتعقيم وغريه يف عصورنا.
ودعو: انرصافه ملا يعد للرشب، نظري النهي عن غرسـها وعرصها وسقيها. 

غري ظاهرة. والقياس عىل األمور املذكورة يف غري حمله.
: الختصاص هذه األمور باخلمر. أوالً

: ألن املنرصف من حتريـم هذه األمور كونه مقدمياً بلحاظ ترتب احلرام  وثانيـاً
. عليها، وال جمال لذلك يف البيع، خصوصاً بعد كون حتريمه وضعياً

بقي يف املقام أمران:
األول: أن مقتـىض حرمـة البيـع والثمـن بطالن البيـع وبقاء الثمـن عىل ملك 
املشـرتي، فيجـب إرجاعـه له مـع معرفته، وجيـري عليه حكـم جمهـول املالك بدون 

ذلك.
لكن يف صحيح حممد بن مسـلم عن أيب عبداهللاA: «يف رجل ترك غالماً له 
يف كـرم لـه يبيعه عنباً أو عصرياً، فانطلـق الغالم فعرص مخراً ثم باعـه. قال: ال يصلح 

(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٥ من أبواب ما يكتسب به حديث:١. 
(٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٥٥ من أبواب ما يكتسب به حديث:١، ٣.

٣٧ ................................................................... التجارة باألعيان النجسة / اخلمر
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ثمنـه... ثم قال أبو عبداهللاA: إن أفضل خصال هذه التي باعها الغالم أن يتصدق 
بثمنها»(١) ويف موثق أيب أيوب أو صحيحه عنهA: إن أحب األشياء إيل أن يتصدق 
بثمنه»(٢) ومقتضامها جواز التصدق بالثمن مطلقاً ولو مع معرفة البايع وعدم وجوب 

. إرجاعه إليه حينئذٍ
إال أنـه ال يظهر مـن األصحابM البنـاء عىل ذلك، لعـدم تنبيههم له، بل 
عـن مرآة العقـول أن املقطوع به مـن كالمهم وجوب الـردّ مع معرفـة املالك. وكأنه 

الستحكام القاعدة التي أرشنا إليها.
إال أن اخلروج عنها باحلديثني غري عزيز بعد اعتبار سـندمها، واحتامل ابتنائهام 
عـىل نحو من العقوبة للمشـرتي وإلزامه بام فعل، فإنه قد أخـذ اخلمر وانتفع هبا، فإذا 
. فإن ذلك وإن مل ينهض دليـالً عىل احلكم، إال أن  رجـع إليـه ثمنها كان الرابح حمضـاً

. ابتناء احلديثني عليه قريب جداً
ودعو: سـقوطهام عـن احلجية هبجر األصحـاب. غري ظاهـرة، لعدم توجه 
األصحـاب هلذا احلكم وال للفروع املرتتبة عىل بطالن املعاملة، ليتضح منهم رفضه و 
اإلعراض عن احلديثني. غاية األمر أهنم مل ينبهوا إىل خمالفته ملقتىض القاعدة، وهو أعم 
من اإلعراض املسـقط للحديثني عن احلجية. والسـيام بعد ظهور الكليني يف االعتامد 
عـىل احلديثـني. كام حيتمـل ذلك يف مجيـع القدمـاء الذين تعـرف فتاواهم مـن طريق

روايتهم للنصوص.
ومثلهـا دعو: محلهام عىل صورة اجلهل باملشـرتي وتعـذر الرجوع إليه. فإهنا 

خالية عن الشاهد، وال تناسب إطالق احلديثني. فالحظ.
الثاين: تقدم يف مسـألة بيع اخلنزير أن يف بعض النصوص ما يقتيض جواز أخذ 
الثمـن مـن البايـع وإن كان حراماً عليـه. وهو جار يف بيـع اخلمر، الشـرتاكه مع بيع 

اخلنزير يف النصوص املذكورة. فراجع.
(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٥٥ من أبواب ما يكتسب به حديث:١، ٢.



اخلامـس: الدم. وال جيوز بيعه بال خالف، وعـن هناية األحكام اإلمجاع عليه، 
ويف اجلواهـر: «بـال خالف معتد بـه أجده فيه، بل اإلمجاع بقسـميه عليـه». ويقتضيه

ـ مضافـاً إىل ذلـك، وإىل التنصيـص عليـه يف حديث حتـف العقـول(١) والرضوي(٢)ـ 
مرفوع الواسطي قال: «مرّ أمري املؤمننيA بالقصابني، فنهاهم عن بيع سبعة أشياء 

من الشاة، هناهم عن بيع الدم والغدد وآذان الفؤاد...»(٣).
لكـن اإلمجاع مل يثبت بنحو ينهض باحلجية، ومـن القريب ابتناؤه عىل اإلمجاع 
املتقـدم يف نجـس العني، أو نحـو ذلك مما تقدم عند الـكالم يف اإلمجاع عىل حرمة بيع 

امليتة. وحديث حتف العقول ضعيف باإلرسال.
نعم يف الوسـائل: «ورواه املرتىض يف رسالة املحكم واملتشابه كام مر يف اخلمس 
غـريه». ولعلـه منشـأ ما ذكـره شـيخنا األعظمP مـن حكايته عن غـري واحد عن 

الرسالة املذكورة.
لكن املوجود يف الوسائل عن الرسالة املذكورة يف أبواب اخلمس واألنفال بإسناد 
أشار إليه أحاديث أخر ليس منها احلديث املذكور، بل ذكر بعض مشاخيناP أنه ليس 
يف هذه الرسـالة من حديث حتف العقول عني وال أثر، ومل يذكر حتى بمضمونه فيها.
عىل أن احلديث املذكور مضطرب املتن مشتمل عىل ما ال يقول به األصحاب. 
وربـام يسـتفاد منهـ  عىل اضطرابهـ  أن املعيار يف حرمـة البيع للدم وغريه حرمة املنفعة 

. الظاهرة منه، فيكون أجنبياً عام نحن فيه من حرمة بيعه تعبداً مطلقاً
ومثله يف ذلك الرضوي. مضافاً إىل اإلشـكال فيه بضعف السـند، بل مل يتضح 
كونـه روايـة عن املعصوم، عىل ما ذكره غري واحد، وأرشنا إليه يف غري موضع من هذا 

الرشح.

(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٢ من أبواب ما يكتسب به حديث:١. 
(٢) مستدرك الوسائل ج:١٣ باب:٢ من أبواب ما يكتسب به حديث:١. 
(٣) وسائل الشيعة ج:١٦ باب:٣ من أبواب األطعمة املحرمة حديث:٢.

التجارة باألعيان النجسة / الدم..................................................................... ٣٩
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وأما مرفوع الواسـطي فهو ضعيف ال ينهض باالسـتدالل. مضافاً إىل ما ذكره 
شـيخنا األعظـمP وغريه من انرصافه للبيع لألكل، ألهنـا املنفعة الظاهرة من الدم 
املعروفـة يف اجلاهليـة، حتـى حرم الدم مـن أجل ذلك يف القـرآن املجيد، كام يناسـبه 
سـياقها يف املرفوع يف عداد مسـتثنيات الذبيحة املعلوم عدم حرمة بيعها إال إذا كانت 

املنفعة الظاهرة هلا األكل.
اللهم إال أن يقال: من البعيد جداً تعارف أكله يف عرص أمري املؤمننيA بعد 
تأكيد حتريمه يف الكتاب املجيد، وبعد حتسـن الوضع االقتصادي يف عصور اإلسـالم 
األوىل، بـل من القريـب جداً النهي عن بيعه تعبداً ولو لغـري األكل، كإطعام الكالب 

والتسميد.
نعم يقرص عن بيعه للتزريق الذي تعارف يف عصورنا، لعدم معهوديته يف تلك 

العصور، وعدم كون الصالح منه لذلك مورد ابتالء القصابني.
فالعمـدة يف وهن احلديث ما ذكرناه أوالً مـن ضعفه. ودعو: انجباره بعمل 
األصحـاب. غـري ظاهـرة، إذ مل يـورده مـن أهـل احلديـث إال الكلينـيP يف مجلة 
نصـوص حمرمـات الذبيحـة، وال يظهـر منه تعويلـه عليه يف حرمـة البيـع. وأما أهل 
الفتو فاملعروف بينهم عموم حرمة بيع األعيان النجسـة ودخول الدم يف ذلك، وال 

طريق إلحراز تعويلهم عىل احلديث املذكور.
هـذا وقد قرب شـيخنا األعظـمP قصور احلرمـة عن بيع الـدم الطاهر إذا 
كانت له منفعة حمللة مقصودة كالصبغ. وهو متجه بناءً عىل ابتناء أدلة حرمة بيع الدم 
عىل عموم حرمة بيع النجس، وأنه من صغرياته. لكن سبق املنع من العموم املذكور، 
وأنـه يتعني االقتصار عىل موارد النصوص لو هنضـت باحلجية، وحيث كانت مطلقة 
فالبـد يف االقتصـار عىل النجس من دليل، وهو مفقـود. فيتعني البناء عىل عدم الفرق 

بني الطاهر والنجس يف حرمة البيع أو جوازه. 
السادس: العذرة. وال جيوز بيعها عىل املشهور، بل عن غري واحد نقل اإلمجاع 



عليـه، أو عـىل حرمة بيـع مطلق الرسجني النجـس، ويف اجلواهر: «بـال خالف معتد 
بـه أجـده فيه، بل اإلمجاع بقسـميه عليه». ويقتضيـه ـ مضافاً إىل ذلـك ـ خرب يعقوب
ابن شـعيب عن أيب عبداهللاA: «قال: ثمن العذرة من السحت»(١)، ومرسل دعائم 
اإلسالم عنهA عن آبائهG: «إن رسول اهللا7 هنى عن بيع األحرار... وعن بيع 

العذرة. وقال: هي ميتة»(٢).
لكن اإلمجاع جيري فيه ما سبق يف اإلمجاع عىل بيع حرمة بيع امليتة. واخلربانـ  مع 

ضعفهام ـ معارضان بمعترب حممد بن مضارب عنهA: «ال بأس ببيع العذرة»(٣).
هـذا وقد مجع الشـيخP بني خرب يعقوب ومعترب حممـد بن مضارب بحمل 
األول عىل عذرة اإلنسان والثاين عىل عذرة غريه، كام يف االستبصار، أو عىل خصوص 
فضلة البهائم التي حيل أكلها، كام يف التهذيب، وربام رجع األول للثاين، كام يناسبه ما 

يف املبسوط واخلالف من املنع من بيع الرسجني النجس.
وكيـف كان فاجلمـع املذكـور تربعي ال شـاهد عليه. بـل لو أريـد محل معترب 
حممـد بن مضارب عىل خصـوص فضلة البهائم التي حيل أكلهـا، فهو خمالف للظاهر 
جـداً، لعـدم معهودية إطالق العذرة عىل ذلك بل يطلـق عليه الرسجني أو الروث أو 

نحومها.
وقـد استشـهد الشـيخ عـىل اجلمع املذكـور بموثق سـامعة: «سـأل رجـل أبا 
عبـداهللاA وأنـا حارض. فقـال: إين رجل أبيع العـذرة فام تقول؟ قال: حـرام بيعها 
وثمنها. وقال: ال بأس ببيع العذرة »(٤) قال يف التهذيب: «فلوال أن املراد بقوله: حرام 
بيعهـا وثمنهـا ما ذكرناه لكان قوله بعد ذلك: وال بأس ببيع العذرة مناقضاً له، وذلك 

منفي عن أقواهلمG، ونحوه يف االستبصار.

(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٤٠ من أبواب ما يكتسب به حديث:١. 
(٢) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:٥ من أبواب ما يكتسب به حديث:٥. 

(٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٤٠ من أبواب ما يكتسب به حديث:٣، ٢.

٤١ .................................................................. التجارة باألعيان النجسة / العذرة
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لكنه كام تر، فإن املوثق املذكور إن كان حديثاً واحداً فكام ال يمكن التناقض 
 ،Gفيه ال يمكن التناقض بني خرب يعقوب ومعترب حممد، الستحالة تناقض أحكامهم
إال أن ذلك ال يقتيض اجلمع بالوجه املذكور، بل غاية ما يلزم وجود مربر هلذا التدافع 

من دون أن ينهض بتعيينه ورشحه.
عىل أن من القريب أنه حديثان يف مناسـبتني، كام يناسـبه توسـط قوله: «وقال» 
عـىل مـا أرشنا إليه غري مرة من هذا الرشح، تبعاً ملا نبّه له شـيخنا األسـتاذP من أن 
طريقة أصحاب الكتب إثبات أحاديث األئمةG التي يسمعوهنا تدرجياً، ويفصلون 

بينها بمثل: (قال).
ويؤكد ذلك يف املقام أمران:

أحدمها: إضافة البيع لالسـم الظاهر، ولو كان يف سياق جواب السؤال األول 
لكان املناسب إضافته للضمري.

ثانيهـام: أن من البعيد جداً اكتفاء السـائل بجواب متضـارب متدافع من دون 
طلب استيضاح احلال.

وحينئـذٍ جيـري عـىل التنايف بـني هذين احلديثني مـا جيري عىل التنـايف بني خرب 
شعيب ومعترب حممد، من دون أن يصلحا لبيان مربر التدافع، ووجه اجلمع بينهام.

بـل اإلنصـاف أن املوثـق ال يناسـب اجلمـع املتقدم مـن الشـيخP، لظهور 
حـال سـامعة يف وحدة املراد بالعـذرة يف الكالمني، وإال كان املناسـب منه جداً التنبيه 
الختـالف املراد ورفع اإلشـكال من هـذه اجلهة. بل كأن قولـه: «وأنا حارض» لتأكيد 
التدافـع بني الكالمني، ودفع توهم أن صدر احلديث مل يسـمعه بنفسـه، بل نقله غريه 

له، وأخطأ يف نقله وصحفه.
ومثل ذلك يف الضعف ما عن املجليس من محل خرب املنع عىل بالد ال ينتفع فيها 
بالعـذرة وخـرب اجلواز عىل بالد ينتفـع هبا فيها. إذ فيه ـ مع أنه مجـع تربعي ـ أن البالد 

التي ال ينتفع فيها بالعذرة ليس من شأهنا أن تباع فيها، ليسأل عن ذلك ويمنع منه.



وكذا ما عن املامقاينP من محل رواية اجلواز عىل االسـتفهام االستنكاري. 
. كام أن ما سبق من ظهور موثق سامعة  فإنه حتكم ال شاهد له، بل خمالف للظاهر جداً

. يف التدافع بني الكالمني ال يناسب هذين الوجهني أيضاً
هـذا وربـام مجـع بـني الطائفتني بحمـل نصـوص املنع عـىل الكراهـة، كام عن 
السـبزواري احتامله. وقد اسـتبعده شـيخنا األعظمP. ولعله ملا يف اجلواهر من أن 

لفظ السحت واحلرام كالرصيح يف خالف الكراهة.
لكنـه ليس بحـدّ يمنع من اجلمع العريف بذلك بقرينة ما هو نص يف اجلواز، كام 
جر عليه األصحاب يف موارد كثرية، يف أمثال التعابري املذكورة، محالً هلا عىل املبالغة 

الشايعة يف استعامالت البلغاء. 
نعم ظهور موثق سامعة يف استحكام التعارض قد ال يناسب ذلك، لظهوره يف 
عدم ظهور احلمل املذكور له وال للسـائل يف مقام احلاجة للبيان، بحيث أوجب حتريه 
وتأكيده عىل التعارض. ولو كان اجلمع املذكور عرفياً ولو يف خصوص املقام مل حيسن 

. منه ذلك، بل كان املناسب منه التنبيه له. فتأمل جيداً
هـذا ولـو فرض اسـتحكام التعارض يف املقـام فقد يدعى تقديـم دليل اجلواز 

ملخالفته للعامة.
 لكن عن املامقاين أن جمرد كون املنع مذهب أكثر العامة ال ينفع مع كون فتو
أيب حنيفـة املعـارص لإلمام الصـادقA الذي صدرت عنـه الروايات هـو اجلواز. 
ولعلـه اعتمـد يف ذلك عـىل ما يف التذكرة من نسـبة جواز بيع الرسجـني النجس أليب 

حنيفة، خالفاً لبقية فقهاء العامة.
إال أنه يشكل بأن ذلك ال يناسب ما يف كتاب الفقه عىل املذاهب األربعة من نسبة 
حرمـة بيع العذرة أليب حنيفة ومجيع رؤسـاء املذاهب األربعة. عىل أن حرص املذاهب 
يف هذه األربعة أمر متأخر. وجمرد معارصة رؤسـاء بعضها لعرص صدور الروايات ال 

يستلزم شيوعه بني العامة يف ذلك العرص، ليتعني كونه، معياراً يف الرتجيح.
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وحينئذٍ إن تم إمجاع العامة عىل حتريم بيع العذرة أو شـهرة القول بينهم بذلك 
ـ كـام هو غري بعيـد ـ كان الرتجيح لرواية اجلواز، وإال تعني سـقوط املرجح املذكور، 
والعمـل عـىل عموم نفوذ العقود والتجارة عن تـراض، لكونه مرجحاً أو مرجعاً بعد 
تساقط النصوص باملعارضة. بل قد يدعى أن الرتجيح به مقدم عىل الرتجيح بمخالفة 

العامة، ملا هو الظاهر من تأخر الرتجيح بمخالفتهم عن الرتجيح بموافقة الكتاب.
نعـم ذلـك كله إنـام يتجه مع بلـوغ مجيع النصـوص املتعارضة مرتبـة احلجية. 
ويظهـر من شـيخنا األعظـمP املنع منه، وسـقوط ما دل عىل اجلـواز عن احلجية. 
وكأنه ملخالفة املشـهور لـه، بل اإلمجاع املدعى من غري واحد، بنـاءً عىل ما هو الظاهر 

من وهن اخلرب هبجر األصحاب.
لكنه يشـكل بعدم وضوح اهلجر املسـقط عن احلجية يف املقام بعد ظهور حال 
الشـيخ وغريه من أهـل الفتو يف االهتامم باجلمع الداليل بـني روايتي اجلواز واملنع. 
ولعـل اهتاممهـم بتأويل رواية اجلـواز واخلروج عـن ظاهرها دون روايـة املنع لرتكز 
عمـوم حرمـة بيع النجس يف نفوسـهم، ال الطالعهـم عىل خلل فيها مسـقط هلا عن 
احلجيـة. بل كيـف يمكن دعو ذلـك أو التعويل عليها بعد ظهور حـال الكليني يف 

االعتامد عىل رواية ابن مضارب، القتصاره عليها يف الباب املناسب؟!.
ومـا عـن املجليس يف مـرآة العقول من ضعف سـندها، يف غري حملـه بعد كون 
حممـد بـن مضارب من رجـال كامل الزيـارات، وممن قد رو عنه صفـوان بن حييى 
ويونـس اللـذان قيل عنهام أهنام ال يرويان إال عن ثقة. عىل أنه يكفي موثق سـامعة بناءً 

عىل ما سبق من كونه روايتني.
بـل ذكر بعض مشـاخيناP أنه يتعني سـقوط خـرب يعقوب املتضمـن للمنع 
بضعف السـند، ألن يف طريقه حممد بن سـكن أو مسـكني املجهول. وإن كان الظاهر 
أنه يف غري حمله بعد ظهور عمل املشهور به، بناءً عىل التحقيق من انجبار ضعف السند 

بذلك. فتأمل.



وباجلملة: ال يبعد اعتبار كلتا الطائفتني يف نفسـها، إال أنه مع ذلك يتعني البناء 
عىل جواز البيع، إما عمالً بنصوصه، ألهنا نصّ يف اجلواز ومحل خرب املنع عىل الكراهة، 
أو لرتجحهـا بمخالفـة العامـة أو بموافقة عمومـات النفوذ، وإما لكـون العمومات 

املذكورة هي املرجع بعد سقوط كلتا الطائفتني باملعارضة.
ثم إنه بناءً عىل جواز بيع العذرة فال إشـكال يف جواز بيع غريها من فضلة غري 
مأكـول اللحـم، لعدم املخرج عن مقتىض عمـوم النفوذ فيها، بل قد يسـتفاد من أدلة 

. جواز بيع العذرة بإلغاء خصوصيتها عرفاً
وأمـا بناءً عىل املنع من بيع العذرة فاملنع من بيع فضلة غري مأكول اللحم يبتني 
عىل عموم العذرة هلا، أو اسـتفادته من أدلة املنـع من بيعها بفهم عدم اخلصوصية، أو 
بعدم الفصل، ملا قيل من عدم الفرق بني األرواث النجسة يف التحريم، أو من اإلمجاع 
املدعـى عىل عدم جـواز بيع الرسجني النجـس، أو مطلق نجس العـني. ولعل أقرهبا 

الثاين، وإن مل خيل عن إشكال.
السابع: املني. والكالم تارة: يف بيعه بعد إراقته خارج الرحم، حيث يتعارف يف 
. وأخر: يف بيعه بعد إراقته يف الرحم. وثالثة: يف  عصورنـا حفظـه للتلقيح به صناعياً
بيعه بنحو بيع الكيل قبل إراقته يف الرحم. ورابعة: يف إجارة الفحل لتلقيح األنثى بامئه.
أمـا األول فالظاهـر ابتناؤه عىل الـكالم يف عموم حرمة بيع األعيان النجسـة. 

وحيث سبق عدم ثبوت العموم املذكور فال مانع من بيعه.
نعـم قبـل ظهـور االنتفاع بـه يف عصورنا قد يمنع مـن بيعه، لعـدم االنتفاع به 
منفعـة معتداً هبا عرفاً، كام قد يظهر من شـيخنا األعظـمP. ويظهر الكالم يف ذلك 
مما يأيت يف املسـألة الرابعة إن شـاء اهللا تعاىل من الكالم يف اعتبار وجود املنفعة املعتد هبا 

يف صحة البيع.
وأمـا الثاين فالكالم فيه مبني عىل أن الولد نامء الذكر، حيث يرجع ذلك إىل أن 
الولـد يتبع مني الذكـر، كالزرع التابع للبذر، فإذا بقي عىل ملك صاحب احليوان كان 
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الولد له، إذ حينئذٍ يتجه الكالم يف صحة بيعه ليصري الولد للمشرتي.
ومقتىض العمومات املتقدمة صحة البيع. ودعو: أن نجاسـته متنع من صحة 
بيعه. ممنوعة، كام تكرر غري مرة. مضافاً إىل اإلشـكال يف نجاسـته إذا خرج من الباطن 

إىل الباطن.
ومثلها دعو عدم القدرة عىل تسليمه. الندفاعها بأنه يتحقق تسليمه باستالم 
األنثى التي أريق املني فيها. واعتبار القدرة عىل تسليمه منفصالً عنها حيتاج إىل دليل.
نعـم قد يستشـكل فيه بـأن املني بعد دفقـه وإراقته يف األنثى يعتـرب تالفاً عرفاً، 
وال وجـود لـه يعتد به، ليكون طرفاً يف البيع، وليس هو كالبذر يبقى مدة من الزمن له 
وجـود عريف معتد به صالح للمعاوضة. وأما ما يتحقق به اللقاح فهو جزء منه صغري 

جداً ال يعتد به عرفاً، وإنام يعتد بأثره الذي يتحول إليه، وهو الولد.
وباجلملة: ليس للمني بعد إراقته قبل التحول للولد وجود عريف صالح ألن يكون

موضوعاً للبيع.
وأمـا بعـد التحـول للولد فال إشـكال يف أن للولـد وجود عريف صالـح للبيع 
واملعاوضـة. إال أنـه خيرج عن حمل الكالم من بيع املنـي، ويكون بيعاً للجنني الذي ال 
مانـع منـه، إال ما ورد من النهي عـن بيع املالقيح(١)، بناءً عىل تفسـريها بذلك، كام قد 
يظهر من بعض كلامت اللغويني. وهو غري صالح للمنع لو تم التفسري املذكور، لعدم 

روايته من طرقنا.
هـذا كلـه مـع أن املبنى املذكـور يف غري حمله، ملا هـو املعلوم من سـرية العقالء 
واملترشعـة االرتكازيـة من أن الولـد تابع لألنثى ونامئها، وليـس املني إال كالرشط يف 
االستنامء، كاملاء للزرع. وحينئذٍ ال أثر لبيعه وملكيته بعد إراقته يف رحم األنثى، حيث 
يكون الولد ملالك األنثى عىل كل حال، ملك املني أو مل يملكه. وغاية ما يمكن حينئذٍ 
ضـامن قيمـة املني أو قيمة االنتفاع بالفحل عىل من اسـتغله بغري إذن صاحبه، أو بإذنه 

(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:١٠ من أبواب عقد البيع ورشوطه حديث:٢.



برشط العوض.
وأما الثالثـ  الذي ال يبعد كونه املراد ببيع عسيب الفحلـ  فمقتىض العمومات 
املتقدمـة جوازه. وجمرد كون الولد نامء لألنثى ال ينـايف مالية املني واالهتامم بتحصيله 
بلحـاظ االنتفاع به لكونه رشطاً يف االسـتنامء، نظري املـاء للزرع، فكام يصح رشاء املاء 

لسقي الزرع قبل سقيه يصح رشاء املني لتلقيح األنثى به.
لكـن يف التذكـرة: «مسـألة: حيرم بيع عسـيب الفحـل، وهو نطفتـه، ألنه غري 

. ألن النبي7 هنى عنه». متقوم، وال معلوم، وال مقدور عليه. وال نعلم فيه خالفاً
ويندفع باملنع من عدم تقومه، فإن أمهية منفعته تستلزم تنافس الناس فيه الذي 
هـو املعيـار يف ماليته وتقومه. عـىل أن اعتبار التقوم واملاليـة يف املبيع حمل كالم يأيت يف 

املسألة الرابعة إن شاء اهللا تعاىل.
وأمـا عدم العلم به، فـأن أريد به عدم العلم بوجوده فهو ممنوع، ألمكان العلم 
بـه مـن حال احليـوان. بل ال إشـكال فيه لو أريد به ما ال ينتسـب حليـوان خاص، بل 
للـكيل. وإن أريـد به عدم العلم بمقداره بكيـل وال وزن. فهو ال يقدح يف صحة البيع 
يف مثـل ذلك مما ليس من شـأنه التقديـر بالكيل والوزن، الختالف األشـياء يف كيفية 
التقدير، ويكفي التقدير يف املقام بإراقة املني احلاصل باتصال احليوانيني مرة أو مرتني 

أو أكثر.
وأمـا عـدم القـدرة عليه فهو ممنـوع، لعني ما تقـدم عند الكالم يف عـدم العلم 

بوجوده. كام أن عدم اخلالف ال يبلغ حدّ اإلمجاع احلجة.
فلـم يبق يف املقام إال النهي عنه فقـد ورد النهي عن ثمن ـ اللقاح بامء الفحل ـ
ـ  يف غري واحد مـن النصوص  وعـن عسـيب الفحـل أو الدابـةـ  املفـرس بذلك أيضـاً
مـن طرقنـا(١)، ومنها معترب اجلعفريـات عن عيلA: «قال: من السـحت ثمن امليتة 
(١) وسـائل الشـيعة ج:١٢ باب:٥ من أبواب ما يكتسـب به حديث: ١٣، ١٤، وباب:١٢ منها حديث:٣. 
ومستدرك الوسائل ج:١٣ باب:٥ من أبواب ما يكتسب به حديث:١. وباب:١٠ منها حديث:١، ٢. 
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وثمـن اللقاح... وعسـيب الفحل، وال بأس أن هيد لـه العلف»(١). وكذا من طرق 
العامة(٢).

لكـن مل يتضـح كـون موضـوع النهي هو بيـع املني قبـل إراقته الـذي هو حمل 
الـكالم، أو إجـارة الفحـل للتلقيح الذي ذكرنـاه يف الوجه الرابع، بـل لعل اإلطالق 

ينرصف للثاين، الذي ال يبعد تعارفه، وبه فرس يف بعض كلامهتم.
نعم ال يبعد فهم حكم أحدمها من اآلخر تبعاً، لغفلة العرف عن التفريق بينهام، 
لّ اآلخر، ليعمل الناس  فلو اختلفا حكامً كان املناسب عند النهي عن أحدمها التنبيه حلِ
به لسـدّ حاجتهم. بل مقتىض االقتصـار يف معترب اجلعفريات عىل التنبيه للرتخيص يف 

إهداء العلف عموم النهي لكل معاوضة ملزمة يف ذلك.
وكيـف كان ففـي صحيح معاوية بن عامر عن أيب عبداهللاA: «قلت له: أجر 
التيـوس. قال: إن كانـت العرب لتعاير به. وال بأس»(٣)، ويف معترب حنان بن سـدير: 
«دخلنـا عـىل أيب عبـداهللاA ومعنـا فرقد احلجـام... قـال: جعلني اهللا فـداك إن يل
تيسـاً أكريه فام تقول يف كسـبه؟ فقال: كل كسـبه، فإنه لك حالل، والناس يكرهونه.
قـال حنـان: قلـت: ألي يشء يكرهونـه وهـو حـالل؟ قـال: لتعيري النـاس بعضهم 

.(٤)« بعضاً
وألجلهـام يتعـني تنزيل النصوص السـابقة عـىل التقيـة أو الكراهـة بالعنوان 
األويل، أو للعنـوان الثانـوي، تنزهيـاً للمؤمنني عام يرتفع عنه أهـل املروءات، ويكون 

منشأ لتعيريهم والتهريج عليهم، الذي هو خيتلف باختالف األعراف واألزمنة.
ومـورد هذيـن احلديثـني وإن كان هو الكـراء ـ الذي هو الوجـه الرابع ـ دون 
بيع املني، إال أنه سـبق عدم الفرق بينهـام. وال أقل من إمجال نصوص النهي املانع من 

(١) مستدرك الوسائل ج:١٣ باب:٥ من أبواب ما يكتسب به حديث:١. 
(٢) مسند أمحد ج:٢ ص:٤١٥، سنن الدارقطني ج:٣ ص:٤٢.

(٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:١٢ من أبواب ما يكتسب به حديث:٢، ١.



وال فـرق بني أن يكـون هلا منفعة حمللـة مقصودة ـ كالتسـميد بالعذرة ـ أو 
ال(١). كام ال فرق يف احلرمة بني بيعها ورشائها، وجعلها أجرة يف اإلجارة، 
وعوضاً عن العمل يف اجلعالة، ومهراً يف النكاح، وعوضاً يف الطالق اخللعي، 
وغـري ذلك من املوارد التي يعترب فيها املال(٢)، ألهنا ليسـت أمواالً رشعاً، 

االستدالل هبا عىل حرمة البيع.
ومـن ذلـك يظهر احلـال يف الوجـه الرابع، حيـث رصح بجـوازه يف احلديثني 

املتقدمني.
هذا متام الكالم يف األعيان النجسـة التي حيرم بيعها. وقد ظهر مما سـبق أنه ال 

خمرج يف غري ما تقدم عن العمومات املقتضية لصحة البيع.
(١) إلطـالق دليـل املنـع أو عمومه لو تم. بل سـبق أنه ال جمـال حلمل النهي 
يف بعـض املـوارد عىل خصوص صورة عدم وجود املنفعة املحللة. فراجع ما سـبق يف 

حرمة بيع الدم، وحرمة بيع العذرة لو تم.
نعم قد جيعل الفرق املذكور يف اجلملة معياراً فيام مل يثبت حرمة بيعه تعبداً، عىل 

ما يأيت الكالم فيه يف املسألة الرابعة إن شاء اهللا تعاىل.
(٢) الظاهر مفروغيتهم عن ذلك، كام يظهر بمالحظة كلامهتم يف بعض الفروع 
كاملهر والرهن وغريها. والوجه فيه: أن النهي املتقدم وإن كان خمتصاً أو منرصفاً للبيع 
أو للثمن الذي هو من شـؤون البيع، إال أن املناسـبات االرتكازية قاضية بابتنائه عىل 

عدم احرتام هذه األمور رشعاً، والردع عن ترتيب أحكام املال عليها.
ويؤيـد ذلـك أو يـدل عليه موثق طلحة بـن زيد عن أيب عبداهللاA: «سـألته 
عـن رجلني من أهل الذمـة أو من أهل احلرب تزوج كل واحـد منهم امرأة، ومهرها 
مخـراً وخنازيـر، ثم أسـلام. قـال: ذلـك النـكاح جائز حـالل ال حيرم من قبـل اخلمر 
واخلنازير. وقال: إذا أسلام حرم عليهام أن يدفعا إليه [إليهام] شيئاً من ذلك، يعطيامها 

٤٩ ........................................................................... التجارة باألعيان النجسة 
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صداقهـام»(١)، ويف صحيح عبيد بن زرارة عنـهA الوارد يف نظري ذلك: «قال: ينظر 
كـم قيمة اخلنازيـر وكم قيمة اخلمر ويرسـل به إليها، ثـم يدخل عليهـا...»(٢). وربام 

يستفاد من نصوص أخر. وإن كان األمر أظهر من أن حيتاج لذلك.
(١) ظاهـره أن املالية من األمور االعتباريـة التابعة للجعل واالعتبار ممن بيده 
ذلـك، فتختلـف باختالف من بيده االعتبار من عـرف أو رشع، وأن اليشء قد يكون 

. ماالً عرفاً فريدع الشارع عن ماليته، فال يكون ماالً رشعاً
لكنه ال خيلو عن إشكال، بل الظاهر تبعية املالية خارجاً لتنافس عموم الناس ـ 
، وال  ولـو يف بعض األصقاع ـ يف اليشء واهتاممهم بتحصيله، فمعه يكون اليشء ماالً
، وال يمكن  . وبدونه ال يكون اليشء ماالً يمكن سـلخ املالية عنه رشعاً، بل وال عرفـاً

. جعل املالية له رشعاً
وقد يناسـب ذلك ما سـبق يف حديثـي طلحة وعبيد من فـرض القيمة للخمر 
واخلنزيـر، ومـا ورد مـن ضـامن قاتل الكلـب واخلنزيـر(٣)، ألن القيمـة والضامن من 

شؤون املالية.
ودعـو: أن املنظـور يف قيمـة اخلمـر واخلنزيـر هـو اجلـري عىل مـا عند غري 
املتدينني. مدفوعة بأن املالية وإن كانت مسببة عن تنافس غري املتدينني، إال أهنا ليست 
تابعـة العتبارهـم، بل هي ثابتة بوجـه مطلق. ولذا كان ظاهر النصـوص إقرار املالية 
بفـرض القيمة والضامن، ال الردع عنهـا، بحيث يكون ثبوت البدل تعبدياً، ال بعنوان 

القيمة والضامن. 
كـام أن احلكـم الرشعـي قـد يكـون سـبباً يف تنافس عمـوم النـاس يف اليشء، 
فيكـون مـاالً حتـى يف حـق من ال يعـرتف بالديـن منهم، كاسـتحباب السـجود عىل 

.(١) وإن كانت أمواالً عرفاً

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:١٥ باب:٣ من أبواب املهور حديث:١، ٢.
(٣) راجع وسائل الشيعة ج:١٩ باب:١٩ من أبواب ديات النفس، وباب:٢٦ من أبواب موجبات الضامن. 



تربة احلسـنيA، واختاذ السـبحة منها. وقد يكون سـبباً لعدم تنافسهم فيه، فيسقط 
عـن املاليـة، كتحريم ما يذبح بوجه غـري رشعي، حيث قد يوجب عـدم تنافس عامة 
النـاس فيـه يف املجتمـع املتدين، بنحو يسـقطه عـن املالية حتى يف حق مـن ال يعرتف

بالدين منهم.
، بل غاية األمر هو  ومـن هنا ال جمال لدعو إسـقاط مالية هذه األمور رشعـاً

الردع عن احرتامها وترتيب أحكام املال عليها، فال جيتزأ هبا يف مورد حيتاج فيه له.
(١) ملا كان الكالم يف ذلك مبنياً عىل نجاسته وعىل عموم بيع األعيان النجسة 
فالبـد من فـرض الفرق بينه وبـني بقية النجاسـات. وربام يذكر يف وجهـه أن املتيقن 
مـن دليل حرمة البيع األعيان النجسـة، والعصري املذكور من سـنخ املتنجس بسـبب 

الغليان، ويمكن تطهريه بذهاب الثلثني.
وفيه: أن املراد باألعيان النجسة يف عرف الفقهاء واملترشعة ما تنجس بنفسها، 
يف مقابل املتنجس، وهو الذي تكون نجاسـته بمالقاة النجس أو املتنجس ومكتسـبة 
منه. وإال فلو كان املراد باألعيان املتنجسـة ما تنجس بالذات ال بالعرض لزم خروج 
امليتة، لظهور استناد نجاستها للموت، الذي هو طارئ عىل اجلسد. وكذا اخلمر، ألن 
التخمري حالة طارئة عىل املايع ال يوجب تبدل ذاته عرفاً، ولذا ذكرنا يف حمله أن طهارة 
اخلمر بالتخليل تسـتند لألدلة اخلاصة، ولوالها كان مقتىض االستصحاب النجاسة، 

ألن التخليل ال يوجب تبدل الذات بالنحو املانع من جريان االستصحاب.
ومنه يظهر أنه ال جمال لتوهم أن املنع من بيع األعيان النجسة إنام هو لسقوطها 
عن املالية بسـبب النجاسـة، وذلك ال يشمل مثل العصري الذي يطهر بذهاب الثلثني. 
، الذي ذكرنا عدم  الندفاعـه بـأن ذلك جيري يف اخلمر، بلحاظ طهارهتـا بانقالهبا خالً

تبدل املوضوع به.

نعم، يستثنى من ذلك العصري العنبي إذا غال قبل ذهاب ثلثيه(١)
العصري العنبي إذا غال............................................................................... ٥١



٥٢................................................................ مصباح املنهاج ـ كتاب التجارة / ج١

وباجلملـة: ال يتضح الفرق بني العصري واخلمر يف احلكم املذكور بعد عروض 
النجاسـة لكل منهام وإمكان زواهلا عنهام من دون تبدل يف املوضوع. والسيام بناءً عىل 
أن نجاسة العصري بالغليان لصريورته مسكراً، أو لتطبيق عنوان اخلمر عليه يف النص. 

فراجع ما سبق منّا عند الكالم يف حكم العصري العنبي من فروع نجاسة اخلمر.
نعم لو كان املنع من بيع النجس مستنداً لإلمجاع، أمكن دعو خروج العصري 
عن املتيقن من معقده، والسـيام بلحاظ عدم ظهـور ترصيح منهم بحرمة بيعه إال من 

بعض املتأخرين، كصاحب مفتاح الكرامة.
هـذا وقد يسـتدل عىل حرمة بيعه باخلصوص مع قطـع النظر عن عموم حرمة 

بيع النجس ببعض النصوص.
األول: صحيـح حممـد بـن اهليثم عن رجل عـن أيب عبداهللاA: «سـألته عن 
العصـري يطبـخ بالنار حتى يغيل من سـاعته أيرشبه صاحبه. فقـال: إذا تغري عن حاله 
وغـال فـال خري فيه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه»(١)، بنـاءً عىل ما هو الظاهر من إرادة 
تغري حاله بغليانه حني الطبخ بالنار، ليكون مما نحن فيه، ال تغري حاله وغليانه من قبل 
نفسه بعد طبخه عىل النار وتنحيته عنها. ووجه االستدالل به حينئذٍ أن قولهA: «فال 
خري فيه» ظاهر يف حرمة بيعه، ألن البيع نحو من اخلري. وفيه ـ مع ضعفه باإلرسال ـ:

أن نفي اخلري فيه ظاهر يف حرمة رشبه الذي هو مورد السؤال، وال يعم البيع.
الثاين: حديث أيب بصري: «سألت أبا عبداهللاA عن ثمن العصري قبل أن يغيل 
. قال: إذا بعته قبـل أن يكون مخـراً وهو حالل فال  ملـن يبتاعـه ليطبخـه أو جيعله مخـراً

بأس»(٢).
بدعـو: أنه ظاهـر بمقتىض املفهوم يف حرمـة بيعه بعد حرمته ولـو بالغليان. 
وفيه: أن موضوعه العصري قبل طبخه بالنار، ألن املفروض يف السؤال أن الذي يشرتيه 

(١) وسائل الشيعة ج:١٧ باب:٢ من أبواب األرشبة املحرمة حديث:٧.
(٢) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٥٩ من أبواب ما يكتسب به حديث:٢.



. وحينئذٍ فمقتىض املفهوم فيه التفصيل بني صريورته مخراً  إمـا أن يطبخه أو جيعله مخراً
وعدمهـا، فيحـلّ بيعـه يف الثاين وحيـرم يف األول. أما املطبـوخ بالنار فهـو خارج عن 
. وأما ذكر الغليان يف السـؤال  موضـوع الرشطيـة، ويقرص عنه املفهوم واملنطـوق معاً
فمن القريب جداً أن يراد به الغليان من قبل نفسه املالزم للخمرية. ولو احتمل بعيداً 
عمومه للغليان بالنار، ليشعر باعتقاد السائل حرمة البيع بعده، كفى اجلواب يف الردع 

عن ذلك، جلعله املعيار يف احلرمة صريورته مخراً ال غري.
هذا وقد استشكل فيه بعض مشاخيناP: تارة: بضعف السند. وأخر: بأنه 
يتعني محله عىل العصري التمري، إما ألن أبا بصري كويف، ومل يكن العنب يف الكوفة من 
الكثـرة بحيث يباع عصرياً، وإما لظهور اجلـواب يف حله حتى بعد الغليان ما مل يصري 

مخراً، وذلك ال يتم يف العنبي.
لكن يندفع األول بأنه ال منشـأ الحتامل ضعف سـنده إال بلحاظ اشـتامله عىل 
القاسم بن حممد الذي ال نص عىل توثيقه، وعىل عيل بن أيب محزة، الظاهر أنه البطائني 
الكـذاب مـن رؤوس الواقفة. إال أن الظاهر أن القاسـم بن حممد هو اجلوهري، وهو 
مـن رجـال كامل الزيارات، وممـن رو عنه ابن أيب عمري وصفـوان، وذلك كافٍ يف 

وثاقته، كام ذكرناه يف غري مرة.
كـام أن عـيل بن محـزة كان ثقة يف أول أمـره، كام رصح بذلك الشـيخ يف العدة، 
ويناسـبه وكالته عن اإلمامني الصادق والكاظمH، ووقوعه يف أسانيد كتاب كامل 
الزيـارات وروايـة ابن أيب عمري وصفـوان والبزنطي ـ الذين ال يـروون إال عن ثقة ـ 
عنه، وإنام انقلب بعد ذلك يف فتنة الوقف، وقد رصح الشيخ يف العدة بأن األصحاب 
قـد عملوا بام رواه قبل انقالبه، والظاهـر أن رواياته املودعة يف كتب األصحاب كلها 
قبل انقالبه، ملا هو املعلوم من مباينة األصحاب لرؤسـاء الواقفة ممن ورد فيهم أعظم 

الطعون من األئمةG وأصحاهبم.
اللهم إال أن يقال: إنام يتجه ذلك فيام إذا كان الراوي عنه من أصحابنا اإلمامية 

العصري العنبي إذا غال............................................................................... ٥٣
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االثنـي عرشية، أما حيث كان الراوي عنه حممد بن القاسـم اجلوهري الواقفي أيضاً، 
فال بُعد يف أن يروي عنه حال وقفه وبعد انحرافه.

لكن ال يبعد ظهور ما ذكره الشـيخ من جتنب األصحاب لروايات عىل بن أيب 
محزة بعد انحرافه فيام يعم روايات الواقفة عنه. وذلك يناسـب أن يكون تداوهلم ملثل 

. هذه الرواية الطالعهم عىل عدم صدورها عنه إال حال استقامته. فتأمل جيداً
كام يندفع الثاين ـ بعد تسليم أن السؤال عن البيع يف الكوفة ـ بأن الكوفة كانت 
. والسـيام مع قرب انرصاف  مـن أعظـم البالد الزراعية وكثـرة العنب فيها قريبة جداً
العصـري لعصري العنـب، كام ذكرناه يف مباحث النجاسـات. وال أقل من جهة تعارف 

بيعه كام يظهر من النصوص، وال يعهد بيع عصري التمر، ملا يف عرصه من الكلفة.
وأما ظهور احلديث يف حلّ العصري بعد الغليان قبل أن يصري مخراً، ليكون ذلك 
قرينة عىل محله عىل عصري التمر. فهو ممنوع، ملا سبق منّا من كون املراد من الغليان هو 

الغليان من قبل نفسه، املالزم للخمرية.
الثالـث: خرب أيب كهمس: «سـأل رجل أبا عبـداهللاA عن العصري، فقال: يل 
كرم وأنا أعرصه كل سنة وأجعله يف الدنان وأبيعه قبل أن يغيل. قال: ال بأس به، وإن 

.(١)« غال فال حيل بيعه، ثم قال: هو ذا نحن نبيع مترنا ممن نعلم أنه يصنعه مخراً
وفيه ـ مضافاً إىل اإلشكال يف سنده، لعدم ثبوت وثاقة أيب كهمس ـ: أنه ظاهر 
يف غليان العصري من قبل نفسه كام هو املنرصف من نسبة الغليان له، وهو الذي يكون 
مـن تـرك العصري يف الدنـان، فإن الدنـ  كام قيـلـ  هو الراقود العظيـم الذي ال يثبت 
حتى حيفر له، ومثل ذلك ال يوضع يف النار. وقد عرفت قرب كون غليان العصري من 
قبل نفسـه مالزماً إلسـكاره، كام يناسبه االستشـهاد منهA بأهنم يبيعون مترهم ممن 

. يصنعه مخراً
هـذا وأما ما ذكره شـيخنا األعظمP مـن محل النصوص الثالثـة عىل البيع 

(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٥٩ من أبواب ما يكتسب به حديث:٦.



بناء عىل نجاسـته(١)، وكلب الصيد(٢) والعبد الكافر(٣) وإن كان مرتداً 
عن فطرة(٤)، فإن هذه األمور جتوز التجارة هبا، فضالً عن غريها من أنواع 
مـن دون إعالم باحلال، نظري بيع الدهن النجس من دون إعالم باحلال، وأهنا ليسـت 
يف مقـام حتريـم البيع ذاتاً نظري بيع اخلمر. فهو خمالف لظاهر النصوص جداً، كام يظهر 

بالتأمل فيها وفيام ذكرنا. واملتعني ما سبق.
(١) أمـا بنـاءً عىل طهارته فهو خارج عن حمل الكالم، وال منشـأ لتوهم حرمة 

بيعه. إال أن يتم االستدالل بالنصوص السابقة، وقد عرفت املنع منه.
(٢) سبق منّا بيان وجهه.

(٣) بإمجاع املسـلمني، كام يف اجلواهر. والظاهر املفروغية من ذلك. وال ينافيه 
إطالقهـم عـدم جـواز التكسـب باألعيان النجسـة، النرصافه لغري اإلنسـان بسـبب 
املفروغية املذكورة. بل رصح يف املبسـوط بخروج اإلنسـان عن ذلك، ويناسـبه كثري 

من عباراهتم، ومن الفروع التي ذكروها مما أشار إليه يف اجلواهر.
ويظهر من اجلواهر خروجه موضوعاً عن العموم املذكور، ألن املراد بالنجس 
ما ال يقبل التطهري، والكافر يقبل التطهري باإلسالم. لكن عرفت اإلشكال يف ذلك مما 

تقدم يف العصري العنبي.
فالعمدة يف وجههـ  بعد عدم ثبوت عموم لفظي مانع من بيع النجس، ومعلومية 
قصور اإلمجاع املدعى بسـبب املفروغية املذكورة ـ النصوص الكثرية الواردة يف رشاء 
العبيد واإلماء من أهل الذمة ومن أهل احلرب ومن أهل الرشك، ذكرها يف الوسـائل 
يف األبـواب الثـالث األوىل مـن أبواب بيع احليوان، ويف الباب التاسـع والسـتني من 
أبـواب نـكاح العبيد واإلماء وغريها. هذا كله بناءً عىل ثبـوت حرمة بيع النجس، أما 

بناءً عىل عدم ثبوته فاألمر أظهر.
(٤) خالفـاً ملـا يف الدروس وظاهر حمكي التحرير. واستشـكل فيه يف القواعد 

بيع العبد الكافر..................................................................................... ٥٥
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املعاوضـة. ويف إحلـاق كلـب املاشـية والزرع بكلـب الصيد إشـكال، املنع 
أظهر(١).

(مسألة٢): األعيان النجسة التي ال جيوز بيعها وال املعاوضة عليها ال 
يبعد ثبوت حق االختصاص لصاحبها فيها(٢).

والتذكـرة وحمكـي اإليضاح. ولعله لعدم قابليته للتطهـري، للبناء عىل عدم قبول توبته 
وعدم ترتب األثر عليها. أو لسقوطه عن املالية بسبب وجوب قتله.

لكن مل يتضح دخل قابلية التطهري يف حلّ البيع، ملا سبق من أن جواز بيع الكافر 
ليس لقابليته للتظهري. عىل أن التحقيق قابليته للتطهري باإلسـالم وأنه يقبل منه وإن مل 

يسقط القتل عنه، كام سبق عند الكالم يف مطهرية اإلسالم من مباحث النجاسات.
كام أن وجوب قتله ال يسـقطه عن املالية لو بقي مورداً لالنتفاع الذي هو منشأ 
التنافـس فيه، كام لو فرض عدم تيـرس تنفيذه، لعدم ثبوته عند احلاكم، أو لفقد القدرة 
عـىل التنفيـذ، كام يف زماننـا. مضافاً إىل اإلشـكال يف اعتبار املاليـة يف البيع، كام يأيت يف 

املسألة الرابعة إن شاء اهللا تعاىل.
(١) تقدم وجهه عند الكالم يف حرمة بيع الكلب.

(٢) كـام يف التذكـرة واسـتظهره شـيخنا األعظمP. بل لعلـه يف اجلملة من 
املسلامت تبعاً للمرتكزات العقالئية واملترشعية.

هـذا وقد سـبق منّـا قريباً أن مـا دل عىل حرمة بيـع األعيان النجسـة مطلقاً أو 
يف اجلملـة ال يقتـيض خروجهـا عن املاليـة، بل غاية ما يسـتفاد منه عـدم احرتام هذه 

األموال، بحيث تقابل باملال، وجيتزأ هبا يف املوارد التي حيتاج فيها للامل.
وذلك ال ينايف قابليتها للملك، إذ ال منشـأ لتوهم فقدها لذلك. بل ال إشـكال 
يف قابليتهـا للملـك عرفاً، وال دليل عىل خروج الشـارع األقدس عـام عليه العرف يف 

املقام.



وحينئـذٍ ال ينبغـي اإلشـكال يف بقائها عـىل ملك مالكهـا لو كانـت مملوكة له 
باألصـل، كميتـة احليوان اململوك، والعصري الذي يتخمـر يف ملك صاحبه. إذ ال أقل 
مـن اسـتصحاب ملكيته له، بناءً عىل ما هو التحقيق مـن جريانه يف أمثال املقام. وكذا 
احلـال يف حـدوث امللكية هلا بحيـازة ونحوها، كاخلنزير الذي يصـاد، والكلب الذي 

يؤخذ ويؤهل، وما يكون نامء هلام. لعموم ما دلّ عىل سببية السبب اململك هلا.
وكـذا انتقـال ملكيتهـا مـن صاحبهـا لغـريه بأحـد أسـباب االنتقـال القهرية
ـ كاملرياثـ  واالختيارية كاهلبةـ  التي إليها ترجع احليازة بعد اإلعراضـ  لعموم سببية 
السبب املفروض. من دون أن ينافيه ما دل عىل حرمة بيعه ومقابلته باملال واالعتداد به 

يف مورد احلاجة للامل، لقصوره عن مثل ذلك.
وحينئذٍ يتعني احرتام ملكية املالك املستفاد من دليل السلطنة عىل املال، وعدم 
جـواز التـرصف فيه بغري إذن صاحبـه، عمالً بعموم دليله، بعد قصـور دليل املنع من 
بيعـه عـن الردع عن ذلك، ألن املتيقـن منه عدم مقابلتها باملال وعـدم االجتزاء هبا يف 

مورد حيتاج للامل، ال عدم احرتام ملكية مالكها. 
أمـا بناءً عىل ما سـبق من سـيدنا املصنفP من رجوع عدم جـواز بيع هذه 
األمور إىل خروجها عن املالية رشعاً فقد يظهر منهم عدم ملكيتها تبعاً لذلك، أو عدم 

احرتام هذه امللكية، ومن ثم حيتاج للكالم يف ثبوت حق االختصاص فيها.
لكـن ال جمـال للبناء عىل عـدم ملكيتها بعد عـدم التالزم بني املاليـة واملالكية، 
حيـث ال إشـكال يف بقاء ملكية املـال لو خرج عن املاليـة، ويف حدوثها فيام ليس ماالً 
تبعاً لألسـباب املعهودة. فمن كان له ماء له مالية بسـبب عزة وجود املاء ال خيرج عن 
، وكذا احلال إذا فسـدت الثامر وأخلقت الثياب اململوكة  ملكه لو صار عىل النهر مثالً

ونحو ذلك.
وكذا ال إشـكال يف حصول امللكية بعد العدم بأسـباهبا املعهـودة من حيازة أو 
مرياث أو غريها ملا ليس له مالية، كاملاء عىل النهر واحلرشات واألحجار غري املرغوب 

٥٧ ................................................................................... حق االختصاص 
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فيها وغريها.
كـام أنه بعد تسـليم حتقق امللكيـة هلا يتعني احرتام هـذه امللكية، لعمـوم أدلتها 

املشار إليها آنفاً، واآليت بعضها.
ودعـو: اختصاصها بام له مالية، ألخذ عنوان املال فيها، كقوله7: «الناس 
مسـلطون عىل أمواهلم»(١)، وقوله7: «فإنه ال حيل دم امرئ مسلم وال ماله إال بطيبة 

نفسه»(٢)، وقولهA: «فال حيل ألحد أن يترصف يف مال غريه بغري إذنه...»(٣).
ممنوعـة، إمـا لكـون املـراد باملال فيهـا كل ما يملـك، كام فرس بذلـك يف بعض 
كلـامت اللغويـني، أو إللغاء خصوصية املـال عرفاً يف موضوع األحـكام املذكورة يف 
تلـك األدلة، ألهنا بصـدد بيان احرتام امللكيـة واملالك، كام هو املناسـب للمرتكزات 
العقالئيـة واملترشعيـة عىل عموم احرتام امللكية ملا ال مالية له. ولذا ال ريب عندهم يف 

عدم جواز منازعة املالك فيه ومغالبته عليه وسلبه منه.
ولـذا ال يظـن بأحـد البنـاء عـىل أن من غصب مخـراً من شـخص فصريه خالً 
يملكه. ويناسـب مـا ذكرنا من ضـامن كلب الغنـم واحلائط(٤). فإن الضامن مناسـب 
الحـرتام املال بحيث ال جيـوز التعدي عليه وال إتالفه عىل صاحبـه، وإال فمن البعيد 

جداً جواز إتالفه مع ضامنه.
ومـن هنـا ال موضـوع للكالم يف حـق االختصاص. بـل هو إنام يتجـه فيام ال 
يملـك، كحـق التحجري الثابـت يف األرض عند الرشوع يف مقدمـات اإلحياء قبل أن 

يتم اإلحياء، وحق السبق يف األماكن املشرتكة كاملسجد والسوق ونحومها.
نعـم لـو فـرض مالزمة عـدم املاليـة لعدم امللكيـة اجتـه البناء عـىل ثبوت حق 

(١) بحار األنوار ج:٢ ص:٢٧٢.
(٢) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:١ من أبواب قصاص النفس حديث:٣.

(٣) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٢ من أبواب األنفال وما خيتص باإلمام حديث:٦.
(٤) راجع وسائل الشيعة ج:١٩ باب:١٩ من أبواب ديات النفس. 



فلو صار خله مخراً، أو دابته ميتة، أو اصطاد كلباً غري كلب الصيد، فال جيوز 
أخذ يشء من ذلك قهراً عليه. وكذا احلكم يف بقية املوارد. وجتوز املعاوضة 

عىل احلق املذكور(١)، فيبذل له مال يف مقابله، وحيل ذلك املال له.
االختصـاص، تبعاً للمرتكزات العقالئية واملترشعية املشـار إليها آنفاً، حيث ال جمال 

لغض النظر عنها بعد وضوحها. إال أن األمر ال يصل لذلك.
(١) إذ بعـد فـرض ثبوت احلق تكون صحة املعاوضـة عليه مقتىض عمومات 
نفوذ العقود املتقدمة. لكن استشكل يف ذلك شيخنا األعظمP. وكأنه ألن املستفاد 
من أدلة حتريم البيع ونحوه إسـقاط حرمة هذه األموال بحيث تكون سـبباً يف حتصيل 
املال ولو من غري طريق املعاوضة، وإال كان املناسـب التنبيه جلواز ذلك، لوفائه بسـدّ 

احلاجة للمعاوضة، مع غفلة العرف عنه.
إال أن ذلـك يندفـع بعـدم وضوح غفلة العـرف عنه، فإن ارتـكاز حرمة احلق 
املذكور ـ كام سـبق ـ يناسـب التشـبث به عند ظهور ترتب النفع عىل األمور املذكورة 
وعـدم التنـازل عنه إال يف مقابـل يشء مرغوب فيه. واسـتفادة حرمة ذلـك من دليل 

حرمة البيع أو املعاوضة حتتاج إىل تكلف ال شاهد عليه.
ولعلـه إىل هـذا يرجـع ما حـكاه شـيخنا األعظـمP عن بعض األسـاطني
ـ والظاهـر أنـه كاشـف الغطـاء ـ بعـد إثبـات حـق االختصـاص املذكـور مـن أن 
دفع اليشء من املال الفتكاكه يشـك يف دخوله حتت االكتسـاب املحظور، فيبقى عىل 

أصالة اجلواز.
هـذا وأمـا بناءً عىل ما سـبق منّـا من عدم ثبـوت حق االختصـاص يف األمور 
املذكـورة، وأهنـا مملوكة ملن يتم له سـبب ملكيتها، فالبد من دفع املـال بإزاء رفع اليد 
عنهـا، ليحوزهـا دافع املال ويتملكهـا، فليس املال عوضاً عن العـني، وال هبة عوضاً 
عـن هبتها أو معوضة هببتها، بل هو يف مقابـل رفع اليد عنها والرتخيص يف متلكها أو 

٥٩ ..................................................................... املعاوضة عىل حق االختصاص 
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االنتفاع هبا.
نعـم يصعـب البناء عـىل جواز ذلك فيـام إذا ابتنى دفع املال عـىل االنتفاع هبذه 
األعيـان بالوجه املحرم، كاخلمر للرشب وامليتة لألكل، حيث يبعد جداً فتح الشـارع 
البـاب لذلـك، بحيث حيل املال به. بل يصعـب البناء عىل جواز التسـليط عليها جماناً 

لالنتفاع بالوجه املذكور. فالحظ.
(١) تقـدم الـكالم يف ذلك عند الكالم يف حرمة بيع امليتة، وتقدم اإلشـكال يف 

ذلك بعموم بعض النصوص املانعة هلا. فراجع.
(٢) إمـا إذا انحـرصت منفعتها الظاهرة باحلرام فال جيـوز بيعها لذلك، ال من 

جهة كوهنا ميتة. ويأيت متام الكالم يف ذلك يف املسألة الرابعة إن شاء اهللا تعاىل.
(٣) السـتثنائها مـن امليتـة بالنصـوص وتسـامل األصحـاب. ويف مجلـة مـن 
النصوص احلكم عليها بأهنا ذكية أو ليسـت بميتة. وذلك حاكم عىل عموم ما تضمن 
حرمـة بيع امليتة. بل قد يقـال بقصوره عنها ختصصاً، النرصافه ملا حتله احلياة، ألنه هو 
الـذي يموت، كام ذكرنا ذلك عند الكالم يف وجـه البناء عىل طهارته من هذا الرشح. 

فراجع.
(٤) كأنـه لتوقـف صريورهتا ماالً عـىل ذلك، ملا أرشنا إليه آنفـاً من تبعية مالية 
الـيشء لتنافـس عمـوم النـاس فيـه واهتاممهـم بتحصيله، وذلـك ال يكـون غالباً إال 
الشـتامله عىل منفعة معتد هبـا عندهم، تقتيض اهتاممهم بتحصيلـه ألجلها. وأما إذا مل 

(مسـألة٣): امليتـة الطاهـرة ـ كميتـة السـمك واجلراد ـ جيـوز بيعها 
واملعاوضة عليها(١) إذا كانت هلا منفعة حمللة معتد هبا عند العرف، بحيث 

يصح عندهم بذل املال بأزائها(٢).
(مسـألة٤): جيوز بيع ماال حتله احلياة من أجزاء امليتة(٣) إذا كانت له 

منفعة حمللة معتد هبا(٤) كام تقدم.



يكـن لـه منفعـة، أو كان له منفعة ال يعتد هبـا عموم الناس، فهم ال يتنافسـون فيه وال 
يبذلون بأزائه املال، ليكون له مالية ويصدق عليه أنه مال.

نعـم قد يكون الـيشء ماالً ومورداً لتنافـس العقالء مـن دون أن يكون مورداً 
لالنتفاع كاألشياء األثرية والطوابع الربيدية املستعملة ونحوها مما تعارف يف عصورنا 
االهتامم باقتنائها. وربام ال يكون نظر سـيدنا املصنفP ملثل ذلك. لعدم تعارفه يف 

مستثنيات امليتة، أو يكون مراده من املنفعة ما يعمّ ذلك.
، ملا يـأيت منهP يف أول  وكيـف كان فاملهـم بنظـرهP أن يكون املبيـع ماالً
الكالم يف رشوط العوضني، من الترصيح باعتبار املالية فيهام، كام جر عىل ذلك غري 
واحد، بنحو يظهر من بعضهم املفروغية عنه. وقال شيخنا األعظمP: «إن ما حتقق 

أنه ليس بامل عرفاً فال إشكال وال خالف يف عدم جواز وقوعه أحد العوضني».
فال يصح عندهم بيع ما ليس ماالً وال جعله ثمناً، سـواء كان عدم ماليته لقلته 
كحبـة احلنطـة والزبيبـة، أم لعـدم واجديته جلهة تقتـيض التنافس فيـه واالهتامم نوعاً 

بتحصيله، كاحلرشات والقشور وغريمها.
وقد يظهر من بعض كلامهتم أن الوجه يف ذلك عدم ملكية ما ال مالية له، ومن 
الظاهـر أن املعاوضـة فـرع امللكية. لكنه يف غاية املنع، كام نبه لـه غري واحد. كيف وال 
إشكال يف حرمة غصبه والترصف فيه بغري إذن من حيصل له سبب ملكه. بل وضوح 
ذلـك قرينـة عىل أن مرادهم من عدم ملكيته عـدم ماليته. وحينئذٍ يتعني النظر يف وجه 

اعتبار املالية يف البيع.
إذا عرفت هذا فقد يستدل عىل ذلك: تارة: بأن البيع مبادلة مال بامل، كام عرف 
بذلـك يف كالم بعـض اللغويـني. وأخر: بأنه مـن املعاوضات التـي ال تكون إال يف 
األمـوال، ألن املال هو الذي يكون بنظر العرف مورداً للنفع والنقص والتدارك التي 

تتقوم هبا نسبة املعاوضة.
لكـن األول يف غايـة املنـع، فـال يتوقـف صـدق البيع عرفـاً عىل املـال باملعنى 
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املذكـور، بـل يكفي فيه كل مـا يكون مـورداً للمعاوضة من أجل االهتـامم بتحصيله 
ولـو بلحـاظ األغراض الشـخصية والقناعات الفرديـة، وإن مل يكن مـورداً لالهتامم 

والتنافس النوعي الذي عليه تتوقف املالية.
وال جمـال للخروج عن ذلـك بالتعريف املتقدم عن بعـض اللغويني مع ما هو 
املعلـوم من عدم ابتناء تعاريـف اللغويني عىل حتديد املفاهيـم أو املصاديق بدقة بنحو 
تكون جامعة مانعة. والسيام مع ما أرشنا إليه يف أواخر املسألة الثانية من عدم وضوح 

كون مرادهم باملال ما له مالية باملعنى املتقدم.
وكذا احلال يف الثاين. إذ ال دليل عىل أخذ املالية باملعنى املذكور يف املعاوضة، إذ 
النفع والنقص والتدارك كام تكون بلحاظ املالية تكون بلحاظ األغراض الشـخصية. 
والسـيام وأن املعاوضة مل تؤخذ بمعناها االسـمي يف البيع وال يف غريه من املعامالت 
املعاوضيـة، وإنام اسـتفيدت من الباء الداخلة عىل العوض، وال إشـكال يف عدم أخذ 

املال باملعنى املذكور يف مدلوهلا لتكون قيداً يف مدخوهلا.
وباجلملـة: ال جمـال للبناء عىل أخذ املالية يف العوضني يف مفهوم البيع أو مطلق 

. املعاوضة، بحيث خترج املعاملة عىل ما ليس ماالً عنهام موضوعاً
عـىل أنـه لو فرض عدم صدق البيع وال املعاوضة عـىل املعاملة املذكورة أمكن 
تصحيحها عىل أهنا معاملة خاصة تتضمن املبادلة بني أمرين ال مالية هلام أو أحدمها له 

مالية دون األخر. ويكفي يف صحتها حينئذٍ عمومات النفوذ املتقدمة.
لكن ظاهر مجاعة، بل رصيح بعضهم املنع من املعاملة املذكورة، بيعاً كانت أو 
غريه، ويف اجلواهر: «بال خالف أجده فيه، بل اإلمجاع بقسميه عليه». وكيف كان فقد 

يظهر منهم االستدالل عليه بوجهني:
األول: أهنا معاملة سـفهية، ألن بذل املال بإزاء ما ليس ماالً تضييع له، فيكون 

سفهياً بنظر العقالء.
الثاين: أنه أكل للامل بالباطل، الذي رصح الكتاب املجيد باملنع عنه.



ومها ـ كام تر ـ ال ينهضان باملنع من بيع أو مبادلة ما ال مالية له بام ال مالية له، 
وإنام خيتصان بام إذا كان أحد الطرفني ماالً دون اآلخر.

عىل أن األول يندفع: تارة: بأنه يكفي يف عدم السـفه وجود الغرض الشخيص 
بتحصيـل اليشء، وكـام ال يكون بذل املـال جماناً بلحاظ بعض األغراض الشـخصية 
غري الراجعة للامل سـفهياً، كذلك ال يكون دفعه يف مقابل ما ليس ماالً من أجل تعلق 

. الغرض الشخيص بتحصيله سفهياً
وأخر: بأن جمرد كون املعاملة سفهية ال يبطلها ما مل يرجع إىل كون الشخص 
املوقـع هلا سـفيهاً، بأن يكون قـارصاً عن أن يدرك مـا حيفظ ماله من التلف والفسـاد 
والنقص، أما إذا كان تام اإلدراك، إال أنه أقدم عىل معاملة سفهية ال مصحح هلا بنظر 

العقالء، فإهنا ال تبطل.
وأمـا الثـاين فهو مبني عىل أن املراد من أكل املـال بالباطل املنهي عنه رشعاً هو 
، وهو غـري ظاهر. إذ النهـي عن ذلك قـد ورد يف آيتني:  أكلـه يف مقابـل ما ليـس ماالً
وا  لُ امِ لِتَأكُ كَّ ا إِىلَ احلُ َ وا هبِ دلُ تُ لِ وَ م بِالبَاطِ م بَينَكُ الَكُ وا أَموَ لُ الَ تَأكُ األوىل: قوله تعاىل: ﴿وَ
ينَ  ا الَّذِ َ ﴾(١). الثانيـة: قوله تعاىل: ﴿يَا أَهيُّ ونَ مُ أَنتُم تَعلَ الِ النَّاسِ بِاإلِثمِ وَ ـا مِن أَمـوَ يقً رِ فَ

م﴾(٢). اضٍ مِنكُ ن تَرَ ةً عَ ارَ َ ونَ جتِ لِ إِالَّ أَن تَكُ م بِالبَاطِ م بَينَكُ الَكُ وا أَموَ لُ وا الَ تَأكُ نُ آمَ
واألوىل ظاهرة بقرينة الذيل يف أن املراد بالباطل هو األمر املسـتنكر املستخبث 
املذمـوم عليـه املقابل للحق. والباء فيها إما للعـوض، فتدل عىل حرمة أكل املال بإزاء 
األمور املستنكرة كاحلكم باجلور وإيذاء الناس وإفساد املجتمع. وإما سببية فتدل عىل 
حرمة أكل املال باألسـباب املمقوتة التي يسـتنكر القيام هبـا لتحصيل املال، وهو أعم 
من األول، لشـموله ملثل القامر والرسقة وغريمها من املسـتنكرات الرشعية أو العرفية 

وإن مل تبتن عىل املعاوضة.

(١) سورة البقرة آية: ١٨٨. 
(٢) سورة النساء آية:٢٩. 
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ولعل الثاين هو األظهر، ألن املنرصف من الباء هي السـببية، وحتتاج العوضية 
إىل قرينـة وعنايـة. ويناسـبه مـا يف غري واحد مـن النصوص من تفسـري اآلية الرشيفة 

بالقامر(١)، وتطبيق الباطل عىل الشطرنج(٢).
وأمـا محـل الباطل عىل مـا ال مالية لـه. فهو غري ظاهـر املأخذ، وإنـام هو عرفاً 
ويف كلـامت اللغويـني مقابـل احلـق، كام يشـهد بـه املقابلة بينهـام يف كثري مـن اآليات 
والنصـوص(٣). ويناسـبه النصوص املشـار إليها آنفـاً، وما تضمن تطبيقه عىل سـامع 
الغناء(٤) وتطبيقه يف اآلية الرشيفة عىل الرشـوة وسـوقها يف مسـاق الذم والتبكيت بام 
هو مسـتنكر ارتكازاً، مع أن املعنى املذكور ال منشـأ السـتنكاره ارتـكازاً، ولو فرض 

 . حتريمه كان تعبدياً حمضاً
بَاتٍ  يِّ ـم طَ يهِ لَ منَا عَ رَّ وا حَ ـادُ ينَ هَ لمٍ مِـن الَّذِ بِظُ ومثلـه يف ذلـك قوله تعـاىل: ﴿فَ
الَ  أَكلِهِم أَموَ نهُ وَ وا عَ ُ د هنُ قَ بَا وَ م الرِّ هِ أَخذِ ا * وَ ثِريً بِيلِ اهللاِ كَ ن سَ م عَ هِ دِّ بِصَ ُم وَ لَّت هلَ أُحِ
ينَ  ا الَّذِ َ ﴾(٥)، وقوله سبحانه: ﴿يَا أَهيُّ لِيامً ابًا أَ ذَ م عَ نهُ ينَ مِ افِرِ أَعتَدنَا لِلكَ لِ وَ النَّاسِ بِالبَاطِ
بِيلِ  ن سَ ونَ عَ دُّ يَصُ لِ وَ الَ النَّاسِ بِالبَاطِ ونَ أَموَ لُ يَأكُ هبَانِ لَ الرُّ ارِ وَ حبَ ا مِن األَ ثِريً وا إِنَّ كَ نُ آمَ

اهللاِ...﴾(٦).
، وهو  نعـم فـرس الباطـل يف كلامت بعـض اللغويني بام ذهـب خرساً وضياعـاً
حينئـذٍ من صفات املال، ال أمر آخر سـبب ألكله أو عوض عنـه، كام هو مقتىض الباء 
يف اآلية الرشيفة. ومثله ما عن اإلمام الرضاA، حيث قال يف بيان علة حتريم الربا: 
«ألن اإلنسـان إذا أشـرت الدرهـم بالدرمهني كان ثمن الدرهـم درمهاً، وثمن اآلخر 

(١) راجع وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٣٥ من أبواب ما يكتسب به.
(٢) راجع وسائل الشيعة ج:١٢ باب:١٠٢ من أبواب ما يكتسب به.

(٣) راجع وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٩٩، ١٠٢ من أبواب ما يكتسب به.
(٤) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٩٩ من أبواب ما يكتسب به حديث:٩. 

(٥) سورة النساء آية: ١٦٠، ١٦١. 
(٦) سورة التوبة آية:٣٤.

(٧) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:١ من أبواب بيع الربا حديث:١١. 



...»(٧) فإن الباطل فيه بمعنى العدم، ال معنى األمر الذي ال مالية له. باطالً
ودعـو: أن اآليـة الرشيفـة وإن مل ختتص بام نحن فيه، إال أهنـا باملعنى املتقدم 
شـاملة له بعمومها، ألن دفع املال يف مقابل ما ليس ماالً من األسـباب املستنكرة عند 
العقالء. مدفوعة بأنه إن أريد باسـتنكارهم له استخباثهم له وذمهم عليه ومقتهم ملن 
يامرسـه فهو ممنوع، ولذا سـبق أن حتريمه لو فرض تعبدي. وإن أريد باسـتنكارهم له 

جتنبهم له بام أهنم مهتمون باحلفاظ عىل املال، فهو خارج عن مفاد اآلية.
وقد ظهر مما سبق احلال يف اآلية الثانية، فإهنا وإن مل ترد يف مقام الذم والتبكيت، 
إال أهنا تشـارك األوىل يف بقية اجلهات التي تقتيض محلها عىل املعنى املتقدم، خصوصاً 
مـع بُعـد اختالف املـراد من اآليتـني الرشيفتني بَعـد وحدة لسـاهنام وعـدم التنبيه يف 

النصوص املفرسة هلا بالقامر عىل اختالف معنامها.
ودعـو: أن اسـتثناء التجارة منهـا موجب لعموم املنـع للمعاوضة عىل ما ال 
: ملا تقدم من  ماليـة لـه، خلروجه عن التجارة، البتنائها عىل االسـرتباح. ممنوعـة: أوالً
عدم وضوح أخذ قصد االسـرتباح يف التجارة. بل ال إشـكال يف عموم اجلواز ملطلق 

البيع ولو إللغاء خصوصية قصد االسرتباح، فيعم ما نحن فيه.
: لعـدم كون احلـرص حقيقياً، بل هو إضـايف، إذ ال إشـكال يف حلّ أكل  وثانيـاً
املـال بوجوه آخر غري التجارة، كاهلدية والصدقة واإلجارة وغريها مما ال يصدق عليه 

. التجارة قطعاً، وإن أومهته بعض كلامهتم، ولو دخلت دخل ما نحن فيه أيضاً
نعم يف جممع البيان عن احلسن أهنم كانوا بعد نزول اآلية يتحرجون عن األكل 
ىلَ  الَ عَ جٌ وَ رَ ى حَ عمَ ىلَ األَ يف بيوت اآلخرين حتى نسـخت اآلية بقوله تعاىل: ﴿لَيسَ عَ
يُوتِ  م أَو بُ وتِكُ يُ وا مِن بُ لُ م أَن تَأكُ ـكُ سِ ىلَ أَنفُ الَ عَ جٌ وَ رَ يضِ حَ ىلَ املَرِ الَ عَ جٌ وَ رَ جِ حَ عرَ األَ
ـم...﴾(١). ومقتضاه فهمهم احلـرص احلقيقي من اآلية الرشيفة. لكنه من الغرابة  آبَائِكُ

بمكان. عىل أن ما تضمنه من نسخ اآلية كاف يف منع االستدالل هبا.
(١) سورة النور آية:٦١.
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وباجلملـة: ال جمال للبناء عىل اسـتفادة اعتبار املالية يف العوضني من النهي عن 
أكل املال بالباطل يف اآليتني الرشيفتني، كام مل يتضح وجه اعتبارها من غريمها وبذلك 
يتعني البناء عىل عدم اعتبارها وجواز املعاوضة عىل ما ال مالية له بمثله أو بام له مالية. 

. بل ال مانع من كوهنا بيعاً
وأما اإلمجاع الذي تقدمت دعواه من اجلواهر فلم يتضح بنحو معتد به، لقرب 
ابتنـاء دعـواه عىل أحد الوجهني املتقدمني، بلحاظ التسـامل يف اجلملـة عىل كربامها مع 
ختيـل حتقـق الصغـر. وإال فمن البعيـد قيام اإلمجاع عـىل احلرمة تعبـداً يف مثل هذه 
املسـألة التي مل ترد هبا نصوص، وليسـت شـايعة االبتالء، كي يبعد خفاء احلكم فيها 

بحيث خيطئ من رصح باحلرمة فيها.
هذا كله إذا أريد من اعتبار كون اليشء ذا منفعة معتد هبا يف مقابل ما ال منفعة 
له، كام هو املناسـب حلال مسـتثنيات امليتة. أما إذا كان يف مقابل كون منفعته املعتد هبا 
حمرمة فقد يوجه بأنه إذا كانت منفعة اليشء املعتد هبا حمرمة فهو وإن كان ذا مالية عرفاً 
بلحـاظ املنفعـة املذكورة، إال أن الشـارع قد أسـقط ماليته بتحريمـه املنفعة املذكورة، 

فيكون كام لو مل يكن له مالية، لعدم املنفعة املصححة لبذل املال بأزائه. 
ويظهر اإلشـكال يف ذلك مما سـبق يف أواخر املسـألة األوىل من أن مالية اليشء 
تابعـة لتنافـس عمـوم الناس فيه، وليسـت هي أمراً تابعاً للشـارع، ومما سـبق يف هذه 
املسـألة من أن عدم كون اليشء ماالً ال يمنع من بيعه. ومثله االستدالل بعموم حرمة 
التسـبيب للحرام، وبعموم حرمة اإلعانة عىل اإلثم. ملا يأيت يف أواخر املسـألة السابعة 

من عدم ثبوت األول، ويف أوائل املسألة الثامنة من عدم ثبوت الثاين.
ولعل األوىل أن يقال: إن حتريم املنفعة املعتد هبا لليشء يصلح عرفاً للردع عن 
احرتامـه ومقابلته باملـال، ألن املنفعة املذكورة ملا كانت هي املنشـأ ملالية اليشء، بنحو 
يرجع الحرتامه ومقابلته باملال عرفاً، فتحريمها رشعاً مالزم عرفاً لردع الشـارع عن 

احرتامه وعن مقابلته للامل.



وبعبـارة أخـر: حتريم املنفعة املعتد هبا لليشء وإن مل يكن رافعاً ملاليته مع بقاء 
تنافـس عموم الناس فيه، إال أن املسـتفاد منه عرفاً الردع عـن ترتيب آثار املالية عليه، 

ومنها احرتامه وبذل املال بأزائه.
ويعتضـد ذلك بالتعليل يف نصـوص جواز بيع العنـب والعصري ممن يتخذمها 
مخـراً بأنه إنام باعه حـالالً يف اإلبّان الذي حيل رشبه وأكله فال بـأس ببيعه(١). لظهوره 
يف أنـه لو باعه يف حال حرمة رشبه وأكله حلرم بيعـه، ومقتىض ارتكازية التعليل إلغاء 
خصوصيـة األكل والـرشب والتعـدي جلميع مـوارد حتريم املنفعة املعتـد هبا، بحيث 

يصح عرفاً نسبة التحريم للعني.
ولـو غض النظر عن ذلك كفى يف املنع عن بيعه وبذل املال بأزائه عموم النهي 
عـن أكل املال بالباطل باملعنـى الذي تقدم محل اآليتني الرشيفتني عليه، ألن املعاوضة 
عـىل احلـرام أو عىل ما يطلب منه احلرام النحصار منفعته الظاهرة به من املسـتنكرات 

. ارتكازاً وأكل املال بسببها أكل له بالباطل عرفاً
 بخـالف ما لو كان له مـع املنفعة املحرمة منفعة معتد هبـا حمللة أو جهة أخر
ال حرمـة فيها تقتيض التنافس فيـه واالهتامم باقتنائه نظري اقتناء األشـياء األثرية، فإن 
الردع عن منفعته املحرمة ال يقتيض الردع عن احرتامه بلحاظ املنفعة املحللة أو اجلهة 

األخر املفروضتني، فتصح املعاوضة عليه وبذل املال بأزائه من أجل ذلك.
وبذلـك يظهـر أن وجـود املنفعـة املحللـة أو نحوهـا إنـام يعتـرب يف بيـع ما له 
منفعـة حمرمـة معتـد هبا، لئـال يتمحض التنافـس عليه عرفـاً يف احلرام، بخـالف ما مل
يكـن لـه منفعـة حمرمة، فإنـه ال يعتـرب حينئـذٍ يف بيعه وجـود املنفعـة املحللة لـه، بناءً

عىل ما سـبق من عدم اعتبار املالية يف املبيع. ويأيت ما يتعلق باملقام يف املسـألة الثامنة إن 

(١) راجع وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٥٩ من أبواب ما يكتسب به. 
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شاء اهللا تعاىل.
(١) كـام هو ظاهر أو رصيح مجلة من عبارات األصحاب، كالشـيخ والعالمة 
والشـهيدين وغريهم، وعن كاشـف الغطاء اجلزم به. لكن قيل إن املشهور هو حرمة 
االنتفاع إال ما استثني، بل ربام ادعي اإلمجاع عىل ذلك، كام يظهر مما عن فخر الدين يف 
رشح اإلرشاد والفاضل املقداد، حيث استدال عىل عدم جواز بيع األعيان النجسة بأهنا 

حمرمة االنتفاع، وكل ما كان كذلك ال جيوز بيعه. قاال: «أما الصغر فإمجاعية».
واستدل عليه ـ مضافاً إىل ذلك ـ بوجوه:

ر﴾(١)، كام يسـتفاد أيضاً  اهجُ جزَ فَ الرُّ األول: إطـالق النهي يف قولـه تعاىل: ﴿وَ
انِ  يطَ لِ الشَّ مَ مُ رِجسٌ مِن عَ زالَ األَ ابُ وَ نصَ األَ ُ وَ املَيرسِ مرُ وَ امَ اخلَ من قوله سـبحانه: ﴿إِنَّ
﴾(٢)، ألن تفريع األمر باالجتناب عىل كونه رجسـاً ظاهر يف  ونَ فلِحُ م تُ كُ لَّ وهُ لَعَ نِبُ اجتَ فَ
سـوقه مسـاق التعليل، ويف عموم األمر باجتناب الرجـس. وحينئذٍ فمقتىض إطالق 

النهي عن اليشء حتريم مجيع االنتفاعات به.
ويندفـع بـأن الرجـس والرجـز ليـس بمعنـى النجـس باملعنى الـذي هو حمل 
الكالم، بل بمعنى اخلبيث، ولذا أطلق يف اآلية املتقدمة وغريها عىل امليرس واألنصاب 
واألزالم واألوثان واخلبث الباطني واملنافقني وغريها، وإطالق النهي عنه ينرصف ملا 
يناسـب خبثه مما يتعلق به كالرشب للخمر، واللعب بامليرس والعبادة لألوثان واملوالة 

للمنافقني وغريها.
﴾حيث ال يبعد  انِ يطَ لِ الشَّ مَ كام قد يناسـبه قوله تعاىل يف اآلية السابقة: ﴿مِن عَ
عدم كونه قيداً للرجس وارداً مورد التقسـيم، بـل وصفاً له لبيان حاله، وأنه مما يدعو 

(١) سورة املدثر آية:٥. 
(٢) سورة املائدة آية:٩٠. 

(مسألة٥): جيوز االنتفاع باألعيان النجسة يف غري اجلهة املحرمة(١).



له الشـيطان، أو خرباً ثانياً لبيان حال هذه األمور، وأهنا مما يدعو هلا الشـيطان. وعىل 
كال الوجهـني فالشـيطان يدعـو لكل رجـس بالوجه املناسـب لرجسـيته، ال بكل ما

يتعلق به.
ومثله االسـتدالل بإطالق حتريم امليتة والدم وحلم اخلنزير يف مثل قوله تعاىل: 
...﴾(١)، بدعو: أن مقتىض حذف املتعلق  يرِ مُ اخلِنزِ حلَ مُ وَ الدَّ ةُ وَ م املَيتَ يكُ لَ مَت عَ رِّ ﴿حُ
حرمة كل يشء يتعلق هبا. فإنه يندفع بأنه حممول عىل خصوص اجلهة املناسبة، كاألكل 

والرشب، دون مجيع االنتفاعات. 
الثاين: قولهA يف رواية حتف العقول: «وكل يشء يكون هلم فيه الصالح من 
جهـة من اجلهات فهذا كله حالل بيعه ورشاؤه وإمسـاكه واسـتعامله وهبته وعاريته. 
وأمـا وجوه احلـرام من البيع والرشاء فكل أمر يكون فيه الفسـاد مما هو منهي عنه من 
جهـة أكلـه أو رشبه أو كسـبه أو نكاحه أو ملكه أو إمسـاكه أو هبته أو عاريته أو يشء 
يكـون فيـه وجه من وجوه الفسـاد، نظري البيـع بالربا، أو البيع للميتـة أو الدم أو حلم 
اخلنزير، أو حلوم السـباع من صنوف سباع الوحوش والطري أو جلودها، أو اخلمر أو 
يشء مـن وجوه النجس. فهـذا كله حرام وحمرم، ألن ذلك كله منهي عن أكله ورشبه 

ولبسه وملكه وإمساكه والتقلب فيه، فجميع تقلبه يف ذلك حرام»(٢).
ويندفع بأن رواية حتف العقول ال تنهض باالستدالل، كام تقدم يف مسألة حرمة 
بيـع الدم. والسـيام مع ظهور اضطراهبا يف املقام، للتدافـع بني الفقرتني املذكورتني يف 
صدرهـا لبيـان املعيار يف حـلّ البيع وحرمته، لظهـور األوىل يف أن املعيار يف حلّ البيع 
حـلّ االنتفـاع يف جهـة من اجلهـات، وظهـور الثانيـة يف أن املعيار حتريـم البيع حرمة 
االنتفـاع يف جهـة من اجلهـات، والتداخل بينهام ظاهر. كام أن ظهـور الفقرة الثانية يف 
ذلـك ال يناسـب تفريع قولـه: «ألن ذلك كله منهي...» عليهـا، لظهوره يف أن املحرم 

(١) سورة املائدة آية:٣.
(٢) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٢ من أبواب ما يكتسب به حديث:١.
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مجيع وجوه االنتفاع، ال بعضها.
إال أن جيمـع بـني الفقرتني األوليني باحلمـل عىل مـا إذا كان املحلل أو املحرم 
هـو االنتفـاع الظاهر من الـيشء، بحيث يكون هـو املقصود منه عرفـاً، وحيمل قوله: 
«ألن ذلـك كله منهـي...» عىل فرض كون تلـك االنتفاعات املفـروض حتريمها هي 
االنتفاعات الظاهرة يف تلك األشـياء بنحو التوزيع، ليناسـب مـا قبله، ال عىل احلكم 
. وحينئذٍ يقرص عن االسـتدالل ملا نحن فيه من حرمة  بحرمة مجيع االنتفاعات مطلقاً

. فالحظ.  مجيع االنتفاعات مطلقاً
الثالـث: النصـوص الـواردة يف امليتة كقولهA يف صحيـح الكاهيل قي قطع 
إليـات الغنـم: «إن يف كتاب عـيلA: أن ما قطع منها ميت ال ينتفـع به»(١)، ومعترب 
عـيل بن املغرية: «قلت أليب عبـداهللاA: جعلت فداك امليتة ينتفع منها بيشء؟ فقال: 
ال. قلت: بلغنا أن رسول اهللا7 مرّ بشاة ميتة، فقال: ما كان عىل أهل هذه الشاة إذ مل 
ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا باهاهبا [بجلدها]...»(٢)، وموثق سامعة: «سألته عن جلود 
السـباع. فقال: إذا رميت وسـميت فانتفع بجلده، وأما امليتة فال»(٣)، وموثقه اآلخر: 
«سـألته عـن أكل اجلبن وتقليد السـيف وفيـه الكيمخت والغرا، فقـال: ال بأس ما مل 
تعلم أنه ميتة»(٤)، ورواية اجلرجاين عن أيب احلسنA: «كتبت إليه أساله عن جلود 
امليتـة التي يؤكل حلمهـا إن ذكي. فكتب: ال ينتفع من امليتة باهاب وال عصب...»(٥)، 

بدعو عدم الفصل بني النجاسات.
: أنـه ال يظهر الوجـه يف الدعو املذكورة. والسـيام مع ما يأيت من  وفيـه: أوالً
بعـض كلامهتـم الظاهـرة يف خصوصية امليتة بحرمـة االنتفاع، ومع ما هـو املعلوم من 
جـواز بعـض االنتفاعات ببعض النجاسـات، كـام دلت عليه بعـض النصوص، عىل

(١) وسائل الشيعة ج:١٦ باب:٣٠ من أبواب الذبائح حديث:١. 
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٦١ من أبواب النجاسات حديث:٢.

(٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:١٦ باب:٣٤ من أبواب األطعمة املحرمة حديث:٤، ٥.
(٥) وسائل الشيعة ج:١٦ باب:٣٣ من أبواب األطعمة املحرمة حديث:٧.



ما يأيت.
: أن الظاهـر أو املتيقن من هذه النصوص حرمة االنتفاع بامليتة عىل نحو  وثانيـاً
االنتفـاع باملذكـى، ال حرمة مجيع وجوه االنتفاع هبا، كام يناسـبه سـوق عدم االنتفاع 
خرباً ثانياً أو وصفاً يف صحيح الكاهيل بنحو التأكيد ال التأسيس، والسؤال عن قضية 
الشـاة التي روي االنتفـاع بجلدها يف معترب عيل بن املغرية، والسـؤال عن جلود امليتة 
يف روايـة اجلرجاين، فـإن الظاهر منهام التعريض بام ذهب إليـه العامة من طهارة جلد 
امليتة بالدبغ، بنحو يعامل معاملة املذكى، ال جواز االنتفاع به مع نجاسته، كام ال يبعد 

انرصاف موثقي سامعة لذلك، بسبب املقابلة فيهام بني امليت واملذكى.
وال أقـل مـن لزوم محلهـا عىل ذلك بقرينـة النصوص الرصحيـة أو الظاهرة يف 
جـواز االنتفاع بامليتـة، كروايتي الصقيل ومعترب البزنطي وخرب عيل بن جعفر املتقدمة 

عند الكالم يف حرمة بيع امليتة.
: «سـألته عن املاشـية  وصحيح عيل بن جعفر عن أخيهA املتقدم هناك أيضاً
تكون للرجل فيموت بعضها، أيصلح له بيع جلودها ودبغها ويلبسها؟ قال: ال. وإن 
لبسـها فال يصيل فيها»(١). فإن الظاهر منه جـواز اللبس يف غري الصالة بعد الردع عن 

اللبس عىل أنه مذكى يصيل فيه بسبب الدبغ.
ومعترب احلسـن بن عيل: «سـألت أبا احلسنA فقلت: جعلت فداك إن أهل 
اجلبل تثقل عندهم إليات الغنم فيقطعوهنا. قال: هي حرام. قلت: فنصطبح هبا؟ قال: 
أما علمت أنه يصيب اليد والثوب، وهو حرام»(٢) فإن التنبيه للمحذور املذكور ظاهر 
. والبد من محل قوله: «وهو حرام» عىل النجاسـة، أو  يف عـدم حرمة االصطباح ذاتـاً

احلرمة بالعرض بلحاظ حرمة املساورة.

(١) وسائل الشيعة ج:١٦ باب:٣٤ من أبواب األطعمة املحرمة حديث:٦.
(٢) وسائل الشيعة ج:١٦ باب:٣٠ من أبواب الذبائح حديث:٢.
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كام أنه يسـتفاد جـواز االنتفاع ببقية النجاسـات مما تضمن جواز اخلرز بشـعر 
اخلنزيـر والعمـل بـه(١)، واالسـتقاء بحبل منـه(٢)، وبالدلو مـن جلده(٣)، والتسـميد 
بالعـذرة(٤)، وما هـو املعلوم من النص والفتو والسـرية من جـواز ختليل اخلمر(٥)، 

واالنتفاع بالكلب يف الصيد واحلراسة وبالعبد الكافر بناءً عىل نجاسته.
عـىل أنـه ال إشـارة يف يشء مـن ذلـك لعموم حرمـة االنتفـاع بالنجـس تعبداً 
واالسـتثناء منه، حيث ال يناسـب ذلك ثبـوت العموم املذكورة جداً، ويناسـب كون 
اجلهة الداعية للسـؤال هو أداء االسـتعامل للمسـاورة املحرمة أو االسـتعامل املحرم، 

كاللبس حال الصالة، كام يناسبه التنبيه لذلك يف مجلة من تلك النصوص.
ودعـو: ضعـف النصوص املتقدمة يف نفسـها، أو سـقوطها باهلجر، بلحاظ 
الشـهرة واإلمجـاع املدعـى ممن تقـدم. موهونة جـداً، العتبـار مجلة منهـا. ومطابقتها 
للفتو والسـرية، ولترصيح غري واحد من األصحاب. كالشـيخ يف املبسوط ومجاعة 
ممن تأخر عنهم، كام ذكر مجلة من كلامهتم شيخنا األعظمP. بل قد يرتجح من أجل 
مجيع ما سبق تأويل كالم مدعى اإلمجاع بام ال ينافيه، مثل حتريم االنتفاعات املعتد هبا 

أو نحو ذلك. وإن كانت بعض كلامهتم تأباه.
هذا وبمالحظة ما سـبق يعلـم بعدم عموم حرمة اسـتعامل النجس. وال جمال 
معه للتعويل عىل دعو اإلمجاع املتقدمة. ومحلها ـ من أجل ما تقدم ـ عىل أن مقتىض 
األصـل احلرمـة ما مل يثبت املخرج عنـه، ليس عمالً هبا، بل هو تأويـل هلا، وليس هو 

بأوىل من تأويلها بوجوه أخر أو طرحها بعد عدم إمكان العمل بظاهرها.
مضافاً إىل أنه كيف يوثق بأن العموم بالنحو املذكور هو مذهب قدماء األصحاب 
ممن ال تعلم آراؤهم من طريق فتاواهم بل من طريق رواياهتم وسرية املترشعة املتصلة 

(١) راجع وسائل الشيعة ج:١٦ باب:٦٥ من أبواب األطعمة املحرمة.
(٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:١ باب:١٤ من أبواب املاء املطلق حديث:٣، ١٦.

(٤) وسائل الشيعة ج:١٦ باب:٢٩ من أبواب األطعمة املحرمة حديث:١.
(٥) راجع وسائل الشيعة ج:١٧ باب:٣١ من أبواب األرشبة املحرمة.



مثل التسـميد بالعـذرات(١) واإلشـعال والطيل(٢) بدهن امليتة النجسـة، 
بعصورهـم، بعـد أن كان مقتىض الروايات والسـرية حرمة بعـض االنتفاعات وحلّ 
 ، بعضهـا، فإنـه كام يمكن مع ذلك ذهاهبم إىل أن األصل هـو التحريم ما مل يثبت احللّ
يمكـن ذهاهبـم إىل أن األصل هو احللّ ما مل يثبت التحريم. ونسـبة األول هلم من قِبَل 
مدعـي اإلمجاع حتتـاج إىل دليل بعد كونـه خمالفاً لألصل، وهو مفقـود. ومن الغريب 
بعـد ذلك كله ما يظهر من اجلواهر من اإلرصار عـىل عموم حرمة االنتفاع بالنجس. 
وقد تقدم منا الكالم يف حرمة االنتفاع باألعيان النجسـة وعدمها يف املسـألة الواحدة 

واألربعني من فصل أحكام النجاسة من كتاب الطهارة من هذا الرشح، فراجع.
هـذا وقد يدعـى حرمة االنتفاع بامليتة باخلصـوص، ويف اجلواهر: «بال خالف 
معتـد به أجده فيـه» وقد ذكر يف الرسائر يف التعقيب عىل معتـرب البزنطي املتقدم أنه ال 
يلتفـت إليه، ألنه من نـوادر األخبار، واألدلة بخالفه، فـإن اإلمجاع منعقد عىل حتريم 
امليتـة والترصف فيها بكل حـال، إال أكلها للمضطر غري الباغي والعادي. وقد رصح 

مجاعة كثرية بحرمة االستصباح به حتى حتت السامء، بل ربام ادعي اإلمجاع عليه.
لكن ال جمال للخروج بذلك عام تقدم. والسـيام مع قرب ابتناء دعو اإلمجاع 
عـىل عموم حرمة االنتفاع بالنجس الـذي عرفت حاله، وعدم الوثوق بإطالع مدعيه 
عـىل مذهب قدمـاء األصحاب ممن ال تعـرف آراؤهم إال من طريـق رواياهتم بعد ما 
سـبق مـن الروايات الظاهرة والرصحية يف جواز االنتفـاع بامليتة. ولعله لذا حكي عن 

االردبييل واخلراساين واملجليس امليل إىل اجلواز، أو القول به. فالحظ.
(١) كام هو املرصح به يف خرب وهب عن جعفر عن أبيه عن عيلA: «أنه كان 
ال ير بأسـاً أن يطرح يف املزارع العذرة»(١). نعم ضعف سنده مانع من التعويل عليه 
يف اخلـروج عن مقتىض القاعـدة لو كان هو التحريم. إال أن يعتضد بالسـرية. واألمر 

سهل بعد ما سبق من أن مقتىض القاعدة اجلواز.
(١) وسائل الشيعة ج:١٦ باب:٢٩ من أبواب األطعمة املحرمة حديث:١.

االنتفاع باألعيان النجسة............................................................................ ٧٣
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والصبغ بالدم وغري ذلك.
(مسألة٦): جيوز بيع األرواث الطاهرة(١).

(٢) ال يبعد أن يراد به مثل طيل السـفن واجللود، كام تضمنه خرب جابر املروي 
مسـنداً مـن طرق العامـة عن النبي7: «إن اهللا ورسـوله7 حرما بيـع اخلمر وامليتة 
واخلنزيـر واألصنـام. قيل: يا رسـول اهللا أرأيت شـحوم امليتة، فإنه يطىل هبا السـفن، 
ويدهـن هبا اجللود، ويسـتصبح هبـا الناس. فقال: ال هو حرام. ثـم قال7: قاتل اهللا 
اليهـود إن اهللا تعـاىل ملا حرم عليهم شـحومها، محلوها ثـم باعوها فأكلـوا ثمنها»(١). 
ونسـبه يف التاج للخمسـة البخاري ومسـلم وأيب داود والرتمذي والنسـائي. وقرينة 
السـياق فيه تشـهد بحمـل التحريم فيه عىل حتريـم البيع من أجل االنتفـاع بالطيل، ال 

حتريم نفس الطيل. واألمر سهل بعد ضعفه يف نفسه وعدم هنوضه باالستدالل.
(١) قـال يف اجلواهـر: «مل يظهر لنا خالف يف جواز بيعها، بل سـرية املسـلمني 
يف األعصـار واألمصـار من غري نكري عىل ذلك». وقال شـيخنا األعظمP: «وعن 

اخلالف نفي اخلالف فيه، وحكي أيضاً عن املرتىضS اإلمجاع عليه».
لكـن يف املقنعة: «وبيع العذرة واألبوال كلها حـرام، إال أبوال اإلبل خاصة»، 
ونحوه يف املراسم. وقد يستفاد من تعميم األبوال فيهام للطاهرة ـ بقرينة استثناء أبوال 
اإلبـل ـ تعميم العذرة لألرواث الطاهرة، فيكون ذلك منهام خالفاً يف املقام. وإن كان 

هو غري خال عن اإلشكال بعد قصور العذرة عرفاً عن شموهلا.
وكيف كان فال ينبغي اإلشكال يف حلّ بيع األرواث الطاهرة لعمومات النفوذ. 
وال منشأ الحتامل التحريم عدا ما قد يقال من مالزمته لتحريم األكل بضميمة ما دل 
عـىل أن اهللا إذا حـرم أكل يشء حـرم ثمنـه، أو اسـتفادته من إطالق حتريـم اخلبائث، 

لشموله ملثل بيعها.

(١) صحيح البخاري ج:٢ ص:٢٦، وصحيح مسلم ج:١ ص:٢٢٩.



لكن يشـكل األول بأن ما تضمن مالزمة حتريـم األكل لتحريم البيع ليس هو 
إال النبوي، املروي مرسـالً يف بعض كتبنا، ومسـنداً يف مجلة مـن كتب العامة: «إن اهللا 
إذا حرم عىل قوم أكل يشء حرم عليهم ثمنه»(١). ولو غض النظر عن ضعفه فال جمال 
للبنـاء عـىل عمومه، إذ ال ريب يف جواز بيع كثري مما حيرم أكله، كاإلنسـان والكثري من 
احليوانـات والطـني. فالبد من محله عىل ما إذا كان األكل هـو املنفعة الظاهرة لليشء، 

كام يناسبه مورده، وهو حتريم الشحوم عىل اليهود.
ومثله ما روي أيضاً مرسـالً يف بعض كتبنا ومسـنداً يف بعض كتب العامة: «إن 
اهللا إذا حـرم عىل قوم شـيئاً حرم عليهم ثمنه»(٢)، حيث يتعـني محله عىل ذلك، أو عىل 
مطلق ما تكون منفعته الظاهرة حمرمة، بحيث ليس له معها منفعة حمللة معتد هبا. عىل 
أن احلديـث املذكـور وإن عرب عنه شـيخنا األعظمP بالنبوي املشـهور، إال أنه من 
القريب كونه حمرفاً عن األول، ألنه هو املشهور يف روايات العامة، ومل يذكر الثاين إال 

أمحد فيام حكي عن بعض املواضع من مسنده.
نعـم قـد يسـتفاد مضمونه مما تقـدم يف روايتهم عن جابر مـن قوله7: «قاتل 
اهللا اليهـود، إن اهللا تعـاىل ملا حرم عليهم شـحومها محلوها ثم باعوهـا فأكلوا ثمنها»، 
حيث يستفاد منه عموم حرمة أكل ثمن املحرمات. إال أن املتيقن منه حتريم األكل فيام 

ختتص منفعته املعتد هبا باألكل.
: بعـدم ثبوت اإلطالق املذكور، حيـث مل يرد حتريم  وأمـا الثاين فيشـكل: أوالً
وبًا  كتُ هُ مَ ونَ ِدُ ـيَّ الَّذِي جيَ مِّ بِيَّ األُ ـولَ النَّ سُ ونَ الرَّ بِعُ تَّ ينَ يَ اخلبائث إال يف قوله تعاىل:﴿الَّذِ
بَاتِ  يِّ ُم الطَّ ِلُّ هلَ حيُ رِ وَ ن املُنكَ م عَ اهُ يَنهَ وفِ وَ م بِاملَعرُ هُ رُ يـلِ يَأمُ اإلِنجِ اةِ وَ ـم يفِ التَّورَ هُ ندَ عِ
يهِم﴾(٣)، وليس  لَ انَت عَ تِي كَ لَ الَّ غالَ األَ م وَ هُ م إِرصَ نهُ عُ عَ يَضَ ائِثَ وَ بَ يهِم اخلَ لَ مُ عَ ـرِّ َ حيُ وَ
(١) سـنن البيهقي ج:٢ ص:١٠٣، ومسند أمحد ج:١ ص:٢٤٧، ٢٩٣، واملستدرك ج:٢ ص:٤٢٧، وسنن 

أيب داود ج:٢ ص:١٠٣.
(٢) مسند أمحد ج:١ ص:٣٢٢.

(٣) سورة األعراف آية:١٥٧.

٧٥ ............................................................................... بيع األرواث الطاهرة
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إذا كان هلـا منفعة معتد هبا(١). كام هـي كذلك اليوم(٢). وكذلك األبوال 
الطاهرة(٣).

هـو وارداً لبيـان حتريـم اخلبائث، بـل للحكاية عن حـال النبي7 وبيـان صفته، فال 
إطـالق لـه يقتيض حتريـم كل يشء يتعلـق باخلبائث، بـل يمكن اختصـاص التحريم 

. منه7 باألكل مثالً
ُم قُل  لَّ هلَ ا أُحِ ـاذَ ونَكَ مَ لُ نعم قد يسـتفاد العموم املذكور من قوله تعاىل:﴿يَسـأَ
...﴾(١)، لوروده مورد احلرص. اللهم إال  حِ ارِ ـوَ متُم مِن اجلَ لَّ ا عَ مَ بَاتُ وَ يِّ م الطَّ ـلَّ لَكُ أُحِ
أن يقال: سياق اآلية الرشيفة ظاهر يف السؤال عام حيل أكله ال عام حيلّ بنحو اإلطالق، 
فغاية ما يسـتفاد منها حـلّ أكل الطيبات وحرمة أكل اخلبائث، وال إطالق هلا يشـمل 

غري األكل مما يتعلق بالطيبات واخلبائث لينفع يف ما نحن فيه.
مـع أنه لـو كان وارداً لبيان حلّ الطيبات بنحو اإلطـالق، فمقتىض احلرص فيه 
كـون ماعـدا الطيبات ال حيل عىل اإلطالق، ال أنه حيـرم بنحو اإلطالق، بأن حيرم كل 

يشء يتعلق به.
: بأن اإلطالق املذكور ينرصف إىل حتريم ما يناسب اخلبث يف كل خبيث،  وثانياً
نظري ما تقدم يف أوائل املسـألة اخلامسة عند التعرض إلطالق األمر باجتناب الرجس 
وهجر الرجز، واملناسب يف املقام خلبث األرواث الطاهرة ـ لو تم ـ هو أكلها ال بيعها، 
كام لعله ظاهر. ومن هنا ال خمرج عام ذكرنا من حلّ البيع املستفاد من عمومات النفوذ.

(١) هذا مبني عىل ما تقدم منهP يف املسألة الرابعة، وتقدم الكالم فيه.
(٢) لشيوع احلاجة هلا يف التسميد والوقود.

(٣) كـام هـو ظاهر املبسـوط واللمعة ورصيـح الرسائر و الرشايـع واملختلف 
وجامـع املقاصد والروضة وعن املنتهى والتحرير وغريها. خالفاً ملا سـبق من املقنعة 

(١) سورة املائدة آية:٤.



واملراسـم مـن منع بيع بـول ما عدا اإلبـل، وبـه رصح يف التذكـرة والقواعد وحمكي 
اإلرشاد، وقد يستظهر من هناية الشيخP. وربام استدل عليه باالستخباث، ملانعيته 

من البيع بنفسه، أو بتوسط اقتضائه حرمة رشهبا.
لكن سبق أن االستخباث ـ لو تم ـ ال يقتيض حرمة البيع. كام أن حرمة الرشب 
ـ لو متت من جهة االستخباث أو غريه ـ ال متنع من البيع أيضاً بعد عدم كون الرشب 
هـو املنفعـة الظاهرة لألبوال املذكـورة، ولذا ال يتعارف مجعها لذلـك. ومن ثم يتعني 
جواز البيع إذا كان هلا منفعة حمللة معتد هبا، بناءً عىل ما يظهر منهم من اشرتاط جواز 

البيع بذلك. بل مطلقاً بناءً عىل ما سبق منّا يف املسألة الرابعة من عدم اشرتاطه به.
هـذا ويظهـر مما سـبق منهم خصوصيـة بول اإلبـل باجلواز، حيث أجـاز بيعه 
كثـري ممـن منع من بيع غريه من األبـوال الطاهرة. قال يف اجلواهـر يف بيان وجه ذلك: 
 مدعيـاً الفـرق بينهام بعـدم كونه من اخلبائـث، ألن العرب ال تسـتخبثه، بل تتداو»
بـه وترشبه عنـد إعواز املـاء وقلته، وهم الفصل بـني الطيبات واخلبائث، دون سـائر 
ُم قُل  لَّ هلَ ا أُحِ ـاذَ ونَكَ مَ لُ الناس، ألهنم املخاطبون بالقرآن والسـائلون يف قوله: ﴿يَسـأَ
﴾. وألهنم أنـاس ال تغلب عليهم العيافة مـن التنعم احلاصل يف  بَاتُ يِّ ـم الطَّ ـلَّ لَكُ أُحِ
غريهم». وظاهر هذا الكالم محل الطيبات عىل ما تقبله النفس يف مقابل اخلبائث التي

تعافها النفس.
: بـأن التقابـل بني الطيـب واخلبيث ليس مـن تقابل العدم  لكنـه يشـكل: أوالً
وامللكـة، بل من تقابل الضدين، فالطيب ما يشـتمل عىل جهة تقتيض حسـنه والرغبة 
فيـه، واخلبيـث ما فيه جهة تقتيض فسـاده والنفرة منـه، وعىل ذلك ليـس كل ما تقبله 
النفـس طيـب. وحينئـذٍ يتعـني محـل اآلية عـىل عـدم احلـرص، إذ ال إشـكال يف عدم 
اختصـاص احللّ بالطيـب باملعنى املتقـدم، والزم ذلك عدم ورود اآليـة لبيان حرمة 
اخلبيث، ليكون مقتىض إطالقها املقامي التحويل يف تشخيص الطيب من اخلبيث عىل 

العرف، فضالً عىل خصوص العرب.

٧٧ ................................................................................. بيع األبوال الطاهرة
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: أن جعل املعيـار يف الطيب واخلبث عىل قبول النفـس لليشء وعيافتها  وثانيـاً
لـه بعيد عن معنامهـا العريف، بل الظاهـر أن الطيب واخلبث منتزعـان من خصوصية 
يف الـيشء تقتيض بنظر العقالء ومرتكزاهتم استحسـانه واملـدح ملرتكبه، أو التنفري منه 
والـذم ملرتكبـه. والسـيام وأن كثرياً من املحرمـاتـ  كلحوم مجلة مـن احليواناتـ  ال 

تعافها النفس، وكثرياً ما تعاف النفس اليشء لطعمه أو تفسخه من دون أن حيرم.
: أن مقتىض اإلطالق املقامي للخطاب إيكال تشخيص الطيب واخلبيث  وثالثاً
للعرف العام، ومع اختالفهم يتعني إيكاله لكل مكلف بشخصه، أما إيكاله خلصوص 
العـرب فيحتـاج إىل عنايـة ال قرينة عليها. والسـيام وأهنـم أيضاً خيتلفـون باختالف 
العـادات واألحـوال. أما مع العلم بعدم اختالف املكلفـني يف احلكم تبعاً الختالفهم 
يف التشخيص فليس محل اخلطاب عىل إيكال التشخيص خلصوص فئة معينة بأوىل من 

محله عىل العهد بقرينة خفيت علينا، املستلزم إلمجال اخلطاب يف حقنا.
هذا وربام يناسب السياق يف اآلية الرشيفة املتقدمة محل الطيبات عىل احليوانات 
املـذكاة، ألن التذكيـة جهة من جهـات الطيب عرفاً، ويكون العطـف يف قوله: ﴿وما 
علمتـم من اجلوارح﴾ لبيان أن احليوان املصيد ملحـق باملذكى، فهو من أفراده اخلفية 

التي حتتاج إىل بيان. فالحظ. 
هذا كله مضافاً إىل أمور:

األول: مـا أشـار إليـه يف اجلواهر من عـدم خصوصية بول اإلبـل يف ذلك، بل 
يشاركه فيه بقية أبوال ما يؤكل حلمه، خصوصاً األنعام الثالثة، حيث ال فرق بينها يف 
عيافة النفس أو عدمها، كام ال يبعد عدم الفرق بينها يف استعامهلم هلا عند إعواز املاء.

الثـاين: أنـه لو فرض كون مقتـىض إطالق اآلية حلّ رشب بـول اإلبل، إال أنه 
البـد مـن اخلروج عنه بموثق عامر عن أيب عبداهللاA: «سـئل عن بـول البقر يرشبه 
الرجـل؟ قال: إن كان حمتاجـاً إليه يتداو به يرشبه. كذلك أبـوال اإلبل والغنم»(١). 

(١) وسائل الشيعة ج:١٧ باب:٥٩ من أبواب األطعمة املباحة حديث:١.



(مسـألة٧): األعيـان املتنجسـة(١) ـ كالدبـس والعسـل والدهـن 
والسـكنجبني وغريهاـ  إذا القت النجاسة جيوز بيعها واملعاوضة عليها(٢)

فإن مقتىض مفهوم الرشط فيه عدم جواز رشبه من دون حاجة للتداوي.
وأما ما يف خرب اجلعفري: «سـمعت أبا احلسن موسىA يقول: أبوال اإلبل 
خـري من ألباهنا، وجيعل اهللا الشـفاء يف ألباهنا»(١). فال ينـايف ذلك، إذ يمكن محل اخلريية 

. فيه عىل اخلريية من حيثية التداوي، ال بلحاظ حلية الرشب مطلقاً
الثالـث: ما سـبق من جواز الرشب ال يسـتلزم جواز البيـع، لعدم كون رشب 
األبـوال املذكـورة من منافعها املقصودة منهـا، فلو تم اعتبار املنفعـة املحللة املعتد هبا 
يف صحـة البيع مل يصلح جـواز رشهبا لتحليل بيعها. ولعله لـذا حكي عن العالمة يف 

النهاية وابن سعيد يف النزهة حتريم بيعها.
نعم بناءً عىل ما سبق من جواز البيع فيام إذا مل ختتص املنفعة املقصودة من اليشء 
باملنفعة املحرمة هو جواز بيع بول اإلبل وغريها حتى بناءً عىل حرمة رشهبا اختياراً، ملا 

ذكرناه أخرياً من عدم كون الرشب هو املنفعة املقصودة منها. فالحظ.
(١) الظاهرـ  بقرينة األمثلة التي ذكرهاPـ  أن مراده هبا املائعات غري القابلة 
للتطهـري، وهـي مورد الـكالم اآليت. أما مـا يقبل التطهـري من اجلوامـد التي يتنجس 
ظاهرهـا فقـط أو املائعات التي تتنجـس كلها إال أهنا تقبل التطهـري ـ كام قد يدعى يف 
مثـل العجـني ـ فالظاهـر خروجها عن موضـوع كالمهم، حيث ال إشـكال يف جواز 
االنتفاع هبا بعد التطهري، ومن أجل ذلك ال إشكال عندهم ظاهراً يف جواز بيعها. نعم 

ربام يعمها بعض أدلة املنع، كام يظهر مما يأيت إن شاء اهللا تعاىل.
(٢) أمـا جـواز االنتفـاع هبا يف غري ما ثبـت حرمتـه ـ كاألكل و الرشب ـ فهو 
الذي قواه شيخنا األعظمP، ونسبه ألكثر املتأخرين. لكن رصح يف مفتاح الكرامة 

(١) وسائل الشيعة ج:١٧ باب:٥٩ من أبواب األطعمة املباحة حديث:٣.

٧٩ ................................................................................ بيع األعيان املتنجسة
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واجلواهـر بحرمـة االنتفاع هبا إال مـا دلّ الدليل عـىل جوازه، كاالسـتصباح بالدهن 
املتنجـس، كام يأيت. وقد نسـبا ذلك جلامعـة من األصحاب أو إلمجاعهـم. وإن كانت 

النسبة مورداً لإلشكال الضطراب عبارات كثري منهم.
وكيف كان فقد يستدل عليه بأمرين:

األول: إطـالق مـا تضمـن األمر باجتنـاب الرجـس وهجر الرجـز وحديث 
حتف العقول. ويندفع بام سـبق من عدم هنوضها بإطالق حرمة االستعامل يف األعيان 

النجسة، فضالً عن املتنجسات.
الثاين: ما دلّ عىل إلقاء املرق الذي توجد فيه فارة(١)، وإلقاء ما حول الفارة من 
السمن اجلامد(٢)، وإهراق اإلنائني اللذين تصيب أحدمها نجاسة(٣)، بل كل ماء قليل 
تصيبه النجاسـة(٤)، ونحو ذلك، بدعو: أنه لو حلّ االنتفاع به بمثل إطعام األطفال 

واحليوانات وسقيها أو سقي املزراع مل يكن وجه لألمر بإلقائها وإتالفها.
وفيـه: أن املفهـوم مـن ذلك عرفـاً عـدم االنتفاع هبـا بالوجه املعدة له بسـبب 
نجاسـتها، لعدم االعتداد باملنافع األخر، وألن مشـاكل النجاسة ورسياهنا باملالقاة 
توجـب الزهـد يف تلك املنافع. وإال فمـن البعيد جداً جواز االنتفـاع بالدهن الذائب 
يف االسـتصباح وغريه ـ كام تضمنتـه النصوص اآلتية ـ وعدم جـوازه بالدهن اجلامد 
القليل الذي يكون حول الفارة. وال أقل من لزوم احلمل ذلك بقرينة ما تضمن جواز 
االنتفـاع باألعيـان النجسـة مما تقدم التعرض له يف املسـألة اخلامسـة. بـل هو مقتىض 

. السرية، املطابقة ملرتكزات املترشعة، لغفلتهم عن املنع جداً
وأما بيع املتنجس فقد رصح مجاعة بحرمة بيع ما ال يقبل التطهري من املايعات، 
بـل مطلقـاً مقترصين يف االسـتثناء عىل بيـع الدهن لالسـتصباح. وربـام زاد بعضهم 

(١) وسائل الشيعة ج:١ باب:٥ من أبواب املاء املضاف حديث:٣.
(٢) راجع وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٦ من أبواب ما يكتسب به.

(٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:١ باب:٨ من أبواب املاء املطلق حديث:٢، ٤.



اجلوامد التي يمكن تطهري ظاهرها، كالذهب والقري.
والوجه يف اسـتثناء الدهن املتنجس النصوص كموثق معاوية بن وهب وغريه 
عـن أيب عبـداهللاA: «يف جرذ مات يف زيت ما تقول يف بيـع ذلك؟ فقال: بعه. وبينه 
ملن اشـرتاه ليسـتصبح بـه»(١)، وموثق أيب بصري: «سـألت أبا عبـداهللاA عن الفارة 
تقـع يف السـمن أو يف الزيت فتمـوت فيه. فقال: إن كان جامـداً فتطرحها وما حوهلا، 
ويؤكل ما بقي، وإن كان ذائباً فأرسج به، وأعلمهم إذا بعتهم»(٢)، ويف معترب إسامعيل 
بـن عبد اخلالق عنـهA: «أما الزيت فال تبعـه إال ملن تبني له، فيبتـاع للرساج، وأما 
األكل فـال»(٣)، ويف معتـرب اجلعفريـات عن عيلA: «أنه سـئل عن الزيـت يقع فيه 
»(٤). وقريب منه ما  يشء لـه دم فيمـوت. قال: الزيت خاصـة يبيعه ملن يعمل صابونـاً

رواه الراوندي(٥).
نعم يف معترب اجلعفريات اآلخر عنهA: «وإن كان شيئاً مات يف األدام، وفيه 
سـل أو يف الزيت أو يف السـمن، فكان جامداً، جنبت ما فوقه وما حتته، ثم  الدم يف العَ
يؤكل بقيته. وإن كان ذائباً فال يؤكل ويسـترسج به، وال يباع»(٦). وخرب عيل بن جعفر 
عـن أخيهA: «سـألته عن حب دهـن ماتت فيه فـارة. قال: ال تدهن بـه، وال تبعه 
مـن مسـلم»(٧) لكن البد من محلهـام بقرينة ما قبلهام عـىل بيعها لتؤكل مـن دون تنبيه 

لنجاستها كبيع األشياء الطاهرة.
وأمـا اسـتثناء اجلوامـد التي يمكـن تطهري ظاهرها فقد يسـتدل عليـه بإمكان 
االنتفـاع هبا بتطهري ظاهرها. لكنه كام تر! لوضوح أن االنتفاع ليس بظاهرها فقط، 
بـل هبـا بتاممها، كالطـيل بالقري والتحـيل بالذهب. وحينئـذٍ إذا فرض حرمـة االنتفاع 
بالنجـس أو حرمـة بيعه تعني حرمة بيـع هذه األمور فقط، أو مـع حرمة االنتفاع هبا، 

(١) ، (٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٦ من أبواب ما يكتسب به حديث:٤، ٣، ٥.
(٤) ، (٥) مستدرك الوسائل باب:٦ من أبواب ما يكتسب به حديث:٢، ٧.

(٦) مستدرك الوسائل باب:٦ من أبواب ما يكتسب به حديث:١.
(٧) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٧ من أبواب ما يكتسب به حديث:٥.
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لبقاء باطنها عىل النجاسة.
هـذا ومالحظة كلامت الصحاب هنا تشـهد بكوهنا يف غايـة االضطراب. وبام 
سـبق يتضـح أن العموم املذكـور ال أصل لـه، وأن املعيار يف حرمة البيـع كون املنافع 

الظاهرة املعتد هبا حمرمة. فالحظ.
(١) يظهـر ممـا سـبق أن ذلك إنام يعترب فيام لـه منفعة حمرمة معتد هبـا. أما ما ال 

منفعة له حمرمة وال حمللة معتد هبا فال بأس ببيعه واملعاوضة عليه.
(٢) سـبق منـهP يف املسـألة الثانيـة أن األعيـان النجسـة يثبـت فيهـا حـق 
االختصاص دون امللكية. وكأنه يبتني عىل ما ذكره يف املسألة األوىل من خروجها عن 
. ومن الظاهر أنه ال منشـأ السـتفادة خروجها عـن املالية إال حرمة بيعها  املاليـة رشعاً
واملعاوضـة عليها وترتيب آثار املال عليها، وذلك كله جار يف املتنجس يف فرض عدم 
جواز بيعه. ومن ثم يكون الفرق بينه وبني النجس يف امللكية وعدمها حمتاجاً للدليل.

اللهـم إال أن يدعـى أن املتيقن من اإلمجـاع عىل عدم امللكية هـو النجس دون 
املتنجس. لكنه غري ظاهر املنشـأ بالنظر إىل كلامهتـم وأدلتهم. نعم ذكرنا آنفاً أن حرمة 
البيع ونحوه لليشء ال يسـتلزم خروجه عن املاليـة. كام أن خروج اليشء عن املالية ال 

تقتيض خروجه عن امللكية. وال فرق يف ذلك بني النجس واملتنجس وغريمها.
(٣) كام رصح به غري واحد، بل ال ينبغي اإلشـكال فيه بعد اشـتامل النصوص 
املتقدمة عليه. نعم النصوص املتقدمة خمتصة بالسمن والزيت. إال أنه ال ينبغي التأمل 

. يف التعدي منهام لكل ما يؤكل ويرشب، إللغاء خصوصيتهام عرفاً
وربـام يتعد لكل حمرم، كاللبس يف الصالة واملسـاورة التي قد تنتهي للحرام 

إن كان هلا منفعة حمللة معتد هبا عند العرف(١)، فلو مل يكن هلا منفعة كذلك 
ال جيوز بيعها وال املعاوضة عليها. والظاهر بقاؤها عىل امللكية ملالكها(٢). 

وجيب إعالم املشرتي بنجاستها(٣).



ونحومها. لوجوه:
األول: أن قولهA: «بعه وبينه ملن اشرتاه ليستصبح به» ظاهر يف أن الغرض 
من البيان صريورة االسـتصباح غاية للبيع، ومن الظاهر عدم خصوصية االستصباح 
يف ذلـك، بـل يعم كل منفعة حمللة، فيدل احلديث عىل أنه البد من انتهاء البيع للمنافع 

املحللة، دون املحرمة. 
لكنه يشـكل بام هو املعلوم من أنه ال اهتامم للشـارع األقـدس بحصول املنافع 
املحللـة، ولـذا ال جيب حتقيقها، وليس جعل االسـتصباح غايـة إال بالعرض، واملراد 
حقيقـة جتنـب األكل والـرشب أو مطلق احلـرام، وحيـث كان املتيقـن األولني تعني 

االقتصار عليهام.
ويناسـب ذلـك موثـق عبـداهللا بن بكري: «سـألت أبـا عبـداهللاA عن رجل 
أعـار رجـالً ثوباً فصىل فيه وهو ال يصىل فيه. قـال: ال يعلمه. قلت: فإن أعلمه؟ قال: 
يعيد»(١) بناءً عىل أن املراد عدم إعالمه حني إعارته، ليناسـب ما دل عىل صحة صالة 
اجلاهل بالنجاسـة. أما لو محل عىل عدم إعالمه بعد صالته فيه، فيخرج عام نحن فيه. 
نعم ال إشكال يف أن الثاين هو األظهر. غايته محل األمر باإلعادة عىل االستحباب مجعاً 
مـع ما دل عىل صحة صالة اجلاهل بالنجاسـة. فالعمدة ما سـبق مـن كون املتيقن من 

النصوص خصوص األكل والرشب.
الثاين: حرمة التسبب للحرام. وفيه: أنه مل يثبت عموم حرمة التسبيب للحرام، 
خصوصاً مع جهل املبارش به. وإنام ثبت يف خصوص بعض املوارد، كاإلفتاء بخالف 
الواقع، وإعانة الظاملني، وسقي اخلمر، وغري ذلك من املوارد اخلاصة التي دلت عليها 

األدلة. وربام كان التحريم يف بعضها بمالك آخر غري التسبيب.
نعم حيرم التشجيع عىل املعصية يف ظرف تنجز التكليف، ألنه يستفاد باألولوية 
العرفيـة مما دل عىل وجـوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر. وملـا فيه من االنتهاك 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٤٧ من أبواب النجاسات حديث:٣.
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حلرمة الشارع األقدس.
الثالـث: عموم حرمة اإلعانـة عىل اإلثم. وفيه: أن العمـوم املذكور غري ثابت 

أيضاً، كام يأيت توضيحه يف املسألة الثامنة إن شاء اهللا تعاىل.
هذا وقد ذكر سـيدنا املصنفP أن وجوب اإلعالم ال خيتص بالبيع ونحوه 
مـن موارد التسـبيب، بل يعم غريها بدعـو: أن مقتىض ارتكازيـة التعليل محله عىل 
أن الغـرض مـن اإلعالم جتنـب أكل النجس مـن دون خصوصية للبايع واملشـرتي. 
وعـىل ذلـك جيب تنبيه من يقدم عىل أكل النجس أو رشبه جهالً وإعالمه باحلال حتى

من األجنبي.
لكنـه غري ظاهر، فإن ارتكازيـة التعليل قد تقتيض التعدي عـن البيع ملثل اهلبة 
واإلباحـة وتقديـم الطعـام ونحومها من موارد التسـبيب، مـن دون أن تنهض بإلغاء 
خصوصية التسبيب رأساً، بحيث جيب عىل كل أحد إعالم من يقدم عىل أكل النجس 
، فإنه ال شاهد عىل ذلك بعد كون خصوصية التسبيب مناسبة لوجوب  أو رشبه جهالً

. اإلعالم ارتكازاً
بـل ال يمكـن البناء عـىل ما ذكـرهP، رضورة أن مـورد التعليـل هو إعالم 
املشرتي، وليس هو مقدماً بالفعل عىل أكل النجس، وإنام هو معرض لذلك، فلو بني 
عىل التعدي عن مورد التعليل وإلغاء خصوصية التسبيب لزم البناء عىل وجوب إعالم 
كل من هو معرض ألكل النجس أو رشبه لوال اإلعالم، كعائلة املشـرتي وضيوفه لو 
احتمل تسـاهله أو نسـيانه جتنيبهم الطعام املذكور. وكذا احلال يف غري املشـرتي، فإذا 
تنجـس طعام الشـخص أو رشابه وهو جاهـل بذلك وجب إعالمه وإعـالم عائلته، 
وإعـالم ضيوفه وكل من يدخـل داره، وإذا وجد طعام نجس ملقـى يف الطريق قابل 
ألن يأكله املارة جيب إتالفه أو تغييبه عنهم أو التصدي لكل من يمرّ وإعالمه بحاله... 

إىل غري ذلك مما ال يظن بأحد البناء عليه.
ودعـو: أنـه ال تسـبيب مـن البايـع ألكل النجس مـع عدم اإلعـالم، حيث 



يكفي يف جواز اإلقدام عىل أكل السمن ونحوه قاعدة الطهارة بال حاجة إىل يد البايع
وظهور حاله.

مدفوعة بأن جمرد وجود املربر لإلقدام مع قطع النظر عن ظهور حال البايع ال 
ينايف كون ظهور حال البايع منشأ لتغرير املشرتي، بحيث يصدق يف حقه التسبيب يف 

اجلملة، بنحو ال متنع ارتكازية التعليل من دخله يف األمر باإلعالم.
واحلاصـل: أن املتيقن من مفاد النصوص املتقدمة وجوب اإلعالم بالنجاسـة 
من قبل البايع ونحوه ممن يبذل الطعام أو الرشاب فيام من شـأنه أن يؤكل أو يرشب، 

وال جمال لتعميمه لغري ذلك.
نعـم ال يبعـد البناء عىل وجـوب اإلعالم يف كل مورد يكـون فيه عدم اإلعالم 
غشـاً من البايع، خلفـاء العيب واالهتامم نوعاً بعدم حصولـه يف املبيع، بحيث يوجب 
نقص قيمة املبيع لو ظهر كنجاسـة املالبس واألفرشـة اجلديدة، حيث يعدّ عدم التنبيه 
يف مثـل ذلـك ممـن يدفع اليشء غشـاً عرفاً، فيحـرم، لعموم حرمة غش املسـلم الذي 

تضافرت به النصوص(١).
وأظهر من ذلك ما إذا كانت النجاسة موجبة خلروج املبيع عام يطلب منه نوعاً، 
كالنجاسـة يف املأكول واملرشوب والثياب املخصصة للصالة أو لإلحرام أو للتكفني، 
وكـذا مثل كون الثوب املخصص للصالة أو اإلحرام أو التكفني حريراً، فإن حصول 
الغـش بذلـك أظهر. وجمرد صحـة العمل من اجلاهل أو معذوريتـه فيه ال خيرجه عن 

الغش، إذ ال ريب يف نقص العمل معه.
بـل يكفـي يف صـدق الغش بـذل املال باملقـدار املناسـب لتخيل عدم نجاسـة 
املبيـع، فإنه نحو من الرضر ال يقدم عليه املشـرتي لوال اجلهل املفروض. ولعل األمر 
باإلعالم يف نصوص املقام مبني عىل ذلك. وإن مل يكن مناسـباً للتعليل باالستصباح، 

(١) راجع وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٨٦ من أبواب ما يكتسب به.
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. بل املناسب له جتنب احلرام، كام سبق آنفاً
نعـم إذا مل هيتـم نوعاً بتجنب األمر املجهول يف املبيـع، بحيث ال يوجب نقص 
قيمتـه لو علم به، خرج عن كونه عيباً ومل يصدق الغش بعدم بيانه، كنجاسـة املالبس 
والفرش املسـتعملة ونحو ذلـك مما يعدّ عدمه كامالً يف املبيع مـن دون أن يعدّ وجوده 

نقصاً فيه.
ثـم إن ذلك ال خيتص بالبيع، لعمـوم حرمة الغش لغريه، عىل ما يأيت توضيحه 

يف ذيل املسألة السادسة والعرشين إن شاء اهللا تعاىل.
هذا ومقتىض قولهA يف خرب عيل بن جعفر: «وال تبعه من مسـلم» بعد محله 
عـىل البيـع من غري إعـالم هو جواز بيعه مـن الكافر من دون إعالم. لكن قد يشـكل 

التعويل عليه مع ضعفه يف نفسه.
اللهـم إال أن يفهـم مـن النصوص ابتناء وجـوب اإلعالم عـىل حرمة الغش، 
حيـث ال يبعـد قصوره عن الكافر، إما لقصور العمـوم عنه، أو لعدم صدق الغش يف 

حقه بعد عدم مانعية النجاسة عنده من األكل.
نعم قد يتحقق الغش بلحاظ نقص قيمة املبيع بسبب النجاسة، فيحرم بناءً عىل 
عمـوم حرمة الغش يف حق غري املؤمن واملسـلم، عىل ما يأيت الـكالم فيه أيضاً يف ذيل 

املسألة السادسة والعرشين إن شاء اهللا تعاىل.
بقـي يشء. وهـو أن الظاهر كون وجوب اإلعالم بالنجاسـة يف املقام نفسـياً، 
ال رشطيـاً راجعـاً إىل توقـف صحـة البيـع عليه. ألن املنـرصف من األمـر باليشء يف 
املعامـالت وإن كان هـو رشطيته فيها، إال أن املناسـبات االرتكازيـة يف املقام تقتيض 
محلـه عـىل الوجوب النفيس الذي هـو مقتىض األصل األويل يف األمـر، ملا هو املرتكز 
من أن اإلعالم إنام جيب رفعاً للغش، أو لتجنب املشرتي الوقوع يف احلرام، كام يناسبه 
جعل االستصباح غاية لإلعالم يف موثق معاوية بن وهب بالتقريب املتقدم، وكالمها 

يناسب الوجوب النفيس ال الرشطي.



ولـذا ال يظـن بأحـد التوقـف يف التعـدي مـن البيع لـكل وجوه دفـع الطعام 
والـرشاب املتنجس بنحو يوهـم طهارهتام كاهلبة وتقديمهام للغـري عند دعوته للطعام 

والرشاب، ونحو ذلك مما ال حيتمل رشطية اإلعالم فيه.
نعـم قولهA يف معترب إسـامعيل: «فـال تبعه إال ملن تبني لـه، فيبتاع للرساج» 
ظاهـر يف لـزوم اإلعالم قبل البيع، لتكون الغاية من الـرشاء اإلرساج. إال أن ذلك ال 
يقتـيض رشطية اإلعالم يف البيع، بحيث ال يصح بدونه. بل غايته وجوبه تكليفاً قبله، 
الذي هو املناسب لكون املورد من صغريات الغش، الذي ال يتجنب إال باإلعالم قبل 
إيقـاع املعاملة، أما اإلعالم بعد ذلك فهو تدارك للغش احلاصل، وجتنب لالسـتمرار 

فيه، ال جتنب له من أول األمر.
عـىل أنـه ال يبعد محله عىل الوجه املتعارف يف اإلعالم بحال املبيع الذي ختتلف 
به الرغبات، خصوصاً بمالحظة قولهA يف موثق معاوية: «بينه ملن اشرتاه» الظاهر 
يف البيان بعد الرشاء، إذ ال يبعد اجلمع بينهام بإلغاء خصوصية وقت البيان رشعاً، وأن 

املهم إعالم املشرتي، ليكون عىل بصرية من أمره.
ودعـو: أن مقتىض قولهA: «فيبتاع للـرساج» اعتبار كون الغاية من البيع 
الـرساج أو غري احلرام، فيكون اإلعالم رشطاً يف صحة البيع بالعرض، بلحاظ توقف 

رشط البيع عليه.
مدفوعـة بقرب كـون التعبري املذكـور وارداً مورد املتعارف مـن ترتب القصد 
املذكـور عـىل اإلعـالم، أو مـن أجل رفـع الغش، ليكـون اإلقدام بلحـاظ خصوص 
بعـض املنافـع، ال لبيان رشطيته يف صحـة البيع، وإال فمن البعيـد توقف صحة البيع 
عىل القصد املذكور، بحيث ال يصح لو قصد املشـرتي املعصية. كيف ويأيت يف املسألة 
. والسيام بمالحظة  اخلامسـة عرشة إن شاء اهللا تعاىل جواز بيع العنب ممن يصنعه مخراً
ما سـبق يف موثق معاوية. ومن ثم ال خمرج عام تقتضيه املناسـبات االرتكازية من كون 
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(مسألة٨): حترم وال تصح التجارة بام يكون آلة للحرام(١)،
وجوب اإلعالم تكليفياً ال غري. فالحظ.

(١) بـال خالف أجده فيه، بل اإلمجاع بقسـميه عليه. كذا يف اجلواهر. والوجه 
فيه: أنه أكل للامل بالباطل، كام يظهر مما تقدم يف املسألة الرابعة يف تقريب مفاد اآليتني 

الرشيفتني، مؤيداً بام يستفاد من رواية حتف العقول(١). 
هـذا وقد يسـتدل عىل ذلك أيضاً بأن يف بيع األمور املذكـورة إعانة عىل اإلثم. 
نُوا  اوَ الَ تَعَ  وَ التَّقوَ ِّ وَ ىلَ الربِ نُوا عَ اوَ تَعَ لكنـه يندفع بأن احلرام بمقتىض قوله تعـاىل: ﴿وَ
﴾(٢) هو التعاون عىل احلرام الذي هو عبارة عن االشرتاك فيه، ال  انِ دوَ العُ ىلَ اإلِثمِ وَ عَ
اإلعانة التي عبارة عن فعل ما يسهل فعل احلرام عىل من يقوم به من دون اشرتاك فيه، 

كام نبه له بعض مشاخيناP وسبقه إليه املحقق اإليرواين يف حاشيته عىل املكاسب.
ولـذا كان عموم اآلية ارتكازاً آبياً عن التخصيص، مع أنه ال إشـكال يف جواز 
اإلعانة عىل احلرام يف كثري من املوارد. فقد ورد يف مجلة من النصوص جواز بيع العنب 
ممـن يصنعه مخراً وبيع اخلشـب ممـن يصنعه برابـط، وأطلقوا جواز بيع مـا ينتفع به يف 
احلـالل واحلـرام ومل خيصوه بـام إذا مل يعلم برتتـب احلرام عليه من املشـرتي أو غريه،

إىل غري ذلك.
وبعبارة أخر: مفاد اآلية الرشيفة عدم جواز االشرتاك يف فعل احلرام، فيكون 

النهي فيها إرشادياً، ال تعبدياً كام هو احلال يف حرمة اإلعانة عىل اإلثم لو قيل هبا.
وأما االستدالل عىل عموم حرمة اإلعانة عىل اإلثم باإلمجاع، لتكرر االستدالل 

بالكرب املذكورة يف كلامهتم، بنحو قد يظهر يف املفروغية عنها عندهم.
فيندفع بعدم وضوح كونه إمجاعاً تعبدياً صاحلاً لالستدالل بعد قرب ابتنائه عىل 

(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٢ من أبواب ما يكتسب به حديث:١.
(٢) سورة املائدة آية:٢.



بحيث يكون املقصود منه غالباً احلرام(١)، كاملزامري(٢)
اختـالط اإلعانة عليهم بالتعـاون. وبعد ما عرفت من جواز اإلعانة يف بعض املوارد، 
حيـث ال جمـال مع ذلك لدعو اإلمجاع عىل عمـوم حرمتها، إذ ال معنى لإلمجاع عىل 
العمـوم مع ثبوت التخصيص، وإنام يمكـن ذلك يف العموم اللفظي، نظري ما تقدم يف 

حرمة االنتفاع باألعيان النجسة.
واحلاصـل أنـه ال جمال للبناء عىل عموم حرمة اإلعانة عىل اإلثم، بحيث يكون 
هـو املرجـع ما مل يثبت اجلواز. غاية األمر أنه ثبت حرمتها يف خصوص بعض املوارد، 
كاإلعانـة عىل قتل املسـلم، وإعانـة الظاملني، وغري ذلك مما يقتـرص فيه عىل مورده من 

دون أن يتحصل عموم يرجع إليه يف املقام.
ومثله االستدالل يف املقام بحرمة التسبيب للحرام، حيث يظهر ضعفه مما سبق 
يف وجوب اإلعالم بنجاسة الدهن. وكذا االستدالل بأن حتريم املنفعة الظاهرة راجع 
. لظهور ضعفه مما تقدم يف أواخر املسألة الرابعة. فالعمدة  إىل إلغاء مالية اليشء رشعاً

ما عرفت. مضافاً إىل ما يأيت يف األمثلة اآلتية يف كالمهP. فالحظها.
(١) املـدار يف احلرمـة عدم االعتـداد باملنافع املحللة، بحيث ال تنسـب لليشء 

. ولعل مرادهP ذلك. عرفاً
 (٢) فقـد نصـوا باخلصـوص عىل حرمة بيـع آالت اللهو، ويف املسـتند دعو
اإلمجـاع املحقـق عليـه. ويقتضيه ما تقـدم. مضافـاً إىل مجلة من النصـوص من النهي 
عـن بيـع اجلارية املغنية، وأن ثمنها سـحت، كصحيـح إبراهيم بـن أيب البالد: «قلت 
أليب احلسـن األولA: «جعلـت فداك إن رجـالً من مواليك عنده جـوار مغنيات 
قيمتهـن أربعـة عرش ألف دينار وقد جعل لك ثلثهـا. فقال: ال حاجة يل فيها، إن ثمن 
الكلـب واملغنية سـحت»(١)، وخرب حممد عـن أيب عبداهللاA: «سـأله رجل عن بيع 
اجلـواري املغنيـات. فقـال: رشاؤهـن وبيعهـن حـرام، وتعليمهـن كفر واسـتامعهن 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:١٦ من أبواب ما يكتسب به حديث:٤، ٧.
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واألصنام والصلبان(١)
نفـاق»(٢)، وغريمهـا. فإن حرمة بيع اجلارية املغنية مـع حلية مجلة من منافعها املعتد هبا 
ـ كاالفـرتاش واخلدمـةـ  يقتيض حرمـة بيع بقية آالت اللهو املتمحضـة عرفاً للمنفعة 

املحرمة باألولوية العرفية.
نعم يف خرب عبداهللا بن احلسـن الدنيوري: «قلت أليب احلسـن... جعلت فداك 
فأشـرتي املغنية أو اجلارية حتسـن أن تغني أريد هبا الرزق ال سـو ذلك. قال: اشـرت 
وبع»(١). لكنه ـ مع ضعفه ـ ال ينهض باخلروج عن تلك النصوص الكثرية. فالبد من 
طرحه أو محله عىل ما إذا مل يكن الغناء هو الصفة الظاهرة هلا، بحيث يكون هو املنظور 

يف البيع. ولعله يأيت ما ينفع يف ذلك يف املسألة التاسعة إن شاء اهللا تعاىل.
(١) قال شـيخنا األعظمP: «بال خالف ظاهـر، بل الظاهر اإلمجاع عليه». 
ويقتضيـه ـ مضافـاً إىل ما سـبق واىل مرتكزات املترشعة ـ مرسـلة أيب اجلارود عن أيب 
جعفرA: «وأما امليرس فالنرد والشـطرنج وكل قامر ميرس. وأما األنصاب فاألوثان 
التي كانوا يعبدوهنا [كانت تعبدها] املرشكون. وأما األزالم فاألقداح [فالقداح] التي 
كانت تستقسـم هبا مرشكوا العرب [املرشكون من العرب] يف اجلاهلية. كل هذا بيعه 
ورشاه [ورشاؤه] واالنتفـاع بـيشء من هذا حرام مـن اهللا حمرم، وهو رجس من عمل 
(٣)، الذي يأيت  الشـيطان»(٢). وكـذا ما تضمن بيع اخلشـب ممن يصنعه صلباناً أو صنـامً
يف املسألة اخلامسة عرشة إن شاء اهللا تعاىل، حيث يدل باألولوية العرفية عىل حرمة بيع 

الصليب والصنم. 
هذا وقد يسـتدل عليه بإطالقات األوامـر باجتناب الرجز والرجس واألوثان 

(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:١٦ من أبواب ما يكتسب به حديث:١.
(٢) تفسـري القمـي ج:١ ص:١٨١ طبعـة النجـف األرشف، ورواه عنـه يف الوسـائل ج:١٢ باب:١٠٢ من 

أبواب ما يكتسب به حديث:١٢. 
(٣) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٤١ من أبواب ما يكتسب به حديث:١، ٢.

(٤) سورة املدثر آية:٥.



والطبول(١) وآالت القامر(٢)، كالشطرنج ونحوه.
ابُ  نصَ األَ ُ وَ املَيرسِ مرُ وَ امَ اخلَ ر﴾(٤)، وقوله سـبحانه: ﴿إِنَّ اهجُ جزَ فَ الرُّ كقولـه تعاىل: ﴿وَ
﴾(١)، فإن تفريع اجتناهبا  ونَ فلِحُ م تُ كُ لَّ وهُ لَعَ نِبُ اجتَ انِ فَ ـيطَ لِ الشَّ مَ مُ رِجسٌ مِن عَ زالَ األَ وَ
وا  نِبُ اجتَ عـىل كوهنا رجسـاً ظاهر يف األمر باجتنـاب كل رجس. وقوله عز وجـل: ﴿فَ
﴾(٢)، وتقريـب االسـتدالل باإلطالقات املذكـورة: أن حذف  وثَـانِ جـسَ مِـن األَ الرِّ

متعلق االجتناب يقتيض عمومه لكل أمر متعلق هبا حتى البيع.
لكن يظهر ضعفه مما تقدم يف املسألة اخلامسة من انرصاف النهي للجهة املناسبة 

لرجسيته، وهي يف املقام أداء مراسيم العبادة هبا.
(١) حتريـم بيعها يبتني عىل كوهنا مـن آالت اللهو من دون أن تكون هلا منفعة 
معتد هبا غريه. وهو غري ظاهر، لشيوع االنتفاع هبا سابقاً يف اإلعالم و التنبيه لألوقات 
واحلـوادث املهمـة، كام يشـيع اسـتعامهلا يف زماننـا للتهييج وإلفات األنظـار يف بعض 

. املناسبات الدينية احلسينية وغريها. واألمر سهل بعد كون اخلالف صغروياً
(٢) قال شـيخنا األعظمP: «بال خالف ظاهر»، ويف املسـتند نفي اخلالف 
فيـه، بل دعـو اإلمجاع املحقق عليه. ويقتضيه ـ مضافاً إىل ما تقدم يف أصل املسـألة، 
ومرسـل أيب اجلارود املتقدم يف االستدالل حلرمة بيع هياكل العبادة املبتدعة ـ صحيح 
أيب بصري ـ املروي عن مستطرفات الرسائر ـ عن أيب عبداهللاA: قال: بيع الشطرنج 
حـرام، وأكل ثمنه سـحت، واختاذها كفر...»(٣)، وما يف حديـث املناهي: «وهنى عن 

بيع النرد»(٤).
ويف صحيـح معمـر بـن خالد عن أيب احلسـنA: «قـال: النرد والشـطرنج 
واألربعـة عـرش بمنزلـة واحدة. وكل مـا قومر عليه فهـو ميرس»(٥). وقد يسـتفاد من 

(١) سورة املائدة آية:٩٠.
(٢) سورة احلج آية:٣٠.

(٣) ، (٤) ، (٥) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:١٠٣ من أبواب ما يكتسب به حديث:٤، ٦، ١.

٩١ ............................................................................. بيع ما يكون آلة للحرام



٩٢................................................................ مصباح املنهاج ـ كتاب التجارة / ج١

والظاهر أن منها صندوق حبس الصوت(١).
إطـالق التنزيل فيه اشـرتاكها يف حرمة البيع، بل قد يسـتفاد منـه التعدي جلميع أنواع 

القامر. فتأمل.
نعـم ال جمال لالسـتدالل بإطالق األمـر باجتناب الرجـز والرجس، وامليرس، 

ألنه ظاهر يف حرمة اللعب هبا ال غري، نظري ما تقدم يف األصنام، والصلبان.
(١) كأنه الشتهار استعامله يف عرصهP من أجل استامع االسطوانات املغذاة 

باألغاين التي حيرم استامعها وعدم استعامله يف سائر االنتفاعات التي يصلح هلا.
لكـن يف كفايـة ذلـك يف دخولـه يف العنوان املحرم إشـكال، ألنـه ال يعد عرفاً 
خلصوص احلرام، بل األعم منه ومن احلالل، وإنام يشيع استعامله خارجاً يف خصوص 
ذلـك لرغبة عموم الناس عـن االنتفاع به يف اجلهات املحللة، ولو يف خصوص بالدنا 
بسبب عدم هتيؤ االسطوانات املناسبة لذلك، أو عدم وجود من ينتفع هبا، ومثل ذلك 
ال يوجب سقوط هيئته عن االحرتام، بحيث ال يصح بيعه ولو بلحاظ منفعته املحللة 
لو تيرس لبعض األشخاص استغالهلا، أو أراد ذلك، لعدم كون أكل املال بإزائه حينئذٍ 
أكالً للـامل بالباطـل. بل يصعب جداً البنـاء عىل عدم احرتام هيئتـه مع ذلك، بحيث 
جيب إتالفها أو ال تكون مضمونة أو نحو ذلك مما يأيت الكالم فيه إن شاء اهللا تعاىل يف 

املسألة التاسعة.
نعم ال إشـكال يف صدق موضوع التحريم عىل االسـطوانات املغذاة باألغاين 
إذا مل تصلـح ألن متحـى منها وتغذ بغريها، بخالفه ما إذا صلحت لذلك، أو مل تكن 
، حيث تكـون بحكم الصنـدوق الذي عرفـت اإلشـكال يف دخوله يف  مغـذاة أصـالً

موضوع التحريم.
كـام أنه قد حيرم تكليفاً لبعض العناوين الثانويـة، كام إذا كان يف التصدي لبيعه 
ترويج للحرام، أو تشـجيع له بأن كان للتصدي لبيعه أو رشائه ـ خصوصاً من بعض 



األشـخاصـ  أثـر معتـد به يف شـيوع اسـتعامله يف احلرام واجلـرأة عىل ذلـك وانتهاك 
حرمـة الـرشع الرشيف. بل قد يوجب ذلـك بطالن البيع، حلرمة تسـليم املبيع حينئذٍ 
. لكن ذلك خارج عن حمل الكالم من حرمة بيع اليشء ملجرد  املنافية لنفوذ البيع عرفاً

انحصار منفعته املعتد هبا يف احلرام.
(١) لتيـرس االنتفـاع به يف الربامج املحللة وشـيوعه وإن فـرض كونه أقل من 

االنتفاع به يف الربامج املحرمة، لعدم كون املعيار الغلبة، كام سبق.
نعـم سـبق يف بالدنـا أن كان اسـتعامله يف اجلهـات املحللـة نادراً، لعـدم رغبة 
املتدينني يف اقتنائه واسـتعامله يف اجلهات املحللة وإن كان ميسـوراً، وإنام يشـيع فيمن 
يقتنيه التسامح واالستعامل يف اجلهات املحرمة. ولعله لذا سبق منهP املنع من بيعه 

يف الطبعات القديمة من املنهاج.
لكن ذلك ال يكفي يف احلرمة، بعد صلوحه للوجهني وإمكان االنتفاع به فيهام، 
بل فعلية ذلك ممن يقتنيه من املتساحمني. وهو بذلك أظهر من صندوق حبس الصوت 
الـذي قد يكون اسـتعامله يف املنافع املحللة غري ميسـور. ومع ذلك سـبق عدم صدق 
. نعم قد يشاركه يف العنوان الثانوي الذي سبق التعرض له.  عنوان احلرام عليه حينئذٍ

وهو خارج عن حمل الكالم.
(٢) لعدم املنشأ حلرمة االنتفاع به االنتفاع املحلل بالذات، بل ال منشأ لذلك يف 
مجيـع آالت احلرام ويف صندوق حبس الصوت لو كان منها. إال أن يدخل يف العنوان 
الثانوي الذي سبق التعرض له يف حكم الصندوق املذكور، كام قد يكون يف بعض األزمنة 

أمـا الراديو فليس منهـا(١)، فيجوز بيعه، كام جيوز أن يسـتمع منه األخبار 
وقـراءة القـرءان والتعزيـة ونحوهـا مما يبـاح اسـتامعه(٢). أمـا التلفزيون 
فاملستعمل منه يف بالدنا معدود من آالت اللهو املثرية للشهوات الشيطانية، 

٩٣ ................................................................................ بيع اآلالت املشرتكة



٩٤................................................................ مصباح املنهاج ـ كتاب التجارة / ج١

(١). وأما اسـتعامله والنظر فيه فال بأس  فـال جيوز بيعه، حلرمـة منافعه غالباً
به(٢) إذا كان ال يثري شهوة(٣)، بل كان فيه فائدة علمية أو ترويح النفس.
يف حق بعض األشـخاص ممن يقتد هبم، أو حيتـج بعض الناس هبم من دون تبرص.
(١) فهو نظري الراديو يف العصور السابقة التي كانP قد أفتى بحرمته فيها. 
لكن سبق أن الغلبة بالنحو املذكور ليست معياراً يف احلرمة يف املقام. بل البد من كون 
 ،Pاليشء مما تنحرص منفعته باحلرام عرفاً، وهو غري حاصل يف التلفزيون يف عرصه
فضـالً عن عصورنـا، فال جمال حلرمـة بيعه، إال إذا صـادف انطباق العنـوان الثانوي 

املتقدم عليه.
(٢) لعـني مـا تقدم يف الراديـو. وجمرد حكايته لصورة النسـاء املتربجات ليس 
حمـذوراً، ألن املحـرم هـو النظـر هلـن ال لصورهتـن. مـع أن حرمـة النظر هلـن ترتفع 
بتعمدهن التكشف وكوهنن ممن إذا هنني ال ينتهني. ولو فرض حرمة النظر لصورهتن 

فال وجه حلرمة بقية منافعه.
(٣) إلباء املرتكزات املترشعية عن جواز النظر املسبب للشهوة، بنحو يصعب 

. وهذا هو العمدة. البناء عىل جوازه جداً
وعـن بعض مشـاخيناP االسـتدالل حلرمة ذلـك ونحوه من وجـوه التلذذ 
نَاتِ  ؤمِ قُل لِلمُ م... وَ هِ ارِ وا مِن أَبصَ ضُّ نِنيَ يَغُ ؤمِ اجلنيس الغريزي بقوله تعاىل: ﴿قُل لِلمُ
﴾(١) بحمل غض النظـر يف اآليتني الكريمتني عىل اإلعراض  نَّ هِ ارِ ضـنَ مِن أَبصَ يَغضُ

النفيس، نظري قول أهل االستدالل: ولو غض النظر عن ذلك.
لكنـه يندفع بمخالفة املعنى املذكور الظاهر يف اآليتني الرشيفتني جداً، البتنائه 
عىل نحو من التوسع، وعدم مألوفية مثل هذا االستعامل يف العصور السابقة. والسيام 
وأن املألوف من هذه االستعامالت يف عرف أهل االستدالل تعدية فعل الغض للنظر 

(١) سورة النور آية:٢٩ـ٣٠.



بنفسـه، ال للبـرص، وال بتوسـط (من) كـام يف اآليتـني الرشيفتني وباجلملـة: ال ينبغي 
اإلشكال يف محل اآليتني عىل املعنى احلقيقي وكوهنام أجنبيتني عام نحن فيه.

(١) لشيوع االنتفاع هبا يف الوجه احلالل. وال جمال لورود الشبهة السابقة فيها 
لو متت يف نفسها.

(٢) كـام عن املقنعة واملنتهى، مدعياً يف الثاين اإلمجاع عليه. وهو ظاهر إذا كان 
. وال أقل من  مقدمة السـتعامل العامل هلا، بالوجه املحـرم، حلرمة مقدمة احلرام غريياً

كوهنا رشوعاً يف التمرد عىل املوىل وانتهاك حرمته.
وأما إذا كان مقدمة الستعامل غريه هلا، لكون الغرض بيعها أو هبتها أو إعارهتا 
أو بذهلـا ملـن يريد اسـتعامهلا بالوجه املحرم فقد يسـتدل عىل حرمته بكونـه إعانة عىل 

اإلثم. لكن يظهر مما سبق يف املسألة الثامنة ضعفه.
ومثله االستدالل بأن فيه تشجيعاً عىل احلرام وتروجياً له. لعدم أطراده، لتوقف 
التشـجيع عىل كون فعل املشـجع سـبباً يف حثّ الفاعل عىل احلرام، وتوقف الرتويج 
عـىل كونه سـبباً يف زيادة وقوع احلرام والتسـامح فيه بوجه معتد بـه، وذلك غري الزم 
لصنع اآلالت املذكورة، حيث قد تكون شـايعة بسـبب كثـرة املتصدين لصنعها، فال 
يكـون لصنع بعض األشـخاص هلا بعد ذلك أثر يف التشـجيع عىل احلـرام، أو زيادته 

بوجه معتد به.
نعم ال ينبغي التأمل يف حرمة صنع الصلبان واألصنام، حيث يستفاد ذلك من 

دليل حرمة بيع اخلشب لصنعها باألولوية العرفية، نظري ما تقدم يف بيعها.
وكـذا صنع الشـطرنج، لقولـهA يف صحيـح أيب بصري املتقـدم عند الكالم 

وإذا اتفـق أن صارت فوائده املحللة املذكورة كثرية الوقوع فال بأس ببيعه، 
ويكون كالراديو. وأما آلة تسجيل الصوت فال بأس ببيعها(١) واستعامهلا.

(مسألة٩): كام حيرم بيع اآلالت املذكورة حيرم عملها(٢)،

٩٥ ........................................................................... عمل ما يكون آلة للحرام 
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يف بيعها: «بيع الشـطرنج حرام وأكل ثمنه سـحت واختاذها كفـر، واللعب هبا رشك، 
والسـالم عىل الالهي هبا معصيـة وكبرية موبقة... والناظر إليهـا كالناظر يف فرج أمه 
والالهي هبا والناظر إليها يف حال ما يلهي هبا والسـالم عىل الالهي هبا يف حالته تلك 
يف اإلثم سـواء...»(١). حيث يفهم عرفاً حرمة صنعها من التنفري بالنحو املذكور. وال 
أقل من كونه عرفاً أشد من النظر إليها. كام أنه قد يتعد منه جلميع آالت القامر، ولو 

بضميمة صحيح معمر بن خالد املتقدم. فراجع.
أما بقية آالت احلرام فينحرص الوجه يف حرمة صنعها باملرتكزات املترشعية، ملا 
يف صنعها وهتيئتها ليؤد هبا احلرام من انتهاك حلرمة الشارع األقدس بفعل ما يقصد 

منه معصيته ويعدّ لذلك.
وقـد يدل عليه أو يشـعر به صحيح احللبي: «سـألت أبا عبـداهللاA عن بيع 
. فقال: ال بـأس به، تبيعه حالالً ليجعله حراماً فأبعده  عصـري العنب ممن جيعله حراماً
اهللا وأسـحقه»(٢)، ويف معتـرب يزيد بن خليفة عنهA: «قـال: فإنه يرشيه مني عصرياً 
فيجعلـه مخـراً يف قربتـي. قال: بعته حـالالً فيجعله حرامـاً فأبعـده اهللا»(٣). فإن جعل 
موضوع اإلبعاد تصيريه حراماً قد يظهر يف حرمة صنع كل حرام، ال خصوص اخلمر، 
واملناسبة االرتكازية قاضية بعدم الفرق بني حرمة الرشب وحرمة غريه مما يطلب من 

اليشء، بحيث يعدّ له، حتى تنتسب احلرمة لليشء املصنوع بسبب ذلك. فالحظ.
وأما إذا ابتنى صنعها عىل عدم تعريضها لالسـتعامل بالوجه املحرم، بل لدواع 
أخـر ـ كالتدرب من أجل إتقان الصنعة، كعلم وفن جمرد ال يراد به الوصول للحرام، 
أو من أجل عرض نمط حياة شخص خاص أو جمتمع خاص أو نحو ذلك ـ فال دليل 
عىل حرمته، لقصور الوجه السابق الذي عرفت قضاء املرتكزات به عن هذه الصورة، 
ألن انتهـاك حرمة الشـارع األقدس بصنعها إنام تكـون بلحاظ كوهنا آلة يعىص هبا، ال 

(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:١٠٣ من أبواب ما يكتسب به حديث:٤.
(٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٥٩ من أبواب ما يكتسب به حديث:٤، ١٠.



وأخذ األجرة عليها(١). بل جيب إعدامها(٢)
بدون ذلك.

كام ال يبعد انرصاف النصوص اخلاصة التي استفيد منها حرمة صناعة بعضها 
ـ كاألصنام والصلبان والشطرنج ـ إىل تعرض ما يصنع ألن يستعمل فيام وضع له من 

الوجه املحرم املعهود، فهي حمرمة الصنع بام أهنا آلة للحرام، ال بذاهتا.
نعـم إذا لـزم من صنعهـا ترويج احلرام والتشـجيع عليه وإعـزازه تعني حتريم 
صنعها، كام لو أريد عرضها يف املعارض العامة للدعاية أو لتمجيد من كان يستعملها 
أو نحـو ذلك، حيث ال إشـكالـ  تبعاً للمرتكـزات املترشعيةـ  يف حرمة ذلك. بل هو 
نحـو من االسـتعامل هلا بالوجـه املحرم، وإن مل يكن اسـتعامالً هلا فيـام وضعت له من 

وجوه احلرام. فتأمل.
(١) بال إشـكال ظاهر. إذ بناءً عىل حرمة عملها ـ كام تقدم ـ يكون أكل مقابل 
احلـرام، وهـو أكل لـه بالباطل، كام يظهـر مما تقدم يف آخر املسـألة. بل حتـى بناءً عىل 
عـدم حرمـة عملها، ألن انحصار الفائدة من العمـل باحلرام كافٍ يف صدق أكل املال 

بالباطل يف مقابله، نظري أكل املال يف مقابل األعيان املحرمة وإن مل حيرم صنعها. 
نعـم إذا مل يكن عملهـا مبنياً عىل تعرضها ألن يرتتب عليهـا احلرام ـ كام أرشنا 
، بل هو  آنفـاً ـ مل يبعد جواز أخذ األجرة عليها، لعـدم صدق أكل املال بالباطل حينئذٍ

كسائر األعامل املحللة. فالحظ.
(٢) كام يظهر من غري واحد، قال كاشف الغطاءP يف رشحه عىل القواعد: 
«فإنـه ال جيـوز عملـه، وال اسـتعامله، وال االنتفاع بـه، وال إبقاؤه، وال االكتسـاب به 
بجميـع وجوهه. مـن غري فرق بني قصد اجلهـة املحللة وغريها، وال بـني قصد املادة 

وقصد الصورة لظاهر اإلمجاع واألخبار». 
لكـن اإلمجـاع غري ظاهـر، لعدم حتريـر املسـألة يف كالم مجاعة، ولقـرب ابتناء 

٩٧ .................................................................. وجوب إعدام ما يكون آلة للحرام 
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ذكـر بعضهم لذلك عىل بعض الوجـوه االجتهادية التي ال تبلغ مرتبة احلجية، ال عىل 
 .Aاملفروغية عن احلرمة تعبداً، بنحو يعلم منه رأي اإلمام

وأمـا النصـوص فلـم أعثر عاجالً عـىل ما يدل عـىل ذلك رصحياً عـدا ما ورد 
مسـتفيضاً من تكسـري أمري املؤمننيA لألصنام التي عىل ظهر الكعبة الرشيفة بأمر 
النبي7. وهو قضية يف واقعة قد تبتني عىل اإلعالن عن إزهاق الباطل ـ الذي كانت 
األصنام شـعاراً له ـ وظهور التوحيد، نظري تكسري النبي إبراهيمA لألصنام تنبيهاً 
عىل عجزها وعدم أهليتها للعبادة. وكذا حمو الصور التي يف املسجد احلرام عام الفتح، 

مع عدم بنائهم عىل وجوب إتالف الصور.
وأما االستدالل عليهـ  كام يظهر من شيخنا األعظمP وغريهـ  بأن فيه حسامً 
ملادة الفسـاد. فهـو موقوف عىل عموم وجوب حسـم مادة الفسـاد، وهو غري ظاهر، 
كيـف؟ والزمـه وجوب إتالف ما يعلم بل حيتمل ترتـب احلرام عليه وإن كان صاحلاً 

لغريه، وال يظن بأحد البناء عىل ذلك.
ومثلـه دعو: أن حرمـة صنعها وإجيادها يسـتلزم عرفاً حرمـة إبقائها، لعدم 
خصوصية اإلحداث يف اجلهة املوجبة للتحريم، وهي انتهاك حرمة الشارع األقدس. 
وليسـت هي كحرمـة التصوير قائمة ـ تبعـاً لظاهر أدلتها ـ بنفـس العمل من دون أن 

تستلزم مبغوضية وجود الصورة.
الندفاعها بأن انتهاك حرمة الشارع األقدس بصنعها إنام هو بلحاظ إفضائه إىل 
ترتب احلرام عليها، وذلك إنام يقتيض حرمة تعريضها لرتتب احلرام بعد وجودها، ال 

مبغوضية وجودها من دون ذلك.
ومـن هنا كان الظاهـر اختصاص وجوب اإلتـالف بام إذا كان اليشء شـعاراً 
للباطـل بحيـث يكون بقاؤه سـبباً لرتوجيه وتقويته وعزته، حيث ال إشـكال بمقتىض 

املرتكزات املترشعية يف وجوب منع ذلك مع اإلمكان، كام سبق.
أمـا يف غـري ذلك فال دليل عىل وجـوب اإلتالف. غاية األمـر حرمة تعريضها 



ولو بتغيري هيئتها(١). وجيوز بيع مادهتا ـ من اخلشـب والنحاس واحلديد ـ 
بعـد تغيري هيئتها(٢)، بل قبله(٣)، لكن ال جيوز دفعها إىل املشـرتي إال مع 
لتسـتعمل بالوجـه املحـرم، كـام ذكرنـا، لعـني ما سـبق يف وجـه حرمة صنعهـا، ألن 
موضوعه ـ كام سـبق ـ صنعها مقدمة لتعريضها لالستعامل املحرم، وحرمته إنام تكون 
ملقدمية الصنع للتعريض املذكور املسـتلزم حرمة التعريض نفسـه. ولذا ال يظن بأحد 

البناء عىل جواز إعادهتا أو بذهلا ملن يستعملها يف احلرام.
نعـم لـو توقف املنع مـن تعريضـه ألن يرتتب عليه احلـرام عىل إتالفـه، لعدم 
املقدرة عىل املنع املذكور مع وجوده مل يبعد وجوب اإلتالف جتنباً للتعريض املذكور. 

فتأمل. 
وبذلـك يظهـر عدم وجـوب اإلتـالف يف حق األجنبـي الـذي مل يصنعها ومل 
يكـن له دخل يف تعريضها ألن يرتتـب عليها احلرام. إال أن يرتتب عليه حكم ثانوي، 
كالنهـي عن املنكر، واجلهاد ضد الكفر والضـالل، ونحو ذلك مما ال يطرد يف مجيع ما 

يرتتب عليه احلرام.
هذا وظاهر كالم سـيدنا املصنفP أن وجوب اإلتـالف لتجنب التعرض 
للحرام، ال مطلقاً ولو مع املنع من ترتب احلرام عليها، كام يناسبه ما يأيت منه من جواز 
بيعها وتسـليمها للمشـرتي قبـل تغيري صورهتا مـع الوثوق بمنع املشـرتي من ترتب 

احلرام عليها.
(١) لكفاية ذلك يف املطلوب، وهو منع ترتب احلرام عليها.

(٢) بـال إشـكال. لعدم كونه بيعـاً لآللة التـي يرتتب عليها بل للـامدة. وجمرد 
كوهنا سـابقاً باهليئة اخلاصة ال يوجب سـقوطها عن املالية، وال غري ذلك مما قد يساق 

مانعاً من البيع.
(٣) سـبق مـن كاشـف الغطـاءP أن ظاهر اإلمجـاع واألخبار عمـوم املنع 
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لصوريت قصد املادة وقصد الصورة. وهو الذي أستظهره يف مفتاح الكرامة.
لكن ال جمال لالستدالل باإلمجاع بعد ما سبق، وبعد ما عن موضع من التذكرة 
مـن جـواز بيعها إذا كان ملكسـورها قيمة وباعها صحيحة لتكرس وكان املشـرتي ممن 

يوثق بديانته. ووافق عليه يف الرياض وحمكي الكفاية واحلدائق.
وكيـف كان فبيـع آالت احلـرام: تـارة: يبتني عـىل النظر ملوادها مـن دون نظر 
هليئاهتـا بحيـث لـو كانت اهليئة عـىل خالف مـا كان يتوقع حني البيـع، أو غريت قبل 
التسـليم، مل خيرج عن مقتىض املعاملة، نظري بيع الصنم من اخلشـب بام أنه خشب يراد 

حرقه أو نرشه، وبيع صليب الذهب بام هو ذهب يراد صياغته خلخاالً ونحو ذلك.
وأخـر: يبتنـي عـىل النظـر للهيئـة حمضـاً مـن دون نظر للـامدة، لعـدم املالية 
ملكسورها كالصنم والصليب واملزمار من الزجاج، أو مع النظر للامدة، لكون املكسور 
ذا قيمـة كاألمـور املذكورة املتخذة من الذهب أو األحجـار الكريمة التي هلا مالية مع

تغيري اهليئة.
والصورة الثانية عىل وجهني:

األول: أن يبتني احرتام اهليئة عىل تعرض املبيع لالنتفاع به بالوجه املحرم الذي 
عدّ له هبيئته اخلاصة. يُ

الثاين: أن يبتني احرتام اهليئة عىل أمر آخر، كرشاء هذه األمور بام أهنا من اآلثار 
القديمـة التـي هيتم هذه األيام باقتنائها، أو بام أن كرسها يوجب نقصان قيمتها، كام يف 
األحجـار الكريمة التي يكون كربهـا موجباً لزيادة قيمتها، فاحلجر الواحد الذي يزن 
قرياطني أغىل من حجرين يزن كل واحد منهام قرياطاً، أو لغرض شـخيص غري حمرم، 

ككون هيئة الصليب تناسب حاجته يف البناء وغري ذلك. فالصور ثالث.
واملتيقـن من دليل املنع من البيع هو الصـورة الثانية التي يكون فيها البيع مبنياً 
عـىل احرتام اهليئة من أجل تعرض املبيـع لرتتب احلرام املقصود منه نوعاً عليه، حيث 
ال ريب يف كون أكل الثمن يف مقابله أكالً له بالباطل، ويف صدق بيع الشطرنج ونحوه 



عليه.
ودعـو: أنه مـع فرض مالية املادة بحيث يكون للمكسـور قيمة يتعني صحة 
البيـع فيام يقابل املادة، وبطالنه يف خصوص ما يقابـل اهليئة من الثمن. مدفوعة باملنع 
مـن انحـالل املعاملة املذكـورة بل ليس يف املقـام إال معاملة واحدة تقـوم باملادة ذات 
اهليئة بنحو تكون اهليئة مقومة للموضوع ومأخوذة فيه. وجمرد كون املادة ذات قيمة ال 
يوجب مقابلتها باملال بنفسـها يف قبال اهليئة، بحيث تنحل املعاملة إىل معاملتني تصح 

.أحدامها وتبطل األخر
وأمـا الصورتان األخريان، فالظاهر قصور وجه املنع عنهام، حيث ال إشـكال 
يف عدم صدق أكل املال بالباطل بعد عدم النظر للهيئة التي يؤد هبا احلرام يف األوىل 

وكون النظر هلا يف الثالثة من أجل أمر غري احلرام.
كـام أن النصـوص اخلاصـة تنرصف عن هاتـني الصورتني. فـإن املنرصف من 
النهي عن بيع الشـطرنج بيعه بام هو آلة يؤد هبا احلرام املعهود، حسـامً ملادة الفسـاد، 
وال يتنـاول الصورتني املذكورتني اللتني تشـرتكان يف عدم االهتامم بحفظ الصورة يف 

طريق أداء احلرام.
وقـد يناسـب ذلك مـا ورد من حرمـة بيـع اجلاريـة املغنية(١)، حيـث يصعب 
البنـاء عـىل بيعها مطلقاً ولـو بلحاظ بقية منافعها املهمة من دون نظـر ملنفعة الغناء، إذ 
ال إشـكال يف عـدم خروجهـا عن كوهنا ماالً يمكـن االنتفاع به يف وجـوه احلالل من 
االستمتاع واالستخدام ونحومها، فكيف يمكن البناء عىل حرمة بيعها بلحاظ املنافع 
املذكـورة؟! فالبد من تنزيل النهي عن بيعها عـىل البيع املنظور فيه صفة الغناء مقدمة 

(١) راجع وسائل الشيعة ج:١٢ باب:١٦ من أبواب ما يكتسب به.
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الوثوق بأن املشـرتي يغريها أو يمنعها من أن يرتتب عليها الفسـاد(١)، أما 
مع عدم الوثوق بذلك فالظاهر جواز البيع(٢)، وإن أثم برتك التغيري(٣) مع 
انحصار الفائدة يف احلرام، أما إذا كانت هلا فائدة ولو قليلة مل جيب تغيريها(٤).
(مسـألة١٠): حتـرم(٥) وال تصـح املعاملـة بالدراهـم اخلارجة عن 

السكة(٦)
لالنتفـاع هبا فيـه بحيث يقتيض حفظ الصفة وزيادة الثمن مـن أجلها، نظري ما ذكرناه 

يف املقام. فالحظ.
(١) حيـث ال دليـل عـىل حرمة دفعها للمشـرتي حينئذٍ بعد ما سـبق من عدم 

وجوب إتالفها ولو بتغيري صورهتا مع األمن من ترتب احلرام عليها.
(٢) يعني: املبني عىل مالحظة املادة ال غري، والذي سبق انرصاف أدلة املنع عنه.

(٣) ملا سـبق عند الكالم يف عدم وجوب إعدام صورها من قضاء املناسـبات 
االرتكازية بحرمة تعريضها لتستعمل بالوجه املحرم، ولذا ال يظن بأحد جواز إعارهتا 

أو بذهلا ملن يتوقع منه استعامهلا يف احلرام.
(٤) يعني: فيجوز دفعها للمشـرتي وإن احتمل اسـتعامله هلـا بالوجه املحرم. 
لكن هذا إنام يتم فيام إذا كانت الفائدة املذكورة من فوائدها املنسـوبة هلا عرفاً، بلحاظ 
كوهنـا مطلوبة منها نوعـاً، حيث خترج حينئذٍ عن كوهنا مـن آالت احلرام، وتكون مما 

يصلح للوجهني، فيصح صنعها حينئذٍ وبيعها بلحاظ هيئاهتا.
أمـا إذا مل تكـن الفوائد القليلة كذلك، بل كانت فوائد شـخصية، فوجودها ال 
يكفـي يف جـواز تسـليم اآلالت املذكورة وبذهلا مـع كوهنا من آالت احلـرام املعدة له 
واملختصـة به عرفاً، لكوهنا عنواناً للجريمة حينئذٍ فبذهلا كصنعها مع تعرضها للحرام 

مظهر النتهاك حرمة املوىل. فالحظ.
(٥) يعنـي تكليفـاً، ملـا يـأيت يف املسـألة السادسـة والعرشين مـن حرمة الغش 



 . عموماً
(٦) كـام رصح بـه غـري واحد، والوجـه فيه: أن عنـوان الدرهم متقـوم بكونه 
مسـكوكاً للمعاملة من قبل من له ذلك، فمع عدم كونه كذلك خيرج عن كونه درمهاً 
وإن كان لـه ماليـة، فـإذا كان موضـوع املعاملة ثمنـاً أو مثمناً هو الدرهـم لزم ختلف 
. وكـذا احلال يف الدينار.  املوضـوع فتبطـل، كام لو باعه الـيشء عىل أنه بقرة فبان محاراً
وليـس عنـوان الدرهـم والدينار صفة كامليـة يف املوضـوع ـ كبياض الثـوب وصفاء 
الزجـاجـ  ليلـزم بتخلفه مع اجلهل اخليار مـن دون أن تبطل املعاملة حلفظ موضوعها 

وسالمة ركنها.
نعـم إذا مل يكـن عنـوان الدرهم أو الدينـار ركناً يف املعاملة، بـل جهة كاملية يف 
املوضـوع مل تبطـل املعاملـة بل يثبت اخليار ال غـري، كاللريات الذهبيـة اليوم حيث ال 
تباع بام أهنا دنانري يتعامل هبا، بل بام أهنا ذهب مسـكوك للزينة أو االدخار أو نحومها، 
وكوهنـا لـريات أصلية جهة كامل ال تتقـوم هبا املعاملة، فمع ظهـور عدم كوهنا أصلية
ـ حيث شاع هذه األيام سك الذهب بصورهتا ـ ال تبطل املعاملة، لعدم ختلف ركنها. 
وإنام تبطل املعاملة إذا مل تكن من الذهب، لكون الذهب مقوماً ملوضوع املعاملة وركناً 

. فيها حينئذٍ
(١) ال حاجـة للتقييد، فإن املعيار فيام سـبق عىل الغش يف البيع هبا وإن مل تكن 

معمولة للغش لتعارف استعامهلا ألمر آخر غري التعامل، كالتزيني.
. أما لو كان كلياً ودفعت بدالً عنه  (٢) يعني مع كون موضوع املعاملة شخصياً
ووفـاء بـه فال جمال لبطـالن املعاملة وال حلرمتها. غاية األمر عدم بـراءة الذمة بدفعها 
بدالً عن الكيل املسـتحق باملعاملـة، بل جيب تبديلها. والظاهـر خروجه عن موضوع 

املعمولـة ألجل غش النـاس(١)، فال جيوز جعلها عوضاً أو معوضاً عنه يف 
املعاملـة(٢) مـع جهل من تدفع إليـه. أما مع علمه ففيه إشـكال، واألظهر 

اجلواز(٣).
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.Pكالمه
(٣) لعـدم الغش فـال حترم تكليفاً، وألنه بعد العلـم باحلال ال تكون الدرمهية 

والسك للمعاملة مقومة للموضوع، لتبطل املعاملة بتخلفها.
نعـم يف معتـرب املفضل بن عمـر: «كنت عنـد أيب عبداهللاA فألقـي بني يديه 
دراهم، فألقى إيل درمهاً منها. فقال: ايش هذا؟ فقلت: سـتوق. فقال: وما السـتوق؟ 
فقـال: طبقتـني فضة وطبقة من نحـاس وطبقة من فضة. فقـال: اكرسها، فإنه ال حيل 
بيع هذا وال إنفاقه»(١) ويف خرب موسـى بن بكر: «كنا عند أيب احلسـنA وإذا دنانري 
مصبوبـة بـني يديه، فنظـر إىل دينار فأخذه بيده ثـم قطعه بنصفني. ثم قـال يل: ألقه يف 
البالوعـة حتى ال يباع يشء فيه غش»(٢). ويظهر منهام خصوصاً األول وجوب إتالفه 

وحرمة التعامل به مطلقاً ولو مع اإلعالم.
لكن يف معترب عيل بن رئاب: قال: ال أعلمه إال عن حممد بن مسلم: «قلت أليب 
عبداهللاA: الرجل يعمل الدراهم حيمل عليها النحاس أو غريه، ثم يبعها. قال: إذا 
بـنيّ ذلـك [الناس] فال بـأس»(٣)، ويف صحيـح عبد الرمحن بن احلجـاج: «قلت أليب 
عبداهللاA: اشـرتي اليشء بالدراهم فأعطي الناقص احلبة أو احلبتني. قال: ال حتى 

تبينه...»(٤). ومها رصحيان يف جواز البيع مع اإلعالم املانع من صدق الغش.
وربـام حتمل الروايتان األوليان الجلهام عىل صـورة عدم اإلعالم التي يتحقق 
معهـا الغش. لكنـه بعيد، لعـدم تضمنها حرمـة التعامـل بالدراهم املذكـورة ابتداء، 
ليحمـل عىل صورة عدم اإلعالم، وإنام تضمنا إتـالف النقد منعاً للتعامل به، وهو ال 

يناسب جواز التعامل به مع اإلعالم.
ومـن ثم فقد حيمـل اخلربان األوالن عىل اسـتحباب الكـرس أو اإلتالف منعاً 
للتعامـل هبـام، مع كراهة التعامـل حذراً من تعامل من يأخذمها هبـام بوجه الغش. كام 

(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:١٠ من أبواب الرصف حديث:٥.
(٢) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٨٦ من أبواب ما يكتسب به حديث:٥.

(٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٠ من أبواب الرصف حديث:٢، ٧.



بـل الظاهـر جواز دفـع الظامل هبا مـن دون إعالمه بأهنا مغشوشـة(١). ويف 
وجوب كرسها إشكال، وإال ظهر عدمه(٢).

(مسـألة١١): جيوز بيع السباع(٣)، كاهلر واألسد والذئب إذا كانت 
يمكن محل الثاين منهام عىل ما إذا انحرص االنتفاع بالنقد بوجه الغش، لعدم املالية له يف 
نفسه، فال يقبل به مع العلم بحاله، نظري النقود الورقية املزورة. فإنه هو املناسب ملورد 

اخلرب املذكور، حيث ال وجه إللقائه يف البالوعة لو كان له مالية يف نفسه لوال الغش.
وال يبعـد حينئـذٍ حرمـة بيعـه والتعامل به مطلقـاً حتى مع اإلعـالم، حيث ال 
يطلـب إال للحرام، فيكون أكل املال يف مقابله أكالً بالباطل، نظري آالت احلرام. ومن 

ثم ال يتوقف البناء عىل حرمته عىل حجية احلديث، ليشكل بضعف سنده. 
نعـم مع الوثوق بعدم ترتب احلـرام عليه جيوز التعامل به مع اإلعالم، نظري ما 
تقـدم يف آالت احلرام. وكذا إذا تعارف دفع الظامل به، بحيث كان من جهات االنتفاع 
بـه املعتـد هبا، خلروجه بذلك عن كونه مما خيتص االنتفاع به يف احلرام، بناءً عىل ما يأيت 

من جواز ذلك.
(١) ألن دفعـه هبـا ال يرجـع إىل أكل املـال يف مقابلهـا، ليكـون مـن أكل املال 
بالباطـل ويدخل يف األدلـة املتقدمة. كام ال دليل عىل حرمة غشـه تكليفاً يف مثل ذلك 
بعد أن مل يكن مستحقاً ألخذ املال. البتناء حرمة الغش عىل حرمة الطرف املغشوش، 
بحيث يستحق ماال غش فيه، وال تشمل الظامل غري املستحق ملا يأخذه، كام لعله ظاهر. 
غايـة األمر أنـه إذا أخذ الدراهم املذكـورة فقد يدفعها للغري عن جهـل بحاهلا أو عن 
عمـد، وال دليـل عىل وجوب منع ذلك، بحيث حيرم دفع املال له احتياطاً له، ملا سـبق 

يف املسألة التاسعة من عدم عموم وجوب حسم مادة الفساد.
(٢) كام يناسبه ما تضمن جواز التعامل هبا مما تقدم وبه خيرج عن األمر بكرسها 
يف معترب املفضل املتقدم. ولو فرض اسـتحكام التعارض بينهام كفى أصل الرباءة من 

بيع السباع........................................................................................ ١٠٥
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وجوب الكرس.
(٣) اختلفـت كلامهتم يف املقام، فمنهم من منع بيعها مطلقاً، ومنهم من اقترص 
عىل استثناء الفهود خاصة، ومنهم من أطلق استثناء اجلوارح، ومنهم من جعل املدار 
يف احلل واحلرمة عىل االنتفاع هبا وعدمه. ولعله عليه يبتني كالم األولني، لدعو أن 
املنافـع الثابتـة هلا غري معتد هبا مطلقاً، أو مع اسـتثناء الفهـود أو مجيع اجلوارح كالبزاة 
والصقـور، لصلوحهـا للصيد، الذي هو مـن املنافع املعتد هبا. كام ربـام يبتني عليه ما 
ذكـره بعضهـم من جواز بيعها مطلقـاً، لالنتفاع هبا ولو بمثل جلدها وريشـها. ولعل 
املتيقن منهم عدم جواز البيع مع عدم املنفعة املعهودة يف احليوان من أكل، أو استغالل 

بمثل احلمل أو حرث األرض أو نحومها.
: عىل توقف املالية عىل وجود املنفعة بالنحو املذكور. وكأن ذلك يبتني أوالً

: عىل اعتبار املالية يف املبيع أو العوضني. وقد سبق يف املسألة الرابعة املنع  وثانياً
من األول، وأن مالية اليشء منوطة بتنافس العقالء عليه، وهو ال يتوقف عىل االنتفاع 
بالنحـو املذكـور، فقد يتنافـس العقالء عىل اليشء ملحـض تعارف اقتنائـه، كالطوابع 
الربيدية املسـتعملة واألشـياء األثرية. ومنـه يف احليوانات ما تعـارف يف عصورنا من 
مجعهـا يف معارض عامة تعرف بحدائق احليوانات من أجل عرضها للمشـاهدين، أو 
خاصـة يف بيـوت املرتفني للرتفيـه بالنظر إليها. كام قـد يتنافس فيها من أجـل اقتنائها 
لإلطالع عىل خواصها والتعرف عىل طبائعها، أو إجراء التجارب عليها إىل غري ذلك 

مما ليس من سنخ االنتفاع املعهود باحليوان الذي هو مورد كالمهم.
وأما الثاين فقد سبق يف املسألة املذكورة االستدالل عليه بأن املالية يف العوضني 
مقومة ملفهوم البيع، وبأن املعاملة عىل ما ال مالية له سـفهية، وبأن أكل املال يف مقابله 

أكل للامل بالباطل. كام سبق منع الوجوه املذكورة بام يغني عن اإلعادة. فراجع. 
 Aعىل أنه قد تضمنت مجلة من النصوص جواز بيع السباع وجلودها، كقوله

(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:١٤ من أبواب ما يكتسب به حديث:٣.



هلا منفعـة معتد هبا(١). وكذا جيوز بيع احلرشات(٢) واملسـوخات(٣) إذا 
كانت كذلك، كالعلق الذي يمص الدم ودود القز ونحل العسـل والفيل.

يف معتـرب حممد بن مسـلم وعبد الرمحن: «وال بأس بثمن اهلـر»(١)، وصحيح العيص: 
«سـألت أبا عبـداهللاA عن الفهود وسـباع الطري هـل يلتمس التجـارة فيها؟ قال: 
نعم»(١)، وصحيح عيل بن جعفر عن أخيه: «سـألته عن جلود السباع وبيعها وركوهبا 
أيصلح ذلك؟ قال: ال بأس ما مل يسجد عليها»(٢). ويف معترب أيب خملد الرساج عن أيب 
عبـداهللاA: «فقال: أحدمها: إين رجل رساج أبيـع جلود النمر فقال: مدبوغة هي؟ 

قال: نعم. قال: ليس به بأس»(٣).
دّ يف معترب اجلعفريات من السحت ثمن جلود السباع(٤)، ونحوه مرسل  نعم عُ
دعائـم اإلسـالم(٥). مؤيداً بـام يف خرب حتف العقول قـال: «وأما وجوه احلـرام من البيع 
والرشاء فكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه من جهة أكله أو رشبه أو كسبه أو 
نكاحه أو ملكه أو إمساكه أو هبته أو عاريته أو يشء يكون فيه وجه من وجوه الفساد، 
نظـري البيع بالربـا، أو البيع للميتة أو الدم أو حلم اخلنزير أو حلوم السـباع من صنوف 
سـباع الوحوش والطري أو جلودها...»(٦). لكـن البد من اخلروج عنها بام تقدم، ولو 

. بحملها عىل الكراهة مجعاً
(١) ممـا تقـدم يظهر عدم احلاجة هلـذا الرشط. نعم البد من عـدم كون املنفعة 

الظاهرة هلا هي املنفعة املحرمة، كام يظهر مما تقدم يف املسألة الرابعة. 
(٢) خالفاً ملا رصح به مجاعة كثرية. ويظهر احلال فيها مما سـبق يف السـباع. إال 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٣٧ من أبواب ما يكتسب به حديث:١، ٥.
(٣) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٣٨ من أبواب ما يكتسب به حديث:١.

(٤) مستدرك الوسائل ج:١٣ باب:٥٣ من أبواب ما يكتسب به حديث:١.
(٥) مستدرك الوسائل ج:١٣ باب: ٣١ من أبواب ما يكتسب به حديث:٢. 

(٦) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٢ من أبواب ما يكتسب به حديث:١.

بيع احلرشات واملسوخات......................................................................... ١٠٧
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أما إذا مل تكن هلا منفعة كذلك فال جيوز بيعها وال يصح(١). 
(مسـألة١٢): املراد باملنفعة املحللة املجوزة للبيع(٢) الفائدة املحللة 
املحتاج إليها حاجة كثرية غالباً الباعثة عىل تنافس العقالء عىل اقتناء العني، 
سواءً أكانت احلاجة إليها يف حال االختيار أم يف حال االضطرار، كاألدوية 

والعقاقري املحتاج إليها للتداوي مع كثرة املرض املوجب لذلك.
أنه ليس فيها نصوص خاصة. 

(٣) الـكالم فيهـا ويف مجيـع ما حيـرم أكله هـو الـكالم يف السـباع. مضافاً إىل 
خصـوص ما ورد يف بيع عظـام الفيل واالنتفاع هبا، كمعترب عبد احلميد: «سـألت أبا 
إبراهيمA عن عظام الفيل حيل بيعه أو رشاؤه، الذي جيعل منه األمشاط؟ فقال: ال 

بأس. قد كان يل منه مشط أو أمشاط»(١)، وغريه.
نعم عدّ يف معترب اجلعفريات املتقدم(٢) من السحت ثمن القرد، ويف خرب مسمع 
عن أيب عبداهللاA: «قال: إن رسـول اهللا7 هنى عن القرد أن يشرت وأن يباع»(٣). 
وال يبعـد البناء عىل ما تضمنه، لعدم وضوح ما خيرج عنه ويلزم بحمله عىل الكراهة. 
وجمرد اشتامل معترب اجلعفريات عىل مثل ثمن جلود السباع مما يتعني محله عىل الكراهة 

ال يكفي يف ذلك. كام لعله ظاهر.
(١) الظاهـر أن العطـف تفسـريي، وأن املراد بعـدم اجلواز احلرمـة الوضعية 
ال التكليفيـة، إذ ال منشـأ للحرمـة التكليفيـة. بل مما سـبق يظهر عـدم الوجه للحرمة 

. الوضعية أيضاً
، وكانت  (٢) ملا كان اعتبار املنفعة املحللة عندهم من أجل صريورة اليشء ماالً

(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٣٧ من أبواب ما يكتسب به حديث:٢.
(٢) مستدرك الوسائل ج:١٣ باب:٥ من أبواب ما يكتسب به حديث:١.

(٣) وسائل الشيعة ج: ١٢ باب:٣٧ من أبواب ما يكتسب به حديث:٤.



املاليـة بتنافس العقالء بحيث يبذلون يف مقابله املال، فجعل املعيار عىل التنافس أوىل، 
ألنه أيرس إدراكاً من حتديد مقدار املنفعة.

بل سـبق أن التنافـس واملالية ال يتوقفان عىل كون الـيشء ذا منفعة وفائدة، بل 
يكفي حتقق الغرض النوعي باقتنائه ولو من أجل تعارف ذلك. نعم ال يكفي يف املالية 
اهتامم شخص أو أشخاص قليلني باقتنائه ألغراض شخصية ال تقتيض تنافس عموم 

العقالء فيه.
(١) تقـدم الـكالم يف ذلـك منهP ومنّـا مفصـالً يف خامتة كتـاب الطهارة. 
وعمـدة الوجـه يف ذلك: أن بيعها إنام حيرم مع انحصـار الفائدة فيها يف احلرام، وذلك 
إنـام يتم بالبناء عىل حرمة التزيني هبـا واقتنائها، وال دليل عىل ذلك، لظهور النصوص 
يف حرمـة اسـتعامهلا بالوجـه الذي تعد له اآلنيـة، والتزيني ليس من ذلـك، فضالً عن 

مطلق االقتناء.
ومـن ثم يتعني البناء عىل حليتهام، وحلية صنع اآلنية وبيعها من أجلهام، لعدم 

انحصار الفائدة فيها يف احلرام إذا تعارف االهتامم باقتنائها أو التزيني هبا. فراجع.
(٢) كـام يف التذكـرة والقواعـد والـدروس وظاهـر الرشايع واملسـالك وعن 
غريهـا، ويـأيت مـن املبسـوط يف املـرشك. وربام ينسـب لـكل مـن أطلق املنـع من بيع 
املصحف الرشيف. لكنه يشكل بأن الظاهر ممن أطلق املنع من بيع املصحف الرشيف 
حرمـة خصـوص البيع بعنوانه، دون أصـل متلكه، بل ال ريب يف جواز متلك املسـلم 
لـه بصنعـه يف ملكـه، أو بنقله مللكه من غريه بوجه آخر غري البيـع من هدية أو غريها. 
أمـا مـن منع بيعه عىل الكافر فظاهرهمـ  تبعاً السـتدالهلمـ  املنع من متلكه له من دون 

(مسـألة١٣): املشهور املنع عن بيع أواين الذهب والفضة للتزيني أ و 
ملجرد االقتناء. واألقو اجلواز(١).

(مسـألة١٤): حيرم وال يصح بيع املصحف الرشيف عىل الكافر(٢)

١٠٩ .......................................................................... بيع املصحف عىل الكافر
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خصوصية للبيع.
وكيف كان فقد يستدل هلم بوجوه:

األول: فحو ما دلّ عىل عدم متلك الكافر للمسلم، ألن املصحف أشد حرمة 
من املسلم.

ويشـكل ـ بعد تسـليم عدم متلك الكافر املسـلم ـ بأن متلك اإلنسان الذي هو 
حـرّ بطبعـه يبتني عىل إذاللـه وتوهينه، بخالف متلـك اجلامدات التـي منها املصحف 
الرشيف، فإهنا ال تبتني عىل ذلك، ألهنا من شـأهنا التبعية لإلنسان، بل اهتامم اإلنسان 

بتملكها وحتصيلها موجب لنحوٍ من العزةّ هلا واالحرتام.
الثـاين: النبوي: «اإلسـالم يعلو وال يعـىل عليه»(١). وفيه ـ مـع ضعف النبوي 
املذكور، لعدم ثبوت روايته مسنداً من طرقنا ـ: أن ملك الكافر املصحف ال ينايف علوّ 
اإلسـالم، بل قد يناسـبه، بلحاظ ابتناء متلكه غالباً عىل االهتامم به واحرتامه، وظهور 

حجة اإلسالم عليه به.
الثالث: أن متلكه له مسـتلزم لتنجسـه، للعلم العادي بمسـه لـه برطوبة. وفيه

ـ بعد تسـليم نجاسـة الكافر ـ: أنه ال يظن بذلك، فضالً عن أن يعلم به. نعم ال ريب 
يف أنه كثرياً ما يكون معرضاً لذلك، وهو حاصل يف بيعه عىل املسـلم أيضاً، خصوصاً 

إذا مل يكن متحرزاً عن النجاسات.
الرابـع: أن املصحـف الرشيف يتعرض عنده للهتـك والتوهني، ألنه ليس من 

شأنه جتنب ذلك معه بعد عدم اعتقاده بحرمته. ويندفع بعدم اطراد ذلك.
مضافـاً إىل اإلشـكال يف الوجهـني األخريين تارة: بأن جمـرد ترتب احلرام عىل 
املعاملة ال يسـتلزم عدم مرشوعيتها تكليفـاً وال وضعاً، ولذا يأيت يف جواز بيع العنب 
. وأخر: بأن ذلك إنام يقتيض عدم متكينه من املصحف الرشيف مع  ممـن يصنعه مخراً

احتامل ترتب احلرام عليه، ال عدم متلكه له.
(١) وسائل الشيعة ج: ١٧ باب:١ من أبواب موانع اإلرث من كتاب املرياث حديث:١١. 



ودعو: أن حمل كالمهم هو البيع الذي يبتني عىل التسليم، ال مطلق البيع من 
دون تسليم. ممنوعة، كام يظهر مما يف املبسوط والرشايع. قال يف األول يف أواخر كتاب 
اجلهاد: «واملرشك ممنوع من رشاء املصاحف إعزازاً للقرآن، فإن اشرت مل يصح البيع. 
 ويف الناس من قال: يملكه ويلزم الفسخ. واألول أصح». وقال يف الثاين: «إذا اشرت
الكافـر مصحفـاً مل يصح. وقيـل: يصح ويرفع يده. واألول أنسـب بإعظـام الكتاب 

العزيز»، لظهورها يف املنع من البيع ولو من دون تسليط عليه.
نعم قد يظهر من كالمهام املفروغية عن عدم جواز تسليط الكافر عىل املصحف 
الرشيـف، وأن اخلـالف إنـام هـو يف صحة بيعـه وعدمه. وحينئـذٍ قد يدعـى أن عدم 
، ألن أظهر آثار البيع جواز تسـليطه عليه منـاف عرفاً لصحة البيع، وإن مل ينافه عقـالً

عرفاً السلطنة.
لكنـه غـري ظاهر، فإن جمرد تعرضهـامP للقولني املذكوريـن من دون تعيني 
القائل ال يسـتلزم املفروغية عن عدم جواز التسـليط بني الكل، بحيث ترجع لإلمجاع 
الصالـح لالسـتدالل، وتنهـض بإثبـات عـدم جـواز تسـليط الكافر عـىل املصحف 

الرشيف، وتكون دليالً عليه، لينتقل منه لالزمه لو تم، وهو بطالن البيع.
بـل يصعب جداً البناء عىل خروج املصحف الرشيف عن ملك الكافر لو كتبه 
بنفسـه أو كتب له يف قرطاس يملكـه، وإذا أمكن ملكه له يف مثل ذلك أمكن متلكه له 

بمثل الرشاء، واحتاج املنع إىل دليل خاص، وهو مفقود.
ومـن ثـم يتعني جـواز بيع املصحف عـىل الكافر ومتلكـه له، وتسـليطه عليه. 

ألصالة الرباءة، ولنفوذ البيع والتمليك، بمقتىض عمومات النفوذ.
ـ  يف فصـل حكم ما يغنم  ويناسـب ذلـك يف اجلملـة ما يف املبسـوط، حيث عدّ
ومـا ال يغنـم ـ من مجلة الغنائـم املصاحف وكتب علـوم الرشيعة، مع أهنـا لو مل تكن 
مملوكـة هلم مل تكن من الغنائم، بل تكـون من املباحات األصلية أو من جمهول املالك. 

فالحظ.

١١١ .......................................................................... بيع املصحف عىل الكافر
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ثـم إن يف املقـام فروعاً كثرية يف تعميم احلكم ألبعاض املصحف، وما يشـتمل 
عـىل القرآن من الصحف والكتب، وإحلاق كتب احلديث والفقه ونحوها ـ مما خيتص 
باملسـلمني، بـل مطلق املقدسـاتـ  به. وال جمـال إلطالة الكالم فيهـا بعد عدم ثبوت 
حرمـة بيع املصحف عـىل الكافر، وعدم وضوح دليله، وبعد مـا هو املعلوم من لزوم 
الرجوع مع الدليل اللفظي إلطالقه، ومع عدم اإلطالق فيه أو كون الدليل لبياً يتعني 

االقتصار عىل املتيقن يف الشبهة احلكمية، فضالً عن املوضوعية.
(١) كـام هـو مقتىض بعـض الوجوه السـابقة أو مجيعهـا. وإن عرفت ضعفها. 
بـل يصعب جداً البناء عىل عدم جواز متكينـه من املصحف الرشيف بمثل العارية مع 
الوثـوق بعدم تعديه وهتكـه حلرمته، خصوصاً إذا كان غرضه التدبر فيه واالسـتفادة 
منه، والسيام إذا كان ذلك أبلغ يف قيام احلجة عليه عند التخاصم أو احتمل كونه سبباً 

. يف هدايته لإلسالم. إلباء املرتكزات للمنع جداً
(٢) قـال يف النهايـة: «وال بأس بـرشاء املصاحف وبيعها والتكسـب هبا، غري 
أنـه ال جيوز بيع املكتوب، بل ينبغي له أن يبيع اجللد والورق». وقريب منه يف التذكرة 
والقواعد والدروس. ولعله إليه يرجع ما عن غريهم من إطالق حرمة بيع املصحف، 
كام قد يرجع إليه ما يف الرسائر من حتريم بيع املصاحف إذا كان ذلك يف املكتوب. ويف 

مفتاح الكرامة: «للكتاب واألخبار الكثرية»، وسبقه لنظري ذلك يف جامع املقاصد.
وكأن مرادمهـا بالكتـاب مـا تضمـن مـن اآليـات الرشيفـة الذم ملن يشـرتون 
. لكن الظاهـر أنه أجنبي عام نحن فيـه، بل املراد به  بآيـات اهللا أو بالكتـاب ثمنـاً قليالً
كتـامن ما تضمنه الكتاب مـن عالمات النبي7 وتصديقه وسـائر املعارف احلقة، أو 
اإلعراض عنه، أو حتريفه وتفسريه عىل غري وجهه، من أجل األطامع املادية واملكاسب 

الدنيوية.
وأما األخبار فهي عىل طوائف:

وكذا متكينه منه(١). بل األحوط وجوباً حرمة بيعه عىل املسلم(٢).



األوىل: مـا تضمن النهي عن بيع الورق الـذي فيه القرآن مكتوب، وهو رواية 
سـامعة بـن مهران: «سـمعت أبا عبداهللاA يقـول: ال تبيعوا املصاحـف، فإن بيعها 
حـرام. قلت: فام تقول يف رشائها؟ قال: اشـرت منه الدفتـني واحلديد والغالف. وإياك 
أن تشـرتي منـه الـورق وفيه القـرآن مكتـوب، فيكون عليـك حراماً وعـىل من باعه 

.(١)« حراماً
والتعبري عنها يف كالم شـيخنا األعظمP باملوثقة غريب بعد اشـتامل سندها 
عـىل أيب عبـداهللا الـرازي عن أيب احلسـن عيل بن أيب محـزةـ  كام يف املطبـوع حديثاً من 
التهذيب ـ ومها ضعيفان، أو عىل أيب عبداهللا الزراري عن احلسـن بن عيل بن أيب محزة 
ـ كام يف املطبوع حديثاً من الوسائل ـ واألول جمهول، بل الظاهر أنه تصحيف، والثاين 

ضعيف.
الثانيـة: مـا تضمـن النهي عـن بيـع املصحـف، أو كتـاب اهللا، والرتخيص يف 
بيـع الـورق والدفتني وغريها، كموثق سـامعة عـن أيب عبداهللاA: «سـألته عن بيع 
املصاحف ورشائها. فقال: ال تشـرت كتاب اهللا، ولكن اشرت احلديد والورق والدفتني. 
وقل: اشـرتي منك هذا بكذا وبكذا»(٢)، وموثق عبداهللا بن سـليامن: «سـألته عن رشاء 
املصاحـف فقال: إذا أردت أن تشـرتي فقل: اشـرتي منك ورقـه وأديمه وعمل يدك 

بكذا وكذا»(٣)، ونحومها غريمها.
الثالثـة: مـا أطلق فيـه جواز رشاء املصحـف، كصحيح أيب بصري: «سـألت أبا 
عبـداهللاA عـن بيع املصاحف ورشائها، فقـال: إنام كان يوضع عنـد القامة واملنرب. 
قـال: كان بني احلائط واملنرب قيد شـاة ورجل وهو منحرف فـكان الرجل يأيت فيكتب 
البقرة، وجييء آخر فيكتب السـورة. كذلك كانوا، ثم إهنم اشـرتوا بعد ذلك. فقلت: 
فـام تـر يف ذلك؟ فقال: أشـرتيه أحـب إىل من أن أبيعـه»(٤). ونحـوه موثق روح بن 

(١) ، (٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٣١ من أبواب ما يكتسب به حديث:١١، ٢، ٦.
(٤) ، (٥) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٣١ من أبواب ما يكتسب به حديث:٨، ٤.

١١٣ .......................................................................... بيع املصحف عىل املسلم
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عبد الرحيم(٥)، وخرب عنبسـة الوراق: «سـألت أبا عبـداهللاA فقلت: أنا رجل أبيع 
املصاحـف، فـإن هنيتني مل أبعها. فقال: ألسـت تشـرتي ورقاً وتكتب فيـه؟ قلت: بىل 

وأعاجلها. قال: ال بأس هبا»(١).
أما الطائفة األوىل فهيـ  مع ضعفهاـ  ال تناسب نصوص الطائفة الثانية الكثرية 
العدد املشتملة عىل ما هو معترب السند، وقد أفتى األصحاب بمضموهنا، فقد سبق من 
الشيخP وغريه الترصيح بجواز بيع الورق. بل لعله ال قائل بعدم جواز بيع الورق، 
ألنـه وإن كان هو الظاهر بدواً من النهي عن بيع املصحف، إال أن ترصيح من عرفت 
بذلـك مـع ترصحيهم بجواز بيع الورق يمنع من الوثوق بمقتىض اإلطالق املذكور يف 

كالم غريهم لو حصل. فالبد من طرح الطائفة األوىل أو محلها عىل الكراهة.
وأما محل الطائفة الثانية عىل رشاء الورق قبل أن يكتب به عىل أن يكتب به كي 
ال تنـايف الطائفة األوىل. فهو تكلف تأباه النصـوص املذكورة لورودها لبيان ما يؤدي 
نتيجة بيع املصحف الشخيص ذو الورق والدفتني واحلديد املتشخصة، ال لبيان طريق 

حتصيل املصحف، وإال فتحصيله بطريق االستئجار أيرس وأبعد عن التكلف.
وجمـرد التنصيص يف غـري واحد منها عىل دخول عمل اليـد يف املبيع ال يقتيض 
ذلك. لعدم ظهوره يف إرادة العمل غري احلاصل، لينرصف إىل الرشط أو اإلجارة، بل 

العمل احلاصل، فيتعني محل رشائه عىل رشائه بلحاظ أثره.
وأمـا الطائفة الثانية فهي ظاهرة يف لـزوم جتنب بيع املصحف بعنوانه تأدباً، بل 
يكون البيع للورق الذي كتب فيه املصحف بام هو ورق خاص ذو أثر خاص، كام هو 
املناسـب ملـا تضمنه غري واحد مـن هذه النصوص من دخول عمـل اليد يف املبيع، كام 
. بل هو بيع  سـبق. فهـو حكم صوري تأديب ال يفرق عن بيع املصحـف عمالً وال أثراً

للمصحف ال بعنوان كونه مصحفاً، بل بعنوان كونه ورقاً معموالً بالوجه اخلاص.
ولـذا جيب عـىل البايـع املحافظة عىل اخلـط، وال حيل له حمـوه أو التالعب به، 

(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٣١ من أبواب ما يكتسب به حديث:٥.



وليـس هو كبيع الصليب بام هو ذهب أو خشـب قـد ال يبتني عىل حفظ هيئته، عىل ما 
تقدم توضيحه يف املسـألة التاسـعة. كام أنه لو كان اخلط معيباً أو ناقصاً كان للمشرتي 
اخليار، ألن املصحف وإن مل يؤخذ عنواناً للمبيع، إال أنه مورد الغرض احلقيقي الذي 
تبتنـي عليه املعاملة لباً، فهو كالرشط الضمنـي يتعني ثبوت اخليار بتخلفه. وباجلملة: 

. البيع بحقيقته بيع للمصحف إن مل يكن بصورته كذلك تأدباً
بـل ال يبعـد البنـاء عىل ذلك حتـى بناءً عىل عدم جـواز بيع الـورق، الذي هو 
مقتىض الطائفة األوىل، ألن الورق بخصوصيته املقصودة باألصل مرشوط يف املعاملة 
ضمنـاً وتبعاً لبيع احلديـد والدفتني، فيكون النقص يف تلك اخلصوصية موجباً لثبوت 
خيـار ختلـف الرشط، وال فرق بينه وبني بيع املصحـف، إال يف كون املصحف بعنوانه 

مملوكاً فيه تبعاً بمقتىض الرشط الضمني، ويف بيع املصحف مقوماً للمبيع.
وأمـا الطائفة الثالثة فهي ظاهرة يف جواز بيع املصحف بعنوانه من دون حاجة 
لتكلـف ما سـبق يف الطائفتـني األوليـني. وأما ما ذكره شـيخنا األعظـمP من أن 
ظهورها يف ذلك إنام هو بلحاظ السكوت عن كيفية البيع يف مقام البيان، فال تعارض 

ما تقدم من األخبار املتضمنة لبيان كيفية البيع.
ففيه: أنه ال مثري للسـؤال عن بيع املصحف الرشيف إال شـبهة احرتامه وكونه 
أجل من أن يباع التي عليها تبتني النصوص املتقدمة، فعدم التنبيه يف هذه الطائفة عىل 
التكلـف الذي تضمنته تلك النصـوص والذي يبتني عىل التهـرب من بيع املصحف 
موجـب لقـوة ظهورها يف جـواز البيع بالنحو املتعارف املسـؤول عنـه، بحيث تكون 
كالرصحيـة يف ذلـك، وال يمكـن محلهـا عىل البيـع بالوجه الـذي تضمنتـه النصوص 
. والسـيام مع  املذكـورة مجعـاً معها، فإن اجلمع بذلك ليـس عرفياً، بل هو ردّ هلا عرفاً
ظهـور الصحيـح واملوثق من الطائفـة الثالثة يف الفرق بني البيـع والرشاء، وأن األول 
أوىل بالـرتك، مـع أنه ال منشـأ لذلـك إذا ابتنـت املعاملة عـىل التكلف املذكـور الذي 

ول، لعدم الفرق معه بني البيع والرشاء. تضمنته النصوص األُ

١١٥ .......................................................................... بيع املصحف عىل املسلم
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ومـن ثم يتعني اجلمع بني النصوص بحمل نصـوص املنع عىل الكراهة، فام ال 
كراهـة فيـه هو بيع غري الورق من اجللـد والدفتني، بحيث يكون الـورق تابعاً للمبيع 
ال جـزءاً منـه. مـع البناء عىل كراهة بيـع ورشاء الورق املكتوب، ولـو ال بعنوان كونه 
مصحفـاً، عمالً بالطائفة األوىل. وأشـد منه كراهة بيـع ورشاء املصحف بعنوان كونه 
مصحفاً، عمالً بالطائفة الثانية، مع كون البيع أشـد كراهة من الرشاء، كام هو مقتىض 

الترصيح يف بعض نصوص الطائفة الثالثة بأن الرشاء أحب من البيع.
إن قلت: ال جمال للتعويل عىل خرب عنبسة من الطائفة الثالثة جلواز بيع املصحف 
. وأمـا الصحيح واملوثق فهام إنام يدالن عـىل جواز الرشاء، وال  بعنـوان كونه مصحفاً
يـدالن عـىل جواز البيـع، ألن كون الرشاء أحب منه ال يدل عىل جـوازه، إذ ال يراد به 
التفضيـل احلقيقي، وإال كان مقتضاه اسـتحباب البيع وأفضليـة الرشاء منه، بل املراد 
منه جمرد كون الرشاء أهون، وهو أعم من جواز البيع، فال خمرج عن ظهور النصوص 

ول يف حرمته. األُ
قلـت: التعبري املذكور ظاهر يف جواز األمرين. والسـيام مع كون السـؤال عن 
البيـع والـرشاء معاً املناسـب لبيـان حكمهام معـاً، وحيث ال إشـكال يف عدم هنوض 
اجلواب املذكور ببيان حرمة البيع تعني كونه مسوقاً لبيان جوازه. خصوصاً وأن شدة 
االرتبـاط بـني البيع والـرشاءـ  حيث ال فرق بينهام إال يف نحو انتسـاب الفعل الواحد 
للطرفـني ـ ال يناسـب عرفـاً حلية أحدمها وحرمـة اآلخر، بل هو غـري معهود يف غري 

املقام. فال خمرج عام ذكرنا.
هـذا وقد أيد يف اجلواهر اجلواز برضورة الدين عىل جواز بيع الكتب املتضمنة 
لآليـات وإن كثـرت، مـع أن مـدرك املنع لو صح لـكان عامـاً، إذ ال خصوصية له يف 
املصحف. والسـيام مع ما يف غري واحد من نصوصه من النهي عن بيع كالم اهللا تعاىل 

أو الكتاب أو الورق وفيه القرآن مكتوب.
لكنه يشكل بالفرق يف منافاة البيع الحرتام القرآن بني كون املكتوب متمحضاً 



فيـه، بحيث يكون القرآن عنوانـاً له، وكونه يف ضمنه تابعاً له، حيث يكون املبيع عرفاً 
يف الثـاين كتاباً غري القرآن. ورواية سـامعة املتقدمة يف الطائفـة األوىل منرصفة لألول، 

ولو بضميمة الرضورة املذكورة. وال أقل من عدم وضوح شمول إطالقها للثاين.
وأظهـر منها نصوص الطائفة الثانية، ألن موضـوع النهي فيها رشاء كتاب اهللا 
تعـاىل وبيع املصاحف ورشائهـا، وبيع الكتب املتضمنة لآليات ليـس بيعاً لكتاب اهللا 

تعاىل وللمصحف بعنوانه، بل هو بيع له ضمناً يف كتاب معنون بعنوان آخر.
نعـم ال ينبغـي التأمل يف شـمول نصوص املقام ألبعـاض املصحف الرشيف، 
لعموم اجلهة االرتكازية املشـار إليها لذلك، كام يناسبه ما يف صحيح أيب بصري وموثق 
روح من التعرض لكتابة البعض عند السؤال عن حكم بيع املصحف ورشائه. فالحظ.

ومثلـه مـا قد يدعى من لزوم رفـع اليد عن نصوص الطائفـة الثالثة أو تأويلها 
بعـد فتو من سـبق باملنع، عمالً بنصـوص الطائفتني األوليـني. إذ فيه: أن عملهم مل 
يبلغ مرتبة اإلمجاع أو الشـهرة املوجبة لإلعراض عن نصوص الطائفة الثالثة ـ لتسقط 
عـن احلجيـةـ  بعد كوهنم أفراداً قليلنيـ  وإن عظمـواـ  يف كتب قليلة مع عدم تعرض 
بعضهم يف بقية كتبه لذلك وعدم تعرض غريهم ـ وفيهم األعاظم ـ للحكم مع شيوع 

االبتالء به.
قـال يف مفتـاح الكرامـة: «بـل قـد يقـال: إن كل من مل يذكـر حتريـم بيعه فهو 
خمالف، ألهنم يذكرون رشط البيع واملبيع واملتعاقدين، ويشرتطون إسالم املشرتي يف 
املصحف والعبد املسـلم، وقضية كالمهم يف ذلك املقـام جواز رشاء املصحف وبيعه 
ـ عىل أي وجه كانـ  ملسـلم. فتأمل». ومن ثم ال جمال لتوهم سـقوط نصوص الطائفة 
الثالثة عن احلجية. كام ال خمرج عام سبق من مقتىض اجلمع العريف بينها وبني نصوص 

الطائفتني األوليني.
بقي يف املقام أمران:

األول: املتيقـن من اجلهة االرتكازية املشـار إليها يف نصـوص املنع لو متت هو 
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احلرمـة التكليفيـة، لوضوح مناسـبة انتهاك حرمـة القرآن الرشيف هلـا. ومن ثم ذكر 
بعض مشـاخيناP عدم داللتها عىل فساد البيع، بناءً عىل ما هو املشهور املنصور من 

عدم اقتضاء النهي يف املعاملة الفساد.
لكن قد يقال: النهي وإن مل يسـتلزم الفسـاد حتى فيام إذا كان منشـأ النهي قيام 
املفسـدة باألثر، إلمكان تبـدل احلال بعصيان املكلف بالنهـي وفعله للمنهي عنه، كام 
لو هنى املوىل عن إعطاء األمان للعدو بلحاظ ثبوت املفسـدة يف اإلبقاء عليهم، حيث 
يمكـن أن يكـون عصيان بعض املكلفني وإعطائه لألمـان، موجباً لتبدل احلال وجتدد 
املصلحة يف اإلبقاء عليهم مراعاة لألمان املذكور، جتنباً خلديعتهم، إال أنه ال جمال له يف 
املقام، بلحاظ أن عدم مناسـبة البيع حلرمة املصحف الرشيف، كام تقتيض حتريم البيع 
عىل املكلف تقتيض عدم إمضائه بعد حتريمه، ألن إمضاءه راجع إىل جعل البيع املذكور 
رشعاً، ومن املعلوم أن الشـارع األقدس ال جيعل ما ال يناسـب حرمة املصحف، وال 

خيتص ذلك باملكلفني.
اللهـم إال أن يقال: ذلك إنام يمنع من جعل الشـارع لبيع املصحف ابتداء، أما 
بعـد عصيـان املكلف وحتقق البيع منـه فمصلحة تنفيذ العقد قد تزاحم مفسـدة هتك 
املصحـف، وتلزم الشـارع بإمضاء البيع وإن لزم منه اهلتـك، فال خمرج عن عمومات 

النفوذ. فتأمل.
نعـم قـد يقـال: اجلهـة االرتكازية املشـار إليها يف نصـوص املنع. كام تناسـب 
احلرمـة التكليفية كذلك تناسـب احلرمـة الوضعية، فإن حرمة املصحف كام تناسـب 
حتريم توهينه بالبيع تكليفاً تناسـب عدم إمضاء البيع رشعاً، ملا سـبق من اشرتاك البيع 
من املكلف واإلمضاء من الشـارع يف عدم املناسـبة الحرتامه، غايته أنه حيتمل مزامحة 

مصلحة تنفيذ العقد يف الثاين.
وحينئـذٍ ال قرينة عـىل محل النهي يف النصـوص عىل احلرمـة التكليفية، بل هو 
صالـح يف نفسـه للوجهني. وحيـث كان املنرصف مـن األوامر والنواهـي الواردة يف 



املاهيات ذات اآلثار املطلوبة هو اإلرشـاد لصحتها وفسـادها، ألن ذلك هو الغرض 
منها، وهو املنرصف من مقام السـؤال واجلواب، تعني محل النهي يف املقام عىل ذلك، 
فتحمل عىل احلرمة الوضعية الراجعة للفساد، فالفساد مستفاد منها ابتداء، ال بتوسط 

داللتها عىل احلرمة التكليفية، ليتشبث بمنع املالزمة. فالحظ.
الثاين: قال املحقق اإليرواين يف حاشـيته عىل املكاسـب: «مورد األخبار املانعة 
هو البيع، ويمكن جعلها كناية عن مطلق النواقل االختيارية. بل إشارة إىل عدم قبوله 

للنقل ولو باألسباب غري االختيارية كاإلرث».
لكنه كام تر ال منشـأ لـه بعد اختصاص النصوص بالبيـع والرشاء، واحتامل 
خصوصيتهـا يف املنع، بلحاظ ابتنائهام عىل تعويض املصحف الرشيف باملال ومقابلته 
بـه، بخـالف بقيـة النواقـل، حتـى اهلبـة املعوضة، فإهنا أشـبه بالشـكر عـىل الصنيعة 

واإلحسان، وال تبتني عىل التقابل بني املالني املوهوبني. 
بل الطائفة الثانية من النصوص رصحية يف جواز بيع الورق الذي فيه القرآن ال 
بعنوان كونه قرآناً، مع أنه يؤدي إىل نقل القرآن لباً كام أن من املعلوم من االرتكازيات 
والسـرية جـواز هبـة املصحف. ومـن النصوص والفتـاو كون املصحـف من مجلة 

احلبوة.
وباجلملـة: ال ينبغي التأمل يف بطالن ما ذكرهP سـواء رجع إىل عدم ملكية 
املصحـف أم بقائه عىل ملك مالكه األول وعـدم انتقاله. نعم قد يتجه ذلك يف اجلملة 

يف الكافر، وإن سبق املنع منه.
(١) ظاهـره التوقـف يف بيـع الورق، مع عـدم ما يوجب املنع عنـه إال الطائفة 
األوىل التي تنفرد بخرب سامعة الضعيف السند من دون ظهور عامل به، مع أنه خمالف 

لبقية النصوص عىل كثرهتا له.

فـإذا أريـد املعاوضـة عليـه فلتجعـل املعاوضة عـىل الغالف ونحـوه(١). 
واألحـوط منـه أن تكون املعاوضـة بنحو اهلبة املرشوطة بعـوض(٢). وأما 
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(٢) مل يتضـح وجه االحتياط بذلـك بعد عدم وجود ما يمنع من األول وعدم 
ظهور قائل باملنع منه.

(١) خلروجها عن املتيقن من دليل املنع لو تم، إلمكان خصوصية ما يتمحض 
. وقد سـبق ما ينفع يف كونـه قرآنـاً يف لـزوم االحـرتام، ألنه أوىل باالحـرتام ارتـكازاً

يف املقام.
(٢) إلمكان خصوصية ما يتمحض يف كونه قرءاناً يف االحرتام املانع من البيع، 

. كام تقدم آنفاً
(٣) كام يظهر مما سبق.

(٤) لعني ما سبق.
(٥) قـال يف الرشايـع يف بيان ما حيرم التكسـب به: «الثاين: مـا حيرم لتحريم ما 
قصـد بـه كآالت اللهـو ـ مثل العـود والزهر ـ وهيـاكل العبادة املبتدعـة ـ كالصليب 
والصنم ـ وآالت القامر ـ كالنرد والشـطرنج ـ وما يفيض إىل املساعدة عىل حمرم، كبيع 
السـالح ألعداء الدين وإجارة املسـاكن والسـفن للمحرمات، وكبيـع العنب ليعمل 
. ويكره بيـع ذلك ملن يعملهـا». وقريب من ذلك يف  مخـراً وبيـع اخلشـب ليعمل صنامً

القواعد والتذكرة وعن غريها.
لكـن الظاهـر الفرق بني مثل بيـع آالت اللهو وبيـع العنب ليعمـل مخراً، فإن 
القصـد للحـرام يف األول نوعي بلحـاظ مناسـبته خلاصية املبيع، ويف الثاين شـخيص 

الكتـب املشـتملة عىل اآليـات واألدعيـة وأسـامء اهللا تعـاىل فالظاهر جواز 
بيعهـا عـىل الكافر(١)، فضـالً عن املسـلم(٢). وكـذا كتـب األخبار عن 

املعصومنيGـ(٣). كام جيوز متكينه منها(٤).
(مسألة١٥): حيرم وال يصح بيع العنب أو التمر مخراً أو اخلشب مثالً 

ليعمل صنامً أو آلة هلوٍ أو نحو ذلك(٥)،



خيتص باملتبايعني. واألول يوجب سـقوط حرمة املبيع رشعاً، بحيث يكون أكل املال 
يف مقابله أكالً للامل بالباطل. أما الثاين فهو ال يوجب سقوط حرمة املبيع بعد صلوحه 

ألن ينتفع به يف اجلهة املحللة، كاألكل وغريه.
وأمـا دعـو: أن البيع حينئذِ يكـون إعانة عىل اإلثم فيظهـر وهنها مما تقدم يف 
أوائـل املسـألة الثامنة، فراجـع. غاية األمر عـدم مرشوعية القصد املذكـور، وهو إنام 
يقتـيض عدم نفـوذه حتى لـو كان بنحو الرشط، لعـدم نفوذ الرشط املحلـل للحرام، 
مـن دون أن يقتـيض بطـالن البيـع، بناءً عىل مـا هو الظاهـر من عـدم مبطلية الرشط

الباطل للمعاملة.
وأمـا إجـارة األعيان بقصـد املنافع املحرمـة فحيث مل يكن موضـوع اإلجارة 
املقابل باملال هو العني الصاحلة لألمرين، بل املنفعة التي هي من األمور الكلية القابلة 
للتقييـد، فالقصـد املذكور: تارة: يرجـع إىل كون موضوع اإلجـارة خصوص املنفعة 
املحرمـة. وأخر: يرجع إىل كون موضوعها مطلق منفعة العني، وكون ترتب املنفعة 

من سنخ الداعي أو الرشط اخلارج عن املعاملة.
وال إشـكال يف بطـالن اإلجارة يف األول. ألن أكل املـال يف مقابل احلرام أكل 
لـه بالباطل. وألن حرمة املنفعة تنـايف ملكيتها لألجري ارتكازاً، فال يمكن معها صحة 

اإلجارة التي هي من املعاوضات املبتنية عىل التمليك.
أما الثاين فال جمال معه لبطالن اإلجارة ذاتاً بعد إطالق املنفعة وعدم اختصاصها 
باملحرمـة. نعم ال يرشع القصد للحرام، ويبطل اشـرتاطه من دون أن يبطل اإلجارة، 

نظري ما سبق. هذا كله مقتىض القاعدة.
وأمـا النصوص فقد ورد يف بعضها النهي عن بيع اخلشـب ممن يتخذه صلباناً، 
ففـي صحيح ابن أذينة: «كتبت إىل أيب عبداهللاA أسـاله عن رجل له خشـب فباعه 
 . ممـن يتخـذه برابط. فقال: ال بأس به. وعن رجل له خشـب فباعه ممن يتخذه صلباناً

(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٤١ من أبواب ما يكتسب به حديث:١.
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قال: ال»(١)، ومعترب عمرو بن حريث: «سألت أبا عبداهللاA عن التوت أبيعه يصنع 
[ليصنع] للصليب والصنم. قال:ال»(١).

كام ورد يف نصوص كثرية جواز بيع التمر والعنب والعصري ممن يصنعها مخراً، 
 . كصحيح حممد احللبي: «سألت أبا عبداهللاA عن بيع عصري العنب ممن جيعله حراماً
فقـال: ال بأس بـه، تبيعه حـالالً ليجعله حرامـاً، فأبعده اهللا وأسـحقه»(٢)، وصحيح

عمر بن أذينة: «كتبت إىل أيب عبداهللاA أسأله عن رجل له كرم أيبيع العنب والتمر 
راً؟ فقال: إنام باعه حالالً يف االبان الذي حيل رشبه أو  ـكَ ممن يعلم أنه جيعله مخراً أو سَ
أكله، فال بأس ببيعه»(٣)، وصحيح رفاعة: «سئل أبو عبداهللاA وأنا حارض عن بيع 
»(٤)، ونحوها  العصري ممن خيمره. قال: حالل. ألسـنا نبيع مترنا ممن جيعلـه رشاباً خبيثاً

غريها. كام تقدم يف صحيح ابن أذينة جواز بيع اخلشب ممن يصنعه برابط.
ويظهر منهم العمل هبذه النصوص املرخصة بعد محلها عىل صورة عدم القصد 

لفعل احلرام، كام لعله عليه يبتني ما تقدم يف آخر كالم الرشايع ونحوه.
لكنه ال يناسب ما سبق يف النصوص األول املانعة. فإن محلها عىل صورة القصد 
لفعل احلرام ـ مع بعده يف نفسـه من اإلطالق، والسـيام مع عدم الداعي للمسـلم يف 
القصـد املذكور، كام نبه لذلك شـيخنا األعظمP وغريه ـ ال يناسـب التفصيل بني 

بيع اخلشب ليعمل برابط وبيعه ليعمل صلباناً يف صحيح ابن أذينة.
ومثله ما حاوله غري واحد من اجلمع بني الطائفتني بحمل النصوص املرخصة 
عىل خصوص بعض الصور، كعدم العلم باستعامل املشرتي للمبيع يف احلرام وإن علم 
أن عمله ذلك، أو العلم باسـتعامله له يف احلرام من دون أن يعلم أن قصده ذلك حني 
البيع، أو عىل محل التخمري عىل التخمري املحلل، وهو الذي يكون مقدمة للتخليل، أو 
خصوص البيع ألهل الذمة الذين هلم أن خيمروا... إىل غري ذلك مما يبعد أو يمتنع محل 

(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٤١ من أبواب ما يكتسب به حديث:٢.
(٢) ، (٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٥٩ من أبواب ما يكتسب به حديث:٤، ٥، ٨.



النصوص املذكورة عليه. وال أقل من كوهنا مجوعاً تربعية ال جمال للتعويل عليها.
ولعله لذا استشكل يف الرياض يف التعويل عىل نصوص الرتخيص. قال: «لكن 
يف مقاومة هذه النصوص ـ وإن كثرت واشـتهرت وظهرت داللتها، بل وربام كان يف 
املطلـب رصحيـاً بعضهاـ  ملا مر مـن األصول والنصوص املعتضدة بالعقول إشـكال. 
واملسألة لذلك حمل إعضال». وكأن مراده باألصول عموم النهي عن التكسب بام فيه 
وجه من وجوه الفساد املستفاد من رواية حتف العقول وغريها وعموم حرمة اإلعانة 

عىل اإلثم.
لكن يظهر اندفاع ذلك كله مما سبق يف املسألة اخلامسة والثامنة من عدم الدليل 
الـكايف عىل العمومني املذكورين، بل عـدم إمكان البناء عليهام، كام مل يتضح الوجه يف 

اعتضادها بالعقول.
بل لو بني عىل اسـتحكام التعارض بني الطائفتني تعني ترجيح الطائفة الثانية، 

ملوافقتها لعمومات النفوذ، وألهنا أشهر رواية. مع اعتضادها بعمل املشهور.
نعم قد يظهر من املشـهور عدم اسـتحكام التعارض بينهام، وأن املتعني اجلمع 
بينهـام بحمـل النصوص الناهية عـىل الكراهة، كام هو املعول عليـه يف نظائر املقام من 
 :Aمـوارد اجتامع النهـي مع الرتخيص. مؤيداً بام يف صحيح احللبي عن أيب عبداهللا
. فقال: بعه ممن يطبخه أو يصنعه خالً أحب  «أنه سئل عن بيع العصري ممن يصنعه مخراً
»(١). وعليـه يبتنـي ذهاهبـم للكراهة مع عـدم قصد البايع  إيل. وال أر بـاألول بأسـاً

لرتتب احلرام.
اللهـم إال أن يقال البنـاء عىل الكراهة املصححة إلطـالق النهي يف النصوص 
األول ال يناسـب مـا تقـدم ـ يف صحيـح رفاعة وغـريه من نصـوص الرتخيص ـ من 
أهنـمG يبيعـون مترهم ممن يصنعه مخراً، بنحو يناسـب هتوين األمر يف ذلك. وما يف 
صحيح احللبي من البيع من غري من يصنعه مخراً أحب إنام يدل عىل أولوية البيع عليه 

(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٥٩ من أبواب ما يكتسب به حديث:٩.

١٢٣ ......................................................................... بيع العنب ملن يصنعه مخراً
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مـن البيـع عىل من يصنعـه مخراً، وهو أعم مـن الكراهة. مع أن البنـاء عىل الكراهة ال 
يناسـب ما يف صحيح ابن أذينة من التفصيل بني بيع اخلشـب ممن يصنعه برابط وبيعه 

ممن يصنعه صلباناً، لعموم الكراهة عندهم للجميع. فالحظ.
والـذي ينبغـي أن يقـال: نصـوص الرتخيـص وإن وردت يف خصـوص بيع 
العنـب ممن يصنعه مخراً وبيع اخلشـب ممن يتخذه برابـط، إال أن التعليل يف النصوص 
 ، بأنـه إنام باعـه حالالً ونحوه ظاهـر يف عموم احلـل جلميع ما يباع حـال كونه حالالً
وعدم منع ترتب احلرام عليه من قبل املشـرتي من جواز بيعه وصحته. وبذلك يكون 
ما يف صحيح ابن أذينة ومعترب عمرو بن حريث من منع بيع اخلشب ممن يتخذه صلباناً 

أو صنامً أخص، فيتعني ختصيص العموم به، وبه يتم اجلمع بني النصوص.
وال ملـزم باخلـروج عـن ذلك إال دعو عـدم الفصل بني الصلبـان وغريها، 
أو دعـو هجر احلديثني، لعـدم ظهور فتو أحد بمضموهنـام. لكنهام غري ظاهرتني 
بعـد ظهور الكليني والشـيخ يف التهذيب يف العمل بمضمـون اخلربين من التفصيل، 

إليداعهام له يف الباب املناسب، من دون أن يظهر منهام ردّ هلام.
نعـم رصح الشـيخ يف النهايـة بجواز بيع اخلشـب ممـن يتخذه صنـامً أو صليباً 
أو يشء مـن املالهـي بنحو يظهـر منه البناء عـىل مقتىض العموم املسـتفاد من التعليل 
املتقـدم، كـام يظهر ممن بعده ذلك. إال أنه ال يكفـي يف البناء عىل عدم الفصل أو اهلجر 
املسقط للحديثني عن احلجية. والسيام بعد ظهور اضطراب املشهور يف مبنى املسألة، 
حيـث جعلوا املعيـار يف املنع عىل كون اليشء مما يقصد منه احلرام، كام سـبق، وسـبق

اإلشكال فيه.
ومـن هنـا فالبناء عـىل خصوصية الصلبـان واألصنـام يف حرمة البيـع، عمالً 
باحلديثني املتقدمني، املناسبني لقوة احتامل خصوصيتهام يف احلرمة، ألمهية حرمة صنع 
. كام أن من القريب التعـدي جلميع رموز األديان  رمـوز األديان الباطلة، قريب جـداً
س، ألهنا اجلهة االرتكازيـة التي يقرب ابتناء  الباطلـة، التي من شـأهنا أن تعبد أو تقدّ



النهي عن البيع يف النصوص عليها.
بقـي يشء. وهـو أن بعض نصـوص الرتخيص قد تضمنت عـدم بيع العصري 
ممن يصنعه مخراً إال نقداً، كصحيح البزنطي: «سـألت أبا احلسنA عن بيع العصري 
فيصري مخراً قبل أن يقبض الثمن. فقال: لو باع ثمرته ممن يعلم أنه جيعله حراماً مل يكن 
بذلـك بأس، فأما إذا كان عصرياً فال يباع إال بالنقد»(١)، ومعترب يزيد بن خليفة: «كره 
أبو عبداهللاA بيع العصري بتأخري»(٢). ويف معتربه اآلخر عنهA: «سـأله رجل... 
، فيجعله حراماً  قال: فإنه يشرتيه مني عصرياً فيجعله مخراً يف قربتي. قال: بعته حالالً
فأبعـده اهللا. ثم سـكت هنيهـة. ثم قال: ال تـذرن ثمنه عليه حتى يصري مخـراً، فتكون 

تأخذ ثمن اخلمر»(٣).
ومـن القريب محـل األولني عىل األخري، وأن املنهي عنه هو تأخري قبض الثمن 
حتى يصري العصري مخراً، سـواءً كان البيع نقداً أو نسـيئة. كام ال بأس ببيع النسـيئة إذا 
كان قبـض الثمن قبل صريورة العصري مخـراً، لصلوح احلديث األخري لرشح األولني 
وبيان علة احلكم فيهام. كام أن مقتىض عموم التعليل فيه وإطالق ما قبله العموم للبيع 
مـن كل مـن يرتكـه حتى يصري مخـراً، وإن مل يعلم ذلك منه عند البيـع، بل وإن مل يكن 

عازماً عىل ذلك حينه.
هـذا ولكن عـدم التنبيه لذلك يف بقية نصوص بيـع العصري ممن جيعله مخراً مع 
. كام قد يناسـبه عدم مبادرة  شـدة احلاجة لبيانه مناسـب جداً لعدم كون النهي حتريمياً
اإلمام يف معترب يزيد الثاين للتنبيه لذلك، وإنام بينه بعد أن سـكت هنيئة، وظهور ابتناء 
التعليل عىل التوسـع والتسـامح، ملا هو املعلوم من أن ثمن اخلمر احلرام هو ثمنه وهو 
مخر، ال ثمن ما يؤول إىل اخلمر، فتطبيق ثمن اخلمر يف املقام جمازي يناسـب الكراهة. 

بل من البعيد جداً احلرمة بعد صحة املعاملة حني وقوعها واستحقاق الثمن هبا.
ويؤيد ذلك أو يعضده حديث حممد بن إسامعيل: «سأل الرضاA رجل وأنا 

(١) ، (٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٥٩ من أبواب ما يكتسب به حديث:١، ٣، ١٠.
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سـواءً كان تواطؤمهـا عىل ذلـك يف ضمن العقـد أم يف خارجـه(١). وكذا 
حترم وال تصح إجارة املسـاكن ليباع فيها اخلمـر أو حيرز فيها أو يعمل فيها 
يشء من املحرمات. وكذا حترم وال تصح إجارة السفن والدواب أو غريها

حلمل اخلمر(٢).
أسـمع عن العصـري يبيعه من املجوس واليهـود والنصار واملسـلمني قبل أن خيتمر 
ويقبض ثمنه أو ينسـأه. قال: ال بأس إذا بعته حالالً فهو أعلم»(١). فإنه وإن مل يرصح 
فيـه بالبيع ممـن يعلم أنه يصنعه مخـراً، إال أنه أظهر أفراد اإلطالق فيـه، فالتعرض فيه 
 ، إلنسـاء الثمن مـن دون تنبيه من اإلمامA إىل لزوم قبض ثمنـه قبل أن يصري خالً
مع كونه حمتمالً يف ظاهر اجلواب، شـاهد بعدم كون التعليل املذكور للتحريم. ولعله 
. بل رصح يف  لذا مل أعثر عىل من نبه لتحريم الثمن إذا قبض بعد صريورة العصري مخراً

الوسائل بالكراهة. فالحظ.
(١) بـل يظهر مما سـبق منهم العمـوم لقصد البايع وحـده أو قصدمها معاً من 
دون تواطؤ. وإن سبق املنع عن أصل احلكم، فضالً عن عمومه لغري الرشط يف ضمن 
العقد، الذي قد يدعى مبطليّة الباطل منه للعقد. نعم ال ريب يف عموم القبح الفاعيل
ـ الـذي قـد يراد باحلرمـة التكليفيـة يف املقام ـ جلميـع الصور، لكن خيتـص بالقاعدة 

وحده، دون الغافل.
(٢) تقدم من الرشايع وغريها العموم جلميع املحرمات. والظاهر أن املراد هبا 
ما تنحرص منفعته باحلرام، كاخلمر واخلنزير والدفوف وغريها. وكأنه للمفروغية عن 

حرمة نقلها أو حفظها أو نحو ذلك مما يقع مورداً لإلجارة.
لكـن مل يتضـح الوجه يف حرمة ذلك. وجمرد كونـه إعانة عىل اإلثم ال يكفي يف 
حتريمه، كام سبق. نعم قد يتجه ذلك يف اخلمر ملوثق زيد بن عيل عن آبائهG: «قال: 

(١) وسائل الشيعة ج:١٧ باب:٣٨ من أبواب األرشبة املحرمة حديث:٢.



لعن رسـول اهللا7 اخلمـر وعارصها ومعترصها وبايعها ومشـرتهيا وسـاقيها وآكل 
ثمنها وشارهبا وحاملها واملحمولة إليه»(١) ونحوه غريه، حيث تدل عىل حرمة محلها، 
كام قد يسـتفاد منهـا العموم جلميع ما يتعلـق هبا يف طريق رشهبـا، كحفظها لصاحبها 

وتعليبها ونحومها. وأما غري اخلمر فال يتضح الدليل عىل احلرمة فيه.
هـذا ولـو فـرض حرمة العمـل املسـتأجر عليه فقد سـبق منهـم التفصيل بني 
القصـد للحرام حني اإلجارة وعدمه. وعن اخلـالف والغنية اإلمجاع عىل عدم صحة 
إجارة املسـكن ليحرز فيه اخلمر والدكان ليباع فيه. ويف النهاية إطالق املنع من إجارة 
الـدور واملسـاكن إذا عمل فيها يشء مـن املحظورات واملحرمات، أما إجارة السـفن 

واحلموالت فإنام حترم إذا علم أنه حيمل فيها أو عليها يشء من املحرمات.
كام أنه سـبق منّـا أن مقتىض القاعدة التفصيل بني مـا إذا كان موضوع اإلجارة 
العمل املحرم وما إذا كان موضوعها مطلق املنفعة، فتبطل يف األول، وتصح يف الثاين 
حتـى إذا كان العمل املحرم هو املقصود. غايتـه عدم مرشوعية القصد املذكور وعدم 
نفـوذ اشـرتاطه مـن دون أن تبطل اإلجـارة، بناءً عىل مـا هو الظاهر من عـدم مبطلية 

الرشط الفاسد للمعاملة.
وأمـا النصـوص ففي خرب جابر: «سـألت أبـا عبداهللاA عـن الرجل يؤجر 
بيتـه فيباع فيـه اخلمر. قال: حرام أجره»(٢). وهو ـ مع ضعف سـنده ـ ظاهر يف عموم 
املنفعـة املسـتأجر عليهـا، وعمـوم مانعية بيـع اخلمر حتى مـع عدم القصـد إليه حني 
اإلجـارة. وليـس بناؤهم عىل ذلك. عـىل أنه معارض بصحيح ابـن أذينة: «كتبت إىل 
أيب عبداهللاA أسـأله عن الرجل يؤجر سـفينته ودابته ممن حيمل فيها أو عليها اخلمر 

واخلنازير قال: ال بأس»(٣).
هـذا وقد جيمـع بينهام: تارة: بحمـل األول عىل اإلجارة بقصـد ترتب احلرام، 

(١) وسائل الشيعة ج:١٧ باب:٣٤ من أبواب األرشبة املحرمة حديث:٢.
(٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٣٩ من أبواب ما يكتسب به حديث:١، ٢.

إجارة الدار ونحوها لبيع اخلمر.................................................................... ١٢٧
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والثاين عىل صورة عدم القصد له، كام يناسبه ما سبق من الرشايع وغريها.
وأخر: بحمل األول عىل من يعلم أنه يباع فيه اخلمر والثاين عىل من ال يعلم، 
كام ذكره الشـيخ يف التهذيبني، ويناسـبه ما سبق منه يف النهاية. لكن كليهام ـ كام تر ـ 

مجع تربعي ال شاهد له وال تعويل عليه.
بـل األول بعيـد عـن ظاهر خرب جابر، لظهـور أن تنبيه السـائل لبيع اخلمر إنام 
هـو من أجل التنبيه للجهة املناسـبة الحتـامل التحريم املوجبة للسـؤال، ومن الظاهر 
أن قصد بيع اخلمر أشـد مناسـبة للتحريم وأوىل بالتنبيه عليه يف السـؤال من حصول 
. والسيام مع عدم الداعي للمسلم يف القصد  البيع، فعدم التنبيه له يناسـب عدمه جداً

للحرام.
كام يشكل الثاين بأن صحيح ابن أذينة أقرب للحمل عىل العلم من خرب جابر، 
ألن فرض محل اخلمر واخلنازير قد أخذ قيداً يف املسـتأجر يف صحيح ابن أذينة، أما يف 

خرب جابر فقد أخذ جمرد ترتب بيع اخلمر عىل اإلجارة. فالحظ.
ومثلهـام ما يف التهذيبني من احتامل العمل بـكل منهام يف مورده، فيحرم إجارة 
البيـت لبيـع اخلمـر حلرمة بيعها، وال حتـرم اإلجارة ملن حيمل اخلمـر، ألن محلها ليس 

. بحرام، إذ جيوز محلها لتجعل خالً
إذ فيـه: أن محلها لتجعل خالً بعيد عن ظاهر صحيح ابن أذينة، الحتياج ذلك 
إىل عنايـة وتنبيـه، واملنرصف منـه هو محلها بام هي حمرمة مقدمـة لبيعها أو رشهبا. وال 
أقـل من خمالفته لإلطالق وخلوه عن القرينة. والسـيام مع اشـتامله عىل محل اخلنازير 

التي يبعد محلها لغرض سائغ.
ومن ثم ال خمرج عن مقتىض القاعدة املعتضد بصحيح أذينة من حلية اإلجارة 
إذا كان موضوعهـا مطلـق املنفعة. وعدم بطالهنا بالقصـد للحرام لو حصل. نعم مع 



اختصاص موضوع اإلجارة باملنفعة املحرمة يتعني بطالهنا، كام سبق.
(١) كام هو مقتىض بطالن املعاملة الذي سبق منهP، وسبق الكالم فيه.

(٢) فقـد تقـدم من النهاية إطـالق املنع من إجـارة الدور واملسـاكن إذا عمل 
فيها يشء من املحظورات واملحرمات، واملنع من إجارة السفن واحلموالت، إذا علم 
بحمـل اخلمر عليها. كام يناسـبه ما سـبق من التهذبني من احتـامل محل خرب جابر عىل 
صـورة العلـم برتتب احلرام. ويف املسـالك والروضة وعن ظاهـر املختلف وحوايش 
الشـهيد املنع مع العلـم برتتب احلرام، ويف األولني إحلاق الظـن بالعلم يف ذلك، وقد 
سبق من الرياض التوقف يف جواز بيع اخلشب والعنب ممن يعملهام يف احلرام من دون 
قصد لذلك. وكأنه لعموم حرمة اإلعانة عىل اإلثم، لعدم توقف صدقها عىل القصد. 

وإلطالق بعض النصوص املتقدمة. ويظهر ضعفهام مما سبق.
(٣) كـام سـبق أنـه قـد يظهر مـن املشـهور، للجمع بذلـك بني نصـوص املنع 
والرتخيص. وقد سـبق منّا أن األظهر اجلمع بينها بالتفصيل بني ما يرتتب عليه صنع 
س، فيحرم بيعه، وما يرتتب عليه  رموز األديان الباطلة التي من شأهنا أن تعبد أو تقدّ

غريه من املحرمات، فال حيرم بيعه.
(٤) وهـو املتيقن مـن كالمهم، ويف اجلواهر: «فال خالف يف حرمة عملها، بل 
اإلمجاع بقسـميه عليه، بل املنقول منه مستفيض». والنصوص به مستفيضة، كصحيح 

والثمـن واألجـرة يف ذلك حمرمان(١). وأما بيع العنب ممـن يعلم أنه يعمله 
مخـراً أو إجـارة املسـكن ممـن يعلـم أنه حيـرز فيه اخلمـر أو يعمل شـيئاً من 
املحرمات من دون تواطئهام عىل ذلك يف عقد البيع أو اإلجارة أو قبله فقيل: 

إنه حرام(٢). وهو أحوط، واألظهر اجلواز عىل كراهية(٣).
(مسـألة١٦): حيرم تصوير ذوات األرواح من اإلنسـان واحليوان إذا 

كانت جمسمة(٤).

١٢٩ ............................................................................ تصوير ذوات األرواح
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وحيرم أخذ األجرة عليه(١).
حممد بن مسـلم: «سـألت أبا عبداهللاA عن متاثيل الشجر والشمس والقمر، فقال: 
ال يـأس ما مل يكن شـيئاً من احليـوان»(١)، ومعترب حممد بن مروان عنهA: «سـمعته 
ر صـورة من احليوان، يعـذب حتى ينفخ  يقـول: ثالثـة يعذبون يـوم القيامة: من صوّ
فيهـا، وليس بنافـخ فيها، واملكذب يف منامه، يعذب حتى يعقد بني شـعريتني، وليس 
بعاقـد بينهام، واملسـتمع إىل حديث قوم وهم له كارهـون، يصب يف أذنه اآلنُك، وهو 
»(٢)، وحديـث أيب بصـري عـن أيب عبداهللاA: «قال: رسـول اهللا7: أتاين  بّ رسُ األُ
 :Aجربئيل فقال: يا حممد إن ربك ينهى عن التامثيل»(٣). ومرسل ابن أيب عمري عنه

«قال: من مثل متثاالً كلف يوم القيامة أن ينفخ فيه الروح»(٤)، وغريها.
(١) ألن حرمـة العمـل تقتيض كون أكل املـال يف مقابله أكالً لـه بالباطل، كام 
تقـدم نظـري ذلك يف املسـألة التاسـعة. مضافـاً إىل أن حرمة العمل ال جتتمـع مع نفوذ 
اإلجارة املقتضية لتملك العمل عىل األجري، فيتعني بطالن اإلجارة، كام أرشنا إليه يف 

أوائل املسألة السابقة.
نعـم بطالن اإلجارة ال يسـتلزم هدر حرمة العمل، بحيـث ال يقابل باملال، بل 
يمكن اسـتحقاق األجر عليه بنحو اجلعالة، أو اسـتحقاق أجـرة املثل، كام يلتزم به يف 

كثري من موارد بطالن اإلجارة.
فالعمـدة يف املنع مـن ذلك الوجه األول، املؤيد بام دلّ عـىل حرمة مهر الزانية، 

وأجر الكاهن(٥) وكسب املغنية(٦). وإن كان األمر فيه أظهر من أن حيتاج لذلك.

(١) وسائل الشيعة ج:٣ باب:٣ من أبواب أحكام املساكن حديث:١٧.

(٢) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٩٤ من أبواب ما يكتسب به حديث:٧.
(٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:٣ باب:٣ من أبواب أحكام املساكن حديث:١١، ٢.

(٥) راجع وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٥ من أبواب ما يكتسب به.
(٦) راجع وسائل الشيعة ج:١٢ باب:١٥ من أبواب ما يكتسب به.



نعـم الظاهـر اختصـاص ذلك بـام إذا كان العامل عاملـاً بحرمة عملـه، أما مع 
جهلـه باحلرمـةـ  للجهل باحلكم الرشعي، أو باملوضوعـ  فالظاهر اسـتحقاق األجر، 
الحرتام العمل واجلهد يف نفسه، وحتريمه إنام يُسقط حرمته إذا كان العامل متمرداً يف 
عملـه منتهكاً حلرمة الشـارع األقـدس أما إذا مل يكن كذلك فال وجه لسـقوط حرمته

وهدر جهده.
ويناسـب ذلك ما تضمن اسـتحقاق املهر بوطء الشبهة. وما هو املعلوم من أن 
من غصب عيناً واستغلها يف احلرام يضمن أجرة منفعتها، مع أنه لو استأجرها للحرام 

. مضافاً إىل املرتكزات العرفية بل املترشعية. مل يستحق املؤجر عليه شيئاً
نعم ال إشكال يف بطالن اإلجارة، ملا سبق من منافاة احلرمة لنفوذها، فال جمال 
الستحقاق األجرة، بل يتعني استحقاق أجرة املثل للعمل. أما مع جعل األجرة بنحو 
اجلعالـة فيتعني اسـتحقاقها دون أجرة املثل، لعدم املوجـب لبطالن اجلعالة مع فرض 

معذورية العامل، وال وجه لالنتقال ألجرة املثل. فالحظ.
(١) كام هو مقتىض التقييد باملجسـمة يف املقنعة واملراسـم والرشايع والقواعد 
والـدروس وغريها. ويف الرياض: «وفاقاً لألكثر، بل كافة من تأخر، كام يف التنقيح». 

وقد يستدل عليه بأمور وقع الكالم فيها نقضاً وإبراماً من غري واحد:
األول: أن املتيقن من التامثيل والصور هي املجسمة، بل هو مقتىض إطالق نسبة 

التمثال والصورة لليشء، ألهنام ال يتامن إال بتصويره بتامم أبعاده املستلزم للتجسيم.
وفيه: أن وجود املتيقن ال يكفي يف رفع اليد عن اإلطالق ما مل يرجع الحتفاف 
الكالم بام يصلح للقرينية املانع من انعقاد ظهور الكالم يف اإلطالق، ال منشـأ لدعواه 
يف املقام. والصورة والتمثال التامني وإن كانا خيتصان باملجسم حقيقة، إال أن الصورة 
. بل ال إشكال يف صدقهام عىل غريه، كام يشهد  والتمثال بإطالقهام ال خيتصان به عرفاً
بـه النصوص الكثـرية املتضمنة إلطالقهام عىل ما تزوق بـه البيوت، وجيعل يف الثياب 

واألحوط ذلك غري املجسمة، وإن كان األظهر اجلواز(١).
١٣١ ............................................................................ تصوير ذوات األرواح



.............................................................. مصباح املنهاج ـ كتاب التجارة / ج١ ١٣٢

والستور والبسط والطنافس والوسائد وغري ذلك.
نعـم املنـرصف يف زماننا من التامثيل هو املجسـم، ومن الصورة غري املجسـم. 
وقـد يظهـر ذلـك من مثـل خرب عيل بـن جعفر عـن أخيهA: «سـألته عن مسـجد 
يكـون فيـه تصاوير ومتاثيل يصىل فيـه؟ فقال: تكـرس رؤوس التامثيل وتلطخ رؤوس 

التصاوير»(١).
لكن الظاهر أن التفريق املذكور حادث، لعدم مناسـبته للنصوص املشـار إليها 
. ولعـل اجلمع بـني التمثال والصـورة يف اخلرب هـو القرينة عىل الفـرق بينهام، يف  آنفـاً
التجسيم، نظري ما قيل يف الفقري واملسكني، وال جمال للبناء عىل االختصاص مع أفراد 

كل منهام بعد مالحظة ما أرشنا إليه من النصوص.
مضافاً إىل أن ذلك ال ينفع، حيث تكفي النصوص املتضمنة للتصوير يف البناء 

عىل حرمة تصوير غري املجسم.
الثـاين: مقابلـة النقش بالصورة يف خـرب املناهي عن اإلمـام الصادقA عن 
آبائـهG قـال: «هنى رسـول اهللا7 عـن التصاوير، وقـال: من صور صـورة كلفه 
اهللا يـوم القيامـة أن ينفـخ فيهـا، وليـس بنافـخ... وهنـى أن ينقش يشء مـن احليوان

عىل اخلاتم»(٢).
وفيـه: أن جمـرد اختـالف التعبري ال يشـهد باملقابلـة والتباين. والسـيام وأنه مل 
يتضـح نقلـهA لكالم واحد، بل لعله قد نقل فقرات متقطعة من كالم النبي7 يف 

مناسبات خمتلفة.
الثالـث: أن مـا تضمنتـه النصوص السـابقة وغريهـا من تكليـف املصور يوم 
القيامة نفخ الروح يف الصورة يناسـب االختصاص باملجسـمة، ألن غريها من سـنخ 

العرض غري القابل ألن تقوم به الروح.
(١) وسائل الشيعة ج:٣ باب:٣٢ من أبواب مكان املصيل حديث:١٠.

(٢) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٩٤ من أبواب ما يكتسب به حديث:٦.



وفيـه: أن ذلـك ال يسـتلزم االختصاص، إلمـكان كون املراد بنفـخ الروح يف 
الصـورة هـو نفخها يف املوضع الذي تقوم به، وذلك ممكن يف الصورة غري املجسـمة. 
بـل يمكـن إرادة النفخ يف مادة النقش مـن األصباغ ونحوها. ولعلـه عىل ذلك تبتني 
معجزتـا اإلمامـني الكاظم والرضـاH يف أكل الصورة ملن آذامها يف جملس الرشـيد 
وجملس املأمون(١). عىل أن التكليف املذكور تعجيزي قد يراد به بيان أن من له التصوير 

. هو القادر عىل نفخ الروح، وذلك ال يقتيض إمكان األمر املكلف به خارجاً
الرابـع: أن اشـتامل النصـوص الـواردة يف مكان املصـيل واملسـاكن عىل تغيري 

الرؤوس وكرسها وقطعها(٢) يناسب االختصاص باملجسمة.
وفيه أن الذي قد يناسب خصوص املجسمة هو نصوص الكرس ال غري، كخرب 
عـيل بن جعفر املتقدم وغريه، ويف مقابله بعض النصوص قد أشـتمل عىل ما يناسـب 
خصوص غري املجسـمة، كذيل خرب عيل بن جعفر املذكور، وموثق السـكوين عن أيب 
عبداهللاA: «قال: قال أمري املؤمننيA: بعثني رسـول اهللا7 إىل املدينة فقال: ال 

تدع صورة إال حموهتا وال قرباً إال سويته وال كلباً إال قتلته»(٣).
اخلامـس: أن مـا دل عىل جواز اسـتعامل ما فيـه الصور والتامثيـل من الفراش 
والسـتور وغريهـا يقتـيض جواز صنعهـا، وحيث كانـت خمتصة بغري املجسـمة تعني 

اخلروج هبا عن إطالقات املنع لو متت.
وفيـه: أن ذلك ال ينهض بالتقييد، ألن جواز اسـتعامل ما فيـه الصورة ال ينايف 
حرمة عمل الصورة وصنعها فيه، كام يظهر مما يأيت إن شاء اهللا تعاىل. ومن ثم ال خمرج 

عن اإلطالقات املتقدمة التي ذكرنا شموهلا لغري املجسمة.
ويعضـد ذلك صحيح حممد بن مسـلم املتقدم، لظهـور أن املعهود من تصوير 

(١) بحار األنوار ج:٤٨ ص:٤٢، وج:٤٩ ص:١٨٤.
(٢) راجع وسائل الشيعة ج:٣ باب:٣٢ من أبواب مكان املصيل، وباب:٤ من أبواب املساكن.

(٣) وسائل الشيعة ج:٣ باب:٣ من أبواب أحكام املساكن حديث:٨.

١٣٣ ............................................................................ تصوير ذوات األرواح



.............................................................. مصباح املنهاج ـ كتاب التجارة / ج١ ١٣٤

أمـا تصوير غري ذوات األرواح ـ كالشـجر وغريه ـ فال بأس به(١)، وجيوز 
الشـمس والقمر ـ خصوصاً يف الصدر األول ـ هو تصويرها من غري جتسـم، ومعه ال 

جمال حلمل تصوير احليوان املنهي عنه فيه عىل خصوص غري املجسم.
وأمـا مـا ذكره بعض مشـاخيناP مـن أن التامثيل مجـع متثال، وهـو الصورة 
اخلارجية، ال التصوير، فهو من األعيان ال األعامل، والسؤال عن األعيان ينرصف إىل 
السؤال عام يتعلق هبا من األفعال كالبيع واالقتناء والتزيني، ال إىل السؤال عن عملها، 

فالصحيح أجنبي عن حمل الكالم.
فيندفـع بأن محل السـؤال عن األعيان اخلارجية عىل السـؤال عام يتعلق هبا من 
األعـامل دون عملها إنام هو مع تعذر محله عىل السـؤال عن عملها ـ لوضوح حكمه، 
أو للعجـز عنـه، أو لقرائـن أخـر ـ دون مثل املقام مما يمكن السـؤال فيـه عن عملها، 
وإجيادهـا لكونه مـورداً الحتامل التحليـل والتحريم، ولذا كان ذلك هـو الظاهر من 
حديـث املناهـي ومعتـرب أيب بصري املتقدمني وغريمها. ويناسـبه مـا يف حديث املناهي 

املتقدم من إطالق النهي عن التصاوير وتعقيبه ببيان عقوبة التصوير.
كيـف! وإال لـزم إمجال النصوص املذكورة لرتدد املتعلـق فيها بني أمور كثرية، 
كاالقتناء، واالسـتقبال حني الصالة وغريه، ولبس الثياب املشـتملة عليها، وسـكنى 
املكان املشتمل عليها، وال جامع عريف بينها ليحمل عليه. ومن ثم يتعني محل الصحيح 

عىل تصويرها وعملها واالستدالل به يف املقام، كام ذكرنا.
وكيف كان فاملتعني البناء عىل عموم احلرمة لغري املجسمة، كام مال إليه شيخنا 
األعظمP. ويناسبه عطف الصور عىل التامثيل املجسمة يف النهاية، وإطالق حرمة 

التامثيل فيام عن أيب الصالح، بل هو رصيح الرسائر وحمكي كالم ابن الرباج.
(١) وقـد يظهـر من اجلواهـر املفروغية عنـه، حيث محل عليـه إطالق الصور 
املجسـمة يف الرشايع، وقال: «ولعل ترك التقييد بذلك لظهور لفظ الصور يف ذلك». 



ويناسبه ما عن املطرزي من اختصاص التمثال بصورة أويل األرواح.
لكنـه يف غاية اإلشـكال، لعدم مناسـبته لالشـتقاق، وال للتفصيل يف صحيح 
حممد بن مسلم املتقدم. ومثله يف ذلك موثق أيب العباس عن أيب عبداهللاA: «يف قول 
﴾. فقال: واهللا ما هي متاثيل  َاثِيـلَ متَ َ وَ يب ارِ َ ـاءُ مِن حمَ ا يَشَ هُ مَ ونَ لَ لُ اهللا عـز وجل: ﴿يَعمَ

الرجال والنساء. ولكنها الشجر وشبهه»(١)، ونحو معتربه اآلخر(٢). ولعله عينه.
نعـم ال يبعـد انرصاف إطـالق التامثيل والصـور يف النصوص لذلك، بسـبب 
املفروغيـة عن اختصاص مورد األحكام بصور احليوان، كام يظهر من إطالق الصور 
والتامثيل يف األسـئلة واجلواب بام يناسـب االختصاص باحليوان، مثل قطع الرأس أو 
كـرسه أو تغيـريه أو تلطيخـه أو كونـه ذا عني أو عينـني(٣). وكذا ما تضمـن أن عقوبة 
التصويـر والتمثيل هو األمـر بنفخ الروح فيه، حيث يقرب أن يـراد به أكامل الصورة 

بذلك(٤).
ومنه يظهر قرب االنرصاف للحيوان يف كالم من أطلق حتريم عمل الصور أو 
التامثيل، كام يف املقنعة والنهاية واملراسـم والرشايع والقواعد والدروس وعن غريها، 

لقرب ابتناء كالمهم عىل مفاد النصوص.
ومن ذلك يظهر اإلشـكال يف اسـتفادة العموم من إطالق بعض النصوص لو 

خلت عن القرائن وبلغت مرتبة احلجية، كحديث أيب بصري املتقدم.
عىل أنه يكفي يف اخلروج عن اإلطالقـ  لو تمـ  صحيح حممد بن مسلم املتقدم، 
 :Aبناءً عىل ما سـبق من هنوضه باالسـتدالل. ومثله صحيـح زرارة عن أيب جعفر

(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٩٤ من أبواب ما يكتسب به حديث:١.
(٢) وسائل الشيعة ج:٣ باب:٣ من أبواب أحكام املساكن حديث:٦.

(٣) راجـع وسـائل الشـيعة ج:٣ بـاب:٤٥ من أبواب لبـاس املصيل، وبـاب:٣٢ من أبواب مـكان املصيل. 
وباب:٤ من أبواب أحكام املساكن.

(٤) راجع وسائل الشيعة ج:٣ باب:٣ من أبواب أحكام املساكن، وج:١٢ باب:٩٤ من أبواب ما يكتسب به.
(٥) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٩٤ من أبواب ما يكتسب به حديث:٢.
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أخذ األجرة عليه. كام ال بأس بالتصوير الفتوغرايف(١) املتعارف يف عرصنا.
«ال بـأس بتامثيـل الشـجر»(٥)، ويؤيدمهـا أو يعضدمهـا حديثا أيب العبـاس املتقدمني، 
لقـرب صدورمها لدفع توهم منافاة أمر سـليامنA بصنع التامثيـل لتحريمه، فيدل 
عىل عدم حتريم متاثيل الشجر وشبهه. بل هو الظاهر أيضاً من تقييد الصورة باحليوان 
يف معتـرب حممـد بن مروان املتقـدم وغريه، فإن القيد وإن مل يكن لـه مفهوم وضعاً، إال 
أنـه كثـرياً ما يكون ظاهراً فيه، والظاهر أن منه املقام. ومن هنا ينبغي التوقف يف جواز 

تصوير غري احليوان.
(١) كام يظهر من مجاعة كثرية يف العصور املتأخرة ممن ظهر يف عهدهم التصوير 
املذكور، لتعرضهم ألخذه، وشيوعه بني املترشعة املعارصين هلم من دون نكري منهم. 

وال يتيرس لنا عاجالً اإلطالع عىل وجه ذلك عندهم.
نعـم ذكـر بعض مشـاخيناP أن املسـتفاد من نصـوص النهي عـن التصوير 
والتمثيـل هـو النهي عـن إجياد الصـورة من دون فرق بـني أن تكون باليـد أو بالطبع 
. وذلك ال  أو بالصياغة أو بالنسـج، سـواءً كان دفعياً، كام إذا كان بالطباعة أم تدرجيياً
يتـم يف الصـورة الفتوغرافية، لعدم كونه إجياداً للصورة، وإنام هو أخذ للظل وإبقاء له 
بواسـطة الدواء، نظري وضع يشء من األدوية عىل اجلدران واألجسام الصقيلة ليثبت 
فيها الظل والصور املرتسمة، حيث ال جمال للبناء عىل حرمته، واإلحرم الوقوف أمام 

املرآة، إذ ال يفرق يف حرمة التصوير بني طول مدة بقاء الصورة وقرصها.
لكنـه يشـكل بعـدم الريـب يف صـدق الصـورة يف املقـام. وال جمال لقياسـها 
باالنعـكاس يف املـرآة ونحوها، للفـرق بينهام عرفاً، ولو ألجل االنطبـاع والثبات فيام 
نحـن فيـه وعدم االنطباع يف املرآة، كام يف الظل الـذي ال ريب أيضاً يف صدق الصورة 

فيه. وإن كانت ناقصة، لعدم وضوح معامل األمر املصور.
ولذا ال يظن به وال بغريه التشـكيك يف ترتب أحكام الصورة عليها غري حرمة 
الصنـع، ككراهـة وضعها يف البيوت، واسـتقباهلا حـال الصالة، والصـالة يف الثوب 



املشتمل عليها، مع أهنا ال ترتتب عىل الظل واالنعكاس يف املرآة ونحومها.
ولعـل األوىل يف توجيـه جواز ذلك أن األدلة مل تتضمن حتريم إجياد الصورة أو 
التمثال، وإنام هي بني ما تضمن النهي عن التصوير والتمثيل، كمعترب حممد بن مروان 
ومرسـل ابن أيب عمري، وما تضمن النهي عن الصورة والتمثال أو ثبوت البأس فيها، 

كمعترب أيب بصري وصحيح حممد بن مسلم وغريها.
واألول قـارص عن حمل الكالم، ألن التصوير ال يصدق من الشـخص بمجرد 
إجياد الصورة، بل هو عملية فنية تبتني عىل نقش الصورة وتنظيم أبعادها وهندستها، 
كام هو احلال يف سائر عمليات النقش، فالنقاش ليس هو موجد النقش ولو من طريق 
تصويـره أو طبعه، بل ناقشـه. ونظريه يف ذلك الكاتب، فإنـه ال يصدق بمجرد إجياده 
للكتابة، ولو بطريق الطبع واالستنسـاخ املعهـود يف زماننا أو غريمها، بل البد فيه من 

رسمه للحروف الكتابية بنحو تستند إليه أبعادها.
وأمـا الثاين فهو كام يمكن أن حيمل عىل النهي عن جمرد إجياد الصورة والتمثال 
يمكن أن حيمل عىل النهي عن تصوير الصورة ومتثيل التمثال فريجع لألول، واملتيقن 

الثاين، بل هو الظاهر، ألن النهي عن األعيان إنام ينرصف إىل جمرد إجيادهاـ  مع إمكانهـ 
إذا أخذت بأسـامئها اجلامدة، أما إذا أخذت بعناوينها االشـتقاقية فالنهي ينرصف إىل 
ما يناسـب عناوينها من األفعال، كالتمثيل يف املثـال، والتصوير يف الصورة، والكتابة 

يف املكتوب.
وهو املناسـب ملا سـبق مـن حديـث املناهي من إطـالق النهي عـن التصاوير 
وتعقيبـه ببيان عقوبة التصوير، حيث يظهـر أن املراد باإلطالق املذكور هو النهي عن 

خصوص التصوير ال عن مطلق إجياد الصورة.
وبذلـك يظهر أن إطالق التصوير واملصور يف املقام جمازي تسـاحمي يبتني عىل 
التوسـع، إما يف إطالق التصوير عىل إجياد الصورة الذي هو أعم من املعنى احلقيقي، 
وإما يف إطالقه عىل حفظها بالتعرض لطبعها وتثبيتها، الذي هو مباين للمعنى احلقيقي 
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وإن تشاهبا يف األثر.
كام ظهر قصور نصوص املقام عن تكثري الصور بالطبع أو االستنساخ ونحومها، 
وعـن عرضهـا باألجهزة التلفزيونية ونحوها، وعن صـبّ التامثيل يف القوالب، وعن 
مجعها وتركيبها بمثل مجع وتنظيم املكعبات التي تطبع فيها الصورة. بل يشـكل حتى 

صدق إجياد الصورة عىل األخري. 
نعـم قد يصدق التصوير عـىل صنع القالب والصفائح التـي تطبع هبا الصور. 

وإن كان التعميم جلميع أفراد ذلك موقوفاً عىل اإلطالع عىل كيفية صنعها. فالحظ.
(١) لعدم صدق صـورة احليوان عليه التي هو موضوع النصوص. ويؤيده ما 
تضمنتـه بعض النصوص املتقدمة هلا اإلشـارة من ارتفـاع كراهة الصالة يف مكان فيه 

الصورة مع كرس الرأس أو تلطيخه.
ودعـو: أن حتريـم التصوير بنحـو االنحالل، وأن املحرم هـو فعل كل جزء 
منهـا، نظـري حرمة غصـب مال املؤمـن. ممنوعة جـداً ملخالفتها للظاهـر وخلوها عن 

الشاهد.
وأشـكل منهـا دعو: أن املحـرم هو األعم من الكل واجلـزء، بحيث ال يزيد 
احلرام بفعل الكل، فإنه حيتاج إىل عناية خاصة، بل لعله ال نظري له. ومنه يظهر حال ما 
عن املحقق االيرواين حيث قال: «إن من املحتمل قريباً حرمة كل جزء جزء، أو حرمة 
ما يعم اجلزء والكل، فنقش كل جزء حرام مستقل إذا مل ينضم إليه نقش بقية األجزاء، 

وإال كان الكل مصداقاً واحداً للحرام».
نعـم ال يبعـد كون موضوع النهي هو قيام رصف الوجـود بالصورة بنحو يعم 
الواحد واألكثر، فكام ال جيوز انفراد شخص واحد بالصورة ال جيوز اشرتاك أكثر من 

ومثلـه تصوير بعـض الصورة(١)، كالـرأس والرجل ونحومهـا مما ال يعد 
تصويراً للصورة الناقصة. أما إذا كان كذلك، مثل تصوير شخص مقطوع 



واحد فيها، سـواءً كان اشـرتاكهم بنحو يمتزج ما يفعله كل منهم مع ما يفعله اآلخر، 
ر أحدهم اهليكل، واآلخـر تقاطيع اجلسـد وألوانه، أم يتميـز عنه، كام لو  كـام لو صـوّ
اسـتقل كل منهم بعضو من اجلسـد، إلطالق النصوص، والسيام ما أشتمل منها عىل 

(من) املوصولة الصادقة عىل الواحد واألكثر. فهو نظري حرمة قتل النفس.
ولعله إىل هذا يرجع ما عن املحقق االيرواين، حيث قال بعد ما سبق: «وحيتمل 
أن يكـون كل فاعـالً للحرام، كـام إذا اجتمع مجاعة عىل قتل واحـد، فإن اهليئة حتصل 

بفعل اجلميع، فلوال نقش السابق لألجزاء السابقة مل تتحصل اهليئة بفعل الالحق».
ودعـو: أن مع االشـرتاك بنحو يسـتقل كل منهم بجزء مـن الصورة، يكون 
التصويـر مسـتنداً لألخري، حلصول اهليئـة املحرمة به، وال يكون من السـابق إال فعل 
مقدمة احلرام واإلعانة عليه، وليس ذلك بمحرم عىل عمومه، وإن حرم يف خصوص 

بعض املوارد كاإلعانة عىل قتل املسلم، كام سبق يف املسألة الثامنة.
مدفوعة بأن الذي يسـتند لألخري هو إكامل الصورة ال متام الصورة، بل تسـتند 
الصـورة بتاممها للجميع، ويكون املقام من صغريات التعاون عىل اإلثم، الذي سـبق 

يف املسألة الثامنة عموم حرمته.
ومثله ما ذكره بعض مشـاخيناP من أنـه مع صنع األجزاء بنحو التفريق إنام 

يصدق التصوير عىل مجع األجزاء وتركيبها.
إذ فيـه: أن مجـع أجزاء الصورة ليس تصويراً، بل يشـكل كونه إجياداً للصورة، 
كـام أرشنـا إليه عند الـكالم يف حكم التصويـر الفتوغرايف، وإنام يسـتند إجياد الصورة 
للمجمـوع من فعل األجـزاء وتركيبها. وأمـا تصويرها فهو يسـتند لفعل األجزاء ال 
غري، لكن برشط تركيبها. فالرتكيب خارج عن التصوير عرفاً رشط يف صدق الصورة 

عىل املجموع، مع كون التصوير بفعل األجزاء ال غري.
ومـن ثم قد يقال بحرمة تصويـر األجزاء مع العلم بحصـول تركيبها ولو من 
غـري الفاعـل. وإن كان األمـر حمتاجـاً ملزيد من التأمـل. لكن ال تأمـل يف عدم صدق 
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الرأس أو مقطوع الرجل ففيه إشـكال(١). أما لو كان تصويراً له عىل هيئة 
خاصـةـ  مثل تصويره جالسـاً أو واضعاً يـده إىل خلفه أو نحو ذلك مما يعدّ 
تصويـراً تامـاً ـ فالظاهر هو احلرمـة(٢) إذا كانت جمسـمة(٣). وجيوز عىل 

كراهية اقتناء الصور(٤).
التصوير بالرتكيب.

وبام ذكرنا يظهر أن فعل بعض األجزاء حيرم إذا استتبع إكامل الصورة ولو من 
الغـري. غاية األمر أنـه مع العلم بذلك ال يعذر الفاعل للبعـض، ومع اجلهل به يكون 
. . كام أنه مع قصد الفاعل لذلك أو اعتقاده من دون أن يتحقق يكون متجرياً معذوراً

(١) مقتىض ما ذكرهP يف مبحث الصحيح واألعم من أن املسمى هو األعم 
من التام والناقص البناء عىل احلرمة يف املقام، لإلطالق. لكن ذكرنا يف حمله عدم متامية 

املبنى املذكور.
نعـم الظاهر عدم توقف صدق احليوان بجنسـه أو بأنواعه عىل متامية جسـده، 
فكـام يصدق عىل تام البدن أنه حيوان، أو نوع خاص منه، يصدق عىل ناقصة وعىل ما 
يزيد منه عن الوضع الطبيعي، كاإلنسـان ذي الست أصابع، وال ينقص عنه وال يزيد 

عليه بذلك. وحينئذٍ يتعني البناء عىل احلرمة لإلطالق.
م احليوان بالرأس واجلسد معاً، بحيث يتوقف صدقه  غاية األمر أنه ال يبعد تقوّ
عليهـام معاً، فمع االقتصار عىل الرأس أو اجلسـد ال يصدق تصوير احليوان الناقص، 
بل يقرص اإلطالق وتتعني احللية، بناءً عىل ما سبق من جواز تصوير البعض. ومثله ما 
إذا كانت الصورة ناقصة عرفاً ال صورة حليوان ناقص، كام هو حمل الكالم. فالحظ.
(٢) إلطالق األدلة. والسيام وأن املتعارفـ  خصوصاً يف الصور غري املجسمةـ 

خفاء بعض أجزاء البدن.
(٣) بل مطلقاً، كام يظهر مما سبق.



(٤) فعن جممع الربهان أن املستفاد من األخبار الصحيحة وأقوال األصحاب 
عـدم حرمـة بقاء الصور غري املجسـمة مع تقريـب حرمة بقاء الصور املجسـمة. ويف 

اجلواهر عدم العثور عىل قائل باحلرمة يف بقاء املجسمة غريه.
نعم قد يسـتفاد حرمة اإلبقاء حتى يف غري املجسـمة ممـا يف النهاية، حيث يقال 
يف بيـان املحرمات التي ال جيوز التكسـب هبـا: «وعمل األصنـام والصلبان والتامثيل 
املجسـمة والصور والشطرنج والنرد وسـائر أنواع القامر حتى لعب الصبيان باجلوز. 
فالتجارة فيها والترصف والتكسب هبا حرام حمظور». فإن عطف الصور عىل التامثيل 
املجسمة موجب لظهورها يف غري املجسمة، كام أن احلكم بحرمة الترصف فيها يناسب 

حرمة اإلبقاء.
وكيف كان فقد يستفاد حرمة اإلبقاء حتى يف غري املجسمة: تارة: من إطالقات 
النهي عن حرمة عمل التصاوير، بدعو: أن املستفاد من حتريم عمل اليشء مبغوضية 

وجوده حدوثاً واستدامة.
وأخر: من مثل صحيح حممد بن مسـلم املتقـدم املتضمن النهي عن التامثيل 

بدعو: أن مقتىض إطالق النهي عن اليشء حرمة وجود املنهي عنه.
وثالثة: مما تضمن النهي عن اللعب بالتامثيل، كصحيح عيل بن جعفر عن أخيه 
موسىA: «أنه سأل أباه عن التامثيل فقال: ال يصلح أن يلعب هبا»(١)، ونحوه خربه 

اآلخر(٢)، ومرفوع املثنى(٣)، ونحوه.
ورابعة: مما تضمـن النهي عن تزويق البيوت وتصويرها، وجعل الصور فيها، 
كموثق أيب بصري عن أيب عبداهللاA: «قال: قال رسول اهللا7: أتاين جربيل قال: يا 
حممد إن ربك يقرئك السـالم، وينهى عن تزويق البيوت. قال أبو بصري: فقلت: وما 
تزويـق البيوت؟ فقال تصاوير التامثيل»(٤)، وخرب جراح املدائني: عنهA: «قال: ال 

(١) وسائل الشيعة ج:٣ باب:٣ من أبواب أحكام املساكن حديث:٧.
(٢) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٩٤ من أبواب ما يكتسب به حديث:١٠.

(٣)، (٤) ، (٥) وسائل الشيعة ج:٣ باب:٣ من أبواب أحكام املساكن حديث:٨، ١، ٩.
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تبنوا عىل القبور وال تصوروا سقوف البيوت، فإن رسول اهللا7 كره ذلك»(٥).
 :Aومثله ما تضمن كراهة الصور يف البيوت، كموثق حييى بن أيب العالء عنه
«إنه كره الصور يف البيوت»(١)، وخرب حاتم بن إسـامعيل عنهA عن أبيه: «إن علياً 
كان يكـره الصورة يف البيوت»(٢). والسـيام بضميمة صحيح أيب بصري عنهA: «إن 
عـيل بـن أيب طالبA كان يكره أن يسـتبدل وسـقاً مـن متر املدينة بوسـقني من متر 

خيرب، ألن متر املدينة أدوهنام. ومل يكن عيلA يكره احلالل»(٣).
ومثلـه صحيح زرارة عـن أيب جعفرA: «قال: ال بأس بأن تكون التامثيل يف 
البيوت إذا غريت رؤوسـها منها وترك ما سـو ذلك»(٤)، ألن مقتىض مفهومه ثبوت 

البأس مع عدم التغيري.
وخامسـة: مـن موثـق السـكوين املتقـدم عنـد الـكالم يف عموم الصـور لغري 
املجسـمة، ونحـوه خرب ابـن القداح عنهA: «قـال: قال أمري املؤمنـنيA: بعثني 

رسول اهللا7 يف هدم القبور وكرس الصور»(٥).
لكـن اجلميـع ال خيلو عـن إشـكال أو منـع. الندفـاع األول بمنع االسـتفادة 
املذكـورة، إلمـكان خصوصية اإلجيـاد يف املبغوضية، بلحاظ كونه تشـبهاً باخلالق عز 
وجل، كام يناسـبه ما سـبق يف النصوص من تكليف املصور بنفـخ الروح فيام صوره، 
وما يف مرسل القطب الراوندي: «ومن صور التصاوير فقد ضاد اهللا»(٦). والسيام مع 

ما سبق من أن النهي ليس عن مطلق اإلجياد، بل عن خصوص التصوير والتمثيل.
ومثله الثاين، ألن املتيقن منه حرمة اإلجياد الذي يكون بالتصوير، ألنه هو فعل 
املكلف عرفاً، دون اإلبقاء. والسـيام بلحـاظ ما تضمن النهي عن التمثيل والتصوير، 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٣ باب:٣ من أبواب أحكام املساكن حديث:١٣، ١٤.
(٣) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:١٥ من أبواب الربا حديث:١.

(٤) وسائل الشيعة ج:٣ باب:٤ من أبواب أحكام املساكن حديث:٣.

(٥) وسائل الشيعة ج:٣ باب:٣ من أبواب أحكام املساكن حديث:٧.
(٦) مستدرك الوسائل ج:٣ باب:٣ من أبواب أحكام املساكن حديث:٥.



حيث يصلح لبيان اإلطالق ورشح املراد منه.
كام يندفع الثالث بأنه ال ظهور لنفي الصلوح يف النهي التحريمي. مع أن النهي 
عـن اللعـب بالصورة ال يسـتلزم حرمة اقتنائها وإبقائها. والسـيام مـع عدم معهودية 
اللعـب بالصـور إال عند املقامـرة، فلعله إشـارة إىل النهي عن ذلك. كـام ذكره بعض 

.Pمشاخينا
إال أن يراد هبا مثل عبث األطفال هبا، كام يأيت يف صحيح عيل بن جعفر، الظاهر 

يف جواز العبث هبا، فيكون شاهداً عىل محل هذه النصوص عىل الكراهة.
ويندفـع الرابـع بأن موضوع النهي ملا مل يكن هو إجيـاد الصورة والتمثال بوجه 
مطلق، بل خصوصية زائدة عىل ذلك، وهي كوهنا يف البيوت أو نحوه، فهو ال يقتيض 
النهـي عـن أصل الوجود بنحو يقتيض عدم اإلبقاء واالقتنـاء، نظري ما لو قيل: ال تبق 
كلباً أو كافراً يف الدار، حيث ال يدل عىل وجوب قتل الكلب أو الكافر. بل قد يشـعر 

بعدم النهي عن أصل الوجود، وأن املنهي عنه هو اخلصوصية املذكورة ال غري.
عىل أن حديثي أيب بصري وجراح املداين املتضمنني للنهي عن التزويق والتصوير 
واردان يف اإلحـداث ال يف اإلبقـاء. وما تضمـن كراهة الصور يف البيـوت مطلقاً، أو 
إذا مل تغـري، ال ظهـور لـه يف التحريم، بـل يف األعم منه ومن الكراهـة. وما تضمن أن 
A ال يكره احلالل البد إما من تنزيله عىل كراهة خاصة مسـوقة للتحريم، كام  عليـاً
يناسبه مورده، وال يعلم كون الكراهة هنا مثلها، أو عىل احلالل باملعنى األخص، وهو 
املقابل لألحكام األربعة، وإال فال إشكال يف كراهتهA للمكروه باملعنى األخص.

وأمـا اخلامس فهو قضيتـه يف واقعة، واملتيقن كون األمـر املذكور خاصاً بأمري 
املؤمنـنيA ال ترشيعاً عاماً، فإنـه (صلوات اهللا عليه) كان مبعوثاً من قبل النبي7 
وقائـامً مقامـه يف تنفيـذ ما يطلـب يف تلك الواقعـة، ففعلهA كفعلـه7 ال إطالق 
لـه وال ظهـور له يف اإللزام ترشيعاً، كام يناسـبه سـياقه هبدم القبـور وقتل الكالب يف 
احلديثـني املتقدمني. وجمـرد إلزامه7 ألمري املؤمننيA بفعـل تلك األمور ال يدل 
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عـىل لزومه رشعـاً بعنوانه األويل، نظري مـا لو ألزمه باإلنفاق عىل جـار له7 أو عتق 
عبد من عبيده.

هـذا مضافـاً إىل النصـوص الظاهـرة أو الرصحية يف جـواز اإلبقـاء واالقتناء، 
 :Aيقول: قال قائل أليب جعفر Aكصحيح عبداهللا بن املغرية: «سـمعت الرضا
جيلس الرجل عىل بساط فيه متاثيل؟ فقال: األعاجم تعظمه، وإنا لنمتهنه»(١)، وموثق 
أيب بصري عن أيب عبداهللاA: «سألته عن الوسادة والبساط يكون فيه التامثيل. فقال: 

ال بأس به يكون يف البيت. قلت التامثيل. فقال: كل يشء يوطأ فال بأس به»(٢).
وصحيح حممد بن مسـلم عن أيب جعفرA: «قال له رجل: أصلحك اهللا ما 
هذه التامثيل التي أراها يف بيوتكم؟ فقال: هذا للنسـاء أو بيوت النساء»(٣). فإنه حيث 
ال حيتمل الفرق يف احلكم بني النساء والرجال يتعني محله عىل كراهة وجود التامثيل يف 

البيوت، وأن النساء إنام يقمن بذلك لعدم تنزههن عن املكروه.
وصحيـح حممد بن مسـلم: «قلـت أليب جعفـرA: أصيل والتامثيـل قدامي 
وأنـا أنظـر إليها؟ قـال: ال. اطرح عليهـا ثوباً، وال بـأس هبا إذا كانت عـن يمينك أو 
شـاملك أو خلفـك أو حتت رجلك أو فوق رأسـك. وإن كانت يف القبلـة فألق عليها 
ثوباُ وصل»(٤)، ومرسل ابن أيب عمري عن أيب عبداهللاA: «سألته عن التامثيل تكون 
يف البسـاط هلا عينان [تقع عينك عليه] وأنت تصيل. فقال: إن كان هلا عني واحدة فال 

بأس، وإن كان هلا عينان فال»(٥).
وصحيـح عيل بن جعفر عن أخيهA: «سـألته عن البيت فيه صورة سـمكة 
أو طـري أو شـبهه يعبث بـه أهل البيت، هل تصـح الصالة فيه؟ فقـال: ال حتى يقطع 

(١) ، (٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٣ باب:٤ من أبواب أحكام املساكن حديث:١، ٢، ٦.
(٤) وسائل الشيعة ج:٣ باب:٣٢ من أبواب مكان املصيل حديث:١.
(٥) وسائل الشيعة ج:٣ باب:٤٥ من أبواب لباس املصيل حديث:٧.

(٦) وسائل الشيعة ج:٣ باب:٣٢ من أبواب مكان املصيل حديث:١٢.



رأسـه منه ويفسـد، وإن كان قد صـىل فليس عليه إعادة»(٦). لظهـوره يف جواز وجود 
الصـورة املذكـورة يف البيـت وجـواز العبث هبـا، وأن املحـذور يف الصـالة يف البيت 
. ومثلهـا النصوص الكثرية الواردة يف الدراهم التـي فيها التامثيل(١)... إىل غري  حينئـذٍ
ذلـك من النصـوص الواردة يف لباس املصيل ومكانه الظاهـرة يف املفروغية عن جواز 

اقتناء الصور وإن كان ذلك مكروهاً لنفسه أو من أجل الصالة.
ومقتـىض إطالقها عدم الفرق بني املجسـمة وغريها. بـل لعل صحيح عيل بن 
جعفر ظاهر يف املجسـمة، ألن العبث إنام يكون هبا. وكذا خربه املتقدم املتضمن كرس 
رؤوس التامثيـل ونحوه غريه. وال وجه مع ذلك ملا سـبق عن األردبييل. عىل أنه خال 

عن الشاهد. فالحظ.
(١) لألصـل، وعمومات النفوذ. خالفاً لظاهر ما تقـدم من النهاية ونحوه يف 
املقنعـة واملراسـم وعن الرسائـر. وال وجه له بعد ما سـبق من جـواز اقتنائها. نعم ال 
يصـح البيع إذا ابتنـى عىل احلث عىل صنعها بالوجه احلرام، كام لو كان البيع بنحو بيع 
الـكيل ومل يتيرس حتصيـل املبيع إال بالصنع، ألن حرمة الصنع تنايف نفوذ البيع، نظري ما 

تقدم يف اإلجارة عىل عمل التصوير.
(٢) بـال خالف أجـده فيه، بل اإلمجاع بقسـميه عليه، بل يمكـن دعو كونه 
رضوريـاً يف املذهـب. كذا يف اجلواهـر. ويقتضيه النصوص املسـتفيضة، بل املتواترة، 
وثَانِ  جسَ مِن األَ وا الرِّ نِبُ اجتَ كصحيح هشام عن أيب عبد اهللاA: «يف قوله تعاىل: ﴿فَ

﴾ قال: الرجس من األوثان الشطرنج، وقول الزور الغناء»(٢). ورِ ولَ الزُّ وا قَ نِبُ اجتَ وَ

(١) راجع وسائل الشيعة ج:٣ باب:٤٥ من أبواب مكان املصيل.
(٢) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٩٩ من أبواب ما يكتسب به حديث:٢٦.

وبيعها(١) وإن كانت جمسمة وذوات أرواح.
(مسألة١٧): الغناء حرام(٢).
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وصحيـح الريـان بن الصلـت: «قلت للرضـاA: أن العبـايس أخربين انك 
رخصـت يف سـامع الغناء. فقـال: كذب الزنديق ما هكذا كان، إنام سـألني عن سـامع 
الغناء، فأعلمته أن رجالً أتى أبا جعفر حممد بن عيل بن احلسنيG، فسأله عن سامع 
الغناء، فقال: أخربين إذا مجع اهللا تعاىل بني احلق والباطل مع أهيام يكون الغناء؟ فقال: 
الرجل مع الباطل. فقال له أبو جعفرA: حسبك، فقد حكمت عىل نفسك. فهكذا 

كان قويل»(١).
فـإن الباطـل وإن أمكن أن ينطبـق عىل املكروه، بل كل مـا ال فائدة فيه، إال أن 
مقابلتـه هنـا باحلق، وظهور حال السـائل يف طلب الرخصة ولو مع الكراهة، وشـدة 
. فتأمل. عىل  إنـكار اإلمـامA ترخيصه يف السـامع، يناسـب إرادة احلرمة هنا جـداً
إنه يكفي النصوص األخر الكثرية. بل تقدم يف املسـألة الثامنة والعرشين من مسـائل 

التقليد أنه من الكبائر. فراجع.
وعـن الكاشـاين عـدم حرمـة الغناء يف نفسـه، بل بلحـاظ ما يقارنـه كثرياً من 
املحرمات، كرضب األوتار، والزمر، ودخول الرجال عىل النساء، وتكلمهن بالباطل، 

ونحو ذلك. وقد يظهر ذلك من حمكي كالم اخلراساين يف الكفاية.
وقد يسـتدل هلـام بام تضمن تطبيق قول الزور عليه، ومـا تضمن تطبيق الباطل 
عليـه كالصحيحني املتقدمني، وغريمها من النصوص الكثرية. بدعو: أن مقتضامها 

. أن منشأ احلرمة كون املضمون الذي يتغنى به زوراً وباطالً
مضافـاً إىل مرسـل الصـدوق: «سـأل رجـل عيل بن احلسـنيA عـن رشاء 
جاريـة هلـا صوت. فقال: ما عليك لو اشـرتيتها فذكرتك اجلنة. يعنـي: بقراءة القرآن 
والزهد والفضائل التي ليسـت بغنـاء. فأما الغناء فمحظور»(٢). بناءً عىل أن التفسـري 

عن الصدوق.

(١) قرب اإلسناد ص:١٤٨. وأشار إليه يف الوسائل ج:٢ باب:٩٩ من أبواب ما يكتسب به حديث:١٤.
(٢) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:١٦ من أبواب ما يكتسب به حديث:٢.



وخـرب عيل بـن جعفر: «سـألته عـن الغنـاء هل يصلـح يف الفطـر واألضحى 
 :Aوالفرح؟ قال: ال بأس به ما مل يعص به»(١). وصحيح أيب بصري: «قال أبو عبداهللا
أجر املغنية التي تزف العرائس ليس به بأس، وليست بالتي يدخل عليها الرجال»(٢)، 
ومعتربه اآلخر: «سألت أبا عبداهللاA عن كسب املغنيات. فقال: التي يدخل عليها 

الرجال حرام، والتي تدعى إىل األعراس ليس به بأس»(٣).
لكـن تطبيق قـول الزور عليه ال يقتـيض تقييد النهي عنه بـام إذا كان املضمون 
املتغنـى بـه زوراً، بل هو خالف إطالق التطبيق. ويتعني محلـه عىل كونه تطبيقاً تعبدياً 
أو تفسـرياً بالباطن. عىل أن الزور ليس هـو الكذب لغة، بل هو امليل، وإنام أطلق عىل 
الكذب مليله عن احلق، وحينئذٍ يمكن إطالقه عىل الغناء حتى لو كان املضمون املتغنى 
بـه صادقـاً بلحاظ كون اهليئة الغنائية اللهوية موجبـة للميل بالكالم عن احلق للباطل 

واحلرام.
وكـذا احلـال يف تطبيق الباطل عليـه، حيث ال قرينة عىل كوهنـا بلحاظ بطالن 
املضمـون وكونه كذبـاً بنحو يرجع للتقييد بذلك، بل ظاهره صريورة الكالم بسـبب 

اهليئة الغنائية باطالً مع قطع النظر عن مضمونه.
الغناء،  عن   Aعبداهللا أبا  «سألت  األعىل:  عبد  موثق  يف  ما  ذلك  ويؤكد 
حيونا  جئناكم  جئناكم  يقال:  أن  يف  رخص  اهللا7  رسول  أن  يزعمون  أهنم  وقلت: 
امَ  ا بَينَهُ مَ األَرضَ وَ ءَ وَ امَ قنَا السَّ لَ ا خَ مَ نحييكم. فقال: كذبوا. إن اهللا عز وجل يقول: ﴿وَ
ىلَ  قِّ عَ فُ بِاحلَ لِنيَ * بَل نَقذِ اعِ ا فَ نَّ نَّا إِن كُ اهُ مِن لَدُ ذنَ َ ختَّ ا الَ وً ذَ هلَ دنَا أَن نَتَّخِ بِنيَ * لَو أَرَ عِ الَ

.(٤)«...﴾ ونَ فُ َّا تَصِ يلُ ممِ م الوَ لَكُ قٌ وَ اهِ وَ زَ ا هُ إِذَ هُ فَ غُ يَدمَ لِ فَ البَاطِ
وأما مرسل الصدوق فمن القريب محله عىل بيان حسن صوهتا، كام هو املفهوم 
. وإرادة خصوص الغناء من الصوت إنام يشيع بني أهل الغناء، وال قرينة عىل  منه عرفاً

(١) ، (٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:١٥ من أبواب ما يكتسب به حديث:٥، ٣، ١.
(٤) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٩٩ من أبواب ما يكتسب به حديث:١٥.
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جري املرسل عليه. عىل أنه ضعيف يف نفسه باإلرسال.
كـام أن حديـث عيل بن جعفر وإن روي كام سـبق بطريـق ال خيلو عن ضعف، 
إال أنـه روي صحيحـاً يف كتاب عيل بـن جعفر هكذا: «ما مل يزمر بـه». وهو حينئذٍ ال 
خيلو عن إمجال، فإن الزمر هو النفخ باملزمار بنحو موسـيقي يناسـب اإليقاع الغنائي. 
ولـو أريـد ذلك لكان املناسـب أن يقال: ما مل يزمر أو ما مل يزمر معـه. أما الزمر به فال 
يمكن أن يراد عىل حقيقته، لوضوح أن املزمار ال يغنى به، بل يزمر به مع الغناء. ومن 
ثـم يكـون جممالً أو حيمل عىل ترجيع الصوت بالغناء بوجه موسـيقي بالنحو املشـابه 
لرتجيع النفخ باملزمار، وهو أمر مقوم للغناء عرفاً، فالبد من محل الغناء املسؤول عنه 

عىل مطلق اإلنشاد الذي يمكن أن يقع بالوجهني.
عىل أن السـؤال مشـعر باملفروغية عن حرمة الغناء يف نفسـه، وأن السؤال عنه 
خلصوصيـة كونـه يف العيديـن والفـرح. وحينئـذٍ ال يبعـد محل الفـرح عىل خصوص 
. وإال فال منشـأ لتوهم خصوصية  الزفـاف، حيـث ال يبعد شـيوع إطالقه عليه عرفـاً
الفرح يف التحليل، والسيام مع غلبة كون مورد الغناء عند أهله الفرح، فحمل حتريمه 
عـىل غريه بعيد عرفاً، فيبعد السـؤال عنـه. وغاية ما يدلّ عليه احلديث حينئذٍ اسـتثناء 

العيدين والزفاف من احلرمة، وهو أمر آخر ليس حمالً للكالم.
وأمـا صحيـح أيب بصري فهو وإن كان ظاهراً يف أن منشـأ حلّ أجـر املغنية التي 
تـزف العرائـس عدم دخـول الرجال عليها، حيـث يظهر من ذلـك أن احلرمة منوطة 
بدخـول الرجـال الـذي هو أمر خارج عن الغنـاء، إال أن من الظاهـر أن احلرمة ألمر 
خـارج ال ختتـص بدخول الرجال، بل يوجـد غريه كثري من املحرمات الشـايعة حال 
الغناء، كاستعامل املالهي وكون الغناء بذيئاً أو مثرياً للشهوة بوجه حمرم. كام أن املغنية 
التـي تـزف العرائس قد يدخل عليهـا الرجال. ومن ثم ال خيلـو مضمونه عن غرابة. 
ومـن القريب جـداً احتاده مع معترب أيب بصري املتقدم، وليـس االختالف بينهام إال من 

جهة النقل باملعنى.



وحينئـذٍ فمن الظاهر أن التفصيل يف املعتـرب املذكور بني التي تدعى لألعراس 
والتي يدخل عليها الرجال ليس مسـتوعباً، والتقابل بينهام ليس تاماً، ملا ذكرنا من أن 
التي تدعى لألعراس قد يدخل عليها الرجال، وألن املغنية قد تغني يف غري األعراس 
مـن دون أن يدخـل عليها الرجال. ومن ثم ال جمال ألن يسـتفاد منـه انحصار املحرم 
بمن يدخل عليها الرجال، إذ هو ليس بأوىل منه أن يستفاد منها انحصار املحلل بالتي 

تدعى لألعراس.
عىل أن هذه النصوص مهام بلغت من القوة ال تنهض برفع اليد عن النصوص 
الكثـرية الظاهرة يف حرمة الغناء بعنوانه مـع قطع النظر عام يقارنه من املحرمات، فإن 
. والسيام مع شيوع خلوّ  محلها بأمجعها عىل حرمته عرضاً بلحاظ ما يقارنه مما تأباه جداً
الغنـاء عن املقارنات املذكورة. بل هو كاملقطوع بـه من موثق عبد األعىل املتقدم، فإن 

السؤال فيه عن القول املذكور ال غري.
ومثلـه دعـو: أن املحرم وإن كان هو الغناء بعنوانـه إال أنه خيتص بام إذا كان 
، ال من جهة حرمة إنشاد الشعر ذي املضمون الباطل، لعدم  املضمون املتغنى به باطالً
حرمتـه إذا مل يكن مبنياً عىل تبني مضمونه، وإنام حيرم إذا كان بنحو الغناء، خلصوصية 

يف الغناء.
خللـو الدعو املذكورة عن الشـاهد. أما النصوص اخلاصـة املتقدمة فظاهر، 
لعدم اإلشـارة فيها لذلك. وأما ما تضمن تطبيق قول الزور والباطل عليه، فلام سبق. 
 :Aمضافـاً إىل موثـق عبد األعـىل املتقدم، وخرب عبداهللا بن سـنان عـن أيب عبداهللا
«أقـرؤوا القرآن بأحلـان العرب وأصواهتا، وإياكم وحلون أهل الفسـق والكبائر، فإنه 
سـيجيء من بعدي أقـوام يرجعون القرآن ترجيـع الغناء والنـوح والرهبانية ال جيوز 
تراقيهم...»(١). لظهورهـ  كغريه(٢)ـ  يف حرمة التغني بالقرآن. فتأمل. بل نسبة اللحون 

(١) وسائل الشيعة ج:٤ باب:٢٤ من أبواب قراءة القرآن حديث:١.
(٢) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٩٩ من أبواب ما يكتسب به حديث:٢٧.
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إذا وقع عىل وجه اللهو والباطل(١)،
فيـه ألهـل الفسـق والكبائـر ظاهر يف حرمـة اللحن املذكور يف نفسـه مع قطـع النظر

عن مضمونه.
وكذا ما تضمن حرمة استامعه، لظهوره بل رصاحة بعضه ـ كام يأيت ـ يف حرمة 
االسـتامع بنفسه وإن مل يقرتن بالباطل، مع وضوح أن حرمة االستامع اللهوي تستلزم 

. فالحظ. حرمة اإلنشاد اللهوي عرفاً
(١) أما بناءً عىل اختصاص الغناء مفهوماً بذلك فظاهر. وأما بناءً عىل عمومه 
لغريه فلقرب انرصافه له، ملا هو املرتكز من مناسـبة الغناء لذلك، وكونه املقصود منه 
نوعاً، وبه يكون منشـأ لالسـتنكار عرفاً، حيث يقرب كون النهـي جارياً عىل مقتىض 
االرتـكاز املذكـور، كام تقدم عند الكالم يف كـون الغناء من الكبائر يف املسـألة الثامنة 

والعرشين من مسائل التقليد.
وقد قال سيدنا املصنفP هناك: «عىل ما يتعارف عند أهل الفسوق». وقد 
أرشنا هناك إىل أنه ال منشأ العتبار ذلك يف موضوع احلرمة. ومن ثم ال يبعد عدم كون 
املراد بذلك التقييد، بحيث يكون اللحن الغنائي الذي ال يتعارف عند أهل الفسـوق 
سائغاً، كام قد يتوهم، بل اإلشارة للنوع اخلاص، وهو ما يقصد به التلهي من الصوت 

املرجع به، بلحاظ أن ذلك هو الذي يتداوله أهل الفسوق.
وعىل ذلك فموضوع احلرمة مطلق الصوت املرجع به من أجل التلذذ اللهوي، 
باخلـروج بـه عن مقام اجلـد والواقع احلـارض إىل نحو مـن العبث املبني عـىل التوجه 
لباطن النفس وتنبيه غرائزها وهزّ مشاعرها باإليقاع الغنائي، إشباعاً لرغبتها الكامنة 
يف املزيـد مـن االبتهاج أو التفجـع أو الفخـر أو الغرام أو غري ذلك حسـب اختالف 
األغـراض. يف مقابل مـا إذا مل يكن الغـرض اللهو والباطل، بل أمـر آخر كاالتعاظ، 
والتحزن عىل احلق ـ كام هو احلال يف عزاء سـيد الشـهداء ـ أو االبتهاج باحلق ـ كام يف 

مواليد املعصومنيG ـ أو نحو ذلك. فالحظ.



(١) بال إشـكال ظاهر. ويقتضيه رصحياً صحيح مسـعدة بـن زياد فيمن أطال 
اجللوس السـتامع الغناء، حيث قالA: «قم فأغتسل وصلّ ما بدا لك، فانك كنت 
مقيامً عىل أمر عظيم. ما كان أسوأ حالك لو متّ عىل ذلك؟! امحد اهللا، وسله التوبة من 
كل ما يكره»(١). ومعترب عنبسة عنهA: «قال: استامع اللهو والغناء ينبت النفاق كام 
ينبـت املاء الزرع»(٢). وما يف خربي إبراهيم والطاطري(٣) من أن االسـتامع للجواري 
املغنيـات نفاق. ويف خرب احلسـن بن هارون: «سـمعت أبا عبـداهللاA يقول: الغناء 
وَ  ي هلَ ِ ن يَشـرتَ مِن النَّاسِ مَ جملـس ال ينظـر اهللا إىل أهله، وهو ممـا قال اهللا عز وجل:﴿وَ

بِيلِ اهللاِ﴾»(٤). ومن الظاهر أن املجلس إنام يكون باملستمعني. ن سَ لَّ عَ يثِ لِيُضِ دِ احلَ
مضافاً إىل قرب اسـتفادته من إطالق األمر باجتناب الغناء، ألن الغناء ملا كان 
 . مطلوباً للتلهي من املغني والسامع، فاألمر باجتنابه ينرصف للنهي عنه يف حقهام معاً
 (٥)﴾ يثِ دِ وَ احلَ ِي هلَ ن يَشـرتَ مِن النَّاسِ مَ والسـيام ما تضمن منه تفسـري قوله تعاىل: ﴿وَ
بالغناء(٦)، لوضوح أن صدق املشـرتي عىل السـامع أظهر من صدقه عىل املغني. ومنه 

يظهر قرب كونه من الكبائر، كام تقدم يف حمله.
نعم ال يبعد اختصاص حرمة االستامع بام إذا ابتنى عىل التلذذ اللهوي وحماولة 
االنفعـال بـه والتجاوب معه، دون ما إذا مل يكن كذلك، كاالسـتامع من أجل التعرف 
عـىل مادتـه والتبرص هبا، أو الوقوف عىل بعض األمور املقارنـة له من دون انفعال به، 
النـرصاف عن النهي ذلك بسـبب ابتناء الغناء املحرم عىل مـا إذا وقع عىل نحو اللهو 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٨ من أبواب االغسال املسنونة حديث:١.
(٢) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:١٠١ من أبواب ما يكتسب به حديث:١.

(٣) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:١٦ من أبواب ما يكتسب به حديث:٥، ٧.
(٤) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٩٩ من أبواب ما يكتسب به حديث:١٦.

(٥) سورة لقامن آية:٦.
(٦) راجع وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٩٩ من أبواب ما يكتسب به.

وكذا استامعه(١).
استامع الغناء...................................................................................... ١٥١
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(١). وال فرق يف  واملراد منه ترجيع الصوت عىل نحو خاص وإن مل يكن مطرباً
حرمته بني وقوعه يف قراءة ودعاء ورثاء وغريها(٢). ويستثنى منه احلداء(٣)،

والباطل. وقد تقدم هناك ما ينفع يف املقام.
وأظهـر مـن ذلـك السـامع العابـر مـن دون اسـتامع. لقصـور األدلـة املتقدمة

. عنه رأساً
ومنه يظهر أنه مع االضطرار للسامع ال جيوز االستامع بوجه هلوي، بل البد من 

االقتصار عىل السامع أو االستامع بوجه غري هلوي.
(١) تقـدم حتديـد الغنـاء عند الكالم يف كونه مـن الكبائر، وقد تقـدم آنفاً عند 

الكالم يف اعتبار وقوعه عىل وجه اللهو والباطل ما يتعلق باملقام.
(٢) لإلطـالق. كـام يظهـر مما تقـدم قريبـاً أنه ال جمـال لتخصيصه بـام إذا كان 

. املضمون الذي يتغنى به باطالً
(٣) فقـد رصح بجـوازه يف كتاب الشـهادات من الرشايـع والدروس وحمكي 
القواعـد والكفايـة وال يظهـر من األولني كونه اسـتثناء من حرمة الغنـاء، بل ال يبعد 
ابتناؤه عىل التباين بينهام، كام يناسـبه عدم اسـتثنائه من إطالق حتريم الغناء يف مبحث 
املكاسب من الثالث األول. وهو غري بعيد يف نفسه. وال أقل من خروجه عن املتيقن 

. من الغناء، إلمجاله من هذه اجلهة، ومقتىض األصل جوازه حينئذٍ
هـذا ولو فرض دخوله يف الغناء كفى يف جوازه موثق السـكوين عن جعفر بن 
حممد عن آبائهG: «قال: قال رسـول اهللا7: زاد املسافر احلداء والشعر ما كان منه 
ليس فيه جفاء [خفاء] »(١)، ونحوه معترب االشعثيات(٢). ويف صحيح معمر بن خالد 
عن أيب احلسن الرضاA: «قال: بينام احلسنيA يسري يف جوف الليل وهو متوجه 

(١) وسائل الشيعة ج:٨ باب:٣٧ من أبواب آداب السفر للحج وغريه حديث:١.
(٢) كتاب االشعثيات ص:١٥٨.



وغناء النساء يف األعراس(١) إذا مل يضم إليه حمرم آخر،
إىل العراق، وإذا برجل يرجتز وهو يقول:
زجر من  تذعري  ال  ناقتي  يا 
سفر وخير  ركبان  بخير 
الصدر رحيب   ّ د الجَ بماِجد 

الفجر طلوع  قبل  وشمري 
القدر بكريم  تحلي  حتى 
أمر لــخــيــر  اهللا  أبـــانـــه 

:Aفقال احلسني
...»(١)سـأميض وما باملوت عـار عىل الفتى إذا ما نو حقاً وجاهد مسـلامً

فإنـه وإن تضمـن االرجتاز، إال أن األبيات تناسـب احلداء وهـو املرصح به يف 
بعـض كتـب التاريخ. كـام أنه ظاهر يف كـون احلادي من ركب احلسـني (صلوات اهللا 

عليه) أو ممن يقصده، ويف تقريرهA له عىل ذلك.
(١) كـام يف النافع والدروس. ويقتضيه ما يف النهاية والقواعد وظاهر الكليني 
يف الكايف وعن غريها من إباحة األجرة عليه، ملا هو الظاهر من استلزام إباحة األجرة 
إباحـة العمل املسـتأجر عليـه، واختاره يف اجلواهر، وقال: «بل نسـبه بعض مشـاخينا 

للشهرة».
 :Aوالوجه فيه النصوص كحديثي أيب بصري املتقدمني. ومعتربه الثالث عنه

«املغنية التي تزف العرائس ال بأس بكسبها»(٢).
وعـن الرسائـر واإليضاح التحريم، وهو ظاهر كل مـن أطلق حرمة الغناء ومل 
يسـتثن، كـام يف الرشايع وعـن املقنعة واملراسـم وغريها. قال يف مفتـاح الكرامة: «قد 
رب عنه بقول  نقـول إن حتريـم الغناء كتحريم الزنى، أخباره متواتـرة، وأدلته متكاثرة عّ
الزور وهلو احلديث يف القرآن، ونطقت الروايات بأنه الباعث عىل الفجور والفسوق، 

(١) كامل الزيارات ص:٩٥ باب:٢٩.
(٢) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:١٥ من أبواب ما يكتسب به حديث:٢.

غناء النساء يف األعراس........................................................................... ١٥٣
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فكان حتريمه عقلياً ال يقبل تقييداً وال ختصيصاً، واألخبار الواردة يف ذلك حممولة عىل 
التقيـة». وقد جر عىل ما ذكره شـيخه كاشـف الغطاءP يف رشحـه للقواعد، بل 

يكاد ال خيرج عن ألفاظه.
لكنه كام تر، فإن العموم قابل للتخصيص. وجمرد كثرة نصوص العموم وقلة 
نصـوص التخصيص ال يمنع منه بعد اعتبار سـند املخصـص، وظهور عدم إعراض 
األصحـاب عنـه، بـل عمل مجاعة بـه. ومع ذلك ال وجـه حلمل النصـوص املذكورة

عىل التقية.
وأما التعبري عنه بقول الزور وهلو احلديث فهو ال جيعل حتريمه عقلياً غري قابل 
للتخصيص. والسيام بعد كون تفسري التعبري املذكور بالغناء تعبدياً مبتنياً عىل التفسري 
بالباطن. كام أن ما تضمنته الروايات من أنه الباعث عىل الفسـوق والفجور ال يراد به 
اً له، بحيث من شـأنه أن يرتتب عليه نوعاً، فال  ، بل كونـه معدّ ترتـب ذلـك عليه فعالً
ينايف حتليله بوجه خاص ال يوجبه يف علم الشـارع األقدس دائامً أو نوعاً، أو مشـتمل 

عىل مزاحم يقتيض رفع اليد عن فعلية حتريمه.
، وهي أعم  ومثله اإلشكال بأن النصوص إنام تضمنت حلية أجر املغنية حينئذٍ
من أجرها عىل الغناء، بل لعله أجر لعمل آخر هلا. ولو سلم أن املراد األجر عىل غنائها 
فحليتـه ال تسـتلزم حلية نفس الغنـاء. الندفاعه بقوة ظهور النصـوص يف كون املراد 
أجر الغناء، بل هي كالرصحية يف ذلك. والسـيام مع اشـتامل بعضها عىل التفصيل بني 
دخـول الرجال عليهـا وعدمه. كام أن وضوح التالزم بني حليـة األجر وحلية العمل 
املسـتأجر عليه توجـب ظهورها، أو رصاحتـه يف حلية الغناء. ومـن هنا ال خمرج عن 

القول باحللية.
نعـم البـد مـن االقتصـار عـىل غنـاء النسـاء للنسـاء، دون غنائهـن للرجال، 
السـتفادته عرفاً من حتريم أجـر املغنية التي يدخل عليها الرجـال، كام تضمنته بعض 
النصـوص املتقدمـة. ودون غناء الرجـال للرجال أو للنسـاء، للعمومات بعد قصور 



نصوص الرتخيص عنه.
كـام البد من االقتصار عىل خصـوص جملس الزفاف وما يتعلـق به، دون بقية 
مـا يتعلق بالزواج من املجالـس ـ مما تعارف يف عصورنا ـ أو مل يتعلق به. خلروجه عن 
نصوص االستثناء املتقدمة. والتعدي عنه بفهم عدم اخلصوصية غري ظاهر الوجه بعد 

. كون االستثناء تعبدياً
هذا وقد تقدم يف حديثي عيل بن جعفر الرتخيص يف الغناء يف الفرح والعيدين. 
وال يبعـد محل الفرح عىل خصوص العرس، كام تقـدم. وأما العيدان فال يظهر القول 

باستثنائهام من إطالق التحريم، ومن ثم يسقط احلديثان عن احلجية باهلجر.
(١) وغريه من املالهي، كاستعامل املزامري وغريها. فقد قيد بذلك يف كالم غري 

واحد. نعم مل يذكره يف النهاية واملنافع. ولعله لوضوح حرمته.
ثـم إن املـراد باملالهي ما حيرم يف نفسـه منهـا، وقد أطلق غري واحـد حرمتها. 
وتقتضيهـا مجلـة مـن النصـوص، مثـل مـا يف معتـرب الفضـل بن شـاذان عـن اإلمام 
 :Aفيـام كتبـه يف بيان رشايـع الدين عنـد التعـرض للكبائر مـن قوله Aالرضـا
«واالشـتغال باملالهي»(١)، وموثق السـكوين عن أيب عبداهللاA: «قال: قال رسـول 

اهللا7: أهناكم عن الزفن واملزمار وعن الكوبات والكربات»(٢)، وغريمها.
ـ  كام يف الرشايع  لكن استثنى مجاعة اخلتان والزفاف، فأجازوا فيهام الدفّ مطلقاً

وعن املبسوط واخلالف ـ أو إذا كان من غري صنج، كام يف الدروس.
ومقتضاه جواز استعامل املغنية يف األعراس له. بل يف مفتاح الكرامة: «فالدف 

الذي ال صنج فيه وال جالجل جيوز لعبها به عند مجاعة».

(١) وسائل الشيعة ج:١١ باب:٤٦ من أبواب جهاد النفس حديث:٣٣.
(٢) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:١٠٠ من أبواب ما يكتسب به حديث:٦.

من الرضب بالطبل(١)،
غناء النساء يف األعراس........................................................................... ١٥٥
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ويشـهد هلـم يف اجلملة حديث االشـعثيات عن أيب احلسـن موسـىA عن 
آبائـهG عـن عيلA: «قـال: قال رسـول اهللا7: فرق مـا بني السـفاح والنكاح 
رضب الدف»(١) والظاهر اعتبار سـنده. عىل ما يأيت يف املسـألة األخرية من املكاسـب 

املحرمة إن شاء اهللا تعاىل.
ودعو: ظهوره يف بيان حال ما عليه الناس يف اخلارج، ال بيان قضية رشعية، 
ليسـتفاد منه حلية رضب الدف يف النكاح. ممنوعة، بل األصل يف بيانات الشـارع أهنا 
واردة يف مقـام الترشيع. مع أن ذلك لو تم فظاهره إمضاء السـرية املذكورة. والسـيام 
مع نقل ذلك من قبل األئمةG بعد ظهور تسامح املسلمني يف استعامل املالهي، فلو 

كان ذلك حمرماً كان املناسب التنبيه عىل ذلك دفعاً ملا يومهه احلديث الرشيف.
ويؤيـد ذلـك مـا روي من طـرق العامة مـن قولـه7: «فصل ما بـني احلرام 
واحلالل بالـرضب بالدف عند النكاح»(٢)، وقوله7: «أعلنوا النكاح وارضبوا عليه 

بالغربال»(٣).
ومثلها دعو: أن كتاب االشـعثيات كام أشـتمل عىل احلديث املذكور أشتمل 
: «إن رسول اهللا7 مرّ عىل قوم  عىل حديث آخر بنفس السند رو نظريه العامة أيضاً
مـن الزنج وهـم يرضبون بطبول هلم ويغنون، فلام نظروا إىل رسـول اهللا7 سـكنوا، 
فقال رسـول اهللا7: خذوا بني ارفدة ما كنتم فيه، ليعلم اليهود أن ديننا يف فسحة»(٤) 
 وحيـث كان احلديـث خمالفاً ملـا عليه األصحـاب (رضـوان اهللا تعاىل عليهـم) فتو

ورواية يتعني طرحه وطرح احلديث األول ألهنام من سنخ واحد.
الندفاعها بأن طرح احلديث املذكور ملا ذكر ال يسـتلزم طرح احلديث املستدل 

به بعد عدم املعارض له من النصوص، وظهور فتو مجاعة من األعيان بمضمونه.

(١) كتاب االشعثيات ص:١٥٨.
(٢) ، (٣) سنن البيهقي ج:٧ ص:٢٨٩، ٢٩٠.

(٤) كتاب االشعثيات ص:١٥٧.



نعـم هـو خمتـص بالـزواج، وال جمال للتعـدي عنه للختـان بعد كـون مقتىض 
إطالقات النهي عن استعامل املالهي املنع عنه فيه.

كام ال يبعد االقتصار عىل ما خال عن الصنج، واجلالجل، ألنه زيادة يف املالهي، 
خارجـة عن الدف، وال شـاهد عىل الرتخيص فيها. غاية األمـر التعدي عن الدف ملا 

يشبهه، كالطبل والصفيحة املعدنية ونحومها.
(١) إن أريد بالباطل الكذب فالتكلم به إنام حيرم إذا ابتنى عىل تبني مضمونه، 
. أما إذا مل يتبن مضمونهـ  كام هو احلال يف منشـد  حيـث يكـون املتكلم به كاذبـاً حينئذٍ
الشعر، حلسن أسلوبه أو ابتكار معاينه أو نحومها ـ فال دليل عىل حرمة إنشاده بعد أن 

مل يكن كاذباً به.
وإن أريـد بـه الـكالم الذي ال فائدة فيـه فال دليل عىل حرمتـه. ومن هنا يتعني 
االقتصـار يف حتريـم الـكالم عىل ما إذا كانـت املغنية كاذبة به، لكذبه يف نفسـه وتبنيها 
ملضمونه، أو يرتتب عليه حمذور رشعي كمدح أو ذم من حيرم مدحه أو ذمه، والتشجيع 

عىل املعصية ونحو ذلك.
(٢) دخول الرجال عىل النساء ليس حمرماً بنفسه، إال أن يلزم منه اإلطالع عىل 

ما حيرم نظرهم إليه منهن.
(٣) إنـام حيـرم ذلك عىل املرأة إذا ابتنى الكالم منها عىل إسـامع الرجال بالنحو 
املذكـور. أمـا إذا مل يكـن كذلك، بـل كان الرجل متعمـداً لالسـتامع بالنحو املوجب 
لتهييج شهوته من دون أن تكون بصدد إسامعه فال دليل عىل حرمة الكالم عليها، بل 

تنحرص احلرمة بالرجل املستمع.
(٤) فقد رصح بحرمته حينئذٍ مع الثالثة األول أكثر من تعرض الستثناء غناء 

والتكلـم بالباطل(١)، ودخول الرجال عىل النسـاء(٢)، وسـامع أصواهتن 
عىل نحو يوجب هتيج الشهوة(٣)، وإال حرم ذلك(٤).

غناء النساء يف األعراس........................................................................... ١٥٧
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املغنيـة يف األعراس، واقتـرص يف النهاية واملنافع عىل الثـاين والثالث. ومن الظاهر أن 
اقرتان احلرام باحلالل ال يوجب حرمة احلالل، بل لكل حكمه.

اللهم إال أن يقال: اللعب باملالهي وإن كان أمراً مبايناً للغناء، إال أنه ال يتحقق 
الغرض منه إال مع التنسيق بينهام بحيث يكونان بإيقاع متجانس، فيكون الغناء بنفسه 

حمققاً للغرض من اللعب باملالهي، فيحرم لذلك.
كام أن التكلم بالباطل يف فرض حرمته، يستلزم حرمة الغناء لالحتاد بينهام، ألن 
الغنـاء ليس هو اهليئة اخلاصـة، بل الكالم ذو اهليئة اخلاصة. فالغناء حينئذٍ وإن مل حيرم 

بام أنه غناء، إال أنه حيرم بام أنه تكلم بالباطل.
وأمـا دخـول الرجال عىل النسـاء فحديثا أيب بصـري األوالن ظاهران يف حرمة 
الغنـاء عـىل املغنية معه. بل ال يبعد التعـدي منه ملا إذا كان الغناء عالياً بحيث يسـمعه 

الرجال خارج املجلس. فالحظ. 
(١) أمـا حرمـة معونـة الظاملـني يف اجلملـة فالظاهر عـدم اإلشـكال فيها بني 
 :Aاألصحاب. والنصوص هبا مسـتفيضة، كصحيح أيب محزة عن عيل بن احلسـني
«قـال: إياكم وصحبة العاصني ومعونة الظاملني»(١)، وصحيح أيب بصري: «سـألت أبا 
جعفـرA عن أعامهلـم فقال يل: يا أبا حممـد ال وال مدة قلـم. إن أحدهم [أحدكم] 
ال يصيـب من دنياهم شـيئاً إال أصابوا مـن دينه مثله، أو حتى يصيبـوا من دينه مثله. 
 :Aالوهـم من ابن أيب عمـري»(٢)، وصحيح يونس بن يعقوب: «قال: يل أبو عبداهللا
 :Gال تعنهـم عىل بناء مسـجد»(٣)، وموثق السـكوين عن جعفر بن حممـد عن آبائه
«قـال رسـول اهللا7: إذا كان يوم القيامة نـاد مناد: أين الظلمـة، وأعوان الظلمة، 
، أو مدّ هلم مدة قلم، فاحرشوهم معهم»(٤)، ونحوه  ومن الق هلم دواة، أو ربط كيسـاً

(١) وسائل الشيعة ج:١١ باب:٤٢ من أبواب ما يكتسب به حديث:١.
(٢) ، (٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:١١ باب:٤٢ من أبواب ما يكتسب به حديث:٥، ٨، ١١.

(مسـألة ١٨): معونة الظاملني يف ظلمهـم، بل يف كل حمرم حرام(١).



مـا عن نوادر الراوندي(١) وغريهـا من النصوص الكثرية. بل تقدم يف املسـألة الثامنة 
والعرشين من مباحث التقليد إهنا من الكبائر. 

م  كُ سَّ تَمَ وا فَ مُ لَ ينَ ظَ وا إِىلَ الَّذِ نُ الَ تَركَ هذا وقد يستدل عىل ذلك بقوله تعاىل:﴿وَ
﴾(٢)، إمـا ألن الركـون إليهم هو الدخول معهم يف الظلـم، أو ألنه هو امليل هلم،  ـارُ النَّ

.Pفتدل عىل حتريم إعانتهم باألولوية، كام ذكره بعض مشاخينا
لكنه يشكل بأن املعنى األول ـ مع كونه خالف املتيقن أو الظاهر من الركون ـ
إنام يقتيض حرمة املشاركة يف الظلم، ال حرمة اإلعانة عليهـ  بفعل املقدمات أو التمكني 

منها ـ التي هي حمل الكالم.
وأما الثاين ـ فهو وإن كان قريباً يف نفسـه، ويناسـبه مـا يف بعض النصوص من 
تطبيـق اآليـة الرشيفة عىل من حيب بقاء الظامل(٣)ـ  إال أن حرمته ال تقتيض حرمة اإلعانة 
بتنقيـح املناط، فضـالً عن األوليـة، ألن امليل املذكـور ينايف اإلنـكار القلبي الواجب 
باإلضافـة للظلم بل جلميع املحرمات، بخالف اإلعانـة، فإهنا قد تكون ملجرد املنافع 
املاديـة مـن دون أن تنايف اإلنكار القلبـي املذكور. ولذا رصحP بعـدم الدليل عىل 
عمـوم حرمة اإلعانة عىل احلرام، مع أنه ال إشـكال يف حرمـة امليل للعايص. كام تقدم 
جواز مثل بيع العنب ممن يصنعه مخراً مع وضوح حرمة امليل لصانعه، بل جيب اإلنكار 

القلبي لعمله.
ومثله االسـتدالل حلرمتها بحكم العقل. إذ فيه: أن حكم العقل بقبحه بمالك 
قبـح التعـدي والظلـم الـذي هو علـة تامـة يف القبح ممنوع جـداً الختصـاص الظلم 
والتعـدي باملبـارش دون املعني. وبمـالك التنزه عن متكـني الظامل من الظلـم وإن كان 
مسـلامً يف اجلملة، إال أنه ليس علة تامة يف القبح، بل هو كالتنزه عن اإلعانة عىل اإلثم 

(١) مستدرك الوسائل ج:١٣ باب:٣٥ من أبواب ما يكتسب به حديث:٧.
(٢) سورة هود آية:١١٣.

(٣) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٤٤ من أبواب ما يكتسب به حديث:١.

معونة الظاملني يف ظلمهم.......................................................................... ١٥٩
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قد يزاحم بام يمنع من اإللزام به، فال طريق إلحراز حكم الشارع باحلرمة معه فالعمدة 
يف حرمتها النصوص. فالحظ. 

هذا ومما سـبق منّا يف املسـألة الثامنة يظهر عدم ثبوت عموم حرمة اإلعانة عىل 
احلـرام، فضـالً عن حرمـة إعانة فاعل احلرام ولـو يف غري احلـرام، وأن الثابت إنام هو 
عمـوم حرمة التعـاون عىل احلرام الذي هو بمعنى االشـرتاك فيـه. وعليه فاحلرمة يف 

املقام تبتني عىل خصوصية يف الظلم تقيض بحرمة اإلعانة فيه.
وحينئذٍ يقع الكالم يف وجهني:

األول: يف عمـوم حرمـة املعونة لكل ظامل أو اختصاصها بخصوص سـالطني 
اجلـور وحكوماتـه. ال ريـب يف اختصاص كثري مـن النصوص بالثـاين، كصحيح أيب 
بصـري ويونـس املتقدمني، النـرصاف الضمري خلصـوص اجلامعة املعهـودة ونحومها 
غريمها. وأظهر منهام ما رصح فيه بالسلطان بعنوانه العام، أو بذكر أشخاص أو مجاعة 

خاصني.
بل ال يبعد انرصاف الظلمة له يف مثل موثق السـكوين املتقدم كام يناسـبه ذيله. 
بل قد يدعى ذلك يف عنوان الظاملني يف مثل صحيح أيب محزة املتقدم. وال أقل من كونه 

املتيقن منه، لقرب حتقق العهد الذهني هلم.
نعـم ظاهـر بعض النصـوص العموم، كصحيح عبداهللا بن سـنان: «سـمعت 
أبـا عبـداهللاA يقول: من أعـان ظاملاً عىل مظلوم مل يزل اهللا عليه سـاخطاً حتى ينزع 
مـن معونتـه»(١)، ومعترب طلحة ابـن زيد عنهA: «قـال: العامل بالظلـم واملعني له 
والرايض به رشكاء ثالثتهم»(٢)، ومرسل ورام بن أيب فراس: «قالA: من مشى إىل 

ظامل ليعينه، وهو يعلم أنه ظامل، فقد خرج عن اإلسالم»(٣)، وغريها.
بل قد يدعى استفادته مما تضمن حرمة إعانة السلطان بفهم عدم اخلصوصية، 

(١) وسائل الشيعة ج:١١ باب:٨٠ من أبواب جهاد النفس حديث:٥.
(٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٤٢ من أبواب ما يكتسب به حديث:٢، ١٦.



لقضاء املناسبات االرتكازية بكون احلرمة بلحاظ الظلم والتعدي عىل الناس، كام قد 
. . فتأمل جيداً يشري إليه ذكره بعنوان كونه ظاملاً

الثـاين: يف حتديـد اإلعانة املحرمة. فقد أطلـق يف النهاية حتريـم معونة الظاملني 
ونحـوه يف النافـع. واقترص عـىل اإلعانـة يف الظلم يف التذكـرة والقواعـد والدروس 
واللمعة وحمكي الرسائر والتحرير وغريها. ويف اجلواهر أنه عنوان األكثر. وربام يرجع 

إليه كالم من أطلق حتريم معونة الظاملني، ملا يأيت من انرصافه لإلعانة يف ظلمه.
. وربام أرجـع إليه ما يف  ويف املراسـم حتريـم اإلعانـة فيام هـو منهي عنه رشعـاً
الرشايـع مـن التعبري باملعونـة بام حيرم وقريب منـه يف املقنعة. لكـن ظاهرمها التحريم 
فيـام إذا كان الفعل الـذي تتحقق به اإلعانة حمرماً، كإعانة الظامل عىل املظلوم برضبه أو 
حبسـه، لبيان عدم سـقوط حرمة احلرام يف حق أعوان الظلمة بأمر الظامل هلم به، دفعاً 
لتوهـم حتمـل الظامل التبعـة بأمره بذلك وسـقوط التبعة عن املبارش، ألنـه تابع له غري 
مسـتقل يف اختاذ القرار، للتنبيه عىل أنه ال طاعة للمخلوق يف معصية اخلالق. وال نظر 
فيه ملا إذا كانت اإلعانة عىل الظلم أو احلرام بفعل غري حمرم يف نفسـه، كإعطاء السـوط 
للظامل ليرضب به ظلامً، فضالً عام إذا كانت اإلعانة يف غري الظلم واحلرام، وكان الفعل 

الذي تتحقق به اإلعانة حالالً يف نفسه.
وكيـف كان فال ينبغي التأمل فيام ذكـره يف املقنعة والرشايع من حرمة إعانتهم 
باحلرام، حيث ال موجب الحتامل سـقوط حرمته بوقوعه عىل وجه اإلعانة هلم وبتبع 
طلبـه منهم. إال أن يكـون موجباً لالضطـرار الرافع للتكليف، وهـو خارج عن حمل 

الكالم.
نعـم ال جمـال حلمل نصـوص النهي عن إعانـة الظاملني عىل خصـوص ذلك، 
لورودها يف مقام النهي عن اإلعانة والتنفري منها، ال جمرد بيان عدم كوهنا عذراً مربراً 
لفعل ما هو احلرام يف نفسه. حيث البد مع ذلك من محل النصوص عىل حرمة العمل 

من حيثية كونه إعانة للظامل وإن مل يكن حمرماً يف نفسه لوال ذلك.
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هـذا وال ينبغـي التأمـل يف أن إضافـة اإلعانـة أو األعـوان للظـامل والظلمة يف 
النصوص والفتو تنرصف إىل إعانتهم يف ظلمهم، دون غريه، كام هو احلال يف سائر 
مـوارد أخـذ عنوان خاص يف املعان، فإن اإلعانة معه تنرصف لإلعانة يف منشـأ انتزاع 
 ، ذلك العنوان، مثل من أعان مصلحاً، أو مفسـداً، أو ساعياً باخلري، أو خياطاً، أو بنّاءً
أو قصاراً، أو حافر قرب إىل غري ذلك. إال أن يكون منشـأ انتزاع العنوان غري قابل ألن 

يكون مورداً لإلعانة، كاألب واجلار والصديق، حيث يتعني معه العموم.
ومـن هنـا ال جمال للتعدي لكل حمرم، بناءً عىل ما سـبق مـن عدم ثبوت عموم 
حرمة اإلعانة عىل احلرام. وخصوصية الظامل يف حتريم إعانته عىل احلرام ال شـاهد هلا. 
نعم لو كان الفعل املعان به حمرماً يف نفسـه مع قطع النظر عن كونه إعانة، فال إشـكال 

يف حرمته كام سبق.
ثـم إنـه يظهر من غري واحـد أن مقتىض ذلك جواز إعانة سـلطان اجلور فيام ال 
يكون ظاملاً عىل أحد، كشـق الطرق يف األرايض املباحة، وتعبيدها، ونصب اجلسـور، 
وشـق األهنر، وإنشـاء األبنية التابعة للدولة، واملعامل وبناء املسـاجد وغريها. إال أن 

يعدّ الشخص من أعواهنم، عىل ما يأيت الكالم فيه.
لكن ذلك إنام يتم إذا كان األمر املعان فيه من شـؤونه الشـخصية التي ال دخل 
هلـا بدولته، كبناء داره ومداواة مرضـاه وجلب الطعام لعياله. أما إذا كان األمر املعان 
فيه من شؤون الدولة اجلائرة، فالظاهر حرمته وإن مل يعدّ الفاعل من أعوانه املنسوبني 
لدولتـه، فإنـه إعانـة للظامل يف ظلمـه، ألن أقامة الدولـة احلاكمة عىل النـاس ظلم هلم 
وللشـارع األقدس الذي هو أحق بالسـلطان، ففعل ما يكون من شـؤوهنا إعانة عىل 

ذلك الظلم، وإن مل يكن فيه ظلم لشخص خاص.
ويناسـب ذلك خرب عيل بن أيب محزة قـال: «كان يل صديق من كتاب بني أمية، 
فقال يل: اسـتأذن يل عىل أيب عبداهللاA فاسـتأذنت له [عليه] فأذن له، فلام أن دخل 
سـلم وجلـس، ثم قـال: جعلت فداك إين كنـت يف ديوان هؤالء القـوم، فأصبت من 



دنياهـم مـاالً كثرياً، وأغمضـت يف مطالبه. فقال أبـو عبداهللاA: لـوال أن بني أمية 
وجدوا هلم من يكتب وجيبي هلم الفيء ويقاتل عنهم ويشهد مجاعتهم ملا سلبونا حقنا. 

ولو تركهم الناس وما يف أيدهيم ما وجدوا شيئاً إال ما وقع يف أيدهيم...»(١).
بل يشهد له مجلة من النصوص:

منها: صحيح أيب بصري املتقدم، فإنه وإن تضمن السؤال عن أعامهلم، حيث قد 
حيمل عىل العمل هلم بالدخول يف حوزهتم واالنتسـاب هلم، إال أن اجلواب رصيح يف 

العموم، كام يناسبه أيضاً عموم التعليل.
ومنها: موثق السـكوين وما عن نـوادر الراوندي املتقدمني، فإن عطف: «ومن 

الق هلم...» إما لكون ما تضمنه من أفراد األعوان اخلفية، أو لكونه بحكمها.
 Pومنهـا: صحيح يونس بن يعقـوب املتقدم. وأما ما ذكره بعض مشـاخينا
مـن أن يف بنـاء املسـجد هلـم نحواً مـن تعظيم شـوكتهم، فيكـون كمسـجد الرضار، 
وختـرج الروايـة عام نحـن فيه. فيندفـع بأن ظاهر مسـجد الرضار الـذي تضمنه قوله 
ا...﴾(٢) هو املسـجد املتخذ لإلرضار  فـرً كُ ا وَ ارً َ ا رضِ دً سـجِ وا مَ ـذُ َ يـنَ اختَّ الَّذِ تعاىل:﴿وَ

باملؤمنني وتفريقهم. وال يكفي فيه أن يكون موجباً لتعظيم شوكة السلطان اجلائر.
عـىل أنـه لو فرض عمومه له، أو مشـاركته له حكامً، فمـن الظاهر أنه ليس كل 
مسـجد ينشـؤونه يكون بنـاؤه تعظيامً لشـوكتهم. غاية األمـر أنه من شـؤون دولتهم 
وحكمهـم اجلائـر، فإذا كان هـذا كافياً يف صدق الرضار جر يف غري املسـجد، ملا هو 

املعلوم من أن حرمة الرضار ال ختتص ببناء املسجد، بل لعل غريه أوىل هبا.
ومنهـا: معتـرب بن أيب يعفـور ـ بناءً عىل اعتبار بشـري يف طريقـه، لرواية ابن أيب 
: «كنت عند أيب عبداهللاA إذ دخل [فدخـل] عليه رجل من أصحابنا،  عمـري عنـهـ 
فقـال لـه: جعلت فداك [أصلحك اهللا] إنـه ربام أصاب الرجل منّا الضيق أو الشـدة، 

(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٤٧ من أبواب ما يكتسب به حديث:١.
(٢) سورة التوبة آية:١٠٧.
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فيدعى إىل البناء يبنيه أو النهر يكريه أو املسـناة يصلحها، فام تقول يف ذلك؟ فقال أبو 
عبـداهللاA: ما أحب أين عقدت هلم عقدة أو وكيت هلم وكاءً وأن يل ما بني ألبيتها. 
ال وال مـدة بقلـم، إن أعـوان الظلمـة يـوم القيامـة يف رسادق من نار حتـى حيكم اهللا

بني العباد»(١).
وأمـا مـا ذكره شـيخنا األعظمP مـن أن قولـهA: «ما أحـب» ظاهر يف 
الكراهـة. فيشـكل بأن ذلك قد يتم مـع االقتصار عىل قول: «ما أحـب»، وال جمال له 
بلحـاظ التتمـة التي ذكرهاA وهي قولـهA: «وأن يل ما بـني ألبيتها»، حيث ال 
يسـاق الـكالم حينئذٍ ملجرد نفي احلب، بـل لبيان أن نفي احلب ال يـزول وإن كان يف 
مقابلـه املغنـم املذكور لقوة مرجوحيتـه، وحينئذٍ فهو جيتمع مـع احلرمة، ويتعني محله 
عليها بقرينة اإلرصار عىل املنع مع فرض السـائل الضيق والشدة بقولهA: «ال وال 
 Pإن أعوان الظلمة يف رسادق مـن نار...». وما ذكره» :مـدة بقلـم» وتطبيق كرب
من أن ذكره الكرب املذكورة ليس من أجل التطبيق، بل للتنبيه للمحاذير املتوقعة من 

. القرب من السلطان والتحذير منها، خالف الظاهر جداً
ومثله ما ذكره بعض مشـاخيناP من ظهور السـؤال يف كون الضيق والشدة 
سبباً يف التجاء الشخص للظاملني، بحيث يتدرج حتى يكون من أعواهنم املنسوبني هلم 

املحسوبني عليهم، ويكون رزقه عليهم، ولذا طبق عليه اإلمام كرب األعوان.
وكأنـه ألن األعـوان مجع العون، وليس هو اسـم فاعل مـن اإلعانة، بل صفة 
مشبهة تتضمن الثبوت واالستمرار، وذلك ال يكون إال بإعداد الشخص نفسه لذلك 

بانتسابه هلم.
لكنـه يندفع بعدم مناسـبته لتفريع الدعوة للعمل عىل إصابة الضيق والشـدة، 
فإنـه كالرصيح يف كون العمل اتفاقياً من دون أن يبتني عىل سـبق صريورة الشـخص 
مـن أعواهنم املنسـوبني هلم. والسـيام مع قولهA: «ما أحـب أين عقدت» إىل قوله: 

(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٤٧ من أبواب ما يكتسب به حديث:٦.



«وال مـدة بقلـم». وحينئذٍ يتعـني كون تطبيق الكـرب املذكورة بلحـاظ عموم حكم 
األعوان فيها لصورة العمل االتفاقي ولو لعموم مالكها له. 

ومنهـا: حديـث عذافر عن أبيـه: «قال أبو عبـداهللاA: يا عذافـر نبئت أنك 
تعامـل أبـا أيوب والربيع، فام حالك إذا نودي بك يف أعوان الظلمة؟ قال: فوجم أيب، 
فقـال لـه أبو عبداهللاA ملـا رأ ما أصابـه: أي عذافر إنام خوفتك بـام خويف اهللا عز 

وجل به. قال حممد: فقدم أيب فام زال مغموماً مكروباً حتى مات»(١).
وليس يف سـنده إال سـهل بن زيـاد الذي هو معترب احلديث عـىل التحقيق، كام 
ذكرنـاه يف مبحث عـدم مطهرية املاء املضـاف من احلدث من مباحـث املياه، وعذافر 

الذي مل ينص أحد عىل توثيقه. لكن متن احلديث شاهد بصدقه فيه.
وأما داللته فقد استشـكل فيها شـيخنا األعظمP باحتامل أن يكون معاملة 
عذافر مع أيب أيوب والربيع عىل وجه يكون معدوداً يف أعواهنم وعامهلم، بل هو الذي 
قربه بعض مشـاخيناP، لظهور قولهA: «نبئت أنك تعامل» يف اسـتمرار تعامله 

مع الرجلني، بحيث يعدّ من أعواهنم.
لكنـه يشـكل بأن كون الشـخص مـن أعواهنم باملعنـى املتقدم إنام يتـم بتعيينه 
عندهـم للعمـل معهم، بحيث يكون من موظفيهم، وال يظهـر من احلديث ذلك، بل 
جمـرد تكرر تعامله معهم، وهو ال يكفي يف كونه من أعواهنم املنسـوبني هلم. فالبد أن 
يكـون تطبيـق األعوان عليه بلحاظ جمـرد إعانته هلم وإن مل يكن منسـوباً هلم، نظري ما 
سـبق يف حديث ابن أيب يعفور. وهناك بعض النصوص األخر قد تصلح للتأييد وإن 

مل تنهض باالستدالل ال جمال إلطالة الكالم فيها بعد وفاء ما سبق به.
ولعلـه لـذا حكـي عـن السـيد الطباطبائـيP: أنـه إن انعقـد اإلمجـاع عىل 
التفصيل، وإال فاملتجه التحريم مطلقاً، السـتفاضة النصوص يف املنع عن إعانتهم يف 

املباح بطريق اخلصوص، مع اعتبار سندها موافقتها االعتبار... إىل آخر ما ذكره.
(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٤٢ من أبواب ما يكتسب به حديث:٢.
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لكن اإلمجاع مل يثبت بنحو معتد به يف رفع اليد عن مفاد النصوص بعد اختالف 
كلامهتم يف حتديد اإلعانة املحرمة وانرصاف بعضها ـ كام سـبق ـ إىل بيان عدم تسـويغ 
أمر السـلطان الرتكاب احلـرام. وظهور حال مثـل الكليني يف عمـوم التحريم، تبعاً 

لألخبار التي يظهر منه التعويل عليها.
ومثله ما ذكره غري واحد من دعو منافاة العموم للسرية. لعدم وضوح ثبوت 
السـرية من املتدينني، بـل من القريب ابتناؤها عىل ضيق احلـال، أو حبّ اجلاه واملال، 
والتغافل عن تعاليم األئمةG. ولذا مل تنفع تعاليمهم وإنكارهم من دخول الشـيعة 
يف أعـامل الظاملني. حتى مع القضاء، مع عدم اإلشـكال يف حرمة ذلك، وقد ظهر من 

األئمةG إنكار ذلك عليهم وأنه خروج عام ينبغي هلم وعام عليه سلفهم الصالح.
ففي صحيح الوليد بن صبيح: «دخلت عىل أيب عبداهللاA فاستقبلني زرارة 
خارجـاً مـن عنده، فقال أبو عبـداهللاA: يا وليد أما تعجب من زرارة؟ سـألني عن 
أعـامل هـؤالء، أي يشء كان يريـد؟ أيريـد أن أقول لـه: ال، فـريوي ذاك [ذلك] عيل 
[عني]. ثم قال: يا وليد متى كانت الشيعة تسأل عن أعامهلم، إنام كانت الشيعة تقول: 
يؤكل من طعامهم؟ ويرشب من رشاهبم؟ ويستظل بظلهم؟، متى كانت الشيعة تسأل 

عن [مثل] هذا»(١).
ويف خـرب حييى بـن إبراهيم بن مهاجر: «قلت أليب عبـداهللاA: فالن يقرئك 
السالم وفالن وفالن. قالA: وعليهم السـالم. قلت: يسألونك الدعاء. قال: وما 
هلم؟ قلت: حبسـهم أبو جعفر. فقال: وما هلم وما له؟ فقلت: اسـتعملهم فحبسـهم. 
فقـال: ومـا هلم وما لـه؟ أمل أهنهـم؟ أمل أهنهم؟! أمل أهنهـم؟! هم النار، هـم النار، هم 
النـار...»(٢) ونحومهـا غريمهـا. ومع ذلـك كيف يمكـن التعويل عىل السـرية يف حمل 

الكالم، فضالً عن اخلروج هبا عن النصوص املتقدمة؟!.
وأشـكل مـن ذلك مـا يف بعض كلامهتم مـن خمالفة عموم التحريـم ملا ورد من 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٤٥ من أبواب ما يكتسب به حديث:١، ٣.



احلـث عىل حسـن معارشة املخالفـني. قال يف مفتـاح الكرامة: «وإال لـكان باعثاً عىل 
أذيتنا. وكيف يتم ذلك مع حثّ أئمتنا لنا عىل جماملتهم، بل مل تقم لنا سـوق، واشـتد 

األمر علينا». وقريب منه يف اجلواهر.
إذ فيه:ـ  مع أنه جيري يف العمل هلم بنحو يكون من أتباعهمـ  أنه ال يوجب أذيتنا 
إذا مل يبتن عىل اإلعالن واملجاهرة واالستنكار. واحلثّ عىل املجاملة وحسن املعارشة 
إنام ورد مع عامة املخالفني دون والة األمور، بل قد ورد مسـتفيضاً الردع املؤكد عن 
مواصلتهـم والقـرب من أبواهبم. وجمرد عدم قيام سـوق لنا ال دخل لـه بذلك. غاية 
األمر أن يسـوغ البيع هلم وغريه تقية لو اقتىض األمر ذلك بسبب االختالط، وهو أمر 

. آخر غري جواز إعانتهم اختياراً فيام ال يكون ظلامً
بل ال يبعد جواز البيع هلم والرشاء منهم، كام قد يسـتفاد ذلك مما ورد يف جواز 
بيع السـالح من أعداء الدين(١)، ورشاء ما يأخذه السـلطان باسـم املقاسـمة واخلراج 
والـزكاة(٢)، ويكـون الـكالم يف اإلعانة بغري ذلك مـن األعامل ولو بأجـرة، حيث ال 

موجب للخروج فيه عن مقتىض اإلطالق والنصوص املتقدمة بعد ما سبق.
(١) كـام يف اجلواهـر ومكاسـب شـيخنا األعظمP، وذكره غـري واحد ممن 
تأخر عنهام. للنصوص املتضمنة لألعوان، بالتقريب املتقدم يف أواخر الكالم يف معترب 

ابن أيب يعفور.
اللهـم إال أن يقـال: حيث تقـدم أن إضافة العـون واإلعانة واألعـوان للظامل 
ينـرصف إىل اإلعانـة له يف ظلمه، فإن تم ما سـبق منّا من أن اإلعانة يف شـؤون الدولة 

(١) راجع وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٨ من أبواب  ما يكتسب به.
(٢) راجع وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٥٢، ٥٣ من أبواب ما يكتسب به.

أمـا معونتهم يف غري املحرمات من املباحات والطاعات فال بأس هبا. إال أن 
يعد ذلك من أعواهنم واملنسوبني إليهم، فتحرم(١).
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الظاملـة إعانـة للظامل يف ظلمـه تعني البناء عىل عمـوم حرمة اإلعانة يف شـؤون الدولة 
لإلعانة االتفاقية من الشـخص وإن مل يكن منسـوباً هلم وال حمسوباً عليهم. وإن مل يتم 
مل ينهض دليل حتريم كون الشخص من األعوان بعموم احلرمة ملا إذا كان األمر املعان 

فيه مباحاً يف نفسه.
فاألوىل االسـتدالل لـه بام تضمن حرمـة عملهم، كصحيح الوليـد بن صبيح 
املتقـدم، ألن املتيقـن منه العمل هلم بنحو يكون منسـوباً و تابعاً هلم، وكذا صحيح أيب 
بصـري، وإن سـبق أن اجلـواب فيه رصيح يف العمـوم للعمل االتفاقـي. وموثق محيد: 
«قلـت أليب عبـداهللاA: إين وليت عمالً فهل يل من ذلك خمـرج؟ فقال: ما أكثر من 
طلـب املخـرج من ذلك فعرس عليه. قلت: فام تر؟ قـال: أر أن تتقي اهللا عز وجل 

وال تعد [تعود]»(١) وغريها.
ومحل العمل عىل خصوص الوالية املتمحضة يف السلطة واإلدارة، دون العمل 
اخلارجي، كالكتابة والتعليم والسياقة وغريها. ال شاهد له، بل ال يبعد عموم الوالية 

ملطلق العمل. فتأمل.
مضافـاً إىل بعض النصوص التي ال ختلو من ضعف، كخرب ابن بنت الوليد بن 
صبيح الكاهيل عن أيب عبداهللاA قال: من سود اسمه يف ديوان ولد سابع حرشه اهللا 

»(٢)، وغريه. يوم القيامة خنزيراً
وباجلملـة: ال ينبغي التأمل يف احلرمـة حينئذٍ وإن مل نقل بحرمة مطلق اإلعانة. 
لكن املحرم حينئذٍ هو انتسـاب الشخص للسـلطان وصريورته من أعوانه، ال العمل 

املقارن له إذا مل يكن حمرماً يف نفسه.
بقي يف املقام الكالم فيام يستثنى من حرمة العمل. وهو أمور:

األول: العمـل مع السـلطان لنفـع املؤمنني وإقامة العدل، فعـن فقه الراوندي 
(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٤٥ من أبواب ما يكتسب به حديث:٥.
(٢) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٤١ من أبواب ما يكتسب به حديث:٩.



اإلمجـاع عىل ذلك، ونفى يف اجلواهر اخلالف فيه إال من السـيد الطباطبائي وكاشـف 
الغطاء (قدس رسمها). وقد يستدل عليه بوجوه:

أوهلا: ما يظهر من شـيخنا األعظمP من أن الوالية إن كانت حمرمة بلحاظ 
ترتـب املظـامل عليها، فاملفروض عدم ترتبها يف حمل الكالم. وإن كان حمرمة يف نفسـها 
فهي مزامحة بام يرتتب عليها يف حمل الكالم من القيام باملصالح ودفع املفاسد، وحيث 

كان الظاهر أمهية ذلك تعني سقوط حرمة الوالية.
وفيـه: أن ظاهر األدلة املتقدمة حرمة الوالية يف نفسـها ال بلحاظ ترتب املظامل 
عليهـا فقـط، وحينئذٍ ال تسـقط باملزامحـة إال إذا كانت اجلهة املزامحـة إلزامية، كحفظ 
النفـوس ودفع املفاسـد العظيمة، دون مطلـق ترتب املصالح ودفع املفاسـد مما قد ال 
يكون الزماً يف نفسه، بل مستحباً، لوضوح أن االستحباب ال ينهض بمزامحة احلرمة، 

بحيث يسقطها.
ائِنِ  زَ ىلَ خَ ي عَ لنـِ الَ اجعَ ثانيهـا: قوله تعاىل حكاية عن النبي يوسـفA: ﴿قَ

﴾(١)، بناءً عىل استصحاب أحكام الرشايع السابقة. لِيمٌ فِيظٌ عَ األَرضِ إِينِّ حَ
وفيه: أن ذلك قضية يف واقعة جمملة الوجه، إذ لعل ليوسـف الوالية الرشعية، 
فهـو يطالـب بتمكينه من وظيفتـه وإن كان بصورة نصبه ولياً مـن قِبَل اجلائر. عىل أن 
جريان االسـتصحاب املذكور ال خيلو عن إشـكال أو منع عىل ما ذكرناه يف األصول. 
ولو فرض جريانه يف نفسـه مل ينهض باخلروج عن إطالقات النهي، حيث يتعني البناء 

معها عىل ارتفاع حكم الرشايع السابقة املخالف هلا.
ثالثهـا: النصـوص: منهـا: مـا عـن مسـائل الرجـال عـن أيب احلسـن عيل بن 
حممدH أن حممد بن عيل بن عيسـى كتب إليه يسـأله عن العمل لبني العباس وأخذ 
ما يتمكن من أمواهلم هل فيه رخصة؟ فكتب: «ما كان املدخل فيه باجلرب والقهر فاهللا 
قابـل العـذر، وما خال ذلك فمكـروه. وال حمالة قليله خري من كثـريه. وما يكفر به ما 

(١) سورة يوسف آية:٥٥.
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يلزمـه فيه من يرزقه يسـبب وعىل يديه ما يرسك فينـا ويف موالينا. قال: فكتبت إليه يف 
جواب ذلك أعلمه أن مذهبي يف الدخول يف أمرهم وجود السبيل إىل إدخال املكروه 
عىل عدوه، وانبسـاط اليد يف التشـفي منهم بيشء وأتقرب به إليهم. فأجاب: من فعل 
»(١). وداللته تامة، إال أن سنده ال  ذلك فليس مدخله يف العمل حراماً،بل أجراً وثواباً

خيلو عن غموض وجهالة.
ومنها: صحيح عيل بن يقطني: «قال يل أبو احلسـن موسـى بن جعفرA: إن 
هللا تبارك وتعاىل مع السـلطان أولياء يدفـع هبم عن أوليائه»(٢). ودعو: أنه غري وارد 
للحث عىل الدخول معهم، ليتم له إطالق يف املدعى. وغاية ما فيه مدحهم بعد فرض 
دخوهلـم، وحينئذٍ قـد يكون وارداً يف فرض مرشوعية دخوهلم بإذن خاص من اإلمام 

الذي هو ويل األمر.
مدفوعة بأن ذلك قد يتم لو كان مشرياً إىل قضايا خاصة مع سالطني خاصني، 
أمـا حيـث كان ظاهراً يف عمـوم احلكم املذكور جلميع السـالطني، ويف مجيع األزمنة، 

. فاحتامل توقف مفاده عىل فرض اإلذن اخلاص بعيد جداً
ومثلها دعو: أن كونه مع السلطان ال يتوقف عىل كونه معيناً له أو من أتباعه 
املنسـوبني له والداخلني يف جهاز احلكم، بل قد يكـون من ذوي النفوذ عنده بصداقة 

أو رشوة أو نحومها. 
إذ فيهـا: أن ظاهـر إضافـة املعيـة للسـلطان ثبوهتـا له مـن حيثية السـلطنة، ال 
لشـخصه مع قطـع النظر عنها، وذلـك ال يكون إال بدخوله يف جهـاز احلكم. نعم ال 

إطالق للصحيح يف املطلوب، بل هو دال عىل اجلواز يف اجلملة.
ومنها: صحيح زيد الشحام: «سمعت الصادق جعفر بن حممد يقول: من توىل 
أمراً من أمور الناس، فعدل وفتح بابه ورفع سرته، ونظر يف أمور الناس، كان حقاً عىل 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٤٥ من أبواب ما يكتسب به حديث:٩، ١.



اهللا عز وجل أن يؤمن روعته يوم القيامة ويدخله اجلنة»(١).
ودعـو: أنه حيـث مل يرد يف مقام احلث عىل الوالية، بـل عىل العدل فيها بعد 
فـرض حتققها، فـال يدل عىل جواز الوالية من قبَل اجلائر، بل البد يف جواز الوالية له 
من دليل آخر. مدفوعة بأن ذلك ال يناسـب زمـن صدور الصحيح، حيث كان األمر 
منحـرصاً بالوالية من قبَل اجلائر. ومحله عىل بيان قضية فرضية غري متحققة املوضوع 

ال يناسب وروده يف مقام احلث عىل العدل يف الوالية.
ومنهـا: ما ذكره النجايش يف ترمجة حممد بن إسـامعيل بـن بزيع. قال: «وحكى 
بعـض أصحابنا عن ابـن الوليد: قال: ويف رواية حممد بن إسـامعيل بن بزيع: قال أبو 
ر اهللا له الربهان، ومكن له يف  ن نـوّ احلسـن الرضـاA:إن هللا تعاىل بأبواب الظاملني مَ
البـالد، ليدفـع هبم عن أوليائه ويصلح أمور املسـلمني. إليهم ملجأ املؤمن من الرض، 
وإليهم يفزع ذو احلاجة من شيعتنا، وهبم يؤمن اهللا روعة املؤمن يف دار الظلمة، أولئك 
املؤمنون حقاً، أولئك أمناء اهللا يف أرضه، أولئك نور يف رغبتهم [رعيتهم] يوم القيامة، 
ويزهر نورهم ألهل السـاموات كام تزهر الكواكب الدرية ألهل األرض، أولئك من 
نورهم يـوم القيامة تيضء منهم القيامة، خلقوا واهللا للجنة، وخلقت اجلنة هلم، فهنيئاً 
هلم. ما عىل أحدكم أن لو شاء لنال هذا كله؟ قال: قلت: بامذا جعلني اهللا فداك؟ قال: 
يكـون معهم فيرسّ بإدخال الرسور عىل املؤمنني من شـيعتنا. فكـن منهم يا حممد»(٢). 

وداللته واضحة، إال أن سنده موهون باإلرسال.
ومنهـا: نصـوص أخر كثـرية تامـة الداللة مروية عـن كتاب الروضة للشـيخ 
املفيـد واملجمـوع الرائـق للسـيد هبـة اهللا(٣) ال يبعـد أخذمهـا هلـا مـن كتـب معروفة 
معتمـدة. وال أقل من عضدها للنصوص املتقدمة، بنحو يسـتغني بذلك عن النظر يف

السند. فلرتاجع.
(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٤٥ من أبواب ما يكتسب به حديث:٧.

(٢) رجال النجايش ص:٢٥٥.
(٣) راجع مستدرك الوسائل ج:١٣ باب:٣٩ من أبواب ما يكتسب به.
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وهناك نصوص أخر قد يسـتدل هبـا يف املقام: منها: مرسـل الصدوق: «وقال 
الصادقA: كفارة عمل السـلطان قضاء حوائج اإلخوان»(١). وهو ـ مع إرسـاله ـ 

قارص عن إثبات اجلواز، ألن فرض الكفارة للعمل فرع حرمته يف نفسه.
ومنها: خرب زياد بن أيب سـلمة: «دخلت عىل أيب احلسـن موسىA فقال يل: 
؟ قلت: أنا رجل  مَ يا زياد إنك لتعمل عمل السـلطان؟ قال: قلت: أجل. قال يل: ولـِ
يل مـروة وعـيل عيال، وليس وراء ظهري يشء. فقال يل: يا زياد لئن اسـقط من حالق 
فأنقطع قطعة أحب إيل من أن أتوىل هلم عمالً أو أطأ بساط رجل منهم إال ملاذا؟ قلت: 
ال أدري جعلت فداك. قال: إال لتفريج كربة عن مؤمن، أو فكّ أرسه، أو قضاء دينه. 
يا زياد إن أهون ما يصنع اهللا عز وجل بمن توىل هلم عمالً أن يرضب عليه رسادق من 
نار إىل أن يفرغ اهللا من حسـاب اخلالئق [اخللق]. يا زياد فإن وليت شـيئاً من أعامهلم 

فأحسن إىل إخوانك، فواحدة بواحدة. واهللا من وراء ذلك...»(٢).
وال خـدش يف سـنده إال جهالة زيـاد التي قد هتون، لبعد كذبـه فيام حكاه عن 
اإلمـامA مـن تقريعـه. وأمـا داللته فال ختلـو عن إشـكال، إذ االسـتدالل إن كان 
بلحـاظ ذيله أشـكل بظهوره يف كون اإلحسـان لإلخوان من سـنخ الكفارة التي هي 

فرع حرمة العمل بذاته، كام هو املناسب لقوله: «إن أهون ما يصنع...». 
وإن كان بلحـاظ االسـتثناء يف صـدره فلـم يتضح كون املسـتثنى منـه الوالية 
هلم، بل لعله خصوص وطء بسـاطهم الذي هو كناية عن القرب منهم بصورة مؤقتة 
طارئة، كام يناسـبه أن االسـتثناء ظاهـر يف إرادة قضاء حوائج شـخصية طارئة وذلك 
بشـفاعة أو نحوها، ال التهيؤ واإلعداد لقضاء احلوائج بنحو االسـتمرار، الذي يكون 

مع توىل العمل من قبلهم.
نعـم روي نظـري احلديث املذكور يف مسـتدرك الوسـائل عن املجمـوع الرائق 
بحذف قوله: «أو أطأ بسـاط...» فيكون االسـتثناء من العمل ال غري، وال إشـكال يف 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٤٦ من أبواب ما يكتسب به حديث:٣، ٩.



داللتـه حينئـذٍ عىل املطلوب. إال أنه ال ينهض باالسـتدالل بعد اليقني باحتاد احلديثني 
وتعارضهام بثبوت الزيادة املذكورة، خصوصاً مع مناسبة االستثناء هلا.

ومنهـا: خـرب عيل بـن يقطني: «أنه كتب إىل أيب احلسـن موسـىA: إن قلبي 
يضيـق ممـا أنا عليه من عمل السـلطان ـ وكان وزيـراً هلارون ـ فـإن أذنت جعلني اهللا 
فـداك هربـت منه. فرجـع اجلـواب: ال آذن لك باخلروج مـن عملهم، واتـق اهللا، أو

كام قال»(١). 
لكنـه ـ مـع اخلدش يف سـنده ـ وارد يف قصـة خاصة، قد تكـون مبنية عىل إذن 
خـاص من اإلمامA لعيل بن يقطني بالدخول يف العمل، ولذا مل يأذن له يف اخلروج 

منه، مع أنه مل يقل أحد بوجوب العمل هلم يف مورد الكالم وحرمة اخلروج منه.
 Gال إشـكال يف جـواز العمل هلم بإذن خـاص من األئمة :وبعبـارة أخر
الذين هلم الوالية احلقيقية، كام ال إشـكال يف تويل بعض أعيان الشيعة لذلك، كسلامن 
الفاريس وعيل بن يقطني وحممد بن إسـامعيل بن بزيع وغريهم، وإنام الكالم يف جواز 
الواليـة ـ رشعاً أو برتخيص األئمةG ـ بنحو العمـوم لكل من يريد بواليته خدمة 

املؤمنني وإقامة العدل، واخلرب ال ينهض بذلك.
وهناك نصوص أخر مذكورة يف الوسائل ومستدركها ويف كتب أهل االستدالل 

ال تنهض باملطلوب، وال جمال إلطالة الكالم فيها، بعد وفاء ما سبق باملطلوب.
نعـم ربـام استشـكل يف ذلك بام يف خرب احلسـن بن احلسـني األنبـاري عن أيب 
احلسـن الرضاA: «كتبت إليه أربع عرشة سـنة أستأذنه يف عمل السلطان. فلام كان 
 :Aيف آخر كتاب كتبته إليه أذكر أين أخاف عىل خيط عنقي... فكتب إيلّ أبو احلسن
فهمـت كتابـك [كتبك] وما ذكرت من اخلوف عىل نفسـك، فإن كنـت تعلم أنك إذا 
وليـت عملـت يف عملك بام أمر به رسـول اهللا7، ثـم تصري أعوانـك وكتابك أهل 
ملتك، وإذا صار إليك يشء واسيت به فقراء املؤمنني حتى تكون واحداً منهم كان ذا 

(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٤٦ من أبواب ما يكتسب به حديث:١٦.
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بذا، وإال فال»(١).
بتقريب: أنه لو كان قصد العدل وخدمة املؤمنني مسوغاً للوالية لكان املناسب 
أن يذكـره اإلمـامA مـن أول األمـر وال يؤخـره بعد أربع عرشة سـنة مـن املكاتبة 
واإلرصار، ليجعلـه رشطاً يف جواز الواليـة للرضورة واخلوف من اخلطر. وباجلملة: 
مقتـىض اخلرب عـدم كون قصد العـدل وخدمة املؤمنني مسـوغاً مسـتقالً للوالية، بل 

رشطاً منضامً خلوف الرضر واخلطر املسوغ له.
لكنه يندفع: ـ مع ضعف اخلرب يف نفسه ـ بأنه مل يظهر من السائل التهيؤ للعدل 
الذي هو صعب يف نفسـه، لينبهه اإلمامA إىل مسـوغيته مـن أول األمر، بل ظاهر 
حالـه إرادة الدخـول يف العمل عىل الوضع املتعارف املشـتمل عـىل اجلور تبعاً لوضع 
الدولة العام، وإنام اشرتط العدل بعد اإلرصار الطويل، ألنه أمر البد منه عىل صعوبته، 
وهـو ال ينـايف االكتفاء بـه يف أول األمر لو أقدم عليه طالب العمـل. عىل أن مضمون 
اخلرب ال خيلو عن إشـكال، ألن اخلطر الذي تضمنه السؤال ال يناسب القيود املذكورة 

يف اجلواب. ولذا ال جمال للخروج به عن النصوص الكثرية الرصحية يف اجلواز.
ومثله دعو: أن الوالية من املحرمات الذاتية نظري الظلم، فال جمال لتخصيص 
عمـوم حرمتها بطـروء بعض العناوين الطارئة. فإهنا ممنوعة جـداً، لعدم كون الوالية 
، بل غايـة األمر أن فيها إعانـة للظامل، وال مانع من تسـويغ ذلك بطروء  بنفسـها ظلـامً

بعض العناوين.
مضافـاً إىل إن الظلـم بمعنـى التـرصف يف مـال الغري أو نفسـه ليـس علة تامة 
للقبـح، بل هـو مقتض له يمكـن مزامحته بطروء بعـض العناوين، وبمعنـى العدوان 

يرتفع برتخيص الشارع األقدس يف الترصف، ألنه املالك املطلق.
ثـم إن العـدل يف هـذا الزمـان قد يتيـرس فيـام ال يتعلـق بالنفـوس واألموال، 
كالتعليـم والطب العالجي. ويصعب حتققـه يف زماننا فيام يتعلق بالنفوس واألموال، 

(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٤٨ من أبواب ما يكتسب به حديث:١.



ألن القوانـني وضعية مضبوطة غري دينية، وال منفرطة، أما يف العصور السـابقة، فربام 
يمكـن العدل يف حق الشـيعة، حيث كانت صالحيات الوالة والعامل واسـعة يمكن 
لصاحبها االلتفاف عىل القوانني العامة الظاملة، خصوصاً مع قلة الشيعة يف املجتمع.

وأما العامة فحيث يرون رشعية الدولة ولزوم طاعة السـلطان، فيجوز إجراء 
أحكامهـا عليهم إلزاماً هلم، كام يشـري إىل ذلك ما عـن املجموع الرائق عن صفوان بن 
مهران: «كنت عند أيب عبداهللاA إذ دخل عليه رجل من الشيعة، فشكا إليه احلاجة، 
فقال: ما يمنعك من التعرض للسلطان فتدخل يف بعض أعامله؟ فقال: إنكم حرمتموه 
علينا. فقال: خربين عن [حق] السلطان لنا أو هلم؟ قال: بل لكم. قال: أهم الداخلون 
علينـا أم نحـن الداخلون عليهم؟ قال: بل هم الداخلـون عليكم؟ قال: فإنام هم قوم 
. فقالA: أليس  اضطروكم فدخلتم يف بعض حقكم. فقال: إن هلم سرية وأحكاماً
قـد أجـر هلم الناس عىل ذلك؟ قال: بىل. قال: أجروهـم عليهم يف ديواهنم، وإياكم 

وظلم مؤمن»(١).
نعم يشكل اخلرب ـ مضافاً إىل إرساله ـ بأنه غري ظاهر يف جواز الدخول يف عمل 
السـلطان خلدمـة املؤمنني، بل يف جـواز الدخول يف عمل السـلطان مطلقاً، بل احلث 

عليه، غايته أنه ال جيوز ظلم املؤمن، فينايف ما سبق من النصوص الكثرية.
ومثله يف ذلك خرب إسحاق بن عامر: «سأل رجل أبا عبداهللاA عن الدخول 
يف عمل السـلطان. فقـال: هم الداخلون عليكـم أم أنتم الداخلـون عليهم؟ قال: ال 
بـل هم الداخلون علينا. قال: ال بـأس بذلك(٢). فلو متّا مل يبعد محلهام عىل إذن خاص 

للسائل. فالحظ.
الثاين: من مستثنيات حرمة العمل للسلطان خوف الرضر، إلكراه السلطان عىل 

ذلك أو لدفع رشه أو نحو ذلك. لعموم دفع االضطرار واإلكراه والتقية ونحومها.

(١) مستدرك الوسائل ج:١٣ باب:٣٩ من أبواب ما يكتسب به حديث:٢٥.
(٢) مستدرك الوسائل ج:١٣ باب:٤١ من أبواب ما يكتسب به حديث:٤.
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وربـام اسـتدل له أيضـاً بام ورد يف قبـول اإلمـام الرضاA واليـة العهد من 
املأمـون، فإنـهA وإن كان صاحب املنصـب احلق، إال أن تعليلـه يف غري واحد من 

النصوص باإلكراه ظاهر يف مسوغية اإلكراه لعمل السلطان.
ويعتضد ذلك بقولهA يف مكاتبة حممد بن عيل بن عيسـى املتقدمة: «ما كان 
الدخول فيه باجلرب والقهر فاهللا قابل العذر»، وبموثق مسـعدة بن صدقة: «سأل رجل 
أبا عبداهللاA عن قوم من الشيعة يدخلون يف أعامل السلطان يعملون هلم وجيبوهنم 
 Aويوالوهـم. قـال: ليس هم من الشـيعة، ولكنهم من أولئك، ثم قـرأ أبو عبداهللا
ينَ  لَّـونَ الَّذِ تَوَ م يَ نهُ ا مِ ثِريً  كَ ... تَـرَ ائِيلَ ي إِرسَ وا مِن بَنـِ رُ فَ يـنَ كَ نَ الَّذِ عِ هـذه اآلية:﴿لُ
وا...﴾. فنهى اهللا عز وجل أن يوايل املؤمن الكافر إال عند التقية»(١). مضافاً إىل ما  رُ فَ كَ
سبق يف خرب احلسن بن احلسني األنباري، وإن سبق اإلشكال فيام تضمنه من الرشط. 

واألمر سهل بعد وفاء العمومات بذلك.
ثـم إنه ال ريب يف أن االضطرار واإلكراه والتقية كام تسـوغ الوالية املحرمة يف 
نفسـها تسـوغ يف اجلملة ما ال ينفك عنها من املحرمات، ألهنا كالوالية مورد لإلكراه 

واالضطرار والتقية.
كام ال ريب يف أهنا ال تسوغ إراقة الدماء املحرتمة، لصحيح حممد بن مسلم عن 
أيب جعفـرA: «قال: إنام جعـل التقية ليحقن هبا الدم، فإذا بلغ الدم فليس تقية»(٢)، 

ونحوه ما يف موثق أيب محزة(٣). مضافاً إىل ما يأيت من قصور العمومات.
وإنام اإلشكال يف غري الدم من وجوه ظلم الناس فقد يدعى جوازه لوجهني:

أحدمهـا: العمومات املتقدمة. ودعو: أن ورودها مـورد االمتنان عىل األمة 
موجـب لقصورها عن الرتخيص يف اإلرضار بالغـري. مدفوعة بأن ذلك إنام يمنع من 
الرتخيـص يف اإلرضار بالغري لدفـع الرضر املتوجه للنفس، كام لو توجه السـيل لدار 

(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٤٥ من أبواب ما يكتسب به حديث:١٠.
(٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:١١ باب:٣١ من أبواب األمر والنهي وما يناسبها حديث:١، ٢.



املكلـف وأمكنـه دفعه بتوجيهه لدار جاره، أو أكرهه السـلطان عـىل دفع مال وأمكنه 
دفعه ببذل مال غريه.

أما إذا كان الرضر متوجهاً للغري، لتحقق مقتضيه باإلضافة إليه، فال جيب عليه 
حتملـه دفعاً عن من توجه إليه، فلو توجه السـيل عـىل دار جاره مل جيب عليه دفعه عنه 
بتوجيهه عىل داره،ولو أكرهه السـلطان عىل دفع مال شـخص مل جيب عليه دفعه عنه 
ببذل مال بدله. لعدم الدليل عىل وجوب دفع الرضر عن الغري، فضالً عن حتمله عنه. 

هذا حاصل ما يستفاد من شيخنا األعظمP يف املقام.
لكنـه إنـام يتم فيام إذا مل يتوقف تأثري املقتيض لوقـوع الرضر عىل الغري عىل فعل 
املكلف، كام يف مثال السيل، وكام لو أراد السلطان أخذ مال الغري بنفسه وكان املكلف 
قادراً عىل دفع ذلك عنه ببذل بدله من ماله، حيث ال يسـتند اإلرضار بالغري للمكلف 

، فيتجه ما سبق من عدم وجوب دفع الرضر عن الغري. حينئذٍ
أمـا إذا كان املقتيض قارصاً عن تأثري وقـوع الرضر عىل الغري إال بضميمة فعل 
املكلف، كام يف إكراه السلطان للمكلف عىل جباية مال الغري ـ الذي هو حمل الكالم ـ
ه، فيحرم، وال  فـال جمـال للبناء عىل جوازه، السـتناد اإلرضار بالغـري للمكلَّف املكـرَ

يسوغه اإلكراه، لقصور دليل رفعه عن ذلك، بسبب وروده مورد االمتنان.
وبعبـارة أخر: عـدم وجوب حتمل الرضر عن الغري وإن كان مسـلامً، إال أن 
تنفيذ أمر السـلطان حينئـذِ ال يتمحض يف عدم حتمل رضر الغـري، بل يكون بمبارشة 

اإلرضار به، وهو حمرم يف نفسه، وال يسوغه اإلكراه.
ودعـو: أن املبـارش ضعيف ال ينسـب إليـه الفعـل ليحرم عليه، بل ينسـب 

للسبب، وهو السلطان. ممنوعة جداً بعد كون املبارش تام القدرة واالختيار.
نعم قد يقال: إن قرينة االمتنان إنام تقتيض قصور دليل رفع اإلكراه واالضطرار 
عن مورد اإلرضار بالغري فيام إذا كان عدم إعامل الدليل املذكور يف حق املكره وامتناعه 
عن تنفيذ أمر السلطان مستلزماً لعدم وقوع الرضر عىل الغري، كام إذا انحرص تنفيذ أمر 
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ه. السلطان باملكلف املكرَ
اً عـىل إيقاع الرضر  بخـالف مـا إذا مل يكن كذلـك، كام لو كان السـلطان مرصّ
ه من أعوانـه وكان ذلك متيرساً لـه، بحيث ال جيدي  بالغـري ولـو من غري طريـق املكرَ
ه يف منع وقوع الرضر عىل الغري، بل ال أثر المتناعه إال وقوع الرضر عليه  امتناع املكرَ
أيضـاً، لعصيانه للسـلطان. فـإن إعامل عموم دليـل رفع اإلكـراه واالضطرار يف حق 
ه عن نفسـه ال ينايف االمتنان يف حق املرضور بعد وقوع الرضر  ه لدفع رضر املكرِ املكرَ

عليه عىل كل حال.
غايـة األمر أنه يتعـني البناء عىل ضامنـه للرضر املذكور مـع مبارشته لإلرضار 
بـه، السـتناده إليه وإن كان معذوراً بسـبب اإلكـراه واالضطـرار، ألن العذر ال ينايف 
الضامن، كام لو اضطر لسـدّ رمقه بطعام الغري من غري إذنه. نعم ال جمال لذلك إذا بلغ 

األمر الدم، ملا سبق. فتأمل.
ثانيهام: ما سـبق من حتديد التقية، بام إذا مل تبلغ الدم يف صحيح حممد بن مسـلم 
وموثـق أيب محـزة، فإن إناطة حرمـة التقية بام إذا بلـغ الدم ظاهـر يف جوازها مع عدم 

بلوغه ولو لزم اإلرضار بالغري بغري الدم، كاملال والعرض.
ودعو: منافاة ذلك لالمتنان يف حق عموم األمة. مدفوعة بأن ترشيع ما ينايف 
االمتنـان يف حق عموم األمة ليس حماالً إذا اقتضاه ظاهر األدلة. غاية األمر أن الدليل 
إذا كان وارداً مـورد االمتنان ينرصف عام ينايف االمتنان، وذلك إنام يتجه يف إطالقات 
ترشيع التقية ورفع اإلرضار واإلكراه ونحوها مما كان امتنانياً، دون دليل حتديد التقية، 
لعـدم ورودهـا يف مقـام االمتنان، بل يف مقـام حتديد املوضوع بعد الفـراغ عن ترشيع 

حكمه، فيتعني العمل بظاهره.
وأما ما ذكره بعض مشاخيناP من ظهور املضمون املذكور يف عدم مرشوعية 
التقيـة يف كل مـورد يلزم منها إتالف ما رشعت حلفظه من دون خصوصية للدم. فهو 
خمالـف للظاهـر جـداً، ألن للـدم خصوصية ارتكازيـة يف األمهية، فال جمـال إللغائها 



والتعدي لكل ما رشعت التقية من أجله، كالعِرض واملال.
نعم يف ظهور الرشطية هنا يف املفهوم إشكال، ألهنا مسبوقة بالتعليل بأن التقية 
إنام حصلت ليحقن هبا الدم ومفرعة عىل ذلك، وهو إنام يصلح تعليالً للمنطوق وهو 
عـدم مرشوعيـة التقية عند بلوغ األمر للدم، ال للمفهـوم وهو عموم مرشوعية التقية 

فيام عدا ذلك، وذلك مانع من ظهورها يف املفهوم. 
والسـيام وأن التعليـل ال خيلو عن إمجـال، ملا هو املعلوم مـن أن التقية مل ترشع 
حلفظ الدم فقط، بل حلفظ املال والعرض أيضاً، حيث ال يبعد من أجل ذلك سـوقها 
ملجرد بيان عدم مرشوعية التقية يف الدم ألن حفظه من مجلة أغراض ترشيعها من دون 

نظر لغريه.
عىل أن مفهومها لو تم ليس قضية كلية، بل مهملة يف قوة اجلزئية، ألن املفهوم 
ملـا كان نقيض املنطوق فاملنطوق يف املقام سـالبة كلية ونقيضهـا موجبة جزئية، فمفاد 
املفهـوم يف املقـام ثبوت التقية يف غري الـدم يف اجلملة، ولو يف خصـوص ما إذا مل يلزم 
اإلرضار بالغري، أو لزم ذلك لكن كان امللزم بالتقية اخلوف عىل النفس أو كان الرضر 

واقعاً عىل الغري عىل كل حال، بحيث ال جيدي امتناع املكلف يف منعه.
ومـن ثـم ال جمال للتعويل عىل هـذا الوجه يف البناء عىل جـواز اإلرضار بالغري 
فيام إذا كان االمتناع عنه مستلزماً لعدم وقوعه، لعدم القدرة عىل إيقاعه من غري طريق 
ه. بل املتعني البناء عىل حرمة ذلك بعد قصور إطالقات رفع اإلكراه واالضطرار  املكرَ

والتقية عنه، كام سبق.
نعـم إذا كان الـرضر واقعـاً عىل الغري عىل كل حال اجته جـواز القيام به يف حق 

املكره إذا مل يبلغ الدم، ملا سبق عند الكالم يف الوجه األول من االستدالل.
ة. ففي موثـق عامر عن أيب عبداهللاA: «سـئل  الثالـث: احلاجـة املاديـة امللحّ
عـن أعـامل السـلطان خيـرج فيـه الرجـل. قـال: ال، إال أن ال يقـدر عـىل يشء يـأكل
وال يـرشب، وال يقـدر عـىل حيلة، فـإن فعل فصـار يف يده يشء فليبعث بخمسـه إىل
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أهل البيت»(١).
لكنه ال يناسـب ما هو املعلوم من حثّ الشـارع األقدس عىل حسن الظن باهللا 
تعـاىل يف أمـر الرزق، فمـن البعيد جـداً حتليل الدخـول يف عمل السـلطان مع عظيم 

حرمته من أجله.
كام ال يناسب ما تقدم يف معترب ابن أيب يعفور وخرب زياد بن أيب سلمة، وما عن 
 Aكتاب الروضة للشـيخ املفيد عن صفوان، قـال: «دخل عىل موالي رجل، فقال
مَ ذلك؟ قال: إين رجل عيلّ عيلة  لـه: أتتقلد هلم عملهم؟ فقـال: بىل موالي. قال: ولـِ
وليـس يل مال. فالتفـت إىل أصحابه، ثم قال: من أحب أن ينظر إىل رجل يقدر أنه إذا 

عىص اهللا رزقه وإذا أعطاه حرمه، فلينظر إىل هذا»(٢).
ولعلـه لـذا ال يظهـر من األصحـاب التعويل عـىل املوثق، حيث مل يشـريوا يف 
فتاواهـم ملضمونـه هنـا وال يف كتـاب اخلمس، وإنـام احتمل االسـتدالل به لوجوب 
اخلمس يف املال املختلط باحلرام. وهو تشـبث خارج عن مفاده، لتكثري األدلة يف تلك 

املسألة.
ومن ثم يشكل التعويل عىل املوثق يف اخلروج عن عموم حرمة العمل للسلطان. 
وربام حيمل عىل إذن خاص منهA لشخص خاص، من دون أن يكون ذلك مسوغاً 

عاماً مستثنى من عموم احلرمة. وإن كان ذلك خالف ظاهره. فالحظ.
(١) إمجاعـاً ادعـاه غري واحد، ويف اجلواهر: «بال خالف أجده فيه، بل اإلمجاع 

بقسميه عليه. والنصوص مستفيضة به أو متواترة فيه».

(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٤٨ من أبواب ما يكتسب به حديث:٣.
(٢) مستدرك الوسائل ج:١٣ باب:٣٨ من أبواب ما يكتسب به حديث:١.

(مسـألة ١٩): اللعب بآالت القامرـ  كالشـطرنج والدوملة والطاويل 
وغريها مما أعدّ لذلك ـ حرام(١)



ِ قُل  املَيرسِ مـرِ وَ ن اخلَ ونَكَ عَ لُ ويقتضيـه ـ مضافـاً إىل ذلك ـ قولـه تعاىل:﴿يَسـأَ
ا  َ ﴾(١)، وقوله تعـاىل: ﴿يَا أَهيُّ ـامَ هِ ُ مِن نَفعِ ـامَ أَكربَ هُ إِثمُ افِعُ لِلنَّـاسِ وَ نَ مَ ريٌ وَ بـِ ـامَ إِثـمٌ كَ فِيهِ
وهُ  نِبُ اجتَ انِ فَ يطَ لِ الشَّ مَ مُ رِجسٌ مِن عَ زالَ األَ ابُ وَ نصَ األَ ُ وَ املَيرسِ مرُ وَ امَ اخلَ وا إِنَّ نُ ينَ آمَ الَّذِ
 ِ املَيرسِ مرِ وَ اءَ يفِ اخلَ البَغضَ ةَ وَ اوَ دَ م العَ وقِعَ بَينَكُ انُ أَن يُ يطَ يدُ الشَّ رِ امَ يُ ونَ * إِنَّ فلِحُ م تُ كُ لَّ لَعَ

.(٢)﴾ ونَ نتَهُ ل أَنتُم مُ هَ ةِ فَ الَ ن الصَّ عَ ن ذِكرِ اهللا وَ م عَ كُ دَّ يَصُ وَ
وامليرس القامر ـ كام يف جممع البيان وتفسري القرطني، ويستفاد من بعض كلامت 
اللغويني. ويقتضيه غري واحد من النصوص، ويأيت بعضهاـ  أو قسـم منه، كام يسـتفاد 
من بعض آخر من كلامهتم. وربام يكون يف أصل اللغة خصوص قسـم منه، ثم اتسـع 
معناه بعد ذلك، أو استفيد من حتريمه إلغاء خصوصيته وحرمة كل قامر. واألمر سهل.

(١) وهو متيقن من اآلية والنصوص واإلمجاع.
(٢) ملا يأيت من عدم ملكيته. بل لو أخذ بعنوان مع االلتفات لذلك االستحقاق 

. كان حراماً ترشيعاً أيضاً
(٣) بال إشكال ظاهر. ويستدل له بوجوه:

األول: أن املنـرصف من النهي عن القامر وامليرس عدم ترتب األثر عليهام، ألن 
النهـي التكليفـي عـن املعاملة وإن مل يسـتلزم الفسـادـ  كام حقق يف األصـولـ  إال أن 
االهتـامم بأثـر املعاملةـ  ومنه اسـتحقاق الرهن يف املقامـ  يسـتلزم اسـتفادة عدم ترتبه 
تبعاً، بحيث حيتاج ترتب األثر مع النهي إىل االستدراك والتنبيه. ويأيت يف أول الكالم 

يف املسألة السابعة والعرشين ما ينفع يف املقام.

(١) سورة البقرة آية:٢١٩.
(٢) سورة املائدة آية:٩٠، ٩١.

(٢)، وال يملكـه الغالب(٣)، مـع الرهـن(١). وحيرم أخـذ الرهـن أيضـاً
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. بل به فرس يف  الثـاين: أن أكل املـال بسـبب القامر مـن أكل املال بالباطل عرفـاً
بعض النصوص، كالصحيح عن زياد بن عيسى ـ الذي ال يبعد كونه أبا عبيدة احلذاء 
م  الَكُ وا أَموَ لُ الَ تَأكُ الثقة ـ: «سـألت أبا عبداهللاA عن قوله [قول اهللا] عز وجل: ﴿وَ
﴾ فقال: كانت قريـش يقامر الرجل بأهله وماله، فنهاهم اهللا عز وجل  لِ ـم بِالبَاطِ بَينَكُ
 Aعـن ذلـك»(١). وعن نـوادر أمحد بن حممد بن عيسـى عن أبيه: «قـال أبو عبداهللا
﴾ قـال: ذلك القامر»(٢)،  لِ م بِالبَاطِ ـم بَينَكُ الَكُ وا أَموَ لُ الَ تَأكُ يف قـول اهللا عز وجـل:﴿وَ
ونحومها مراسـيل العيايش(٣). ومـن الظاهر أن مقتىض النهي عـن أكل املال بالباطل 

عدم متلك املال به.
الثالـث: ما تضمن عدم رشعية الرهن يف غري السـبق والرماية(٤) فإنه ظاهر أو 

رصيح يف عدم متلك الرهن.
الرابـع: بعـض النصـوص اخلاصـة، كصحيح إسـحاق بن عـامر: «قلت أليب 
عبـداهللاA: الصبيـان يلعبـون باجلوز والبيض ويقامـرون. قال: ال تـأكل منه، فإنه 
حرام»(٥)، وموثق السـكوين عنهA: قال: كان ينهى عن اجلوز جييء به الصبيان من 

القامر أن يؤكل. وقال: هو سحت»(٦) وغريها.
(١) بـال ريـب، كام يف جامـع املقاصد ومفتـاح الكرامة، وحـكاه يف الثاين عن 

كتاب الشهادات من القواعد، وبه رصح يف الدروس يف الشطرنج والنرد.
(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٣٥ من أبواب ما يكتسب به حديث:١.

(٢) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٣٥ من أبواب ما يكتسب به حديث:١٤.
(٣) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٣٥ من أبواب ما يكتسب به حديث:٨، ٩ وذيله.

(٤) راجع وسائل الشيعة ج:١٣ باب:٣ من أبواب كتاب السبق والرماية.
(٥) ، (٦) وسائل الشيعة ج:١٣ باب:٣ من أبواب كتاب السبق والرماية حديث:٧، ٦.

وال يبعد حتريم اللعب هبا إذا مل يكن رهن(١)، أما اللعب بغريها مع الرهن 
ـ كاملراهنة عىل محل احلجر الثقيل أو املصارعة أو عىل الطفرة أو نحو ذلك ـ



ويقتضيـه فيهـام إطـالق النصـوص الكثـرية الناهية عنهـام وعـن اللعب هبام. 
وا  نِبُ اجتَ كصحيح زيد الشـحام: «سـألت أبا عبـداهللاA عن قول اهللا عز وجـل: ﴿فَ
﴾. قال: الرجس من األوثان الشـطرنج،  ورِ ولَ الـزُّ ـوا قَ نِبُ اجتَ وثَانِ وَ جـسَ مِـن األَ الرِّ

وقول الزور الغناء»(١). وقريب منه مرسل ابن أيب عمري(٢).
ومعترب مسعدة عنهA: «سـئل عن الشطرنج فقال: دعوا املجوسية ألهلها، 
لعنها اهللا»(٣). واحلسـن عن أيب الربيع الشـامي عنهA: «سئل عن الشطرنج والنرد 
فقـال:ال تقربومها...»(٤). وموثق السـكوين عنهA: «قال: هنى رسـول اهللا7 عن 

اللعب بالشطرنج والنرد»(٥).
وما يف مستطرفات الرسائر عن جامع البزنطي عن أيب بصري عنهA قال: بيع 
الشـطرنج حرام، وأكل ثمنه سـحت، واختاذها كفر، واللعب هبا رشك، والسالم عىل 
الالهـي هبا معصية وكبـرية موبقة، واخلائض فيها يده كاخلائض يـده يف حلم اخلنزير، 
ال صـالة له حتى يغسـل يده كام يغسـلها من حلم اخلنزيـر، والناظر إليهـا كالناظر يف 
فـرج أمه، والالهـي هبا والناظر إليها يف حال ما يلهى هبا والسـالم عىل املالهي هبا يف 
حالته تلك سـواء. ومـن جلس عىل اللعب هبا فقد تبوأ معقده من النار، وكان عيشـه 
ذلك حرسة عليه يف القيامة...»(٦) وغريها. فإن مقتىض إطالق ذلك كله عموم احلرمة 

للعب هبام من دون رهن.
ودعـو: انرصافـه للعب هبا مـع الرهن، للغلبـة. ممنوعة، ملنـع الغلبة بالنحو 
املانع من اإلطالق، خصوصاً بني املرتفني، لشيوع كون غرضهم من اللعب هبا التلهي 
واملغالبة، من دون أمهية لالكتسـاب والرهن، بل هـو لو وقع أمر ثانوي، فلو كان هو 
املانـع من جواز اللعب هبا كان املناسـب التنبيه عىل ذلك، وعـدم إطالق النهي عنهام 

(١) ، (٢) ، (٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:١٠٢ من أبواب ما يكتسب به حديث:١، ٣، ٧، ١٠.
(٥) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:١٠٢ من أبواب ما يكتسب به حديث:٩.
(٦) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:١٠٣ من أبواب ما يكتسب به حديث:٤.
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وعـن قرهبـام واللعـب واللهو هبام. بل هو ال يناسـب تعميم النهي لوجـوه التقلب يف 
. حديث مستطرفات الرسائر جداً

ومن ثم ال ينبغي التأمل فيام سبق من الدروس من عموم النهي عن الشطرنج 
والنرد لصورة عدم الرهن.

 :Aوجيـري ذلك يف األربعة عرش. لصحيح معمر بن خالد عن أيب احلسـن
«قال:النرد والشطرنج واألربعة عرش بمنزلة واحدة. وكل ما قومر عليه فهو ميرس»(١). 

فإن مقتىض عموم التنزيل عموم احلرمة بضميمة ما سبق.
ودعو: أن الذيل شـاهد بأن التنزيل من حيثية حرمة الرهن، بناءً عىل ما يأيت 

من أن القامر ظاهر يف الرهن أو أنه املتيقن منه.
مدفوعة بعدم املنافاة بني تعميم امليرس لكل قامر وعموم احلرمة للعب من دون 
رهـن الذي هو مقتىض إطالق التنزيـل، فال ينهض التعميم املذكـور بتقييد اإلطالق 

املزبور، ويتعني العمل عليه.
بـل مـن القريـب التعدي لـكل أنواع القـامر، ألنه اجلهـة العرفيـة اجلامعة بني 
األمور الثالثة، املناسبة للحرمة ارتكازاً، واجلمود عىل خصوصية األمور الثالثة بعيد 
. ويناسـب ذلك ما يف معترب عبد املالك القمي قال: «كنت أنا وأخي إدريس عند  جداً
أيب عبـداهللاA فقـال إدريـس: جعلنا فداك ما امليـرس؟ فقال أبو عبـداهللاA: هي 
»(٢) فإن مقتضاه أن  الشـطرنج. قال: قلت: إهنم يقولون: إهنا النرد. قال: والنرد أيضاً
اجلواب األول مل يكن للتطابق املفهومي بني امليرس والشـطرنج، بل ألن الشطرنج من 
أفراد امليرس، مع كون حقيقة امليرس ومفهومه معنى يف الشـطرنج والنرد معاً، والظاهر 

أن ذلك املعنى هو اللعب القامري، ألنه هو اجلامع العريف بني الشطرنج والنرد.
بـل حيث كان امليرس املعروف عند العـرب حني نزول اآلية لعبة قامرية خاصة 
مبانيـة للشـطرنج والنرد معاً فمن املعلوم أن تفسـريه يف النصـوص هبام أو بأحدمها ال 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:١٠٤ من أبواب ما يكتسب به حديث:١، ٥.



يبتني عىل الردع عن املعنى العريف، إذ ال ريب يف حرمة املعنى العريف املذكور، بل عىل 
تعميمه هلام مفهوماً أو مالكاً بلحاظ جهة جامعة تكون هي موضوعاً للنهي أو ملالكه، 
وليسـت تلك اجلهة عرفاً وارتكازاً إال القامرية. ومن ثم كانت هي املنسبقة من األدلة 

املتضمنة للتفسري املذكور.
وحينئذٍ يسـتفاد من التفسـري املذكور عموم حتريم اللعب بآالت القامر لصورة 
عـدم الرهـن بضميمة إطالق التفسـري يف نصوصه وإطالق النهي عـن امليرس يف اآلية 

الرشيفة، حيث مل يؤخذ يف أحدمها خصوص صورة الرهن.
وقـد يناسـب ذلـك تعليل النهي عـن امليرس يف اآليـة الرشيفة بأنـه من أدوات 
الشـيطان إليقاع العداوة والبغضاء وللصدّ عن ذكر اهللا تعاىل وعن الصالة، لوضوح 
أن الصدّ عنهام يكون بمجرد اللعب، كام أن العداوة والبغضاء يكونان بمجرد املغالبة. 

وما ذكره بعض مشاخيناP من اختصاصهام بصورة الرهن غري ظاهر.
ويؤيـد ذلـك مـا يف روايـة أيب اجلـارود عـن أيب جعفـرA يف تفسـري قولـه 
وهُ  نِبُ اجتَ انِ فَ ـيطَ لِ الشَّ مَ مُ رِجسٌ مِن عَ زالَ األَ ـابُ وَ نصَ األَ ُ وَ املَيرسِ مـرُ وَ تعاىل:﴿إِنَّـامَ اخلَ
﴾(١). قالA: «...وأما امليرس فالنرد والشـطرنج، وكل قامر ميرس.  ونَ فلِحُ ـم تُ كُ لَّ لَعَ
وأما األنصـاب فاألوثان التي كانوا يعبدوهنا املرشكـون. وأما األزالم فاألقداح التي 
كانـت تستقسـم هبـا مرشكـوا العـرب يف اجلاهليـة. كل هـذا بيعـه ورشاه [ورشاؤه] 

واالنتفاع بيشء من هذا حرام من اهللا حمرم، وهو رجس من عمل الشيطان...»(٢).
فإن املراد بالقامر هنا آالته، ألهنا هي التي تقع موضوعاً للبيع والرشاء، فإطالق 
النهي عن االنتفاع به شـامل للعب من غري رهن، كام لعله ظاهر، والسـيام مع شـيوع 
ذلـك. كام أن حتريم بيعه شـاهد بحرمة االنتفاع الظاهرة منـه، وهو مطلق اللعب ولو 

من غري رهن.

(١) سورة املائدة آية:٩٠.
(٢) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:١٠٢ من أبواب ما يكتسب به حديث:١٢.
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كام يؤيده أيضاً ما عن جمالس ابن الشـيخ الطويس بسنده عن عيلA: «قال: 
كلـام أهلـى عن ذكر اهللا فهو من امليرس»(١) فإنه وإن مل يمكـن االلتزام بالعموم املذكور، 
حيـث يلـزم ألجله احلمل عىل التوسـع يف تطبيق امليرس لبيـان الكراهة، أو عىل اإلهلاء 
بنحـو خـاص ال يكـون إال يف املحرمات، إال أنـه ظاهر يف أن مـالك النهي عن امليرس 

اللهو، وهو ال يتوقف عىل الرهن.
هذا وقد يستدل بإطالق النهي عن القامر يف بعض النصوص، مثل صحيح معمر

ابـن خـالد املتقـدم ومعترب الوشـا عـن أيب احلسـنA: «سـمعته يقـول: امليرس هو 
القـامر»(٢)، وصحيح حممد بن مسـلم عن أحدمهاA: «قـال: ال تصلح املقامرة وال 

النهبة»(٣)، وغريها. 
بتقريـب أن القـامر هـو اللعـب بـاآلالت املعهـودة ولو بـدون رهـن، قال يف 
اجلواهر: «عن ظاهر الصحاح واملصباح املنري، وكذلك التكملة والذيل: أنه قد يطلق 

عىل اللعب هبا مطلقاً مع الرهن ودونه».
لكـن مل يتضـح كون اإلطـالق املذكور حقيقياً، بـل املرتكز ابتنـاء املقامرة عىل 
الرهن، كام تشـري إليه مجلة من عبارات اللغويني، ولذا يعد القامر من املكاسـب املبنية 
عـىل املخاطرة، وذلك ال يكـون إال بلحاظ الرهن، كام أنه يعـد للامل بالباء، فيقال: 
قامـر بامله، ولـو كان متمحضاً يف املغالبة باللعب مل يتجه ذلـك، خلروج املال عنه، بل 
: قامر مراهناً بامله. ومن ثم ال  هـو تابع للمراهنة التي قد تقارنه، فالالزم أن يقال مثالُ

جمال لالستدالل املذكور. والعمدة ما سبق. فالحظ.
(١) والظاهر اإلمجاع عىل ذلك، كام يظهر بمالحظة كلامهتم، حيث مل يتعرضوا 
إال للـكالم يف احلرمة التكليفية، مع ظهور املفروغية عن الفسـاد وعدم متلك الرهن، 

(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:١٠٠ من أبواب ما يكتسب به حديث:١٥.
(٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٣٥ من أبواب ما يكتسب به حديث:٣، ٥.

فال إشـكال يف حرمـة أخذ الرهـن(١). ويف حرمـة نفس املراهنـة واملغالبة 



بـل عـن السـيد الطباطبائـيP يف مصابيحه الترصيـح بعدم اخلـالف يف األمرين. 
ويقتضيـه ما تضمن عدم رشعية الرهن يف غري السـبق والرماية من النصوص املعتربة 

السند وغريها(١) املعول عليها عند األصحاب.
(١) فقد أرص عىل احلرمة غري واحد منهم شـيخنا األعظمP، مدعياً ظهور 
كلـامت األصحـاب فيها، بل عدم اخلـالف فيها، كام تقـدم من السـيد الطباطبائي يف 

.Pمصابيحه، وأنكرها صاحب اجلواهر
أقول: ال إشـكال يف احلرمة الترشيعية إذا جيء بالعمل من أجل تنفيذ املراهنة 
واسـتحقاق الرهن رشعاً، ويف حتقق التمرد إذا جيء به من أجل تنفيذها واسـتحقاق 
الرهن عرفاً ألخذه وإن مل يستحق رشعاً، ملا فيه من االستهوان باحلكم الرشعي. وإنام 

اإلشكال يف احلرمة الذاتية نظري حرمة القامر، وقد يستدل عليها ببعض النصوص.
 :Aمنها: ما تضمن الردع عن الرهان، كخرب العالء بن سيابة عن أيب عبداهللا
«سـمعته يقول: ال بأس بشـهادة الذي يلعب باحلامم، وال بأس بشـهادة املراهن عليه، 
فإن رسـول اهللا7 قد أجر اخليل وسابق، وكان يقول: إن املالئكة حترض الرهان يف 
اخلف واحلافر والريش، وما سـو ذلك فهو قامر حرام»(٢)، ومرسل الصدوق: «قال 
الصـادقA: إن املالئكـة لتنفر عند الرهـان وتلعن صاحبه ما خـال احلافر واخلف 
والريش والنصل»(٣)، وخرب زيد النريس: «سـمعته يقول: إياكم وجمالسة اللعان. فأن 
املالئكة لتنفر عند اللعان، وكذلك تنفر عند الرهان، وإياكم والرهان، إال رهان اخلف 

واحلافر والريش، فإنه حترضه املالئكة»(٤).

إشكال(١). واألحوط الرتك.

(١) راجع وسائل الشيعة ج:١٣ باب:٢، ٣ من أبواب كتاب السبق والرماية.
(٢) وسائل الشيعة ج:١٣ باب:٢، ٣ من أبواب كتاب السبق والرماية حديث:٣.

(٣) وسائل الشيعة ج:١٣ باب:٢ من أبواب كتاب السبق والرماية حديث:٦.
(٤) بحار األنوار ج:١٠٣ ص:١٩٢.
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ومنهـا: مـا تضمن تطبيق القـامر أو امليرس عليه، كقولـهA يف صحيح معمر 
 :Aبن خالد املتقدم: «وكل ما قومر عليه فهو ميرس»(١)، ومرسـل يارس عن الرضا
«سـألته عـن امليرس. قال: التفل من كل يشء. قال: اخلبـز والتفل [الثقل] ما خيرج بني 
املرتاهنـني من الدراهم وغـريه»(٢)، وخرب جابر عن أيب جعفرA: «قال: ... قيل: يا 
رسـول اهللا ما امليـرس؟ فقال: كلام تقومر بـه حتى الكعاب واجلـوز...»(٣). فإنه حيث 
تقـدم أن القـامر وامليرس، حمرمان تكليفاً ولو من دون رهـن فمقتىض تطبيقهام يف املقام 

ثبوت احلرمة التكليفية.
لكـن حيـث عرفت ثبـوت احلرمـة الترشيعيـة فمن الصعـب إحـراز أن مراد 
األصحـاب يف املقـام هو احلرمة الذاتيـة، لعدم وضوح اهتاممهم ببيـان الفارق بينهام. 

وال أقل من عدم بلوغ ذلك حداً ينهض باالستدالل.
وأمـا النصوص فالطائفة األوىل قد تضمنت الـردع عن الرهان، ال عن العمل 
املرتتـب عليه الذي هو حمل الكالم، ولعل الردع عـن الرهان بلحاظ عدم مرشوعيته 

يف نفسه فااللتزام به ترشيع حمرم.
نعم قد يظهر من مساق بعضها النظر لنفس العمل، إال أن مبغوضيته قد تكون 
بلحاظ كونه جرياً عىل مقتىض الرهان من أجل استحقاق الرهن وأخذه، الذي عرفت 

عدم اإلشكال يف حرمته ترشيعاً، أو كونه استهواناً باحلكم الرشعي.
وأما الطائفة الثانية فالصحيح واملرسـل قد تضمنا تطبيق امليرس عىل املال الذي 
يراهـن عليه، ومرجع حرمته إىل ما هـو املعلوم من عدم نفوذ الرهن، وهو خارج عن 
حمل الكالم من حرمة نفس العمل. عىل أن الصحيح قد فرض فيه القامر، وهو أخص 

من الرهن، كام يأيت إن شاء اهللا تعاىل.
وأمـا خـرب جابر فهوـ  مع ضعفهـ  قد تضمن تطبيق امليرس عىل آالت القامر، ال 

(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:١٠٤ من أبواب ما يكتسب به حديث:١.
(٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٣٥ من أبواب ما يكتسب به حديث:١٢، ٤.



عـىل كل عمل يراهن عليـه الذي هو حمل الكالم. غاية األمر أنـه تضمن عموم القامر 
للكعاب واجلوز، وهو أمر آخر يظهر حاله مما يأيت يف حتديد القامر.

هـذا وقد يدعى أن ما سـبق من حرمة اللعبة القامريـة تكليفاً يقتيض احلرمة يف 
املقـام، ألن القـامر هو الرهن، ففي لسـان العرب: «قامر الرجلَ مقامـرة وقامراً راهنه 
وهـو التقامر»، ويف القاموس: «قامره مقامـرة وقامراً فقمره ـ كنرصه ـ وتقمره: راهنه 
فغلبـه، وهـو التقامر». وعن أقرب املـوارد: «قمر الرجل قمراً راهنـه ولعب القامر». 
ويناسـبه ما سـبق يف خرب العالء بن سـيابة ومرسـل يارس اخلادم. ومن ثم جزم بعض 

مشاخيناP بذلك.
لكن يف كفاية هذا يف إثبات أن كل مراهنة قامر إشـكال، بل منع، ملا هو املعلوم 
من تسـامح اللغويني يف التعريف، وشـيوع التعاريف اللفظية يف كلامهتم. والسيام مع 

ما ذكروه من مناسبة القامر للخداع، أو أخذه منه.
ففـي لسـان العرب: «تقمر األسـد خرج يطلـب الصيد يف القمـراء... قمروا 
الطري عشوها يف الليل بالنار ليصيدوها... وكأن القامر مأخوذ من اخلداع» ويف أساس 
البالغـة: «تقمـره خدعـه. ومنه القامر، ألنـه خداع. تقـول: قامرته فقمرتـه أقمره... 

غلبته».
حيث ال يناسـب ذلك مطابقته للمراهنـة، كيف؟! واملراهنة من الرهن بمعنى 
﴾(١)، وقوله تعاىل:  نيٌ هِ بَ رَ سَ ئٍ بِامَ كَ لُّ امرِ احلبس، ومنه رهن الدين. وقوله تعاىل: ﴿كُ
﴾(٢) وقوهلم: املـرء مرهون بعمله. حيث يتعني مع ذلك  ةٌ ينَ هِ ـبَت رَ سَ لُّ نَفسٍ بِامَ كَ ﴿كُ

مباينة املراهنة مفهوماً للقامر، وإن كانت من شؤونه يف اجلملة.
وأمـا ما سـبق يف خرب العـالء فالبد من محله عـىل املجاز تنزيالً ملشـاركته له يف 
احلكـم. واإللـزام كـون السـبق والرماية مـن أفـراد القـامر احلقيقية، وال يظـن منهم 

(١) سورة الطور آية:٢١.

(٢) سورة املدثر آية: ٣٨.
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البنـاء عـىل ذلك. وكذا مرسـل يارس اخلادم، حيث مل يعهد تفسـري امليـرس باملال الذي
يراهن عليه.

ولعلـه لذا قال يف جممع البحرين: «وتقامـروا: لعبوا بالقامر. واللعب باآلالت 
املعـدة لـه عىل اختـالف أنواعهـا، نحو الشـطرنج والنـرد وغري ذلك. وأصـل القامر 
الرهن عىل اللعب باليشء من هذه األشـياء. وربام أطلق عىل اللعب باخلاتم واجلوز». 
حيـث يظهـر من ذلـك اختصاصه بنـوع خاص من الرهـن، وهو الرهـن عىل اللعب 
بـآالت خاصـة، وإن إطالقه عىل اللعب باخلاتم واجلوز غري شـايع، وقريب من ذلك

يف املسالك.
 Pنعم ال خيلو يف نفسه عن إشكال يأيت الكالم فيه عند تعرض سيدنا املصنف

لتحديد القامر. ومن ثم ال جمال لالستدالل عىل احلرمة هبذا الوجه. فالحظ.
هـذا ويف صحيـح حممـد بـن قيـس عـن أيب جعفـرA: «قـال: قـىض أمـري 
املؤمنـنيA يف رجل أكل وأصحاب له شـاة، فقـال: إن أكلتموها فهي لكم، وإن مل 
تأكلوهـا فعليكـم كذا وكذا، فقىض فيه أن ذلك باطـل، ال يشء يف املؤاكلة من الطعام 
 :ما قل منه وما كثر، ومنع غرامته فيه»(١). وقد يسـتدل به عىل اجلواز يف املقام بدعو
أن اقتصار اإلمامA عىل بيان فسـاد املعاملة وبطالهنا وعدم ردعه عن فعلهم ظاهر 

يف عدم حرمته.
لكن يف كفاية ذلك يف استفادة احلل إشكال، إذ لعل عدم الردع لتمحض موقف 
اإلمـامA يف القضاء وبيان احلقوق مـن دون نظر لبقية اجلهات. وهناك جهات من 

الكالم يف الصحيح يضيق املقام عن إطالة الكالم فيها.
هذا وقـد رتب يف اجلواهر عىل إباحة املراهنة تكليفاً جواز أخذ الرهان بعنوان 
الوفـاء بالوعـد الـذي هو نذر ال كفـارة له، ومع طيـب النفس من البـاذل، ال بعنوان 
(١) الـكايف ج: ٧ ص:٤٢٨ بـاب النـوادر مـن كتاب القضاء واألحـكام حديـث: ١١. والتهذيب باب من 

الزيادات يف القضايا واألحكام ج:٦ ص:٢٩٠ حديث:١٠.



وأما إذا مل يكن رهن فاألظهر اجلواز(١). واألحوط الرتك.
االسـتحقاق بسـبب الرهان املفروض فسـاده. أما لو كانت املراهنة حمرمة تكليفاً فقد 
يشـكل أخذ املال حتى بالعنوان املذكور، بناءً عىل حرمة كل ما ترتب عىل املحرم ولو 

كان جزاءً أو وعداً أو نحومها.
لكن مل يتضح الوجه يف حرمة أخذ املال مع احلرمة ال بعنوان االسـتحقاق، بل 

وفاء بالوعد غري الالزم أو جزاء عليه.
(١) ففـي القواعد بعـد أن منع من الرهان يف غري ما هو عدة للقتال قال: «ويف 
حتريم هذه مع اخللو عن العوض نظر». ومال إىل اجلواز يف جامع املقاصد واملسالك، 
ورصح به غري واحد ممن تأخر عنهام. وعن مجاعة املنع، ويف الرياض أنه األشهر، ويف 

جامع املقاصد أنه ظاهر املذهب، بل ظاهر غري موضع من التذكرة اإلمجاع عليه.
وقـد بناه يف املسـالك عىل أن قوهلمG يف مثل صحيح حفص: «ال سـبق إال 
يف اخلـف...»(١) إن كان بفتـح الباء كان داالً عىل عدم مرشوعية الرهان يف غري األمور 
ـبقَ بالفتح هو ما تراهن عليه املتسـابقون، وال نظر للحديث حينئذٍ  املذكورة، ألن السَ
لالسـتباق من دون رهان. وإن كان بسكون الباء كان داالً عىل حرمة املسابقة ولو من 
دون رهـان، ألن نفـي املصدر مع تعذر محلـه عىل احلقيقة ظاهـر يف حتريمه. وقد ذكر 
أن الفتح هو األشـهر. ومن ثم مال إلباحة االسـتباق من دون رهان، عمالً باألصل. 

وعىل ذلك جر بعض من تأخر عنه.
بَق) ال مصدر (سابق)، وحيث  لكن من الظاهر أن السبق بالسكون مصدر(سَ
ال إشـكال يف إباحة نفس السبق، فال تتوجه نسخة السكون إال بأن يراد هبا الردع عن 
جعلـه موضوعاً للمغالبة، فتنفع يف املطلـوب. إال أنه ليس بأوىل من أن يراد هبا الردع 
عن جعله موضوعاً للرهن، فتدل عىل عدم مرشوعية الرهن، كنسخة الفتح، من دون 

(١) وسائل الشيعة ج:١٣ باب:٣ من أبواب ما يكتسب به حديث:١.
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نظر لالستباق من دون رهان.
مضافـاً إىل أن محـل احلديـث عـىل النهـي عن املسـابقة ولـو من غـري رهان ال 
يناسـب مفروغية األصحاب عن ظهوره يف مرشوعية الرهان يف املسـتثنيات، لظهور 
أن النهي عن املسـابقة ولو من غري رهان إنام يدل عىل جواز املسـابقة يف املستثنيات يف 
اجلملـة، ال عىل مرشوعية الرهان فيها، فمفروغيتهم املذكورة تشـهد بكون موضوعه 
الرهـان، ال أصل االسـتباق، ومن ثم ال ينهض بتحريم االسـتباق مـن دون رهان يف 

غري املستثنيات.
هذا وقد أستدل يف الرياض عىل حرمة املغالبة من غري عوض بوجوه:

. وفيه: أنه ال جمال للتعويـل عليه يف املقام، بل  األول: اإلمجـاع املشـار إليه آنفـاً
ال جمـال لدعـواه بعد عدم تعرض غري واحد للمسـألة، وبعد إشـعار تقييد الشـيخ يف 
اخلالف موضوع النهي بالرهان بجواز املسابقة من غري رهن. والسيام مع عدم تعويل 
مدعيـه ـ وهـو العالمـةP ـ عليه، حيـث تنظـر يف التحريم يف القواعد، كام سـبق. 
والسـيام مع احتامل ابتناء كالمهم عىل اسـتفادة احلكم من الروايـة املتقدمة للبناء عىل 

نسخة السكون التي عرفت حاهلا.
: بأنه ال أثـر للمغالبة  الثـاين: مـا دل عىل حرمة اللهـو واللعب. ويندفـع: أوالً
يف اللهـو واللعـب وجوداً وال عدماً، بـل إن كان األمر الذي يكـون موضوعاً هلا هلواً 
أو لعبـاً، لعـدم كونه مورداً بنفسـه لغرض عقالئي، صدقا عليه ولـو من دون مغالبة، 
، لكونـه مـورداً لغـرض عقالئـيـ  كالرياضيـات الفكرية  وإن مل يكـن هلـواً وال لعبـاً
والبدنيـة والنفسـية ـ مل يصدقا عليه ولو مع املغالبة. وعـىل كال احلالني ال أثر للمغالبة

والتسابق فيهام.
 Pبأنه مل يثبت عموم حرمة اللهو واللعب، وقد ساق شيخنا األعظم : وثانياً
يف املسألة العرشين مما حيرم التكسب به وجوهاً لالستدالل عىل العموم املذكور ال جمال 
إلطالة الكالم فيها، لوهنها. والسـيام بلحاظ السـرية والشـهرة بام ال يناسب العموم 



املذكور، كام أعرتف به شيخنا األعظمP، حيث يمتنع عادة خمالفتهام للواقع يف مثل 
هذا األمر الشايع االبتالء. ومن ثم ذكرP أن القول بعموم احلرمة شاذ.

بـل مـن القريب جـداً ـ بلحاظ املرتكـزات املترشعيـة القطعية ـ ابتنـاء القول 
. فإنه بلحاظ ذلك كله  بالعمـوم عـىل الغفلة عن لوازمه، وأن القائل به ال يلتـزم عمالً

يتعني تأويل ما قد يوهم العموم املذكور.
الثالـث: ما تضمـن من النصـوص املتقدمة تنفـر املالئكة عنـد الرهان يف غري 
الثالثـة ولعنهـا صاحبه، وأنه قامر حمـرم، لدعو: عدم توقف صـدق الرهان والقامر 

عىل العوض.
وفيـه: منـع الدعو املذكورة، بل هي ـ يف اجلملة ـ يف غايـة الغرابة، فإن تقوم 

الرهان بالعوض من الوضوح بحدّ يغني عن االستدالل. 
وأمـا القـامر فالظاهر تقومـه يف اجلملة بالعـوض ال بمجرد املغالبـة، ولذا يعد 
عرفاً من املكاسـب، وهو املناسـب ملا تضمن حرمة أكل املال به. فالحظ ما سـبق يف 
أدلـة حرمـة أكل العوض، ويف حتديد معنى القامر لغـة. ويأيت متام الكالم يف ذلك عند 

تعرض سيدنا املصنفP لتحديد القامر إن شاء اهللا تعاىل.
وأما ما سـبق من حرمة اللعب بالشـطرنج والنرد ومجيـع آالت القامر ولو مع 
عـدم الرهـن واسـتفادهتا مـن تطبيق القـامر وامليرس عليهـام، فهو ال يبتنـي عىل عموم 
القامر لصورة عدم الرهن حقيقة، بل عىل التوسـع يف التطبيق، ولو بلحاظ كون أصل 
األلعاب املذكورة قامرية، أو لعموم مالك احلرمة لذلك. واملتيقن من ذلك الشـطرنج 
والنـرد أو مطلق األلعاب القامريـة بالتقريب املتقدم، وال جمـال للتعدي لكل مغالبة، 
لعدم القرينة عىل ذلك، بل قد ال يمكن البناء عليه بلحاظ املرتكزات، والسرية، حتى 

استدل يف اجلواهر عىل اجلواز بالسرية القطعية من األعوام والعلامء.
وإن كان يف هنوضهـا باالسـتدالل إشـكال، حيـث قد ال حيـرز اتصاهلا بعرص 
املعصومـنيG، ليكشـف عـدم ردعهم عـن رضاهم هبـا. والعمدة األصـل املؤيد 
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باملرتكزات.
وكيـف كان فـال يتم يشء مما اسـتدل بـه يف الرياض. وأغرب مـن ذلك جعله 
شاهداً عىل أن السبق يف النص املتقدم بالسكون. لظهور عدم املالزمة بني عموم حرمة 

املغالبة ومتامية األدلة املتقدمة عليه ـ لو سلم هبام ـ وورود النص املذكور بالسكون.
هذا ويف اجلواهر أن املسابقة واملغالبة من دون عوض إن متحضت يف االستباق 
خارجاً فهي سـائغة ملا سـبق، وإن ابتنت عىل عقد املسـابقة فهي حمرمة غري صحيحة، 

لعدم مرشوعية العقد املذكور لألصل، والنهي عن السبق يف غري املستثنيات.
وكأن مـراده بابتنائهـا عـىل عقـد املسـابقة هـو التعاقـد بـني الشـخصني عـىل 
االستباق، بحيث يكون كل منهام ملتزماً به لصاحبه. وكأن الفرق بينه وبني التمحض 
يف االسـتباق نظري ما ذكروه من الفرق يف املسابقة املرشوعة بني أن تكون عقداً مفتقراً 
لإلجيـاب والقبـول وأن تكون جعالة، وأهنا عىل األول تكـون الزمة كاإلجارة، وعىل 

الثاين تكون جعالة ال تلزم حتى بالرشوع فيها.
لكـن مل يتضح الوجه يف عـدم مرشوعية العقد املذكور بعـد عموم نفوذ العقد 
احلاكم عىل األصل املقتيض ترتب األثر عليه. وأما النهي عن السبق يف النصوص فقد 
سـبق أنه وارد لبيان عدم مرشوعية الرهن والعوض، فال ينهض ببيان عدم مرشوعية 

عقد املسابقة من دونه. 
نعم ذكرP أنه عىل السـكون يكون املراد بيان عدم مرشوعية عقد السـبق يف 
غري األمور املذكورة، ألن السـبق اسـم للتعاقد عىل التسـابق ولو من دون رهن. لكن 
نسـخة السـكون غري ثابتة. ولو ثبتت فلم نعثر يف اللغة عىل تفسري السبقـ  بالسكونـ  

عىل التعاقد املذكور. وقد سبق عند الكالم يف معنى احلديث ما ينفع يف املقام.



(١) أما إذا كان جلهة حمرمة فحرمتها متنع من رشعية متليكها أو ختصيص املال 
هلا، ملا فيه من تروجيها، وذلك مانع من رشعية العقد بغض النظر عام يأيت.

ق ـ بالفتح ـ وإن كان لغة  (٢) حيث قد يدعى قصور دليل املنع عنه، ألن السـبَ
هو ما يرتاهن عليه املتسـابقون، إال أن مادة السـبق فيه تناسب فرض كونه للسابق، إذ 
من البعيد كون منشـأ أخذ املادة سـببية السبق السـتحقاق الرهن ولو لغري السابق، إذ 

هو ليس بأوىل من أخذ مادة اللحوق والتأخر فيه.
نعـم إذا ابتنـى إعطاء الرهن للجهـة الثالثة عىل صلة الغالب، ألهنا منسـوبة له 
حمسوبة عليه بحيث هيتم هبا، وتكون صلتها صلة وتكريامً له صدق عليه السبق باملعنى 

املتقدم عرفاً، ودخل يف دليل املنع. أما إذا مل يبتن عىل ذلك فال يشمله دليل املنع.
اللهم إال أن يقال: اجلهة الثالثة ملا مل تكن طرفاً يف املسابقة فال جمال ألن تستحق 
 :السبق. وتوضيح ذلك أن املسابقة تارة: تكون بنحو العقد امللزم باالستباق. وأخر

تكون بنحو اجلعالة للسابق.
أمـا العقد فهو يبتني عىل اإللزام وااللتزام بـني املتعاقدين، وال دخل لألجنبي 
فيه، ليسـتحق الرهـن. وأما اجلعالة فألهنا إنام تقتيض اسـتحقاق القائم بالعمل ـ وهو 

السبق يف املقام ـ للجعل، دون اجلهة الثالثة األجنبية.
ومن هنا البد من رجوع جعل الرهن للجهة الثالثة إىل اسـتحقاق السـابق دفع 
الرهن للجهة الثالثة، بحيث لو مل يدفع هلا كان له املطالبة بدفعه هلا، الستحقاقه لذلك. 
ومرجع ذلك إىل كون الرهن للسابق. غايته أنه ال يستحق عني املال، بل يستحق دفعه 

للجهة الثالثة. ومن هنا ال منشأ لقصور دليل املنع عنه.
عـىل أنه لو تـمّ قصور الدليل املذكور عنه فاملناسـبات االرتكازية تقيض بإلغاء 
. بل  خصوصيـة السـبَق يف دليل املنـع، وأن موضوع املنع هو الرهن وإن مل يكن سـبقاً

وكذا إذا كانت املغالبة برهن يرجع إىل جهة مباحة(١)، ال إىل الغالب(٢).
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واملراد بالقامر ما تتوقف الغلبة فيه عىل إعامل الفكر وقوته(١). 
املنع من جعل الرهن للسابق قد يناسب املنع من جعله لغريه باألولوية العرفية. ويؤيد 
العموم حديث العالء بن سيابة املتقدم، ألن موضوعه الرهان، ال السبَق، ليجري فيه 

الكالم السابق.
(١) الظاهر أن ذلك ليس معياراً يف صدق القامر، النتقاضه طرداً بمثل املغالبة 
عىل حلّ املسـائل العلمية، حيث ال يصدق عليه القامر ولو مع الرهن، وعكسـياً بمثل 

. النرد الذي قيل إنه يبتني عىل احلظ والصدفة من دون إعامل فكر، مع أنه قامر قطعاً
وقد سبق عند الكالم يف عدم مطابقة القامر للرهان من املسالك وجممع البحرين 
أن القامر هو الرهن عىل اللعب باآلالت املعدة للقامر. وهو بظاهره دوري، ألن فرض 

كون اآللة آلة قامر يف رتبة متأخرة عن حتديد القامر، فال تكون دخيلة يف مفهومه. 
ومـن ثـم ذهب شـيخنا األعظـمP إىل أنه مطلـق املغالبة، وسـبقه إىل ذلك 
يف الريـاض، وذهـب بعض مشـاخيناP إىل أنه مطلـق املراهنة. لكن سـبق منا املنع

. منهام معاً
نعـم ال يبعد كون مـراد صاحبي جممع البحرين واملسـالك اإلشـارة بالعنوان 
املذكور إىل نوع خاص من اآلالت جيمعها معنى يدركه العرف ويطلقون عليه القامر، 
من دون أن يكون عنوان القامر مأخوذاً فيها ليلزم الدور. فاإلشـكال إنام هو يف حتديد 

اجلامع املذكور.
والظاهـر عـدم صدقـه عـىل املراهنـة عـىل تعيـني ماله واقـع حمفـوظ ال دخل 
للمرتاهنـني بـه كاملراهنة عىل طلوع اهلالل أو نزول املطر أو سـبق أحد املتسـابقني يف 
بعض األعامل، كام يشـيع الرهان عىل ذلك يف عصورنا، ألن القامر من سـنخ األعامل 

واأللعاب املبتنية عىل املراهنة واملغالبة، ال حمض املراهنة، ليصدق يف املقام.
كام ال يصدق عىل املغالبة يف األعامل التي من شـأهنا أن تطلب لنفسـها مع قطع 
النظر عن املغالبة واملراهنة فيها بل لفوائدها املادية أو املعنوية، وإن كان قد يراهن عليها 



للتشـجيع، أو للتكسب، كاملغالبة يف املسـائل العلمية، ويف بعض األعامل، كالسباحة 
والفروسية والعدو والكتابة والصمت والصرب ونحو ذلك، ألن القامر عرفاً من سنخ 

الباطل الذي ال فائدة فيه، فال يصدق فيام يكون مورداً لألغراض العقالئية.
بل يشـكل صدقه حتى عىل ما يكون مطلوباً للتسـيل والتلهي ال ألجل كسـب 
املال به، ككثري من اللعب املتعارفة يف عصورنا والتي ال يقصد نوعاً منها االكتسـاب، 

ملا هو املرتكز من أن القامر من سنخ املكاسب.
ومـن ثم يقـرب انحصار القـامر بالعمل الذي من شـأنه أن يؤتـى به من أجل 
املغالبـة لالكتسـاب به مـن طريق الرهان عليـه، من دون أن يكون مطلوباً لنفسـه من 

أجل الفوائد املرتتبة عليه، أو من أجل التلهي والتسيل من دون نظر لالكتساب به.
وال أقـل مـن كون ذلك هـو املتيقن من األدلة، فإنه حيث ظهر مما سـبق حرمة 
الرهان مطلقاً وإن مل يكن العمل قامراً، فاألثر إنام يظهر يف املغالبة من دون رهان، وقد 
سـبق أن دليـل احلرمة فيهـا ينحرص بام تضمن النهي عن الشـطرنج والنـرد واألربعة 
عـرش، وأن التعـدي عنها إنام هو لفهم عـدم اخلصوصية هلا، وأن موضـوع النهي هو 

اجلامع العريف بينها، واملتيقن منه ما ذكرنا، وال دليل عىل ما زاد عليه.
ودعو: عدم ثبوت كون اخرتاع النرد والشـطرنج الكتسـاب املال، بل لعله 
للتسـيل أو التمرن عىل معاجلة املشـاكل العسـكرية. مدفوعة بأن ذلـك ال ينايف كوهنام 
حـني صدور النصوص اللعب القامرية التي من شـأهنا أن يكتسـب هبـا املال، بحيث 

يستفاد من النهي عنهام التعدي لكل لعبة قامرية. فالحظ.
(١) بـال خـالف وال إشـكال، وقـد تكـرر يف كلامهتـم نقـل إمجاعنـا وإمجـاع 
املسـلمني عليـه، بل كونه مـن رضويات الديـن. ويقتضيه ـ مضافاً إىل ما تشـعر به أو 
تـدل عليه آيـة هاروت وماروت وغريها مـن كونه من املحرمات الشـديدة، بنحو ال 
يناسـب اختصاص حرمتـه برشيعة خاصة ـ النصـوص الكثرية املتضمنـة للنهي عنه 

(مسألة٢٠): عمل السحر حرام(١).
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ولثبـوت احلـدّ به(١)، كموثق السـكوين عن جعفر بن حممد عن أبيـهA: «قال: قال 
رسـول اهللا7: سـاحر املسـلمني يقتل، وسـاحر الكفار ال يقتل. قيل: يا رسول اهللا: 
مَ ال يقتل سـاحر الكفار؟ قال: ألن الرشك أعظم من السـحر، ألن السحر والرشك  لـِ

مقرونان»(٢)، وغريه.
هذا وربام قيل بجواز حلّ السـحر بالسـحر، يف رشح القواعد لكاشف الغطاء 
أن عليـه كثـرياً من أصحابنا. وقد يسـتدل عـىل ذلك بصحيح إبراهيم بن هاشـم عن 
شـيخ من أصحابنا الكوفيني قال: «دخل عيسى بن شقفي عىل أيب عبداهللاA وكان 
سـاحراً يأتيـه الناس ويأخذ عىل ذلـك األجر، فقال له: جعلت فـداك أنا رجل كانت 
صنعتـي السـحر، وكنت آخذ عليه األجر وكان معـايش، وقد حججت منه، ومنّ اهللا 
عـيلّ بلقائـك، وقـد تبت إىل اهللا عز وجـل، فهل يف يشء من ذلك خمـرج؟ فقال له أبو 

عبداهللاA: حلّ وال تعقد»(٣).
ولعله إليه يرجع مرسـل الصدوق يف العلل، قال: «وروي أن توبة السـاحر أن 
حيلّ وال يعقد»(٤). وبام تضمنه بعض النصوص من أن امللكني إنام علام الناس السـحر 

من أجل أن يبطلوا به السحر(٥).
لكن مجيع النصوص املسـتدل هبا ضعيفة يف نفسـها. مضافاً إىل ما قد يستشكل 
بـه يف األولني مـن إمكان محلهام عىل احلل بغري السـحر. وإن كان بعيداً، كام ذكره غري 

واحد. ويأيت متام الكالم يف ذلك إن شاء اهللا تعاىل.
ويف نصوص امللكني بـأن التحقيق عدم قضاء األصل بجريان أحكام الرشايع 
السـابقة يف رشيعتنـا، فضـالً عن اخلروج به عن عموم املنع املسـتفاد مـن إطالق أدلة 

التحريم.
(١) راجع وسـائل الشـيعة ج:١٢ بـاب:٢٥ من أبواب ما يكتسـب به. وج:١٨ باب:١، ٢ مـن أبواب بقية 

احلدود والتعزيرات.
(٢) ، (٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٢٥ من أبواب ما يكتسب به حديث:٢، ١، ٣.

(٥) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٢٥ من أبواب ما يكتسب به حديث:٤، ٥.



نعم قد تشـعر النصوص املذكورة بتوجيه فعل امللكني لدفع شـبهة فعل احلرام 
عنهام، وذلك يناسب املفروغية عن عدم اختالف أحكام الرشيعتني يف املسألة. إال أن 

يف بلوغ ذلك حدّ الظهور البالغ مرتبة الدليلية إشكال أو منع.
هذا وقد اسـتدل بعض مشاخيناP باآلية املتضمنة لتعليم هاروت وماروت 
السـحر، بتقريب أن السحر لو مل يكن جائز االستعامل حتى يف مقام دفع الرضر مل جيز 
تعليمـه، فجواز تعليمه يدل عىل جـواز العمل به يف اجلملة. والقدر املتيقن منه صورة 

دفع رضر الساحر.
لكنـه يندفع بعدم املالزمة بني حرمة العمل بالسـحر وحرمة تعليمه، فال مانع 
مـن جـواز تعليمه مع حرمـة العمل به، ولو ملصلحـة يعلمها اهللا تعـاىل يف فتنة الناس 
وامتحاهنم بتمكينهم من احلرام. مع أن جواز العمل به يف الرشايع السابقة حللّ السحر 
ال يسـتلزم جـوازه يف رشيعتنا. حيث سـبق أن األصل ال يقتيض جريـان أحكامها يف 

رشيعتنا. ولو اقتضاه مل ينهض برفع اليد عن عموم املنع.
بعـدم غريهـا  وعـن  والـدروس  والقواعـد  التذكـرة  يف  رصح  لـذا  ولعلـه 

جواز ذلك.
نعـم قـد يمنع من عمـوم إطالقات أدلـة حرمة السـحر حللّ السـحر به. وقد 
يقرب بام أشار إليه شيخنا األعظمP من انرصافها إىل غري ما قصد به غرض راجح 

. رشعاً
لكنـهـ  كـام تـرـ  يف غاية املنـع، رضورة أنه كثـرياً ما ترتتب عىل السـحر آثار 
راجحة رشعاً، كانسجام الزوجني وائتالفهام، والتحبب للناس، وال يظن بأحد البناء 

عىل جواز السحر من أجلها.
فالعمـدة يف وجـه قصـور اإلطالقـات املذكـورة: أن حـلّ السـحر ليـس من 
السـحر، بل مها متباينان متقابالن، نظري مقابلة فسخ العقد للعقد، والشفاء للمرض، 
ه  ه به حقيقة، بل حلّ واإلطالق للحبس. وال يراد من قوهلم حلّ السـحر بالسـحر حلّ
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بآالت السحر واألعامل املسانخة ألعامله. ومن الظاهر أن إطالقات النهي عن السحر 
إنـام تقتيض حرمة السـحر ذي اآلثار املعهودة، ال حرمة اسـتعامل السـنخ اخلاص من 

ه. اآلالت واألعامل ولو من دون أن تؤثر سحراً، ليشمل استعامهلا يف إبطاله وحلّ
وبعبارة أخر: السـحر متقـوم باألثر اخلارج عن الوضـع الطبيعي ال باآللة، 
وإنام هي مقدمة له، فال يكون النهي عنه شـامالً السـتعامل اآللة يف غري األثر املذكور، 

بل يف إبطاله والرجوع للوضع الطبيعي.
فاملقام نظري ما لو ورد النهي عن إمراض اإلنسـان أو عن إعابة اجلهاز، فإنه ال 
يشمل مداواة اإلنسان من املرض بام يسانخ أسباب املرض، أو إصالح اجلهاز املعيب 

بام يسانخ آالت اإلعابة. ومن هنا ال خمرج عن مقتىض األصل من جواز ذلك.
بل املناسبات االرتكازية تقتيض رجحانه، ألن مبغوضية حدوث األثر بالطرق 
. وهو املناسب ملا سبق يف مرسل  السحرية تناسب رجحان إزالته وإبطال تأثريها جداً
الصـدوق. كام أنه الظاهر من حديث عيسـى املتقـدم، ألن مقتىض اجلواب كون احلَل 

هو املخرج مما حصل من إثم السحر والكفارة.
، وليس قيداً  نعـم قد ينافيـه قوله: «وال تعقد». لظهـور أن العقد مباين للحـلّ
. كام ال منشـأ لتوهم كونه  فيه وال من شـؤونه، ليتجـه التنبيه له عند بيان خمرجية احللّ
لّ وال  ، ليحتاج عنه عند بيان املخرج. ومن ثم قد حيمل قولهA: «حُ خمرجاً مستقالً
تعقد» عىل بيان ما يسوغ له يف املستقبل، ال عىل بيان املخرج عن إثم السحر الذي وقع 

السؤال عنه.
اللهـم إال أن جيمـع بـني سـياق السـؤال عـن املخرج وعـدم العقد بـه بحمل 
قولـهA: «حل» عىل بيان املخرج، ومحل ما بعده عىل االسـتئناف، بلحاظ أن العامل 
بالسـحر إذا مل هيجـر علمـه باملـرة وبقي يسـتعمله يف احلـلّ كام أمره اإلمـامA فقد 
يتعرض الستعامله يف عقد السحر، فاحتيج للتنبيه والردع عن العقد. أو حيمل املخرج 
يف كالم السـائل عىل املخرج املصحح لالستمرار يف العمل، ال املخرج من إثم العمل 



السـابق والكفارة له، فريجع اجلواب حينئذٍ إىل أن االسـتمرار إنام يسـوغ بالتزام احللّ 
من دون عقد. فالحظ.

وكيـف كان فـال ينبغي التأمل يف جواز حلّ السـحر باألعامل املسـانخة لعمل 
السحر بعد قصور اإلطالقات عن املنع منه مؤيداً بالنصوص املتقدمة.

نعم إذا كانت تلك األعامل أمراً حمرماً يف نفسه كتوهني ما كرم اهللا تعاىل وتعظيم 
ما وهن وغري ذلك من املحرمات تعني حرمة احلل حلرمة سببه.

وكـذا إذا مل يكن أثر العمل حلّ السـحر وإبطال أثره، بـل تدارك أثره ورضره 
بسـحر مثلـه، كام لـو حببت إحـد الزوجتني نفسـها للزوج بالسـحر، فأعرض عن 
األخـر لتعلقه بـاألوىل، فأرادت األخر أن حتبب نفسـها له بسـحر آخر، لتتدارك 
رضر السحر األول من دون أن يبطل وينحل، فإنه يتعني احلرمة عمالً بإطالق األدلة، 

لصدق السحر عىل الثاين بال إشكال.
. لكن مقتىض  اللهم إال أن يقال: مقتىض قاعدة نفي الرضر جواز السحر حينئذٍ
ذلك جواز السـحر لدفع الرضر مطلقاً وإن مل يكن مسـبباً عن سـحر سابق، وهو أمر 

آخر غري جواز السحر لتدارك رضر السحر من دون حلّ له.
عىل أنه ال خيلو يف نفسـه عن إشكال، إذ هو ال يناسب تشديد الشارع األقدس 
م تعلمه ـ كام سـيأيت ـ إذ لو جاز اسـتعامله  يف أمـر السـحر حتى كان حـده القتل وحرّ
. وحينئذٍ يكون املناسب التنبيه لذلك واستثناؤه من  لدفع الرضر فهو أمر شايع ظاهراً

اإلطالقات.
بـل يف موثق السـكوين عن اإلمام الصـادقA عن آبائهG: «قال رسـول 
. فقال  اهللا7 المرأة سألته إن يل زوجاً وبه عيلّ غلظة، وإين صنعت شيئاً ألعطفه عيلّ
هلا رسـول اهللا7: أف لك كـدرت البحار وكدرت الطني ولعنتـك املالئكة األخيار 
ومالئكة السـاموات واألرض...»(١)، ومن الظاهر أن مـورده إن مل يبلغ الرضر املعتد 

(١) وسائل الشيعة ج:١٤ باب:١٤٤ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه حديث:١.
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بـه فـال أقل من كونـه من موارد احتاملـه، فإطالق اإلنـكار من دون تنبيه إىل اسـتثناء 
صـورة مـا إذا بلغ احلـال الرضر املعتد به كالرصيح يف اسـتثنائه مـن احلرمة. فالحظ. 

واهللا سبحانه وتعاىل العامل.
(١) كام يف التذكرة والقواعد واملسـالك وعن جممع الربهان أن حتريم السـحر 

وتعلمه وتعليمه وأخذ األجرة عليه إمجاعي بني املسلمني.
. وليس هو  ويقتضيـه ما يأيت من حرمة تعلمـه، للمالزمة بينهام يف احلرمة عرفاً
كاإلعانة باملقدمات البعيدة ال ملزم بمشـاركتها للمعان عليه يف احلرمة. والسـيام مع 
مـا هـو املرتكز مـن أن املحرم باألصل هو عمل السـحر، وأن حتريـم التعلم من أجل 
التعجيز عنه منعاً لوقوعه خارجاً، سـداً لباب الفسـاد، فإن ذلك يقتيض حتريم التعليم 

. والتعلم معاً
(٢) كام يف الرشايع والتذكرة والقواعد واملسالك وغريها، وهو داخل يف معقد 
اإلمجاع املتقدم عن جممع الربهان. ويقتضيه موثق إسحاق بن عامر عن جعفر عن أبيه: 
ه القتل،  A كان يقول: من تعلم شيئاً من السحر كان آخر عهده بربه. وحدّ «أن علياً

إال أن يتوب...»(١). وقريب منه خرب أيب البخرتي عنه(٢).
هـذا ويف اجلواهـر: «أما تعلمه ألنه من العلـوم، أو ألنه قد حيتاج إىل عمله ولو 
عند االضطرار، فالظاهر جوازه، وفاقاً لألسـتاذ يف رشحه. بل عن تفسـري الرازي أنه 
اتفـق املحققـون عىل ذلك. لألصـل. وألن العلـم يف حدّ ذاته رشيـف... ونقل قصة 
ـني يف القـرآن ألهل هذه امللة شـاهد عىل حلّ التعليـم. وعدم قصدمها  امللكـني املعلمَ
امه، أو أن ذلك هلام  لَّ اإلعانـة يدفع إشـكال حرمتها منهام، أو أهنام مل يَعلَام العمل ممـن عَ

(١) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:٣ من أبواب بقية احلدود والتعزيرات حديث:٢.
(٢) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٢٥ من أبواب ما يكتسب به حديث:٧.

وكذا تعليمه(١)، وتعلمه(٢)،



باخلصـوص جائـز، لكون نزوهلام فتنـة وابتالء. ومـا يف بعض الروايات السـابقة من 
حتريم التعلم حممول عىل إرادة التعلم الذي يتبعه العمل، كام يومي إليه ما فيه من كون 

ه القتل». حدّ
لكن األصل حمكوم بإطالق النص املانع من تعلم السحر. وجمرد رشف العلم 
يف نفسـه ال يمنع من حتريمه رشعاً ملصلحة تقتيض بذلك، كسـدّ باب الفساد. وأما ما 
لّ التعلم لنا بعد اختالف الرشيعتني  نقل من قصة امللكني فهو ال يصلح شاهداً عىل حِ

والسيام مع إطالق النص بحرمة التعلم، نظري ما سبق. 
غايـة األمر أن التشـديد يف أمر السـحر والتعبري عنه يف اآليـة الرشيفة بالكفر، 
﴾(١) يناسب عموم حرمته  ينَ دِ لَ املُفسِ مَ وقوله تعاىل يف آية أخر: ﴿إِنَّ اهللاَ الَ يُصلِحُ عَ

جلميع الرشايع، كام ذكرناه آنفاً، وال جيري ذلك يف حلّ تعلمه.
ومـن هنا يتعني البنـاء عىل اختصاص جـواز التعليم والتعلـم بتلك الرشيعة، 
أو بامللكـني ألهنـام فتنة، مع حرمته يف رشيعتنا سـداً لباب الفسـاد. وهو أوىل من محل 
التعليـم من امللكني عىل خصـوص صورة عدم ترتب العمل بالسـحر عىل تعلمه، أو 
عـدم العلم بذلك، ومحل املنع من التعلـم يف النص املتقدم عىل كون النهي عنه عرضاً 

من أجل حرمة العمل بالسحر. 
ومثـل ذلـك دعو: أن النـص املتقدم املتضمن حلّ السـحر بالسـحر يقتيض 
. الندفاعهـا بأن النص املذكـور ـ بغض النظر عام  جواز تعلم السـحر مـن أجل احللّ
سـبق من عدم هنوضه باالسـتدالل ـ إنام تضمن الرتخيص أو األمر باحللّ بعد فرض 

. حصول التعلم ولو عصياناً، وال إطالق له يقتيض جواز التعلم من أجل احللّ
وأما ما سـبق يف ذيل كالم صاحب اجلواهر مـن محل املنع من التعلم يف النص 
ه القتل. فهو  املتقـدم عىل إرادة التعلم الذي يتبعه العمل، بقرينة ما تضمنته من أن حدّ

ال خيلو عن غموض.
(١) سورة يونس آية:٨١.
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إذا لو أراد بذلك أن موضوع احلدّ هو التعلم بنفسه إذا كان يرتتب عليه العمل 
بالسـحر، فال يظن بأحد البناء عىل ذلـك. ولو بني عليه أمكن البناء عىل أن موضوعه 

التعلم مطلقاً ولو مل يرتتب عليه العمل، عمالً بإطالق النص.
ولـو أراد بذلك أن موضوع احلدّ هو العمل بالسـحر املرتتـب عىل التعلم كان 
ه) عىل السـحر  راجعـاً إىل محـل النص عىل ما يشـبه االسـتخدام مـن محل ضمري (حدّ
أو الذي يسـحر، ال عـىل من تعلم السـحر. وحينئذٍ ال ملزم بتقييـد التعلم املنهي عنه 

بخصوص ما يرتتب عليه العمل بالسحر.
وبعبـارة أخـر: ملـا كان الظاهـر املفروغية عن عـدم ثبوت احلـدّ بالتعلم بل 
بالعمـل. فالبد من تنزيل النص عىل ذلك من دون أن ينهض للقرينة عىل كون التعلم 

املحرم خصوص ما يرتتب عليه العمل.
اللهـم إال أن يقـال: موضـوع احلدّ يف النصوص هو السـاحر، وهو عرفاً صفة 
مشـبهة تقتيض الثبوت كالعامل واملجتهد، وليس كسـائر أسـامء الفاعلني داالً عىل جمرد 
حـدوث املـادة، كالضارب والقاتل. ليمكن محله عىل من يصدر منه السـحر. وحينئذٍ 
ال يكـون انطباقـه عىل مـن يتعلم السـحر إال بلحاظ هتيئـه للقيام بـه ومزاولته وإن مل 
. ومن ثم يصلح بيان استحقاق احلد ـ وهو القتل ـ يف املوثق عىل تعلم  يصدر منه فعالً
السـحر قرينة عىل كون املراد تعلمه املبتني عىل التهيؤ ملزاولته. والسـيام وأنه هو الذي 
يمكـن التوبة عنه باإلعراض عن ذلك، أما مطلـق التعلم فال يمكن التوبة عنه، لعدم 
قابليته لالرتفاع وال لالستمرار. ومن ثم يقرص اإلطالق عن تعلمه من دون أن يبتني 
عـىل مزاولتـه. وال أقل مـن خروجه عن املتيقن مـن اإلطالق، إلمجـال اإلطالق من

هذه اجلهة.
لكـن هـذا إنام ينفـع إذا أمكن البناء عىل اسـتحقاق احلدّ بمجرد تعلم السـحر 
املبتني عىل مزاولته ولو مل يزاوله. أما إذا اشـرتطنا يف اسـتحقاق احلدّ مزاولته للسحر، 
فالبـد من ابتناء املوثق عىل االسـتخدام، وحينئذٍ ال خمرج عن إطالق صدره املتضمن 



والتكسب به(١). واملراد منه ما يوجب الوقوع يف الوهم(٢)
حرمـة التعلـم. وأما اسـتثناء التوبة فإن كان من ثبوت احلدّ مل ينفـع فيام نحن فيه. وإن 
كان مـن قولهA: «كان آخر عهده بربه» تعـني محل التوبة فيه عىل الندم. وباجلملة: 

يصعب اخلروج عن اإلطالق القايض بحرمة التعلم. فالحظ.
ومن ذلك يظهر حال ما يف الدروس من جواز تعلمه ليتوقى به أو لئال يغرت به. 
فإنـه إنام يتجه عىل إطالقـه إذا مل يتم إطالق النص بحيث يقرص عن التعلم ال للعمل. 
وإال فهو خروج عن اإلطالق املذكور، وال جمال للبناء عليه إال أن يبلغ أثر السحر حدّ 
الرضر أو احلرج املعتد به وينحرص دفعه بالتعلم، فيجوز، لقاعدة نفي احلرج والرضر. 
وال يأيت ما سبق من اإلشكال يف جواز السحر لدفع الرضر. للفرق ارتكازاً بني السحر 

نفسه وتعلمه، فعدم جواز السحر لدفع الرضر ال ينايف جواز تعلمه لذلك. 
وكذا احلال يف تعلمه للقيام ببعض الواجبات، كرفع الشبه احلاصلة من تضليل 
أهل البدع أو الكفر بسـبب السـحر، وذلك بإبطال سحرهم، أو كشف حقيقة أمرهم 
فيـام إذا انحرص األمـر بالتعلم، حيث يكون التعلم حينئذٍ مـورداً للمزامحة بني حرمته 
. أمـا إذا مل يتم إطالق حرمة  يف نفسـه ـ لـو تمّ إطالق حرمة التعلـم ـ ووجوبه مقدمياً

التعلم فاألمر أظهر.
(١) كـام رصح به غـري واحد، وهو داخـل يف معقد اإلمجـاع املتقدم عن جممع 
الربهـان. ألن حرمة العمل تقتيض حرمة األجـر عليه، وأن يكون أكل املال يف مقابله 

أكالً له بالباطل، كام تقدم غري مرة.
(٢) مفهوم السـحر ال خيلو عن إمجال، وال يسـعنا حتديده، واملرجع فيه أهله. 

والالزم االقتصار يف مورد اإلمجال عىل املتيقن.
نعـم الظاهـر عدم اختصاصه بام يوجـب الوقوع يف الوهم، وأنه قـد يؤثر آثاراً 
حقيقية، كعجز الزوج عن وطء زوجته، والتباغض بني املتحابني، والعكس، من دون 

أن يرجع إىل التمويه والوهم.
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كام ال جمال ملا قد يظهر من الشـهيدين يف الدروس واملسالك من أخذ اإلرضار 
يف مفهوم السحر، إذ الظاهر أنه متقوم بنحو خاص من التأثري مستند إىل سنخ خاص 
من األسباب، من دون خصوصية لنوع األثر، فمثل التحاب بني املتباغضني قد يكون 

سحراً وإن مل يكن مرضاً هبام وال بغريمها.
(١) يعني من احلواس. والظاهر أن املراد به ما يوجب تغرياً فيها حيصل بسببه 
اإلهيام، أما إذا كان اإلهيام ناشـئاً من خفـة احلركة أو اضطراب األصوات أو نحومها 
مـن دون أن يؤثـر عىل قابلية احلواس فليس هو من السـحر أو هو خـارج عن املتيقن 

منه. نعم قد يكون من الشعبذة أو نحوها.
(٢) فقد عدّ يف الدروس من السحر تسخري اجلن واملالئكة واستنزال الشياطني 
ر  ر بحيث يسـتجيب للمسـخِّ يف كشـف الغائـب. والظاهر أن جمرد اسـتخدام املسـخَّ
بمجـرد الطلب بعد السـيطرة عليه ليس من السـحر. نعم قد يكون السـحر سـبباً يف 
أصل السـيطرة عليه، إما بأن يقهره قبل االسـتخدام وجيعله مرهتناً بأمره مسـتجيباً له 

برضاه، أو يقهره حني االستخدام، فيسري مقهوراً بأمره.
(٣) مـن البعيـد جداً السـيطرة عـىل املالئكة بالطـرق الشـيطانية. نعم حيتمل 
استجابتهم لبعض ذوي املقام الديني الرفيع بأمر من اهللا تعاىل. وال إشكال يف خروجه 

عن السحر.
(٤) وكـذا احليـوان، حيـث قد يسـيطر عليـه بعض النـاس ببعض الوسـائل 

السحرية أو غريها.
(٥) يكفي يف احلرمة القهر عىل االستجابة عىل خالف قاعدة السلطنة. نعم إذا 

ر عند الطلب برضاه فال حمذور فيها. كانت السيطرة بنحو تقتيض استجابة املسخَّ

بالغلبـة عىل البرص أو السـمع أو غريمها(١). ويف كون تسـخري اجلن(٢) أو 
(٥) املالئكة(٣) أو اإلنسان(٤) من السحر إشكال. واألظهر حتريم ما كان مرضاً



(١) يعني: ممن له حرمة، وهو املسلم، دون الكافر.
(٢) إذ بعـد عدم وضوح دخوله يف السـحر وعـدم حتقق اإلرضار املحرم به ال 

دليل عىل حرمته، فيكون املرجع فيه أصل الرباءة.
» وعن  (٣) وعن احلدائق نسـبته لألصحـاب، وعن الكفاية: «ال أعرف خالفاً
املنتهـى اإلمجاع عليـه، وهو ظاهر التذكرة وحمكـي التنقيح. قـال يف اجلواهر: «وكأنه 
ال خـالف يف حتريمهـا، نحـو الكهانة. بـل لعلها فرد منهـا، فتندرج حتت مـا دلّ عىل 

حرمتها».
لكنه كام تر، البتناء الكهانة عىل إخبار اجلن والشـياطني، وابتناء القيافة عىل 
مراعـاة عالمـات بدنية تقتيض اإلحلـاق، وبينهام كامل التباين. كام يناسـب ذلك ما يف 
معتـرب أيب بصـري عن أيب عبداهللاA: «قال: من تكهـن أو تكهن له فقد برئ من دين 
حممـد7. قال: قلت: فالقيافة [فالقافة]؟ قال: ما أحب أن تأتيهم. وقيل: ما يقولون 
شـيئاً إال كان قريبـاً مما يقولون. فقـال: القيافة فضلة من النبـوة ذهبت يف الناس حني 

بعث النبي7»(١).
نعم ظاهر اخلرب عدم التعويل عىل القافة، بناءً عىل أن املراد بقولهA: «ذهبت 
يف الناس...» ضاعت عليهم واضمحلت، كام يناسبه ما هو املعلوم من انفراد النبي7 
وأهـل بيته بفيوضـات النبوة، ومن أهنم قبـل بعثته7 كانوا أظهر منهـم بعدها، وما 
تضمنـه اخلرب مـن كراهتهA إتياهنم. فكأنـهA أراد توجيـه إصابتهم يف كثري من 
املـوارد بـأن حلديثهم أصالً من الصدق، إال أنه ال ينبغـي التعويل عليهم بعد اختالط 

األمر عليهم بسبب بعثته7.

بالغري(١) دون غريه(٢).
(مسألة٢١): القيافة حرام(٣).

(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٢٦ من أبواب ما يكتسب به حديث:٢.
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ويسـتدل عىل ذلك أيضاً بصحيح حممد بن قيس عن أيب جعفرA: «قال: ال 
تأخـذ بقول عـراف وال قائف وال لص...»(١)، وما يف معتـرب اجلعفريات من عدّ أجر 

القائف من السحت(٢).
مضافـاً إىل مـا ذكـره يف اجلواهـر مـن منافـاة القيافـة ملا هـو كالـرضوري من 
الـرشع من عـدم االلتفات إىل هـذه العالمات وهـذه املقادير، وأن املـدار يف اإلحلاق 
بالنسـب اإلقـرار أو الـوالدة عىل الفـراش أو نحومها ممـا جاء من الـرشع. إذ لو كان 
من شـأن القيافة أن توجب العلم لتعني الرجوع إليها ولو مع التوثق من دين القائف 
ومعرفته وضبطه ألصوهلا. فاقتصار الشـارع األقدس عىل الضوابط املعهودة مستلزم 
لعـدم إقـراره للقائـف يف دعـو العلم، املسـتلزم حلرمة دعـواه منه وإخبـاره جازماً

اعتامداً عليه.
لكن عن احلدائق التشكيك يف ذلك، ملا رواه يف الكايف بسنده عن عيل بن جعفر 
يف مراجعة إخوة اإلمام الرضاA وأعاممه له يف أمر اإلمام اجلوادA، قال: «قال له 
: ما كان فينا إمام قط حائل اللون. فقال هلم الرضاA: هو ابني.  إخوته ونحن أيضاً
قالوا: فإن رسول اهللا7 قد قىض بالقافة، فبيننا وبينك القافة. قال: ابعثوا أنتم إليهم، 
فأمـا أنـا فال، وال تعلموهم ملا دعومتوهـم، ولتكونوا يف بيوتكم. فلـام جاؤوا أقعدونا 
يف البسـتان، واصطف عمومته وإخوته وأخواته، وأخذوا الرضاA وألبسـوه جبة 
صوف وقلنسـوة منها، ووضعوا عىل عنقه مسـحاة، وقالوا له: ادخل البسـتان كأنك 
تعمـل فيـه، ثم جاؤوا بأيب جعفرA، فقالوا: احلقوا هذا الغالم بأبيه. قالوا: ليس له 
ته. وإن يكن له  ه، وهـذه عمّ ههنـا أب، ولكـن هذا عمّ أبيه، وهـذا عم أبيه، وهذا عمّ
 Aههنا أبٌ فهو صاحب البسـتان، فإن قدميه وقدميه واحدة، فلام رجع أبو احلسن
قالـوا: هـذا أبوه...»(٣). وكأنـه إلقرار اإلمام الرضاA ما ذكروه من قضاء رسـول 

(١) وسائل الشيعة ج:٨ باب:١٤ من أبواب آداب السفر حديث:٢.
(٢) مستدرك الوسائل ج:١٣ باب:٢٣ من أبواب ما يكتسب به حديث:١.

(٣) الـكايف ج:١ ص:٣٢١ بـاب اإلشـارة والنص عيل أيب جعفر الثاينA من كتـاب احلجة حديث:١٤.



اهللا7 بالقافة، ورضاه باإلرسال إليهم للحكم يف الواقعة.
وأمـا ما ذكره بعض مشـاخيناP من خمالفته لرضورة املذهب، الشـتامله عىل 
عـرض أخـوات اإلمامA عىل القافة. فهو ال خيلو عن إشـكال، فإن عرضهن ليس 
حمرمـاً إال مـن جهة اسـتتباعه النظـر املحرم، ومـن القريب عدم جتاوز ما كشـف من 
 Aأبداهنن الوجه والكفني والقدمني. والسـيام مع عدم وضوح إقرار اإلمام الرضا

لكيفية تعاملهم مع القافة بعد أن كانوا هم املرسلني عليهم يف بيوهتم.
 وأمـا اإلشـكال فيه بضعف السـند، بلحاظ جهالة زكريا بـن حييى الذي رو
حديـث عـيل بن جعفـر. فقد هيـون، ألن ثنـاء الكليني عـىل روايات كتابـه ووصفها 
بالصحـة، وثناء األصحاب عىل الكليني يف معرفة األخبار، وإيداع الكليني للحديث 
يف بـاب النـص عىل إمامـة اإلمـام أيب جعفر اجلـوادA، كل ذلك يناسـب الركون 
للحديث وإىل رواته، خصوصاً عىل مسـلك صاحب احلدائق، بل يف مفتاح الكرامة: 

«وضعفه غري ضائر، ألن عليه حقيقة ومسحة». فتأمل.
فالعمدة يف وهن االسـتدالل باحلديث أن حمنة اإلمـام الرضاA مع أهله يف 
مثل هذا األمر احلساس، وعدم إذعاهنم بوالدة اجلوادA منه مع إرصاره عىل ذلك، 
متنع من كشـف سـكوتهA عن تكذيبهم يف قضاء رسـول اهللا7 بحكم القافة عن 
إقـراره بذلك. إذ لعلهA علم بعدم قبوهلـم منه، وتوقع منهم محله عىل التهرب من 
حكـم القافـة خوفاً مـن حكمهم ضده، وإال فـال ريب يف عدم قضاء رسـول اهللا7 
بقـول القافة بـال حاجة إىل إنـكارهA عليهم. وال أقل من داللـة صحيح حممد بن 

قيس عىل ذلك.
كام أن إقرارهA لإلرسـال عليهم قد ال يكـون ملرشوعية الرجوع إليهم، بل 
لتأكيـد احلجـة عىل خصومه وإلزامهـم بام التزموا به من ذلـك، لعلمهA بأن حكم 

القافة سوف يكون مؤيداً لدعواه.
بـل جعل شـيخنا األعظـمP احلديث شـاهداً عىل إنـكار قضـاء النبي7 
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بقوهلم. وكأنه المتناعه من اإلرسال إليهم بنفسه، وإيكاله ذلك إلخوته وأعاممه. وإن 
 ،Aكان اإلنصاف أنه ال يشهد بذلك، الحتامل كون إيكال ذلك إليهم لتأكيد حجته
ألن حكـم القافـة له مع غفلتهم عن تشـخيصهA أظهر حلجتـه من حكمهم له مع 
التفاهتـم لـه وتركيزهـم عليه. فالعمـدة يف عدم التعويـل عىل القافـة وحرمة الرجوع

هلم ما سبق.
(١) كام عن إيضاح النافع وامليسـية، ويف املسـالك والروضة أهنا إحلاق بعض 
الناس ببعض ونحوه. ويف خمتار الصحاح والقاموس وحمكي الصحاح واملصباح املنري 
أهنا تتبع اآلثار، وعممها لألمرين يف الدروس وجامع املقاصد ولسان العرب وجممع 

البحرين وحمكي النهاية األثريية. وربام يبتنيان عىل جامع واحد يدركه القافة.
وخرب عيل بن جعفر املتقدم خيتص باألول. وال يبعد العموم للثاين ولو بلحاظ 
الوجـه األخـري املتقدم مـن اجلواهر، ملا هو املعلـوم من عدم التعويـل رشعاً عىل قول 

القافة يف الثاين أيضاً لو كان مورداً لألثر. فالحظ.
(٢) الظاهـر اختصاصهـا بالعالمـات التـي كانـوا يعولون عليهـا يف اجلاهلية 
وصدر اإلسـالم، كتشـابه األطراف ونحوها من أجزاء البدن وهيئاهتا الرتكيبية، دون 
، كتحليل الدم. فإهنا ليسـت من القيافة عرفـاً فتقرص عنها  اخلواص املكتشـفة حديثـاً

األدلة املتقدمة.
والالزم الرجوع فيها ملقتىض القاعدة من عدم التعويل عليها مع عدم حصول 
العلـم منها. لعـدم الدليل عىل حجيتها رشعاً، ليصح ترتيـب األثر عليها عىل خالف 
املوازيـن الرشعية املعهودة مـن الفراش وأصالة عدم حتقق النسـب ونحومها. أما مع 

حصول العلم منها فاملتعني العمل عليها. حلجية العلم الذاتية غري القابلة للردع.
ودعو: أن حصول العلم منها عىل خالف املوازين الرشعية ال يناسب جعل 
. مدفوعة بأن املوازين املذكـورة ملا كانت ظاهرية فهي تقرص عن  تلـك املوازين رشعاً

وهي إحلاق الناس بعضهم ببعض(١) استناداً إىل عالمات خاصة(٢)، عىل 



صورة حصول العلم عىل خالفها. وال جمال لقياس ذلك بالقيافة التي كانت معروفة يف 
عصور الترشيع، وكان الرجوع إليها شايعاً، فإن إمهاهلا رشعاً ـ مع ذلك ـ واالقتصار 
عـىل نصب الطرق املعهودة ظاهر، بل رصيح يف الردع عنها وختطئتها، بنحو يكشـف 
عـن عـدم صلوحها إلفادة العلـم. أما الطـرق املغفول عنها فال يصـح نصب الطرق 

الظاهرية لتخطئتها، بل هي تقرص عن صورة حصول العلم منها.
نعـم ال ينبغـي التـرسع يف اجلزم بصدقها، بـل البد من مزيـد التثبت يف ذلك، 
لتعرض النظريات العلمية احلديثة للخطأ بسـبب ابتنائها عىل االسـتقراء الناقص، كام 

ثبت اخلطأ يف كثري منها وهجرت لذلك.
(١) مـن الظاهـر عدم أخذ ذلك يف مفهـوم القيافة، فهي كام تكـون مع خمالفة 
 Pمقتـىض املوازيـن الرشعية تكـون موافقـة مقتضاهـا. وال يبعد أن يكـون مراده
اختصـاص املحرم منهـا بذلك، فريجع ملا يف الدروس من اختصاص حرمة القيافة بام 
إذا ترتب عليها احلرام. وزاد يف جامع املقاصد واملسـالك والروضة وحمكي امليسية ما 

 .« إذا جزم بمقتضاها. قال يف املسالك: «إنام حيرم إذا جزم به أو رتب عليه حمرماً
وال ينبغـي التأمل يف احلرمة فيـام إذا ابتنت عىل خمالفة امليزان الرشعي، كإحلاق 
الشـخص بمـن ال يلحق به رشعـاً، ونفيه عمن يلحق به رشعاً، مـع ترتيب األثر عىل 

ذلك، ألنه املتيقن من األدلة املتقدمة.
وأمـا جمرد اجلزم بمضموهنا مـن دون ترتيب اثر عليها أو مع مطابقة مضموهنا 
للميزان الرشعي فقد اسـتظهر بعض مشاخيناP عدم الشبهة يف جوازه، وأن األدلة 
ناظرة حلرمة ترتيب األثر عليها عىل خالف امليزان الرشعي ال غري، بل بنحو قد يظهر 

منه محل كلامهتم عليه.
لكنه كام تر ال يناسب حكمهم بحرمة القيافة، لوضوح أن القيافة هي عبارة 
عـن حكـم القايف باإلحلـاق بمقتىض علمـه احلاصل له، وأمـا ترتيب األثـر فكثرياً ما 

خالف املوازين الرشعية يف اإلحلاق(١).
٢١١ ..................................................................................... حرمة القيافة 
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ال يكـون مـن وظيفته بـل من وظيفة الذي يرجـع إليه ويعتمد عليه. كـام أن األدلة ال
تناسب ذلك.

أمـا معترب أيب بصري فألن احلكم فيه بضيـاع القيافة عىل الناس يقتيض ختطئتهم 
يف دعو العلم منها وردعهم عن توهم ذلك، فدعواهم حصول العلم منها لصاحبها 

وملن يرجع إليه ردّ لذلك وجتاهل له.
وكـذا احلـال يف صحيح حممد بـن قيس ألن النهي عن األخذ بقول الشـخص 
وإن كان أعـم مـن حرمة القول عليه، إلمـكان ابتنائه عىل عدم حجيـة قوله وإن كان 
صادقـاً فيـه واقعاً، كالفاسـق، إال أن إطالق النهي عن األخذ بقـول مدعي العلم من 
دون استثناء صورة إحراز صدقه ظاهر يف تكذيبه يف دعو العلم، والزم ذلك حرمة 

اإلخبار بنحو اجلزم عليه، ألن يف اإلخبار املذكور رداً لدليل النهي وتكذيباً ملفاده.
وأظهـر من ذلـك ما يف معترب اجلعفريـات من جعل أجر القايف من السـحت، 
لوضـوح أن األجـر إنـام يكـون يف مقابـل إخبـاره بنحـو اجلزم بـام يدعي العلـم فيه، 
فاحلكـم بحرمـة األجر يقتيض حرمـة إخباره بذلك، وهـو ال يكون إال لعـدم أهليته

لدعو العلم.
وكذا ما سبق من املفروغية من عدم االلتفات إىل القيافة، وأن املرجع يف النسب 
ونحوه الطرق الرشعية املعهودة دوهنا. لوضوح أهنا لو كانت صاحلة ألن توجب العلم 
لتعـني الرجوع إليها يف حق من يعلم منها كالقائف نفسـه ومن يثق بمعرفته وصدقه. 
فالتسـامل عىل عدم الرجوع إليها واخلروج هبـا عن الطرق الرشعية الظاهرية راجع إىل 
التسامل عىل عدم صلوحها ألن تكشف عن الواقع وتوجب العلم، وتصحح لصاحبها 

اجلزم بمؤداها. ومرجع ذلك إىل حتريم اجلزم بمفادها واإلخبار به نتيجة ذلك.
بـل مـا ذكرهP من جـواز حتصيـل العلم هبا ال يناسـب ما ذكـره من حرمة 
التعويـل عليهـا، لوضوح أنـه مع حصول العلـم منها يتعـني التعويل عليـه، حلجيته 

الذاتية، وارتفاع موضوع الطرق الظاهرية معه. كام هو ظاهر.



وباجلملة: ال ينبغي التأمل بعد مالحظة كلامت األصحاب و النصوص وتسامل 
املترشعة يف حرمة اجلزم اعتامداً عىل القيافة.

نعـم ال بأس بتعليمها وتعلمها وبيان مقتضاها من دون جزم به. لعدم هنوض 
األدلة املتقدمة بتحريمه. فإن ما تضمنه معترب أيب بصري من ضياع القيافة ببعثة النبي7 
ال يمنـع من حصول الظن منها بلحاظ مقتضياهتا األولية، والسـيام مع ما تضمنه من 

مقاربة أقواهلم للواقع.
وأمـا قولـهA: «ما أحب أن تأتيهـم»، فهو غري ظاهـر يف التحريم، واملتيقن 
مرجوحيـة إتياهنـم ولو مـن أجل أنه قد يوجب تشـجيعهم وتروجيهم، أو ألن سـامع 

حديثهم قد جير لتصديقهم.
وأظهـر من ذلك صحيح حممد بن قيس. وأما معترب اجلعفريات فالنرصاف ما 
 تضمنته من حتريم أجرهم إىل األجر املدفوع هلم عىل عملهم املبتني بطبعه عىل دعو

العلم، كسائر ذوي العلوم، وال يشمل ما هو يبتني عىل جمرد التقريب والظن.
ومن ثم ال يبعد قصور إطالق األصحاب حرمة القيافة عن ذلك. فام يف مفتاح 
الكرامة من أن األحوط تركها مطلقاً، وقوفاً عىل إطالق الفتاو واإلمجاع ومعترب أيب 

بصري، يف غري حمله.
(١) كـام يف الرسائـر والرشايـع والنافـع والتذكـرة والـدروس واللمعة وعن 
التحريـر واإلرشـاد وسـائر مـن تأخـر. وقـد يرجـع إليـه مـا يف النهايـة مـن حرمـة

التكسب هبا.
قـال يف مفتـاح الكرامـة بعد حكاية حتريمها عمن سـبق: «وعـن املنتهى أنه ال 
 .« خـالف فيه. فال وجه للتأمـل فيه بعد اإلمجاع املنقول، بل املعلـوم، إذ مل نجد خمالفاً
وكأنـه إىل ذلـك يرجـع مـا يف اجلواهـر من دعـو اإلمجـاع املحكـي واملحصل عىل 

(مسألة٢٢): الشعبذة حرام(١)،
٢١٣ .................................................................................... حرمة الشعبذة



.............................................................. مصباح املنهاج ـ كتاب التجارة / ج١ ٢١٤

حرمتها.
لكنـه كام تـر، لعدم كفاية ذلك يف نقـل اإلمجاع، وال يف حتصيلـه، فضالً عن 
حجيته، ألن جمرد عدم ترصيح اآلخرين باخلالف ال يكشـف عن بنائهم عىل احلرمة. 

والسيام وأن عدم ذكرهم هلا يف املكاسب املحرمة قد يناسب بناءهم عىل حليتها.
عىل أنه ربام ابتنى حكم بعض من سـبق بتحريمها عىل فرض تضليل صاحبها 
لآلخريـن وإهيامهـم قدرتـه عىل اخلـوارق من أجل كسـب ماهلم أو والئهـم أو نحو 
ذلـك مما جيعلها من الغش والتضليل املحرمني. كام قد يناسـب ذلك قوله يف الرسائر: 
«والشـعبذة واحليـل املحرمـة»، حيث ال يبعد كـون مفروض كالمه مـا إذا كانت من 

احليل املحرمة التي يتوصل هبا للحرام.
وربام يكون ذلك هو مبنى التكسب هبا الذي سبق من النهاية حتريمه، من دون 
أن يرجع كالمهم إىل حرمتها تعبداً مع قطع النظر عن ترتب املحرم عليها، كام لو علم 
أمرها وكان الغرض منها جمرد بيان القدرة عىل اإلهيام، والتندر بذلك، أو التسـيل به، 

وكسب املال من أجل ذلك، من دون أن يبتني عىل التضليل والتحايل املحرمني.
هـذا وقد اسـتدل عـىل احلرمة أيضاً تـارة: بأهنا من اللهو الباطـل. بل يف رشح 
القواعد لكاشف الغطاء أن االنشغال هبا من أعظم اللهو، وأن فيها من القبح ما يزيد 
عـىل قبح املالهي. وأخر: بأهنا من أقسـام السـحر، كام تضمنه قولـهA يف رواية 
االحتجاج يف بيان أقسـام السحر: «ونوع آخر منه خطفة ورسعة وخماريق وخفة»(١). 
وهو املناسـب لبعض تعاريف السـحر التي اشتملت عليها كلامت اللغويني، كتعريفه 
بأنه رصف اليشء عن وجهه، أو بام لطف مأخذه ودق، أو باخلدع، أو بإخراج الباطل 

يف صورة احلق.
لكـن يندفع األول تارة: بعدم إطراد كون الشـعبذة مـن اللهو والباطل، بل قد 
يكـون الغـرض منها عقالئياً ولو كان هو تنبيه من يسـتغفل حلقيقتها، وأهنا تبتني عىل 

(١) االحتجاج ج:٢ ص:٨١ مطبعة النعامن يف النجف األرشف عام ١٣٨٦.



التمويـه والتحايل. وأخر: بأن عموم حرمة اللهـو والباطل غري ثابت، كام يظهر مما 
سبق عند الكالم يف املغالبة من دون رهن من املسألة التاسعة عرشة.

وأما ما سبق من كاشف الغطاء من أهنا أشد قبحاً من املالهي. فهو غري ظاهر. 
نعـم قد يظهر من كالمه أنه ناظر إىل مـا إذا كان الغرض منها إضالل الناس والتمويه 
عليهـم، بنحـو تدخل يف الغش، حيث حترم حينئذٍ لذلك، ال لنفسـها، وال لكوهنا من 

اللهو والباطل.
 Pكام يندفع الثاين تارة: بضعف الرواية باإلرسال. وما ذكره شيخنا األعظم
من انجبارها باإلمجاع املحكي. ممنوع بعد ما سبق من وهن دعو اإلمجاع. مضافاً إىل 
عدم ظهور اعتامدهم عىل الرواية املذكورة، الذي هو املعيار يف االنجبار. وأخر: بأن 
اسـتيعاب الرواية شاهد باشتامهلا عىل ما يعلم بخروجه عن السحر، كالنميمة، وذلك 

مما قد يوجب إمجاهلا.
وربام حتمل الفقرة املذكورة عىل بيان الطرق التي يسـلكها السـحرة والوسائل 
التي يسـتخدموهنا وإن مل تكن سـحراً، أو عىل بيان ما حيسبه الناس سحراً وإن مل يكن 

منه حقيقة. وعىل كل حال ال جمال إلثبات حرمة الشعبذة بذلك.
وكذا احلال يف التعاريف املتقدمة للسحر، ملا هو املعلوم من أهنا تعاريف لفظية 

ال تنهض ببيان حقيقة السحر الذي هو موضوع التحريم.
ومـن ثـم ال جمال للبناء عىل حرمة الشـعبذة بنفسـها ما مل يرتتـب عليها حمذور 

. حمرم، كإضالل الناس وغشهم بالنحو الذي أرشنا إليه آنفاً
(١) كـام يظهر من كثـري من كلامت اللغويني والفقهاء يف رشحها. لكن ال يبعد 
كوهنـا عرفاً أعم من ذلك، وأهنا كل ما يوهم القدرة عىل اخلوارق من طريق التحايل. 

واألمر غري مهم بعد عدم ثبوت حرمتها رشعاً بعنواهنا، ليهتم بتحديده.

وهي إراءة غري الواقع واقعاً بسبب احلركة الرسيعة اخلارجة عن العادة(١).
٢١٥ .................................................................................... حرمة الشعبذة
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(١) باإلمجاع واألخبار، كام عن رشح القواعد لكاشف الغطاء. وقال يف مفتاح 
الكرامـة: «ويف إيضـاح النافع: تعليمها وتعلمها واسـتعامهلا حرام يف رشع اإلسـالم. 
وظاهره أنه إمجاعي بني املسلمني، وظاهر جممع الربهان أنه ال خالف يف حتريم األجرة 
ويف الكفايـة: ال أعـرف خالفاً بينهم يف حتريم الكهانـة. ويف الرياض: أن الدليل عليه 

اإلمجاع املرصح به يف كالم مجاعة من األصحاب. واملوجود يف كتبهم ما ذكرنا».
وكيـف كان فيقتضيـه النصـوص املسـتفيضة، كمعتـرب أيب بصري املتقـدم عند 
الكالم يف القيافة، والنصوص املتضمنة أن أجر الكاهن سـحت(١)، كموثق السـكوين 
عن أيب عبداهللاA: «قال: السحت ثمن امليتة وثمن الكلب وثمن اخلمر ومهر البغي 
والرشـوة يف احلكم وأجر الكاهـن»(٢) وغريه، ومعترب اهليثـم: «أليب عبداهللاA: إن 
عندنا باجلزيرة رجالً ربام أخرب من يأتيه عن اليشء يرسق أو شبه ذلك، فنسأله. فقال: 
قال رسـول اهللا7: من مشى إىل ساحر أو كاهن أو كذاب يصدقه فيام يقول فقد كفر 
بـام أنـزل اهللا من كتاب»(٣)، وخرب نرص بن قابوس: «سـمعت أبـا عبداهللاA يقول: 
املنجـم ملعون، والكاهن ملعون، والسـاحر ملعون...»(٤)، وخـرب أيب خالد الكابيل: 
«سـمعت عيل بن احلسـنيA يقول: الذنوب التي تغري النعم البغـي عىل الناس... 
والذنوب التي تظلم اهلواء السحر والكهانة...»(٥) ويف كالم أمري املؤمننيA يف هنج 
البالغـة: «إياكم وتعلم النجوم إال مـا هيتد به يف بر أو بحر، فإهنا تدعو إىل الكهانة، 
والكاهن كالسـاحر، والسـاحر كالكافـر، والكافر يف النـار»(٦) وغريها عىل اختالف 

(مسألة٢٣): الكهانة حرام(١)، وهي األخبار عن املغيبات بزعم أنه 

(١) راجع وسـائل الشـيعة ج:١٢ باب:٥ من أبواب ما يكتسب به. ومسـتدرك الوسائل ج:١٣ باب:٥ من 
أبواب ما يكتسب به.

(٢) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٥ من أبواب ما يكتسب به حديث:٥.
(٣) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٢٦ من أبواب ما يكتسب به حديث:٣.
(٤) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٢٤ من أبواب ما يكتسب به حديث:٧.

(٥) ، (٦) وسائل الشيعة ج:٨ باب:١٤ من أبواب آداب السفر حديث:٦، ٨.



مضامينها.
وبمالحظتهـا يظهـر أنه كام حترم الكهانة بمعنى اإلخبـار باملغيبات حيرم طلب 
ذلـك من الكاهن والتصديق به والتعويل عليـه، كام هو ظاهر. وأما تعليمها وتعلمها 
ـ مع قطع النظر عن العمل هبا بالتعويل عليها ـ فحرمتهام ال ختلو عن إشـكال. إال أن 

يثبت أهنا من السحر، حيث تقدم الكالم يف حرمة تعليمه وتعلمه.
(١) فعـن ابن األثـري يف النهاية: «الكاهـن من يتعاطى اخلرب عـن الكائنات يف 
مسـتقبل الزمان. وقد كان يف العرب كهنة، فمنهم من كان يزعم أن له تابعاً من اجلن 
يلقي إليه األخبار، ومنهم من كان يزعم أنه يعرف األمور بمقدمات أسـباب يسـتدل 
هبا عىل مواقعها من كالم من يسـأله أو فعله أو حاله. وهذا خيصونه باسـم العراف». 
ويظهـر مـن غري واحد مـن اللغويني اجلري عىل ذلـك، ويف القواعـد: «والكاهن هو 
الذي له رئي من اجلن يأتيه باألخبار»، ويف مفتاح الكرامة أن األكثر ذكروا ذلك وعن 
التنقيـح أنـه املشـهور. وعىل ذلك فام ذكره سـيدنا املصنفP هـو املتيقن من معنى 

الكهانة.
لكـن يف مفـردات الراغب: «الكاهن هـو الذي خيرب باألخبـار املاضية اخلفية، 
والعراف الذي خيرب باألخبار املستقبلة عىل نحو ذلك». واملهم حتديد موضوع احلرمة. 

وهو ما يأيت الكالم فيه إن شاء اهللا تعاىل.
(٢) خلروجه عن املتيقن من معنى الكهانة. لكن قد يدعى أن ظاهر معترب اهليثم 
املتقدم حتريم ذلك. قال شيخنا األعظمP: «وظاهر هذه الصحيحة أن اإلخبار عن 
الغائبات عىل سبيل اجلزم حمرم مطلقاً، سواءً كان بالكهانة أو بغريها، ألنهA جعل 

.« املخرب باليشء الغائب بني الساحر والكاهن والكذاب، وجعل الكل حراماً

خيـربه به بعض اجلـان(١). أمـا إذا كان اعتامداً عىل بعض اإلمـارات اخلفية 
فالظاهر إنه ال بأس به(٢).
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ومـا ذكـره ال خيلـو عن غمـوض وإشـكال، ألن احلديـث مل يتضمـن احلرص 
املذكور، بل جمرد النهي عن إتيان هؤالء، وهو أعم من احلرص فيهم.

فاألوىل يف تقريب داللة احلديث عىل احلرمة: أن اجلمود عىل حاق هذا الرتكيب 
مسـتلزم للغوية ذكر الكذاب، لوضوح أنه مع العلم بكون الشـخص كذاباً ال يقصد، 

ق، ومع اجلهل بذلك ال حيرز موضوع احلرمة ليعمل عليها. وال يسأل، وال يصدّ
ومـن ثـم كان الظاهر أن ذكر الكـذاب لبيان أن كل من يتصـد لإلخبار عن 
األمور الغيبية، ويدعى العلم هبا، كذاب ال ينبغي الرجوع إليه، بل الرجوع إليه مناف 
لإليـامن. فهو7 بعد أن ذكر السـاحر والكاهن أراد بيـان الضابط العام، وهو أن كل 

من يتصد لإلخبار عن األمور الغيبية كاذب حيرم الرجوع إليه وتصديقه.
ولوال ذلك مل ينهض اجلواب ببيان حكم مورد السؤال، ألن السؤال مل يتضمن 
أن الشـخص املذكـور من أحـد األصناف الثالثـة، وإنام تضمن تصديـه لإلخبار عن 

املجهول، فلوال ورود اجلواب لبيان الكرب املذكورة مل ينهض ببيان حكمه.
وأما ما ذكره بعض مشاخيناP من ورود اجلواب لبيان الضابط يف التحريم، 
وحرص املحرم باألقسـام الثالثة، وإيكال التشـخيص للسائل، فإن كان مورد السؤال 

منها كان حمرماً، وإال مل حيرم.
: أنه ال إشـعار يف اجلواب باحلرص لينهض ببيـان الضابط، بل ليس  ففيـه: أوالً
: أن السائل إنام سأل عن قصد الشخص  فيه إال حرمة إتيان هؤالء وتصديقهم. وثانياً
املذكور وسـؤاله، للشك يف حسن االعتامد عليه وتصديقه، والشك يف صدقه وكذبه، 
وبيـان عدم جواز سـؤال الكاذب وتصديقه ال يصلح لبيـان الضابط الذي يعرف منه 
حكم مورد السـؤال. بل سـبق أنه يلغو بيان حرمة سـؤال الـكاذب وتصديقه، خللوه

عن الفائدة.
ومثله ما ذكرهP من أن احلديث بقرينة السؤال ظاهر يف اإلخبار عن األمور 
املاضية من الرسقة والضالة ونحوها، وال إشكال يف جواز اإلخبار عن األمور املاضية 



إذا كان املخرب جازماً بوقعها، وإنام اإلشكال يف اإلخبار عن احلوادث املستقبلية.
الندفاعـه بـأن احلديث ظاهر يف حتريم اإلخبار الغيبي مطلقاً من دون فرق بني 
األمور املاضية واملستقبلة، وخصوصية السؤال ال تقتيض تقييد اجلواب. واألمر الذي 
ال إشكال يف جوازه هو اإلخبار املبتني عىل الطرق الطبيعية غري الغيبية، سواءً كان عن 
األمور املاضية، كام يف موارد البينة، أم املسـتقبلية كاإلخبار بطلوع الشمس غداً نتيجة 

العلم بنظام سريها.
ومـن ثم ال خمـرج عام ذكرنا مـن ظهور احلديـث يف أن كل من يتصـد لبيان 

األمور الغيبية كاذب ال جيوز قصده وال تصديقه.
ويؤيد ذلك ما يف صحيح حممد بن قيس املتقدم يف املسـألة الواحدة والعرشين 
من النهي عن األخذ بقول العراف، وما يف حديث املناهي: «أن رسول اهللا7 هنى عن 
إتيان العراف، وقال من أتاه وصدقه فقد برئ مما أنزل حممد7»(١) وما يف خرب عبداهللا 
بن عوف من تشـديد أمري املؤمننيA من اإلنكار عىل معرفة األمور باحلساب(٢)... 

إىل غري ذلك مما يظهر منه الردع عن اإلخبار باملغيبات وعن دعو العلم هبا.
مضافـاً إىل ما هـو املرتكز عند املسـلمني عموماً من عدم أهليـة أحد لإلطالع 
عـىل الغيب واإلخبار به إال مـن أطلعه اهللا عليه، حتـى كان أمري املؤمننيA وغريه 
ممـن يتصد لذلك يؤكدون أن إخباراهتم الغيبية تبتني عىل تعليم من النبي7 الذي 
أطلعـه اهللا تعـاىل عىل غيبه أو ممـن أخذ منه7. ومـن ثم ال ينبغـي التوقف يف عموم 
احلرمة وعدم االختصاص بالكهانة، ليهتم بتحديد مفهومها. ويأيت إن شـاء اهللا تعاىل 

عند الكالم يف حرمة التنجيم ما ينفع يف املقام.
بقي يف املقام أمور:

األول: أن النصوص املتضمنة حرمة التصديق للمخرب بالغيب ـ كمعترب اهليثم 
(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٢٦ من أبواب ما يكتسب به حديث:١.

(٢) وسائل الشيعة ج:٨ باب:١٤ من أبواب آداب السفر حديث:٤.
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وحديـث املناهـي املتقدمنيـ  تقتـيض باملالزمة العرفية حرمة اإلخبـار، ألن املنرصف 
منهـا عـدم أهلية املخرب للعلـم بام خيرب به، وذلـك كام يقتيض حرمـة تصديقه يف خربه 

يقتيض حرمة اعتقاده يف نفسه أنه يعلم الواقع، ليسوغ له اإلخبار عنه.
وأما ما ذكره بعض مشـاخيناP من أن حرمة تصديقهم لعدم حجية خربهم 
ال يقتـيض حرمـة إخبارهـم مـع اعتقادهم بـام خيربون به، كـام يف خرب الفاسـق. ففيه: 
أن جمـرد عـدم حجيـة اخلرب إنام يقتـيض عدم جـواز التعويل عليه عمالً مع الشـك يف 
مضمونـه مـن دون أن يمنع من تصديقـه بمعنى حصول العلم بصدقـه ـ ولو لقضاء 
التجارب السابقة بذلك ـ ثم العمل عليه مع حصول العلم منه. فالنهي عن التصديق 
باملعنى املذكور البد أن يبتني عىل أن ليس أهالً ألن يصدق، ألنه ليس من شأنه العلم 
بام خيرب عنه، وهو راجع إىل تكذيبه يف دعو العلم بام خيرب عنه وردعه عن اإلخبار به 

وحتريمه عليه.
الثـاين: أن النصوص ختتـص باخلرب اجلازم. أما جمرد بيـان حتقق املقتىض للعلم 
بالـيشء مـن دون جزم بمفـادهـ  الحتامل اخلطأ فيه أو يف بعـض مقدماته، أو الحتامل 
تعرض الواقع للمحو واإلثبات ـ فال تنهض النصوص بتحريمه. البتناء الكهانة عىل 
دعو العلم واإلخبار بنحو اجلزم. وكذا احلال يف حديث اهليثم، ألن ذلك هو املتيقن 

من التعميم بلحاظ ذكر الساحر والكاهن، ألنه املسانخ هلام.
كام ال تنهض النصوص بتحريم قصده وطلب البيان منه ملجرد معرفة، بل ولو 
مع حصول الظن منه من دون تصديق له. خلروج ذلك عن طبيعة الرجوع إليه عرفاً، 

والسيام مع اختصاص حديث اهليثم بتصديقه املفروض عدمه يف حمل الكالم.
نعـم قد يشـكل األمر لـو ابتنى حديثـه عىل اإلخبـار اجلازم، فـإن طلب ذلك 
منـه وإن مل يبتـن عـىل تصديقـه، إال أنـه يبتني عـىل حثه عىل احلـرام وتشـجيعه عليه. 
وأوىل باإلشـكال مـا إذا لـزم مـن قصده وسـؤاله تروجيه وتشـجيع الغـري عىل قصده

والتصديق به.



الثالـث: الظاهر أن موضوع حديث اهليثـم اإلخبار بالغيب، لدعو اإلطالع 
عليه من طريق اجلن أو اإلحساس املبارش لتجرد النفس وترويضها، أو التوسم املبتني 
عىل مالحظة مثل أسـارير الوجه وغري ذلك مما يصدّ عرفاً إخباراً بالغيب، كام يتعاطاه 

الكهنة والعرافون ونحوهم ممن مل يأخذ عن األنبياء واألوصياء.
ومن ذلك ما شـاع يف عصورنا مما يسـمى بالطشـة، وقراءة الكف، والفنجان، 
والتنويـم املغناطيـيس، وحتضـري األرواح وغريها. فـإن اجلميع من اإلخبـار بالغيب 

عرفاً، فيكون مشموالً للحديث.
فالالزم احلذر من اجلزم بمضموهنا من املخرب والسامع بسبب صدقها بالتجربة 
يف بعـض املوارد.حلرمـة ذلك بعد ما عرفت. عىل أنه قد ثبت كذهبا يف كثري من املوارد 
أيضـاً مما يكشـف عن تعرضها للخطأ، إمـا البتنائها عىل التعرض لـه، أو لعدم ضبط 

أصوهلا ممن يدعي املعرفة هبا، أو لتعرض الوقائع التي تطرقها للمحو واإلثبات. 
نعـم إذا ابتنـى املخرب عىل مالحظة اآلثـار املادية اخلفية ونحوهـا مما يبتني عىل 
التجربـة التامـة أو الناقصة، أو دقة النظر واملالحظـة، فالظاهر خروجه عرفاً عن علم 
الغيـب. ومنه ما شـاع يف عصورنا من إخبار املحققـني يف اجلرائم واملحللني ونحوهم 
ممـن يبتني خربهم عىل الدراسـات والتجارب احلديثة. وحينئـذٍ ال مانع من اجلزم هبا 
مع حصول العلم للمخرب أو السـامع، ولو حلسـن ظنه بـه. وإن كان التثبت والرتوي 
الزمـاً يف ذلـك وغريه، حيث قـد يتعرض املخـرب للخطأ، ولو بسـبب إعامل احلدس 

واالجتهاد.
(١) كام يف املبسوط والرسائر والتذكرة واملختلف والقواعد والدروس وظاهر 
الغنيـة وعـن وغريها. وعن املهذب البارع: ال أعرف فيـه خالفاً بني األصحاب، ويف 
جامـع املقاصـد وعـن حمكـي املنتهى اإلمجـاع عليه. لكـن يف النافع وحمكي اإلرشـاد 

(مسألة٢٤): النجش حرام(١). وهو أن يزيد الرجل يف ثمن السلعة 
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والتنقيح الكراهة، وقد يستظهر من الرشايع.
 :Aوكيـف كان فيدل عىل احلرمة حديث عبداهللا بن سـنان عـن أيب عبداهللا
«قال: قال رسـول اهللا7: الواشـمة واملتوشـمة والناجش واملنجـوش ملعونون عىل 
لسان حممد7»(١)، وما عن معاين األخبار بسنده عن النبي7: «أنه قال: ال تناجشوا 

وال تدابروا»(٢)، وبعض املراسيل األخر(٣).
وقد ذكر غري واحد أن ضعف األولني منجرب بالشهرة واإلمجاع املنقول. ومنع 

من ذلك بعض مشاخيناP جرياً عىل مبناه من عدم انجبار ضعف السند بذلك. 
لكـن الظاهـر كفايـة ذلك يف االنجبـار يف املقام بعـد كون األول مـن روايات 
أصحابنـا، حيـث روي يف الكايف بالطرق املتداولة بني األصحـاب، بنحو يقرب جداً 
اعتامدهم عليه يف احلكم املذكور مع إطالعهم عىل سنده، ومثل ذلك كاف يف االنجبار 

عىل التحقيق. 
عىل أن الظاهر اعتبار سنده، إذ ليس فيه من وقع الكالم فيه إال حممد بن سنان، 
والظاهـر اعتبـار حديثه، كـام أطلنا الكالم يف ذلك يف مسـألة حتديد مسـاحة الكرّ من 

مباحث املياه من هذا الرشح.
هذا ولو غض النظر عن ذلك فال ريب يف حرمة النجش لو أوجب غش الغري، 
إما لكون الزيادة بأكثر من ثمن املثل، أو لكوهنا موجبة لتخيل رغبة الناس يف السـلعة 
وأن هلـا سـوقاً رائجاً، أو لنحـو ذلك، ملا هو املعلوم ويأيت إن شـاء اهللا تعاىل من حرمة 

الغش.
ثم إنه قد اسـتدل عىل حتريم النجش يف كالم غري واحد بأنه إرضار بالسـامع. 
لكنـه ـ مع عدم اطراده ـ ال خيلو عن إشـكال، ألن املتيقـن من حرمة اإلرضار فعل ما 
يوجـب الرضر بالغري باملبارشة، وليس هـو حاصالً يف املقام، ألن اإلرضار إنام حيصل 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٤٩ من أبواب آداب التجارة حديث:٢، ٤.
(٣) راجع مستدرك الوسائل ج:١٣ باب:٣٧ من أبواب آداب التجارة.



بفعل الغري بنفسه بإقدامه عىل املعاملة، ال بالنجش، وإنام يكون النجش سبباً يف إقدامه 
عليها باختياره.

(١) كـام فـرسه بذلـك يف املبسـوط واخلـالف والغنيـة والتذكـرة والـدروس 
والرسائـر وحمكـي معاين األخبـار تعقيباً عـىل احلديث املتقـدم، وهو ظاهـر الرشايع 
والنافع واملختلف والقواعد. ويظهر مما يف املختلف من نسـبة اخلالف يف صحة البيع 
معـه البن اجلنيد، ونسـبة القول باخليار معه البن الرباج، جرهيـام عىل املعنى املذكور. 
ولعلـه املعـروف بـني فقهائنا، حيـث مل يرش لغريه يف مفتـاح الكرامة. بـل يظهر مما يف 
اخلـالف والتذكرة مـن التعرض ألقوال العامـة يف حكمه جري فقهائهـم عىل املعنى 

املذكور أيضاً، كام يناسبه االقتصار عليه يف كتاب الفقه عىل املذاهب األربعة.
وأمـا اللغويون فقد اقترص منهم عىل املعنى املذكور يف خمتار الصحاح ولسـان 
العـرب وحـكاه عـن أيب عبيدة، كام حكي عـن الصحاح واملصباح املنـري. بل ال يبعد 

رجوع ما يف أساس البالغة له، حيث قال: «وهو أن تستام السلعة بأكثر من ثمنها».
لكن عن ابن شميل أنه مدح سلعة الغري ليبيعها أو ذمها لئال تنفق عنه. وعممه 
هلام يف جممع البحرين، قال: «هو أن يمدح السـلعة يف البيع لينفقها ويروجها، أو يزيد 
يف قيمتها وهو ال يريد رشاءها ليقع غريه فيها»، ونحوه عن إبراهيم احلريب. وقد يرجع 
إليه ما يف القاموس حيث قال: « النجش أن تواطئ رجالً إذا أراد بيعاً أن متدحه، أو أن 
يريد اإلنسان أن يبيع بياعة فتساومه فيها [هبا] بثمن كثري، لينظر إليك ناظر فيقع فيها». 

وإن كان ظاهره الرتديد بني املعنيني، الذي هو كالرصيح مما عن تاج العروس. 
وكيـف كان فمـن البعيـد جداً اختصـاص النجش الذي هو مـورد النصوص 
باملعنـى الثاين مع عدم ذكر الفقهاء منـا ومن العامة له، ومعروفية املعنى األول بينهم، 
ألهنـم أخرب بمفاد النصـوص، فإن اهتاممهـم بمفادها العميل يسـتلزم تلقيهم مفادها 

طبقة عن طبقة متصلة بعصور قائليها (صلوات اهللا عليهم). 

وهو ال يريد رشاءها، بل ألن يسمعه غريه فيزيد لزيادته(١).
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ومـن ثم يدور األمر بني اختصـاص النجش الذي هو مورد النصوص باملعنى 
. وبذلك  األول املعـروف بني الفقهاء واألشـهر بـني اللغويني وعمومه للمعنيـني معاً
يكون املعنى األول هو القدر املتيقن من مفاد النصوص، وال جمال لالستدالل هبا عىل 
حرمة الثاين. وكأنه إىل هذا نظر شـيخنا األعظمP حني اسـتدل عىل حرمته باملعنى 

األول بالنصوص، وذكر أن حرمته باملعنى الثاين حتتاج إىل دليل.
بل قيد املعنى األول يف املبسـوط والرسائر وكتـاب الفقه عىل املذاهب األربعة 
وحمكي املصباح املنري بام إذا كانت الزيادة أكثر من قيمة السلعة، وهو املناسب ملا تقدم 
من أسـاس البالغـة والقاموس وتاج العروس. ومن ثم يشـكل عموم النجش لغريه 

وإن أطلق الباقون، للزوم االقتصار يف حتديد موضوع النصوص عىل املتيقن.
نعـم ملـا كان دليل احلرمة ال خيتـص بالنصوص املتقدمة، بل تقدم االسـتدالل 
أيضـاً بلـزوم الغش من النجش، فمن الظاهر أن الغـش قد يلزم من املعنى األول عىل 
. وحينئذٍ  إطالقـه، وال خيتص باملتيقـن املذكور. بل هو قد يلزم من املعنـى الثاين أيضاً
يتعـني البنـاء عىل عمـوم احلرمة جلميع موارد الغـش، ومجيع مـوارد املتيقن من معنى 

النجش الذي تقدم التعرض له. فالحظ.
(١) أمـا عمـوم النجـش مفهومـاً للوجهني فهـو مقتىض إطـالق أكثر كلامت 
الفقهـاء، بل مقتىض تعرضهم للخالف يف ثبوت اخليار مع املواطأة وبدوهنا املفروغية 
عـن العموم. ومن ثم يشـكل اسـتفادة االختصاص باملواطأة ممن قيـده هبا، كالعالمة

P يف التذكرة واملختلف، ألنه تعرض للخالف املذكور أيضاً من دون تنبيه عىل أن 
عدم املواطأة خيرجه عن النجش موضوعاً، فإن ذلك قد يكون قرينة عىل رجوع القيد 

للتحريم يف حق البايع.
أمـا اللغويون فلم أعثر عاجالً عىل من أخـذ منهم املواطأة مع البايع يف مفهوم 
النجش، إال ما سـبق مـن القاموس وحمكي تاج العروس من أخـذه يف املعنى اآلخر، 

سواء أكان ذلك عن مواطأة مع البايع أم ال(١).



. لكن ال جمال  حيـث قـد يكون قرينة عىل أخـذه يف املعنى الذي هو حمل الكالم أيضـاً
للتعويل عىل ذلك يف تقييد املعنى بعد إطالق اآلخرين، والسيام مع قرب كون التقييد 

. املذكور حتى يف املعنى اآلخر غالبياً
هذا وقد يستفاد التقييد باملواطأة من لعن املنجوش يف معترب ابن سنان، والتعبري 
بالتناجـش يف اخلـرب الثاين، بناءً عـىل ظهور هيئة التفاعل يف القيام بطرفني. لكن اسـم 
املفعـول ال يتوقـف عـىل املواطأة. غاية األمـر أن اللعن ال يسـتحقه اجلاهل، وهو إنام 
يقتيض تقييد اللعن بالعلم الذي هو أعم مورداً من املواطأة، ال أخذ العلم، فضالً عن 

املواطأة، يف مفهوم النجش.
وأما هيئة التفاعل فهي إنام تقتيض القيام بطرفني يف املوادّ التي يكون هلا فاعالن 
يعطـف الثـاين منهام عىل األول بالـواو، كام يف التعاون والتعادي والتقاتل والتسـابق، 
دون ما يعد للفاعل واملفعول مثل التناول، ومنه املقام، ملا سـبق يف معترب ابن سـنان 

من التعبري باملنجوش الذي هو اسم مفعول.
عـىل أنـه لو تم أخـذ املواطـأة يف مفهوم النجـش إال أن املناسـبات االرتكازية 
قاضيـة بأن منشـأ احلرمـة هو التغرير باملشـرتي من دون دخل للمواطـأة مع البايع يف 
ذلـك. ومرجع ذلـك إىل فهم العموم من النصوص حتى لـو كانت املواطأة دخيلة يف 

مفهوم النجش.
مضافاً إىل أنه لو فرض قصور النصوص كفى يف البناء عىل العموم ما سبق من 
عـدم اختصاص الدليل يف املقام هبا، بل يسـتدل أيضاً عـىل احلرمة بلزوم الغش، إذ ال 
ريب يف عدم دخل املواطأة يف لزوم الغش، فتحرم الزيادة حينئذٍ مع عدم املواطأة وإن 

مل تكن نجشاً، بلحاظ لزوم الغش منها.
هـذا والظاهـر ثبوت اخليار مع الغبـن، وعدمه بدونه، كـام يف التذكرة. ويظهر 
الوجـه فيـه ممـا يأيت يف املسـألة السادسـة والعرشيـن عند الـكالم يف حكـم الغش إن

شاء اهللا تعاىل.
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(١) ال ريب يف حرمته يف اجلملة، وإنام اإلشكال يف حتديد احلرام منه. ومن ثم 
حيسن التعرض لألدلة عند الكالم يف حتديده.

، أو عىل نحـو الرشكة  (٢) وذلـك باالعتقـاد بتأثريهـا يف احلـوادث اسـتقالالً
مع اهللا سـبحانه وتعاىل، كام قد ينسـب إىل بعض الفالسـفة. أما جمرد اعتقاد تأثريها يف 
احلوادث بتقدير منه تعاىل باختيار منها أو بدون اختيار فهو ال ينايف الدين. وأظهر من 
ذلك االعتقاد بتجردها يف كوهنا عالمات عىل احلوادث التي قدرها اهللا تعاىل من دون 

. دخل هلا فيها أصالً
ثـم إنه ال ريب يف حرمة الوجه األول، لرجوعه إىل إنكار اهللا تعاىل أو االعتقاد 
بوجـود الرشيـك له. بل نفـس االعتقاد بذلك كفـر رصيح من دون حاجـة للنظر يف 

النجوم، والتعرف عىل احلوادث منها، واإلخبار بذلك.
ومن ثم ال جمال حلمل كثري من النصوص الواردة يف النجوم عىل ذلك، لظهورها 
يف كون موضوع احلرمة هو النظر يف النجوم أو احلكم عىل طبقه أو التصديق بذلك أو 
نحو ذلك من دون نظر لالعتقاد املذكور. والسيام مع وضوح حرمة االعتقاد املذكور 

بنحو ال يناسب كونه مورداً للسؤال واجلواب يف تلك النصوص.
هـذا ومقتـىض ما تقدم عنـد الكالم يف الكهانـة من تقريب داللـة معترب اهليثم 
عـىل حرمة اإلخبار اجلزمـي بالغيب هو حتريم اخلرب اجلزمي عـن الغائبات من طريق 
النجـوم، وحرمـة تصديقـه. ويؤيـده خـرب عبـداهللا بـن عوف ومـا عن هنـج البالغة 
املتقدمـان هناك، والنبوي املرسـل: «من صدق كاهناً أو منجـامً فهو كافر بام أنزل عىل 

(مسـألة٢٥): التنجيم حرام(١). وهو اإلخبـار عىل احلوادث ـ مثل
الرخـص والغـالء واحلـرّ والـربد ونحوهـا ـ اسـتناداً إىل احلركـة الفلكيـة 
والطوارئ الطارئة عىل الكواكب من االتصال بينها أو االنفصال أو االقرتان 
أو نحو ذلك، باعتقاد تأثريها يف احلادث عىل وجه ينايف االعتقاد بالدين(٢).



حممـد7»(١) ، وقول أيب عبداهللاA يف خرب املفضل بن عمر الوارد يف بيان الكلامت 
التي ابتيل هبا إبراهيمA: «ثم أعلمه عز وجل أن احلكم بالنجوم خطأ»(٢)، وغريها.

 :Aكام يمكن االستدالل عليه بمعترب عبد امللك بن أعني: «قلت أليب عبداهللا
إين ابتليت هبذا العلم فأريد احلاجة فإذا نظرت إىل الطالع ورأيت الطالع الرش جلست 
ومل أذهب فيها، وإذا رأيت طالع اخلري ذهبت يف احلاجة. فقال يل: تقيض؟ قلت: نعم. 
قـال: أحـرق كتبك»(٣). فإن األمـر بإحراق الكتب لـو كان ابتدائيـاً ألمكن محله عىل 
اإلرشـاد للتخلص من املعاناة التي أشـار إليها السـائل، إال أنه حيث كان متفرعاً عىل 
القضاء فالظاهر كونه إرشادياً من أجل التخلص من النظر يف الكتب املذكورة، لعدم 

إناطة السائل املعاناة بالقضاء، بل هي حاصلة له فعالً بالفرض.
وال فـرق يف ذلـك بني قراءة (تقىض) بالبناء للفاعـل، كام هو املوجود يف الفقيه 
والوسائل، ويراد به حينئذٍ احلكم واجلزم بمؤد العلم، وقراءته بالبناء للمفعول، كام 
قد يدعى أنه األنسب باملعاناة التي أشار إليها السائل، إذ لو كان جازماً بمؤد الطالع 
وصدقـه مل يكـن للمعاناة وجه، بل يلزمه األنس بذلـك، ألن العلم بنتائج العمل قبل 
اإلقـدام عليه خري حمـض. وعىل ذلك يكون املراد قضاء احلاجة عند اخلروج إليها بعد 

ظهور طالع اخلري.
والوجـه يف عـدم الفرق بـني القراءتني: أنه عـىل الوجـه األول ال يكون األمر 
بإحـراق الكتب مع القضـاء بمؤد الطالع واجلزم به إال للفـرار عن القضاء املذكور 
برفع موضوعه، فيدلّ عىل حرمة القضاء وكونه حمذوراً جيب التخلص منه. كام أن عىل 
الوجـه الثاين ال يكون األمر بإحراق الكتب إال مـن أجل أن قضاء احلاجة تبعاً لطالع 
اخلري يوجب اسـتحكام العقيدة بالنجوم، بنحو قد يؤدي للجزم بمفادها، فيدلّ أيضاً 

عىل أن اجلزم املذكور حمذور جيب التخلص منه. فتأمل.

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٢٤ من أبواب ما يكتسب به حديث:١١، ٥.
(٣) وسائل الشيعة ج:٨ باب:١٤ من أبواب آداب السفر إىل احلج وغريه حديث:١.
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مضافاً إىل أمرين:
األول: النصوص الكثرية التي يظهر منها ضياع علم النجوم عىل الناس وعدم 
وصوهلم له، كخرب عبد الرمحن بن سيابة: «قلت أليب عبداهللاA: إن الناس يقولون: 
إن النجـوم ال حيـل النظر فيها، وهي تعجبني، فإن كانت تـرض بديني فال حاجة يل يف 
يشء يـرض بديني. فواهللا أين ألشـتهيها وأشـتهي النظر فيها. فقـال: ليس كام يقولون، 
ال تـرض بدينك. ثم قـال: إنكم تنظرون يف يشء منها كثريه ال يـدرك، وقليله ال ينتفع 
به...»(١)، وقولهA يف خرب هشام اخلفاف: «إن أصل احلساب حق، ولكن ال يعلمه 

إال من يعلم مواليد اخللق كلهم»(٢).
وصحيح مجيل بن صالح عمن أخربه عن أيب عبداهللاA: «سئل عن النجوم. 
فقال: ما يعلمها إال أهل بيت من العرب وأهل بيت من اهلند»(٣)، وقولهA يف الرد 
عىل دعو أن النجوم أصح من الرؤيا: «كان ذلك صحيحاً قبل أن ترد الشـمس عىل 
يوشـع بـن نون وعـيل أمري املؤمننيA، فلام رد اهللا الشـمس عليهام ضـل فيها علامء 
النجـوم، فمنهم مصيب ومنهم خمـط»(٤) وغريها. فإن ضياع العلـم عىل الناس يلزمه 

خطأ مدعى العلم بالغيب من طريقه، وحرمة تصديقه يف إخباره.
الثاين: ما هو املعلوم من الدين من تعرض احلوادث للمحو واإلثبات بالدعاء 
والصدقـة وصلـة الرحـم وقطيعته والتـوكل عىل اهللا تعـاىل وغريها، بنحـو يمنع من 
القطـع باحلوادث املسـتقبلية نتيجة األوضاع الفلكية ونحوهـا إال ملن أطلعه اهللا تعاىل 
عـىل غيبـه. فإن مقتىض ذلـك عدم القطع عىل احلوادث املسـتقبلة، بـل غاية ما يمكن 

اإلطالع عليه هو املقتضيات األولية مع التعرض للمحو واإلثبات.
ومن هنا ال ينبغي اإلشـكال يف حرمة اإلخبار اجلازم باحلوادث املسـتقبلة من 
طريق علم النجوم، وحرمة تصديق املخرب يف ذلك لو تعمده. وقد تقدم يف ذيل الكالم 

يف حرمة الكهانة ما ينفع يف املقام. فراجع.
(١) ، (٢) ، (٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٢٤ من أبواب ما يكتسب به حديث:١، ٢، ٤، ٩.



وبذلك يظهر قرب اجلمع بني ما يف مجلة من النصوص من النهي عن النظر يف 
علم النجوم ومجلة أخر من الرتخيص يف ذلك، بحمل األوىل عىل النظر املبتني عىل 
اجلـزم بالنتائج، أو عىل الكراهـة حذراً من الوصول لذلك، والثانية عىل صورة األمن 
من ذلك، وابتناء النظر عىل جمرد اإلطالع عىل مقتضيات العلم املذكور، أو عىل الظن 
من دون جزم بالنتائج، كام يناسبه ما تقدم يف معترب عبد امللك من ترتب األمر بإحراق 
الكتب عىل القضاء بام يؤدي إليه النظر أو قضاء احلاجة تبعاً له، وما تقدم يف خرب عبد 
الرمحـن بن سـيابة من اجلمع بـني الرتخيص يف النظر يف النجـوم والتنبيه لعدم الفائدة 

فيها، لعدم اإلحاطة التامة هبا. فالحظ.
(١) كـام نفـى اخلـالف فيه غري واحـد، ويف اجلواهـر: «بال خالف أجـده فيه، 
بل اإلمجاع بقسـميه عليه. كام أن النصوص مسـتفيضة أو متواترة فيه». وسـوف يأيت 

التعرض لكثري من النصوص. ومن ثم ال ينبغي التأمل يف احلكم.
ومنه يظهر ضعف ما ذكره املحقق االيرواينP من إنكار حرمة الغش بنفسه 
تكليفـاً، وأن املحرم هو ما قد يصاحبه من الكذب، وأكل أموال الناس من دون رضاً 

منهم. فإنه خروج عن ظاهر النصوص والفتاو من دون وجه.
ـش  شَ (٢) قـال يف لسـان العرب: «الغـش نقيض النصح، وهو مأخوذ من الغَ
املرشب الكدر». والذي يظهر من موارد استعامل مادة الغش أن الغش يقابل الصفاء، 
وهـو يكـون يف املاديات بمجرد املزج واخللط من دون نظـر للتلبيس، ومنه ما ورد يف 

(مسـألة٢٦): الغش حرام(١). قال رسـول اهللا7: «من غش أخاه 
د عليه معيشـته ووكله إىل نفسه»(*). ويكون  املسـلم نزع اهللا بركة رزقه وسَ

الغش بإخفاء األدنى يف األعىل(٢)،

(*) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٨٦ من أبواب ما يكتسب به حديث: ١١، إال أن فيه: «أفسد عليه معيشته».
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الصالة يف اخلز يغش بوبر األرنب(١). ويف بيع الدنانري املغشوشـة(٢). وأما يف مثل النية 
والنصيحة فهو يكون بخروجها عن الصفاء واخللوص والنصح.

والظاهر أن ذلك هو املنظور يف املقام بلحاظ أن الغاش خيدع املغشوش، ويلبّس 
عليه ويومهه األمر عىل خالف واقعه وهو خالف النصح له وصفاء النية واملودة معه، 
سواءً كان ذلك باملزج بام خيفى، كشوب اللبن باملاء، أم بغريه، كإخفاء العيب، ومدح 

السلعة كذباً أو إظهارها عىل خالف حاهلا، أو غري ذلك.
: جهل الطـرف الثاين به.  : علم املسـبب باحلال. وثانيـاً وعـىل ذلك يلـزم أوالً
: اسـتناد خطئه وتورطه للمسـبب. فال يصدق مع جهل املسبب باحلال، وال مع  وثالثاً

. علم الطرف الثاين به، وال مع استناد اشتباهه لغفلته عرفاً
(١) يعنـي مزجـاً يوجب خفاء الرديء والتباس األمـر. أما إذا مل يوجب ذلك 
فـال يصدق الغش باملعنى الـذي هو حمل الكالم، كام تضمنه صحيح حممد بن مسـلم 
عن أحدمهاA: «أنه سـئل عن الطعام اجليد خيلط بعضه ببعض، وبعضه أجود من 

بعض. قال: إذا رئيا مجيعاً فال بأس، ما مل يغطّ اجليد الرديء»(٣).
(٢) أمـا مـع خفاء العيـب فاألمر أظهـر. وال حيتاج حينئذٍ إىل اعتامد املشـرتي 

كمـزج اجليد بالـرديء(١). وبإخفاء غري املراد باملـراد، كمزج املاء باللبن، 
وبإظهـار الصفقة اجليـدة مع أهنا مفقـودة واقعاً، مثـل رشّ املاء عىل بعض 
اخلـرضوات، ليتوهم أهنا جديدة. وبإظهار اليشء عىل خالف جنسـه، مثل 
طيل احلديد بامء الفضة أو الذهب، ليتوهم أنه فضة أو ذهب. وقد يكون برتك 
اإلعالم مع ظهور العيب وعدم خفائه(٢)، كام إذا اعتمد املشرتي عىل البايع 

(١) وسائل الشيعة ج:٣ باب:٩ من أبواب لباس املصيل حديث:٢، وباب:١٠ منها حديث:١٥.
(٢) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٨٦ من أبواب ما يكتسب به حديث:٥.
(٣) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٩ من أبواب أحكام العيوب حديث:١.



عـىل البايع، ألن أصالة السـالمة مـن العيب ترجع إىل ظهور حال املبيع يف السـالمة، 
فتعريـض املبيـع مع ذلـك للبيع من دون تنبيه لعيبه يكون عرفاً غشـاً للبايع وسـبباً يف 

اشتباهه.
 :Aولـذا ورد النهي عن كتامن العيب، ففي موثق السـكوين عن أيب عبداهللا
«قال: قال رسـول اهللا7: من باع واشـرت فليحفظ مخس خصال، وإال فال يشرتين 
وال يبيعـن: الربـا، واحللـف، وكتـامن العيـب، واحلمد [واملـدح] إذا بـاع، والذم إذا 

.(١)
اشرت» ونحوه املرسل عن أمري املؤمننيAـ

(١) بأن ظهر منه التعويل عليه واالستغناء به عن النظر للمبيع واستكشاف حاله.
(٢) ظاهـره توقـف الغش مع ظهـور العيب وعـدم بيان البايع لـه عىل اعتامد 
املشـرتي عـىل البايع، أما مع عـدم اعتامده عليه فال غش لو أقدم املشـرتي عىل الرشاء 
غفلـة عـن العيب. وبذلك رصح به شـيخنا األعظـمP. قال تعقيبـاً عىل نصوص 
الغش: «فال يدل الروايات عىل وجوب اإلعالم إذا كان العيب من شـأنه التفطن له، 
. إذ ال يكون البايع  فقرص املشـرتي وسـامح يف املالحظة». وما ذكرهP قريب جداً
حينئذٍ ملبسـاً عىل املشـرتي، وال مومهاً له خالف الواقع، وقد سـبق منّا توقف الغش 

عىل استناد اشتباه املغشوش للغاش.
وأمـا ما تضمن النهي عن كتامن العيب، فهـو ظاهر أو منرصف للعيب اخلفي 

الذي حيتاج ظهوره للبيان، وال يشمل العيب الظاهر يف نفسه.
كام أن ما سبق يف صحيح حممد بن مسلم من اعتبار رؤية اجليد والرديء مجيعاً 
، ولذا أنيط املنع  ظاهر يف اعتبار كوهنام معاً مكشوفني معرضني للرؤية، ال رؤيتهام فعالً

(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٢ من أبواب آداب التجارة حديث٢، وذيله.

يف عـدم إعالمه بالعيب(١)، فاعتقد أنه صحيح ومل ينظر يف املبيع، ليظهر له 
عيبه، فإن عدم إعالم البايع بالعيب مع اعتامد املشرتي عليه غش املشرتي(٢).
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بتغطية اجليد للرديء، التي يتعذر معها رؤية الرديء عادة.
وكذا احلال يف صحيح احللبي عن أيب عبداهللاA: «سـألته عن الرجل يكون 
عنده لونان من طعام واحد، سعرها بيشء [يشء. كايف. شتى. فقيه، هتذيب] وأحدمها 
أجود من اآلخر، فيخلطهام مجيعاً ثم يبيعهام بسـعر واحد. فقال: ال يصلح أن يغش به 
املسـلمني حتى يبينه»(١). فإن النهي فيه عن الغش ملزم بحمل البيان عىل البيان الذي 

يتوقف عليه منع الغش، ال ما يعم املقام.
عـىل أنـه لو بني عىل وجوب اإلعالم يف مثل ذلـك لوجب التنبيه لكل صفة يف 
املبيع يعتقدها املشـرتي عىل خالف الواقع من دون أن يكون البايع ملبسـاً عليه فيها، 
كام لو اعتقد أن السـلعة هلا سـوق نافق أو ذات فوائد خاصة أو غري ذلك، لظهور أن 
الغش ال خيتص بالعيوب، فلو كان يعم ـ موضوعاً أو حكامً ـ خطأ املشـرتي من دون 

تلبيس وإهيام من البايع، لزم عمومه لذلك.
بـل يلزم العموم يف مثل ذلك لغري البيع، كالنـكاح وغريه، بناءً عىل ما يأيت من 
عمـوم حرمـة الغش، كام لو ختيل اخلاطب صفـة كاملية أو مجالية يف املـرأة أو يف أهلها 
فأقـدم عىل خطبتها من أجلها، أو ختيل مسـتأجر الدار صفـة كاملية فيها أو يف جرياهنا 
فأقدم عىل اسـتئجارها كذلك، أو اندفع شـخص ملخالطة شخص أو صداقته فتحمل 
متاعب ذلك لتخيل صفة فيه ال واقع هلا وغري ذلك، فإن الزم العموم املذكور وجوب 

التنبيه للخطأ يف مجيع ذلك، كام حيرم التلبيس واإلهيام فيه.
بـل ربام يكون مقتىض ذلك وجـوب البيان ورفع التوهـم حتى عىل األجنبي، 
ملـا هو املعلوم من عموم حرمة الغش له، فيحرم مدح السـلعة التـي يراد بيعها واملرأة 
املعرضـة للـزواج والرجل املعـرض للعرشة بنحو يوقـع الغري يف املحـذور، فلو كان 
الغش يتحقق من الشـخص بمجرد ترك الغافل عىل غفلته وعدم تنبيهه خلطئه وإن مل 

يعتمد الغافل عليه لزم حرمة ذلك عىل األجنبي.
(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٩ من أبواب أحكام العيوب حديث:٢.



هـذا ومن الظاهر أنه ال جمال للبناء عىل ذلك، بل ال يظن بأحد البناء عليه. فال 
معـدل عام سـبق من املدار عىل التلبيـس واإلهيام، لتوقف الغش املحـرم عليه، وعدم 

الدليل عىل حرمة ما عداه.
بقي يف املقام أمور:

األول: ذكـر سـيدنا املصنـفP يف جملـس درسـه الرشيـف يف حديث عابر 
اختصـاص حرمـة الغش بالبيع والنكاح، وحكاه عن بعض من سـبقه من معارصيه. 
وهو الذي ذكره بعض مشاخيناP يف مسألة حرمة تدليس املاشطة، مدعياً اختصاص 

النصوص املتضمنة للحرمة هبام.
وكأنـهP نظـر إىل بعض النصوص الواردة يف الغش، كموثق السـكوين عن 
أيب عبداهللاA: «قال: هنى النبي [رسـول اهللا]7 أن يشـاب اللبـن باملاء للبيع»(١)، 
ومعترب احلسـني بن زيد اهلاشـمي عنـهA يف حديث النبي7 مع زينـب العطارة: 
«قـال: إذا بعتـي فأحسـني وال تغيش، فإنه اتقـى وأبقى للامل»(٢) وغريمهـا مما ورد يف 
البيع، وكذا النصوص الواردة يف تدليس اخليص نفسـه يف النكاح، املتضمنة أنه يوجع 
ظهـره، كموثق سـامعة عنـهA: «إن خصياً دلس نفسـه المـرأة. قال: يفـرق بينهام 

وتأخذ منه صداقها، ويوجع ظهره، كام دلس نفسه»(٣)، وغريه.
 :Aلكـن مقتـىض إطالق مجلة منهـا العموم، كصحيح هشـام بن سـامل عنه
«قال: ليس منا من غشنا»(٤)، وقوله7 يف حديث املناهي(٥)، وحديث عيون األخبار 
 « (٦)، وخرب املجالـس(٧): «ليس منا من غش مسـلامً

بأسـانيده عـن اإلمام الرضـاAـ
وغريمها.

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٨٦ من أبواب ما يكتسب به حديث:٤، ٦.
(٣) وسائل الشيعة ج:١٤ باب:١٣ من أبواب العيوب والتدليس حديث:٢.

(٤) ، (٥) ، (٦) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٨٦ من أبواب ما يكتسب به حديث:١، ١٠، ١٢.
(٧) وسائل الشيعة ج:٨ باب:١٣٧ من أبواب أحكام العرشة حديث:١.
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وكـذا مـا يف غـري واحد من النصـوصـ  عىل ضعـف يف أسـاندهياـ  من النهي 
عـن اخلديعة وأهنـا يف النار(١)، فإن اخلديعـة والغش متطابقان مفهومـاً أو مصداقاً أو 
متقاربان. وربام يسـتفاد أيضاً مما تضمن أن من حقوق املؤمن عىل املؤمن أن ال يغشـه 
وال خيدعـه(٢)... إىل غري ذلك. وال تنهض النصوص األول بتقييد اإلطالق املذكور، 

لعدم ظهورها يف احلرص.
والسيام وأن من القريب أن يكون النهي فيها عن الغش يف البيع والنكاح ألنه 
مـن مصاديق مطلق الغش احلرام، ألنه األنسـب باملرتكزات، بـل هو مقتىض إطالق 
مثل صحيح هشام بن سامل عن أيب عبداهللاA: «قال: قال رسول اهللا7 لرجل يبيع 

التمر: يا فالن أما عملت أنه ليس من املسلمني من غشهم»(٣).
بل هو كالرصيح من صحيح هشام بن احلكم: «كنت أبيع السابري يف الظالل 
فمـرّ يب أبوا احلسـن موسـىA راكباً، فقال يل: يا هشـام إن البيـع يف الظالل غش، 
والغـش ال حيـل»(٤)، وقوله7 يف حديث طويـل مروي عن عقـاب األعامل: «ومن 
غـش مسـلامً يف بيـع أو رشاء فليس منا، وحيرش مـع اليهود يوم القيامـة، ألن من غش 

الناس فليس بمسلم»(٥).
وباجلملـة: ال ينبغـي التأمل يف هنوض اإلطالقات بإثبـات عموم حرمة الغش 

وعدم اختصاصه بالبيع والرشاء والنكاح، من دون خمرج عنها ينهض بالتقييد.
وقد أعرتف بعض مشـاخيناP بذلك يف مسألة حرمة الغش، قال يف مصباح 
الفقاهـة: «إن ظاهـر املطلقـات املتقدمـة هو حرمـة الغش عىل وجه اإلطالق، سـواءً 
أكان يف املعاملـة أم يف غريهـا. إال أنـه البـد مـن رصفهـا إىل خصـوص املعامالت يف 
اجلملـة، بداهـة أنه ال بـأس بتزيني الدور واأللبسـة واألمتعة إلراءة أهنـا جديدة، مع 

(١) راجع وسائل الشيعة ج:٨ باب:١٣٧ من أبواب أحكام العرشة.

(٢) راجع وسائل الشيعة ج:٨ باب:١٢٢ من أبواب أحكام العرشة.
(٣) ، (٤) ، (٥) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٨٦ من أبواب ما يكتسب به حديث:٢، ٣، ١١.



أهنا عتيقة، وكذلك ال بأس بإطعام الطعام املغشـوش وسـقي اللبن املمزوج للضيف 
وغريه، وبذل األموال املغشوشة للفقراء. بل يمكن دعو عدم صدق الغش يف هذه

املوارد أو بعضها».
وببايل أن سيدنا املصنفP يف جملس درسه الرشيف كان يستشهد عىل عدم 
حرمـة الغـش بنحو ذلك، مثل جواز التجمل يف اللباس والتسـرت باملعصية ونحومها، 

بل استحباب ذلك يف اجلملة.
لكـن االستشـهاد عـىل منـع عمـوم حرمـة الغـش بعـدم التحريـم يف األمثلة 
املتقدمـة ونحوهـا موقوف عىل كوهنا من الغش، أما مـع خروجها عنه موضوعاً ـ كام 
أشـري إليـه يف آخر الكالم السـابقـ  فهو ال ينايف العموم إلطـالق النصوص املتقدمة، 

كام هو ظاهر.
والظاهـر الثاين، لعدم وضوح كون الغش املحرم مطلق إظهار خالف الواقع، 
بـل املتيقـن منه خصوص مـا يرتتب عليه وقـوع الغري فيام ال يقدم عليـه جتنباً ملحذور 
دينـي أو دنيـوي. إمـا ألخذ ذلك يف مفهـوم الغش لغة، كام هو غري بعيد، ويناسـبه ما 
يف كالم بعـض أهـل اللغة من أنـه ضد النصح. وإما ألنه املنـرصف من دليل حتريمه، 
بلحـاظ منافاتـه لألمانة التي ينبغي أن يكون عليها املؤمـن، أو ملقتىض األخوة واملودة 
املفروضـة بـني املؤمنني، املقتضية لعـدم تغرير بعضهم لبعـض وإرضاره به. ولذا عدّ 
عدم الغش من حقوق املؤمن، ومن الظاهر أن جمرد إظهار خالف الواقع من دون أن 

يرض بالغري ويوقعه يف خالف ما يريد ال ينايف شيئاً من ذلك.
نعـم لـو ترتب عىل األمثلة املتقدمة وقوع الغري فيام ال يقدم عليه لو عرف حاله 
صـدق الغـش عليها وتعني البنـاء عىل احلرمة فيهـا، كام لو كان الضيـف ال يقدم عىل 
رشب اللبـن املمـزوج باملاء لو علم بـه ملحذور مقتنع بـه، أو كان الفقري ال يقبل النقد 
املغشـوش ملحذور يراه ال ملجرد نقص قيمته. وكذا احلال يف بقية األمثلة. ومن هنا ال 

جمال للخروج عن إطالق أو عموم أدلة النهي عن الغش املتقدمة.
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الثاين: ال خيفى أن مجلة من النصوص املتقدمة خمتصة باملسـلم، بل املؤمن، وال 
تشمل ما إذا كان املغشوش غري املؤمن. إال أن بعض النصوص مطلق من هذه اجلهة، 

كموثق السكوين ومعترب احلسني بن زيد وصحيح هشام بن احلكم املتقدمة وغريها.
ومـن الظاهـر أنه ال تنايف بـدواً بني الطائفتـني، لعدم ظهـور الطائفة األوىل يف 
احلـرص، ليكون مقتىض اجلمـع العريف محل إطالق الطائفة الثانيـة عليها. والزم ذلك 

البناء عىل عموم حرمة الغش للكافر، فضالً عن املسلم غري املؤمن.
إال أن ظهـور الطائفة األوىل يف ابتناء التحريم عىل مراعاة حق املؤمن ومقتىض 
أخوتـه يوجب ظهورها يف احلـرص، لعدم ثبوت احلق لغريه املسـتلزم ملنافاهتا للطائفة 
الثانية، وحتكيمها عليها بمقتىض اجلمع العريف، فيختص التحريم باملسلم، بل املؤمن، 
ألنه هو مورد احلق، دون غري املؤمن. وبذلك يتعني اخلروج عن إطالق املسلم يف مجلة 

من النصوص.
والسـيام مع قرب اجلمع بينهام بحمل املسـلم عىل املسـلم التام اإلسـالم، كام 
يناسـبه ذكـر عنـوان اإلسـالم يف كثري مـن النصـوص موضوعـاً للحقـوق املذكورة 
للمؤمن. واختصاص ما تضمن عنوان املسـلم من نصوص املقام بالنصوص الواردة 
عـن النبـي7 قبل تفرق فرق املسـلمني وظهـور خروج من خرج منهـم عن أصول 

اإليامن. وقد تقدم منّا يف مسألة تغسيل املخالف ما ينفع يف املقام.
اللهـم إال أن يقال: النصوص األول املتضمنة للنهي عن الغش بمالك مراعاة 
حـق املؤمن إنام تنايف النصوص املطلقة الشـاملة لغري املؤمن بل لغري املسـلم لو كانت 
ظاهـرة يف انحصـار مـالك النهي عن الغـش بمراعاة حق املؤمن، بحيـث ال مالك له 
سـواه، إال أنه ال ينبغي اإلشـكال يف عدم ظهورها يف ذلك، بل جمرد النهي عن غشـه 
رعاية حلقه، والنهي املذكور ال ينايف عموم النهي عن الغش بمالك آخر شامل للمؤمن 

وغريه، ولو بلحاظ منافاته للخلق الكريم الذي يريده اهللا تعاىل لإلنسان. 
ولذا تضمنت نصوص حقوق املؤمن أن ال خيونه وال يظلمه، مع وضوح عدم 



انحصـار حرمة األمريـن باملؤمن بل حترم خيانـة كل أحد يف عهـده وأمانته، كام حيرم 
ظلمـه. ومن هنـا ال تنهض النصوص املذكورة بتقييد إطالق النهي بنحو يشـمل غري 

املؤمن، بل املسلم.
نعـم يقرب انـرصاف النهي عام إذا كان املغشـوش معتدياً، ويراد بغشـه جتنب 
عدوانـه والتخلـص منه، لسـقوط حرمته ارتكازاً بعدوانه. ويناسـبه أو يـدل عليه ما 

تضمن جواز الكذب بل اليمني لدفع الظلم. بل لعل األمر أظهر من ذلك.
هـذا كله بالنظر للغش بذاتـه. أما بلحاظ العناوين الثانوية فال ينبغي التأمل يف 
حرمته لو أوجب توهني املؤمنني وسـوء سمعتهم، فضالً عام إذا أوجب اإلرضار هبم 
بتحرز الناس منهم، أو جتنبهم معاملتهم، أو اعتزاهلم هلم، أو تشنيعهم عليهم، أو نحو 
ذلك. ألمهية املحاذير املذكورة رشعاً بحيث يعلم بحرمة ما يؤدي إليها. واهللا سبحانه 

وتعاىل العامل العاصم.
الثالث: قال شـيخنا األعظمP تعقيباً عـىل نصوص حتريم الغش: «ويمكن 
أن يمنـع صـدق األخبار املذكورة إال عىل ما إذا قصـد التلبيس، وأما ما هو ملتبس يف 
نفسـه، فال جيـب عليه اإلعالم. نعم حيـرم عليه إظهار ما يدل عىل سـالمته من ذلك. 

فالعربة يف احلرمة بقصد تلبيس األمر عىل املشرتي».
والظاهـر رجـوع ما ذكره إىل أنه البد مـن كون الغش والتلبيـس داعياً للعمل 
املوجـب لـه، وال يكفي ترتبه مـن دون أن يكون داعياً، ككون اليشء معيباً يف نفسـه، 
كالثمرة التالفة يف شـجرهتا، أو بفعل غري الشـخص، أو بفعل الشـخص نفسه غفلة، 
أو لـداع آخـر، كنضح املاء عىل البقل من أجل حفظه مـن التلف إذا كان مومهاً لكونه 
. فريجـع ملا يف الريـاض، حيث قال: «ثـم لو غش لكن ال بقصـده، بل بقصد  جديـداً
إصـالح املـال مل حيـرم. لألصل. واختصاص ما مـر من النص بحكـم التبادر بصورة 

القصد. وللصحيح...».
هذا وال خيفى أن الغش ال يتحقق بفعل ما يوجب اإلهيام والتلبيس، كشـوب 
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اللبـن باملاء، ومزج اجليد بالرديء وسـرت الرديء باجليد، بـل بإيقاع الغري يف املحذور 
الـذي ال يقـدم عليه لـوال اإلهيـام والتلبيس، كأن يعـرض للبيع اللبن املشـوب باملاء 
والطعـام املمزوج بالرديء، أو الذي سـرت الرديء باجليد منـه، وأن يقدم اخليص عىل 
الـزواج مومهاً أنه غري خيص، وأن تعرض الثيب نفسـها للزواج مـع إهيام كوهنا بكراً 
ونحـو ذلـك. ولذا ختتص حرمة كتامن العيب بمن يعرض املبيع للبيع يبيعه دون غريه 
ممـن يعلم بالعيب وال دخل له باملبيع، بخالف مدح السـلعة عىل خالف واقعها، فإنه 
حيرم من كل أحد، ألنه بنفسـه سـبب يف محل املشرتي عىل رشائها سواء كان من البايع 

أم من غريه.
وحينئـذٍ ال أثـر يف حتقق الغش للقصـد حني فعل ما يوجب اإلهيـام والتلبيس 

كخلط اجليد بالرديء.
وأمـا حني إيقاع الغري يف املحذور بالبيع أو النكاح أو غريها فالقصد للغش إن 
كان بمعنى كونه داعياً إليقاع املعاملة فهو غالباً ال يتحقق، بل يكون الداعي غالباً هو 
االنتفـاع املرتتب عىل املعاملة، ككسـب املال، وحتصيل الـزوج أو الزوجة، وال يكون 
الغش داعياً إال قليالً أو نادراً كام إذا كان الذي يراد غشه عدواً يراد بالتعامل معه غشه 
وإيذاؤه من دون نظر لفائدة املعاملة، ومن الظاهر أنه ال جمال حلمل أدلة حتريم الغش 

عىل خصوص هذه الصورة.
وإن كان القصـد للغش بمعنـى إقدام طرف املعاملة عليها مـع العلم بالتباس 
األمـر عـىل الطـرف اآلخر فهـو متحقق حتى لـو كان حصـول سـبب االلتباس غري 

مقصود له أو مل يكن بفعله. ومن ثم يتعني البناء عىل عموم حرمة الغش لذلك.
مضافـاً إىل أن ذلـك مقتـىض النصـوص اخلاصـة، مثل مـا تضمـن النهي عن 
كتـامن العيـب(١). لوضـوح أن العيب يف الغالب حيصل قهراً عـىل صاحب املتاع، وال 
يقع باختياره بداعي التلبيس عىل املشـرتي. ومثله ما سـبق من تدليس اخليص نفسـه. 

(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٢ من أبواب آداب التجارة حديث:٢، وذيله.



وصحيـح حممـد بـن مسـلم املتقدم عـن أحدمهـاH: «أنه سـئل عن الطعـام خيلط 
بعضـه ببعض وبعضـه أجود من بعض. قال: إذا رؤيا مجيعاً فـال بأس ما مل يغط اجليد 
الـرديء»(١). لشـمول إطالقه ملـا إذا غطى اجليـد الرديء صدفة أو لغـرض آخر غري 
التلبيـس، وصحيـح احللبـي املتقدم أيضـاً عن أيب عبداهللاA: «سـألته عـن الرجل 
يكون عنده لونان من طعام واحد سـعرمها بيشء [يشء. كايف. شـتى. فقيه. هتذيب]، 
وأحدمها أجود من اآلخر، فيخلطهام مجيعاً ثم يبيعهام بسعر واحد. فقال: ال يصلح أن 
يغش املسلمني حتى يبينه»(٢). فإن إطالقه شامل ملا إذا مل يكن اخللط بداعي التلبيس، 

بل مع البناء عىل اإلعالم. 
وكذا ما سـبق يف صحيح هشـام بن احلكـم، فإن البيع يف الظـالل قد ال يكون 
، أو لعدم وجود  بداعي الغش ـ خصوصاً من مثل هشام ـ بل من أجل الفرار من احلرّ
املـكان املالئـم للبيع يف غريه. بل تنبيه اإلمامA لتحقـق الغش بذلك ظاهر يف عدم 

التفات هشام له، فضالً عن كونه داعياً له... إىل غري ذلك.
وأمـا الصحيح الذي اسـتدل به يف الريـاض فهو صحيح احللبي: «سـألت أبا 
عبـداهللاA عن الرجل يشـرتي طعاماً فيكون أحسـن لـه وأنفق لـه أن يبله من غري 
أن يلتمـس زيادتـه. فقال: إن كان بيعاً ال يصلحه إال ذلـك وال ينفقه غريه من غري أن 

يلتمس فيه زيادة فال بأس، وإن كان إنام يغش املسلمني فال يصلح»(٣).
لكنه كام تر ظاهر يف التفصيل بني أنواع الطعام املبيع، وأنه إن كان من النوع 
الـذي يكـون صالحـه ببله، وال يبل من أجل زيادته غشـاً له فال بـأس ببله، وإن كان 
ه حمرم. وأين هذا  من النوع الذي يكون بله غشـاً له ومظهراً له عىل خالف حقيقته فبلّ
مـن التفصيل بـني كون الغش داعياً وغـريه الذي هو حمل الـكالم؟! ومن ثم ال جمال 

للخروج به عام ذكرنا.
وكأن ما ذكراه (قدس رسمها) ناشئ من ارتكاز أن الغش من األمور القصدية 

(١) ، (٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٩ من أبواب أحكام العيوب حديث:١، ٢، ٣.
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املمقوتـة، كالريـاء والنفـاق. أو أن حتريمه يبتني عىل ذلك، بحيـث ينرصف دليله إليه 
وإن كان مفهومـه أعـم، كـام قد يظهر ممـا تقدم من الريـاض. لكن الظاهـر أنه متقوم 
بالقصـد بمعنـى اإلقـدام عىل تغريـر الغري وخدعه عـن التفات. وهـو قبيح وممقوت 
. كام أنه بعد عمومه فتحريمه ال  قطعـاً، وليس متقومـاً بالقصد بمعنى كون ذلك داعياً
يبتني عىل ذلك وال ينرصف دليله إليه، بل هو ال يناسـب ما تقدم. نعم قصده باملعنى 

. املذكور أشد مقتاً وقبحاً
الرابـع: ذكرنـا آنفـاً أن الغـش ال يتحقـق بفعل مـا يوجب اإلهيـام والتلبيس، 
كشـوب اللبن باملـاء ومزج اجليد بالرديء، بل بإيقاع الغـري يف املحذور الذي ال يقدم 
عليـه لوال اإلهيام والتلبيس، كعرض اللبن املشـوب باملـاء والطعام املمزوج بالرديء 
للبيـع. ويرتتـب عىل ذلك أن الغاش هو املوقع يف املحـذور كالبايع يف املثال، ال الذي 

يفعل ما يوجب اإلهيام والتلبيس.
. وحينئذٍ قد  نعـم إذا كان املوقع يف املحـذور جاهالً باحلال مل يكن غاشـاً قطعاً
ينسـب الغش ملن هو أسبق منه، كفاعل ما يوجب التلبيس واإلهيام مع التفاته للحال 
وإغفاله ملن بعده. كام يناسبه ما ورد يف عيوب املرأة املسوغة للفسخ من أن هلا املهر مع 
الدخول، ويرجع به عىل الويل، ألنه دلسـها، فإن مل يكن يعرف دخيلة أمرها فال يشء 

عليه بل يؤخذ املهر منها(١)، وغريه.
وكيـف كان فـال جمال للبناء عـىل حرمة فعل مـا يوجب اإلهيـام والتلبيس إذا 
ترتـب عليه الغش من الغري. نعم بناءً عـىل عموم حرمة اإلعانة عىل اإلثم يتعني البناء 

عىل احلرمة. لكن سبق يف املسألة الثامنة عدم ثبوت العموم املذكور.
هـذا ولكن ذكر األصحابM حرمة تدليس املاشـطة للمـرأة من أجل أن 
تتزوج، أو اجلارية من أجل أن تباع، ويف اجلواهر: «بال خالف أجده، كام عن بعضهم 

االعرتاف به، بل عن آخر اإلمجاع عليه وهو احلجة».
(١) وسائل الشيعة ج:١٤ باب:٢ من أبواب العيوب والتدليس حديث:٢.



. والسيام  إال أنه ال جمال للتعويل عىل اإلمجاع بعد عدم ظهور كونه إمجاعاً تعبدياً
مع قرب استنادهم للنصوص الناهية عن وصل شعر املرأة بشعر غريها بعد محلها عىل 
الغش، كام يظهر من بعض كلامهتم، حيث يتعني حينئذٍ النظر يف تلك النصوص سنداً 

وداللة، والعمل ما يتحصل منها.
إذا عرفـت هذا فاعلـم: النصوص املذكورة وإن مل ختـل عندهم عن خدش يف 
. عـىل أن بعضها ال خيلو عن  السـند، إال أن تعددهـا يوجب الوثوق بمضموهنا إمجاالً
اعتبار، كمرسـل بن أيب عمري عن أيب عبداهللاA: «قال: دخلت ماشـطة عىل رسول 
اهللا7 فقـال هلـا: هل تركت عملك أو أقمت عليه؟ فقالت: يا رسـول اهللا أنا أعمله، 
إال أن تنهـاين عنـه فانتهـي عنه. فقـال: افعيل، فإذا مشـطت فال جتيل [حتكـي] الوجه 
باخلـرق، فإنـه يذهب بامء الوجه، وال تصيل الشـعر بالشـعر»(١). ويؤيـده معترب عيل: 
«سألته عن امرأة مسلمة متشط العرائس ليس هلا معيشة غري ذلك، وقد دخلها ضيق. 
قال: ال بأس، ولكن ال تصل الشعر بالشعر»(٢)، وخرب عبداهللا بن احلسن: «سألته عن 
القرامـل. قـال: ما القرامل؟ قلت: صوف جتعله النسـاء يف رؤوسـهن. قـال: إذا كان 

صوفاً فال بأس. وإن كان شعراً فال خري فيه من الواصلة واملوصولة»(٣)، وغريمها.
وقـد يظهر من بعضهم محـل النهي املذكور عىل حتقق الغش بذلك. ألن وصل 
الشـعر بالشعر يوهم كونه شـعر املرأة نفسها بخالف وصله بالصوف حيث رخصت 

النصوص فيه.
لكن ال إشـعار يف النصوص بفرض الغش بذلك، بل مقتىض إطالقها العموم 
لصورة عدمه للعلم باحلال، أو لعدم وجود شخص يراد غشه، بل املراد بذلك التزيني 
للناس أو الزوج أو املوىل. والسـيام وأن متشـيط العروس إنام يكـون بعد عقد النكاح 

عليها، فال يكون منشأ لغش الزوج.
نعـم يظهر من األصحاب البناء عىل كراهـة الوصل املذكور مع عدم الغش به 

(١) ، (٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:١٩ من أبواب ما يكتسب به حديث:٢، ٤، ٥.

حرمة الغش وموضوعه........................................................................... ٢٤١
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وعدم حرمته.
وربام اسـتدل له بمعترب سـعد اإلسـكاف: «سـئل أبو جعفرA عن القرامل 
التي تضعها النساء يف رؤوسهن يصلنه بشعورهن. فقال: ال بأس عىل املرأة بام تزينت 
به لزوجها. قال: فقلت: بلغنا أن رسول اهللا7 لعن الواصلة واملوصولة. فقال: ليس 
هناك، إنام لعن رسـول اهللا7 الواصلة التي تزين يف شـباهبا، فلام كربت قادت النسـاء 

إىل الرجال، فتلك الواصلة واملوصولة»(١).
لكن مقتىض اجلمع العريف بينه وبني نصوص النهي عن وصل الشعر هو تقييده 
هبا، ال جعله شاهداً عىل محلها عىل الكراهة. نعم لو تمّ محل نصوص النهي عىل صورة 
الغش تعني جعل إطالقه شاهداً عىل جواز وصل الشعر بالشعر. إال أنه سبق املنع من 

ذلك. مع أنه عليه ال يبقى دليل عىل كراهة وصل الشعر بالشعر.
اللهـم إال أن يقـال: عـدم اقتصـار اإلمامA عـىل بيان مورد السـؤال، وهو 
وصل القرامل، وبيان عموم جواز الزينة، موجب لقوة شمول العموم، لوصل الشعر 
بالشـعر، الذي هو من أفراد الوصل، إذ لو كان حمرماً لكان املناسب جداً استثناؤه من 
العمـوم، منعاً لتخيـل جوازه كالقرامل. بل هو أوىل من التنبيه عليه يف خرب عبداهللا بن 
احلسـن املتقدم. والسيام مع التنبيه عىل خطأ تفسري النبوي بوصل يشء بالشعر، الذي 

أظهر أفراده وصل الشعر بالشعر.
ومـن ثـم ال يبعد كـون معترب سـعد صاحلـاً للقرينية عـىل محل النهـي يف تلك 
النصـوص عـن وصل الشـعر بالشـعر عىل الكراهـة. وال أقـل من التوقـف والرتدد 
بـني اجلمع بذلـك واجلمع بتخصيـص النهـي املذكور للعمـوم الذي تضمنـه املعترب 
املذكـور الراجـع إلمجـال األدلـة حكامً، والرجـوع ألصالـة الرباءة مـن حرمة وصل

الشعر بالشعر.
عىل أن ظهور مفروغية األصحاب عن عدم احلرمة يف مثل هذه املسألة العملية 

(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:١٩ من أبواب ما يكتسب به حديث:٣.



كافٍ يف املقام، فإنه إن مل ينهض بالقرينية عىل محل النهي عىل الكراهة فال أقل من كونه 
موجباً للريب عرفاً يف مطابقة ظهور النهي يف احلرمة للواقع بنحو يسقط عن احلجية، 

ويكون املرجع بعد ذلك أصل الرباءة. فالحظ. واحلمد هللا رب العاملني.
(١) ألن حرمـة املعاملـة تكليفـاً ال تقتـيض بطالهنـا، كـام حقـق يف األصول. 

خصوصاً إذا مل يكن النهي عنها بعنواهنا، بل بعنوان خارج عنها، كالغش.
وأما ما سبق منا يف القامر من استفادة عدم ترتب األثر تبعاً من النهي التكليفي 
عـن املعاملة. فهو إنـام يتجه فيام إذا كان موضوع النهي هـو املعاملة بعنواهنا، كالقامر، 
دون مثل املقام مما كان املوضوع عنواناً عاماً ينطبق عىل املعاملة وغريها مما ليس له أثر 

اعتباري. أو كان خصوصية يف املعاملة زائدة عليها، كالبيع وقت النداء.
ومثله ما تكرر يف كلامهتم من أن النهي يف املعامالت ونحوها من املاهيات ذات 
األجـزاء والرشائط ينرصف إىل بيان عـدم متاميتها وعدم ترتب األثر عليها. الندفاعه 
بـأن مرجـع ذلـك إىل محل النهي عىل اإلرشـاد لفسـاد املعاملة مـن دون أن يكون هنياً 
تكليفـاً، واملفـروض يف املقامـ  تبعاً لظاهر النصـوصـ  أن النهي تكليفي، وأنه متعلق 
بعنـوان يعـم املعاملة وغريها مما ال يكـون من املاهيات ذات األجـزاء والرشائط التي 

يراد منها ترتيب أثرها وال يتصف بالصحة والفساد.
عـىل أنه قد يقـال: إن الغش ال يكون بنفس البيع، بل بتعريض السـلعة للبيع، 
بنحـو يتوهم معه سـالمتها، الذي هو نظري مدح السـلعة عىل خـالف واقعها، وليس 
البيـع إال الغايـة مـن اإلهيام، التي ينـاط هبا صدق الغش عليه، ملا سـبق مـن أن إهيام 

خالف الواقع ال يكون غشاً إال إذا أوجب وقوع الغري يف املحذور.
فالبيع وإن توقف عليه صدق الغش، إال أن الغش ال يصدق عىل البيع نفسـه، 
بـل مـا يدفع له وحيمل عليه مما يوهم كون املبيـع عىل خالف واقعه، كعرضه للبيع مع 

(مسألة٢٧): الغش وإن حرم ال تفسد املعاملة به(١).
٢٤٣ ........................................................................... ال تفسد املعاملة بالغش
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اإلهيـام املذكـور، وكمدحـه كذباً من البايـع أو غريه. وعليه ينزل ما سـبق يف صحيح 
هشـام بـن احلكم من أن البيـع يف الظالل غش. وبناءً عىل ذلـك فاملنهي عنه ال ينطبق 

عىل البيع، ليتوهم اقتضاؤه للفساد.
ودعو: أن املقصود باملعاملة هو األمر املتخيل بسبب الغش ـ كاللبن املحض 
والطعـام اجليـد ونحومهـا ـ دون الواقـع املغشـوش، ومع ختلـف املقصـود باملعاملة

يتعني بطالهنا.
مدفوعـة بـأن موضوع املعاملـة هو األمر اخلارجـي الذي وقعـت عليه، وهو 
حمفـوظ مل يتخلـف. وأمـا ختيلـه عـىل الوجه اخلاص الـذي اقتضـاه الغش فهـو غالباً 
مـن سـنخ االعتقـاد املقـارن غـري املقوم ملوضـوع املعاملـة، فال يكـون ختلفـه موجباً 
لبطالهنـا، نظري اعتقاد السـالمة مع وجود العيب الـذي كان رصيح النصوص صحة

البيع معه.
غايـة األمر أنه قد يكون داعياً إليقاع املعاملة أو وصفاً قد ابتنيت عليه، كرشاء 
العبـد عـىل أنه كاتب، وكالمها ال يكـون ختلفه موجباً لبطالهنا، بـل غاية األمر ثبوت 

اخليار فيها، كام سيأيت إن شاء اهللا تعاىل.
هـذا ويف معتـرب املفضـل بن عمـر عن أيب عبـداهللاA يف الدرهم املغشـوش 
قالA: «اكرسها، فإنه ال حيل بيع هذا وال رشاؤه»(١)، ويف خرب موسـى بن بكر عن 
أيب احلسـنA أنه كرس الدينار املغشـوش، ثـم قال: «ألقه يف البالوعـة حتى ال يباع 
يشء فيـه غـش»(٢). ومقتضامها النهي عن التعامل باملغشـوش وضعاً الراجع لبطالن 

املعاملة، أو تكليفاً، فيستفاد منه بطالن املعاملة تبعاً، كام سبق.
لكـن مقتـىض احلديثني النهي عـن التعامل بام فيه غـش وخلط من غري اجلنس 
ولو مع عدم الغش به للعلم بحاله، وهو أجنبي عام نحن فيه. عىل أنه ال جمال لاللتزام 

(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:١٠ من أبواب الرصف حديث:٥.
(٢) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٨٦ من أبواب ما يكتسب به حديث:٥.



بذلـك عـىل إطالقه. غايـة األمر أن خيـص بمورده وهـو النقود املغشوشـة. وإن كان 
الظاهر عدم ثبوت ذلك فيها أيضا عىل ما تقدم يف املسألة العارشة. فراجع.

(١) كـام تضمنه يف اجلملة صحيح ميرس عن أيب عبداهللاA: «قلت له: رجل 
. قال: فقال: إن كان يعلم أن ذلك يكون يف الزيت  اشـرت زقّ زيت فوجد فيه دردياً
مل يـرده، وإن مل يكـن يعلم أن ذلك يكـون يف الزيت رده عىل صاحبه»(١)، وحديث أيب 
صادق: «دخل أمري املؤمننيA سـوق التامرين فـإذا امرأة قائمة تبكي وهي ختاصم 
. فقال هلا: ما لك؟ فقالت: يا أمري املؤمنني اشـرتيت من هـذا متراً بدرهم  رجـالً متـاراً
وخـرج أسـفله ردياً ليس مثل الـذي رأيت. قال: فقـال: ردّ عليها، فأبـى، حتى قاهلا 

ثالثاً، فأبى، فعاله بالدرة حتى ردّ عليها. وكان يكره أن جيلل التمر»(٢).
لكـن ال خيفـى أهنام مل يتضمنا عنوان الغش، بل املسـتفاد منهام ثبوت اخليار مع 
ظهـور حـال املبيع عـىل خالف ما يتوقعه املشـرتي مطلقاً وإن مل يكن األمـر مبنياً عىل 
الغش والتدليس، وإنام حصل الذي حصل صدفة، أو ألنه مقتىض طبيعة السلعة، كام 

هو ظاهر األول.
إال أن يقال: املناسـبات االرتكازية تقيض بـأن حكم األصحاب بثبوت اخليار 
مـع الغـش يبتني عـىل اإلرفاق باملشـرتي، ال عىل عقوبـة البايع، وذلـك يقتيض إلغاء 
خصوصيـة الغـش يف كالمهم، وعمـوم اخليار جلميع موارد ظهـور املبيع عىل خالف 
ما يتوقعه املشـرتي وإن مل يكن مبنياً عىل الغش، كام هو املسـتفاد من احلديثني، فمفاد 
احلديثني مطابق حلكمهم بثبوت اخليار من هذه اجلهة، ال أعم منه. وعىل كل حال فهام 

صاحلان لالستدالل يف املقام.
نعـم ال ينهـض احلديثان بإثبات سـببية الغـش أو ظهور املبيع عـىل خالف ما 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٧ من أبواب أحكام العيوب حديث:١، ٢.

لكـن يثبت اخليار للمغشـوش(١). إال يف بيع املطيل بامء الذهب أو الفضة، 
٢٤٥ ........................................................................... ال تفسد املعاملة بالغش
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يتوقعه املشـرتي للخيار عىل اإلطالق، بحيث يكون اخليار املذكور خياراً مسـتقالً يف 
قبـال اخليـارات املعهـودة، لعدم التعرض فيهـام ملالك اخليار يف موردمهـا. كام ال جمال 
إلثبـات ذلك من طريق آخـر، كارتكاز معاميل أو غريه، لعدم وضوح يشء من ذلك. 
وجمـرد احلكـم يف احلديثـني بثبـوت اخليـار يف موردمهـا ال يقتضيـه، لقـرب كونه من 

صغريات خيار ختلف الوصف املذكور يف حمله.
فإن الظاهر أن املعيار فيه الوصف الذي يبتني عليه العقد، إما ألخذه يف العقد 
، كبيـع العبـد عىل أنـه كاتب والثـوب عىل أنه جديـد، أو السـتفادة أخذه من  رصحيـاً
القرائـن املحيطة بالعقد، سـواءً كانـت ارتكازية عامةـ  كوصف السـالمةـ  أم خاصة 

لظهور احلال املستفاد من خصوصية السوق أو البايع أو العني أو غري ذلك.
ومن الظاهر رشاء زقّ الزيت الذي تضمنه صحيح ميرس ظاهر بدواً يف فرض 
ـ  وهو الكدر الراسب يف أسفلهـ  وال خيرج عن  صالحه بتاممه وعدم كون بعضه دردياً
الظهور املذكور إال بالقرينة، وهي علم املشرتي بوجود ذلك يف الزيت. وكذلك رشاء 
التمـر الـذي جيلله اجليد ظاهر يف فـرض كونه بتاممه جيداً، فظهـور املبيع عىل خالف 

ذلك موجب خليار ختلف الوصف.
أمـا لو مل يكن الغش بنحو يوجب ابتناء العقـد عىل الوصف املفقود فال طريق 
إلثبـات اخليـار. كام لو خدع البايع املشـرتي بتوقـع خاصية يف السـلعة مرغوب فيها 

توقعاً اجتهادياً من دون تعهد هبا، بحيث يبتني البيع عليها.
وأظهر من ذلك ما إذا كان الغاش أجنبياً عن املعاملة، حيث ال إشـكال حينئذ 
يف عدم ابتناء البيع عىل الوصف الذي يتحقق به الغش بعد أن كان الغاش غري البايع. 
مـن دون فـرق بني املواطأة مع البايع وعدمها، ألن املواطـأة بينهام ال دخل هلا بتحديد 
خصوصيـات البيـع الواقـع بني البايع واملشـرتي. ومنه ما سـبق من الغـش احلاصل 

بالنجش.
نعم إذا صادف حصول سبب آخر للخيارـ  كخيار احليوان يف األيام الثالثةـ  فال 



إشكال يف ثبوته به، عمالً بعموم دليله. كام ال إشكال يف سقوطه مع حصول املسقط له
ـ كإسـقاط اخليـار اخلاصـ  عمالً بعموم دليل املسـقط املذكـور، من دون خصوصية 

للمقام متنع من سقوط اخليار فيه بحصول ذلك املسقط.
(١) وتوضيح ذلك: أن العنوان املأخوذ يف املبيع اخلارجي: تارة: يكون مقوماً 
. وأخر: يكون وصفـاً زائداً عىل املوضـوع مرغوباً فيه، بحيث  ملوضـوع البيـع عرفاً
يبتنـي عليـه البيـع. وثالثة: يكـون وصفاً مقارنـاً ال دخل لـه يف البيـع، مل يذكر لكونه 

مرغوباً فيه، بل ملجرد اعتقاد وجوده واتصافه به.
، بل هو كسـائر االعتقادات  والظاهر أنه ال أثر لتخلف الثالث عىل البيع أصالً

املقارنة اخلاطئة، كاالعتقاد بطلوع الشمس ونزول املطر.
كـام أن ختلـف الثاين ال يقتيض بطالن البيع بعد سـالمة موضوعـه، بل غاية ما 

. يقتضيه هو خيار ختلف الوصف الذي سبق الكالم فيه آنفاً
أما ختلف األول فهو يوجب بطالن البيع، ألن البيع وإن تعلق باألمر اخلارجي 
إال أن العنـوان املأخـوذ فيه إذا كان مقوماً للمبيع عرفـاً فتخلفه موجب لتخلف املبيع 
عرفـاً وإن كان حمفوظـاً صـورة، فإذا رأ رجل عند آخر متثال فـرس أو بقرة أو محاراً 
وختيله فرساً حقيقياً، فقال: بعني هذا الفرس، فباعه إياه عىل ذلك فال جمال للبناء عىل 
صحـة البيع املذكور بلحاظ حفظ موضوعه، وهو األمر املشـار إليـه، بل يتعني البناء 
تخلفـه راجع إىل عدم حتقق  عـىل بطالنـه، لكون عنوان الفرس مقومـاً للمبيع عرفاً، فَ

املبيع ووقوع البيع بال موضوع فيبطل.
بـل يتعـني البطالن حتى لو مل يؤخذ العنوان يف املبيـع، بل صادف اعتقادمها له 
عىل خالف واقعه، ألن تعيني موضوع البيع تابع للقصد، فمع قصد موضوع ال واقع 

فإنـه يبطل فيه البيع، وحيرم الثمن عىل البايع. وكذا أمثاله مما كان الغش فيه 
موجباً الختالف اجلنس(١).
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. له مل يسلم البيع بعد كون املقصود مقوماً للمبيع عرفاً
بـل يكفي يف بطالن البيع قصد أحدمهـا له عىل خالف واقعه إذا كان ما قصده 

مقوماً للمبيع عرفاً، العتبار اتفاق املتعاقدين عىل العقد الواحد بجميع أركانه.
نعـم الظاهـر عدم اطراد تقوم املوضوع باجلنس، بـل خيتلف باختالف البيوع: 
فتـارة: يكون املقوم للموضوع هو العنوان املنتزع من اجلنس، كاملثال املتقدم، وكام لو 
أراد الشخص أن يشرتي ذهباً أو فضة ليصوغهام، أو صوفاً ليغزله، أو حنطة ليطحنها، 

أو عنباً أو متراً أو نحو ذلك.
وأخـر: يكـون املقـوم للموضوع هو العنـوان املنتـزع من اهليئـة والصورة، 
ويكـون اجلنـس أمـراً زائداً عليـه مرغوباً فيه أو جمرد مقارن له، كام لو اشـرت سـاعة 
عقارهبـا مـن ذهـب، أو عباءة من صـوف، أو قميصاً مـن قطن، أو خبـزاً من حنطة، 
أو عصـري عنب معلـب، أو نحو ذلك. فإن الظاهر عدم تقـوم املوضوع يف مجيع ذلك 
باجلنس، بل ليس اجلنس إال وصفاً يبتني عليه البيع، أو مقارناً له ال غري، واملقوم للبيع 

هو العنوان املنتزع من اهليئة.
ومن ثم يبطل البيع لو انكشـف أن املبيع قيـاس درجة حرارة عقاربه ذهب أو 
فضة بدل السـاعة، أو طاقة صوف بدل العباءة، أو منديالً من قطن بدل القميص، أو 
دقيق حنطة بدالً من اخلبز، أو عنباً معلباً بدل العصري. وال يبطل البيع لو ظهر أن املبيع 
سـاعة عقارهبا نحاس بدل الذهب، أو عباءة أو قميصاً من املواد املشـاهبة للصوف أو 
القطن، أو خبزاً من ذرة أو خملوط هبا بدالً من احلنطة، أو عصرياً يشـبه عصري العنب 

أو نحو ذلك. 
هـذا وربـام يكون كل من العنوان املنتزع من اجلنـس والعنوان املنتزع من اهليئة 
والصورة مقوماً للبيع، حيث يكون ختلفه موجباً لبطالنه. وال ضابط جلميع ذلك، بل 
خيتلف باختالف اخلصوصيات والظروف املحيطة بالبيع. واملرجع يف تشخيص ذلك 

هو العرف بعد اإلطالع عليها. وربام يلتبس األمر يف بعض املوارد، فيتعني التوقف.



بقـي يشء. وهـو أنه حيث سـبق بطالن البيع مع عدم سـالمة العنـوان املقوم 
للمبيع، فلو فرض عدم سالمته يف بعض املبيع يتعني تبعض الصفقة، لبطالن البيع فيه 
ويف مـا يقابله من الثمن وصحته يف الباقي. غايـة األمر أنه يثبت خيار تبعض الصفقة 

لكل من البايع واملشرتي، كام رصح بذلك شيخنا األعظمP وغريه.
A قـىض يف رجل  لكـن يف موثـق السـكوين عـن جعفر عـن أبيـه: «أن علياً
اشـرت من رجـل عكة فيها سـمن احتكرهـا حكرة، فوجـد فيها ربّـاً، فخاصمه إىل 
. فقال لـه الرجل: إنام بعته منك عـيلA. فقال له عيلA: لك بكيل الرب سـمناً
»(٢). ومقتضاه  اً حكرة(١). فقال له عيلA: إنام اشـرت منك سمناً، ومل يشرت منك ربّ
صحـة البيـع بتـامم الثمن ووجوب إمتـام ما نقص مـن املبيع من جنسـه. وهو خمالف 

للقاعدة بعد كون املبيع خارجياً، كام يظهر من املوثق.
وربـام حيمـل: تارة: عـىل كون املبيـع كلياً، وهـو عكة من سـمن، حيث يتعني 
تسـليم عكة تامـة ولو بتتميم العكـة الناقصة. وأخر: عىل بيان حـلّ عريف من أجل 
تصحيح أخذ متام الثمن. والسـيام مع صعوبة تشـخيص نسـبة مقدار الرب ملجموع 
العكـة ليمكـن اسـرتجاع مـا يناسـبها مـن الثمن، حيـث يظهر مـن املوثق كـون بيع

. العكة جزافاً
لكـن األول بعيد جداً عن لسـان املوثق. ولعل األقرب الثـاين. وإال فاخلروج 
. والسيام بعد وروده يف قصة خاصة ال إطالق  باملوثق عن مقتىض القاعدة صعب جداً
هلـا. ومع عدم اإلشـارة يف صحيح ميرس املتقدم لذلك مع مشـاهبته لـه مورداً واألمر 
حمتـاج ملزيد من التأمـل. ويأيت ما يتعلق باملقام يف املسـألة الثالثة من الفصل الثالث يف 

رشوط العوضني إن شاء اهللا تعاىل.
ر  (١) قال يف لسان العرب: «ويف احلديث: من احتكر طعاماً فهو كذا. أي اشرتاه وحبسه ليقل فيغلو. واحلكُ
رة االسم منه. ومنه احلديث: أنه هنى عن احلكرة. ومنه حديث: عثامن: أنه كان يشرتي حكرة. أي  واحلكُ

. وأصل احلكرة اجلمع واإلمساك». مجلة. وقيل: جزافاً
(٢) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٧ من أبواب أحكام العيوب حديث:٣.
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ثـم إن مـا ذكرنا من تبعض الصفقة إنـام يتم فيام إذا كان ملخالـف اجلنس املبيع 
وجود متميز يف مقابل اجلنس املبيع، كالربّ يف مورد املوثق، وعدل الشـعري يف ضمن 
أعـدال احلنطة والدرهم يف ضمن الدنانري، أمـا إذا كان منبثاً يف املبيع، بحيث ال يتميز 
عنـه عرفـاً، كخليـط النحاس يف الذهـب والفضة، واملاء املشـوب يف اللبـن والرتاب 
املخلـوط يف احلنطـة ودقيق الشـعري املمـزوج يف دقيقها فهو عرفاً من سـنخ العيب يف 
املبيـع يثبـت به اخليار يف البيع مجلـة، وال يوجب بطالن البيع فيـام يقابله، ليثبت خيار 

تبعض الصفقة.
(١) ال خيفـى أن الفرض املذكور مسـتلزم لعدم صحـة اإلجارة، ألن موضوع 
اإلجارة ملا كان هو العبادة التي يتقرب هبا بلحاظ مرشوعيتها، ففرض عدم مرشوعيتها 
إال مـع املجانيـة مسـتلزم لتعذر العمـل املسـتأجر عليه، املسـتلزم لبطـالن اإلجارة. 
فالكرب التي ذكرهاP أشـبه بالقضية بـرشط املحمول التي ال ينبغي التعرض هلا، 

بل لصغرياهتا، كام يظهر منهP االهتامم بذلك يف بقية كالمه.
أمـا املذكور يف كالم األصحـابM فهو حرمة اإلجارة عىل الواجبات وإن 

مل تكن عبادات، بل حرمة التكسب هبا الشامل ملثل اجلعالة. 
قـال يف الرشايع يف بيان ما حيرم التكسـب به: «اخلامس: ما جيب عىل اإلنسـان 
فعله، كتغسـيل املوتـى وتكفينهم ودفنهم». ويف اجلواهر: «بـال خالف معتد به أجده 

فيه... ويف املحكي عن جممع الربهان: كأن دليله اإلمجاع».
وقال شيخنا األعظمP: «والظاهر أن نسبته إىل الشهرة يف املسالك يف مقابل 
قـول السـيد املخالف يف وجوب جتهيز امليت عىل غري الـويل، ال يف حرمة أخذ األجرة 
عىل تقدير الوجوب عليه. ويف جامع املقاصد اإلمجاع عىل عدم جواز أخذ األجرة عىل 

(مسألة ٢٨): ال تصح اإلجارة عىل العبادات التي ال ترشع إال أن يفعلها 
(١)، واجبة كانت أو مستحبة، عينية كانت أو كفائية، األجري عن نفسه جماناً



تعليـم صيغـة النكاح أو إلقائها عىل املتعاقدين. انتهـى. وكأنه ملثل هذا ونحوه ذكر يف 
الرياض أن عىل هذا احلكم اإلمجاع يف كالم مجاعة...».

هذا وقد قال شيخنا األعظمP: «واعلم أن موضوع هذه املسألة ما إذا كان 
الواجـب عـىل العامل منفعة تعـود إىل من يبذل بإزائـه املال، كام لـو كان كفائياً وأراد 
سـقوطه منـه، أو عينياً عىل العامـل ورجع نفعه منه إىل باذل املـال، كالقضاء للمدعي 

 . إذا وجب عيناً
وبعبارة أخر: مورد الكالم ما لو فرض مسـتحباً جلاز االسـتئجار عليه، ألن 
الكالم يف كون جمرد الوجوب عىل الشـخص مانعـاً من أخذ األجرة عليه، فمثل فعل 
الشـخص صـالة الظهر عن نفسـه ال جيوز أخذ األجـرة عليه، ال لوجوهبـا، بل لعدم 

وصول عوض املال إىل باذله، فإن النافلة أيضاً كذلك...».
لكـن ما ذكره من لـزوم حصول نفع العمل املسـتأجر عليه للبـاذل غري ظاهر 
الوجه، بل اإلجارة إنام تقتيض متلك املستأجر للعمل، فإن اعترب كون باذل األجرة هو 
املسـتأجر كان الباذل هو املالك للعمل وإن مل يعد نفعه له، وإن مل يعترب ذلك ـ كام هو 

غري بعيد ـ مل يعترب ملكية للباذل للعمل، فضالً عن انتفاعه به.
بـل ال مانع مـن انحصار منفعته باألجري، كام لو اسـتؤجر عـىل خياطة الثوب 
مـن أجل انتفاعه به بنفسـه بإتقـان مهنة اخلياطة، أو االنتفاع بالثـوب املخيط، وكام لو 
استؤجر يف املقام عىل أداء صالة الظهر عن نفسه من أجل براءة ذمته وأمنه من عقاب 

تارك الصالة.
ودعـو: أن بذل الشـخص للامل يف مقابل العمل مـن دون أن يعود نفعه إليه 
سفهي ال تصح معه املعاملة. مدفوعة بأنه يكفي يف رفع السفه تعلق الغرض العقالئي 
باملعاملـة ولـو مثل نفع األجري هبا. مع أن كون املعاملة سـفهية ال يوجب بطالهنا، كام 

تقدم التعرض لذلك يف أوائل املسألة الرابعة.
ومن ثم ال يتم ما ذكرهP. ويتعني النظر يف وجه كرب حرمة بطالن اإلجارة 

اإلجارة عىل الواجبات............................................................................ ٢٥١
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عىل الواجبات. وقد استدل عليها بوجوه:
 .Pاألول: اإلمجاع املدعى الذي تقدم التعرض له من شيخنا األعظم

وفيـه: أنـه ال جمـال للتعويـل عليه بعـد عـدم التعـرض للكرب املذكـورة يف 
النصـوص، ليمكـن معرفـة رأي أصحاب األئمـةG ورواة أحاديثهم مـن روايتها 
 ،عىل تدوين الفتاو وتدوينها يف كتبهم، وإنام ذكر يف كتب املتأخرين عنهم ممن جر
حيـث حيتمـل اعتامدهـم يف الكلية املذكورة عـىل النهي يف بعض النصـوص عن أخذ 
األجـرة عىل بعـض الواجبـات، كتعليم القـرآن، أو عىل بعـض الوجـوه االعتبارية. 
والسـيام مع شـدة اضطراب كلامهتـم يف الصغريـات والتفاصيل، كام ذكـر مجلة منها 

.Pشيخنا األعظم
 Pالثاين: أن املنافاة بني صفة الوجوب والتملك ذاتية، ملا ذكره كاشف الغطاء

. من أن اململوك واملستحق ال يملك وال يستحق ثانياً
: أنه خيتص بالتكسـب باإلجارة املوجبة لتملك العمل عىل األجري،  وفيه: أوالً
دون التكسب باجلعالة املوجبة لضامن أجر العمل عىل اجلاعل من دون أن يملكه عىل 

من يقوم به.
: أن التكليـف بالـيشء رشعـاً ال يوجب اسـتحقاقه هللا تعـاىل عىل نحو  وثانيـاً
استحقاق العمل املستأجر عليه، بل استحقاق العمل املستأجر عليه وملكية املستأجر 
له من سـنخ الوضع للمباين للتكليف سـنخاً، فال حمذور يف اجتامعهام يف يشء واحد، 

. وليس هو كاجتامع امللكيتني املمتنع عرفاً
نعم إذا كان التكليف رشعاً مرتتباً عىل اسـتحقاق الفعل وملكيته وضعاً امتنع 
التكسـب باإلجارة عليه، كام لو اسـتؤجر عىل عمل فوجب عليه أداؤه رشعاً، فإنه ال 
تصـح اإلجارة عـىل أدائه، ألن أداءه عني فعله املفروض كونه مملوكاً للمسـتأجر، فال 
. بل ال يمكن التكسـب بـه حتى بنحو اجلعالـة، ألن اجلعل من  يملـك باإلجـارة ثانياً
سـنخ العـوض للعمل، فال يسـتحقه العامل بعـد أن مل يكن مالكاً للعمـل، بل مالكه 



املستأجر األول.
لكن ذلك ال جيري يف غري ملكية العمل من موارد احلق الثابت للغري، فلو كان 
الشـخص قد اسـتوىل عىل عني مملوكة لغريه غصباً، فإن مالكها وإن كان يستحق عليه 
تسـليمها، بحيث له املطالبة بذلك، كام يطالب بالعمل املسـتأجر عليه وبالرشط الذي 
أخذه يف عقد الزم، إال أنه ال يملك التسليم املذكور بل يملك العني فقط، ولذا يمكن 
اسـتحقاقه الفعل بسـبب آخر كالرشط، فيتأكد االستحقاق املذكور، بخالف امللكية، 
فإهنا تستند للسبب األول وال يمكن تأكدها بتعدد السبب. وحينئذٍ فتمليكه لشخص 

ثالث باألجرة ال يستلزم اجتامع ملكيتني عىل مملوك واحد.
وأظهر من ذلك ما إذا أوجب الفعل تكليفاً من دون اسـتحقاق، كام إذا حلف 
أن يعطـي زيـداً ثوباً، فإن الثوب ال يكون مملوكاً لزيد، وال يسـتحق أخذه وإن وجب 
إعطـاءه لـه رشعاً، تبعـاً لوجوب الوفاء باليمـني، ولذا ليس له املطالبـة به، وال يكون 
حبسـه اعتداء عليه، بل يكـون متمحضاً يف خمالفة التكليـف الرشعي. وكذا احلال يف 
مجيـع مـوارد التكليف الرشعي املحض. ومن ثم ال يلـزم من متليك العمل املكلف به 

للغري باإلجارة اجتامع مالكيتني عىل مملوك واحد.
الثالث: ما ذكره هوP أيضاً يف رشحه املذكور من أن املسـتأجر مسـلط عىل 
العمـل املسـتأجر عليه، عىل نحو سـلطنة املالـك عىل ملكه، فله وجـوده وعدمه، وله 

اإلبراء واإلقالة والتأجيل، وذلك ممتنع يف الواجب، ألنه البد من حصوله يف وقته.
وفيه ـ مع اختصاصه أيضاً بالتكسـب باإلجـارة، دون مثل اجلعالة ـ: أن قدرة 
املسـتأجر عىل العمل املسـتأجر عليه إنام هي بمعنى سـلطنته عىل املطالبة به وعدمها، 
وهي ممكنة يف الواجب، وليسـت هي بمعنى سلطنته عىل إلزام األجري بالقيام بالعمل 
وبرتكه، لتمتنع يف الواجب، لعدم سـلطنة أحـد عىل اإللزام برتكه، إذ ال ريب يف عدم 

سلطنة املستأجر عىل إلزام األجري برتك العمل.
كـام أن قدرته عىل اإلبراء واإلقالة إنام تقتيض إسـقاط حقـه من حيثية اإلجارة 
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بحيـث ترتفـع ملكيته للعمـل، وهو ممكن يف الواجـب أيضاً وإن مل يسـقط من حيثية 
التكليف من قِبَل الشارع األقدس.

وأمـا التأجيـل فإنام يكون مسـلطاً عليه إذا ريض األجـري ومل يرتفع به موضوع 
العمل املسـتأجر عليه، وإال امتنع التأجيل إال أن يرجع لإلبراء، كام إذا اسـتأجره عىل 
أن خيدم زيداً عند نزوله ضيفاً عنده، فنزل زيد ضيفاً عنده وأذن لألجري يف عدم املبادرة 

خلدمته حتى يسافر.
ويف املقام حيث كان موضوع اإلجارة هو العمل املرشوع يف وقته فالتأجيل فيه 
إن أخرجه عن كونه مرشوعاً لعدم مرشوعية قضائه ارتفع به موضوع العمل املستأجر 
عليه، ويرجع لإلبراء الذي تقدم إمكانه يف الواجب، وأنه يسـقط به حق املسـتأجر يف 
. وإن مل خيرجه التأجيل عـن كونه مرشوعاً،  العمـل، وإن مل يسـقط التكليف بـه رشعاً
ملرشوعية قضائه فقد ذكرنا أنه ليس له تأجيله إال برضا املسـتأجر، وليس له الرضا يف 

املقام بعد فرض وجوب املبادرة للعمل.
الرابع: ما ذكره أيضاً من أنه البد يف صحة اإلجارة من قدرة األجري عىل تسليم 
العمـل املسـتأجر عليه. وكأنه ألن القدرة عليه ال تكـون إال بالقدرة عىل فعله وتركه، 

وذلك ال يتم يف الواجب، للزوم حصوله عىل كل حال. 
: أنه إن  وفيـهـ  مع أنه كسـابقيه خمتص بالتكسـب باإلجارة دون مثـل اجلعالةـ 
أريـد بالقـدرة عىل التسـليم القدرة اخلارجية فهـي حاصلة يف املقـام، ولوالها المتنع 
. وإن أريد هبا التخيري عقالً بني الفعل والرتك الذي يرتفع بالوجوب  الوجـوب رشعاً

.فاعتباره يف اإلجارة أول الكالم، وهو عني الدعو
ودعـو: أنـه مع الوجـوب يكون الفعل امتثـاالً له راجعاً هللا تعاىل، ال مسـلامً 

للمستأجر. 
مدفوعـة بـأن رجوعه هللا تعـاىل بلحـاظ امتثال أمره به، وتسـليمه للمسـتأجر 
بلحاظ كونه حمققاً ملوضوع اإلجارة، ومها خمتلفان سـنخاً، والتنايف بينهام أول الكالم، 



وال ينهض الوجه املتقدم بإثباته.
اخلامس: ما ذكره بعض األعاظمP من أن العمل إنام يعوض صاحبه باملال 
إذا كان مالكاً له، بأن ال يكون مسلوب االختيار بإجياب أو حتريم رشعي، ألنه إذا كان 
واجبـاً عليه فال يقـدر عىل تركه، وإذا كان حمرماً فال يقدر عـىل فعله، ويعترب يف صحة 

املعاملة عىل العمل كون فعله وتركه حتت سلطنته واختياره.
وفيـه: أنه إن أريد بملكيته للعمل االعتبارية فاحلر ال يملك عمل نفسـه، وإنام 
هـو مسـلط عىل متليكه. نعم البـد يف ذلك من عدم كونه مملـوكاً عليه، المتناع اجتامع 
امللكيتني عىل أمر واحد. لكن سبق يف جواب الوجه األول أن وجوب العمل عليه ال 

يرجع إىل كونه مملوكاً عليه.
وإن أريـد بملكيتـه لـه سـلطنته وقدرتـه عليـه، فالقـدرة اخلارجيـة ال ترتفـع 
بالوجوب، واعتبار ما زاد عليها مما يرتفع بالوجوب عني الدعو، وال ينهض بإثباته 

الوجه املذكور. وقد تقدم يف دفع الوجه الثالث والرابع ما ينفع يف املقام.
P من أنه يعترب يف العمل املسـتأجر عليه أن يقع  السـادس: ما ذكره هو أيضاً

للمستأجر، ومع فرض عدم قبول العمل للنيابة ال يقع للمستأجر.
وفيـه: أنه إن أريد بوقوعه للمسـتأجر أن يكون امتثـاالً لألمر املتوجه إليه، فال 
دليـل عـىل اعتباره يف اإلجارة، بل ال إشـكال يف عدم اعتباره، ولذا يصح االسـتئجار 
عىل األعامل التي ليسـت مورداً لالمتثال، كاخلياطة والنسـاجة. وإن أريد به أنه يكون 
مملـوكاً للمسـتأجر فـال دليل عـىل امتناعه يف ما ال يقبـل النيابة، غايته أنـه يلزم امتثال 

األجري بعمل مملوك للمستأجر، ومل يتضح من هذا الوجه امتناع ذلك.
نعـم إذا قـام الدليل عـىل اعتبـار املجانية يف املكلـف به فال إشـكال يف بطالن 

اإلجارة، كام سبق، وهو خارج عن حمل الكالم.
السـابع: مـا ذكره شـيخنا األعظمP من أن أخذ األجرة عـىل الواجب أكل 
للامل بالباطل، قالP: «ألن عمله هذا ال يكون حمرتماً، ألن استيفاءه منه ال يتوقف 
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عىل طيب نفسه، ألنه يقهر عليه مع عدم طيب النفس واالمتناع». 
لكن املراد بسقوط حرمة العمل إن كان سقوطه عن املالية. فهو ممنوع، إلناطة 
املاليـة بتنافس العقـالء، وال يمنع منه الوجوب رشعاً مع إمـكان املعصية، وإنام يمنع 
منه وجوب الوجود خارجاً، بحيث ال يمكن التخلف. عىل أنه سبق يف املسألة الثالثة 

املنع من اعتبار املالية يف املعاوضة.
، فهو مال  وإن كان املـراد بسـقوط حرمـة العمل عـدم احرتامه وإن كان مـاالً
مهـدور نظـري آالت اللهو واألصنام والصلبان ونحوها ممـا ال حرمة هلا، حيث جيوز، 

بل قد جيب إتالفها ولو بتغيري هيئتها من دون ضامن.
ففيه: أن القهر عليه مع عدم طيب نفسـه إنام هو بمعنى إلزام الشـارع به تكليفاً 
أو بمعنـى جواز قهـر الغري له عليه لو امتنع منه من باب األمـر باملعروف والنهي عن 

املنكر، وكال األمرين ال يقتيض سقوط حرمته باملعنى املذكور.
نعـم مـا ذكـره شـيخنا األعظـمP يف تقريـب كونه مـن أكل املـال بالباطل 
يبتنـي عـىل كـون املراد به أكله يف مقابل مـا ال مالية له أو ما ال حرمة له، وقد سـبق يف 
أواخر املسـألة الرابعة املنع من ذلك، وتقريب كون املراد به أكله باألسـباب والوجوه 
املستنكرة. وحينئذٍ فالظاهر صدقه يف املقام، ألن وجوب اليشء رشعاً يوجب ارتكازاً 

استنكار أكل املال يف مقابله، كام يشهد به أدنى تأمل يف املرتكزات. 
بل ال خيتص األمر بالوجوب الرشعي، وإنام يعم كل تكليف يلزم امتثاله، فإن 
لزوم الفعل عىل اإلنسـان يوجب ارتكازاً اسـتنكاراً أكل املال يف مقابله، بحيث يكون 

املال مأكوالً بالباطل.
غايتـه أن لـزوم امتثـال التكليف خيتلف باختـالف األعـراف واألنظار، فكل 
آمر ير لنفسـه احلق يف األمر واإللزام يسـتنكر أكل املال يف مقابل ما يلزم به شـارعاً 
 لزوم امتثال أمر أي شـخص ير كان أو سـلطاناً أو غريمها. كام أن كل شـخص ير
اسـتنكار أكل املال يف مقابل ما يأمر به ذلك الشـخص، واالختالف يف ذلك ال يكون 



إال لالختالف يف لزوم امتثال األمر، فالشارع األقدس حيث ال ير لزوم امتثال أمر 
السلطان اجلائر ال يستنكر التكسب بام يأمر به. كام أن العرف، إذا مل يدرك لزوم امتثال 

األمر الرشعي ال يستنكر التكسب بام يأمر به.
ولذا ال يظن بأحد التوقف يف حرمة أكل املال يف مقابل تسليم األعيان اململوكة 
ألصحاهبا، أو يف مقابل وفاء الديون التي انشـغلت هبا الذمم، مع أنه سـبق يف جواب 
الوجه األول أن اململوك للغري هو األعيان اخلارجية أو الذمية بنفسها، وليس تسليمها 

إال واجباً تكليفاً، ملنافاته لسلطنتهم عليها.
وكـذا احلال يف بقية الواجبات التوصلية كاإلنفاق عىل من جيب اإلنفاق عليه، 
وجتنـب عقوق الوالدين وقطيعة الرحم، ورد السـالم، والوفـاء باليمني والعهد حتى 
لـو تعلـق بالغري كام لو حلف أو عاهـد اهللا تعاىل أن يعطي زيداً دينـاراً، حيث ال جمال 
لدعو اسـتحقاق زيد عىل احلالف أو املعاهد شيئاً، فضالً عن ملكيته له. كام ال جمال 
لدعـو ملكيـة اهللا تعـاىل العمـل فيهام، وإن قيل بذلـك يف النذر. ومـع ذلك ال جمال 
ألخـذ املال يف مقابل ذلـك. وأظهر من ذلـك الواجبات التعبديـة كالصالة والصيام 

واحلج وغريها.
وأما ما يظهر من سيدنا املصنفP وغريه من أن امتناع التكسب بالواجبات 

. املذكورة إنام هو لثبوت عدم مرشوعيتها إال إذا أتى هبا املكلف هبا عن نفسه جماناً
فيندفـع بأنه ال منشـأ لثبوت عـدم مرشوعيتها حينئـذٍ بعد إطـالق أدلتها، إال 
مـا ذكرنا من اسـتنكار التكسـب هبـا ارتكازاً بعـد وجوهبا، املوجب لكـون أكل املال 
يف مقابلهـا أكالً لـه بالباطل. ولـذا ال يتوقف املترشعة بمرتكزاهتم من منع التكسـب 
بالواجبات التعبدية وغريها عىل ثبوت عدم مرشوعية التكسب هبا من دليل خاص.

إن قلـت: لـو كان املنع مـن التكسـب بالواجبات لوجوهبا الختـص املنع هبا، 
ومل جير يف املسـتحبات، كالنوافل الرواتب، مع أنه ال إشـكال يف عدم جواز التكسـب 
. ومـا ذلـك إال لكون منشـأ املنـع من التكسـب أمـراً آخر غـري الوجوب،  هبـا أيضـاً

اإلجارة عىل الواجبات............................................................................ ٢٥٧



.............................................................. مصباح املنهاج ـ كتاب التجارة / ج١ ٢٥٨

وهـو عـدم مرشوعيـة الفعل إال إذا وقـع جماناً، حيـث يمكن أن حيرز ذلـك الواجب
. واملستحب معاً

قلـت: كام يمنـع الوجوب ارتكازاً من التكسـب بالواجب، كذلك يمنع قصد 
االمتثـال بالفعـل من التكسـب به، من دون فـرق بني كون اآلمر هو الشـارع وغريه، 
فكل مأمور بيشء من قبل الشـارع أو السـلطان أو األب أو غريهم ال يستطيع اإلتيان 
بـه امتثـاالً لألمر ـ بحيث يكون فعله حمسـوباً عىل اآلمر، ومتقرباً بـه إليه ـ إذا كان قد 
أتـى به متكسـباً به بإجـارة أو جعالة أو غريمها، بحيث يكون العمـل لباذل املال، ويف 

مقابل ماله.
إن قلت: إن كان املنع بسبب منافاة قصد أخذ األجرة للتقرب املعترب يف العبادة 
فمن املعلوم أن قصد الدواعي غري القربية إنام ينايف التقرب املعترب يف العبادة إذا مل يكن 
، أما مع صلوحه للداعوية استقالالً فانضامم  الداعي القريب صاحلاً للداعوية استقالالً

غريه من القصود ال يمنع من مقربيته بالنحو املعترب فيها.
مضافاً إىل أن التكسب بالعمل إنام يتوقف عىل قصد أخذ األجرة عليه، إذا كان 
موضوع التكسـب هو العمل الكيل ـ كام يف اجلعالة وبعض أقسـام اإلجارة ـ حيث ال 
ينطبـق عىل فعل املكلـف اخلارجي الذي يكون مـورداً للتقـرب إال إذا جاء به بقصد 
حتقيـق العمـل الكيل املذكور املسـتلزم لنية اسـتحقاق األجرة به. بخـالف ما إذا كان 
موضوع اإلجارة هو عمل املكلف اخلارجي، كام لو اسـتأجره عىل أن تكون له منفعته 
يوم اجلمعة، فإن املسـتأجر عليه ينطبق عىل فعل املكلف حينئذٍ قهراً عليه ولو مل ينو به 

الوفاء باإلجارة واستحقاق األجرة.
قلت: مانعية التكسـب من قصد االمتثال والتقرب ليست بلحاظ مانعية قصد 
األجـرة مـن التقـرب، ليجري ما سـبق، فـإن ذلك ال خيتـص باألجرة التـي هي حمل 
الكالم، بل جيري يف كل نفع يرتتب عىل العمل ويصلح أن يكون داعياً له، كام لو علم 
املتقرب بأن شـخصاً ما سـوف يدفع له جائزة عىل عمله تشجيعاً له من دون أن تكون 



أجرة له أوعوضاً عنه.
وإنـام تبتني مانعية التكسـب بالعمـل من التقرب به عـىل أن موضوع االمتثال 
والتقـرب هو العمـل الذي يؤيت به ألجل اآلمـر الذي يتقرب به بامتثـال أمره، وهذا 
املعنـى ال يتحقـق ارتكازاً يف العمل املقابل باملال الذي يكـون مملوكاً لباذل املال بمثل 
اإلجارة، أو ماتياً به له يف قبال ماله يف مثل اجلعالة، إلباء املرتكزات العرفية من التقرب 

واالمتثال بالعمل الذي يقع لغري املتقرب له الذي يراد امتثال أمره.
فكـام يمكـن للمكلف التقرب بعمل غريه إذا وقع لـه بإجارة أو تربع فيام يقبل 
النيابـة كذلـك ليـس له التقـرب بعمل نفسـه إذا مل يقع له، بـل وقع لغـريه بإجارة أو 

جعالة.
وأدنى تأمل يف املرتكزات العرفية يوجب وضوح ذلك. ولذا ال يتوقف العرف 
وال املترشعـة يف امتناع التكسـب بالعبادات الواجبة أو املسـتحبة مـن دون حاجة إىل 
ما ذكره سـيدنا املصنفP مـن قيام الدليل اخلاص عىل عـدم مرشوعية العبادة إال 
. وإال فال منشـأ للبناء عىل ذلك غري االرتـكاز املذكور، عىل ما أرشنا إذا وقعـت جمانـاً

. إليه آنفاً
وباجلملـة: يف املقـام كربيـان: األوىل: التكسـب بالواجـب. الثانيـة: امتنـاع 
التقـرب بام يتكسـب بـه، بحيث يقـع العمل املتقـرب به لبـاذل املال يف مقابـل ماله. 
. وينفـرد األول يف الواجبات التوصلية،  وحمـل الكالم فعـالً األول، والثاين يذكر تبعاً
والثاين يف املسـتحبات التعبدية، وجيتمعان يف العبـادات الواجبة، فيتأكد فيها املنع من

التكسب هبا.
وربام ترجع الكربيان إىل أمر واحد. وهو أن أمر املكلف بالعمل إلزامياً كان أو 
استحبابياً يقتيض إتيانه بنحو يقع امتثاالً منه لألمر، ال بمعنى قصد ذلك منه، ليختص 
باألمـر التعبـدي، بل بمعنى جمرد القيام بمقتىض األمـر وموافقته، وذلك يقتيض عدم 

وقوع العمل منه للغري، ألن ما يقع من عمل اإلنسان لغريهـ  بإجارة أو جعالة أو تربعـ 
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ال يقع امتثاالً منه، بل يمكن أن يقع امتثاالً ألمر ذلك الغري إذا كان مما يقبل النيابة.
وحينئذٍ إذا كان اخلطاب إلزامياً الزم االمتثال فهو يسـتلزم امتناع أخذ األجرة 
عىل العمل وإن كان توصلياً، ألن لزوم امتثاله برصف الوجود يمنع من وقوع رصف 
الوجـود للغـري بإجارة أو جعالـة أو تربع، وإذا مل يقـع للغري كان أكل املـال يف مقابله 
أكالً لـه بالباطـل، لعدم وقوع العمـل املقابل باملال لباذل املـال، وعدم حتقق مضمون 

املعاملة. 
أمـا إذا مل يكـن اخلطـاب إلزامياً فهو يف نفسـه ال يمنع من مقابلـة العمل باملال 
بعـد عـدم لزوم مـا يقتضيه من االمتثـال. وحينئـذٍ إن كان العمل توصليـاً ال يتوقف 
مرشوعيتـه عـىل قصـد امتثال أمـره، صح التكسـب به ومل يكـن أكل املـال يف مقابله

أكالً له بالباطل.
ولو فرض قصد االمتثال به كان القصد املذكور منافياً للتكسب به، ملا سبق من 

امتناع امتثال املكلف بعمله إذا وقع لغريه بإجارة، أو جعالة، أو تربع.
وحينئذٍ إن كان التكسـب بالعمل موقوفاً عىل قصد إيقاعه للغري حني وقوعه، 
كـام يف مـورد اجلعالة، ويف اإلجـارة إذا كان موضوعها العمل الـكيل، تعني التنايف بني 
القصدين، فإن كان أحدمها أصلياً دون اآلخر كان اآلخر الغياً، وإن كانا معاً أصليني 

. تعني ترتب عدم األثر عليهام معاً
وإن مل يكـن التكسـب بالعمـل موقوفـاً عىل قصـد إيقاعه للغري حـني وقوعه، 
كـام إذا كان موضوع اإلجارة هو عمل املكلف اخلارجي، بأن اسـتؤجر عىل أن تكون 
منفعتـه يوم اجلمعة مثالً للمؤجر، تعني حتقق التكسـب بالعمـل، ولغا قصد االمتثال 

ومل يرتتب عليه األثر.
أمـا إذا كان تعبدياً ال يـرشع إال مع قصد التقرب فاملتعني امتناع التكسـب به، 
ألن التكسـب ليس بصورة العمل، بل بالعمل املرشوع، وعدم وقوع العمل مرشوعاً 
إال بقصد التقرب مسـتلزم المتناع التكسـب به بعد ما سبق من امتناع تقرب املكلف 



بعمل نفسه وامتثاله به إذا وقع لغريه.
ومنه يظهر امتناع التكسب بالتوصيل أيضاً إذا أخذ يف موضوع التكسب تقرب 
صاحـب العمل به، بحيث يكون التقرب وقصد االمتثال من الفاعل رشطاً يف العمل 

املقابل باملال، ألن الرشط املذكور ينايف التكسب بالعمل ووقوعه لباذل املال.
وكيـف كان فـال ينبغي التأمل بعـد الرجـوع للمرتكزات يف امتناع التكسـب 
بالواجب، وبام يؤتى به بداعي امتثال األمر واجباً كان أو مستحباً، من دون حاجة إىل 
ثبـوت كون العمل مما ال يرشع فيه التكسـب من دليـل آخر. بل ال طريق لثبوت ذلك 
يف العمـل غـري وجوبـه أو كونه عبادياً، كام ذكرنـا. فإن تمّ توجيهه بام سـبق، وإرجاع 
 الكربيـني املذكورتني معاً إليه فهو، وإال كفت املرتكزات يف الدليل عليهام، بنحو ير
. فالحظ. واهللا سبحانه وتعاىل  العرف صدق أكل املال بالباطل عىل التكسب فيها معاً

العامل العاصم.
بقي يف املقام أمور:

(األمر األول): أن هذا الوجه خيتص بالعمل الذي يقع من األجري ونحوه امتثاالً 
ألمره اإللزامي والذي يقصد به امتثال أمره وإن مل يكن إلزامياً، سواءً كان األمر عينياً

. أم كفائياً
أمـا إذا كان امتثـاالً ألمر غريه فيام يقبل النيابة فال حمذور من التكسـب بالعمل 
بعـد كـون املتمثل بالعمل غري األجري، وهو باذل املـال أو من تربع عنه الباذل. وذلك 

يف العيني ظاهر.
أمـا يف الكفائي فكذلك بناءً عىل رجوعـه إىل تكليف كل واحد بصدور الفعل 
منـه مـع سـقوط التكليف عن الـكل بفعل أحدهم، حيـث البد فيه مـن االمتثال من 
أحدهـم، وهو ال يكون مع وقوع فعله مملـوكاً للغري إال مع إمكان النيابة، إذ ال يكون 

املمتثل حينئذٍ هو الفاعل املبارش، بل باذل املال يف مقابله أو من تربع عنه.
لكـن ذكرنـا يف األصول أن األمر الكفائي ال يرجـع إىل ذلك، بل إىل أمر الكل 
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باملاهيـة بنحـو يكتفـي برصف الوجـود. ولذا جيب عـىل العاجز عن الفعـل باملبارشة 
السعي حلصوله من غريه، مع أنه لو كان مكلفاً بفعل نفسه مل يكن إللزامه بذلك وجه 
بعد سقوط التكليف عنه بالعجز، فوجوب ذلك عليه كاشف عن أن املكلف به مطلق 

الفعل ولو من غريه املفروض قدرته عليه بتهيئة مقدماته.
وحينئـذٍ قد يشـكل األمـر يف الواجـب الكفائي، بدعـو: أن وجوب رصف 
الوجود عىل الكل يمنع الكل من أخذ األجر عليه وتكسـبه به. وأما انتسـابه مع أخذ 
األجـر عليـه لغري املبارش بحيـث يكون هو املتمثل به دون املبـارش. فهو ال خيرجه عن 
رصف الوجـود الواجـب عىل املبـارش، فاملبارش ال يأخذ األجرة  عـىل ما هو الواجب 
عىل باذل األجرة أو من تربع عنه فقط، بل عىل ما هو الواجب عليه أيضاً، فيكون أكله 

للامل يف مقابله أكالً له بالباطل.
لكنه يندفع بأن الواجب عىل املبارش وإن كان هو رصف الوجود، إال أن إيقاع 
رصف الوجود عن الغري أمر زائد عىل الوجوب، فال مانع من أخذ األجرة عليه. نظري 

ما إذا استؤجر املكلف عىل أن يصيل الفريضة يف مكان خاص، أو بنحو خاص.
بـل قد يتجـه أخذ األجرة عـىل الواجب الكفائـي حتى إذا مل حيـرز كونه قابالً 
لالسـتنابة ألن كثرياً من الواجبات الكفائية ال يعترب صدورها من ممتثل، حيث يكفي 
صدورهـا مـن غري املكلفني ـ كاألطفـال واملجانني ـ ولو باالشـرتاك معهم. بل حتى 
احليوانات، كام لو توقف تطهري املسجد مثالً عىل فتح بابه ليدخل له ماء املطر منها، أو 
رفع الظالل عنه ليصيبه املطر أو الشـمس وأمكن هتيئة ذلك للحيوان ليسـتقل به من 

دون أن يستند الفعل للمكلفني.
وحينئـذٍ ففعـل األجـري وإن مل يقع امتثاالً لـه، ألنه مملوك لألجـري، وال امتثاالً 
لألجري، لعدم إحراز قابليته لالستنابة، إال أنه جيزي عن الواجب. وجيوز أخذ األجرة 

عليه، ألنه فرد خاص من رصف الوجود ال جيب عىل األجري إيقاعه.
ومـن ذلك يظهر أن جواز أخذ األجرة عىل الواجـب الكفائي إنام يتوقف عىل 



ثبوت قابلية الواجب للنيابة فيام إذا كان الالزم فيه إيقاعه من ممتثل، كصالة امليت، فإنه 
إذا مل ترشع النيابة فيه ال جيوز أخذ األجرة عليه، حيث ال يكون املبارش له ممتثالً لكون 

عمله مملوكاً لدافع األجرة، وال يكون دافع األجرة به ممتثالً لعدم قابليته للنيابة.
لكنـه حيتاج إىل عناية يصعب إثباهتـا يف كثري من الواجبات الكفائية. ولعله لذا 
خص بعضهم امتناع التكسـب بالواجب العيني دون الكفائي. وإن كانت كلامهتم يف 
املسـألة ومبانيها يف غايـة الغموض واالضطراب. واهللا سـبحانه وتعـاىل ويل التوفيق 

والتسديد.
(األمر الثاين): قد اشتهر يف كالمهم النقض عىل املنع من التكسب بالواجبات 
بـأن الزمـه حرمة أخذ األجرة عىل الصناعات الواجبـة كفاية، مع وضوح جواز أخذ 

األجرة عليها.
وال جمـال للجـواب عن ذلـك بخروجها باإلمجاع والسـرية، فإهنـام وإن هنضا 
بإثبـات جواز أخـذ األجرة عـىل الصناعات، بنحو ال جمـال معه الحتامل املنع تشـبثاً 
بيشء من الوجوه املتقدمة، بل تكون كالشبهة يف مقابل البدهية، إال أهنام إنام ينفعان يف 
دفع النقض املتقدم لو كان امتناع أخذ األجرة عىل الواجبات مسـتفاداً من اإلمجاع أو 
من عموم لفظي، حيث يرجع اإلمجاع والسـرية املذكـوران إىل قصور اإلمجاع املدعى 
عـىل املنع عن الواجبات املذكـورة، كام يصلحان لتخصيص العمـوم اللفظي املذكور

لو كان. 
أمـا حيث كان املنع لوجـه عقيل راجع إىل منافاة الوجوب للتكسـب فاإلمجاع 
والسرية لو متا يكشفان عن خلل يف ذلك الوجه يمنع من التمسك به يف غري موردمها. 
إال أن يدعى قصور وجه املنع عن موردمها موضوعاً، فال يكشفان عن خلل فيه، وهو 

ما ينبغي البحث عنه هنا. وقد يذكر يف تقريب ذلك وجوه:
الوجـه األول: ما عـن املحقق الثاينP من اختصاص جـواز األخذ بصورة 

. قيام من به الكفاية، فال يكون واجباً حينئذٍ
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: أن قيـام من بـه الكفاية ال يرفـع وجوبه الكفائـي، ألن الوجوب  وفيـه: أوالً
املذكـور مسـتمر باسـتمرار احلاجة. وقيـام العدد الـكايف به يف الزمـان األول ال ينايف 
تكليـف الباقني به معهم يف الزمان الثاين، حيث ال مرجح لألولني بعد اشـرتاك الكل 

يف صلوحهم لسدّ احلاجة.
: أنـه ال ينبغي التأمـل يف أن مقتىض الفتو والعمل جـواز أخذ األجرة  وثانيـاً
حتى لألولني الذين متت هبم الكفاية، بل حتى مع الوجوب العيني، النحصار مقدار 

.Pسدّ احلاجة بفرد أو مجاعة خمصوصني، كام ذكره شيخنا األعظم
الوجـه الثـاين: أن املنع عن أخذ األجرة عىل الصناعـات الواجبة إلقامة النظام 
موجـب الختالل النظام، ألن حتديد مقدار احلاجة إنام يكون عن طريق األجر،حيث 
يبذل الناس األجر بإزاء ما حيتاجون إليه، دون ما يسـتغنون عنه. كام أنه لواله ملا تعلم 
. الناس الصناعات وال أتقنوها. والسيام مع صعوبة كثري منها، ولو لكونه خسيساً مبتذالً
وفيـه: أن ذلـك وإن هنض بإثبات مرشوعية أخذ األجـرة عىل الصناعات، بل 
لزوم مرشوعية ذلك، إال أنه ال ينهض بدفع حمذور جواز أخذ األجرة عىل الواجبات، 
بنحـو خيرج الصناعات عن كرب امتنـاع أخذ األجرة عليها موضوعاً، بل غاية األمر 
التنـايف بني املحذورين العقليني يف الصناعات، بنحو يكشـف عن خلل يف أحدمها أو 

كليهام، ويبقى السؤال عام يرفع التنايف املذكور.
اللهـم إال أن يرجـع هـذا الوجـه إىل أن الواجـب حلفـظ النظام هو التكسـب 
بالعمـل، ال مطلـق بذله، فيخرج عن كـرب املنع املتقدمة، ألن موضوعها التكسـب 

بالعمل الواجب، ال التكسب الواجب.
لكنه يشكل بأن الوجه املذكور ال يقتيض اإللزام بالتكسب، بل عدم املنع منه، 
ملا هو الظاهر من أن النظام كام حيفظ ببذل العمل عىل نحو التكسب حيفظ ببذله جماناً، 

فهو يتوقف عىل جمرد بذل العمل، وحينئذٍ يعود اإلشكال يف جواز التكسب به.
الوجه الثالث: ما يظهر من كاشـف الغطاءP يف رشحه عىل القواعد من أن 



وجوب الصناعات املذكورة مرشوط ببذل العوض بإجارة أو جعالة أو نحومها، فهي 
قبل بذل العوض ليس واجبة، لتدخل يف كرب املنع من أخذ األجرة عىل الواجب.

ويشـكل بعـدم وضـوح الوجه يف هـذا التقييـد، إذ بعد وجوب حفـظ النظام 
مطلقـاً، واالكتفـاء يف حفـظ النظام بمطلق العمـل جماناً أو بعوض، فـام هو الوجه يف 
تقييـد وجـوب العمل ببذل العوض؟! كيف والزم ذلك عـدم وجوب التهيؤ للعمل 
بتعلمه وإتقانه، واالسـتعداد لبذله قبل بذل العوض له، لعدم وجوب هتيئة مقدمات 

الواجب بعد عدم فعلية وجوبه، لعدم وجود رشطه، وال جمال للبناء عىل ذلك.
عـىل أن اإلشـكال ال خيتـص بالصناعات، بـل جيري نظريه يف مـوارد وجوب 
العمـل لـرضورة، كحفـظ النفـس أو نحـوه، حيـث ال إشـكال يف وجوب مـا يدفع 
الرضورة ـ كالتطبيب ـ مع امتناع من له العمل من بذل العوض، أو عجزه عن البذل، 
إلغـامء ونحوه، ومع ذلك له العمل بنية الرجوع بالعوض. ومرجعه التكسـب بام هو 
. وما يدفع به اإلشـكال يف ذلك يدفع به اإلشـكال يف الصناعات الواجبة  واجب فعالً

حلفظ النظام من دون حاجة للتشبث بدعو: أن وجوهبا مرشوط ببذل العوض.
الوجه الرابع: أن مالك الوجوب يف الصناعات املذكورة ملا كان هو حفظ النظام 
ومل يكـن حفظ النظام موقوفاً عىل املجانية تعني جواز أخذ األجرة عىل العمل، لوفائه 
مع أخذ األجرة باملالك املقتيض للوجوب، وال وجه للتقييد باملجانية بعد عموم املالك.

وفيه: أنه ملا كان املفروض مانعية الوجوب من أخذ األجرة فال أثر لعموم مالك 
الوجـوب يف جـواز أخذ األجرة. وإال فكام حيرز عمـوم مالك الواجب يف الصناعات 
املذكـورة لصورة أخذ األجرة، بلحاظ عدم توقف حفـظ النظام عىل املجانية، كذلك 
يمكـن إحراز عمـوم املالك يف سـائر الواجبات لصورة أخذ األجـرة من إطالق أدلة 

الواجبات بعد فرض عدم قيام الدليل من اخلارج عىل تقييدها باملجانية.
الوجـه اخلامـس: ما ذكره بعض األعاظمP مـن أن النظام يتوقف عىل بذل 
العمـل، ال عـىل نفس العمل. وحينئـذٍ ال مانع من أخذ األجرة عىل العمل نفسـه بعد 
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عدم وجوبه.
لكـن املـراد ببـذل العمـل إن كان هو احلضور النفـيس له، فال أثـر له يف حفظ 
النظـام، بل يكفي يف حفظه حتقق العمل ولو كرها، بل وإن كان من اآلالت الصامتة. 
وإن كان املـراد بـه املعنى املصدري املقابل للمعنى االسـم املصـدري الذي هو نتيجة 
العمـل ـ كـام قد يظهر من كالمه عىل غمـوض فيه ـ فالتفريق بينهـام ـ بكون الواجب 
األول واملقابل باملال الثاين ـ غري ظاهر الوجه. والسيام وأن الفرق بينهام أشبه بالفرق 
االعتباري، حيث يصعب تفريـق العرف بينهام، بحيث يكون الواجب بنظره أحدمها 
واملقابل باملال الثاين. وخصوصاً مع ما سبق يف جواب الوجه الرابع من عدم انحصار 
اإلشكال بالصناعات، بل جيري فيام جيب للرضورة، كحفظ النفس، مع عدم اإلشكال 

ظاهراً يف أن الواجب فيه هو املقابل باملال.
خر مذكورة يف كلامهتم قد ال حيسـن رصف الوقت  وهناك بعض الوجوه األُ

يف التعرض هلا بعد ظهور ضعفها، والسيام بمالحظة ما سبق.
فالعمـدة يف املقـام: أن اإلشـكال املذكـور هيـون بنـاءً عىل ما سـبق من قصور 
وجـه املنـع من أخذ األجرة عن الواجب الكفائي إذا مل يؤخذ فيه كون العمل منسـوباً 
للمكلف، بحيث يكون هو املتمثل به. لوضوح أنه ال يعترب يف حفظ النظام بالصناعات 
صدورهـا بالنحو املذكـور، بل يكفي صدورها بأي وجه اتفـق، بل حتى من اآلالت 
الصامتـة، كام سـبق، حيث ال مانـع حينئذٍ من كون العمل مملـوكاً لغري الفاعل املبارش 
بحيـث ال يكون هـو املتمثل به، غايته أنه مكلف بحصول العمل يف اجلملة كام يكلف 

بذلك غريه ممن يستطيع السعي له بوجه ما.
ولـو غض النظر عن ذلك أمكن دعو قابلية امتثال التكليف املذكور للنيابة، 
بحيث يكون العمل مملوكاً لغري املبارش، ألن مالكه ال يقتيض املنع من النيابة بعد حتقق 

حفظ النظام بالصناعات املذكورة معها. 
فهو نظري وجوب تطهري املسـجد الذي يتحقق بفعل الشخص عن نفسه وعن 



غـريه، حيث ال جمـال مع ذلك للبناء عىل عدم جواز التكسـب به لـو أراد غري املبارش 
أن يقوم به بتوسـط املبارش، بأن يسـتأجره عىل تطهريه، فيأيت له به ويكون امتثاالً عنه. 
وليـس هو كأمـر الصالة مثالً الذي يظهر مـن أدلته اعتبار كون املصيل مصلياً لنفسـه 

ممتثالً األمر املتوجه إليه، ال ممتثالً ألمر غريه.
وبذلـك يظهـر أن ما وجب للرضورة، كحفظ النفس ال مانع من التكسـب به 
أيضـاً وإن انحرص بشـخص واحـد، ألن انحصاره به ال يقتيض تكليفـه به عينياً بنحو 
يكـون العمـل له ويكـون هو املتمثل به، بل يقتـيض تكليفه به عينـاً يف اجلملة، بمعنى 
التكليف بمبارشته، إما عنه أو عن غريه، مع تكليف الكل كفائياً بالسعي حلصوله من 

طريق املبارش، ولو بأن يملكوه عليه، فيأيت به عنهم.
ولعل ذلك هو منشأ املرتكزات القاضيةـ  كام سبقـ  باملنع من التكسب بالواجب 
الـذي يبتني عىل كون املبارش متمثالً بـه، وبالعمل العبادي الذي يكون املبارش متمثالً 
به أيضاً وإن كان مسـتحباً، من دون أن متنع تلك املرتكزات من التكسب بالصناعات 
ونحوها مما وجب حلفظ النظام أو غريه من الرضورات ولو مع االنحصار، حتى سبق 
جواز التكسـب هبا باإلمجاع والسـرية، اللذين ال جمال حلصوهلام لـو كانت املرتكزات 

آبية عن التكسب به، كام لعله ظاهر.
(األمـر الثالـث): ارشنا آنفاً إىل إمكان التكسـب بالواجـب والعبادة يف موارد 
مرشوعية النيابة. واملناسـب التعرض تبعاً لذلـك إىل حقيقة النيابة وأحكامها. وذلك 

بالكالم يف جهات ثالث.
اجلهـة األوىل: ال ينبغي للتأمـل يف أن ظاهر أمر املكلف بيشء لزوم مبارشته له 
بنفسه، وعدم االجتزاء بفعل غريه بدالً عنه. إال أنه كثرياً ما يقتيض مالك األمر عموم 
املأمور به لفعل الغري بدالً عن املأمور، بحيث يقع العمل له ويف حسـابه امتثاالً لألمر 
املتوجـه له، إما مللكية املأمور لعمل الغري بإجارة ونحوها، أو لكونه يف مقابل ما يبذله 
مـن املـال يف مثل اجلعالة، أو لوقوعه له تربعاً من املبارش، حيث يتعني حينئذٍ االجتزاء 
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بفعل الغري بدالً عن املأمور يف امتثال أمره وسقوطه وتفريغ ذمته من املأمور به.
بل ال إشـكال فيه يف اجلملة يف مثل األمر بأداء األمانة وقضاء الدين واإلنفاق 
عىل من جتب نفقته وإعانة املؤمنني وبناء املسجد وغريها. كام دلت عليه األدلة اخلاصة 

يف مثل الصالة والصيام واحلج وغريها من وجوه الرب.
وال وجـه مـع ذلـك لتوهم رجـوع النيابـة إىل إهداء ثـواب العمـل للغري بعد 
. بل ال ريب يف عدم ابتنائها  وقوعـه للمبارش وامتثالـه ألمره به وحصول ثوابه له بدواً

عىل ذلك، بل عىل امتثال أمر املنوب عنه بفعل النائب يف األمثلة املتقدمة.
إن قلـت: إنـام يمكن امتثـال األمر بفعل الغـري إذا كان يسـتند للمأمور بذلك 
األمـر بتسـبيبه له باألمر بـه أو التوكيل فيه أو اإلجـارة عليه، أما إذا مل يسـتند إليه فال 
معنى المتثال أمره به بعد كونه أجنبياً عنه، كام يف النيابة التربعية، أو باإلجارة أو األمر 
غـري الصادريـن عن املأمور، كام يف اإلجارة عن امليت أو نحوه ممن ال يسـتند إليه فعل 
املبارش ولو بالتسـبيب. والسـيام مع أن األمر قد يسقط بتعذر الفعل يف حق املأمور أو 

بموته أو نحو ذلك.
قلـت: ال يـراد بامتثال أمـر املكلف بفعل الغـري إال قيام الغري بفعـل املأمور به 
وأدائه عن املكلف، بحيث يكون فراغ ذمة املكلف معه بمالك حتقق املأمور به وأدائه، 
ال بمـالك ارتفـاع موضـوع األمر أو رشطه. ومـن الظاهر حتقق ذلـك يف مجيع موارد 
النيابـة، ومنها مثـالً التربع بوفاء دين الغري حياً كان أو ميتاً من دون تسـبيب منه، فإنه 
ليـس كسـقوطه عن ذمتـه باإلبراء، أو سـقوط وجوب أدائـه بخروج الدائـن الذمي

عن الذمة.
كام يكفي يف إمكان النيابة عن الغري، بحيث يكون الفعل له ثبوت مالك األمر 
يف حقـه وإن مل يتوجـه له األمر أصالً ومل تنشـغل ذمته باملأمور بـه لعجزه عن القيام به 
أو موتـه، وعىل ذلك تتجه النيابة عن األموات يف وجوه الرب احلادثة بعد موهتم، وعن 

األحياء فيام ال يطيقونه.



فـإن النيابـة يف اجلميع عىل هنج واحد، ومرجعهـا إىل أداء العمل عن الغري بعد 
فـرض مرشوعيتـه منـه وثبوت مالكـه يف حقه. ويكون ثبـوت الثـواب للمنوب عنه 
بمـالك اجلزاء له عىل العـمـل املذكور، كالثواب املرتتب عىل عملـه باملبارشة، وليس 
كالتفضـل مـن املوىل بالثواب ابتـداء، أو بعد إهداء الثواب من الغـري له عىل عمل قد 

عمله ذلك الغري لنفسه واستحق ثوابه.
اجلهة الثانية: ربام يستشكل يف النيابة يف العبادات املعترب فيها التقرب من املتمثل، 
بدعـو: أن التقرب املعنوي كالتقرب اخلارجـي ال يقبل النيابة، فيمتنع قصد النائب 

تقرب املنوب عنه أو التقرب بأمره، كام يمتنع تقرب املنوب عنه بفعل النائب.
ومـن ثم ذهـب بعض مشـاخيناP ـ وربام يسـتفاد من غـريه ـ إىل أن النائب 
هـو املتقرب بالعمل، بلحاظ أن األمر أالسـتحبايب متوجه إىل مجيـع الناس بالنيابة يف 
العبـادة عـن امليت ـ بل احلي يف بعـض املوارد ـ وقد جيب باإلجارة. وال شـبهة يف أن 
األمر املذكور بالنيابة ـ اسـتحبابياً كان أو وجوبياً ـ عبادي يعترب يف امتثاله اإلخالص 
والتقـرب. فالنائـب عن الغري يف اإلتيـان بعبادته يتقرب باألمـر بالنيابة املتوجه له، ال 

باألمر بالعبادة املتوجه للمنوب عنه.
: ألن األمر بالنيابـة ليس عباديـاً، بل هو  لكـن ذلـك يف غايـة اإلشـكال: أوالً
توصـيل، ولـذا يرتتب األثر عىل النيابـة مع غفلة النائب عن اسـتحباب النيابة، وعدم 
ـاً له، أو وفـاء بااللتزام  قصـده التقـرب هبـا، بل كان قصـده منها نفع املنـوب عنه حبّ
بالنيابـة بمثـل اإلجـارة، التي ال إشـكال يف أن وجـوب الوفاء هبا توصـيل، كوجوب 

الوفاء بالدين.
غايـة األمـر أن هـذا األمـر التوصيل يمكـن التقرب بـه، كام يف سـائر األوامر 
التوصلية. إال أنه ال إشكال يف عدم توقف صحة النيابة يف العبادة عىل التقرب به، فإن 
كثرياً من الناس إنام هيمهم من النيابة نفع من ينوبون عنه، أو التخلص من تبعة االلتزام 
بالنيابة عنه بإجارة أو نحوها، من دون علم أو اهتامم باسـتحباب النيابة. كيف وكثري 
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من الناس ال يعلمون باستحباب النيابة يف العبادات وترتب الثواب عليها للنائب.
بل ال إشكال يف إمكان مرشوعية النيابة يف العبادة من دون أن تكون مستحبة، 
ليمكـن التقـرب بأمرهـا. ولعـل منـه ما يف صحيـح وهب بـن عبد ربـه: «قلت أليب 
عبـداهللاA: أحيج الرجل عن الناصب. فقـال: ال. قلت: فإن كان أيب. قال: إن كان 
أباك فنعم [فحج عنه]»(١)، حيث يصعب إثبات اسـتحباب احلج عن األب الناصب 
والسيام مع إطالق النهي يف بعض النصوص عن النيابة يف احلج عن الناصب(٢)، وال 

يظهر من الصحيح أكثر من مرشوعيتها.
: ألن فراغ ذمة املنوب عنه بفعل النائب إنام هو من أجل إتيانه بام انشغلت  وثانياً
بـه ذمته، بل سـبق تقوم مفهوم النيابة بقيام النائب بـام هو مرشوع يف حق املنوب عنه، 
ولو بلحاظ ثبوت املالك يف حقه، واملفروض أن الثابت يف حق املنوب عنه هو العبادة 
التي يشرتط فيها التقرب بامتثال أمرها أو موافقة مالك حمبوبيتها، فإذا مل يقصد النائب 
ذلـك مل يتحقـق رشط العبادة، فال جمـال لصحتها وفراغ ذمة املنوب عنـه هبا. والتزام 
فراغ ذمته هبا تعبداً وإن مل تكن واجدة للرشط، بل كانت مباينة ملا انشـغلت به الذمة، 

. مما تأباه املرتكزات جداً، بل هو ال يناسب مفهوم النيابة ووظيفة النائب عرفاً
ومن ثم ال يتم ما ذكرهP. والبد من البناء عىل مقربية عمل النائب للمنوب 

عنه بلحاظ قصده امتثال أمره وحتقيق ما انشغلت به ذمته.
وبذلـك يظهـر وهن ما سـبق من دعو امتنـاع مقربية عمـل النائب للمنوب 
عنـه، قياسـاً عىل القرب املـكاين. فإن أدلـة النيابة يف العبـادات قاضيـة بإمكانه، وكام 
يرجـع للشـارع األقدس يف أصل اعتبار التقرب يف العبـادة يرجع له يف كيفية التقرب 

. وخصوصياته سعة وضيقاً
والسـيام مـع ثبـوت ذلك عرفـاً يف اجلملـة، حيث يشـيع عند العرف إرسـال 
الشـخص ممثـالً عنـه يف بعض مظاهـر التكريـم لآلخرين املبنيـة عىل التقـرب منهم، 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٨ باب:٢٠ من أبواب النيابة يف احلج حديث:١، ٢.



كالتسـليم والزيـارة ونحومهـا، بحيـث يقصـد املمثل القيـام مقام من يمثلـه يف ذلك 
واألداء عنه. 

بـل قد يتربع شـخص عن آخر مـن دون طلب منه يف التسـليم عىل من حيبه أو 
الزيارة له أو نحومها من مظاهر التكريم، بحيث يعد عرفاً مؤدياً عنه وجيزيه يف اجلملة. 

وال جمال مع ذلك للخروج عن ظاهر أدلة النيابة.
اجلهـة الثالثة: ربام يستشـكل يف التكسـب بالنيابـة بالعبادةـ  بنحـو اإلجارة أو 
، لضعفه يف  اجلعالـة أو نحومهـاـ  فيـام إذا مل ينهض الداعي القريب بالداعوية اسـتقالالً
نفـس النائـب، بحيث لوال ترتـب األجر مل يأت بالعمل العبـادي، كام هو الغالب من 
حال املتكسـبني يف املقام وسـائر موارد التكسب. ملا هو املعلوم من أنه يعترب يف العبادة 

. كون الداعي القريب من القوة يف نفس العامل بحيث يصلح للداعوية استقالالً
وقد يدفع اإلشكال املذكور بوجوه:

أوهلا:أن اإلشـكال إنام يتوجه فيام إذا كان الداعي القريب يف عرض الداعي غري 
القـريب، كالوضـوء بقصد القربـة والتنظيف. أما إذا كان يف طولـه فال حمذور من عدم 
اسـتقالليته يف الداعوية، كـام يف اإلتيان بالعبادات بداعي آثارهـا وفوائدها الدنيوية ـ 
كسـعة الرزق والشفاء من املرض وغريمها ـ واألخروية ـ كاألمن من العقاب والفوز 
بجزيل الثواب ـ حيث ال إشكال يف صحة العبادة حينئذٍ وإن مل يصلح الداعي القريب 

بنفسه للداعوية لوال الفوائد املذكورة املرتتبة عليه.
ونظـريه مـا نحن فيـه، ألن اسـتحقاق األجر إنام يتـم مع اإلتيـان بالعبادة عىل 
الوجـه الصحيح وبالداعي القريب، فيكون اإلتيان هبا بداعي األجرة داعياً لإلتيان هبا 
بالداعي القريب، ويكون الداعي القريب مقصوداً يف طول داعي اسـتحقاق األجرة، ال 

يف عرضه.
وفيه: أن داعي الداعي هو الداعي احلقيقي، وما يقع يف طوله من الدواعي فإنٍ 
فيـه ال أثر له معه إال إذا كان بنحو يسـتقل بالداعوية. فـإذا أمر األب ابنه بتنفيذ أوامر 
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جاره واالسـتجابة لطلبه، فإذا اسـتجاب جلاره بداعي أمر أبيه مل تكن استجابته جلاره 
مقربـة لـه من اجلار، بل لـألب ال غري، وال تكـون مقربة للجـار إال إذا كانت بداعي 
االستجابة للجار، بحيث يكون الداعي املذكور صاحلاً لالستقالل بالداعوية مع قطع 

النظر عن أمر األب.
وعىل ذلك فقصد التقرب يف طول استحقاق األجر ال يكفي يف التقرب املعترب 

يف العبادة ما مل يكن من القوة يف نفس العامل بحيث يصلح لالستقالل بالداعوية.
وال جمـال لقيـاس قصد اسـتحقاق األجرة املرتتـب عىل العبادة بقصـد آثارها 
وفوائدهـا الدينيـة والدنيويـة. للفـرق عرفاً وارتـكازاً بني الفوائد التي هي من سـنخ 
اجلزاء من املتقرب إليه نتيجة قبوله للعمل وشـكره عليه وحصول القرب منه بسـببه، 
والفوائـد األخـر التي ال دخل للمتقرب إليه هبا، كاسـتحقاق األجـر يف املقام، فإن 
األوىل ملـا كانـت مقتىض طبيعة التقـرب بالعمل مل يكن قصدها يف طـول قصده مانعاً 
منـه، بخـالف الثانية التي هي مرتتبة بمالك آخر ال يبتني عـىل اجلزاء من املتقرب إليه 

عىل العمل املتقرب به.
ومثله ما ذكره بعض مشاخيناP من أن حتصيل اجلعل وإن كان داعياً لالمتثال، 
ولكن الداعي لإلتيان بالعبادة عىل وجهها الصحيح هو أمر الشارع األقدس واخلوف 
اإلهلـي، إذ لوال ذلك ألمكن للعامل أن يأيت بالعمل خالياً عن بعض الرشوط التي ال 

يطلع عليها باذل األجر، بحيث خييل إليه أنه جاء به عىل الوجه املطلوب.
: بـأن اخلـوف مـن اهللا تعاىل من أخـذ املال بال حـق إنام يقتيض  الندفاعـه أوالً
االمتناع من أخذه مع عدم صحة العبادة، وال يقتيض تصحيحها وحصول التقرب هبا 
ـ  يف مفروض الكالمـ  لالستقالل  من أجل استحقاق املال بعد أن مل يكن أمرها صاحلاً
بالداعويـة، فإن التقرب املعترب يف العبادة هو التقرب بأمرها وبلحاظ مالك حمبوبيتها، 

ال التقرب من جهة أجنبية عنها، كاخلوف من أكل املال بال حق.
راء إنام حيافظون عىل رشوط صحة العمل يف أداء ما  جَ : بـأن كثرياً من األُ وثانيـاً



التزموا به من دون نظر حلرمة األجرة بال حق.
ثانيهـا: مـا يظهـر من شـيخنا األعظـمP مـن أن موضـوع التقـرب مباين 
ملوضوع التكسـب املقابل باملال، فالتقرب بنفس العمل اخلارجي الذي يؤديه النائب، 
والتكسـب إنام يكون بجعل العامل نفسـه نائباً عن املكلف يف أداء ذلك العمل، وهو 

أمر نفيس مباين لنفس العمل املتقرب به.
وقـد استشـكل فيه السـيد الطباطبائيP وغريه بأن ذلك خـالف الواقع يف 
اخلـارج، كيـف وإال لـزم اسـتحقاق األجـرة بمجرد جعل األخري نفسـه نائبـاً وإن مل 

يتحقق منه العمل.
لكنـه كام تر، فـإن النيابة أمر إضايف قائم بالنائب واملنـوب عنه واملنوب فيه، 
وهو العمل، فمع عدم حتقق العمل ال تتحقق النيابة فيه، لعدم املوضوع. وليست هي 
كالوكالـة، التي يراد هبا كـون الوكيل بمنزلة املوكل يف السـلطنة عىل األمر املوكل فيه 

بدالً عنه وإن مل يتحقق ذلك األمر بعد.
 ،Pولـو فرض صدق النيابة عىل هذا املعنى فليس هو مراد شـيخنا األعظم
بـل مراده ما ذكرنا، فإنه أمر نفيس مبايـن للعمل اخلارجي مقارن له، حاولP دفع 

املحذور به بلحاظ تباين موضوعي التقرب والتكسب.
: بام ذكره غري واحد من أن الظاهر من حال  فلعل األوىل دفع ما ذكرهP أوالً
املعامـالت الواقعـة عىل العبادة كون موضوع العوض واألجرة هو العمل بنفسـه، ال 
النيابة. وهو الظاهر أيضاً من النصوص الكثرية الواردة يف االستئجار للحج، كموثق 
عـامر عن أيب عبداهللاA: «سـألته عـن الرجل يأخذ الدراهم حيـج هبا عن رجل هل 
جيوز أن ينفق منها يف غري احلج؟ قال: إذا ضمن احلجة فالدراهم له يصنع هبا ما أحب. 
وعليه حجة»(١)، وغريه. وقد اعرتفP يف ذيل الكالم يف االستئجار املستحب بأن 

ذلك هو ظاهر نصوص االستئجار عىل احلج. فراجع.
(١) وسائل الشيعة ج:٨ باب:١٠ من أبواب النيابة يف احلج حديث:٣.
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: بأنـه لو تم كـون املقابل باملال هو األمر النفـيس، دون العمل اخلارجي  وثانيـاً
فمـن املعلـوم أنـه لوال ما يرتتـب عىل األمـر النفيس املذكـور من األجـر والعوض مل 
يـأت النائب بالعمل اخلارجـي الذي هو مورد التقرب، فالداعي القريب غري مسـتقل 

بالداعوية، ومعه ال يتم التقرب، وال تصح العبادة.
وبعبـارة أخر: ال أثـر للتباين بني موضوعي التقرب والتكسـب مع التالزم 
بينهام، بل إن كان الداعي القريب مسـتقالً بالداعوية صحت العبادة وإن احتد موضوع 
التكسب مع موضوع التقرب، وإن مل يكن مستقالً هبا ـ كام هو الغالب ـ مل ينفع تباين 

األمرين يف حتقق التقرب املعترب يف املقام.
ثالثها وهو العمدة: أن التقرب املعترب يف العمل إنام هو بقصد اإلتيان به امتثاالً 
لألمر به وموافقة ملالك املحبوبية املستكشف باألمر املذكور، وذلك حاصل يف املقام، 
وهـو إنام يقتـيض مقربية العمل للمأمور بـه الذي يقع االمتثال له، وهـو املنوب عنه، 
دون النائب. وأخذ النائب األجرة إنام يمنع من تقربه بالعمل، واملفروض عدم اعتبار 
تقربـه بـه، لفرض عدم كونه مأموراً به، ليتقرب بامتثاله، وعدم كون أمر النيابة تعبدياً 

بحيث ال يرتتب األثر عىل النيابة إال بقصد التقرب به.
وبعبـارة أخـر: وقـوع العمل بداعـي األجرة، إنـام يمنع من مقربيـة العمل 
للمبـارش اآلخـذ هلـا، وهو النائـب يف املقام، ال مـن مقربية من يقع لـه العمل ويكون 

امتثاالً ألمره ومقرباً له، وهو املنوب عنه.
فهـو نظري عمـل النائب بداعي حبّ املنوب عنه الذي تقدم عدم اإلشـكال يف 
صحة النيابة والعمل معه، مع وضوح أن حبّ املنوب عنه كأخذ األجرة من الدواعي 

غري القربية للموىل، والتي قد تكون هي الدافع للنائب نحو العمل.
ويبدو أن شيخنا األعظمP عند الكالم يف االستئجار عىل الواجب قد حام 
 Pحول هذا الوجه عىل طول يف عبارته وغموض فيها. وبه رصح سـيدنا املصنف
بوضـوح يف أوائـل مبحـث صالة االسـتئجار مـن مستمسـكه عىل اختصـار كالمه. 



فالحظهـام. وهناك بعض الوجـوه األخر مذكورة يف كلامهتم ال جمال إلطالة الكالم 
فيها بعد وفاء ما ذكرنا بدفع اإلشكال.

عـىل أنه بعـد ورود النصوص باالسـتئجار للحج، وظهـور عمل األصحاب 
(رضـوان اهللا تعـاىل عليهم) هبا فال جمـال للتوقف يف جواز االسـتئجار عىل العبادات 
للوجه املتقدم أو غريه، بل هو كالشبهة يف مقابل البدهيية، إن أتضح وجه دفعه فذاك، 
وإال فـال جمـال للخروج به عن النصوص املذكورة، للعلـم بخطئه معها وإن مل يتضح 

لنا وجه خطئه.
(١) بل مطلق احلج، حيث ال حيتمل جواز اإلجارة عىل احلج املستحب عىل أن 
يفعله املبارش عن نفسه، نظري النوافل الرواتب، وقد سبق منّا أن فعله عن نفسه بحيث 

يكون هو املمتثل يمنع من أخذ األجرة عليه.
(٢) ال خيفـى أن موضوع الكرب املتقدمة يف كالمه العبادات، والتكفني ليس 
منهـا. نعم إذا فرض العلم بعدم مرشوعيته من املكلف إال مع وقوعه عن نفسـه جماناً 
تعني امتناع أخذ األجرة عليه، ألن فرض اعتبار املجانية مسـتلزم المتناع التكسـب، 
ولـذا سـبق أن الكـرب املتقدمة منـهP غنية عن االسـتدالل، ألهنا أشـبه بالقضية 

برشط املحمول، وال يفرق فيها بني العبادات والتوصليات.
(٣) كأنـه للمفروغية عن أن فعلها لنفسـه ال يرشع إال مع املجانية، فيدخل يف 
الكرب التي سـبقت منهP. وحينئذٍ يبقى الـكالم يف وجه املفروغية. نعم يظهر مما 
سبق منّا يف وجه حرمة أخذ األجرة عىل الواجبات أن فرض فعلها عن نفسه ـ بحيث 

فلو اسـتأجر شـخصاً عىل فعل الفرائـض اليومية أو نوافلها أو صوم شـهر 
رمضان أو حج اإلسالم(١) أو تغسيل األموات أو تكفينهم(٢) أو الصالة 
عليهم أو غري ذلك من العبادات الواجبة أو املسـتحبة، مل تصح اإلجارة إذا 
كان املقصود أن يفعلها األجري عن نفسه(٣). نعم لو استأجره عىل أن ينوب 
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يكون هو املمتثل هبا ـ مستلزم المتناع أخذ األجرة عليها، لكونه أكالً للامل بالباطل.
هـذا وممـا سـبق يف أول املسـألة من املحقـق يف الرشايـع وغريه يظهـر بناؤهم 
عـىل حرمـة أخذ األجـرة عىل أحـكام امليت مطلقـاً، ومـن البعيد جداً محـل كالمهم 
عـىل خصـوص صورة إتيـان األجري هبا عن نفسـه، الحتياجه إىل عنايـة، بعد اقتضاء 
االستئجار وقوع العمل للمستأجر، املناسب لنيابة األجري عنه فيه. ومن ثم استدل يف 
اجلواهر عىل حرمة التكسـب هبا بظهور األدلة يف ابتناء األمر هبا عىل اإلتيان هبا جماناً، 

وعدم مرشوعية النيابة فيها.
لكـن مل يتضح منشـأ ظهور األدلة يف ابتنائها عىل املجانية. نعم مما سـبق يتضح 
أنه ال جمال المتثال املبارش بعمله مع أخذ األجرة عليه، ألن العمل حينئذٍ يكون لباذل 
املال ويف حسابه عوضاً عنه، ويمتنع امتثاله بام يقع لغريه. إال أن اعتبار كون املبارش هو 
املمتثل يف هذه األمور أول الكالم بعد كون التكليف كفائياً ومقتىض إطالقه االجتزاء 

برصف الوجود ولو من غري املمتثل.
غايـة األمـر أن الغسـل والصالة ملا كانـا عباديني فالبد من اإلتيـان هبام بقصد 
االمتثال وموافقة مالك املحبوبية. إال أن ذلك ال يقتيض وقوعهام امتثاالً من املبارش إذ 
يمكن االجتزاء بوقوعهام منه امتثاالً عن غريه، كباذل املال يف املقام. إال أنه متوقف عىل 
ثبـوت مرشوعيـة النيابة فيهام. وهو خالف األصل. بل مقتىض اإلمجاع الذي سـبقت 

دعواه يف أول املسألة عدم مرشوعيتها. وإن سبق منّا وهن االستدالل به. فالحظ.
(١) إذ مـع فـرض مرشوعيـة النيابة فعدم جـواز أخذ األجـرة، بحيث تكون 
النيابـة جمانية حيتاج إىل دليل، خصوصاً مع ثبوت جواز االسـتئجار عىل احلج النيايب، 

كام سبق.

عن غريه يف عبادةـ  من صالة أو غريها إذا كان مما ترشع فيه النيابةـ  جاز(١).
وكـذا لو اسـتأجره عىل الواجب غري العبـاديـ  وصف الدواء للمريض أو 



(١) مما سبق منّا يتضح عدم الفرق بني الواجب العبادي والتوصيل، فمع ظهور 
دليل الواجب يف لزوم كون املبارش هو املمتثل به ال يصح االستئجار وال التكسب هبام 
. ومع عدم ظهوره يف ذلك ـ إما لعدم لزوم صدوره من ممتثل، أو لالكتفاء بامتثاله  معاً

من غري املبارش، لقبوله للنيابة ـ يتعني جواز االستئجار عليه والتكسب به.
كام أنه بناءً عىل ما ذكره سـيدنا املصنفP فاملعيار يف جواز التكسب وعدمه 
يف القسـمني عدم ظهور الدليل يف املجانية وظهوره فيها. وعىل ذلك ال جمال إلطالق 
اجلـواز يف التوصيل. بل هو ال يناسـب ما سـبق منهP من عدم جـواز أخذ األجرة 
عىل التكفني وما يأيت منه من عدم جواز االستئجار لتعليم احلالل واحلرام، إذ مها معاً 

توصليان.
وحينئـذٍ فالوجه يف جـواز أخذ األجرة عىل وصف الـدواء للمريض وعالجه 
يف مـورد وجوبه ـ لتوقف حيـاة املريض عليه مع احرتامه ـ هو أن وجوب حفظ حياة 
حمرتم الدم ال خيتص بالطبيب، بنحو يلزم صدوره منه، بحيث يكون هو املتمثل به، بل 
املكلف بذلك الكل، فيمكن امتثاله من غري الطبيب ببذل املال يف سبيل ذلك، بحيث 
يقع العمل له امتثاالً منه، ال من الطبيب، ويكون الطبيب من سـنخ النائب عنه. وقد 

تقدم منّا يف آخر الكالم يف الصناعات متام الكالم يف ذلك. 
أما بناءً عىل ما جر عليه سيدنا املصنفP فيكفي يف جواز التكسب بذلك 
عـدم ثبـوت ابتناء التكليـف املذكور عىل لزوم صـدور العمل من الطبيب عن نفسـه 
جماناً، بل ثبت عدم ابتنائه عىل ذلك بعد قيام سرية املترشعة املعتضدة باملرتكزات عىل 

التكسب به.
(٢) يظهر الكالم فيها مما تقدم يف وصف الدواء للمريض وعالجه.

العالج له أو نحو ذلك ـ فإنه يصح(١). وكذا لو استأجره لفعل الواجبات 
التـي يتوقف عليها النظـام(٢)، كتعليم علوم الزراعـة والصناعة والطب. 
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(١) يظهـر مـن اجلواهـر أن الوجه فيه وجـوب تعليم األحكام عـىل العامل هبا 
ينِ  ـوا يفِ الدِّ هُ قَّ تَفَ ـةٌ لِيَ ائِفَ م طَ نهُ ـةٍ مِ لِّ فِرقَ رَ مِـن كُ ـوالَ نَفَ لَ املسـتفاد مـن قوله تعاىل: ﴿فَ
﴾(١)، بتقريـب: أن جعل التفقه  ونَ رُ ـذَ م حيَ هُ لَّ ـم لَعَ ـوا إِلَيهِ عُ جَ ا رَ ـم إِذَ هُ ومَ وا قَ رُ نـذِ لِيُ وَ
واإلنـذار غاية للنفر الواجب ظاهر يف وجوهبام، عىل تفصيل مذكور عند االسـتدالل 

باآلية الرشيفة حلجية خرب الواحد ولوجوب التقليد عىل العامي.
ومـن النصوص الكثرية الدالة عىل وجـوب بذل العلم، كموثق طلحة بن زيد 
عـن أيب عبـداهللاA: «قال: قـرأت يف كتاب عـيلA: إن اهللا مل يأخـذ عىل اجلهال 
عهـداً بطلب العلم حتـى أخذ عىل العلامء عهداً ببذل العلـم للجهال، ألن العلم كان 

قبل اجلهل»(٢).
لكـن مـن الظاهر أن االسـتدالل املذكـور إنام يتجـه بناءً عىل حرمة التكسـب 
. أما بناءً عىل عدم حرمة التكسـب بالواجب إال مـع ظهور أدلته يف  بالواجـب مطلقـاً
ـ  كـام يظهر من صاحب اجلواهر وسـيدنا املصنف وبعض  لـزوم قيـام املكلف به جماناً
مشـاخينا (قـدس اهللا أرسارهـم) ـ فالبد مـن إثبات ظهـور األدلة املذكـورة يف اعتبار 

املجانية.
ومـن ثم ادعى بعض مشـاخيناP أن ذلـك هو الظاهر من آيـة النفر. لكن مل 
يتضح منشأ ظهورها يف ذلك، حيث مل تتضمن إال كون التفقه واإلنذار مها الغاية من 

األمر بالنفر، وذلك إنام يقتيض ظهورها يف وجوهبام من دون نظر للمجانية.
نعـم سـبق منّا أنه إذا اسـتفيد مـن األدلة لـزوم حصول الواجب مـن املكلف 

(١) سورة التوبة آية:١٢٢.
(٢) الكايف ج:١ ص:٤١.

ولو استأجره لتعليم احلالل واحلرام يف ما هو حمل االبتالء فاألظهر البطالن 
وحرمـة األجـرة(١). ويف عموم احلكـم ملا ال يكون حمالً لالبتالء إشـكال. 



بحيـث يكون هو املمتثل له تعني حرمـة أخذ األجرة وذلك هو ظاهر األدلة املتقدمة، 
لقوة ظهورها يف أن وظيفة الفقيه والعامل تعليم أحكام الدين وبذل العلم فيها. ويؤيد 
ذلـك خرب يوسـف بن جابـر: «قال أبـو جعفرA لعن رسـول اهللا7 مـن نظر إىل 
فـرج امـرأة ال حتل له، ورجالً خـان أخاه يف امرأته، ورجالً احتـاج الناس إليه لتفقهه 
[لفقهه] فسأهلم الرشوة»(١). فإن مقتىض إطالقه العموم لبيان األحكام الرشعية وعدم 

اختصاصه بالقضاء، فهو ينهض بإثبات املطلوب، لوال ضعف سنده.
(١) النـرصاف أدلة وجوب تعلم األحـكام وتعليمها إىل ما هو حمل االبتالء، 
ألن الوجـوب املذكور طريقي من أجل العمل عـىل األحكام، واخلروج عن عهدهتا. 
وهو املناسب لتعقيب اإلنذار باحلذر يف آية النفر، لوضوح أن احلذر إنام يكون فيام هو 
حمل االبتالء، وكذا ما يف موثق طلحة بن زيد من كون أخذ العهد عىل اجلهال بالتعلم 
متأخراً عن أخذ العهد عىل العلامء بالتعليم، لوضوح أن اجلهال إنام جيب عليهم التعلم 

فيام هو حمل ابتالئهم ال غري. وأظهر من ذلك خرب يوسف بن جابر.
(٢) التفصيـل املذكـور هو املعروف بني األصحاب، والظاهر أو املرصح به يف 
كالم مجاعـة كثرية مـن القدماء واملتأخرين، بـل عن املنتهى: «النياحـة بالباطل حمرمة 
». نعم أطلق يف املبسـوط والوسـيلة التحريم، بل يف  ، أمـا باحلق فجائزة إمجاعاً إمجاعـاً
املبسـوط يف آخر أحكام اجلنائـز: «وأما اللطم واخلدش وجز الشـعر والنوح فإنه كله 

.« باطل حمرم إمجاعاً
وقد يستدل له بالنصوص الناهية عنها، كحديث عمرو بن أيب املقدام: «سمعت 

واألظهر اجلواز والصحة(١).
(مسـألة٢٩): حيرم النوح بالباطل. يعنـي: الكذب. وال بأس بالنوح 

باحلق(٢).

(١) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:٨ من أبواب آداب القايض حديث:٥.
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 ﴾ وفٍ عرُ ينَكَ يفِ مَ الَ يَعصِ أبا احلسـن وأبا جعفرA يقول يف قول اهللا عز وجـل: ﴿وَ
قال: إن رسول اهللا7 قال لفاطمةJ: إذا أنا مت فال ختميش عيلّ وجهها [وجها.ظ]

وال ترخـي عيل شـعراً، وال تنادي بالويـل، وال تقيمن عيل نائحة. قـال: ثم قال: هذا 
﴾»(١)، وخرب  وفٍ عـرُ ينَكَ يفِ مَ الَ يَعصِ املعـروف الـذي قال اهللا عز وجل يف كتابـه: ﴿وَ
احلسـني بن زيد عن الصـادقA يف حديث املناهي: «هنى رسـول اهللا7 عن الرنة 
عند املصيبة، وهنى عن النياحة واالسـتامع إليها»(٢)، وخرب احلسـني بن زيد عن جعفر 
بن حممد عن آبائه عن عيلG: «قال: قال رسـول اهللا7: أربعة ال تزال يف أمتي إىل 
يـوم القيامة: الفخر باألحسـاب... والنياحة. وإن النائحـة إذا مل تتب قبل موهتا تقوم 

ران ودرع من حرب [جرب]»(٣). طِ وعليها رسبال من قَ
ومثلها يف ذلك صحيح عيل بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفرA: «سألته 
عن النوح عىل امليت أيصلح؟ قال: يكره»(٤) وغريه مما تضمن كراهة النياحة أو كراهة 

كسبها، بناءً عىل ظهور الكراهة يف احلرمة.
لكـن يعارضهـا يف ذلك نصوص كثـرية، كصحيح يونس بـن يعقوب عن أيب 
عبـداهللاA: «قـال: قال يل أيب: يا جعفر أوقف يل من مايل كذا وكذا لنوادب تند بني 
عرش سـنني بمنى أيـام منى»(٥)، وصحيـح أيب محزة عن أيب جعفـرA: «قال: مات 
الوليـد بن املغرية، فقالت أم سـلمة للنبي7: إن آل املغرية قـد أقاموا مناحة فاذهب 
إليهم؟ فأذِن هلا، فلبست ثياهبا وهتيأت... فندبت ابن عمها بني يدي رسول7... فام 
»(٦)، ومعترب احلسني بن زيد قال: «ماتت ابنة  عاب رسـول اهللا7 ذلك، وال قال شيئاً
أليب عبداهللاA فناح عليها سـنة، ثم مات له ولد آخر فناح عليه سـنة... فقيل أليب 
عبـداهللاA: أيناح يف دارك؟! فقال: إن رسـول اهللا7 قال ملا مات محزة: لكن محزة 

ال بواكي له»(٧).
(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٨٣ من أبواب الدفن حديث:٥، ٣.

(٣) ، (٤) ، (٥) ، (٦) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:١٧ من أبواب ما يكتسب به حديث:١٢، ١٣، ١، ٢.
(٧) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٧٠ من أبواب الدفن حديث:٦.



وموثـق حنـان بن سـدير قال: «كانت امـرأة معنا يف احلي، وهلـا جارية نائحة، 
فجاءت إىل أيب فقالت: يا عم إنك تعلم أن معيشتي من اهللا ثم من هذه اجلارية، فأحب 
، وإال بعتهـا وأكلت ثمنها حتى  أن تسـأل أبـا عبداهللاA عن ذلك، فـإن كان حالالً
يأيت اهللا بالفرج، فقال هلا أيب: واهللا إين ألعظم أبا عبداهللاA أن أسـأله هذه املسـألة. 
قال: فلام قدمنا عليه أخربته أنا بذلك، فقال أبو عبداهللاA: تشـارط؟ قلت: واهللا ما 

أدري تشارط أم ال. فقال: قل هلا ال تشارط، وتقبل ما أعطيت»(١).
وصحيـح أيب بصري: «قال أبـو عبداهللاA: ال بأس بأجـر النائحة التي تنوح 
عىل امليت»(٢)، وغريها. وهي أصح سنداً، وأظهر عمالً بني الطائفة، فال جمال لطرحها 

من أجل النصوص السابقة.
وقـد جيمع بني الطائفتني بحمل األوىل عىل الكراهة. لكنه ال يناسـب صحيح 
أيب محـزة فـإن إذنه7 بحضـور املناحة و املشـاركة فيها وإن أمكـن أن يكون جلهات 
ثانويـة تزاحم الكراهة، كصلة األرحام وتألفيهم وجتنب تنفريهم بمقاطعة مناحتهم، 
» وارد مورد التنبيه عىل  إال أن قولهA: «فام عاب رسـول اهللا7 ذلك وال قال شيئاً

عدم حمذور يف النياحة من حيث هي يقتيض اإلعابة واإلنكار.
وكذا احلال يف معترب احلسني بن زيد، فإن إقامتهA للمناحة بالوجه املذكور 
يف بيتـه وإن أمكـن أن يكـون لضغـط العـرف االجتامعي بحيـث يكون تركـه توهيناً 
للميـت، كام أن قوله7: «لكن محـزة ال بواكي له» قد يكون بلحاظ أن يف البكاء عىل 
محزة إعزازاً للنبي7 وللدين بالنحو املزاحم للكراهة األولية أو بنحو يسـتثنى منها، 
إال أن اإلنـكار عىل اإلمامA يف إقامته النياحة يف داره ملا كان بلحاظ توهم الكراهة 
بالعنـوان األويل فـردهA عىل ذلك بحديث النبـي7 يف قضية محزةA ظاهر يف 

عدم الكراهة بالنحو املذكور، ويف هنوض احلديث املذكور بنفيها.
. وربام حيمل عليه من الطائفة  نعم ال بأس بالبناء عىل اسـتحباب الرتك تصـرباً

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:١٧ من أبواب ما يكتسب حديث:٣، ٧.
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األوىل حديـث عمرو بن أيب املقـدام وغريه. وإن كان كثرياً منهـا يأباه لقوة ظهوره أو 
رصاحتـه يف احلرمة. لكن هيون أمرها، لضعف سـند أكثرها، وقرب محل اجلميع عىل 
التقيـة، ملوافقتهـا لكثـري من العامة، وملا هو املعروف من سـرية بعض أوائلهم وشـدة 
إنكاره لذلك. وال يبعد أن يكون ذلك هو املنشأ ملا أشري إليه يف نصوص الطائفة الثانية 

من استنكار النياحة ورده.
ثـم إن نصوص الطائفة الثانية الدالة عىل جـواز النياحة وإن كانت مطلقة، إال 
أنه قد يستدل للتفصيل الذي سبق من املشهور بمرسل الصدوق: «قالA: ال بأس 
 ،H(١)، وخرب خدجية بنت عمر بن عيل بن احلسني« بكسب النائحة إذا قالت صدقاً
قالت يف حديث: «سـمعت عمي حممد بن عيلA يقـول: إنام حتتاج املرأة إىل النوح 
لتسـيل دمعتهـا، وال ينبغـي هلـا أن تقـول هجراً، فـإذا جـاء الليل فال تـؤذي املالئكة 

بالنوح»(٢).
لكنهـام ال ينهضـان باالسـتدالل لضعفهـام. وألن اهلجر هو القـول القبيح أو 
الفحـش، مـن دون خصوصية للكذب. ومـن القريب أن يراد به هنـا التجاوز إما يف 

مدح امليت، أو يف اخلروج عن مقتىض الصرب والتسليم هللا تعاىل والرضا بقضائه.
فالعمـدة يف املقام: أن النصوص املذكورة إنام تدل عىل جواز النياحة من حيث 
هي، وال تنايف حرمتها لو اشتملت عىل حمرم، كالكذب، أو مدح من ال يستحق املدح، 
أو توهـني احلـق، أو ترويج الباطل، أو قول ما ينايف التسـليم هللا تعاىل، أو غري ذلك مما 
. بل مقتىض إطالق أدلة حرمة تلك األمور حرمتها  هو حمرم يف نفسه وإن مل يكن كذباً
، بـل هو املقطوع به، وإن مل حترم من حيثيـة النياحة. ومن ذلك يظهر أن الالزم  حينئـذٍ

التفصيل بالوجه املذكور، وعدم االقتصار يف احلرمة عىل الكذب.
بقـي يشء، وهـو أن الظاهـر عـدم اإلشـكال يف جـواز التكسـب بالنياحة مع 
حليتهـا، كعدم اإلشـكال يف حرمته مـع حرمتها. عمالً بعموم صحـة العقود وأصالة 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:١٧ من أبواب ما يكتسب به حديث٩، ٦.



احـرتام العمل مع حليتـه، وخلصوص صحيح أيب بصري املتقـدم. وألجله يتعني محل 
موثق سـامعة: «سألته عن كسـب النائحة واملغنية فكرهه»(١) عىل الكراهة املصطلحة، 

أو عىل التقية بلحاظ ما سبق.
كام أن ما تضمنه موثق حنان بن سـدير املتقدم من النهي عن املشـارطة مل أعثر 
عاجالً عىل من عمل بظاهره من حرمة املشارطة، بل عن التذكرة وغريها كراهة كسب 
. وهو املناسـب لصحيح أيب بصري،  النائحـة معهـا، وعن التحرير تأكد الكراهة حينئذٍ
ألن محل إطالق جواز التكسب عىل صورة عدم املشارطة حيتاج إىل عناية، ألن طبيعة 

التكسب تقتيض املشارطة وتعيني األجر. فتأمل.
(١) بـال خـالف أجـده فيه، بـل اإلمجاع بقسـميه عليـه. وهو احلجـة. كذا يف 
اجلواهـر. لكـن ال جمـال للتعويل عىل اإلمجـاع املذكور بعـد قرب ابتنائـه عىل دخول 
اهلجـاء يف كربيات مأخوذة من الكتاب املجيد والسـنة الرشيفـة واملرتكزات الراجعة 
حلرمة عرض املؤمن، كتحريم إيذائه وسبه وغيبته وهبته وإهانته والطعن عليه وإذاعة 
ما يشـينه وهيدم مروءته ويسـقطه يف أعني الناس، وإحصاء عثراته وعورته ليعريه هبا 

ونحو ذلك. وحينئذٍ ال يكون للهجاء خصوصية يف احلرمة.
 كـام ال يكون حمرمـاً مطلقاً، بل يف خصـوص ما إذا كان مـن صغريات إحد
الكربيـات املتقدمـة، دون غـري ذلـك، كـام يف هجـاء اإلخـوان بعضهـم لبعـض يف 
مقـام املطايبـة واملفاكهـة أو نحـو ذلـك مما ال ينـايف حرمة املؤمـن، وليس فيـه حمذور

رشعي آخر.
وكـذا لـو سـقطت حرمته إمـا بأن يكـون اهلجاء وسـيلة إلنـكار املنكـر عليه 
برشوطه. وإما بأن يكون الشخص متجاهراً بالفسق. كام يستفاد من معترب هارون بن 

(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:١٧ من أبواب ما يكتسب به حديث:٨

(مسألة٣٠): حيرم هجاء املؤمن(١).
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اجلهم عن الصادقA: «قال: إذا جاهر الفاسـق بفسـقه فال حرمة له وال غيبة»(١). 
فـإن مقتىض نفي احلرمـة ارتفاع مجيع األحكام املتفرعة عـىل احلرمة، ومنها الكربيات 

املذكورة، ال خصوص الغيبة.
نعم إذا اشتمل اهلجاء عىل حمرم آخر غري متفرع عىل حرمة املقول فيه، كالكذب 

والنيل ممن ينتسب له ونحو ذلك فال يكفي يف حله سقوط حرمة الشخص املذكور.
إال أن تسـقط حرمـة املحـرم املذكـور، كالبهتـان يف حق أهل البـدع والريب. 
لصحيـح داود بـن رسحان عن أيب عبداهللاA: «قال: قال رسـول اهللا7: إذا رأيتم 
أهـل الريـب والبدع بعـدي فأظهروا الرباءة منهـم، وأكثروا من سـبهم والقول فيهم 
والوقيعـة، وباهتوهـم، كيال يطمعوا يف الفسـاد يف اإلسـالم [وحيذرهـم الناس] وال 

يتعلمون من بدعهم. يكتب اهللا لكم احلسنات ويرفع لكم به الدرجات»(٢).
(١) لعدم ثبوت احلرمة له التي سبق أهنا املعيار يف حرمة اهلجاء. بل ما تظافرت 
بـه النصوص من لعنهم وسـبهم يقتيض جـواز ذلك باألولوية العرفيـة أو بفهم عدم 
اخلصوصية. وقد تقدم يف مبحث الغيبة من مباحث التقليد ما ينفع يف املقام، إذ بناءً عىل 
. م مفهـوم الغيبة باإلعابة تكون مقاربة للهجاء مفهوماً ومالكاً مـا قربناه هناك من تقوّ
(٢) كـام يظهر ممـا تقدم. ويظهر منـه أيضاً اجلواز يف حـق املتجاهر، ويف مورد 

النهي عن املنكر.
(٣) كـام ذكره شـيخنا األعظمP. فقد ذكر يف املسـألة الثامنة والعرشين أنه 

(١) وسائل الشيعة ج:٨ باب:١٥٤ من أبواب أحكام العرشة حديث:٤.
(٢) وسائل الشيعة ج:١١ باب:٣٩ من أبواب األمر والنهي وما يناسبهام حديث:١.

وجيوز هجاء املخالف(١). وكذا الفاسق املبتدع، لئال يؤخذ ببدعته(٢).
(مسألة٣١): حيرم الفحش من القول(٣) ـ وهو ما يستقبح الترصيح 

به ـ إذا كان الكالم مع الناس غري الزوجة،



حيرم اهلجر، ثم قال: «وهو الفحش من القول وما استقبح الترصيح به».
وقـد اسـتدل عليـه هـوP وغـريه بالنصـوص املتضمنـة للنهي عـن البذاء 
والفحش، وكون اإلنسان ممن ال يبايل ما قال وال ما قيل فيه، وكونه ممن يكره جمالسته 

وخياف لسانه، وهي نصوص كثرية.
كصحيـح عيص بن القاسـم عـن أيب عبداهللاA: «قـال: إن أبغض خلق اهللا 
عبـد اتقى الناس لسـانه»(١)، وصحيح عبداهللا بن سـنان: «قال أبـو عبداهللاA: من 

خاف الناس لسانه فهو يف النار»(٢).
وصحيـح أيب بصـري عنـهA يف حديث: «قـال: قال رسـول اهللا7: إن من 
أرش عباد اهللا من تكره جمالسـته لفحشـه»(٣) وصحيح أيب عبيدة عنهA: «احلياء من 
اإليـامن، واإليـامن يف اجلنة، والبذاء من اجلفـاء، واجلفاء يف النار»(٤)، وخرب سـليم بن 
قيـس عـن أمري املؤمنـنيA: «قال: قال رسـول اهللا7: إن اهللا حـرم اجلنة عىل كل 
فاحـش بذيء قليل احليـاء ال يبايل ما قال وال ما قيل له...»(٥)، وغريها من النصوص 

الكثرية.
ثـم إن ظاهـر شـيخنا األعظم وسـيدنا املصنف (قـدس رسمهـا) أن موضوع 

التحريم هو ما يستقبح الترصيح به مما يتعلق باجلنس من أعضاء وأفعال.
لكنه ال يناسب النصوص املذكورة، فإن البذاء هو الفحش، والفحش كل قبيح 
مـن القول والفعل، والتعدي يف اجلواب، كام رصح بجميع ذلك اللغويون، ويناسـبه 

االستعامالت الكثرية. 
وكـذا احلـال يف اجلفـاء، وعدم احلياء، وكون اإلنسـان ممن يتقى لسـانه وتكره 
جمالسـته. لظهـور عمومهـا لـكل قبيـح، وعـدم اختصاصهـا بخصوص ما يسـتقبح 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:١١ باب:٧٠ من أبواب جهاد النفس وما يناسبه حديث:٦، ٩.
(٣) وسائل الشيعة ج:١١ باب:٧١ من أبواب جهاد النفس وما يناسبه حديث:٨.

(٤) ، (٥) وسائل الشيعة ج:١١ باب:٧٢ من أبواب جهاد النفس وما يناسبه حديث:٥، ٢.

٢٨٥ .......................................................................... حرمة الفحش من القول
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الترصيح به مما يتعلق باجلنس، بل تعم حتى خشونة القول املناسبة للجفاء والغلظة.
كـام أن النصوص املذكورة ال تنهض بحرمة الكالم الدال عىل ذلك مطلقاً، بل 
عىل ما يبتني عىل الكثرة واالستمرار بحيث يكون خلقاً ثابتاً يف اإلنسان، ليكون بسببه 
ممن يتقى لسـانه، وتكره جمالسـته، وممن ال يبايل ما قال وال ما قيل فيه، ونحو ذلك مما 
تضمنته النصوص. وهو املناسـب أيضاً للتعبري بالفحاش الذي هو من أمثلة املبالغة، 

والبذاء الذي هو من سنخ اخللق، والبذيء الذي هو صفة مشبهة دالة عىل الثبوت.
بل يصعب جداً البناء عىل حرمة اخلشونة يف القول مطلقاً إذا مل تستلزم التعدي 
عىل من حيرم التعدي عليه. لعدم مناسـبته للسـرية واملرتكزات، بل املرتكز كون تركه 
من سنخ الكامل واخللق السامي واحلياء ونحو ذلك من دون أن يبلغ مرتبة الوجوب. 
كيف وقد ورد عن املعصومني (صلوات اهللا عليهم) وكثري من أعيان املؤمنني جبه من 

يستحق بالكالم الغليظ والرد اخلشن، بل السب والشتم يف كثري من املوارد. 
غايـة األمـر أن ذلك ليس خلقاً هلم يعرفون به كام عرف عن غريهم، وإنام ورد 
يف مناسبات خاصة، واقتضته احلاجة، من دون أن تنايف احلياء منهم، وال حسن اخللق 

وطيب املعرش وليونة اجلانب التي عرفوا هبا.
وأمـا البنـاء عىل احلرمـة إال مع احلاجة فال جمال له بعد عدم اإلشـارة لذلك يف 
النصـوص، لينظـر يف معيار احلاجـة رشعاً أو عرفاً، وعدم سـهولة التقيـد هبا يف مثل 
ذلـك مما يصعب ضبطه، بخالف ما لـو كان املدار يف احلرمة عىل كون ذلك خلقاً ثابتاً 
يف اإلنسـان، فإنه أمر قابل لإلدراك، ويمكن التجنب عنه باملراقبة والرياضة والتمرن 

واالعتبار، كام لعله ظاهر.
(١) يعنـي: فيام يقبح الترصيح به مما يتعلق باجلنس. لعدم منافاته معها حلسـن 
املعارشة واملخالطة، وعدم حسن احلياء معها يف ذلك. ومثلها يف ذلك الرسية، كام هو 

أما معها فال بأس به(١). 



ظاهـر. بل الظاهر جريان ذلـك يف غريمها يف مقام املطايبات بني اإلخوان من دون أن 
يبلغ حدّ التخلع والبذاء.

كـام أن الظاهر أن الكالم الواحد خيتلف طرحه باختالف املناسـبات، فيكون: 
تـارة: بذيئاً ختلعياً منافياً للحياء. وأخر: كالماً طبيعياً ال ينافيه. هذا وأما بناءً عىل ما 

ذكرنا يف حتديده فال يفرق بني الزوجة وغريها يف غري ما يتعلق باجلنس منه.
(١) حرمـة الرشـوة يف اجلملـة من القطعيـات املدعى عليها اإلمجـاع منّا ومن 
املسـلمني عامـة. وقـد اسـتدل عليهـا ـ مضافـاً إىل ذلـك ـ بالكتـاب املجيد والسـنة 

الرشيفة.
ا  َ وا هبِ دلُ تُ لِ وَ م بِالبَاطِ م بَينَكُ الَكُ وا أَموَ لُ الَ تَأكُ أما الكتاب املجيد فبقوله تعاىل: ﴿وَ
﴾(١). حيث قد يسـتدل  ونَ مُ أَنتُم تَعلَ الِ النَّاسِ بِاإلِثمِ وَ ا مِن أَموَ يقً رِ وا فَ لُ امِ لِتَأكُ كَّ إِىلَ احلُ
به بحمل املال الذي يدىل به للحكام عىل الرشوة التي تكون سبباً للحكم باجلور وأكل 

. فريق من أموال الناس حراماً
لكن الذي يظهر من غري واحد من املفرسين أن املال الذي يدىل به للحكام هو 
املـال الـذي يدعى بال حق ويرفع أمره هلـم ليحكموا فيه باجلور لغـري أهله، فهو عني 
...﴾. وهو وإن كان  الِ النَّـاسِ ا مِن أَموَ يقً رِ ـوا فَ لُ املـال الذي أريد بقولـه تعاىل: ﴿لِتَأكُ
ال يناسـب ظهور التعبري املذكور يف التباين بينهام، إال أنه يناسـبه ما يف معترب أيب بصري: 
م  م بَينَكُ الَكُ ـوا أَموَ لُ الَ تَأكُ «قلـت أليب عبـداهللاA: قول اهللا عـز وجل يف كتابـه: ﴿وَ
﴾، فقال: يا أبا بصري إن اهللا عز وجل قد علم أن يف األمة  امِ كَّ ا إِىلَ احلُ َ وا هبِ دلُ تُ لِ وَ بِالبَاطِ
حكاماً جيورون. أما إنه مل يعن حكام أهل العدل، ولكنه عنى حكام أهل اجلور. يا أبا 
حممـد إنـه لو كان لك عىل رجل حق فدعوته إىل حكام أهل العدل، فأبى عليك إال أن 

(مسألة٣٢): حترم الرشوة(١)

(١) سورة البقرة: آية ١٨٨.
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يرافعك إىل حكام أهل اجلور ليقضوا له لكان ممن حاكم إىل الطاغوت...»(١) لظهوره 
يف ورود اآلية للردع عن التحاكم حلكام أهل اجلور، ال عن الرشـوة للحكام. وأظهر 
منـه يف ذلـك مـا رواه يف جممع البيان عنهA أنـه قال: «علم اهللا أنه سـيكون يف هذه 
األمـة حكام حيكمون بخالف احلق، فنهى املؤمنـني أن يتحاكموا إليهم وهم يعلمون 

أهنم ال حيكمون باحلق»(٢).
بل قد يناسـب ذلـك أن مقتىض تركيب اآلية الرشيفة كـون املديل إىل األحكام 
هـو اآلكل له بالباطل، مـع أنه لو كان املراد باإلدالء باملال دفعه للحاكم رشـوة لكان 
املناسـب أن يقول: وال تعطوا أموالكم بالباطل وتدلوا هبا إىل األحكام. ومن ثم كان 
مـن القريب أن اآلية الرشيفة أجنبيـة عام نحن فيه. وال أقل من إمجاهلا من هذه اجلهة، 

فال تنهض باالستدالل يف املقام.
فالعمـدة يف املقـام السـنة الرشيفة، حيـث تضمنت نصوص كثـرية النهي عن 
 :Aالرشـوة، ويف كثري منها عدها من السـحت، كموثق السـكوين عـن أيب عبداهللا
«قـال: السـحت ثمن امليتـة، وثمن الكلب، وثمـن اخلمر، ومهر البغي، والرشـوة يف 

احلكم، وأجر الكاهن»(٣) وغريه. 
بل يف صحيح عامر بن مروان: «سـألت أبا جعفرA عن الغلول. فقال: كل 
يشء غلّ من اإلمام فهو سـحت، وأكل مال اليتيم وشـبهه سـحت. والسـحت أنواع 
كثرية، منها أجور الفواجر، وثمن اخلمر والنبيذ واملسكر، والربا بعد البينة. فأما الرشا 

يف احلكم فإن ذلك كفر باهللا العظيم جل اسمه وبرسوله7»(٤) ونحوه غريه.
هـذا مضافـاً إىل أن الرشـوة يف موضوع كالم سـيدنا املصنـفP: إن كانت 
عـىل احلكم بالباطل فهي من األجرة عىل احلـرام التي هي حمرمة بال كالم، وإن كانت 

(١) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:١ من أبواب صفات القايض حديث:٣.
(٢) جممع البيان ج:١ ص:٢٨٢.

(٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٥ من أبواب ما يكتسب به حديث:٥، ١.



عىل احلكم باحلق فهي من األجرة عىل ما هو واجب عىل املبارش ـ وهو احلاكم ـ عيناً، 
بحيث جيب أن يكون هو املتمثل به، وقد سـبق أن التحقيق حرمة التكسـب يف ذلك. 
وأظهـر مـن ذلك مـا لو كان أجرياً عـىل القضاء من قبـل جهة رشعية بنـاءً عىل جواز 

. االسئتجار عليه، حيث يكون احلكم باحلق مملوكاً لتلك اجلهة فال يملك ثانياً
نعم هذا الوجه إنام يقتيض عدم مرشوعية الرشوة إذا كانت مدفوعة عوضاً عن 
احلكـم لصالـح الدافع وأجراً له، دون ما إذا كانت هبـة جمانية مرشوطة برتتب احلكم 
املذكور، رضورة أنه ال مانع من اشـرتاط الواجب ـ كاحلكم باحلق يف املقام ـ يف اهلبة، 
مـن دون أن يوجـب بطالهنـا، بل ذلك يؤكـد وجوبه. بل ال رضر يف اشـرتاط احلرام
ـ كاحلكـم بالباطـل ـ بناءً عىل التحقيق من أن الرشط الفاسـد يف العقد ال يبطله، غاية 

األمر أنه ال جيب الوفاء به.
وأظهـر من ذلك مـا إذا كان ترتب احلكم لصالح دافع املال من سـنخ الداعي 
لدفع املال من دون أن يكون مقابالً باملال وال رشطاً يف دفعه، حيث ال موجب لتوهم 
عدم مرشوعية دفع املال حينئذٍ بحسـب القاعدة، وإن صدق عليه الرشـوة إما مطلقاً، 
أو بـرشط ترتـب املطلوب عليـه. بلحـاظ أن الرشـوة يف اللغة هي الوصلـة للحاجة 
باملصانعـة أو مـا يقرب من ذلك، فال تصدق إال مع ترتـب املطلوب عليها، اللهم إال 
أن يستشـكل يف صدق الرشوة عليها عرفاً، بل هي عندهم من اهلدية املقابلة للرشوة، 

فتقرص عنها النصوص املتقدمة. 
كـام أن الوجـه املذكـور إنام يقتـيضـ  يف مورد متاميتـهـ  حرمة الرشـوة وضعاً، 
. غايته أهنا حترم عىل  بمعنـى عـدم متلك اآلخذ هلا، من دون أن يقتيض حرمتهـا تكليفاً
احلكم بالباطل تكليفاً بمالك آخر، وهو حرمة التشجيع عىل احلرام واحلمل عليه، وال 
جيـري ذلك لو كان الغرض منها احلكم باحلـق. وهذا بخالف النصوص فأهنا ظاهرة 

. يف احلرمة التكليفية والوضعية معاً
وباجلملة: الوجه املذكور وإن كان تاماً يف نفسـه، إال أنه ال ينهض بتامم املدعى 
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. الذي تضمنته النصوص، بل يقرص عن النصوص مفاداً ومورداً
(١) يعنـي: عـىل احلكـم لصالح دافـع املال، ال عـىل أصل القضـاء والنظر يف 

اخلصومة، فإن املال املدفوع عليه ال يعد رشوة عرفاً، بل أجراً أو جعالً عىل القضاء.
هـذا والرشـوة عىل القضاء واحلكـم هي مورد كالم كثري مـن األصحاب. بل 
يظهـر مـن بعض كلامهتم كون ذلـك مراد من أطلق منهم. وكيف كان فال إشـكال يف 

حرمة الرشوة يف القضاء، ألهنا مورد النصوص املتقدمة وغريها.
وأما الرشـوة يف غريه مـن اجلهات املتعلقة بالدولة فهي تـارة: تدفع للموظف 
عـىل عمـل متعلق بوظيفتـه ومن شـؤوهنا. وأخر: تدفع للشـخص عـىل عمل غري 

متعلق بوظيفته، وليس من شأنه القيام به مع قطع النظر عن دفع املال له من أجله.
 : أمـا يف الصورة الثانية فال إشـكال يف جوازهـا إذا كانت عىل عمل حملل: أوالً
لعـدم وضوح صدق الرشـوة عليهـا عرفاً، فإن الرشـوة وإن كانت لغـة هي الوصلة 
للحاجـة باملصانعـة أو مـا يقرب مـن ذلـك، إال أن معناهـا عرفاً ليس هـو ذلك عىل 
إطالقه، إذ ال إشـكال يف عدم صدقها عندهم عـىل مثل اجلعالة واألجرة عىل األعامل 

املرغوبة. 
نعـم قـد تسـتعمل يف ذلـك، كـام يف صحيـح حممـد بـن مسـلم: «سـألت أبـا 
عبداهللاA عن الرجل يرشو الرجل عىل أن يتحول من منزله فيسكنه. قال: ال بأس 
به»(١). وما سـبق يف خرب يوسـف بن جابر املتقدم يف أواخر املسألة الثامنة والعرشين. 
إال أن االسـتعامل املذكـور قد يكـون بلحاظ املعنى اللغوي ملادة الرشـوة، أو توسـعاً 
وجمازاً بلحاظ املعنى العريف، وال يسـتلزم عموم معنى الرشـوة عرفاً هلا حقيقة، ملا هو 

املعلوم من أن االستعامل أعم من احلقيقة.

عىل القضاء(١).

(١) وسائل الشيعة ج: ١٢ باب:٨٥ من أبواب ما يكتسب به حديث:٢.



: ألن موضوع النهي يف النصوص املتقدمة وغريها هو الرشوة يف احلكم،  وثانياً
ومل نعثـر ـ بعـد ما تيرس لنا من الفحص ـ عىل إطالق ينهـض بإثبات عموم النهي عن 
الرشـوة. عـدا ما ذكـره يف البحار عن كتـاب اإلمامة والتبرصة بسـنده املطابق لسـند 
اجلعفريـات عـن اإلمـام الكاظمA عـن آبائهG: «قـال رسـول اهللا7: الرايش 
واملرتيش واملايش بينهام ملعون»(١). وروي مثله أو قريب منه مرسـالً يف مجلة من كتبنا 
وكتب العامة، ومسـنداً من طرقهم. والسـند املذكور وإن كان الظاهر اعتباره، إال أن 
توثيق كتاب اإلمامة والتبرصة عند املجليس ال خيلو عن إشـكال، كام يظهر بمالحظة 

ما ذكره عند الكالم يف توثيق مصادر كتاب البحار من مقدمته.
عـىل أن من القريب عدم صـدوره لبيان إطالق حرمة الرشـوة، بل لبيان عدم 
اختصاص احلرمة باملرتيش اآلكل للرشوة، بل تعم الرايش، واملايش بينهام، بعد الفراغ 
عـن حرمة الرشـوة، فال ينايف اختصاصها بالرشـوة يف احلكم. والسـيام مع الترصيح 
بالقيـد املذكور يف بعض طرق احلديث عند العامة، ففي كتاب التاج: «عن أيب هريرة: 

لعن رسول اهللا7 الرايش واملرتيش يف احلكم»(٢).
مضافاً إىل أنه لو فرض ورود اإلطالق املذكور فظهور عدم إرادته هبذه السـعة 
يمنع من انعقاد ظهوره يف العموم، وجيعله بحكم املجمل الذي يلزم االقتصار فيه عىل 

املتيقن، وهو يف املقام الرشوة يف احلكم.
وأما يف الصورة الثانية، وهي رشـوة املوظـف فيام يتعلق بوظيفته فمن القريب 
صدق الرشـوة عليها، لقرب تقوم الرشـوة عرفاً بذلك، كام يناسبه استعامهلا يف موارد 
القضـاء، ومـا يف خـرب األصبغ عـن أمري املؤمنـنيA: «قال: أيـام وال احتجب عن 
 ، حوائج الناس احتجب اهللا عنه يوم القيامة وعن حوائجه، وإن أخذ هدية كان غلوالً
وإن أخـذ الرشـوة فهـو مـرشك»(٣)، ومعترب حكيم بـن حكم الصرييف: «سـمعت أبا 

(١) بحار األنوار ج:١٠٤ ص:٢٧٤.
(٢) التاج اجلامع لألصول يف أحاديث الرسول7 ج:٣ ص:٥٦.

(٣) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٥ من أبواب ما يكتسب به حديث:١٠.
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عبداهللاA وسـأله حفص األعور فقال: إن السـلطان يشرتون منّا القرب واألدواة، 
فيوكلون الوكيل حتى يسـتوفيه منّا، فنرشـوه حتى ال يظلمنا. فقال: ال بأس ما تصلح 
بـه مالك. ثم سـكت سـاعة، ثم قال: أرأيت إذا أنت رشـوته يأخـذ أقل من الرشط؟ 
قال: نعم. قال: فسدت رشوتك»(١). وقد يبتني عليه ما سبق يف خرب يوسف بن جابر 
املتقـدم يف أواخر املسـألة الثامنـة والعرشين، بلحاظ أن بذل الفقه واسـتعامله مقتىض 

وظيفة الفقيه.
وأما احتامل اختصاصها بالقضاء فبعيد جداً، بل هو ال يناسـب التقييد باحلكم 
يف نصـوص القضـاء السـابقة، لقوة ظهور القيـد املذكور يف كونه احرتازيـاً زائداً عىل 

الرشوة مفهوماً، ال تأكيدياً مقوماً ملفهومها.
نعـم سـبق عدم الدليل عـىل عموم النهي عن الرشـوة، ليمكن االسـتدالل به 
عىل احلرمة يف املقام، بل النصوص خمتصة بالرشوة يف احلكم عدا خرب األصبغ املتقدم 
الذي ال ينهض باالستدالل، لضعف سنده. وال جمال للتعدي من القضاء ملا نحن فيه 
بعد عدم القرينة عىل ذلك. والسـيام مع أمهية منصب القضاء، املناسـب لشـدة اهتامم 

الشارع األقدس بأداء األمانة فيه عىل الوجه األكمل.
ومن هنا فقد استدل عليه شيخنا األعظمP بوجهني:

األول: فحو ما تضمن النهي عن هدايا الوالة والعامل، كخرب األصبغ املتقدم، 
وخرب جابر عن النبي7 أنه قال: «هدية األمراء غلول»(٢). ومثله مرسـل املبسوط(٣) 
ويف مرسـله اآلخر: «هدية العامل سـحت»(٤). وما روي مرسالً فيه ومسنداً من طرق 
العامـة من خطبة النبي7 باسـتنكار ذلك والوعيد عليـه(٥)، ونحوها. فإنه حيث ال 
(١) هتذيـب األحـكام ج:٧ ص:٢٣٥. ورواه بتغيري يف وسـائل الشـيعة ج:١٢ باب:٣٧ مـن أبواب أحكام 

العقود حديث:١.
(٢) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:٨ من أبواب آداب القايض حديث:٦.

(٣) ، (٤) املبسوط ج:٨ ص:١٥١.
(٥) املبسوط ج:٨ ص:١٥١. والتاج اجلامع لألصول يف أحاديث الرسول7 ج:٣ ص:٥٤.



إشـكال يف جواز اهلديـة للعامل يف اجلملة فاملناسـبات االرتكازية تقيض بحملها عىل 
اهلديـة التي يراد منها محل العامل عىل التـرصف لصالح املهدي، وذلك يقتيض النهي 

عن الرشوة املبتنية عىل ذلك باألولية العرفية.
وقد استشـكل فيه بعض مشاخيناP بضعف سند النصوص املذكورة. وهو 
يف حملـه لـوال تأيدهـا بام يف هنـج البالغة(١) بسـنده عن اإلمام الصادقA من شـدة 
إنـكار أمـري املؤمننيA عىل مـن أهد له، وموافقتهـا لالعتبار، ملا هـو املعلوم من 
تعرض العامل لذلك، ومن البعيد رضا الشـارع األقدس به مع ما يؤدي إليه باآلخرة 
من فسـاد إداري مريـع، إذ من البعيد جداً اكتفاء الشـارع األقـدس بتحريم انحراف 
الـوايل والعامل من دون أن يسـد الطريق لذلك بتحريـم اهلدايا املذكورة. وإن كان يف 

بلوغها بذلك حداً تنهض معه باالستدالل إشكال.
الثاين: أنه من أكل املال بالباطل. وقد يستشكل فيه بأنه ال جمال لذلك مع حلية 
العمل الذي يرشى عليه يف نفسه، وصلوحه ألن يقابل باملال. وفيه: أن انطباق عنوان 
الرشوة عليه كاف يف صدق أكل املال بالباطل عليه عرفاً، ألن الرشوة من املستنكرات 
العرفيـة، بل بعد فرض كون إنجـاز العمل مقتىض الوظيفة يكون واجباً، فيكون أخذ 

املال عليه أكالً للامل بالباطل، كام تقدم يف املسألة الثامنة والعرشين.
. ومن  إال أن يبنى عىل عدم نفوذ التوظيف، فيخرج املال عن كونه رشوة حينئذٍ
هنا حيسـن توضيح الكالم يف ذلك فنقول: الوايل والعامل وأعواهنام تارة: يكونون يف 
جهاز حكم نافذ التعيني والتوظيف باألصل أو باإلمضاء الرشعي. وأخر: يكونون 

يف جهاز غري نافذ التعيني والتوظيف.
ففي الصورة األوىل ال إشكال يف حرمة الرشوة، سواءً كانت من أجل التسامح 
يف أداء الوظيفـة واخلـروج عن مقتضاها، أم من أجل احلفـاظ عىل أداء الوظيفة، جتنباً 

لظلم الويل والعامل.
(١) هنج البالغة ص:٤٢٦ طبعة ثانية دار األندلس، وأمايل الصدوق طبعة النجف األرشف ص:٥٥٧.
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أما يف األول فلتحريم العمل الذي يقابل بالرشـوة، فيكون أكل املال يف مقابله 
أكالً له يف مقابل احلرام.

وأمـا يف الثـاين فلوجوب العمل املقابل بالرشـوة عىل العامـل واملوظف بنحو 
جيـب عليه قيامه به بنفسـه بعـد فرض رشعية التوظيف، وقد سـبق عـدم جواز أخذ 
األجرة مع ذلك، وأنه من أكل املال بالباطل. بل إذا كان العامل واملوظف معيناً بأجر 
من قبل اهليئة احلاكمة يكون عمله مملوكاً عليه للجهة التي متثلها تلك اهليئة، فال يمكن 

. أن يملك ثانياً للرايش، ويكون أخذ املال حينئذٍ بال حق قطعاً
ويتأكـد ذلك بلحاظ اشـرتاط اهليئـة احلاكمة رصحيـاً أو ضمناً عدم الرشـوة، 
حيث يوجب ذلك كون أخذ الرشـوة منافياً حلق صاحب الرشط يف رشطه املفروض 

نفوذه.
نعـم هـذا الوجه إنام يقتيض حرمة الرشـوة وضعاً، بمعنى ترتـب األثر عليها، 
وعدم ملكية اآلخذ هلا، وال يقتيض حرمتها تكليفاً عىل الدافع واآلخذ مع قطع النظر 

عن ذلك. 
غايـة األمـر أنه حيـرم دفعها من أجل محـل العامل عىل احليـف والظلم يف أداء 
وظيفته، ملا فيه من التشجيع عىل احلرام واحلمل عليه. وقد حيمل عليه ما سبق يف ذيل 
معتـرب حكيم بن حكم الصرييف. بخالف دفعها من أجـل محله عىل أداء الوظيفة جتنباً 

لظلمه، حيث ال موجب حلرمته.
نعم إذا فرض اشـرتاط عدمها عليه ـ ضمناً أو رصحياً ـ يكون دفعها له محالً له 
. إال أن تسقط حرمتها بقاعدة نفي الرضر. كام  عىل خمالفة الرشط التي هي حرام أيضاً
فيـام إذا انحـرص دفع الظلم بذلك. وربام حيمل عليه ما سـبق يف معترب حكيم بن حكم 

الصرييف.
ومنه يظهر احلال يف الرشوة يف حق كل موظف ترشع وظيفته وتنفذ وإن كانت 
وظيفتـه غـري حكومية، كاملوظفـني يف الـرشكات األهلية، وعند األفـراد من حجاب 



فيهم عىل أيدهيم، حيث يمكـن تعلق مصالح  وكتـاب وغريهـم ممن جتري أمـور موظِّ
اآلخريـن هبم، بنحـو يبذلون املال من أجـل جرهيم عىل مقتىض وظيفتهـم بأمانة، أو 

التفافهم عليها وانحرافهم عن مقتضاها.
فإنه مع فرض احرتام اجلهة التي يتوظفون فيها جيري عىل رشوهتم ما سبق. أما 

مع عدم احرتامها وجواز اخلروج عليها فيلحقها حكم الصورة الثانية. 
أمـا يف الصـورة الثانية فحيث ال يكون االسـتعامل والتوظيـف ملزماً له رشعاً 
بالعمل عىل ما يقتضيه، بل قد ال يكون مسـوغاً له بالعمل عىل ذلك، لعدم مرشوعيته 
أو لكونه ظلامً، فال يكون دفع املال له فيام يتعلق بعمله رشوة ـ باملعنى املتقدم ـ رشعاً، 

وإن صدق عليه الرشوة عرفاً، غفلة عن عدم رشعية االستعامل والتوظيف.
ومن ثم ال يشمله دليل حرمة الرشوة لو فرض ثبوت حرمتها يف غري القضاء، 
إذ ال اعتبـار بالصـدق العريف إذا ابتنى عىل الغفلة واخلطأ عىل خالف املعيار الرشعي. 
بل البد من النظر يف حكمه بلحاظ القواعد العامة، نظري ما سبق منا يف الصورة األوىل 

بناءً عىل عدم ثبوت عموم حرمة الرشوة لغري القضاء.
وحينئذٍ فمن الظاهر حرمة ما يدفع له من املال بنحو يعدّ رشوة عرفاً يف مقابل 
عمـل حمـرم عليه، سـواءً كان حمرمـاً تعبدياً، كالرتخيـص يف بيع اخلمـر، أم تعدياً عىل 
الناس وانتهاكاً حلرمتهم يف أنفسـهم وأعراضهم وأمواهلم، وسواءً كان باملحافظة عىل 

مقتىض وظيفته وحرفية تطبيقها، أم باخلروج عن مقتضاها وااللتفاف عليه. 
وكذا إذا كان يف مقابل امتناعه من فعل حمرم عليه، كام لو أراد أن يرخص يف بيع 
اخلمر، فدفع له املال ليمتنع من ذلك، أو أراد ظلم شخص بمثل القبض عليه وسجنه 
أو رضبه أو تغريمه، فاستدفع رشه بدفع يشء من املال له، لرجوع ذلك إىل كون املال 
مدفوعاً له يف مقابل أمر واجب عليه، وهو ترك ذلك املحرم، بحيث يتعني عليه القيام 

به بنفسه، وقد تقدم حرمة أخذ املال يف مقابل ذلك، وأنه من أكل املال بالباطل.
نعـم ذلك إنام يقتيض حرمة الرشـوة وضعاً، بمعنى عدم اسـتحقاقها، وحرمة 
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أخذهـا تكليفـاً تبعاً لذلك. كام ال إشـكال يف حرمة دفعها تكليفـاً يف الصورة األوىل، 
حلرمة احلمل عىل احلرام والتشـجيع عليه. بخالف دفعها يف الصورة الثانية، حيث ال 

وجه حلرمته، بل يتعني رجحانه، لظهور رجحان منع احلرام ودفع الفساد.
بقي الكالم يف موردين:

األول: أخـذ الرشـوة لعمـل يرفـع بـه ظلـم ال دخـل لـه يف حصولـه، كأخذ 
املوظف الرشـوة إلنجاز معاملـة ترسيح املواطن من التجنيد أو الرتخيص يف السـفر 
أو يف االسـترياد أو نحومهـا، فإن التجنيد واملنع من السـفر واالسـترياد ظلم ال دخل 
للموظـف املذكور به، وإنجاز املعامالت املذكورة سـبب يف رفع الظلم املذكور. وقد 
يدعى جواز ذلك وحلّ الرشوة له، لعدم وجوب رفع الظلم عليه، فال مانع من أخذه 
اجلعل عليه، كام جيوز أخذه لغري املوظف ممن يسـعى إلقناع املوظفني وتسـهيل إنجاز 

هذه املعامالت.
لكنـه إنام يتجه إذا كان إنجاز أمثال هـذه املعامالت بوجه غري قانوين وخارجاً 
عـن مقتىض وظيفته. أما إذا كان إنجازهـا قانونياً فهو واجب عليه، ألن الظلم ملا كان 
بسبب القانون فأمده تابع ملا يقتضيه القانون، فمع فرض انتهاء األمد قانوناً يكون تويل 
الشـخص وظيفة إنجاز املعامالت املذكورة ثم امتناعه من إنجازها مسـتلزماً الستناد 
بقـاء الظلم له، فيجب عليه رفع الظلم بإنجاز املعامالت، وحيرم عليه أخذ املال بإزاء 
ذلك، حلرمة أخذ املال يف مقابل ما جيب عليه، وهو رفع الظلم يف املقام. وكذا احلال يف 
غري الظلم من املحرمات التي يسـتند حدوثها للقانون وينتهي أمدها قانوناً، ويتوقف 

رفعها عىل إنجاز املوظف معاملة رفعها.
الثـاين: أخذ الرشـوة يف مقابـل عمل يرتتب عليه نفع أو خـري غري واجب عىل 
املوظـف مـع قطـع النظر عـن الوظيفـة، كالتطبيب والتعليـم وفتح الطـرق وعمران 
املسـاجد واملستشفيات ومسـاعدة الفقراء ونحو ذلك من املصالح العامة أو اخلاصة. 
ومقتىض القاعدة جواز الرشوة يف ذلك، إذ بعد فرض عدم وجوب ذلك يف نفسه عىل 



املوظف، وعدم كون التوظيف ملزماً له بمقتضاه، ال منشأ لتحريم أخذ املال يف مقابل 
العمل املذكور بعد احرتامه يف نفسه.

بـل ينبغـي البنـاء عىل جـواز أخذ الرشـوة مـن أجل منـع إنجاز هـذه املنافع، 
كـام لـو أرادت الدولـة مثالً إنشـاء مرفق عام مل تبلـغ احلاجة إليه حـداً يقتيض وجوبه 
كفائياً، فسـعى بعـض ذوي املصالح اخلاصـة ملنعه ودفع الرشـوة للموظف من أجل 
عرقلة إنجازه، إذ بعد فرض عدم وجوبه ال يكون منعه حمرماً، ليحرم املال املدفوع يف

مقابل ذلك.
نعـم سـبق أنه حيرم التوظيـف ومعاونة الظاملـ  يف فرض عـدم اإلكراهـ  إال إذا 
كان الغرض منه نفع املؤمنني، وذلك إنام يكون يف املقام بالعمل بمقتىض الوظيفة عىل 

الوجه األكمل، والتقاعس عن ذلك راجع إىل االمتناع من نفع املؤمنني.
لكـن ذلـك إنام يقتـيض وجوب العمـل بمقتىض الوظيفـة عقالً منعـاً لتحريم 
التوظيـف والتعـاون، من دون أن يكـون واجباً رشعاً، ليمتنع أخـذ املال عليه أو عىل 

. تركه. فتأمل جيداً
وأظهـر مـن ذلـك مـا إذا كان مكرهـاً عـىل التوظيف، حيـث ال منشـأ لتوهم 
وجـوب القيـام بمقتـىض الوظيفة عليه حينئـذٍ حتى يف املورد األول، وهـو ما إذا كان 

القيام بمقتىض الوظيفة موجباً إلهناء الظلم الواقع من قبل غريه.
هـذا كله إذا ابتنت الرشـوة عىل مقابلة املال بالعمـل بحيث يكون عوضاً عنه، 
حيـث يدخـل يف أخذ األجرة عىل الواجـب أو احلرام أو املباح، فيجري فيه ما سـبق. 
أما إذا كانت بنحو اهلبة املرشوطة، أو كان العمل داعياً حمضاً ـ بناءً عىل صدق الرشوة 
حينئـذٍ ـ فاملتعني ملكية املال يف مجيع الصـور املتقدمة، عمالً بالقواعد بعد عدم ثبوت 
عموم النهي عن الرشوة، واختصاصه بالقضاء. إال أن يتمّ ما سبق من احتامل استفادة 

العموم لغري القضاء مما ورد يف هدايا العامل. فالحظ.
هـذا ما تيرس لنا ذكـره يف املقام، والبد من مزيد التأمل والتدبر. واهللا سـبحانه 

وتعاىل العامل العاصم.
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(١) كام يظهر مما ذكرناه يف وجه حرمة الرشوة بحسب القاعدة. كام أنه مقتىض 
. بل الظاهر عمومها لغة هلام،  إطالق النصوص، لصدق الرشوة عرفاً يف الصورتني معاً
كـام هو مقتىض تعريفهم هلا بأهنا الوصلة إىل احلاجة باملصانعة أو ما يعطيها الشـخص 

للحاكم أو غريه ليحكم له أو حيمله عىل ما يريد ونحو ذلك.
ويناسـبه االسـتعامالت املتقدمة يف النصوص، وما رصحوا به من أهنا مأخوذة 
من الرشـا وهو اجلعل الذي جيعل يف الدلو ألخذ املاء من البئر أو من رشـى الفرخ إذا 
مـد عنقـه ألمـه لتزقه. وال ينافيـه ما يف جممع البحريـن من أنه قل ما تسـتعمل إال فيام 

يتوصل به إىل إبطال حق أو متشية باطل، فإن قلة االستعامل فيه ال تنايف العموم.
نعم عن النهاية البن األثري: «الرشـوة الوصلـة إىل احلاجة باملصانعة، فالرايش 
الذي يعطي ما يعينه. فأما ما يعطى توصالً إىل أخذ حق أو دفع ظلم فغري داخل فيه». 

ويف املنجد وعن أقرب املوارد أهنا ما يعطى إلبطال حق أو إحقاق باطل.
لكن ال جمال للخروج هبا عن ما سبق. وال يبعد كون نظر ابن األثري إىل قصور 
حكمها ـ وهو احلرمة ـ عن الصورة املذكورة، واختالط األمر عىل من بعده. أو إىل أن 
أصل احلاجة إليها إنام كان إلبطال احلق أو إحقاق الباطل، الستغناء صاحب احلق عنها 
بحقه، وإنام احتاج إليها بعد أن شـاعت االسـتعانة هبا إلحقاق احلق وإبطال الباطل، 
فاضطـر إليهـا. وكيف كان فيكفي يف املقام عموم معناها عرفاً معتضداً بالقاعدة. هذا 

. يف القضاء، وأما يف غريه فقد سبق الكالم يف الصورتني معاً
(٢) قال يف اجلواهر: «لو توقف حتصيل احلق عىل بذله لقضاة حكام اجلور جاز 
للـرايش وحـرم عىل املرتيش، كـام رصح به غري واحد، بل ال أجد فيـه خالفاً، لقصور 
أدلة احلرمة عن تناول الفرض... رضورة أن لإلنسان التوصل إىل حقه بذلك ونحوه 
مما هو حمرم عليه يف االختيار. بل ذلك كاإلكراه عىل الرشا الذي ال بأس به عىل الرايش 

.« معه عقالً ونقالً

باحلق أو الباطل(١). وأما الرشوة عىل استنقاذ احلق فجائزة(٢).



وظاهرهـ  كسـيدنا املصنفPـ  حرمة الرشـوة عىل الرايش. ومن الظاهر أن 
. وأما  النصوص املتقدمة منرصفة للمرتيش، ألنه الذي تكون الرشـوة يف حقه سـحتاً
ما تضمن أهنا الكفر باهللا تعاىل فمقتىض سـياقه أهنا من أشد السحت، وليس هو حكامً 

، ليتوهم عمومه للرايش أو اختصاصه به. مستقالً
نعـم يشـهد للحرمـة يف حق الـرايش النبـوي املتقـدم ـ املتضمن لعـن الرايش 
واملرتيش واملايش بينهامـ  لو تم سنده. بل هو مقتىض القاعدة، ألن حرمة األخذ تقتيض 
حرمة اإلعطاء، ملا فيه من السـعي للحرام واملشـاركة فيه، حيث ال يتحقق األخذ إال 

باإلعطاء.
وحينئـذٍ يتعـني االقتصار يف اجلـواز يف حق الرايش عىل صـورة انحصار حفظ 
احلـق ورفـع الظلم هبـا، كام هو ظاهـر اجلواهـر، عمالً بقاعـدة نفي الـرضر واحلرج 

ونحومها.
اللهم إال أن يقال: اإلعطاء مباين لألخذ مفهوماً وخارجاً، فاملعطي ال يشارك 
اآلخـذ يف احلـرام، غاية األمر أن يكون معيناً له، وقد سـبق يف املسـألة الثامنة املنع من 
عموم حرمة اإلعانة عىل احلرام. بل ال يمكن البناء عىل ذلك يف أمثال املقام من موارد 
حتمـل ظلم الغري، ملا هو املعلوم من السـرية االرتكازية من جـواز دفع املال ملن يطلبه 
ظلامً وإن أمكن التخلص منه ببعض الوسائل غري احلرجية. بل ورد استحباب اختيار 
(١). ومن هنـا ال يبعد انرصاف النبـوي املتقدم  الغـرم يف الدعـو عـىل اليمني صادقـاً
للرشـوة مـن أجل اجلـور، فإن ذلك أنسـب باملرتكزات املذكـورة. وإن كان األمر قد 

يسهل فيه بلحاظ ما سبق من عدم اإلطالق فيه.
وكيف كان فالظاهر جواز الرشوة للرايش من أجل استنقاذ حقه وإن مل ينحرص 
استنقاذ احلق بذلك، كام هو مقتىض إطالق سيدنا املصنفP. عمالً بإطالق معترب 

حكيم بن حكم الصرييف املتقدم.
(١) راجع وسائل الشيعة ج:١٦ باب:٢، ٣ من أبواب كتاب اليمني.
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نعم قد حترم لعنوان ثانوي، كالتشجيع عىل احلرام، أو فيام إذا كان االمتناع منها 
. فالحظ. سداً لباب الفساد، أو هنياً عن املنكر أو نحو ذلك مما ال ينايف جوازها ذاتاً

(١) إلطالق أدلتها أو عمومها.
بقي يف املقام يشء، وهو أن من الظاهر صدق الرشوة لغة عىل املعاملة املحاباتية 
مـع احلاكـم مـن أجل محله عـىل احلكم لصالـح موقعها، كام لـو باعه مـا قيمته عرشة 
بخمسـة. بل تصدق عىل املعاملة غري املحاباتية لو تعلق هبا غرض احلاكم، كام لو كان 
يرغب يف رشاء يشء من الشخص وهو يأبى بيعه له حتى إذا احتاج إىل حكمه لصاحله 
باعه منه ليحمله عليه. كام تصدق عىل غري البيع، كاإلجارة والعارية وغريمها لو تعلق 

هبا غرض احلاكم.
كل ذلك لتوصل اخلصم به للحكم لصاحله، الذي هو املعيار يف صدق الرشوة 
لغة. بل ال يبعد صدق الرشـوة عليها عرفاً، لعدم العناية يف إطالق الرشـوة منهم عىل 

. مجيع ذلك ارتكازاً
نعم الظاهر اختصاص النصوص املتقدمة باملال، ملناسبته ملا تضمنته من إطالق 
السـحت عليها، ألن السـحت هو املال احلرام، ال كل حرام. كـام أن القاعدة املتقدمة 
تقـرص عنـه، ألهنا إنام تقتيض عدم مقابلة املال بالواجـب أو احلرام، بل يكون أخذه يف 
مقابلهام أكالً له بالباطل، وال تقتيض بطالن املعاملة التي يكون الغرض منها الواجب 

أو احلرام أو املرشوط فيها أحدمها.
ومـن ثم ال جمال للتعدي لغري املال ـ كاملعامالت املتقدمة ـ يف احلرمة الوضعية 
الراجعـة لعـدم متلـك الرشـوة حتى لو تم صدق الرشـوة عليـه عرفاً فضـالً عام لو مل 

تصدق عليه. 
وما يف اجلواهر من أن املتجه بطالن املعامالت املذكورة إذا صدق عليها رشوة، 

وإن حرم عىل الظامل أخذها(١).



إلطالق النهي عنها. يف غري حمله بعد ما ذكرنا من قصور النصوص عنها.
وأشـكل منه ما ذكره شـيخنا األعظمP من قوة بطالن املعامالت املذكورة 

 . وإن مل يصدق عليها أهنا رشوة، ألهنا ملحقة بالرشوة حكامً
. إذ فيه: إنه ال وجه إلحلاقها بالرشوة حكامً بعد خروجها عنها موضوعاً

والسيام بعد ثبوت الفرق فيام يشبه ذلك، حيث تبطل اإلجارة عىل احلرام، وال 
تبطـل املعاملـة املرشوط فيها احلـرام، بل يبطل الرشط ال غري، فال جيـب الوفاء به من 

دون أن يستلزم بطالن املعاملة.
نعـم يقـرب جـداً إلغاء خصوصية املـال يف احلرمـة التكليفية، ألن املناسـبات 
االرتكازية قاضية بأن مالكها تنزيه منصب القضاء حفاظاً عىل أمانة احلاكم وحياديته 
وسـداً لباب االنحـراف يف القضاء، وذلك يناسـب عموم احلرمة لـكل انتفاع وإن مل 

. يكن ماالً
والتفكيـك يف العموم واخلصوص بني احلرمتني غـري عزيز، فإن إيقاع املعاملة 
املشرتط فيها احلرام حرام تكليفاً، ملا فيه من التشجيع عىل احلرام واحلمل عليه، املنافيني 

لوجوب النهي عن املنكر، من دون أن يقتيض حرمتها وبطالهنا، كام سبق.
ولعل التباس ذلك عىل صاحب اجلواهر وشـيخنا األعظم (قدس رسمها) هو 

الذي أوجب حكمهام بعموم احلرمة الوضعية تبعاً للحرمة التكليفية.
نعم إذا صدق اإلكراه يف املقام تعني بطالن املعاملة، كام إذا هدده باحلكم جوراً 
عليـه إذا مل يوقع املعاملة، فأوقعها. وال يكفي فيه جمرد االمتناع عن احلكم باحلق إذا مل 

يوقعها، فضالً عن االمتناع عن احلكم بالباطل له. فإنه ال يصدق اإلكراه بذلك.
(١) كام رصح به مجاعة كثرية من األصحاب، ونفى يف التذكرة وحمكي املنتهى 
اخلـالف فيـه. ويظهر من كالمهم حرمته يف نفسـه مـع قطع النظر عن ترتب الفسـاد 

(مسألة٣٣): حيرم حفظ كتب الضالل(١)
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عليه، حيث مل يسـتثنوا من ذلك إال حفظها للنقض أو احلجة عىل أهلها الذي هو من 
سنخ املانع من احلرمة.

وقد يستدل عليه بوجوه:
األول: اإلمجـاع املشـار إليـه. لكنهـ  لو تمـ  إنام يقتـيض حرمة احلفظ يف اجلملة 
ولو من جهة ترتب الفساد والضالل عليه، وال ينهض بإثبات احلرمة مطلقاً ولو بدون 

 . ذلك، بعد كونه دليالً لبياً
وجمرد إطالق احلكم يف كالم كثري منهم ال يكفي فيه بعد عدم النص يف املسألة، 
ليكون ظاهرهم اإلشارة إىل مضمونه وإطالقهم تبعاً إلطالقه، وبعد قرب ابتناء احلكم 
يف كالمهـم عىل ارتكاز حرمـة مقدمة احلرام وتروجيه وتشـييد أركانه، ونحو ذلك مما 

خيتص بصورة ترتب الفساد عليه.
والسيام وأن البناء عىل هذا اإلطالق صعب جداً بل قد ال يناسب سرية العلامء 
بعد ما هو املعلوم من شيوع االبتالء بالكتب املشتملة عىل الضالل ولو بلحاظ اشتامل 
بعضها عليه. وقيام سرية العلامء عىل اقتنائها لالنتفاع هبا والرجوع إليها يف موضوعاهتا 

املختلفة من دون هتيؤ للنقض أو االحتجاج.
وأما االلتـزام باختصاص موضوع احلرمة بام متحض يف الضالل، كام حكاه يف 
اجلواهر عن بعض مشاخيه. فهو ال يناسب عموم احلكم ارتكازاً لغريه، وال ذكرهم يف 

كتب الضالل التوراة واإلنجيل الرائجني، لعدم ثبوت متحضهام يف الضالل.
ومثلـه ما حـكاه عن رشح اإلرشـاد من اختصـاص موضوع احلرمة بام سـيق 

لالستدالل عىل الضالل، دون ما تضمنه من دون استدالل. لعني ما تقدم.
كـام أن البناء عىل وجـوب إتالف خصوص موضوع الضـالل من الكتاب إذا 
كان مشتمالً عىل غريهـ  كام يف جامع املقاصد واملسالكـ  خمالف للمعلوم من سريهتم. 
ومن ثم يشـكل اجلمود عىل إطالق معقد اإلمجاع، ويتعـني االقتصار فيه عىل املتيقن، 

كام سبق.



الثاين: ما ذكره يف اجلواهر، قال: «بل الظاهر أن حرمة احلفظ لوجوب إتالفها 
باعتبار دخوهلا حتت الوضع للحرام، وحتت ما من شـأنه ترتب الفسـاد عليه، بل هي 

أوىل حينئذٍ باحلرمة من هياكل العبادة املبتدعة».
ويشـكل بأنه مل يتضح كفاية ذلك يف البناء عىل حتريم اإلبقاء واحلفظ ووجوب 

اإلتالف، لعدم الدليل عىل ذلك، كام يظهر مما تقدم يف املسألة التاسعة.
وأمـا مـا ذكره مـن أهنـا أوىل باحلرمـة من هيـاكل العبـادة املبتدعـة كاألصنام 
والصلبـان. فكأنـه ألن هياكل العبادة يتحقق هبا الباطـل من دون أن تدعو له، وكتب 

الضالل تدعو للباطل وحتث عليه.
: بأنه خيتص بام تضمـن من الكتب االسـتدالل عىل الباطل  لكنـه يشـكل أوالً

وتقويته، مع أنه رصح بأن موضوع الكالم أعم من ذلك.
: بأنه مل يثبت وجوب إتالف هياكل العبادة إذا مل يرتتب عليها الفساد، كام  وثانياً

يظهر مما سبق يف املسألة التاسعة.
: بأنه إذا ثبت وجوب إتالف هياكل العبادة املبتدعة تعبداً وإن مل يرتتب  وثالثـاً
عليها الفسـاد فال جمـال للتعدي لكتب الضـالل بمقتىض األولويـة، البتناء األولوية 
املدعـاة عىل كون منشـأ وجوب اإلتـالف احلذر من ترتـب الباطل، الـذي هو عبارة 
أخر عام ذكرنا من ترتب الفسـاد، فمع فرض عموم الوجوب لصورة عدم ترتبه ال 

طريق ملعرفة وجه احلكم، ليمكن التعدي عن مورده باألولوية املذكورة.
الثالـث: مـا ذكره شـيخنا األعظـمP من حكـم العقل بوجـوب قطع مادة 
الفسـاد. لكنـه يف غايـة املنع. ولذا ليـس بناؤهم عىل ذلـك فيام ال خيتص بالفسـاد بل 
يشـرتك بينه وبني الصالح، مع أن ترتب الصـالح عىل اليشء ال يمنع من صدق قطع 
مادة الفسـاد بإتالفـه. عىل أن املالزمة بني حكم العقل والـرشع ممنوعة، كام ذكرناه يف 

األصول.
ومـن ثـم كان الظاهر أن وجوب النهي عن املنكـر حكم رشعي تعبدي يرجع 

حفظ كتب الضالل............................................................................... ٣٠٣
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يف عمومـه وخصوصـه وإطالقه وتقييده ألدلتـه الرشعية، وليس مسـتفاداً من حكم 
العقل. ولذا ال إشكال يف ارتفاعه بمثل احلرج من روافع التكليف الرشعية. وال جمال 
لذلك يف املسـتقالت العقليـة بناءً عىل املالزمة، لعدم ارتفاع حكـم العقل إال بالعجز 

املانع من التكليف.
ن  مِن النَّاسِ مَ الرابع: ما ذكرهP أيضاً من الذم املسـتفاد من قوله تعاىل: ﴿وَ
 .(٢)﴾ ورِ ولَ الزُّ وا قَ نِبُ اجتَ بِيلِ اهللاِ﴾(١)، وبقوله تعاىل: ﴿وَ ن سَ لَّ عَ يثِ لِيُضِ دِ وَ احلَ ِي هلَ يَشرتَ
وكأنـه حلمـل اآلية األوىل عىل النهي عن اكتسـاب مـا يوجب الضـالل، والثانية عىل 

إطالق اجتناب قول الزور بنحو يمنع حتى من اكتسابه وحفظ ما يتضمنه.
. وظاهر اجتناب  وفيه: أن ظاهر اآلية األوىل ذم فعل ما يوجب اإلضالل فعالً
قول الزور يف اآلية الثانية هو تركه بنفسـه، وال يشـمل حفـظ الكتاب الذي يتضمنه. 
والسيام بمالحظة تفسري اآليتني الرشيفتني بالغناء يف النصوص(٣)، فاآليتان أجنبيتان 
عام نحن فيه، لورودمها لبيان حرمة ممارسـة األمرين بنفسهام، واملدعى يف املقام حرمة 

حفظ الكتب بلحاظ اشتامهلا عىل الضالل من دون نظر إىل الوقوع فيه.
ومـن ثـم كان الظاهر اختصـاص حرمة حفظ كتـب الضالل، بـام إذا احتمل 
ترتب الفسـاد عليها، كام يأيت من سـيدنا املصنفP، ويأيت الكالم يف وجهه إن شاء 

اهللا تعاىل.
(١) وقـد اسـتدل عىل ذلك شـيخنا األعظمP بمعترب عبـد امللك بن أعني: 
«قلـت أليب عبـداهللاA: إين قـد ابتليت هبذا العلـم، فأريد احلاجة، فـإذا نظرت إىل 
الطالـع ورأيـت الطالع الرش جلسـت ومل أذهـب فيها، وإذا رأيـت طالع اخلري ذهبت 

(١) سورة لقامن آية: ٦.
(٢) سورة احلج آية:٣٠.

(٣) راجع وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٩٩ من أبواب ما يكتسب به.

مع احتامل ترتب الضالل(١) لنفسـه أو لغريه. فلو أمن من ذلك، أو كانت 



يف احلاجـة. فقـال يل: تقيض؟ قلت: نعـم. قال: احرق كتبك»(١). قـالP: «بناء أن 
األمر للوجوب، دون اإلرشاد للخالص من االبتالء باحلكم بالنجوم. ومقتىض ترك 

االستفصال يف هذه الرواية أنه إذا مل يرتتب عىل إبقاء كتب الضالل مفسدة مل حيرم».
: أنـه تقدم عنـد الكالم يف حرمـة التنجيم أن احلديـث حممول عىل  وفيـه: أوالً
اإلرشاد لتجنب النظر يف الكتب املذكورة يف فرض ثبوت ترتب املحذورـ  وهو احلكم 

بالنجوم ـ عند النظر فيها. والظاهر اكتفاؤهم يف املقام باحتامل ترتب الضالل.
: أن احلديث أجنبي عن حمل الكالم، لعدم وضوح كون الكتب املذكورة  وثانياً
كتـب ضـالل. وجمـرد بطالن علم النجـوم ال يقتيض ذلـك. اللهـم إال أن يتعد من 
مـورده ملا نحن فيه بفهم عـدم اخلصوصية، بل باألولوية العرفية. ومن ثم كان املتعني 
يف اجلـواب هو األول. فاألوىل االسـتدالل عـىل املدعى بأنه مقتـىض القاعدة. أما مع 
خوف الضالل عىل نفسـه فألن أمهية حمذور الضالل تقيض بوجوب األمن منه. وأما 
مع خوفه عىل الغري فألن حمذور ضالل الناس من األمهية بحيث يعلم باهتامم الشارع 
األقـدس بمنعه وسـدّ بابـه، وذلك بمنع الكتاب من أن يطلع عليـه أو بإتالفه أو نحو 

ذلك. فتأمل.
(١) أمـا مـع خوف الضـالل عىل نفسـه فالظاهر عـدم وجود مصلحـة أهم. 
نعـم يمكن ذلك مع خوف الضالل عىل الغري، إلمـكان أن يرتتب عىل حفظ الكتاب 
نقضه، ويرتتب عىل النقض حتصني مجاعة من رضره أكثر ممن حيتمل ضالهلم به بسبب 
حفظـه. ولـو أمكن اجلمع بني النقض والفرار عن حمـذور ضالل الغري به بعدم متكني 

. من خيشى ضالله من اإلطالع عليه كان متعيناً
(٢) لعني ما سـبق. بل إذا انحرص أثر الكتاب يف ضالل الناس به تعني بطالن 

بيعه، لكونه من أكل املال بالباطل، نظري ما تنحرص فائدته يف احلرام.

هناك مصلحة أهم، جاز(١). وكذا حيرم بيعها(٢)،
حفظ كتب الضالل............................................................................... ٣٠٥

(١) وسائل الشيعة ج:٨ باب:١٤ من أبواب آداب السفر إىل احلج وغريه حديث:١.
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(١) لعـني ما سـبق. وكذا حيـرم البيع والنرش لـو كان يف ذلـك ترويج للباطل 
وتقويـة ودعاية لـه وإن مل يرتتب عليهـام اإلضالل. ومنه يظهر احلـال يف طبع الكتب 

املذكورة.
(٢) وكذا مع احتامل ترويج الكفر أو الضالل وتقويتهام وحصول الدعاية هلام 

بسبب ذلك.
(٣) قـال يف الرشايع يف كتاب الشـهادات: «حيرم التختـم بالذهب والتحيل به 
للرجـال»، ويف اجلواهـر: «بـال خالف أجده فيـه، بل اإلمجاع بقسـميه عليه». ويظهر 
منهـام أن موضـوع كالمهام مطلـق التزين ولو بغـري اللباس، بناءً عـىل أن احليل مطلق 
مـا يتزين به ولو بغري اللباس، كام يناسـبه إضافته ملا ال يلبس كالسـيف، حيث ال يراد 

بتحليته إال تزينه.
وكيف كان فال إشـكال يف أن التزيني الذي ذكره سـيدنا ملصنفP أعم من 
اللبـس مـن وجه، فيجتمعـان يف امللبوس الذي هـو زينة، كاخلاتم والسـوار والرداء. 
وينفـرد التزيني عن اللباس يف مثل أزرار الثوب، واألوسـمة املحمولة، ونحوها. كام 
ينفـرد اللبس عن التزين فيام إذا كان امللبوس مسـتوراً، كلبس السـوار مع طول أكامم 

الثوب، ولبس اخلاتم حتت القفازين.
وال إشـكال يف حرمة التزين بلبس الذهب، وهو املتيقن من كالم األصحاب، 
 :Aواإلمجـاع املتقدم مـن اجلواهر، والنصوص. كصحيح عيل بـن جعفر عن أخيه
«سـألته عـن الرجل هل يصلح أن يتختم بالذهب؟ قـال: ال»(١)، وموثق عامر عن أيب 

ونرشها(١). ومنهـا الكتب الرائجة من التوراة واإلنجيل وغريها. هذا مع 
احتامل التضليل هبا(٢).

(مسألة٣٤): حيرم تزيني الرجل بالذهب(٣) وإن مل يلبسه.

(١) وسائل الشيعة ج:٣ باب:٣٠ من أبواب لباس املصيل حديث:١٠.



عبـداهللاA يف حديث قال: «ال يلبس الرجل الذهـب وال يصيل فيه، ألنه من لباس 
أهل اجلنة»(١)، وموثق روح بن عبد الرحيم عنهA: «قال: قال رسـول اهللا7 ألمري 
املؤمنـنيA: ال تتختم بالذهب، فإنه زينتك يف اآلخرة»(٢)، وموثق حنان بن سـدير 
عنـهA: «سـمعته يقول: قـال النبي7 لعيلA: إيـاك أن تتختـم بالذهب، فإنه 

حليتك يف اجلنة، وإياك أن تلبس القيس»(٣)، وغريها.
ودعـو: أن النصـوص املذكورة وإن كانت ظاهرة يف احلرمة، إال أنه البد من 
رفـع اليد عن ظهورها املذكور بصحيـح احللبي عنهA: «قال: قال عيلA: هناين 
رسـول اهللا7 ـ وال أقول هناكم ـ عن التختم بالذهب وعن ثياب القيس»(٤). لظهور 

. اختصاص النهي بأمري املؤمننيA يف كونه تنزهيياً، وال يناسب كونه حتريمياً
: بأن اختصاص النهي بأمري املؤمننيA ال يستلزم كونه تنزهياً،  مدفوعة: أوالً
إذ كام يمكن اختصاص النهي التنزهيي بهA يمكن اختصاص النهي التحريمي به.

: بـأن الصحيـح مل يتضمـن اختصـاص النهي بـه، بل جمرد إخبـار أمري  وثانيـاً
املؤمنـنيA بنهي النبي7 له وعدم إخبارهA بنهيه7 هلم، وهو ال ينايف عموم 
النهـي هلم يف الواقع، كام هو رصيـح بعض النصوص األول، وظاهر بعضها، وهو ما 
تضمـن هني النبـي7 ألمري املؤمنـنيA، ألن ذكر اإلمـامA النهي لهA من 
دون تنبيـه الختصاصـه بـه ظاهر يف عمومه لغـريه، وأن الغرض مـن بيانه احلث عىل 

العمل بمقتضاه، ال جمرد نقل حدث تارخيي. 
ومن ثم البد من البناء عىل عموم النهي، وكونه حتريمياً، عمالً بظاهره، كام هو 

املتسامل عليه عندنا، بل ادعي اتفاق املسلمني عليه.
وإنام اإلشكال يف عموم احلرمة للصورتني األخريني، ومها التزين بالذهب من 

دون لبس، ولبسه من دون تزين.

(١) ، (٢) ، (٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:٣ باب:٣٠ من أبواب لباس املصيل حديث:٤، ١، ١١، ٧.

٣٠٧ ................................................................................... التزين بالذهب
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ومقتـىض إطـالق حرمة اللبـس يف كالم بعضهـم حرمة الثانيـة، وهو مقتىض 
إطالق معقد اإلمجاع املدعى من اجلواهر يف مبحث لباس املصيل، حيث قال: «ال جيوز 
». كام أن مقتىض إطالق حرمة التحيل املتقدم من الرشايع  لبـس الذهب للرجل إمجاعاً
حرمة األوىل، وهو مقتىض إطالق معقد اإلمجاع املتقدم من اجلواهر. ورصيح سـيدنا 

. املصنفP حرمتهام معاً
وقد استشكل بعض مشاخيناP يف حرمة األوىل، وهي التزين من دون لبس، 

لدعو اختصاص النصوص باللبس.
لكـن تعليل النهي عن التختـم بالذهب يف موثقي روح وحنـان بأنه زينة أهل 
اجلنـة راجـع إىل التنايف يف حق الرجل بني كـون الذهب زينة له يف الدنيا وكونه زينة له 
يف اآلخرة، وذلك راجع إىل حرمة تزين الرجل به يف الدنيا. والسيام وأن التختم غالباً 
جيمع بني اللبس والتزيني، فالتعدي منه بقرينة التعليل لكل زينة أوىل من التعدي لكل 
ملبـوس، بل هو املتعني، ومقتىض ذلك أن حرمـة اللباس بلحاظ كونه زينة، فال حيرم 

 .Pإذا مل يكن زينة، عكس ما ذكره
نعـم قد يقال: كـام تضمنت النصوص املذكـورة التعليل بأنـه زينة يف اآلخرة، 
كذلك تضمن موثق عامر التعليل بأنه لباس أهل اجلنة، ومقتضاه أن موضوع التنايف يف 
حق الرجل بني الدنيا واآلخرة هو اللباس ال مطلق الزينة، وبعد تنايف التعليلني يتعني 

تساقطهام والرجوع ملوثق عامر املتضمن إطالق النهي عن لبس الذهب.
لكـن املناسـبات االرتكازية قاضية بكـون موضوع التنايف املذكـور هو الزينة، 
ومحل اللباس يف موثق عامر عىل خصوص ما يكون زينة منه، حتكيامً للنصوص األخر 
عليـه، ألن خصوصيـة الذهب إنام هيتم هبا عرفـاً من أجل كونه زينـة، ومن ثم يكون 
تنزيـل اللبـاس يف موثق عـامر عىل ما يكون زينة أقـرب عرفاً من تنزيـل الزينة يف بقية 

النصوص عىل خصوص امللبوس.
ودعـو: أنـه ال تنايف بني التعليلني، بـل يتعني العمل بكلتـا الطائفتني والبناء 



عىل حرمة كل من اللباس والزينة. وعليه يبتني إطالق من سبق، ورصيح كالم سيدنا 
 .Pاملصنف

مدفوعـة: بأن تنزيـل أحد التعليلني عىل اآلخر أقرب عرفـاً من إبقاء كل منهام 
عىل إطالقه، ألن التعليل بالزينة قد ورد يف اخلاتم الذي هو ملبوس أيضاً، فاالقتصار 
يف التعليـل فيـه عىل الزينة ظاهـر يف أهنا متام العلة له، فينـايف التعليل باللباس، ويتعني 

. اجلمع بينهام بام ذكرنا. فتأمل جيداً
هـذا وإذا حرم تزين الرجـل بالذهب حرم تزيينه به، ألنه فعل لنفس احلرام يف 
حقـه، فهو نظـري التعاون عىل اإلثم، وليس من اإلعانة عىل اإلثم، ليتوجه ما سـبق يف 

املسألة الثامنة من املنع عن حرمتها.
نعم لو فرض عدم اإلثم يف حقه ـ جلهله باملوضوع أو باحلكم جهالً يعذر فيه ـ

فتحريـم التزيـني ال خيلو عن إشـكال ألن التزين إذا مل يكن إثـامً يف حق املتزين مل يكن 
التعاون عليه تعاوناً عىل اإلثم يف حق املتعاون.

. غايته أنه  اللهـم إال أن يقال: اجلهل بكون اليشء حمرماً ال خيرجه عن كونه إثامً
يكـون عـذراً رافعاً للعقاب يف حـق اجلاهل دون املتعاون العامل. أو يقال: املسـتفاد مما 
تضمـن عدم تزين الرجـل بالذهب يف الدنيا حرمة حصول ذلك لـه ولو بفعل غريه. 

فالحظ.
(١) بناءً عىل حرمة كل من التزين واللبس. لكن عرفت اإلشكال يف ذلك.

(٢) بـال ريـب وال إشـكال، وقال شـيخنا األعظـمP: «بـرضورة العقول 
واألديـان». وكأن املـراد برضورة العقول حكـم العقل بقبحه، حيـث يقتيض حرمته 

رشعاً بناءً عىل املالزمة.

ولو تزين بلبسه تأكد التحريم(١).
(مسألة٣٥): حيرم الكذب(٢)

٣٠٩ .................................................................................... حرمة الكذب 
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ويظهـر من بعض مشـاخيناP إنكار حكـم العقل بقبحه يف نفسـه، وأنه إنام 
يقبـح عقالً من ترتب مفسـدة عليه. لكنه كام تر، فإن حسـن الصدق وقبح الكذب 

من الوجدانيات الرضورية.
نعم الظاهر عدم مالزمة احلكم املذكور للحرمة رشعاً، إلمكان مزامحته بجهة 
متنع من احلكم بحرمته، وإىل ذلك يرجع ما ذكرناه يف األصول وأرشنا إليه يف املسـألة 

السابقة من إنكار مالزمة حكم العقل حلكم الرشع.
فالعمـدة يف الدليل عـىل حرمته األدلة التعبدية من الكتاب والسـنة واإلمجاع. 
وال إشـكال يف هنوضهـا بحرمتـه يف اجلملة. واملهـم إقامة الدليل عـىل حرمته مطلقاً، 

لريجع إليه يف موارد الشك. والظاهر وفاء الكتاب والسنة بذلك.
 (١)﴾ بُونَ انُوا يَكذِ لِيمٌ بِامَ كَ ابٌ أَ ذَ ُم عَ هلَ أما الكتاب فقد يستدل منه بقوله تعاىل: ﴿وَ
فإن جعل سـبب العذاب الكذب دون تقييد له بكذب خاص يف حرمة الكذب بنفسه 

مطلقاً مع قطع النظر عن خصوصية موضوعه.
﴾(٢) فإن الزور وإن مل خيتص  ورِ ولَ الزُّ وا قَ نِبُ اجتَ وأظهر من ذلك قوله تعاىل: ﴿وَ
بالكذب، كام سبق عند الكالم يف حرمة الغناء، بل هو مطلق امليل، إال أن الكذب من 
أظهر أفراد قول الزور. وأما تفسري قول الزور يف النصوص الكثرية(٣) بالغناء فالظاهر 
أنـه راجـع إىل تطبيقـه عليه وكونه من أفـراده، من دون أن خيتص به، لشـيوع ذلك يف 
النصـوص الواردة يف تفسـري القرآن، وحيتـاج التخصيص إىل عنايـة. ويؤكد ذلك يف 
املقـام صحيح محاد بن عثامن عن أيب عبداهللاA: «سـألته عن قـول الزور. قال: منه 

قول الرجل الذي يغني: أحسنت»(٤).

(١) سورة البقرة آية:١٠.
(٢) سورة احلج آية:٣٠.

(٣) راجع وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٩٩ من أبواب ما يكتسب به.
(٤) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٩٩ من أبواب ما يكتسب به حديث:٢١.



وأما السـنة فيقتضيه منها النصوص التي سـبق يف مباحث التقليد االسـتدالل 
دّ من الكبائر فيام كتبـه اإلمام الرضاA للمأمون من  هبـا، لكونه مـن الكبائر، فقد عُ
حديث رشايع الدين(١)، وموثق حممد بن مسلم أو صحيحه عن أيب جعفرA: «قال: 
، وجعل مفاتيح تلك األقفال الرشاب. والكذب رش  إن اهللا عز وجل جعل الرش أقفاالً
من الرشاب»(٢). فإنه حيث كان الرشاب من الكبائر، فيكون الكذب أشد منه يستلزم 
كونه من الكبائر وهناك نصوص أخر لتأييد احلكم وأن كان قد يشكل االستدالل هبا، 

لضعف سندها. ومتام الكالم هناك.
(١) كام هو املتبادر منه عرفاً، املناسب ملا يف لسان العرب من أنه ضد الصدق. 
وربـام قيد بـام إذا علم بمخالفـة اخلرب للواقع. بـل ربام ادعى أنه اإلخبـار عىل خالف 

املعلوم للمخرب وإن صادف الواقع.
لكـن ال يبعـد انرصاف الكذب لذلك بسـب ارتكاز أن الكـذب من الصفات 
الذميمـة، والذم إنام يكون مع تعمد اإلخبار بخالف الواقع، وال يكون مع اخلطأ، مع 

كون املعنى احلقيقي للكذب هو اإلخبار بخالف الواقع مطلقاً ولو مع اخلطأ.
﴾(٣)، وقوله  قُّ وَ احلَ هُ كَ وَ ومُ بَ بِهِ قَ ذَّ كَ كام قد يناسب ذلك مثل قوله تعاىل: ﴿وَ
م﴾(٤). لظهورها يف أن جمـرد كون اليشء حقاً  هُ اءَ ا جَ ـَّ قِّ ملَ بُوا بِاحلَ ذَّ ـد كَ قَ سـبحانه: ﴿فَ
مسـتلزم لكون إنكاره تكذيباً من دون أن يتوقف عىل أمر آخر، وهو اعتقاد أن مدعيه 

قد تعمد الكذب.
﴾(٥) وقوله عز وجل:  وبٍ كـذُ ـريُ مَ عدٌ غَ لِكَ وَ وكـذا مثـل قوله عز اسـمه: ﴿ذَ

وهو اإلخبار بام ليس بواقع(١). 

(١) وسائل الشيعة ج:١١ باب:٤٦ من أبواب جهاد النفس حديث:٣٣.

(٢) وسائل الشيعة ج:٨ باب:١٣٨ من أبواب أحكام العرشة حديث:٣.
(٣) ، (٤) سورة األنعام آية:٦٦، ٥.

(٥) سورة هود آية:٦٥.
(٦) سورة التوبة آية:٩٠.

٣١١ ................................................................... حرمة الكذب وحتديد موضوعه
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﴾(٦) لظهوره يف أنه يكفي يف كذب الوعد عدم حتقيق  هُ ولَ سُ رَ بُوا اهللا وَ ذَ ينَ كَ دَ الَّذِ عَ قَ ﴿وَ
األمر املوعود به وإن كان الواعد معتقداً حتققه حني الوعد به.

وكذلـك مـا تضمن تقييد الكـذب بالعمد، مثـل ما يف وصيـة النبي7 ألمري 
املؤمنـنيA مـن قوله: «يا عـيل من كذب عيلّ متعمـداً فليتبوأ مقعده مـن النار»(١)، 
وما يف وصيته7 أليب ذر: «قلت: يا رسول اهللا فام توبة الرجل الذي يكذب متعمداً؟ 

قال: االستغفار وصلوات اخلمس تغسل ذلك»(٢)... إىل غري ذلك. واألمر سهل.
وكيف كان فال إشـكال يف حرمة اإلخبار من غري علم وإن كان مضمون اخلرب 
متحققاً يف الواقع، بل هو من الرضوريات، كام يقتضيه ما دل عىل وجوب كون األمر 
 ،(٣)﴾ ونَ لُ يُسأَ ُم وَ هتُ ادَ هَ تُكتَبُ شَ م سَ هُ لقَ وا خَ دُ هِ املشـهود به معلوماً، كقوله تعاىل: ﴿أَشَ
وموثق السـكوين عن أيب عبداهللاA: «قال: قال رسـول اهللا7: ال تشهد بشهادة ال 
»(٤)، وغريمها. وهو كام يمكن أن يبتني  تذكرها، فإنه من شـاء كتب كتاباً ونقش خامتاً
عىل أخذ العلم يف جواز اإلخبار واقعاً يمكن أن يبتني يف وجوب االحتياط ظاهراً يف 

اإلخبار، وإن كان جوازه منوطاً واقعاً بصدق اخلرب.
(١) إلطـالق األدلة املتقدمـة. وخصوص معترب األصبغ بـن نباتة: «قال أمري 
املؤمنـنيA: ال جيد عبد طعم اإليامن حتى يرتك الكذب هزله وجده»(٥)، ومرسـل 
سـيف بـن عمرية عن أيب جعفـرA: «قال: كان عيل بن احلسـنيA يقول لولده: 
اتقـوا الكـذب الصغري منه والكبري يف كل جد وهزل، فإن الرجل إذا كذب يف الصغري 
اجرتأ عىل الكبري. أما علمتم أن رسـول اهللا7 قال: مايزال العبد يصدق حتى يكتبه 

(١) وسائل الشيعة ج:٨ باب:١٣٩ من أبواب أحكام العرشة حديث:٥.

(٢) وسائل الشيعة ج:٨ باب:١٤٠ من أبواب أحكام العرشة حديث:٤.
(٣) سورة الزخرف آية:١٩.

(٤) وسائل الشيعة ج:٨ باب:٨ من أبواب الشهادات حديث:٤.
(٥) ، (٦) وسائل الشيعة ج:٨ باب:١٤٠ من أبواب أحكام العرشة حديث:٢، ١.

وال فـرق يف احلرمة بني ما يكون يف مقـام اجلد وما يكون يف مقام اهلزل(١). 



 :A(٦)، وخرب احلارث عنه« ، ومايزال العبد يكذب حتى يكتبه اهللا كذاباً اهللا صديقـاً
«قـال: ال يصلـح من الكذب جـد وال هزل، وال يعد أحدكم صبيه ثـم ال يفي له. إن 
الكذب هيـدي إىل الفجور، والفجور هيدي إىل النار...»(١)، ويف وصية النبي7 أليب 
ذرL: «ويل للذي حيدث فيكذب ليضحك به القوم. ويل له ويل له ويل له. يا أبا 

.(٢)«... ذر من صمت نجى، فعليك بالصمت، وال خترجن من فيك كذبة أبداً
اللهـم إال أن يقـال: معترب األصبـغ ال خيلو عن قصـور يف الداللة، فإن توقف 
وجـدان طعـم اإليامن عىل ترك الكـذب بجميع أفراده أعم مـن وجوبه، ألن وجدان 

طعم اإليامن أمر زائد عىل اإليامن ال دليل عىل وجوبه.
ومرسل سيف ـ مع ضعفه ـ ظاهر يف اإلرشاد إىل ترك الكذب مطلقاً من أجل 
حصول ملكة جتنب الكذب، لتنفع يف جتنب الكذب يف الكبري من دون نظر إىل حرمته 

. رشعاً
وكذلـك خرب احلارث، فإن قوله: «ال يصلح» وإن كان ظاهراً بدواً يف احلرمة، 
إال أنـه يشـكل ذلك بلحاظ ذكـر خلف الوعد للصغري، حيـث ال يبعد من أجله محله 

عىل اإلرشاد لتحصيل ملكة جتنب الكذب من أجل سدّ باب الفجور.
نعـم مـا يف وصيـة أيب ذر ال قصـور يف داللتـه، إال أن ضعـف سـنده مانع من 

االستدالل. فالعمدة يف املقام ما ذكرناه أوالً من إطالق األدلة.
(١) خلروجـه عن الكـذب موضوعاً بعد فرض عدم قصـد اإلخبار فيه. لكن 
احتمل شـيخنا األعظمP احلرمة من جهة النصـوص املتقدمة، لغلبة كون الكذب 
املضحك يف مقام اهلزل من هذا القسم، فيبعد محل النصوص املذكورة عىل خصوص 

القسم األول، الذي هو الكذب احلقيقي.

نعم إذا تكلم بصورة اخلرب هزالً بال قصد احلكاية واإلخبار فال بأس به(١).

(١) ، (٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٨ باب:١٤٠ من أبواب أحكام العرشة حديث:١، ٣، ٤.

٣١٣ ................................................................... حرمة الكذب وحتديد موضوعه
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وهـو مبنـي عىل املفروغية عن كون موضوع النصـوص ما يتحقق به اهلزل من 
نوعـي الكذب، حيـث تصلح الغلبة حينئـذٍ للقرينة عىل كون املـراد بالكذب يف تلك 
النصـوص ما يعم الكذب الصوري. وهو غـري ظاهر، بل ظاهر النصوص النهي عن 
الكـذب الصـادر يف مقام اهلزل، وحينئذٍ ال تنهض الغلبـة املذكورة بالقرينية عىل كون 
املـراد بالكذب فيها ما يعم الكذب الصـوري، بل ال خمرج عن ظهور الكالم يف إرادة 

خصوص الكذب احلقيقي. 
عىل أنه سـبق اإلشكال يف االسـتدالل بالنصوص املذكورة عىل حرمة الكذب 

احلقيقي، فكيف بالكذب الصوري. ومن ثم يتعني البناء عىل اجلواز يف ذلك.
هـذا وال يفرق يف اجلواز بني قيام القرينة عىل إرادة اهلزل وعدمه، بحيث يفهم 
. غاية األمر أن يكون الثاين من سنخ التورية التي  منه اجلدّ من دون أن يكون مقصوداً

يأيت الكالم فيها.
(١) كام هو ظاهر غري واحد. لعدم صدق الكذب عليها بعد عدم قصد اإلخبار 

معها بخالف الواقع أو بام ال يعلم أنه الواقع.
ولكـن عن املحقق القميP أن املعترب فيـه اتصاف اخلرب بالصدق والكذب 
هـو مـا يفهم مـن ظاهر الكالم، ال مـا هو املراد منـه، فلو قال: رأيت محـاراً وأراد منه 

البليد من دون نصب قرينة فهو متصف بالكذب وإن مل يكن املراد خمالفاً للواقع.
. نعم ال ريـب يف بناءً العرف  وهـو كام تـر، خمالف ملعنى الكذب لغـة وعرفاً
عـىل كذب اخلـرب بمخالفة ظاهـره للواقع. إال أن ذلك ناشـئ من بنائهـم عىل حجية 
الظهـور يف تعيني مراد املتكلم، فهـو راجع إىل بنائهم عىل حتقق الكذب بذلك ظاهراً، 
ال عـىل حتققه واقعاً، من أن الكذب ثبوتاً عندهـم هو خمالفة ظاهر الكالم للواقع، كام 

.Pذكره

ومثلـه التوريـة(١)، بـأن يقصد مـن الكالم معنـى له واقـع، ولكنه خالف 



ومثلـه ما يف مفتاح الكرامة واجلواهر من دخول التورية واهلزل من دون قرينة 
يف الكذب حقيقة أو مشاركتهام له يف احلكم.

لظهور املنع من األول، كام سبق. ولعدم الدليل عىل الثاين. بل يمكن االستدالل 
عىل بطالهنام معاً بالسرية واملرتكزات، املؤيدة بام ذكره مجع من األصحاب من وجوب 
التورية ملن يقدر عليها مع االضطرار للحلف كاذباً، وبام يف بعض النصوص، مثل ما 
يف االحتجاج يف توجيه عدم كذب إبراهيم ويوسـف (صىل اهللا عىل نبينا وآله وعليهام 

وسلم) بالتورية(١)، وما تضمن صدور التورية من األئمة (صلوات اهللا عليهم)(٢). 
(١) وكـذا لـو مل يكن املعنى املقصود خمالفاً للظاهـر، إال أن املخاطب مل يفهمه 
وفهم غريه، ألنس ذهنه به أو لغري ذلك. هذا إذا كان قصد املتكلم تفهيم املعنى الذي 
فهمـه املخاطب. أما إذا كان قصده تفهيم املعنى الذي قصده هو يف مقام االسـتعامل، 
وهـو املطابـق للواقع، إال أن املخاطب فهم املعنى اآلخر خطـأ، أو لقرينة مل يلتفت هلا 

املتكلم، فهو خارج عن التورية. 
وال إشـكال يف جـوازه، لعـدم قصـد املتكلم إهيام السـامع. كـام ال جيب عليه 

تصحيح خطأ السامع، لعدم الدليل عىل ذلك.
(٢) بال إشـكال ظاهر. لقاعدة نفي الـرضر. وملا يأيت من عموم جواز الكذب 
لإلصـالح، ألن مـن أظهر أفراده دفع الرضر عن املؤمن. وخلصوص ما ورد يف جواز 

احللف تقية ولدفع الرضر عن نفسه وماله.
ففي صحيح إسامعيل بن سعد األشعري عن أيب احلسن الرضاA يف حديث: 
«سألته عن الرجل أحلفه السلطان بالطالق أو غري ذلك فحلف. قال: ال جناح عليه. 
وعـن رجل خياف عىل ماله من السـلطان، فيحلفه لينجو بـه منه. قال: ال جناح عليه. 

(١) االحتجاج ج:٢ ص:١٠٥.
 (٢) الكايف ج:٨ ص:١٠٠،  ٢٥٣،  ٢٩٢.

الظاهر(١). كام أنه جيوز الكذب لدفع الرضر عن نفسه(٢).
٣١٥ ................................................................... حرمة الكذب وحتديد موضوعه



.............................................................. مصباح املنهاج ـ كتاب التجارة / ج١ ٣١٦

وسألته: هل حيلف الرجل عىل مال أخيه كام حيلف عىل ماله؟ قال: نعم»(١).
ويف معترب الفضل بن شـاذان عن الرضـاA يف كتابه إىل املأمون: «وال حنث 
عىل من حلف تقية يدفع هبا ظلامً عن نفسـه»(٢) وصحيح احللبي: «أنه سـأل أبا عبداهللا
A عـن الرجـل حيلف لصاحب العشـور حيرز [جيـوز] بذلك ماله؟ قـال: نعم»(٣) 
وغريهـا. وإذا سـاغ احللـف كاذباً سـاغ الكذب يف نفسـه مـع قطع النظر عـن اليمني 

باألولوية.
(١) كـام تقـدم يف صحيح إسـامعيل. ويف موثق السـكوين عن جعفـر عن أبيه 
عن عيلA: «قال: قال رسـول اهللا7: أحلف باهللا كاذباً ونج أخاك من القتل»(٤)، 

ونحومها غريمها.
(٢) كام تضمنته النصوص املتقدمة وغريها.

(٣) بـال إشـكال ظاهر وادعي إمجـاع الفريقني عليه. وقد اسـتدل عليه بعض 
م﴾(٥) جواز اإلصالح  يكُ وَ وا بَـنيَ أَخَ أَصلِحُ مشـاخيناP بأن مقتىض قوله تعاىل: ﴿فَ
مطلقـاً ولو بالكذب، وبينه وبني عموم حرمة الكذب عموم من وجه، فيتعارضان يف 
مورد االجتامع، وهو الكذب لإلصالح، وبعد تساقطهام يكون املرجع فيه أصل الرباءة، 
أو عمـوم: املصلـح ليس بكـذاب(٦)، فإنه ينفي الكذب عن الصلح بلسـان احلكومة.

لكـن عمـوم املصلـح ليس بكـذابـ  لو تمـ  ملـا كان أخص مـن عموم حرمة 
الكـذب، بل هو حاكم عليه ـ كام اعرتف بـه ـ فهو مقدم عليه بال حاجة إىل التعارض 

(٢). وجيوز الكذب أيضاً  أو عـن املؤمن(١). بل جيوز احللف كاذبـاً حينئذٍ
لإلصالح بني املؤمنني(٣).

(١) ، (٢) ، (٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج: ١٦ باب:١٢ من أبواب كتاب األيامن حديث:١، ١٠، ٨، ٤.
(٥) سورة احلجرات آية:١٠.

(٦) وسائل الشيعة ج:٨ باب:١٤١ من أبواب أحكام العرشة حديث:٣، ٩.



بينه وبني إطالق اآلية الرشيفة.
وأما أصل الرباءة فالرجوع إليه موقوف عىل ما ذكره من سـقوط عموم حرمة 
الكـذب بمعارضته بعموم اآلية الرشيفـة. لكنه ممنوع، بل الظاهر أن املورد من موارد 
، ألن عنوان اإلصالح  التزاحـم، لعـدم االحتاد بني عنواين الكـذب واإلصالح عرفـاً
منتزع من ترتب الصلح عىل العمل، وحيث كان منشأ انتزاع العنوان هو مورد الغرض 
يف احلقيقـة فاجلائز واملسـتحب هو الصلح، وليس هو متحـداً مع الكذب خارجاً، بل 
مسـبباً عنه، فيكون املورد من صغريات التزاحم، كام أوضحنا ذلك يف مبحثي اجتامع 

األمر والنهي والتزاحم من األصول.
وحيـث كان الكـذب حمرماً والصلح جائزاً أو مسـتحباً فاملتعـني تقديم حرمة 
الكـذب، ألن احلكـم غـري اإللزامي ال يقـو عىل مزامحـة احلكم اإللزامـي. ولذا ال 
إشـكال يف عدم جواز اإلصالح بغري الكذب من املحرمات، كالنميمة، وعقد جملس 

يرشب فيه اخلمر، أو يفطر فيه يف هنار شهر رمضان، وغريها.
نعم لو فرض وجوب الصلح يف مورد كان صاحلاً ملزامحة حتريم الكذب، وتعني 

النظر يف الرتجيح أو التخيري بينهام، ومن املعلوم عدم اختصاص كالمهم بذلك.
فالعمدة يف املقامـ  بعد ظهور مفروغية األصحابـ  النصوص مثل ما يف وصية 
النبي7 ألمري املؤمننيA: «يا عيل ثالث حيسـن فيهن الكذب: املكيدة يف احلرب، 
وعدتـك زوجتك، واإلصالح بني الناس»(١)، ونحوه خرب املحاريب وخرب عيسـى بن 
حسان: «سمعت أبا عبداهللاA يقول: كل كذب مسؤول عنه صاحبه يوماً، إال كذباً 
يف ثالثـة: رجل كائـد يف حربه فهو موضوع عنه، أو رجل أصلـح بني اثنني يلقى هذا 
بغري ما يلقى به هذا يريد اإلصالح ما بينهام، أو رجل وعد أهله شـيئاً وهو يريد أن ال 
يتم هلم»(٢)، ومرسل الواسطي عنهA: «قال: الكالم ثالثة: صدق وكذب وإصالح 
بني الناس...»(٣). وهذه النصوص وإن كانت ضعيفة السند، إال أن تعاضدها بحيث 

(١) ، (٢) ، (٣) ، وسائل الشيعة ج:٨ باب:١٤١ من أبواب أحكام العرشة حديث:٢، ٥، ٦.

٣١٧ ................................................................... حرمة الكذب وحتديد موضوعه
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. يوثق بصدور بعضها، وتكون حجة بمجموعها، قريب جداً
هـذا مضافـاً إىل دخوله يف إطـالق الكذب يف الصـالح أو يف اإلصالح، الذي 
تضمن جوازه غري واحد من النصوص، منها ما هو معترب يف نفسـه، كصحيح معاوية 
بـن عـامر عـن أيب عبداهللاA: «قـال: املصلـح ليس بكـذاب»(١)، وخـربه اآلخر يف 
حديث: «أنه قال له: أبلغ أصحايب كذا، وأبلغهم كذا وكذا. قال: قلت: فأين ال أحفظ 
هذا، فأقول ما حفظت و[ما] مل أحفظ [قلت] أحسـن ما حيرضين؟ قال: نعم املصلح 

ليس بكذاب»(٢).
وحديـث احلسـن الصيقـل: «قلـت أليب عبـداهللاA: إنا قـد روينـا عن أيب 
﴾ فقال: واهللا ما رسقوا  ونَ قُ ارِ م لَسَ ريُ إِنَّكُ ا العِ هَ تُ يَّ جعفرA يف قول يوسفA: ﴿أَ
﴾ فقال:  ونَ قُ انُوا يَنطِ م إِن كَ لُوهُ اسأَ ا فَ ذَ م هَ هُ بِريُ هُ كَ لَ عَ وما كذب. وقال إبراهيم: ﴿بَل فَ
واهللا مـا فعلـوه وما كذب. فقال أبـو عبداهللاA ما عندكم فيها يـا صقيل؟ قلت: ما 
عندنـا فيها إال التسـليم. قال: فقـال: إن اهللا أحب اثنني، وأبغـض اثنني. أحب اخلطر 
فيـام بني الصفني، وأحب الكذب يف اإلصالح، وأبغض اخلطر يف الطرقات، وأبغض 
ا﴾ إرادة  ذَ م هَ هُ بِريُ ـهُ كَ لَ عَ الكـذب يف غري اإلصـالح. إن إبراهيمA إنام قال: ﴿بَل فَ

اإلصالح، وداللة عىل أهنم ال يفعلون، وقال يوسف إرادة اإلصالح»(٣).
وخرب عطاء عنهA: «قال: قال رسول اهللا7: ال كذب عىل مصلح، ثم تال: 
هُ  لَ عَ ون﴾ ثم قال: واهللا ما رسقوا ومـا كذب، ثم تال: ﴿بَل فَ قُ م لَسـارِ هـا العريُ إنكُ تُ ﴿أيّ
﴾ ثم قال: واهللا ما فعلوه وما كذب»(٤)، ويف  ونَ قُ انُوا يَنطِ م إِن كَ لُوهُ اسـأَ ا فَ ذَ م هَ هُ بِريُ كَ
صـدر حديـث وصية النبي7 ألمري املؤمننيA املتقـدم قال: « يا عيل إن اهللا أحب 

الكذب يف الصالح وأبغض الصدق يف الفساد»(٥).
ومن ثم ال ينبغي اإلشـكال يف جواز الكذب لإلصالح بني الناس بعد أن كان 

(١) وسائل الشيعة ج:٨ باب:١٤١ من أبواب أحكام العرشة حديث: ٣.
(٢) ، (٣) ، (٤) ، (٥) وسائل الشيعة ج:٨ باب:١٤١ من أبواب أحكام العرشة حديث:٩، ٤، ٧، ١.



هو مورد مجلة من النصوص املتقدمة واملتيقن من مجلة منها.
بـل مقتىض إطـالق اإلصـالح والصالح يف النصـوص األخرية جـوازه لكل 
صـالح رشعـي ـ كام يظهر مـن مفتـاح الكرامة واجلواهـر ـ وإن مل يكـن من إصالح 
ذات البني، كتنبيه اجلاهلني، وموعظة الغافلني، وجتنب املشاكل ونحو ذلك. والسيام 

بمالحظة موارد أخبار معاوية بن عامر واحلسن وعطاء.
ودعو: أن ذلك ينايف احلرص املسـتفاد من أخبار إصالح ذات البني املتقدمة. 
والسـيام خرب عيسى بن حسان. مدفوعة بأن األخبار املذكورة ملا مل تكن معتربة السند 

فهي تشارك أخبار معاوية واحلسن وعطاء يف ابتناء حجيتها عىل التعاضد.
وحينئـذٍ ال ريـب يف أن ظهـور األخبار األخـرية أقو من احلـرص املذكور يف 
األخبار األول، ومقتىض اجلمع بني الطائفتني تنزيل احلرص املذكور عىل إلغاء خصوصية 
إصالح ذات البني، وأن ذكره طرفاً يف احلرص بلحاظ كونه من أفراد مطلق اإلصالح.
أما لو بني عىل عدم بلوغ األخبار املذكورة بالتعاضد مرتبة احلجية وإن التعويل 
عىل صحيح معاوية بن عامر فمقتىض إطالقه العموم لغري إصالح ذات البني من أفراد 

الصالح واإلصالح.
غ الكذب حيـث يكون راجحاً  وبذلـك يظهـر أن إصالح ذات البني إنام يسـوّ
وينطبـق عليـه الصالح واإلصالح، أمـا لو كان مرجوحاً لرتتب مفسـدة عليه فهو ال 
غ الكذب. بل ال يبعد كون ذلك هو املنرصف من نصوص إصالح ذات البني مع  يسوّ
قطع النظر عن اجلمع املذكور. ملا هو الظاهر من أن تسـويغ الشـارع الكذب إلصالح 
ذات البـني مـن أجل اهتامم الشـارع األقدس بإصـالح ذات البـني ورجحانه بنظره، 

. وذلك يناسب اختصاصه بام إذا مل ترتتب عليه مفسدة جتعله مرجوحاً رشعاً
(١) قـال يف جامع املقاصد: «ولو اقتضـت املصلحة الكذب وجبت التورية». 
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ونسبه شيخنا األعظمP لظاهر املشهور مستشهداً له بجملة من كلامت األصحاب. 
لكـن الكلـامت التي ذكرها إنـام تضمنت اعتبـار التورية يف احللف كاذبـاً، ال يف نفس 

الكذب.
وكيـف كان فـال إشـكال يف عدم وجـوب اختيـار التورية بناءً عـىل أهنا حمرمة 
كالكذب، إذ ال منشـأ ظاهراً لرتجيح أحد املحرمني عىل اآلخر. ولعله لذا استشـكل 
يف مفتـاح الكرامة فيام سـبق من جامع املقاصد، قـال: «ألن ظواهر األدلة عىل خالف 

ذلك»، ويف اجلواهر: «وال جتب التورية حينئذٍ ولو متكن منها. لألصل وغريه».
وأما بناءً عىل جواز التورية فالوجه يف وجوب اختيارها قصور أدلة الرتخيص 
يف الكذب عن صورة القدرة عليها. أما مثل قاعدة نفي الرضرـ  التي سبق االستدالل 
هبا جلواز الكذب لدفع الرضر عن النفس واملالـ  فظاهر. لعدم لزوم الرضر من حرمة 
الكـذب مع القدرة عىل التوريـة، إلمكان اندفاع الرضر هبا. وأمـا النصوص اخلاصة 
الـواردة يف املقـام فلقرب انـرصاف إطالقها لذلـك. لورودها مـورد االضطرار، كام 

يناسبه ذكر اخلوف والتقية يف بعض نصوص احللف حلفظ النفس واملال.
إن قلـت: ليس املورد من موارد االضطرار، لعدم وجوب إصالح ذات البني، 
وعدم وجوب حفظ املال، خصوصاً القليل منه الذي هو مورد نصوص جواز احللف 

للعشار، ملا هو الظاهر من كثرة موارد قلة املال الذي يأخذه.
نعـم ال إشـكال يف وجـوب حفظ النفـس، إال أن النصـوص ال ختتص به، بل 
 :Aبعضها قد تضمنه مع حفظ املال يف سـياق واحد، كمرسـل يونس عن أحدمها
«يف رجـل حلف تقية. فقال: إن خفت عىل مالك ودمك فاحلف ترده بيمينك، فإن مل 
تـرَ أن ذلك يرد شـيئاً فال حتلف هلم»(١)، وحيـث ال رضورة حلفظ املال مل تصلح قرينة 

الرضورة للتقييد حتى يف حفظ النفس.

(١) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:١٢ من أبواب األيامن حديث:٣.



قلـت: ليـس املـراد باالضطرار االضطـرار املطلـق، بل االضطـرار اإلضايف، 
الراجع إىل توقف األمر املرغوب فيه عىل اليشء، إذ الظاهر أن تسـويغ الكذب حلفظ 
املـال أو النفـس أو إصالح ذات البـني، إنام هو من أجل توقف املسـوغات املذكورة، 
املرغـوب فيهـا رشعاً أو عرفاً، عليه، فهو مضطر إليه من أجـل الوصول إليها، وإن مل 

يكن مضطراً إليه يف نفسه، لعدم االضطرار إليها.
ودعـو: أن عدم التنبيه يف النصوص املذكورة للتورية مع كوهنا مغفوالً عنها 

موجب لظهورها بمقتىض إطالقها املقامي يف عدم وجوب اختيارها.
مدفوعة بأن وجوهبا مع القدرة عليها ليس مغفوالً عنه بلحاظ قرينة االضطرار 
املذكـورة، بل هو مقتىض املرتكزات، فـال يكون عدم التنبيه عليه يف النصوص موجباً 

لظهورها يف عدمه بمقتىض اإلطالق اللفظي وال املقامي.
نعم القدرة املعتربة يف وجوهبا ارتكازاً هي القدرة الفعلية حني احلاجة لإلخبار 
الـكاذب، وهي موقوفة عىل التفات الشـخص للتورية وسـيطرته عليها، إذ مع غفلته 
عنهـا أو عدم سـيطرته عليها يكون مضطراً للكذب حقيقة، فيسـوغ له. وعدم التنبيه 
للتورية حينئذٍ يف النصوص يكون سبباً لبقاء العجز عنها، وحتقق االضطرار للكذب. 
الـذي هـو موضوع لتسـويغه، وال موجب لرفـع املوضوع املذكور. والسـيام إذا كان 
موجبـاً الرتفـاع مـالك حرمـة الكـذب، حيث ال يلـزم من عـدم التنبيه فـوت مالك 

احلرمة. 
هذا ولكن اإلنصاف أن انرصاف اإلطالق لصورة االضطرار للكذب والعجز 
عن التورية إنام يتجه يف نصوص احللف لدفع الرضر أو املال، ملا سبق من ذكر اخلوف 
والتقيـة فيها. وهي إنام تقتيض توقف جواز احللف عىل ذلك، ال توقف جواز الكذب 

عليه، لعدم تعرضها للكذب، وإنام استفيد منها تبعاً باألولوية، كام سبق.
أمـا نصوص الكذب لإلصالح فال جمال لذلك فيها، لعـدم القرينة فيها عليه، 
بـل نفي الكـذب عن الصلح يف مثـل صحيح معاوية قد يناسـب خروجـه موضوعاً 
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ومـالكاً عن حرمة الكـذب، ال بمالك االضطرار املبني عىل حتقـق موضوع التكليف 
مع سقوطه بسبب العذر.

وكـذا احلال فيام تضمن حسـن الكذب لإلصالح أو إصـالح ذات البني، وأنه 
حمبوب هللا تعاىل، فإنه وإن أمكن محله عىل كونه حسناً وحمبوباً بالعنوان الثانوي بسبب 
الـرضورة واملزامحة بجهة احلسـن يف األمر املرتتـب عليه، إال أنه حيتـاج إىل عناية، بل 

ظاهره كونه حسناً وحمبوباً بنفسه يف هذا احلال وبعنوانه األويل.
وال أقل من كون ذلك مقتىض اإلطالق من دون موجب لالنرصاف. والسيام 
مع سـياقه يف بعـض النصوص مع الكذب عـىل األهل الذي يصعب جـداً البناء عىل 

عدم جوازه إال مع تعذر التورية.
هـذا وحيث سـبق وفاء النصوص املذكـورة بجواز الكـذب لدفع الرضر عن 
النفس واملال واألخ تعني عدم وجوب التورية يف ذلك، عمالً بإطالق هذه النصوص. 
غايـة األمـر أنـه ال جيوز احللف كاذباً إال مـع تعذر التورية، ألن احللـف أمر زائد عىل 
الكذب، وال دليل عىل جوازه إال النصوص الواردة فيه، وقد سـبق انرصاف إطالقها 

بقرينة االضطرار إىل صورة تعذر التورية.
ولعـل ذلك هـو الوجه يف تنبيه األصحابM عىل لـزوم التورية يف احللف 

مع القدرة عليها، وعدم تنبيههم لذلك يف أصل الكذب مع قطع النظر عن احللف.
(١) الـكالم يف الوعـد: تـارة: يف حقيقتـه. وأخـر: يف حكمه حـني صدوره 

وثالثة: يف حكم الوفاء به بعد صدوره.
املقام األول: يف حقيقة الوعد. 

واملسـتفاد مـن كلـامت غري واحد مـن اللغويني أنـه عبارة عـن التعهد باليشء 
وااللتزام بإنجازه، بحيث يكون مسـؤوالً به بمقتـىض التزامه، نظري االلتزام يف العقد 

وأما الكذب يف الوعد ـ بأن خيلف يف وعده ـ فالظاهر جوازه(١)،



والنذر واليمني. وهو املناسـب لكثري من االستعامالت الرشعية والعرفية. والسيام ما 
تضمن منها ذكر الوفاء به، ألن الوفاء باليشء فرع صريورته يف العهدة.

نعم الظاهر شـيوع اسـتعامله يف مطلق اإلخبار باألمر املستقبل وإن مل يكن من 
الِحُ ائتِنَا  وا يَـا صَ الُ قَ أفعـال الواعـد التي من شـأنه أن يلتزم هبا، كام يف قولـه تعاىل: ﴿وَ
امَ  يهِ أُفٍّ لَكُ الِدَ ـالَ لِوَ الَّذِي قَ ﴾(١)، وقوله سـبحانه: ﴿وَ نيَ ـلِ نتَ مِن املُرسَ نَا إِن كُ دُ امَ تَعِ بـِ
انُ  ـيطَ ﴾(٢)، وقوله عز وجل: ﴿الشَّ بـيلِ ونُ مِن قَ ـرُ لَت القُ ـد خَ قَ جَ وَ ي أَن أُخـرَ انِنـِ دَ تَعِ أَ
﴾(٣)، وغـري ذلك مما تضمن نسـبة الوعد لغري اهللا  ـاءِ حشَ م بِالفَ كُ رُ يَأمُ قـرَ وَ ـم الفَ كُ دُ يَعِ
تعاىل مع كون املوعود به من أفعاله سـبحانه. ولعله يبتني عىل التوسـع بلحاظ املعنى 

األول.
ولذا ال يبعد اختصاص االستعامالت املذكورة بصورة إرصار املخرب عىل وقوع 
األمر الذي خيربه به وتبنيه لذلك، وعدم االكتفاء بمجرد اإلخبار باألمر املسـتقبل من 
دون ذلـك، حيـث يقرب تشـبيه اإلرصار والتبنـي املقارن له بالتزام اإلنسـان باليشء 
عىل نفسه وتعهده بفعله الذي هو قوام املعنى األول، مع كون املعنى احلقيقي األصيل 
للوعـد هـو األول، كام يناسـبه ما يـأيت يف املقام الثالث مـن نصوص الوفـاء بالوعد، 

وغريها من االستعامالت الكثرية املبتنية عىل أن الوعد موضوع للوفاء.
وكيـف كان فالوعد باملعنى األول يتقوم بالتـزام الواعد باألمر املوعود به عىل 
نفسـه، بحيث يكون مقتىض التزامه املذكور حتقيق األمر املوعود به. ولذا ال يتعلق إال 
بـام يكـون مقدوراً له، وراجعاً باآلخرة إليه. سـواء كان إبراز االلتـزام املذكور بطريق 
اإلخبـار عـن األمر املسـتقبل، كام لو قـال: أزورك غـداً، أم بطريق التعهـد وااللتزام 

. باألمر املستقبل ابتداء، كام لو قال: لك عيلّ أن أزورك غداً

(١) سورة األعراف آية:٧٧.
(٢) سورة االحقاف آية:١٧.

(٣) سورة البقرة آية:٢٦٨.
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أما باملعنى الثاين فهو يتقوم باإلخبار باألمر املستقبل بنحو التبني، كتبني اخلبري 
ملقتىض خربته، سـواء ابتنى عىل االلتزام باألمر الذي خيرب به عىل نفسـه، بحيث يكون 
مسـؤوالً بتحقيقه بمقتىض التزامه، كام يف املعنى األول، أم مل يبتن عىل ذلك، إما لعدم 
كونه فعالً له، وال حتت قدرته وسلطانه، كإخبار األنبياء (صلوات اهللا عليهم) بالبعث 
والنشور، وإخبار املنجم بحوادث الكون، أو لعدم كونه يف مقام االلتزام به عىل نفسه 
وإن كان مقدوراً له، كام لو أخرب املنجم بأنه سوف يتزوج أو يمرض أو يسافر، قاصداً 
بيـان مقتـىض حكم النجوم ومتبنيـاً للحكم املذكور، لقناعته به، مـن دون أن يلتزم به 
عىل نفسـه، ليكون مسـؤوالً بـه بمقتىض التزامه، وإن كان مسـؤوالً بـه بمقتىض تبنيه 

لعلمه املدعى له. لكنها مسؤولية ال تقتيض السعي للتنفيذ.
وبذلـك يظهـر أن املعنيـني وإن كانا متباينـني مفهوماً ومصداقـاً، لتقوم األول 
بااللتـزام باليشء، والثـاين باإلخبار عنه بنحو التبني، إال أن بـني موردهيام عموماً من 
وجـه، فيجتمعـان يف إخبار الشـخص عن فعله املسـتقبل ملتزماً به عىل نفسـه، كام لو 
قال: أزورك غداً، وينفرد األول يف التزامه بفعله يف املسـتقبل من دون إخبار عنه، كام 
لو قال: لك عيلّ أن أزورك غداً، وينفرد الثاين يف إخبار الشـخص عن األمر املسـتقبل 
من دون التزام به عىل نفسـه، كإخبار األنبياء (صلوات اهللا عليهم) بالبعث والنشـور، 

وإخبار املنجم بمقتىض حكم النجوم.
املقام الثاين: يف حكم الوعد حني صدوره. 

أما املعنى الثاين فحيث كان متقوماً باإلخبار عن املسـتقبل ـ كام سبق ـ فاملتعني 
جريـان حكم اخلرب عليه، فإن كان مطابقـاً للواقع بأن يتحقق األمر الذي أخرب عنه يف 
. غاية األمر أنه البد يف جواز اإلخبـار من إحراز حتققه، كام  وقتـه كان صدقـاً وحالالً

. سبق. وإن مل يكن مطابقاً للواقع كان حراماً
وأمـا املعنـى األول فحيـث كان متقوماً بالتـزام الواعد باألمـر املوعود به عىل 
نفسه، فهو من سنخ اإلنشاء الذي ال يتصف بالصدق والكذب. نعم إذا أبرز بصورة 



اخلرب جر عىل اخلرب املذكور حكم سـائر اإلخبـار من االتصاف بالصدق والكذب، 
واحللية واحلرمة، فالبد من قصد الوفاء يف حليته.

ودعو: أن صدور اخلرب من املتكلم ملا كان بداعي بيان التزامه باألمر املوعود 
به عىل نفسه، فهو من سنخ اإلنشاء الذي ال يتصف بالصدق والكذب.

مدفوعـة بأن صـدور اخلرب بداعي بيان االلتزام املذكـور ال ينايف صدوره أيضاً 
لبيـان حتقق األمر املوعود بـه يف اخلارج، كام هو مفاد اهليئـة الرتكيبية للكالم، وبذلك 

يصدق عليه اخلرب، ويتصف بالصدق والكذب.
وأمـا إذا أبـرز بصورة اإلنشـاء كام لو قـال: لك عيل أن أزورك غـداً فال يكون 

موضوعاً للصدق والكذب، وال حيرم من هذه اجلهة ولو مع عدم قصد الوفاء.
لكـن يف مفتـاح الكرامة. بعـد أن ذكر حرمة الكذب قـال: «وقد جيري حكمه 
يف اإلنشـاء املنبئ عن اخلرب، كوعد غري العازم» وقريب منه يف اجلواهر. وسـبقهام إليه 

كاشف الغطاء يف رشح القواعد.
. وجمرد صدوره بداعي بيان  وهو غري ظاهر بعد خروجه عن الكذب موضوعاً
وقـوع األمر املوعود به يف املسـتبقل ال يقتيض ذلـك، إذ ال دليل عىل عموم حرمة بيان 
خالف الواقع. نعم لو رجع إىل الكناية عن اإلخبار بالواقع، بحيث يصدق عليه اخلرب 

كان موضوعاً للصدق والكذب. فالحظ.
املقام الثالث: يف حكم الوفاء بالوعد بعد صدوره. 

والظاهر أنه ال جمال للوفاء إال يف الوعد باملعنى األول املبني عىل التزام الواعد 
عىل نفسـه بـام وعد بـه وجعلـه يف عهدتـه، ألن الوفاء فرع املسـؤولية بالـيشء، نظري 
انشـغال الذمة به. ومنه يظهر أن مجيع ما ورد يف الوفاء بالوعد من النصوص وكلامت 

األصحاب منزل عىل هذا املعنى.
وأمـا الثاين املتقوم باإلخبار باألمر املسـتقبل فال يكـون موضوعاً للوفاء. غاية 
األمـر أنـه حيـث كان خـرباً موضوعاً للصـدق والكذب أمكـن أن يكـون موضوعاً 
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للتصديق والتكذيب، بمعنى جعله صادقاً بفعل ما تضمنه، أو كاذباً بعدم فعله.
والظاهـر أنـه ال جمـال لدعـو وجـوب تصديـق اخلرب، لعـدم الدليـل عليه. 
ووجـوب الصـدق يف اخلرب وحتريـم الكذب فيه، إنـام مها بمعنى وجـوب كون اخلرب 
حـني وقوعه صادقاً وحتريم صدور اخلرب الكاذب، ال بمعنى أنه بعد وقوع اخلرب جيب 
تصديقـه بتحقيق مضمونه، وحيرم تكذيبه بعـدم حتقيقه. ملا هو املعلوم من أن الصدق 
والكذب من صفات اخلرب، وحتقيقهام إنام يكون بفعل موضوعهام وهو اخلرب املتصف 

بأحدمها، فهام صفتان منتزعتان للخرب املطابق للواقع أو غري املطابق له.
وأمـا تصديـق اخلرب بتحقيـق مضمونه يف اخلـارج، وتكذيبه بعـدم حتقيقه فهام 
أمـران خارجان عن اخلرب متأخران عنه، وال دليـل عىل وجوب األول وحرمة الثاين. 
ولذا ال ريب يف عدم وجوب السـعي لتصديق اخلرب لو كان متعلقاً بفعل الغري، كام لو 
اعتقد أن زيداً سيسافر غداً فأخرب عن ذلك ثم ظهر خطؤه يف خربه أو عدول زيد عن 
السـفر، حيث ال حيتمل وجوب إقناع زيد بالسـفر عىل املخرب لو قدر عىل ذلك، جتنباً 

لكذب خربه.
إن قلت: الصدق والكذب صفتان منتزعتان من نحو إضافة بني اخلرب والواقع 
املحكـي به، فـإن تطابقا حصل الصـدق، وإن اختلفا حصل الكـذب، وحيث كانت 
اإلضافة متقومة بطرفيها، فكام يستند وجود الصدق والكذب للخرب يستندان للواقع 
املحكـي بـه، فكـام حيرم حتقيـق اخلـرب املخالف للواقـع حيرم جعـل الواقـع بعد ذلك

خمالفاً للخرب.
قلت: الصدق والكذب وإن كانا موقوفني عىل موافقة اخلرب للواقع أو خمالفته، إال 
أهنام عرفاً من صفات اخلرب املوافق واملخالف له، ويتحققان بتحققه، ال من اإلضافات 
. ولذا ينتـزع الصدق أو الكذب للخرب  القائمـة باخلرب والواقـع املتحققة بتحققهام معاً
بمجـرد صـدوره عىل أحد الوجهني، فيكون اخلرب فعالً صادقـاً أو كاذباً بال حاجة إىل 
انتظـار حتقق الواقع املحكي به ليتم طرفا اإلضافة املدعاة وتتحقق بتحققهام. ومرجع 



ذلـك إىل وجوب كون اخلرب صادقاً وحرمـة الكذب فيه حني صدوره، ال إىل وجوب 
تصديق اخلرب بعد حتققه بتحقيق مضمونه وحرمة تكذيبه بعدمه.

إن قلـت: الكـذب وإن كان مـن صفـات اخلـرب حـني حتققـه، إال أن اتصـاف 
اخلـرب بـه ملـا كان منوطـاً بمخالفته للواقـع املحكي به وجـب بحكم العقـل تصديقه 
وجتنـب تكذيبه، وذلك بتحقيق مضمونه، ليخرج اخلرب بذلك عن كونه حمرماً ومنشـأ 

الستحقاق العقاب.
قلـت: أمـا بناءً عىل أن املحـرم واقعاً هو تعمد الكذب وبيـان خالف ما يعتقد 
ولو مع مطابقة اخلرب للواقع، فال أثر لتصديق اخلرب بعد ذلك، لعدم انقالب اخلرب عام 

وقع عليه بذلك.
وأمـا بنـاءً عىل أن املحرم الواقعي هو اإلخبار بخالف الواقع وإن كان معذوراً 
لـو أخطأ يف اعتقاد خـالف الواقع، فإن كان حني اإلخبار عن األمر املسـتقبل معتقداً 
حتقـق ما أخـرب به وعازماً عىل حتقيقه لو كان فعالً له، فال أثـر لتحقيقه يف وقته وعدمه 
باإلضافـة للعقاب، ألن عدم حتقيقه يف وقته وإن كشـف عن كون اإلخبار كذباً حمرماً 
واقعـاً، إال أنـه ال عقاب عليه بعد كونه معذوراً فيه بسـبب اعتقاده السـابق. وكذا إذا 
كان حـني اإلخبار عن األمر املسـتقبل معتقداً عدم حتقـق ما أخرب به، إذ حيث كان قد 
قصـد الكذب املحرم فهو يسـتحق العقـاب بإقدامه عىل املعصية عـىل كل حال. غاية 
األمر أنه إن حقق ما أخرب به بعد ذلك يسـتحق العقاب بمالك التجري، وإن مل حيققه 

يستحقه بمالك املعصية احلقيقة.
نعم، بناءً عىل عدم اسـتحقاق العقاب بالتجـري يتجه البناء عىل لزوم تصديق 
، جتنباً الستحقاق العقاب باملعصية. لكن املبنى املذكور  اخلرب مع القدرة عىل ذلك عقالً

يف غري حمله، كام حققناه يف مباحث القطع من األصول.
ومما سـبق يظهـر أن الوعد باملعنى الثاين ال جيب الوفاء بـه من هذه اجلهة حتى 
لـو كان الوعد بطريـق اخلرب، فال جيب الوفاء تصديقاً للخـرب املذكور. وإنام الكالم يف 
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حكـم الوفاء به من حيثية االلتزام باألمـر املوعود به وإن كان إبراز االلتزام بذلك من 
غري طريق اخلرب.

واملعـروف بـني األصحاب عدم وجـوب الوفاء به. بل مل يظهـر لنا عاجالً من 
رصح بوجوبه. نعم ذكر بعض مشـاخيناP أن السـرية وإن قامت عىل عدم وجوب 
الوفاء بالوعد، إال أن رفع اليد عن ظهور النصوص ومحلها عىل االستحباب حيتاج إىل 

اجلرأة، واألوفق باالحتياط هو الوفاء بالوعد. لكنه أفتى باآلخرة بعدم الوجوب.
الوفاء،  وجوب  يف  ظهورها  يدعى  قد  النصوص  من  مجلة  فهناك  كان  وكيف 
كصحيح شعيب العقرقويف عن أيب عبداهللاA: «قال رسول اهللا7: من كان يؤمن 
باهللا واليوم اآلخر فليفِ إذا وعد»(١)، وصحيح هشام بن سامل: «سمعت أبا عبد اهللا

وملقته  بدأ،  اهللا  فبخلف  أخلف  فمن  له،  كفارة  ال  نذر  أخاه  املؤمن  عدة  يقول:   A
ندَ  عِ قتًا  مَ  َ ربُ كَ ونَ *  لُ تَفعَ الَ  ا  مَ ونَ  ولُ تَقُ  َ ملِ وا  نُ مَ آَ ينَ  الَّذِ ا  َ أَهيُّ ﴿يَا  قوله:  وذلك  تعرض. 
املؤمن  «قال:   :Aعنه عقبة  بن  عيل  وصحيح   ،(٢)«﴾ ونَ لُ تَفعَ الَ  ا  مَ وا  ولُ تَقُ أَن  اهللا 
فيخلفه»(٣)،  عدة  يعده  وال  يغشه  وال  يظلمه  وال  خيونه  ال  ودليله،  عينه  املؤمن  أخو 
عىل  أربعاً  له  أوجبت  فيه  كن  من  ثالث  عنهA: «قال:  سنان  بن  عبداهللا  وصحيح 
الناس: من إذا حدثهم مل يكذهبم، وإذا وعدهم مل خيلفهم، وإذا خالطهم مل يظلمهم، 
وجب أن يظهروا يف الناس عدالته، وتظهر فيهم مروته، وأن حترم عليهم غيبته، وأن 
جتب عليهم أخوته»(٤)، وموثق سامعة عنهA: «قال: من عامل الناس فلم يظلمهم، 
وحدثهم فلم يكذهبم، ووعدهم فلم خيلفهم، كان ممن حرمت غيبته، وكملت مروته، 
عن  واخلصال  العيون  يف  الصدوق  رواه  ما  ونحوه  أخوته»،  ووجبت  عدله،  وظهر 
يقول   Aاملؤمنني أمري  نباتة: «سمعت  بن  األصبغ  ومعترب  بأسانيد(٥)،   Aالرضا

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٨ باب:١٠٩ من أبواب أحكام العرشة حديث:٢، ٣.
(٣) وسائل الشيعة ج:٨ باب:١٢٢ من أبواب أحكام العرشة حديث:٦.

(٤) وسائل الشيعة ج: ١٨ باب:٤١ من أبواب الشهادات حديث:١٦.
(٥) وسائل الشيعة ج:٨ باب:١٥٢ من أبواب أحكام العرشة حديث:٢، وذيله.



سألت رسول اهللا7 عن صفة املؤمن فقال: عرشون خصلة يف املؤمن، فإن مل تكن 
الذين إن حدثوا مل  احلارضون الصالة...  املؤمنني  أخالق  إيامنه. إن من  يكمل  فيه مل 

يكذبوا، وإن وعدوا مل خيلفوا...»(١).
وصحيـح أيب محزة عن اإلمام عيل بن احلسـنيA قـال يف حديث: «واملنافق 
ينهـي وال ينتهي... إن حدثك كذبك، وإن وعـدك أخلفك، وإن ائتمنته خانك، وإن 
خالفتـه اغتابـك»(٢). وخرب يزيـد الصائغ: «قلـت أليب عبداهللاA: رجـل عىل هذا 
 :Aاألمـر إن حـدث كـذب، وإن وعد أخلـف، وإن ائتمن خان، مـا منزلته؟. قال
هي أدنى املنازل من الكفر، وليس بكافر»(٣)، وخرب عبداهللا بن سنان عنهA: «قال: 
قال رسـول اهللا7: ثـالث من كن فيه كان منافقاً وإن صام وصىل وزعم أنه مسـلم: 
مـن إذا ائتمـن خـان، وإذا حدث كـذب، وإذا وعـد أخلف. إن اهللا عـز وجل قال يف 
 ﴾ بِنيَ اذِ انَ مِن الكَ يـهِ إِن كَ لَ ةَ اهللاِ عَ ﴾ وقـال: ﴿أَنَّ لَعنَ نيَ ائِنـِ ِـبُّ اخلَ كتابـه: ﴿إِنَّ اهللا الَ حيُ
بِيا﴾»(٤)،  والً نَ سُ انَ رَ كَ عدِ وَ ادِقَ الوَ انَ صَ هُ كَ يلَ إِنَّ عِ تَابِ إِسامَ ر يفِ الكِ اذكُ ويف قوله: ﴿وَ
وخرب احلارث املتقدم عند الكالم يف الكذب يف اهلزل املتضمن النهي عن خلف الوعد 

للصبي. وهناك نصوص أخر تقارب هذه املضامني.
لكـن خـرب احلارث ـ مـع ضعفه يف نفسـه ـ قد سـبق قرب محله عىل اإلرشـاد 
لتحصيـل ملكة جتنـب الكذب، كام يناسـبه ختصيص الوعد بالصبـي، حيث ال يظهر 
وجهه إال بلحاظ أن خلف الوعد معه قد يكون سبباً لتعوده عىل الكذب، لتأثره بفعل 

املريب. بل ال يمكن البناء عىل وجوب الوفاء بالوعد مع الطفل.
وأمـا صحيح أيب محـزة فهو إنام تضمـن أن املنافق يتخلق باألخـالق املذكورة 
مجيعاً، بحيث تكون خلقاً الزماً له، وذلك ال يسـتلزم حرمة مقارفة أحد تلك األمور 

(١) وسائل الشيعة ج:١١ باب:٤ من أبواب جهاد النفس حديث:١٥.
(٢) أمـايل الصـدوق املجلـس:٧٤ حديث:١٠ ، وذكره يف الوسـائل بطريق غري معتـرب ج:١١ باب:٤٩ من 

أبواب جهاد النفس حديث:١١، ١٢.
(٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج: ١١ باب:٤٩ من أبواب جهاد النفس حديث:٦، ٤.
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. وبذلك يظهر حـال خربي يزيد الصائـغ وعبداهللا بن  مـن دون أن تكـون خلقاً ثابتـاً
سنان. مضافاً إىل ضعفهام يف أنفسهام.

وأمـا معتـرب األصبـغ فال ظهور لـه يف الوجـوب، ألن املراد بأخـالق املؤمنني 
هي األخالق الكاملة املناسـبة لإليـامن األكمل، ال الواجبة التـي يتوقف عليها أصل 
اإليامن، كام يشـهد به اشـتامله عىل كثري من الصفات غري الالزمة، مثل أهنم يمسحون 
رأس اليتيم، وأهنم رهبان الليل أسـد بالنهار وغريها. عىل أن كون اليشء من أخالق 

املؤمن ال يستلزم وجوبه.
وأمـا صحيـح عبـداهللا بن سـنان وموثق سـامعة وما جيـري جمرامها فال منشـأ 
لدعـو ظهورمها يف الوجوب إال جواز الغيبة مع عدم الوفاء بالوعد، وهو مسـتلزم 
لكونه حمرماً، فيدخل يف غيبة الفاسـق أو املتجاهر بالفسـق عىل ما تقدم الكالم فيه يف 
مباحث التقليد. لكنها كام تضمنت إناطة حرمة الغيبة تضمنت إناطة وجوب األخوة 
وكـامل املروة، فلعلها مسـوقة إلناطة املجموع باملجمـوع، ال بنحو االنحالل، بل هو 

املتيقن من تركيب الكالم، فال يتم وجه االستدالل.
وأمـا صحيـح عيل بـن عقبة فهـو ظاهر يف بيـان حقـوق األخ التي كثـري منها 
ليسـت من الواجبات. وقد يظهر ذلك أيضاً من صحيح هشـام بن سامل، بلحاظ أخذ 
األخ يف موضوعه. وإن كان ذلك غري مناسـب لالستشـهاد باآلية الرشيفة الظاهرة يف

. احلرمة مطلقاً
ومـن ثـم كان الظاهـر متامية داللـة الصحيـح املذكور، وكذا صحيح شـعيب 
العقرقـويف. ومـا يف عهد أمري املؤمننيA ملالك األشـرت: «وإيـاك واملن عىل رعيتك 
تتبع موعدك بخلفك، فإن املن  بإحسانك، أو التزيد فيام كان من فعلك أو أن تعدهم فَ
يبطل اإلحسـان، والتزيد يذهب بنور احلق، واخللف يسـتوجب املقت عند اهللا وعند 
﴾»(١). ويؤيدها  ونَ لُ ـا الَ تَفعَ وا مَ ولُ ندَ اهللاِ أَن تَقُ قتًا عِ َ مَ ربُ النـاس. قال اهللا سـبحانه: ﴿كَ
(١) مستدرك الوسائل ج:٨ باب:٩٢ من أبواب أحكام العرشة حديث:٦. واللفظ له، هنج البالغة ج:٣ ص:١٠٩.



 :Aعن عيل Gعن آبائه Aبعض املراسـيل، كخرب داود بن سـليامن عن الرضا
«قال: سمعت رسول اهللا7 يقول: عدة املؤمن نذر ال كفارة له»(١).

ويعضد ذلك كله اآلية الرشيفة التي استشـهد هبا يف بعض النصوص السابقة. 
فإهنـا وإن تضمنـت اإلنكار عىل القول من دون فعل، فيناسـب إرادة الكذب، ال عىل 
عـدم الفعـل مع القول، ليناسـب خلف الوعـد، إال أن ختصيص متعلـق القول بفعل 
القائـل يناسـب احلمـل عىل الثـاين، لوضوح أن الكـذب حـرام يف كل يشء من دون 

خصوصية لفعل القائل.
وأمـا مـا ذكره بعض مشـاخيناP من محلها عىل أمر الشـخص باملعروف من 
 ِّ ونَ النَّاسَ بِالربِ ـرُ تَأمُ دون أن يفعلـه وهنيـه عن املنكر مع فعله لـه. نظري قوله تعاىل: ﴿أَ

م﴾(٢).  كُ سَ ونَ أَنفُ تَنسَ وَ
ففيـه: أن محـل القول عىل األمـر والنهي حيتـاج إىل قرينة. عىل أن ما سـبق من 
النصـوص وافٍ بتفسـري اآلية الرشيفـة بخلف الوعد، ويبقى ظهورهـا يف احلرمة هو 

املحكم. ومن ثم كان الظاهر وفاء األدلة بوجوب الوفاء بالوعد وحتريم خلفه.
لكـن البد مـن اخلروج عن ذلك كلـه بظهور مفروغية األصحـاب. عن عدم 
وجـوب الوفـاء إال يف العقـد والرشط واجلعالـة واليمني ونحوها، معتضدة بالسـرية 
القطعيـة عـىل ذلك، مع ما هـو املعلوم من عمـوم االبتالء بالوعد يف مجيـع العصور، 
حيث يكشـف ذلك عن عدم الوجوب، ويلزم ألجله محل األدلة املذكورة عىل كراهة 

. خلف الوعد، لعدم إباء لساهنا عنه، وإن كان هو خالف الظاهر بدواً
وربام تسـتفاد املفروغية املذكورة من بعـض النصوص الواردة يف العقود، مثل 
ما ورد يف مساومة الشخص عىل متاع ليس عنده، عىل أن يشرتيه من صاحبه ثم يبيعه 
منـه، كصحيح معاوية بن عامر: «قلت أليب عبداهللاA: جييئني الرجل يطلب [مني] 

(١) مستدرك الوسائل ج:٨ باب:٩٢ من أبواب أحكام العرشة حديث:٤.
(٢) سورة البقرة آية:٤٤.
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بيـع احلرير، وليـس عندي منـه يشء، فيقاولني عليه وأقاولـه يف الربح واألجل حتى 
نجتمـع عىل يشء، ثم أذهب وأشـرتي لـه احلرير فأدعوه إليه. فقـال: أرأيت إن وجد 
بيعاً هو أحب إليه مما عندك أيسـتطيع أن ينرصف إليه ويدعك؟ أو وجدت أنت ذلك 

أتستطيع أن تنرصف إليه وتدعه؟ قلت: نعم. قال: فال بأس»(١)، ونحوه غريه.
وكذا ما تضمن بطالن بعض الرشوط بني الزوجني، مثل ما ورد من أن رضسياً 
كانت حتته بنت محران، فجعل هلا أن ال يتزوج عليها وال يترس أبداً يف حياهتا وال بعد 
موهتا عىل أن جعلت له هي أن ال تتزوج بعده أبداً، فذكر ذلك لإلمام الصادق، فأبطله، 
وقـال: «اذهب فتـزوج وترس، فإن ذلك ليس بيشء، وليـس عليك وال عليها، وليس 
ذلـك الذي صنعتام بيشء»(٢). لظهوره يف املفروغية عن أن عدم نفوذ االتفاق املذكور 

بينهام يقتيض جواز خمالفته، وعدم لزومه من حيثية الوعد من كل منهام لآلخر.
ومثله ما تضمن عدم لزوم اليمني بغري اهللا تعاىل لظهوره يف املفروغية عن جواز 
خمالفـة اليمني بغريه تعاىل، وعدم وجوبه من حيثية الوعد... إىل غري ذلك مما قد يظهر 
بالتتبـع، وإن كان األمـر أظهـر من أن حيتاج لذلـك. ولعله لـذا مل تتضمن النصوص 

الكالم يف فروع ذلك ورشوطه، كام ورد يف العقود والرشوط واأليامن وغريها.
(١) كـام يظهر من النصوص السـابقة. نعم خيتص ذلك بوعـد الغري بام ينفعه، 
دون ما يرضهـ  الذي خيتص باسم الوعيدـ  كام يظهر من التعبري بالدين يف صحيح هشام 
بن سـامل وغريه، بل هو أظهر من أن حيتاج إىل بيان، بمالحظة املرتكزات واملفروغية.
. لكن يظهر مما سبق أن املحرم حينئذٍ هو الوعد نفسه، ال  (٢) لكونه كذباً حينئذٍ
عـدم تنفيـذه بعد حصوله. كام أن ذلك خمتص بام إذا كان إبراز االلتزام بطريق اإلخبار 

(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٨ من أبواب أحكام العقود حديث:٧.
(٢) وسائل الشيعة ج:١٥ باب:٢٠ من أبواب املهور حديث:٢.

عىل كراهة شديدة(١). 
نعـم لو كان حال الوعد بانياً عىل اخللـف فالظاهر حرمته(٢) إال إذا 



بفعل اليشء، أما إذا كان بمجرد الترصيح بالتزامه بفعله فال كذب وال حرمة.
(١) ملـا تقـدم يف خربي املحاريب وعيسـى بن حسـان وما يف وصيـة النبي7 

 .Aألمري املؤمنني
نعم قد يستشكل فيها بضعف السند. ولذا احتاط بعض مشاخيناP يف املقام. 

إال أن تتم حجيتها بالتعاضد، أو بظهور عمل األصحاب.
وكيف كان، فاملتيقن من ذلك الزوجة، لعدم إطالق األهل إال يف خرب عيسـى 
بن حسان. وهو ضعيف مل يتضح انجباره بعمل األصحاب يف اإلطالق. نعم لو كان 
صـدور الوعد منه من أجـل اإلصالح، بحيث صدق عليه أنـه كذب لإلصالح، فال 

إشكال يف العموم جلميع األهل كغريهم. 
(٢) بال خالف يف اجلملة، وإن وقع الكالم يف حرمتها مطلقاً، أو إذا استلزمت 
، أو مل يؤمـن الوقوع بسـببها يف املحرم، كـام يظهر من الرشايـع. وإن كان الثاين  حمرمـاً

راجعاً إىل حلية الوالية نفسها، وإنام حترم بالعرض إذا ترتب عليها املحرم.
هذا وقد يستدل عىل حرمتها بوجوه:

األول: مـا عن السـيد الطباطبائيP يف مصابيحه من أهنـا تتضمن الترشيع 
فيام يتعلق باملناصب الرشعية. لكن ذلك راجع إىل حرمة الترشيع املصاحب للوالية، 
ال إىل حرمـة الوالية نفسـها. مع أن بينـه وبني الوالية عموماً مورديـاً من وجه، إذ قد 
ال يعتقـد املتـويل حصول الواليـة له رشعاً بتوليـه اجلائر، كام قد يعتقـد غريه حصول

الوالية بسببها.
الثـاين: أهنا تسـتلزم التـرصف فيام ويل عليه مـن دون حق، لعـدم الوالية عليه 
بتولية اجلائر بعد عدم ثبوت الوالية العامة له. وهوـ  كسابقهـ  ال يقتيض حرمة الوالية 

كان قد وعد أهله بيشء وهو ال يريد أن يفعله(١).
(مسـألة٣٦): حتـرم الواليـة مـن قبـل السـلطان اجلائـر(٢)، إال مع 
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عىل نفسها، بل حرمة العمل املرتتب عليها. 
مـع أنـه قد ال حيـرم العمل املذكـور يف نفسـه، كالوالية عـىل القضـاء إذا كان 
املتـويل له أهالً لـه واجداً لرشائطه. وكالوالية عىل بعض املناصب املسـتحدثة التي ال 
تقتيض حجر الناس عن سلطنتهم، كالتدريس والتطبيب ونحومها، مما ليس من شأنه 
التـرصف يف نفس الغـري أو ماله بدون رضاه. وكذا إدارة املصالح العامة غري اململوكة 

لألفراد، كالكهرباء واملاء واالتصاالت اهلاتفية ونحوها.
الثالـث: أهنا من أظهر أفراد إعانة الظامل، التي سـبق حرمتها يف املسـألة الثامنة 
عـرشة. والسـيام بلحـاظ أهنـا تبتني عىل كـون املتويل املنصـوب من املنسـوبني للظامل 
التابعـني لـه، الذي هو أظهر من غريه يف احلرمة عندهم. كام يظهر مما سـبق. وهذا هو 

العمدة يف املقام.
(١) كام تقدم منّا يف املسألة الثامنة عرشة، وتقدم الوجه فيه.

(٢) حيث ال حيتمل ارتفاع حرمة ذلك يف حق املتويل. وال أقل من كونه خمالفاً 
إلطالق دليل حرمته. 

نعـم إذا كان النفع املذكـور واجباً، وكان أهم من حمـذور املخالفة الالزمة من 
الواليـة، تعني ارتفاع حرمة املحذور املذكور باملزامحة، كام لو توقف عىل الوالية إنقاذ 
، وكان املحذور الالزم الترصف يف ملك الغري أو نحوه مما هو دون  نفـس املؤمن مثـالً

حفظ نفس املؤمن يف األمهية.
(٣) كـام تقدم منا يف املسـألة الثامنة عـرشة، وتقدم الوجه فيـه وبعض الفروع 

املتعلقة به. فراجع.

القيـام بمصالح املؤمنني(١)، وعـدم ارتكاب ما خيالف الـرشع املبني(٢). 
وجيـوز أيضـاً مع اإلكراه مـن اجلائر(٣)، بـأن يأمره بالواليـة ويتوعده عىل



(١) الظاهـر أنـه يكفي اخلـوف بوجه معتد به مـن ترتب املحـذور عىل تقدير 
املخالفة، وإن مل يتوعده بذلك، لصدق اإلكراه حينئذٍ بنفس األمر.

(٢) الظاهـر صـدق اإلرضار بتخوف الـرضر عىل العِرض، كـام لو خاف من 
هتكـه له وفضيحتـه إياه، ألن الرضر املذكـور قد يزيد أمهية عىل الـرضر املايل، بل قد 

هيون دونه تلف النفس.
(٣) كام ذكره شـيخنا األعظمP. لصدق اإلكراه يف مجيع ذلك. فإن اإلكراه 
ـ كام قيل ـ هو محل اإلنسـان عىل ما يكره، وليس املراد باحلمل احلمل اخلارجي، ألن 
ذلـك إنام يكـون باإلجلاء الرافع لالختيـار، بل احلمل التنزييل الراجـع إىل دفعه إىل ما 
يكـره بتخويفه بـام يصعب عليه حتمله عـىل تقدير عدم فعله ملا يكرهـه، بحيث يكون 

الدفع بتوسط اخلوف املذكور. ويأيت متام الكالم يف ذلك.
هذا وقد قرب بعض مشاخيناP صدق إكراه الشخص بالتخويف بفعل كل 
ما يكرهه وإن مل يتعلق به وال يرجع إليه. قال مقرر درسـه مصباح الفقاهة: «الكراهة 
يف اللغـة هي ضد احلب، واإلكراه هو محل الرجل عىل ما يكرهه، وهذا املعنى يتحقق 
بحمـل الشـخص عـىل كل مـا يكرهه، بحيـث يرتتب عـىل تركه رضر عليـه، أو عىل 
عشـريته، أو عىل األجانب مـن املؤمنني. وإذا انتفى التوعد بـام يكرهه انتفى اإلكراه. 
وعليـه فـال نعـرف وجهاً صحيحاً ملـا ذكره املصنـف من ختصيص اإلكـراه ببعض ما 
ذكرنـاه. نعـم خيتلف موضوع الكراهة باختالف األشـخاص واحلـاالت، فإن بعض 
األشـخاص يكـره خمالفة أي حكم مـن األحكام اإلهلية يف مجيع احلـاالت، وبعضهم 
يكـره ذلـك يف اجلهـر دون اخلفـاء، وبعضهـم يكـره خمالفـة التكاليـف املحرمة دون 

(٢) عليه أو عـىل من يتعلق به،  تركهـا(١) بـام يوجب الرضر بدنيـاً أو مالياً
، كاإلرضار  بحيـث يكـون اإلرضار بذلك الشـخص إرضاراً باملكره عرفـاً

بأبيه أو أخيه أو ولده أو نحوهم ممن هيمه أمرهم(٣).

٣٣٥ .................................................................... الوالية من قبل السلطان اجلائر
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والواجبات، وبعضهم بالعكس...».
لكنه يشـكل بأن تفسري اإلكراه بام سـبق منا ومنه إنام يقتيض االكتفاء يف صدق 
اإلكـراه بكراهـة األمر املحمول عليـه، كالوالية يف املقام بلحـاظ حرمتها، ال بكراهة 
األمر الذي يرتتب عىل تقدير املخالفة، بل البد فيه من كونه بمرتبة من األمهية، بحيث 

يصدق بسبب اخلوف منه احلمل، وهو خمتص بام ذكرنا عرفاً، وال يعم كل مكروه.
ه بفعله لبعض املعايص،  ولـذا ال ريب يف عدم صدق اإلكـراه فيام لو هدد املكرِ
كـرشب اخلمـر، حتى يف حق مـن يكره صدور ذلك منـه من املتدينـني. إال أن يضيق 
بصدور تلك املعصية منه، لتعلقها به بوجه ما، بحيث يصعب عليه حتمل ذلك، كام لو 
كان يتقزز من مشـاهدة الفعل املذكور أو كان موجباً لتشويه سمعته، لكون الشخص 

ه ذا عالقة به، بحيث يكون سلوكه حمرجاً له. املكرِ
وكأن ما ذكرهP ناشـئ من اختالط منشـأ االشـتقاق يف مادة اإلكراه عليه، 
وختيل أن اشـتقاق اإلكراه بلحاظ كراهة األمر الذي خيشـى من ترتبه عىل تقدير عدم 
فعل ما يطلب منه، مع أنه يف احلقيقة بلحاظ كراهة نفس األمر املطلوب منه املحمول 

عليه. غايته أنه البد من صدق احلمل، وهو ال يصدق إال بام ذكرنا.
هذا بناءً عىل ما سبق منا وذكره يف صدر كالمه من أن اإلكراه هو محل اإلنسان 
عـىل مـا يكرهه، وهو الـذي رصح به غري واحد مـن اللغويني. لكـن التأمل يف معنى 
اإلكـراه يقيض بكون الكره قائـامً بنفس االندفاع نحو اليشء بحيث يكون اندفاعاً عن 
كراهـة وضيق، فهو كالقـرس، وإن اختلف معه يف ارتفاع االختيـار مع القرس، وبقائه 

مع اإلكراه.
ـه إىل ذلـك يرجع مـا يف جممع البحريـن، حيث قال: «أكرهتـه عىل األمر  ولعلّ
»، ونحوه ما يف خمترص املصباح. وعىل ذلك يكون اعتبار كون  : محلته عليه كرهاً إكراهاً
األمر املخوف شـاقاً يصعب حتمله أظهر. وكأن بعض مشاخيناP قد استوضح بعد 

.يف مقام الفتو Pذلك ما سبق، فأقرّ عبارة سيدنا املصنف



نعـم الظاهر جواز الواليـة وغريها من املحرمات لدفع الرضر عن املؤمن وإن 
مل يكن ممن حيسـب عليه ويكون إرضاره إرضاراً به، ال لصدق اإلكراه، بل ملا يسـتفاد 

من بعض أدلة التقية من مرشوعيتها لدفع الرضر عن املؤمنني.
ففـي موثـق معمر بن حييى: «قلـت أليب جعفرA: إن معـي بضايع للناس، 
ونحـن نمر هبـا عىل هؤالء العشـار، فيحلفونا عليها، فنحلف هلـم. فقال: وددت أين 
أقدر أن أجيز أموال املسـلمني كلها وأحلف عليها. كل ما خاف املؤمن عىل نفسـه فيه 
رضورة، فلـه فيه التقيـة»(١). فإن موضوع الكرب يف ذيلـه وإن كان هو خوف املؤمن 

الرضورة عىل نفسه، إال أنه يتعني بقرينة املورد محله عىل اجلنس، وهو مطلق املؤمن.
ويف موثـق إسـامعيل: «قلت أليب جعفرA: أمر بالعشـار ومعـي املال، فإن 
حلفت تركوين، وأن مل أحلف فتشوين وظلموين. فقال: أحلف هلم. قلت: أن حلفوين 
بالطـالق؟ قال: فأحلف هلـم. قلت: فإن املال ال يكون يل. قال: تتقي مال أخيك»(٢). 

لظهوره يف عموم عنوان التقية لذلك.
ويؤيده ما يف مرسـل االحتجاج عن أمري املؤمننيA قال: يف حديث طويل: 
«ولئن تربأ منا سـاعة بلسـانك وأنت موال لنا بجنانك لتبقي عىل نفسك روحها التي 
هبا قوامها، وماهلا الذي به قيامها، وجاهك الذي به متسكها، وتصون من عرف بذلك 
أولياءنـا وإخواننـا، فإن ذلك أفضل من أن تتعرض للهـالك، وتنقطع به عن عمل يف 
الدين، وصالح إخوانك املؤمنني. وإياك ثم إياك أن ترتك التقية التي أمرتك هبا، فإنك 
شـائط بدمـك ودماء إخوانك، معرض لنعمتك ونعمتهم للـزوال، مذل هلم يف أيدي 

أعداء دين اهللا، وقد أمرك بإعزازهم...»(٣).
هـذا وقد تقـدم يف املسـألة الثامنة عـرشة أنه كام حتـل باإلكراه الواليـة حيل ما 
قـد يرتتـب عليها من املحرمات، مـا مل يرتتب عليها إراقة الدمـاء، بل مطلق اإلرضار 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٦ باب:١٢ من أبواب كتاب اإليامن حديث:١٦، ١٧.
(٣) وسائل الشيعة ج:١١ باب:٢٩ من أبواب األمر باملعروف والنهي عن املنكر وما يناسبهام حديث:١١.

٣٣٧ .................................................................... الوالية من قبل السلطان اجلائر
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باملؤمنني. فراجع.
(١) الظاهـر أن مرادهP بذلك الرضائب الرشعية بالذات، وهي الرضائب 
املجعولـة عـىل األرايض العامـرة املفتوحة عنـوة، والتي هي ملك للمسـلمني وجيب 
إبقاؤها واسـتثامرها هلم بأخذ اخلراج عليها ممن يستغلها، دون الرضائب غري الرشعية 
بالذات، كالرضائب املجعولة عىل األرايض اململوكة اخلاصة، سواءً كانت مملوكة من 
قبل الفتح كاألرايض العامرة التي أسلم أهلها أو صوحلوا عىل أن تبقى هلم، أم مملوكة 
باإلحياء بعد الفتح، كاألرايض امليتة حني الفتح، فإنه جيوز لكل أحد متلكها باإلحياء 

من دون أن يتعلق هبا حق املسلمني، ليرشع أخذ اخلراج عليها.
والوجـه يف التقييد املذكـور: أن موضوع النصوص والفتـاو هو مال اخلرج 
واملقاسـمة والـزكاة، املفـروض كوهنا مسـتحقة باألصل عىل مسـتغل األرض، وإنام 
اإلشكال فيها من وجهة قصور والية اجلائر عىل أخذها، الذي يمكن ارتفاعه بإمضاء 

األئمةG لترصفه، ألن هلم الوالية باألصل.
وال يشـمل الرضائب غري املستحقة باألصل، والتي يكون أخذها من املستغل 
ـ الـذي هـو املالك ـ ظلامً له مع قطع النظر عن قصور والية اجلائر، لعدم اسـتحقاقها 
عليـه، فإهنمG وإن كان هلم أن جييزوا أخذها بمقتـىض واليتهم العامة الراجعة إىل 
كوهنمG أوىل بالناس من أنفسهم، إال أنه مل يثبت إعامل واليتهم املذكورة فيها بعد 

اختصاص النصوص والفتاو باخلراج واملقاسمة.
، إال بإذن املالك. ولو  ومـن هنا يتعني البناء عىل حرمة أخذها من اجلائر حينئذٍ
فـرض أخذها من غـري إذنه تعني إرجاعها له، عمالً بالقاعـدة. نظري ما يأيت يف جوائز 

السلطان إذا علم بغصبيتها.

(مسألة٣٧): ما يأخذه السلطان املدعي للخالفة العامة من الرضائب 
املجعولة عىل األرايض واألشجار والنخيل(١)، 



(١) بـال خـالف معتـد به، كـام يف اجلواهر، وذكـره شـيخنا األعظمP. بل 
يف جامـع املقاصـد أن عليه إمجاع فقهـاء اإلمامية، ويف املسـالك: «وأطبق عليه علامئنا 
»، وعـن مصابيح العالمة الطباطبائي أن عليـه إمجاع علامئنا، وعن  ال نعلـم فيه خالفاً
املفاتيـح أنـه ال خالف فيه، وعن التنقيح وتعليق اإلرشـاد اإلمجـاع عىل جوز الرشاء، 
ويف الرياض: «واألصل يف املسـألة بعد عدم اخلالف يف الطائفة واإلمجاع املسـتفيض 
حكايـة يف كالم مجاعة...»، وقال يف اجلواهر: «بل لعله املسـألة من الرضوريات التي 
ال حيتـاج يف إثباهتا إىل االسـتدالل بالروايات. ولعل وقوع ذلـك من املحقق الكركي 
وغـريه ممـن تأخر عنه لغفلة بعـض من عارصه عن ذلك... وكم من مسـألة رضورية 

صارت نظرية بسبق الشبهة إىل بعض األوهام».
قـال شـيخنا األعظـمP: «وقـد تأيـدت دعـو هـؤالء بالشـهرة املحققة 
بـني الشـيخ ومن تأخر عنـه». بل يمكن اسـتيضاح املفروغية عنه ممن سـبق الشـيخ، 
كاملفيـد، والصـدوق والكلينـي ونحومهـا ممـن يظهر منهـم الفتو بالنصـوص التي 
يثبتوهنا يف كتبهم، بنحو يكشـف عن املفروغية عن احلكم بني األصحاب من عصور 

.Gاألئمة
ومثل هذه املفروغية توجب اليقني يف مثل هذا احلكم املخالف للقاعدة، ملا هو 
املعلـوم من مذهب اإلمامية من عدم والية اجلائـر، فمفروغيتهم عن جواز أخذ املال 
من السـلطان تكشـف عن أخذهـم احلكم املذكور من األئمة (صلـوات اهللا عليهم). 

وكفى بذلك دليالً يف املقام. نعم هو دليل لبي ال إطالق له، لينفع يف مورد الشك.
هذا وقد اسـتدل عليه يف كالم غري واحـد ـ مضافاً إىل اإلمجاع املذكور ـ بلزوم 
احلـرج يف االجتنـاب عـن هـذه األموال، والـرضر عىل املؤمنـني واختـالل النظام يف 
حقهـم. بـل يف اجلواهـر أنه شـبه التكليف بـام ال يطـاق. وكأنه بلحاظ كثـرة االبتالء

هبذه األموال.

.(١) جيوز رشاؤه وأخذه منه جماناً
٣٣٩ ................................................................................. رضائب السلطان
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لكن املراد بذلك إن كان هو االستدالل بقاعدة نفي احلرج والرضر واإلرضار 
ونحوهـا، فمـن الظاهر أن القواعـد املذكورة إنام تقتـيض نفي األحـكام التكليفية يف 
موارد لزوم الرضر واحلرج الشـخصيني، ال ترشيع أحكام يندفع هبا الرضر واحلرج، 
كثبوت الوالية للجائر عىل األموال املذكورة أو نفوذ ترصفه فيها، بنحو يقتيض جواز 

الترصف يف األموال املذكورة حتى يف غري موارد لزوم الرضر أو احلرج.
عـىل أن قاعديت نفـي الرضر ونفي احلرج ملـا كانتا امتنانيتني فهـام ال جتريان يف 

مورد يلزم من جرياهنام التعدي عىل اآلخرين، ملنافاة ذلك لالمتنان.
وإن كان املـراد بذلـك أن كثـرة االبتالء باألمـوال املذكـورة وصعوبة اجتناهبا 
لّ الشـارع ملشـكلتها، وإمضاء تـرصف اجلائر فيها، ملا هـو املعلوم من  كاشـف عن حَ
سليقة الشارع األقدس من الرأفة باملؤمنني يف دولة اجلور، وحلّ مشاكلهم بام يناسب 
الوضـع القائم، نظري حتليل األئمةG لشـيعتهم األنفال، واخلمس املتعلق باألموال 

التي يبتلون هبا، ونحو ذلك. 
أشـكل بأن ذلك اسـتبعاد ال يبلغ مرتبة احلجية. والسيام مع عدم وضوح كثرة 
االبتالء هبذه األموال مع العلم بأصحاهبا بنحو يتعذر اسرتضاؤهم. واالبتالء هبا مع 
اجلهـل هبم ال ينفـع، إلمكان حلّ مشـكلتها حينئذٍ بإجراء حكم جمهـول املالك فيها، 

حيث تنحل به كثري من املشاكل.
وباجلملة: هذا الوجه ال ينهض باالسـتدالل عىل جواز أخذ األموال املذكورة 
مـن اجلائر، بحيث يكشـف عن نفـوذ ترصفه، خصوصاً املجاين، الـذي هو غالباً تعد 
عىل بيت املال، ملنافاته ملصلحة عموم املسـلمني الذين يملكون املال، وجيب رصفه يف 

مصاحلهم.
فالعمـدة يف املقـامـ  بعـد اإلمجـاعـ  النصـوص: منهـا: ما تضمن جـواز رشاء 
األموال املذكورة، كصحيح أيب عبيدة احلذاء عن أيب جعفرA: «سـألته عن الرجل 
منا يشرتي من السلطان من إبل الصدقة وغنم الصدقة، وهو يعلم أهنم يأخذون منهم 



أكثر من احلق الذي جيب عليهم. قال: فقال: ما اإلبل والغنم إال مثل احلنطة والشعري 
وغـري ذلـك. ال بأس به حتى تعـرف احلرام بعينـه. قيل له: فام تـر يف مصدق جييئنا 
فيأخذ منا صدقات أغنامنا، فنقول: بعناها فيبيعناها، فام تقول يف رشائها منه؟. فقال: 
إن كان قد أخذها وعزهلا فال بأس. قيل له: فام تر يف احلنطة والشعري، جييئنا القاسم 
فيقسـم لنا حظنا ويأخذ حظه فيعزله بكيل. فام تر يف رشاء ذلك الطعام منه؟ فقال: 
إن كان قد قبضه بكيل وأنتم حضور ذلك فال بأس برشائه منه من غري كيل»(١). وهي 

دالة عىل املدعى بفقراهتا الثالث.
بـل ظاهـر الفقرة األوىل املفروغية عـن أصل جواز رشاء ما يأخذه السـلطان، 
وأن املوجـب للسـؤال هـو العلم بتجاوزهـم أكثر من احلـق. وذلك قد يكـون قرينة 
عىل أن منشـأ السـؤال يف الفقرة الثانية هو احتامل عدم جواز الرشاء من القاسـم قبل 
وصول الصدقة للسـلطان، أو عدم جواز رشاء اإلنسـان زكاته حيث تضمنت بعض 
النصـوص النهي عن متلك اإلنسـان ملا يتصدق به بغـري املرياث(٢). وإن كان يف داللته 
عىل املنع يف الزكاة إشـكال. كام قد يكون قرينة عىل أن منشـأ السـؤال يف الفقرة الثالثة 
هو احتامل عدم جواز الرشاء من دون كيل جديد، أو الرشاء من القاسـم قبل وصول

الصدقة للسلطان.
لكن عن األردبييل يف جممع الفائدة أن الفقرة األوىل وإن كانت ظاهره يف جواز 
رشاء الـزكاة، إال أنه ال ينبغي احلمل عىل ذلـك، ملنافاته العقل والنقل، فالبد من محل 
قولـهA: «ال بأس به حتى تعرف احلرام بعينه» عىل بيان ضابط احلرمة بنحو ينطبق 
عـىل املـورد، ألنه معلوم احلرمة بسـبب حرمة ترصف اجلائر. وقـد يكون التهرب من 
الترصيح يف املورد للتقية. والسـيام مع العلم بعدم إرادة الظاهر، إذ ال إشكال يف عدم 

لّ ما يأخذه اجلائر. حِ
وهـو كـام تر، فإن غايـة ما يدعى يف املقام هو حكـم العقل بقبح الترصف يف 

(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٥٢ من أبواب ما يكتسب به حديث:٥.
(٢) وسائل الشيعة ج:١٣ باب:١٢ من أبواب كتاب الوقف والصدقات حديث:١، ٥.
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، وال ريب يف أن القبح املذكور اقتضائي  مـال الغري، وعموم حرمة الترصف به رشعـاً
قابـل لالرتفاع برتخيص الشـارع، كام يكون دليل الرتخيـص املذكور خمصصاً لعموم 

النقل املتضمن حلرمة الترصف يف ملك الغري.
عىل أن املسـتفاد من جمموع األدلـة يف املقام كون أخذ اجلائر للامل بعنوان كونه 
ـ  مـن زكاة أو خـراج أو نحومهاـ  موجبـاً لتعني احلق بـه، وخروجه عن  حقـاً رشعيـاً
ملـك صاحبه، فيخرج عن موضـوع حكم العقل والعموم املتقدمـني. غاية األمر أن 
ذلك خمالف لألصل بعد عدم والية اجلائر. فليكن الصحيح ونحوه دليالً عىل إمضاء 

ترصف اجلائر خمرجاً عن األصل املذكور، وهو ال خيالف العقل وال النقل.
وأمـا ما ذكرهP من العلـم بعدم إرادة الظاهر، لعدم اإلشـكال يف حرمة ما 
يأخذه اجلائر. فيدفعه أن املراد بحل املال يف ظاهر احلديث ـ بقرينة السـؤال ـ هو عدم 
زيادته عن احلق الثابت عىل من أخذ منه، ال أنه حيل للجائر أخذه لكونه مسـلطاً عليه 

رشعاً، ليعلم بعدم إرادته بعد ما هو املعلوم من عدم واليته.
ومثله ما عنه أيضاً ـ وسـبقه إليه الفاضـل القطيفي فيام حكي عنه ـ من احتامل 
كـون املراد من القاسـم يف الفقـرة الثالثة صاحب األرض أو وكيلـه يف املزارعة، دون 

املنصوب من قبل السلطان ألخذ اخلراج، أو ألخذ الزكاة، ليكون مما نحن فيه.
الندفاعـه بعـدم معهوديـة إطالق القاسـم عىل املـزارع أو وكيله، بـل الظاهر 
أن املراد به القاسـم من قبل السـلطان. والسـيام بمالحظة سـياق الفقرتني السابقتني 

الواردتني يف عامل السلطان.
عـىل أنـه لو تم ما ذكـره يف الفقـرة األوىل والثالثة فالفقرة الثانيـة تبقى دليالً يف 
ها  املقام، حيث ال جمال فيها للتأويل بالوجهني املذكورين فيهام. وينحرص الوجه يف ردّ

بدعو منافاهتا للعقل والنقل التي عرفت وهنها.
وباجلملة: ال إشكال يف متامية داللة الصحيح عىل جواز الرشاء يف املقام.

نعم الفقرتان األوليان منه خمتصتان بالزكاة، وقد يكونان قرينة عىل اختصاص 



الفقـرة الثالثة هبا. إال أن يسـتفاد العموم منه بفهم عـدم اخلصوصية أو بعدم الفصل. 
فالحظ.

ومنها: موثق إسـحاق بن عامر: «سـألته عن الرجل يشـرتي مـن العامل وهو 
»(١). لترصحيه بجواز رشاء ما ال  يظلـم. قال: يشـرتي منه ما مل يعلم أنه ظلم فيه أحـداً

. يعلم بكونه مأخوذاً ظلامً
وأمـا ما عـن الفاضل القطيفي مـن إمكان محله عىل رشاء األمالك الشـخصية 
للعامل، وحينئذٍ يكون مقتىض االستثناء حرمة رشاء ما عنده من األموال العامة، ألهنا 

ظلم بمقتىض القاعدة من عدم سلطنة العامل عىل أخذ املال.
: أن ذكر العامل يف السـؤال موجب النرصاف الرشاء منه للرشاء  فيدفعه: أوالً
ممـا هـو عامـل فيه، ال مـن ملكه الشـخيص، وإال فال موجـب لتخصيـص العامل يف 

السؤال بل يعم لكل من يظلم الناس.
: أن ظلم العامل يف املال ينسـبق عرفـاً إىل ظلمه يف عمله بتجاوزه مقدار  وثانياً
احلق، ال إىل مطلق الظلم احلقيقي ولو بسـبب الظلم يف التصدي للمنصب. والسـيام 

بمالحظة ما سبق يف صحيح أيب عبيدة.
 :Aومنه يظهر وجه االستدالل بصحيح معاوية بن وهب: «قلت أليب عبداهللا
اشـرتي مـن العامل اليشء وأنـا أعلم أنـه يظلم. فقال: اشـرت منـه»(٢)، ونحوه معترب 
أبـان(٣)، وقد يسـتفاد من غريمها. غاية األمـر أنه البد من قرص ذلك عىل ما إذا مل يعلم 
بكون اليشء الذي يشرت منه ظلامً بعينه، عمالً بالقاعدة وبصحيح أيب عبيدة وموثق 

إسحاق املتقدمني. 
هذا وقد يسـتدل بصحيح أيب بصري: «سـألت أحدمها عليهام السالم عن رشاء 
اخليانـة والرسقـة. قال: ال، إال أن يكون قد اختلط معـه غريه. فأما الرسقة بعينها فال. 

(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٥٣ من أبواب ما يكتسب به حديث:٢.
(٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٥٣ من أبواب ما يكتسب به حديث:٤، ٣.
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إال أن يكـون مـن متـاع السـلطان فـال بأس بذلـك»(١)، وموثق سـامعة: «سـألته عن 
رشاء اخليانـة والرسقـة. قـال: إذا عرفـت أنه كذلك فال، إال أن يكون شـيئاً اشـرتتيه 
مـن العامل»(٢)، ونحومها مرسـل حممد بن عيسـى(٣). حيث يتعـني محلها عىل الرسقة 
واخليانة بلحاظ إشـغال املنصب والعمل بمقتضاه من غري حق، دون اخليانة والرسقة 
لنفس املال وأخذه من مالكه من دون أن يكون مستحقاً عليه، مجعاً بينها وبني صحيح 

أيب عبيدة وموثق إسحاق املتقدمني، فينفع يف إثبات املدعى.
 :Aوكذا احلال يف صحيح عبد الرمحن بن احلجاج: «قال يل أبو احلسن موسى
. قال: قلت: نعم، فإن شئت  مالك ال تدخل مع عيل يف رشاء الطعام؟ إين أظنك ضيقاً
وسـعت عيل. قال: اشـرته»(٤) واحتامل كون الطعام فيه غري طعام اخلراج واملقاسـمة 
والـزكاة. بعيـد جـداً، ألن ذلـك هـو الطعـام الشـايع الـذي هو مـورد االبتـالء من

طعام السلطان.
ومحله عىل طعام غري السـلطان أبعد، إذ ال منشأ للتوقف واالستئذان يف غريه. 
والسـيام مع ظهور فهم الشـيخ له ذلك، حيث ساق احلديث يف مساق عمل السلطان 
والتعامـل معـه، إذ من القريب احتفاف احلديث بام يصلـح قرينة عىل احلمل املذكور، 

ولو كان هو شيوع ذلك يف العصور السابقة.
نعـم ال ظهـور لـه يف عمـوم اإلذن لكل أحد، بـل خلصوص عبـد الرمحن. بل 
توقـف عبد الرمحن يف الرشاء من دون إذن خاص من اإلمام الكاظمA ال يناسـب 
 ،Aظهـور املفروغية عـن جواز الرشاء يف صحيح أيب عبيدة مـن عهد اإلمام الباقر

.Hوظهور مجلة من النصوص يف اجلواز من عهد الصادقني
اللهـم إال أن يكـون ظهـور املفاهيم الشـيعية والتأكيـد عليها من قبـل األئمة 
املتأخريـن (صلـوات اهللا عليهـم)، وبلورهتا نتيجة توسـع الوجود الشـيعي وامتيازه 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:١ من أبواب عقد البيع ورشوطه حديث:٤، ٦.
(٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج: ١٢ باب:٥٢ من أبواب ما يكتسب به حديث:٦، ١.



بفقهه وتعاليمه، أوجب حدوث الشبهة خلاصتهم كالراوي، فأراد اإلمامA بذلك 
رفع الشبهة وتنبيهه للجواز. نعم ال ريب يف عدم هنوضه باالستدالل عىل العموم.

وأشـكل من ذلك االسـتدالل بصحيح مجيل بن صالـح: «أرادوا بيع متر عني 
أيب بن زياد، فأردت أن اشرتيه، فقلت: حتى استأذن أبا عبداهللاA، فأمرت مصادفاً 
فسأله، فقال له: قل له فليرشه، فإنه إن مل يشرته اشرتاه غريه»(١). ألن املتيقن منه األذن 
الشـخيص، ولعلـه لكون العني ملكاً شـخصياً لإلمام قـد غصب منه، كام قد يناسـبه 
مرسـل يونس أو غريه عن أيب عبداهللاA: «قلت له: جعلت فداك بلغني أنك كنت 
تفعـل يف غلة عني زياد شـيئاً، وأحب أن أسـمعه منك...»(٢). بل هـو الذي رصح به 

الطربي(٣) وأبو الفرج االصفهاين(٤) عند التعرض ملقتل حممد بن عبداهللا بن احلسن.
هـذا والنصـوص املتقدمةـ  كام تـرـ  خمتصة بالرشاء. وربـام يتعد عنه لكل 
معاوضة، لفهم عدم اخلصوصية. نعم ال جمال للتعدي لألخذ املجاين. والسيام مع ما 

أرشنا إليه آنفاً من التعدي به غالباً عىل بيت املال وعىل املسلمني الذين يملكونه.
لكـن ذكر شـيخنا األعظـمP أن وصف املال املأخـوذ يف صحيح أيب عبيدة 

باحللية يقتيض عموم الرتخيص جلميع أنحاء االنتقال.
: أن مـرادهP باحلليـة إن كان هـو حلية املـال يف حق  وهـو كـام تـر.. أوالً
السـلطان، بحيث يكون كأمواله التي له أن يترصف فيها كيف يشـاء، فال إشـكال يف 
عـدم ثبـوت احللية يف حقه، بل هو معتد يف االسـتيالء عىل املـال، فضالً عن الترصف 
فيـه. ولـو ثبتـت يف حقه ـ كـام يف الويل الرشعـي ـ لكانـت مقصورة عـىل الترصفات 
املالئمة ملصلحة عموم املسـلمني، دون الترصفات املجحفة هبم، كام هو حال كثري من 
(١) وسائل الشيعة ج: ١٢ باب:٥٣ من أبواب ما يكتسب به حديث:١. ورواه يف الكايف ج:٥ ص:٢٢٩ إال 

أن فيه: «عني أيب زياد [عني ابن زياد]»، ويف التهذيب ج:٦ ص:٣٧٥ إال أن فيه: «عني أيب زياد».
(٢)  وسائل الشيعة ج:٦ باب:١٨ من أبواب زكاة الغالت ح:٢. 

(٣) تاريخ األمم وامللوك ج:٦ ص:٢٠٥، ٢٢٥ مطبعة االستقامة بالقاهرة سنة: ١٣٥٨هـ ـ ١٩٣٩م.
(٤) مقاتل الطالبني ص:١٨٤ طبعة النجف الثانية سنة ١٣٨٥ هـ ١٩٦٥م.
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. ترصفات حكام اجلور، ومنها دفعهم املال جماناً
وإن كان مـراده باحلليـة حليـة املال يف حق السـائل مع قطع النظـر عن رشائه، 
فالظاهـر عـدم ثبـوت احللية يف حقـه بالنحـو املذكور، ولـذا ليس له رسقـة املال من 

السلطان، وال أخذ أكثر مما اشرتاه.
: ألن الصحيح مل يتضمن وصف املال باحللية. بل ظاهر قولهA: «ال  وثانيـاً
بأس حتى تعرف احلرام بعينه» جواز رشاء ما مل يعلم حرمته، واملراد من حرمته حرمته 
مـن حيثية كونـه مغصوباً ومأخوذاً ممن ليس عليه حـق، ومقتىض ذلك جواز رشاء ما 
يؤخـذ ممن عليه احلق اسـتيفاء حلقه، وال ظهور له يف جواز غـري الرشاء إال بفهم عدم 
اخلصوصيـة الـذي سـبق قصوره عن األخذ املجـاين. ومن ثم ال خمرج عـام ذكرنا من 

قصور النصوص املذكورة عن األخذ املجاين.
اللهم إال يقال: مقتىض إطالق النصوص هو العموم للرشاء املحابايت، بل لعل 
ذلـك هـو الغالب يف رشاء الناس من السـلطان، وال جمال حلمـل إطالقها عىل صورة 
عدم املحاباة. وذلك يناسـب إلغاء خصوصية الـرشاء والتعدي لألخذ املجاين، لعدم 
الفرق بينهام يف كون الترصف إجحافاً ببيت املال وتعدياً عىل املسـلمني. لكن يف كفاية 
ذلك يف التعدي لألخذ وفهم عدم خصوصية الرشاء من النصوص إشـكال. والسيام 
وأن املحابـاة لـو متت فهي بمرتبة خاصة تسـتلزم نـزول قيمة ما يؤخذ من السـلطان 

. فالحظ. نوعاً
ومنها: معترب أيب بكر احلرضمي: «دخلت عىل أيب عبداهللاA وعنده إسامعيل 
ابنه، فقال: ما يمنع ابن أيب السـامل [السـامك. الشـامل.خ ل] أن خيرج شـباب الشـيعة 
فيكفونـه مـا يكفيه الناس، ويعطيهم مـا يعطي الناس. ثم قـال يل: ملَ تركت عطاءك؟ 
قال: خمافة عىل ديني. قال: ما منع ابن أيب السـامل [السـامك. الشـامل.خ ل] أن يبعث 
إليـك بعطائـك؟ أمـا علم أن لـك يف بيت املـال نصيبـاً؟»(١). لظهوره يف جـواز أخذ 

(١) وسائل الشيعة ج: ١٢ باب:٥١ من أبواب ما يكتسب به حديث:٦.



شـباب الشـيعة من بيت املـال يف مقابل مـا يقومون به مـن عمل، وأخذ الـراوي منه
بعنوان العطاء.

وأمـا مـا عـن األردبييل من أن ما يف بيـت املال قد يكون من أمـوال تنطبق عىل 
اآلخـذ بوصيـة أو نـذر، وال يتعني كونـه من األمـوال العامة. فهو كام تـر، رضورة 
أن املعلـوم مـن حال بيت املال هو اجتامع األموال العامـة فيه، وهي التي تدفع عطاء، 
أو يف مقابـل عمـل للسـلطان. ومتى كان بيـت املال من األموال اخلاصـة مثل النذور 

والوصايا؟! فضالً عن أن يدفع منها العطاء وما يكون يف مقابل العمل للسلطان.
اخلـراج،  أرض  واسـتغالل  السـلطان  مـن  األرض  تقبـل  نصـوص  ومنهـا: 
كصحيح احللبي عن أيب عبداهللاA قال: «ال بأس بأن يتقبل الرجل األرض وأهلها 
من السـلطان»(١)، وصحيـح داود بن رسحان عنـهA: «يف الرجل تكون له األرض 
عليهـا خراج معلوم، وربام زاد وربام نقـص، فيدفعها إىل رجل عىل أن يكفيه خراجها 
ويعطيه مائتي درهم يف السـنة. قال: ال بأس»(٢)، وغريمها. حيث تدل هذه النصوص 
عـىل نفوذ التعامل مع السـلطان عىل األرض، وفراغ الذمة مـن خراج األرض بدفعه 

للسلطان، لعدم التنبيه فيها إىل لزوم دفع خراج آخر لإلمام أو غريه.
 :Aومنها: نصوص تقبل اخلراج واجلزية، كصحيح إسامعيل بن الفضل عنه
«سـألته عن الرجـل يتقبل خراج الرجال وجزية رؤوسـهم وخراج النخل والشـجر 
واآلجام واملصائد والسـمك والطري، وهو ال يدري لعل هذا ال يكون أبداً أو يكون، 
أيشرتيه؟ أو يف أي زمان يشرتيه يتقبل منه؟ فقال: إذا علمت أن من ذلك شيئاً واحداًَ 
قـد أدرك فاشـرته وتقبل به»(٣). وقريب منـه موثقه املروي عن الـكايف والتهذيب(٤). 
ومثلـه ما يف صحيح احللبي املتقـدم من تقبل أهل أرض اخلراج. إذ الظاهر أن تقبلهم 

إنام يكون بتقبل جزيتهم ألهنم غالباً ذميون.
(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:١٣ باب:١٧ من أبواب أحكام املزارعة واملساقاة حديث:٣، ١.

(٣) الفقيه ج:٣ ص:١٤١ باب: البيوع حديث:٦٢.
(٤) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:١٢ من أبواب عقد البيع ورشوطه حديث:٤.
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حيـث تدل هـذه النصوص عىل جواز التعامل مع السـلطان عـىل مال اخلراج 
واجلزية بدفع يشء للسلطان يف مقابل أخذ اجلزية واخلراج من أربابه، وذلك مستلزم 
لنفـوذ ترصف السـلطان بحيث يسـتحق املتقبل منه بسـببه أخذ اخلـراج واجلزية ممن 

يستحقان عليه.
ومنهـا: النصوص الكثـرية املتضمنة حلل جوائز السـلطان، كصحيح حممد بن 
عيسـى عـن أيب جعفرA: «قال: ال بـأس بجوائز السـلطان»(١)، وحديث حممد بن 
مسـلم وزرارة: «سـمعناه يقول: جوائز العامل ليس هبا بأس»(٢)، وصحيح أيب والد: 
«قلـت أليب عبـداهللاA: ما تـر يف رجل ييل أعامل السـلطان ليس له مكسـب إال 
مـن أعامهلـم، وأنا أمر بـه فأنزل عليـه، فيضيفني وحيسـن إيل، وربام أمـر يل بالدراهم 
والكسـوة، وقـد ضاق صدري من ذلك. فقـال يل: كل، وخذ منه، فلك املهنأ [احلظ] 
وعليـه الوزر»(٣)، وصحيح أيب املغرا: «سـأل رجل أبا عبـداهللاA وأنا عنده. فقال: 
أصلحـك اهللا أمر بالعامـل فيجزين بالدراهـم آخذها؟ قال: نعم. قلـت: وأحج هبا؟ 

قال: نعم [وحج هبا. فقيه]»(٤) وغريها.
ودعـو: أن احلـل يف النصوص قد يكـون ظاهرياً، الحتامل ملكيـة املجيز ملا 
يدفعه، الكتسـابه لـه بوجه حملل ولو باقرتاضـه، حلجية يده عىل امللكيـة مع االحتامل 

املذكور.
مدفوعة بأن الظاهر من حال السائل أن السؤال بلحاظ احلرمة الواقعية بسبب 
عدوانه عىل ما حتت يده من األموال العامة، فينرصف اجلواب إىل بيان عدم احلرمة من 
هـذه اجلهة واقعاً ال ظاهراً بلحـاظ احتامل امللكية. بل هو املتعني بلحاظ قولهA يف 
صحيـح أيب والد: «فلك املهنأ [احلظ] وعليه الوزر»، لظهور أن الوزر واقعي بلحاظ 

عدوانه عىل املال وعدم سلطنته عليه.

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٥١ من أبواب ما يكتسب به حديث:١٦، ٥.
(٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:١٢ من أبواب عقد البيع ورشوطه حديث:١، ٢.



وال أقـل مـن كون ذلك مقتـىض إطالق النصـوص املذكـورة، ألن محلها عىل 
احلليـة الظاهرية مسـتلزم لتقييدها بصورة احتامل ملكية املجيز للجائزة. والسـيام مع 
شـيوع صورة فقد االحتـامل املذكور، خصوصـاً يف اجلوائز العظام، حيـث يبعد جداً 

. التقييد املذكور حينئذٍ
هـذا ومقتـىض هذه النصوص جواز األخذ املجاين من السـلطان والعامل. وبه 

يتم ما ذكره سيدنا املصنفP ـ ويقتضيه إطالق األصحاب ـ من العموم.
لكن استشـكل يف ذلك شـيخنا األعظمP بأن نصوص جوائز السلطان قد 
وردت يف أشـخاص خاصـني، وربام كانوا ذوي حصـص يف بيت املال، وال جمال معه 

للبناء عىل جواز أخذها ملن ال حق له فيه.
وهـو كـام تر، فإن بعـض تلك النصوص تـام اإلطالق، كصحيـح حممد بن 
عيسـى وحديث حممد بن مسـلم وزرارة. بل حتى مثل صحيـح أيب والد وأيب املغرا، 
ألهنـام مل يتضمنـا الرتخيـص يف جائزة خاصة بنحـو القضية اخلارجيـة، ليحتمل كون 
املخاطـب مسـتحقاً يف بيت املـال بقدرها أو أكثر منهـا، بل بنحو اإلطـالق والقضية 
احلقيقة، ومقتىض اإلطالق املذكور حلّ اجلائزة وإن مل يكن املخاطب مستحقاً ليشء، 

أو كانت أكثر مما يستحقه.
والسـيام مـع تعقيب ذلك يف صحيـح أيب والد بأن لك املهنـأ وعليه الوزر. إذ 
لو كان املفروض عدم تعدي اجلائزة عن مقدار احلق لكان املناسـب التعليل بأنك قد 
أخذت حقك، كام تقدم يف معترب أيب بكر احلرضمي. ومن ثم ال ينبغي التأمل يف جواز 

األخذ املجاين وإن مل يكن اآلخذ مستحقاً ملا أخذ، أو مل حيرز استحقاقه له.
(١) يعني من نفس الغلة. إلطالق نصوص جوائز السلطان، ملا هو املعلوم من 

بال فرق بني اخلراجـ  وهو رضيبة النقدـ  واملقاسمة، وهي رضيبة السهم من 
النصف والعرش ونحومها(١).
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عدم تقيد السلطان بيشء. مضافاً إىل نصوص تقبل األرض واخلراج، حيث تدل عىل 
نفوذ ترصف السـلطان يف اخلراج وفيام يقابل حق املسلمني يف األرض. ونفوذ ترصفه 
كيـف وقـع. ولو فرض اختصاص بعـض النصوص أمكن تعميـم مفادها بفهم عدم 

. اخلصوصية عرفاً
(١) لرصاحـة صحيح أيب عبيدة يف ذلك. وهو مقتىض إطالق نصوص جوائز 
السلطان. ملا هو املعلوم من سرية سالطني اجلور من أهنم جيريون من الزكاة كام جيزون 

من غريها. 
لكن يف املسالك أن للزكاة مصارف خاصة، فال جيوز أخذها إال مع رصفها يف 
: أن ظاهر النصوص وصريورهتا ملكاً لألخذ، فإن بني عىل  تلك املصارف. وفيه: أوالً
 .Aحتكيمها يف الزكاة تعني البناء عىل ملكيتها، كام لو أخذت من النبي7 أو اإلمام
وإن بني عىل عدم حتكيمها تعني عدم جواز أخذ الزكاة من السلطان حتى مع رصفها 
يف مصارفها، لعدم الوالية عىل ذلك. إال أن تستفاد عليها الوالية عليها من طريق آخر 

غري النصوص.
. ولعله لذا  : أن ذلك جيري يف اخلراج أيضاً، ألن له مصارف خاصة أيضاً وثانياً
قال يف املسالك: « وحيتمل اجلواز مطلقاً، نظراً إىل إطالق النص والفتو. وجييء مثله 

.« يف املقاسمة واخلراج، ألن مرصفهام بيت املال، وله أرباب خمصوصة عندهم أيضاً
وكان عىل سـيدنا املصنفP وغريه أن يذكروا اجلزية، التي هي مورد بعض 

النصوص املتقدمة، وتدخل يف نصوص جوائز السلطان.
(٢) كام نفى اخلالف فيه يف اجلواهر يف اخلراج واملقاسـمة. ويظهر من املسالك 
يف كالمه اآليت يف الزكاة املفروغية عنه. لكن قد يظهر اخلالف فيه من شـيخنا األعظم
P، حيـث قال: «فام يأخذه اجلائر باق عىل ملك املأخوذ منه، ومع ذلك جيوز قبضه 

وكذا املأخوذ بعنوان الزكاة(١). والظاهر براءة ذمة املالك بالدفع إليه(٢).



عن اجلائر». فإن بقاءه عىل ملك صاحبه ال يناسـب براءة ذمته من احلق الثابت عليه، 
والذي أخذ السلطان املال وفاء عنه.

إال أن يدعى أن املال وإن بقي عىل ملك املأخوذ منه، إال أن الشارع أسقط عنه 
احلق ختفيفاً بسبب أخذ السلطان املال منه، ال لكون املال املأخوذ وفاء عن احلق.

وكيف كان فال ينبغي التأمل يف براءة ذمته من اخلراج واملقاسـمة بسـبب أخذ 
املال، ملا هو املعلوم من قيام السرية عىل عدم دفع اخلراج واملقاسمة مرة أخر. ولعدم 
التنبيـه عـىل ذلك يف نصوص تقبـل األرض مع كونه مغفوالً عنه. بـل مقتىض ما ورد 
يف تقبـل اخلـراج واجلزية انتقاهلا للمتقبل، ألن ذلك هـو مقتىض القبالة التي يظهر من 

النص إمضاؤها.
وكـذا احلـال يف ذيل صحيح أيب عبيـدة املتضمن جواز رشاء ما يعزله القاسـم 
بكيل، بناءً عىل أن املراد بالقاسم من يأخذ مال املقاسمة عىل أرض اخلراج فإن رشاءه 
يناسب تعينه ملا عني له وخروجه عن ملك صاحبه. وأما احتامل كون الرشاء صورياً، 
. والسـيام مع التقييد فيه بام إذا  وحقيقته اسـتنقاذ املالك ملاله. فهو خمالف للظاهر جداً

عزله بكيل، لوضوح أن االستنقاذ ليس مرشوطاً بيشء.
أمـا لـو كان املراد بالقاسـم عامل الزكاة إذا قسـم حصـة الـزكاة وعزهلا، فهو 
وإن كان خارجـاً عـن موضوع الكالم، إال أنه يمكن اسـتفادة مـا نحن فيه بفهم عدم 

اخلصوصية أو بعدم الفصل.
ومن ذلك يظهر إمكان االستدالل بنصوص الرشاء من العامل ورشاء الطعام، 
بنـاءً عـىل كوهنا مما نحن فيه، ألن الطعام الذي عند السـلطان ليـس إال من اخلراج أو 

الزكاة.
كام يظهر ضعف ما سبق من شيخنا األعظمP من بقاء املال يف ملك املأخوذ 

منه، فإنه ال يناسب نصوص تقبل اخلراج واجلزية وما تضمن الرتخيص يف الرشاء.
وألجل ذلك يتعني اإلجزاء يف الزكاة أيضاً، لرصاحة صحيح أيب عبيدة يف جواز 
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رشاء صاحب الصدقة لصدقة أغنامه بعد عزهلا، ومقتىض صحة رشائها خروجها عن 
ملك املأخوذ منه وتعينها فيام عينت له. وال جمال حلمل الرشاء عىل االستنقاذ، والسيام 

بعد اشرتاطه صحته بعزل الزكاة، كام يظهر مما سبق.
هـذا مضافـاً إىل النصوص الكثرية الرصحيـة يف اإلجـزاء، كصحيح عيص بن 
القاسم عن أيب عبداهللاA: «يف الزكاة. قال: ما أخذ منكم بنو أمية فاحتسبوا به، وال 
تعطوهم شـيئاً ما اسـتطعتم، فإن املال ال يبقى عىل هذا أن يزكيه مرتني»(١)، وصحيح 
سـليامن بن خالد: «سـمعت أبا عبداهللاA يقول: إن أصحاب أيب أتوه فسـألوه عام 
يأخذه السلطان، فرقّ هلم، وإنه ليعلم أن الزكاة ال حتل إال ألهلها، فأمرهم أن حيتسبوا 
به، فجال فكري واهللا هلم، فقلت [له]: يا أبه إهنم إن سـمعوا إذاً مل يزك أحد. فقال: يا 
بني حق أحبّ اهللا أن يظهره»(٢)، وصحيح احللبي: «سألت أبا عبداهللاA عن صدقة 

املال يأخذه [يأخذها] السلطان فقال: ال آمرك أن تعيد»(٣)، وغريها.
نعم يف صحيح أيب أسامة: «قلت أليب عبداهللاA: إن هؤالء املصدقني يأتونا 
ويأخذون منا الصدقة، فنعطيهم إياها أجتزي عنا؟ فقال: ال، إنام هؤالء قوم غصبوكم، 

أو قال: ظلموكم أموالكم، وإنام الصدقة ألهلها»(٤).
وقـد محله الشـيخP وغـريه عىل االسـتحباب. وهو يف حمله لـو كان احلكم 
باإلجـزاء أو عدمـه رشعيـاً، كام هـو الظاهر يف سـائر املقامات، إذ حيـث كان احلكم 

املذكور واحداً يتعني اجلمع العريف بني النصوص املختلفة فيه.
لكن ظاهر صحيح سليامن بن خالد املتقدم كون احلكم املذكور حكامً شخصياً 
لإلمامA بلحاظ واليته العامة، كام هو مقتىض قولهA: «فرق هلم وهو يعلم...». 
وحينئـذٍ يمكن عـدول اإلمام عنه لتبـدل املصلحة باختالف األزمنـة. ومقتىض ذلك 
العمل عىل املتأخر، وحيث ال يتيرس تعيينه يف املقام، لورود مجلة من نصوص اإلجزاء 

(١) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٢٠ من أبواب املستحقني للزكاة حديث:٣.
(٢) ، (٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٢٠ من أبواب املستحقني للزكاة حديث:٤، ٥، ٦.



عـن اإلمـام الصـادقA أيضاً، يتعـني التوقف، والرجـوع للقاعـدة القاضية بعدم 
اإلجزاء.

اللهـم إال أن يقـال: الفقـرة املذكورة يف صحيح سـليامن بن خالـد وإن كانت 
ظاهرة يف كون احلكم باإلجزاء شخصياً، إال أن قولهA يف ذيله: «يا بني حق أحب 
اهللا أن يظهـره» ظاهـر يف كون احلكم املذكور رشعياً ثابتـاً يف الواقع قد أظهر اهللا تعاىل 

 .Aعىل لسانه
مـع أن تعليـل التخفيـف واإلجزاء يف صحيح عيص بن القاسـم بـأن املال ال 
يبقـى عىل هـذا يزكيه مرتني يناسـب بقاءه يف مجيـع األزمنة ومحل صحيح أيب أسـامة 
عـىل االسـتحباب، فإنه أوىل من محله عىل ارتفاع التخفيـف مع بقاء مالكه. خصوصاً 
مع أن مقتىض تعليل عدم اإلجزاء يف صحيح أيب أسـامة العموم للخراج واملقاسـمة، 
وليس بناؤهم عىل عدم اإلجزاء فيهام، كام سـبق. حيث يناسـب ذلك محل احلكم عىل 
االسـتحباب بلحاظ العنوان األوىل. ومن ثم ال معدل عام ذكره الشـيخP من محل 

الصحيح عىل االستحباب.
هـذا ولكـن احتمـل يف جامـع املقاصـد عدم اإلجـزاء يف الـزكاة، بـل قواه يف 
املسـالك. قـال: «وهل تربأ ذمة املالك مـن إخراج الزكاة مرة أخـر؟ حيتمله، كام يف 
اخلراج واملقاسـمة، مـع أن حق األرض واجب ملسـتحق خمصـوص... وعدمه، ألن 
 اجلائـر ليس نائب املسـتحقني، فيتعـذر النية، وال يصح اإلخـراج بدوهنا... واألقو

عدم االجتزاء بذلك». 
وهـو كام تر، فإن تعذر النية ال ينايف اإلجزاء، رضورة إمكان االجتزاء بفاقد 
. مع أنه ال يعترب النية حني تسـليم الزكاة للمسـتحق، بل  الـرشط عـن الواجب ختفيفاً
يكفـي النيـة حني عزهلا، وهو حاصل يف املقام عند تسـليمها للجائـر. وكيف كان فال 
جمـال لرد النصوص املتقدمة بذلك، بل هـو يبتني إما عىل الغفلة عن تلك النصوص، 

أو االجتهاد يف مقابلها.
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هـذا ويف صحيـح حممد بن مسـلم: «سـألته عـن الرجل يتـكار األرض من 
السـلطان بالثلـث أو النصف هـل عليه يف حصته زكاة؟ قـال: ال...»(١)، ويف صحيح 
رفاعة بن موسـى عن أيب عبداهللاA: «سـألته عن الرجل يرث األرض أو يشرتهيا، 
فيـؤدي خراجها إىل السـلطان هـل عليه فيها عرش؟ قـال: ال»(٢)، ويف خرب أيب كهمس 
عنهA: «قال: من أخذ منه السـلطان اخلراج فال زكاة عليه»(٣)، ويف خرب سـهل بن 
اليسع: «أنه حيث أنشأ سهل آباد وسأل أبا احلسن موسىA عام خيرج منها ما عليه؟ 
فقال: إن كان السـلطان يأخذ خراجه فليس عليك يشء، وإن مل يأخذ السـلطان منها 
شـيئاً فعليك إخراج عرش مـا يكون فيها»(٤). وربام يسـتفاد ذلك من غريها. ومقتىض 

هذه النصوص إجزاء اخلراج عن الزكاة.
وهو ال خيلو عن غرابة، ألن اخلراج ليس من سـنخ الزكاة، ليتناسـب مع كونه 
جمزياً عنها. بل هو حق آخر ثابت معها، وذلك يناسـب وجوب إخراجهام معاً وعدم 

إجزاء أحدمها عن اآلخر.
نعم يف مرسل ابن بكري عن أحدمهاA: «قال يف زكاة األرض إذا قبلها النبي 
أو اإلمـام بالنصـف أو الثلث أو الربـع فزكاهتا عليه. وليس عـىل املتقبل زكاة. إال أن 
يشـرتط صاحب األرض أن الزكاة عىل املتقبل، فإن اشرتط فإن الزكاة عليهم. وليس 
عىل أهل األرض اليوم زكاة، إال من كان يف يده يشء مما أقطعه الرسول صىل اهللا عليه 
وآله وسـلم»(٥). ومقتضاه أن سقوط الزكاة يف األرض اخلراجية ليس إلجزاء اخلراج 
عنها. كام يظهر من بعض النصوص السـابقة، ليتأتى ما سـبق يف وجه غرابته، بل ألن 

الزكاة يتحملها صاحب األرض.
فالعمدة يف اإلشكال يف هذه النصوص أهنا معارضة بالنصوص املتضمنة ثبوت 

(١) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٧ من أبواب زكاة الغالت حديث:٥.
(٢) ، (٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:٦ باب:١٠ من أبواب زكاة الغالت حديث:٢، ٣، ١.

(٥) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٧ من أبواب زكاة الغالت حديث:٤.



الزكاة يف حصة املزارع، كصحيح أيب بصري وحممد بن مسلم عن أيب جعفرA: «أهنام 
قـاال لـه: هذه األرض التي يـزارع أهلها ما تر فيها؟. فقـال: كل أرض دفعها إليك 
السلطان فام حرثته فيها فعليك مما أخرج اهللا منها الذي قاطعك عليه، وليس عىل مجيع 
ما أخرج اهللا منها العرش، إنام العرش فيام حيصل يف يدك بعد مقاسـمته لك»(١)، ونحوه 

صحيح البزنطي(٢)، وخرب صفوان والبزنطي(٣).
وقد مجع الشيخP بني الطائفتني بحمل األوىل عىل نفي الزكاة يف متام حاصل 
األرض حتـى مـا أخذه السـلطان، مع ثبوهتا يف حصـة الزارع التي تبقـى له بعد أخذ 
السـلطان حصتـه. لكن هذا إن أمكن عرفاً يف خـرب أيب كهمس فهو ال يمكن بالباقي، 
خصوصاً صحيح حممد بن مسلم، كام هو ظاهر. ومن ثم يكون مقتىض اجلمع العريف 

بينهام محل الطائفة الثانية عىل االستحباب.
لكن ذلك موقوف عىل حجية الطائفة األوىل يف نفسها. وال جمال له بعد ظهور 
تسـامل األصحاب عىل عدم سقوط الزكاة بدفع اخلراج، فقد ادعى يف اخلالف واملعترب 
والتذكـرة وحمكي املنتهى اإلمجاع عىل وجوب الـزكاة يف حصة املزارع بعد دفع حصة 
السـلطان، معتضـداً بام يف اجلواهر ناسـباً لـه إىل غري واحد من عـدم وجدان اخلالف 
يف ذلـك، وما يف مفتاح الكرامة من أن املسـألة إمجاعية، ومـا يف الرياض من أن ظاهر 
األصحـاب اإلطباق عىل ردّ هذه األخبار. ومل ينقل القول بسـقوط الزكاة مع اخلراج 

إال عن أيب حنيفة.
قال يف احلدائق بعد أن أطال الكالم حول هذه النصوص: «وكيف كان فحيث 
كانـت األخبـار املتقدمة مما أعرض عـن العمل به كافة األصحاب قديـامً وحديثاً، مع 
معارضتها باألخبار املتقدمة يف املقام السابع، وكوهنا عىل خالف االحتياط، فالبد من 
تأويلهـا، أو طرحها وإرجاعها إىل قائلها. واألظهـر هو محلها عىل التقية، فإنه مذهب 

أيب حنيفة...».
(١) ، (٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٧ من أبواب زكاة الغالت حديث:١، ٣، ٢.
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فـإن أوجب ذلـك اليقني بورودها للتقيـة فهو، وإال فال أقل مـن كوهنا مورداً 
للريب بنحو تسـقط عن االسـتدالل، ويـرد علمها إليهم (صلـوات اهللا عليهم)، من 
دون أن متنـع من العمـل بالنصوص األخرية املعتربة سـنداً، الواضحة داللة، املطابقة 
لالعتبـار، املعول عليهـا بني األصحاب (رضـوان اهللا عليهم). واهللا سـبحانه وتعاىل 

العامل العاصم.
(١) كام يف الدروس واملسالك وعن التنقيح، بل قد يظهر من املسالك أن املراد 
مـن أخـذ اجلائـر هلا يف كالمهم مـا يعم ذلك. ولعلـه لذا نفي اخلالف فيـه يف اجلواهر 
وحمكـي احلدائق، وادعى اإلمجاع عليه يف جامع املقاصد، ويف الرياض أنه الذي ذكره 

األصحاب من غري خالف يظهر.
لكـن يف مفتـاح الكرامة أنـه الذي فهمه األكثـر. وكأنه ملا نسـبه للمحكي عن 
رشح النافع للسـيد عميد الدين من قوله: «إنام حيل ذلك بعد قبض السلطان أو نائبه. 

وهلذا قال املصنف بأخذه».
وكيف كان فيقتضيه نصوص تقبل اجلزية واخلراج املتقدمة، كصحيح إسامعيل
ابن الفضل، لرصاحتها يف جواز التعامل مع السلطان عىل اخلراج قبل قبضه له، بحيث 

يستحق املتقبل بسبب القبالة أخذه ممن هو عليه.
وأما بقية النصوص فال خيلو التمسك هبا عن إشكال. أما نصوص الرشاء فهي 
خمتصة أو منرصفة إىل رشاء اليشء الشـخيص الذي هو من عند السـلطان والعامل ويف 
قبضتهم، والسيام مع عدم ورودها يف مقام بيان نفوذ ترصف السلطان والعامل، ليتم 
هلـا ظهور يف اإلطالق، بـل يف مقام البيان من جهة أخر، كعـدم مانعية ظلم العامل 

من الرشاء منه. وكذا معترب أيب بكر احلرضمي، كام هو ظاهر.

بل الظاهر أنه لو مل تأخذه احلكومة وحولت شخصاً عىل املالك يف أخذه منه 
جاز للمحول أخذه(١).



وأمـا نصوص تقبل أرض اخلراج فهي إنام تدل عىل نفوذ ترصف السـلطان يف 
اخلـراج قبل قبضـه بتعني مقـداره، ال بتمليكه بنحو جيـوز ملن ملكه من السـلطان أن 

يأخذه ممن عليه اخلراج قبل قبض السلطان له الذي هو حمل الكالم. 
وأما نصوص حلّ جوائز السـلطان والعامـل، فلقرب انرصافها إىل خصوص 
مـا يدفعـه مما هو عندهـ  كام هو مورد غري واحد منهاـ  دون ما مل يقبضه. والسـيام وأن 
مقتـىض نفوذ التحويل وجوب الدفع عىل املحول عليه، ونصوص حلّ اجلوائز واردة 

لبيان جواز األخذ ال غري.
ومـن ذلـك يظهر اإلشـكال يف نفـوذ التحويل املجـاين. الختصاص نصوص 
تقبل اخلراج واجلزية برشاء حصة السـلطان منه وحتويله هبا عىل من هي عليه. وإلغاء 
خصوصيـة ذلـك بنحو يفهم منـه العموم للتحويـل املجاين ال خيلو عن إشـكال. بل 
إحلـاق املحـول املجاين باملتقبل يف جـواز األخذ ليس بأوىل من إحلاقه بعامل السـلطان 

يف عدم جوازه.
هـذا وقـد تقدم يف صحيح أيب عبيدة اشـرتاط جـواز رشاء أغنـام الصدقة من 
املصـدق بأخذه هلا وعزهلا، ومقتىض مفهـوم الرشطية املذكورة عدم جواز الرشاء قبل 

ذلك، فينايف ما سبق.
وقد أجاب عن ذلك بعض مشاخيناP بوجهني:

األول: أن اعتبار األخذ يف الصحيح إنام هو من أجل أن يصري العامل صاحب 
يد عىل الصدقة وحيرز سـلطنته عليها، لينفذ ترصفه فيها. أما بدونه فال طريق إلحراز 

سلطنته عىل البيع، وال يكفي احتامل إذن السلطان يف البيع.
وال جمال للتمسك بقاعدة الصحة يف البيع الصادر منه، إما الختصاص قاعدة 
الصحة بام إذا شك يف حتقق رشائط صحة العقد، دون رشائط العوضنيـ  كام ذكرهPـ  

أو ملا هو الظاهر من قصورها عن صورة الشك يف سلطنة العاقد.
وفيه: أنه ال شاهد عىل ما ذكره من كون الرشطية من أجل إحراز سلطنة العامل 
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عـىل البيع، بل مقتىض اإلطالق كون األخذ والعزل رشطاً واقعاً جلواز البيع حتى مع 
إحراز سلطنة العامل عليه، إلذن السلطان له فيه.

الثاين: أن الصدقات ال تتعني بأمر اجلائر بعزهلا ودفعها له، فإذا اشرتاها املالك 
قبل أخذ اجلائر هلا تعني بطالن البيع، ألنه اشرت مال نفسه. 

وهـو ال خيلـو عن غموض، فـإن الصدقات كغريها من احلقـوق العامة الثابتة 
يف أمـوال الناس وذممهم ـ كاخلراج واملقاسـمة وغريمها ـ ال تتعـني بأمر اجلائر بعزهلا، 
وال بأخذه هلا، بل وال بأخذ العامل املنصوب من قبل اإلمام احلق، وإنام تتعني باتفاق 
املالـك مع مـن ينفذ ترصفه يف احلق ـ كاجلائر وغريه ـ عـىل تعيينها يف عني خاصة. بل 

الزكاة أهون من غريها، ألنه يكفي يف تعينها عزل املالك وحده له.
لكـن املراد برشائهـا قبل أخذ اجلائز هلا ليس هو رشاءهـا عىل نحو رشاء العني 
الشـخصية، ليشـكل بعـد تعينها قبل األخذ والعـزل، بل رشاؤها بنحـو رشاء الكيل، 

نظري تقبل اخلراج، وهو ال حيتاج إىل األخذ والعزل.
ومـن ثـم يشـكل اخلروج عـن ظاهـر الرشطيـة يف الصحيح. نعـم هو خمتص 
بالـزكاة، كـام أن نصوص القبالة خمتصة باخلراج واجلزيـة، فيتعني العمل بكل منهام يف 

مورده.
ودعـو: عدم الفصل بني اخلـراج والزكاة. غري ظاهرة بنحـو تنهض بإثبات 
حكـم رشعي واخلروج عن ظاهر أدلته. والسـيام مع ما سـبق يف صحيح العيص من 
النهي عن إعطاء الزكاة للجائر مع اإلمكان، ومل يرد مثل ذلك يف اخلراج واملقاسـمة. 
مضافـاً إىل قرب كون مسـاق كالمهـم عدم الفصل بينهـام من حيثية السـلطنة ونفوذ 

. معاملة سلطان اجلور بعد الفراغ عن مرشوعية املعاملة ذاتاً
ولعل خصوصية الزكاة يف املقام من أجل عدم جواز بيعها ذاتاً بنحو بيع الكيل 
حتـى مـن قبل العادل، للفـرق بينها وبني اخلراج يف نحو ثبوهتـا يف العني أو يف الذمة. 

واحتامل ذلك كاف يف امتناع التمسك بعدم الفصل يف املقام.



إن قلـت: صحيـح أيب عبيـدة كام تضمن اشـرتاط بيـع الصدقة بأخـذ العامل 
هلـا تضمن أيضاً اشـرتاط بيـع الطعام يف املقاسـمة التي هي من سـنخ اخلراج باألخذ 

والقبض أيضاً كام هو مفاد الفقرة الثالثة.
قلـت: جمـرد التعبـري يف الفقـرة الثالثة بالقاسـم ال يصلـح دليالً عـىل ورودها 
يف املقاسـمة التـي هي من سـنخ اخلراج. بل ربام يكـون املراد به عامل الـزكاة املتعلقة 
باحلنطة والشـعري، كام هو األنسـب بالسـياق. عىل أهنا مل تتضمن رشطية جمرد األخذ 
والقبض يف جواز البيع، بل رشطية األخذ والقبض بكيل يف جواز البيع من غري كيل، 

وهو أجنبي عام نحن فيه.
(١) يعني بالدفع. فإن مقتىض نصوص القبالة كون ما يأخذه املتقبل بعد القبالة 
خراجـاً عـن األرض وإذا كان خراجاً كان مربئاً لذمـة دافعه، إذ ليس عىل األرض إال 
خراج واحد. بل الظاهر عموم ذلك لغري مورد القبالة من موارد حتويل السـلطان من 
دون اسـتحقاق عليـه، ألنه حينئذٍ كوكيل السـلطان وعامله الذين ال إشـكال يف براءة 

الذمة بالدفع إليهم وإن حرم عليهم األخذ.
بقي يف املقام يشء. وهو أن املتيقن مما سبق ما إذا كان السلطان مسلامً خمالفاً ولو 
ألنه مورد االبتالء يف عرص صدور النصوص املتقدمة. أما إذا كان السلطان مؤمناً فقد 

يمنع من عموم احلكم له.
لدعـو: قصـور النصـوص عنه، ألهنـا إنـام وردت بنحو القضيـة اخلارجية، 
فتختـص بموردها، وهو املخالف، وليسـت واردة بنحو القضيـة احلقيقية، لتعم غري 
موردها. وإلغاء خصوصية موردها عرفاً من حيثية أشـخاص السـالطني ال يسـتلزم 

إلغاءه من حيثية كوهنم خمالفني.
وفيـه: أن ظاهـر النصوص بيان احلكم بنحو القضيـة احلقيقية، كام هو األصل 

وبرئت ذمة املحول عليه(١).
٣٥٩ ................................................................................. رضائب السلطان
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يف مجيـع القضايا الرشعية. غاية األمر أن النصوص قد تكون واردة يف مقام البيان من 
بعض اجلهات، فال يكون هلا إطالق من غري تلك اجلهة، لكن الظاهر ثبوت اإلطالق يف 
بعض النصوص للسلطان من هذه اجلهة، كقولهA يف صحيح احللبي املتقدم يف قبالة 
األرض: «ال بأس بأن يتقبل األرض وأهلها من السلطان»(١)، وقولهA يف صحيح 
أيب بصري وحممد بن مسلم املتقدم عند الكالم يف إجزاء اخلراج عن الزكاة: «كل أرض 
دفعها إليك السلطان فام حرثته فيها فعليك مما اخرج اهللا منها الذي قاطعك عليه»(٢).

نعم قد يدعى انرصافها للمخالف ألحد وجوه:
األول: الغلبة. ويظهر ضعفه مما تكرر منا من عدم صلوح الغلبة بنفسها لتقييد 

اإلطالق، وأن االنرصاف بسببها بدوي ال يعتد به. 
الثاين: ابتناء احلكم يف النصوص عىل إمضاء معتقد السلطان يف أهلية التصدي 
للمنصب وما يسـتتبعه من الوالية عىل األموال العامة، وذلك ال يتم مع كونه مؤمناً، 

العتقاده حينئذٍ بكونه ظاملاً يف أخذ األموال املذكورة.
وفيـه ـ مـع عـدم وضـوح ابتناء احلكـم يف النصـوص عـىل ذلـك ـ: أن املراد 
باعتقـاد األهليـة إن كان هـو االعتقـاد احلقيقي املجـرد فهو غري حاصـل يف كثري من 
سـالطني املخالفني، ملعرفتهـم باحلق وأهلهم، وإنام خرجوا عـن معتقدهم عمالً حباً

للسلطنة واملنصب.
وإن كان هو ابتناء سـلطنتهم عىل فرض أهليتهم للمنصب وما يسـتتبعه. فهو 
حاصل يف املؤمن أيضاً، إذ هو ال يتصد للمنصب إال بدعو استحقاقه لذلك، إما 
تغافالً عن مقتىض مذهبه، كام تغافل املتسلطون من الصدر األول عن مقتىض الترشيع 
احلـق. وإمـا للبناء عىل أنـه املتعني ألخذ املال بعـد غيبة اإلمام احلـق (عجل اهللا تعاىل

فرجه الرشيف).
(١) وسائل الشيعة ج:١٣ باب:١٨ من أبواب أحكام املزارعة واملساقاة حديث:٣.

(٢) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٧ من أبواب زكاة الغالت حديث:١.



الثالـث: ابتناء احلكـم يف النصوص عىل أمضاء شـبهة االسـتحقاق من حيثية 
. وفيه: أنه ال شاهد يف النصوص عىل ذلك. وما يظهر  االختالف يف املذهب ال مطلقاً
من شيخنا األعظمP من أن ذلك هو منظور األصحاب. لو تم ال يصلح قرينة عىل 

مفاد النصوص، وال ينهض باخلروج عن مفادها.
ومـن هنا يتعـني البناء عىل عمـوم احلكم للمؤمـن. خصوصـاً إذا ابتنى أخذه 
لألمـوال العامة عـىل دعو واليته العامـة نيابة عن اإلمامA. بـل ال يبعد خروج 

ذلك عن مورد كالم املصنفP وغريه ممن استشكل يف عموم احلكم للمؤمن.
هـذا وال يبعد جريان ذلك يف الكافر أيضـاً إذا ابتنى أخذه لألموال العامة عىل 
سـلطنته عىل املسـلمني وواليته عليهم وإدارته ألمورهم ونظره لصالحهم مع إغفال 
مانعية الكفر من الوالية، أو ادعاء عدم مانعيته، ملثل أن الكافر العادل خري من املسلم 
اجلائر أو نحوه مما قد يتسنى للسالطني إعالنه، ولو باالستعانة بعلامء السوء. حيث ال 
موجب خلروجه عن اإلطالق. بل ال ينبغي اإلشـكال يف ذلك لو مل يكن معلنا كفره، 
بل كان متسرتاً به عن العامة وإن علم به اخلاصة، حيث ال يبعد حتقق ذلك يف عصور 

األئمةG. ولعله خارج عن حمل كالم من منع من العموم للكافر.
(١) الظاهر إحلاق دعو الوالية العامة نيابة عن اإلمامA بدعو اخلالفة، 
عمـالً باإلطالق. بل لو قيل بثبوت الوالية املذكـورة فاألمر أظهر، حيث يكون نفوذ 

الترصف مقتىض تلك الوالية بال حاجة لألدلة املتقدمة.
(٢) لقـرب انـرصاف السـلطان يف النصـوص املتقدمة وغريهـا للمعهود من 
السـالطني الذين يبتني حكمهم عىل سـلطنتهم عىل عموم املسـلمني ولزوم حكمهم 
عليهـم، حيـث يكـون هلم بمقتـىض ذلـك أن يأخـذوا األمـوال التي يملكهـا عموم 

ويف جريان احلكم املذكور يف ما يأخذه السلطان املسلم املؤالف أو املخالف 
الذي ال يدعي اخلالفة العامة(١) أو الكافر إشكال(٢).

٣٦١ ................................................................................. رضائب السلطان
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املسـلمني وينفقوهنـا يف مصلحتهم،دون غريهـم ممن يبتني حكمه عـىل االختصاص 
بمنطقـة خاصة، فـإن األموال املذكورة ال ختتص بأهل تلك املنطقة، فال يكون أخذها 

. من شؤون سلطنته املزعومة، بل تعدياً وغصباً
وأظهـر من ذلك ما إذا أخذ األمـوال ال بعناوينها الرشعية املعهودة من خراج 
أو زكاة أو غريهـا، بل بعناوين أخر اقتضتها القوانني الوضعية املجعولة. خلروجها 

حينئذٍ عن موضوع اإلمضاء املستفاد من النصوص املتقدمة والسرية.
نعـم إذا مل يكـن االختصاص بمنطقـة خاصة مبنى لكيان السـلطنة القائم، بل 
ناشـئاً مـن العجز عن تعميم السـلطنة فالظاهر دخوله يف إطـالق نصوص اإلمضاء. 
والسـيام بلحاظ حصول ذلك يف عصور األئمةG حيث قرصت سلطنة العباسيني 
عن األندلس. غاية األمر أنه البد من أخذ املال بالعناوين الرشعية من زكاة أو خراج 

أو غريمها، ملا سبق.
(١) بال إشكال ظاهر. لنفوذ الترصف املذكور بسبب اإلذن املفروض.

(٢) كـام يف أواخر كتاب الوكالة من املبسـوط، ويف كتـاب الزكاة من الرسائر، 
ومكاسب النافع والقواعد والتذكرة وجامع املقاصد وعن التحرير وغريه.

عمـالً بمقتـىض القاعـدة من عدم نفـوذ الترصف يف مـال الدافع ومجيـع ما له 
الوالية عليه إال بإذنه. 

ولصحيح عبد الرمحن بن احلجاج: «سألته عن رجل أعطاه رجل ماالً ليقسمه 
يف حماويج أو يف مسـاكني وهو حمتاج، أيأخذ منه لنفسـه وال يعلمه؟ قال: ال يأخذ منه 

(مسألة ٣٨): إذا دفع إنسان إىل آخر ماالً ليرصفه يف طائفة من الناس، 
وكان املدفـوع إليه منهـم، فإن فهم من الدافع اإلذن يف األخذ من ذلك املال 
جاز له أن يأخذ منه مثل أحدهم أو أكثر عىل حسب اإلذن(١)، وإن مل يفهم 

.(٢) اإلذن مل جيز له األخذ منه أصالً



شيئاً حتى يأذن له صاحبه»(١).
لكـن رصح بجـواز األخذ بقـدر ما يعطي غـريه يف كتاب الزكاة من املبسـوط 
والنهايـة، ويف مكاسـب الرسائـر والرشايـع واملسـالك وعـن غريهـا. ومـال إليه يف 

الدروس ونسبه لألكثر وعن احلدائق نسبته للمشهور.
لصحيح احلسـني بن عثامن عن أيب إبراهيمA: «يف رجل أعطى ما ال يفرقه 
فيمن حيل له، أله أن يأخذ منه شـيئاً لنفسـه وإن مل يسـم له؟ قال: يأخذ منه لنفسه مثل 
 :Aمـا يعطي غـريه»(٢)، وموثق سـعيد بن يسـار أو صحيحه: «قلـت أليب عبداهللا
الرجل يعطي الزكاة فيقسـمها يف أصحابه. أيأخذ منها شيئاً؟ قال: نعم»(٣)، وصحيح 
عبد الرمحن بن احلجاج: «سـألت أبا احلسـنA عن الرجل يعطي الرجل الدراهم 
ويضعها يف مواضعها وهو ممن حتل له الصدقة. قال: ال بأس أن يأخذ لنفسه كام يعطي 

غريه. قال: وال جيوز له أن يأخذ إذا أمره أن يضعها يف مواضع مسامة إال بإذنه»(٤).
وذكـر الشـيخ يف االسـتبصار أنـه يمكن محل صحيـح عبد الرمحـن األول إما 
عـىل الكراهـة، أو عىل ما إذا عني له حماويج ومسـاكني خاصني، أو عـىل أخذ أكثر مما

يدفعه لغريه.
». كام يبعد األول أن  لكن األخري بعيداً جداً بعد قولهA: «ال يأخذ منه شيئاً
املنسبق من اجلواب اإلشارة إىل حرمة الترصف يف مال الغري بغري إذنه. وهو ال يناسب 
الكراهة، ومن هنا كان األقرب الثاين، فإن النكرة كثرياً ما تستعمل يف املعني املجهول 

دون املطلق.
ودعـو: أنه مع تعني األشـخاص املدفوع إليهم يبعد اشـتباه احلكم عىل مثل 
عبـد الرمحن. مدفوعة بعدم اسـتبعاد اشـتباه احلكم عليه وختيله جـواز األخذ لتحقق 

(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٨٤ من أبواب ما يكتسب به حديث:٣.
(٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٤٠ من أبواب املستحقني للزكاة حديث:٢، ١.

(٤) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٤٠ من أبواب املستحقني للزكاة حديث:٣.

٣٦٣ ......................................................... من دفع لغريه ماالً عىل أن يرصفه يف طائفة
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املـالك فيه، كام يناسـبه التنبيـه لعدم جواز األخـذ حينئذٍ يف صحيحـه اآلخر، إذ لوال 
إمكان االشـتباه فيه مل حيتج للتنبيه عليه. وكيف كان فال ينبغي اإلشكال يف أن مقتىض 
اجلمـع العـريف حتكيم نصوص اجلـواز، وتنزيل صحيح عبد الرمحـن األول عىل ما ال 

ينافيها.
هذا وقد فصل بعض مشاخيناP بني ما إذا كان للامل املدفوع مرصف خاص 
رشعـاً ـ كالـزكاة واخلمـس وغريمها ـ ومـا إذا مل يكن كذلك، بـل كان تعني املرصف 

اقرتاحاً من صاحب املال. فحكم بجواز األخذ للمدفوع له يف األول دون الثاين.
وكأن الوجـه فيـه اختصاص نصوص اجلـواز باألول، لورود موثق سـعيد يف 
الـزكاة وقولـه يف صحيح احلسـني بن عثـامن: «يفرقه فيمن حيل لـه» ويف صحيح عبد 
الرمحـن: «ويضعهـا يف مواضعهـا». لظهورمهـا يف كـون املـال خمتصاً بطائفـة خاصة 

ومواضع خمصوصة ال حيل لغريه.
ويكون الوجه يف عدم اجلواز يف الثاين صحيح عبد الرمحن املانع إما الختصاصه 
به، لظهور قوله: «حتى يأذن له صاحبه» يف كون املال مملوكاً للدافع، وليس من سـنخ 
احلقوق ذات املصارف اخلاصة، أو للبناء عىل عمومه يف نفسه وتقييده بنصوص اجلواز.

وإن بني عىل عدم هنوضه باالستدالل، الحتامل كون املراد به ما إذا عني الدافع 
حماويج ومسـاكني خاصني، ملا سـبق من كثرة اسـتعامل النكرة يف املعني املجهول دون 

املطلق، كان الوجه يف عدم اجلواز يف الثاين القاعدة املتقدمة.
لكـن قد يبعد ذلك غفلة األصحاب هذه املـدة الطويلة عن التفصيل املذكور، 
فـإن فهمهم وإن مل يكن حجة يف نفسـه، إال أنه قد يكشـف يف املقـام عن فهمهم إلغاء 
خصوصيـة موارد نصـوص اجلواز واملنع عرفاً، بنحو تأبـى التفصيل املذكور، كام هو 
غـري بعيـد، لعدم الفرق يف وجـوب متابعة دافع املال يف كيفية الرصف بني القسـمني. 

وإن كان يف كفاية هذا املقدار يف ردّ هذا التفصيل إشكال.
ثـم إنـه لو بني عىل جـواز األخذ مطلقاً أو يف خصوص املـال الذي له مرصف 



رشعـي، عمـالً بنصوص اجلواز املتقدمة، فالالزم االقتصار فيه عىل ما إذا مل تقم قرينة 
عـىل عدم ترخيص املدفوع له يف األخـذ. النرصاف نصوص اجلواز عن ذلك، وكون 
املتيقـن منـه ما إذا كان الدفع بنحو يوجب التحري والشـك. والسـيام مع الترصيح يف 
صحيـح عبد الرمحن الثـاين بعدم جواز األخذ مع تعيني الدافع مواضع مسـامة للامل، 
ألن املرتكز ابتناء ذلك عىل لزوم متابعة دافع املال فيام عني، وهو جيري يف حمل الكالم، 

ألن األخذ مع قيام القرينة عىل عدم اإلذن فيه خروج عن ما عينه.
نعـم ليس من ذلك ما إذا كان الدافع يعتقد عـدم دخول املدفوع له يف العنوان 
الـذي عينـه، فـإن ذلك بمجـرده ال يكفي قرينة عرفـاً عىل عدم اإلذن له بشـخصه يف 

. فرض كون متصفاً به واقعاً
وكذا إذا كان يعتقد دخوله فيه. ودعو: أنه لو أراده حينئذٍ خلصه بيشء، فعدم 
ختصيصـه بـه قرينة عىل عدم رضاه بأخـذه منه. مدفوعة بأن عـدم ختصيصه بيشء مع 
علمـه بدخولـه يف العنوان املذكور ال يـدل عىل عدم رضاه بأخـذه، إذ قد يكون ذلك 

جتنباً إلحراجه، أو إليكاله اختيار التعيني للمدفوع له حلسن ظنه باختياره.
بقي يشء. وهو أن املذكور يف كالم غري واحد ممن رصح باجلوار اعتبار مساواة 
ما يأخذه ملا يعطيه لغريه، ويف املسـالك: «هكذا رشطه كل من سـوغ له األخذ»، وعن 
األردبييلP نسبة عدم جواز أخذ الزيادة إىل ظاهر املجوزين. والعمدة فيه صحيحا 

احلسن بن عثامن وعبد الرمحن بن احلجاج.
ودعـو: أن مقتضامها وجوب التسـاوي يف التوزيع رشعاً، وهو مما ال يمكن 
البنـاء عليـه، خصوصـاً فيـام إذا كان العنـوان غـري حمصـور، حيـث يتعـني البناء عىل 
املرصفيـة التـي ال متنع من التفاضل. فالبد من تأويـل الصحيحني وتنزيلهام عىل ما ال

ينايف ذلك.
مدفوعة بأنه إذ ال نظر يف هذه النصوص لكيفية رصف املال املدفوع رشعاً، بل 
لكيفية رصفه من حيثية كونه مورداً لوالية دافعه ومبارش رصفه وموضوعاً لسـلطنته، 
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.............................................................. مصباح املنهاج ـ كتاب التجارة / ج١ ٣٦٦

كام لعله ظاهر.
نعم املنرصف من الصحيحني ما إذا كان البناء عىل التوزيع بالتساوي، إما ألمر 
الدافـع بذلـك أو جلـري املدفوع لـه عليه. أما مع عـدم البناء عىل ذلـك فالصحيحان 

قارصان عنه. واملرجع حينئذٍ إطالق حديث ابن يسار.
اللهـم إال أن يقال: ال يراد باألمر باملسـاواة فيهام وجوهبا، بل عدم الزيادة عىل 

ما يعطيه لغريه، وذلك ممكن مع التفاضل بينهم. فالحظ.
(١) بـال خالف، كام يف الرياض وعـن احلدائق، ويف مفتاح الكرامة أنه اتفقت 

عليه كلمة األصحاب، وعن املفاتيح دعو اإلمجاع عليه.
ويقتضيـه النصـوص الكثرية التـي تقدم بعضها عند االسـتدالل جلـواز أخذ 

األموال العامة من السلطان يف املسألة السابعة والثالثني.
هذا وربام يدعى أنه يشرتط يف حلّ مال اجلائر العلم بوجود مال حالل له. ملكاتبة 
احلمريي للناحية املقدسـة، وفيها: «وعن الرجل من وكالء الوقف يكون مسـتحالً ملا 
يف يـده ال يـرع عن أخذ ماله، ربام نزلت يف قريـة وهو فيها، أو أدخل منزله وقد حرض 
طعامـه، فيدعـوين إليه، فـإن مل آكل من طعامه عـاداين عليه، وقال: فالن ال يسـتحل 
أن يـأكل من طعامنا، فهـل جيوز يل أن آكل من طعامه وأتصـدق بصدقة، وكم مقدار 
الصدقـة؟ وإن أهـدي هذه اهلدية إىل رجـل آخر، فاحرض فيدعوين أن أنـال منها وأنا 
أعلـم أن الوكيـل ال يرع عن أخذ ما يف يده فهل عيلّ يشء إن أنا نلت منها؟. اجلواب: 
إن كان هلـذا الرجـل مال أو معاش غري ما يف يده فكل طعامه وأقبل بره، وإال فال»(١).
لظهورها يف أنه يعترب يف جواز الترصف يف مال من يبتىل باحلرام وال يتورع عنه 
أن يكـون له مال حـالل، وال يكفي احتامل حلية املال مـن دون ذلك. وذلك حاصل 

(مسألة٣٩): جوائز الظامل حالل(١)،

(١) كتاب الغيبة ص:٨٢٢ ـ ٢٣٥ ، الوسائل ج:١٢ باب:٥١ من أبواب ما يكتسب به حديث:١٥.



غالباً يف السـلطان وعامله، لتعدهيم عىل النـاس وغصبهم أمواهلم. نعم لو فرض عدم 
العلم بحصول ذلك منهم لكان خارجاً عن موضوع املكاتبة.

وقد استشـكل بعض مشـاخيناP يف االسـتدالل هبا بأهنا مرسلة. وكأنه ألن 
الشـيخP وإن رواها يف كتاب الغيبة عن مجاعة فيهم غري واحد من الثقات عن أيب 
احلسن حممد بن أمحد بن داود القمي الذي هو من األعيان، إال أن ابن داود يروهيا عن 

احلسني بن روح من دون ذكر سنده إليه.
ويندفـع بـأن ابن داود مل يثبتها عىل أهنا رواية منقولة عن احلسـني بن روح، بل 
قـال: «وجـدت بخط أمحد بن إبراهيم النوبختي وإمالء أيب القاسـم احلسـني بن نوح 
[روح] ريض اهللا عنـه»(١)، وحيث حيتمل، بل يقرب اسـتناده يف ذلك ملقدمات تقرب 

من احلس، فالالزم تصديقه فيه وخروجه عن اإلرسال.
وأظهر من ذلك ما ذكره الشـيخP تعقيباً عـىل الطريق املذكور، حيث قال: 
«وقـال ابـن نوح: أول من حدثنا هبذا التوقيع أبو احلسـني حممد بن عيل بن متام، وذكر 
أنـه كتبه من ظهر الدرج الذي عند أيب احلسـن بن داود، فلام قدم أبو احلسـن بن داود 
قرأتـه عليـه. وذكر أن هذا الدرج بعينه كتب به أهل قم إىل الشـيخ أيب القاسـم، وفيه 
مسـائل، فأجاهبم عىل ظهره بخط أمحد بن إبراهيم النوبختي، وحصل الدرج عند أيب 
احلسـن بن داود»(٢). فإن من القريب جداً استناده يف إخباره جزماً بأن الدرج املذكور 
بعينـه الـدرج الـذي كتبه أهل قـم، وأنه قد حصل عنـده، إىل املفروغيـة أو نحوها مما 

يلحق باحلس، بنحو خيرج اخلرب عن اإلرسال.
والسـيام مع أن ابن داود معارص للحسـني بن روح أو مقارب لعرصه، ألنه يف 
طبقة الصدوق املعارص له، وأنه هو الذي قال عنه النجايشP: «شيخ هذه الطائفة 
وعاملها وشـيخ القميني يف وقته وفقيههم. حكى أبو عبداهللا احلسـني بن عبيد اهللا أنه مل 

(١) كتاب الغيبة ص:٢٢٨. ص:٣١ يف ذكر طرق الشيخ يف كتاب الغيبة.
(٢) كتاب الغيبة ص:٢٢٩.
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يرَ أحداً أحفظ منه وال أفقه وال أعرف باحلديث». 
فالعمدة يف اإلشكال يف املكاتبة ظهور إعراض األصحاب عنها، وقيام السرية 
عـىل خالفها، إذ ليس بناءً املسـلمني عىل التوقف عن أموال مـن يبتىل باحلرام إال بعد 
العلم بوجود مال حالل له. والسيام مع عدم اإلشارة للقيد املذكور يف نصوص جوائز 
السلطان والعامل عىل كثرهتا، مع ما هو املعلوم من كثرة ابتالئهم باحلرام وتساحمهم فيه، 
ال مـن أجل تعدهيم عىل املنصب، ملا هو املعلوم من ابتناء جواز التعامل مع السـلطان 
عىل إمضاء ترصفه يف حق املؤمنني، بل من أجل تعدهيم يف املنصب وغصبهم ألموال 

الناس زائداً عىل ما يقتضيه املنصب.
مضافـاً إىل أن نامء الوقف غالباً ال يكون عني الطعام الذي يقدم للضيوف، بل 
ثمنـاً له، وحرمة الثمن ال تقتيض حرمة املثمن غالباً، لكون الرشاء بالكيل يف الذمة، ال 

بعني الثمن احلرام.
ومـن هنا يتعني طـرح املكاتبة، أو محلها عىل الكراهةـ  كام احتمله يف اجلواهرـ  
أو عىل صورة العلم بحرمة الطعام، كام احتمله أيضاً يف اجلواهر وجزم به يف الوسائل، 
ويكون اشرتاطهA وجود مال آخر للشخص املذكور من أجل حصول احتامل كون 
الطعام منه ال من احلرام، كام قد يناسبه قول السائل: «فهل جيوز يل أن آكل من طعامه 
وأتصـدق...»، بلحـاظ أن السـؤال لو كان عن اجلـواز ظاهراً من أجـل احتامل احلل 
حتكيـامً لليد فال موضوع للصدقة، وإنام حيتـاج إليها يف فرض كون الطعام املأكول من 
نفـس مال الوقف احلرام، لتكون الصدقة عوضـاً عنه. وكيف كان فال جمال للخروج 

باملكاتبة عن إطالق نصوص املقام.
(١) املراد بذلك احلرام الذي يستويل عليه عىل خالف مقتىض واليته املدعاة. أما 
ما يسـتويل عليه بمقتىض واليته املدعاة فهو الزم للظامل، وخارج عن مراد األصحاب 

يف هذه املسألة، وال يمنع من أخذ املال منه، ملا سبق يف املسألة السابعة والثالثني.

وإن علم إمجاالً أن يف ماله حرام(١).



هـذا وجواز أخذ اجلائزة حينئذٍ قد رصح به غري واحد. ولعله داخل يف املتيقن 
مـن معقد اإلمجاع املتقـدم، لغلبة حتقق العلم املذكور يف سـالطني اجلـور، والقتصار 

األصحاب عىل استثناء ما إذا علم حرمته اجلائزة بعينها.
وكيف كان فقد استدل عليه يف املسالك بالنص. واملحتمل فيد بدواً طائفتان:

. لظهور قولهA يف  األوىل: نصوص حلّ جوائز السـلطان املشـار إليها آنفـاً
صحيـح أيب والد املتقدم: «فلك املهنا [احلظ] وعليه الوزر» يف انقالب احلكم يف حق 
آخـذ اجلائـزة، وصريورة املال حالالً لـه واقعاً، وإن كان حراماً يف حـق العامل الذي 

يدفع اجلائزة، ومع انقالب احلكم يف حقه ال أثر للعلم اإلمجايل.
لكـن مقتضـاه حينئذٍ حلّ اجلائزة حتى مع العلم بحرمـة اجلائزة بعينها. مع أن 
، ونفى غري واحد اإلشـكال فيها، كام نفى  كلامت األصحاب رصحية يف احلرمة حينئذٍ
يف مفتاح الكرامة واجلواهر اخلالف فيها. وهو املناسـب ملا تقدم يف املسـألة السادسـة 

والثالثني من النصوص املتضمنة حرمة الرشاء من العامل إذا عرف احلرام بعينه. 
وأمـا احتامل انقالب احلكم يف اجلائزة املجانيـة دون الرشاء فهو بعيد جداً، بل 

األوىل العكس، حلفظ مالية املغصوب مع الرشاء.
فالبـد مـن محل ذلك عـىل احلرمة مـن حيثية كسـب العامل، لكونـه يف مقابل 
العمـل للسـلطان الذي هو حمرم يف نفسـه، ولكونه من األمـوال العامة التي حيرم عىل 
السـلطان وعامله الترصف فيها، كام هو املناسـب لقوله يف السـؤال: «ليس له مكسب 
إال مـن عملهم». وحينئذٍ ال ينهض بانقالب احلكم من حيثية احلرام املعلوم باإلمجال 

املفروض يف املقام، كام لو علم بوجود املغصوب من األموال اخلاصة حتت يده.
نعـم قـد يقال: ال جمـال حلمل مجيـع نصوص اجلوائـز عىل صورة عـدم العلم 
باشـتامل أمـوال املجيز عىل احلـرام، ألن ذلك إن أمكن يف بعـض العامل فهو ال يمكن 
يف كثري منهم، كام ال يمكن يف السـلطان نفسـه، ملا هو املعلوم من حال سالطني اجلور 
من تعدهيم عىل الرعية وأخذهم منهم بال حق، أو أكثر من احلق الذي عليهم بمقتىض 
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سـلطنتهم لـو فـرض رشعيتها. فهي وإن كانت مسـوقة لبيـان انقالب احلكـم واقعاً 
بلحاظ حرمة عمل السـلطان واألموال العامة يف حقه، إال أنه يسـتفاد منها تبعاً عدم 

مانعية العلم اإلمجايل املذكور من الترصف يف اجلائزة.
اللهـم إال أن يقال: إن أريد بذلك اسـتفادة احلليـة الواقعية باإلضافة للمعلوم 
. فال يظن منهم البناء عىل ذلك،  باإلمجال وانقالب حكمه من النصوص املذكورة تبعاً
حيـث ال إشـكال ظاهراً يف حرمة اجلائزة واقعاً لو كانـت يف الواقع من املحرم املعلوم 

باإلمجال، وعدم ارتفاع حرمته الواقعية بدفع السلطان له وإجازته به. 
وإن أريد بذلك اسـتفادة احللية الظاهرية خروجـاً عن مقتىض العلم اإلمجايل. 

فالبد من توجيهه بام يناسب القاعدة. ويأيت الكالم يف ذلك.
الثانيـة: نصـوص جـواز الرشاء مـن العامل، حيـث تقدم الترصيـح يف بعضها 

بجواز الرشاء ما مل يعلم باحلرام بعينه.
لكنـه مبنـي عىل إلغاء خصوصية الـرشاء والتعدي للجائـزة. وهو ال خيلو عن 
إشـكال، إلمكان إمضاء الشـارع األقدس رشاء املغصوب دون هبته، حلفظ ماليته يف 
الرشاء دون اهلبة. مضافاً إىل ما سبق من تعذر محلها عىل حلية املعلوم باإلمجال واقعاً، 
. ومحلها  والسيام مع ظهورها يف احللية الظاهرية بقرينة جعل العلم باحلرمة غاية للحلّ

عىل احللية الظاهرية عىل خالف مقتىض العلم اإلمجايل حيتاج للتوجيه.
هـذا وقـد يظهر من مفتـاح الكرامة االسـتدالل عىل حلية اجلائـزة حينئذٍ بأهنا 

مقتىض قاعدة الصحة يف ترصف اجلائر يف املال وهبته. 
لكن املراد هبا إن كان هو محل فعل املسـلم عىل الصحة يف مقابل تعمد املعصية 
فهـوـ  مـع اختصاصـه باملؤمنـ  ال جمال لـه يف املقام بعد العلم بكونه ظاملـاً معتدياً إما 
يف دفـع مـا دفع أو إبقـاء ما أبقاه حتت يده. مع أنه ال ينفع يف نفوذ ترصفه بنحو يسـوغ 

األخذ منه والبناء عىل ملكية املأخوذ.
وإن كان هـو صحـة دفعه اجلائزة وهبتـه هلا وترتب األثر عـىل ذلك لواجديته 



ـ  من توقف جريان قاعدة  للرشائـط. فـال جمال له، ملا ذكرناه يف حملهـ  وأرشنـا إليه آنفاً
الصحة يف الترصف عىل إحراز سلطنة املترصف، وال جتري مع الشك يف سلطنته، وال 
حيـرز سـلطنة الظامل عىل الترصف فيام ما حتت يده إال اليـد، التي هي يف املقام، مقرونة 

بالعلم اإلمجايل بأهنا عدوانية يف بعض ما حتت يده.
فالعمـدة يف املقام: عدم منجزية العلم اإلمجـايل املذكور، خلروج بعض أطرافه 
عـن االبتالء، وهو ما بقي حتت يده، إما لتعذر الترصف فيه، أو حلرمته بعدم إذنه فيه، 
وذلك يكفي يف سقوط منجزية العلم اإلمجايل، عىل ما حتقق يف حمله من مباحث العلم 

اإلمجايل من األصول.
من دون فرق يف ذلك بني السلطان اجلائر وغريه ممن يبتىل باحلرام، ويعلم إمجاالً 
باشـتامل ما حتت يده عليه، سـواءً كان معذوراً بجهل أو نحوه، أم ال، كالرساق ومن 
يـزاول املعامالت املحرمـة من بيع املحرماتـ  كاخلمر وامليتةـ  واإلجارة عىل األعامل 
املحرمة كاملالهي. فإن العلم اإلمجايل املذكور ال يمنع من التعامل معهم وقبول هبتهم 

ونحومها، ملا سبق.
نعم لو فرض عدم سقوط العلم اإلمجايل عن املنجزية بام سبق تعني االجتناب، 
كـام لـو وهب الظامل أو غريه أمريـن يعلم إمجاالً بحرمة أحدمهـا وغصبيته، أو رخص 
يف املبيـت بإحد الداريـن املعلوم غصبية إحدامها، أو يف أخذ أحد الكيسـني املعلوم 

غصبية أحدمها. من دون فرق يف ذلك بني السلطان اجلائر وعامله وغريهم.
لكـن قد يدعى خصوصية السـلطان وعاملـه يف احللّ حتى مـع العلم اإلمجايل 

املنجز لوجهني:
األول: موثق سـامعة: «سألت أبا عبداهللاA عن رجل أصاب ماالً من عمل 
بنـي أمية، وهو يتصدق منه ويصل منه قرابته، وحيج ليغفر له ما اكتسـب، ويقول: إن 
احلسـنات يذهبن السـيئات. فقال أبو عبداهللاA: إن اخلطيئة ال تكفر اخلطيئة، وإن 
احلسـنة حتـط اخلطيئة، ثم قال: إن كان خلط احلرام حـالالً فاختلطا مجيعاً، فلم يعرف 
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احلرام من احلالل فال بأس»(١).
ويشـكل بـأن مقتىض املوثـق حلية املال يف حق العامل نفسـه واقعـاً، وال يظن 
منهـم البنـاء عىل ذلك. عىل أنه خمتص بام اكتسـبه مـن العمل، الذي حيـرم تبعاً حلرمة 
العمـل وعـدم والية اجلائر، وال يشـمل املال املأخوذ ظلامً خارجـاً عن مقتىض العمل 

الذي هو حمل الكالم.
كام ال يبعد ظهوره يف سـبق العمل وطلـب التوبة واملخرج منه، وحينئذٍ يمكن 
البنـاء عىل حلّ املال بالتوبة برشط االختالط، نظري ما ورد يف الربا(٢)، ومتام الكالم يف 

حمله. واملهم أنه ال ينفع يف ما نحن فيه.
الثاين: التقييد يف بعض نصوص الرشاء املتقدمة بالعلم بحرمة املال بعينه، وهو 

ظاهر يف احللية الظاهرية يف ظرف عدم العلم.
لكنه كالتقييد بذلك يف مجلة من نصوص قاعدة احللّ غري املختصة باجلائر البد 
من تنزيله عىل صورة عدم منجزية العلم اإلمجايل، لوجود املانع منها مما ذكرناه سـابقاً 
، وال  أو غـريه. وال جمال له مـع منجزيته، كيف والزمه جواز املخالفـة القطعية إمجاالً

إشكال يف امتناع ذلك، كام حقق يف حمله من األصول.
(١) حلجيـة يـده عىل متلكـه، أو ثبوت الواليـة له عليه يف فـرض عدم منجزية 

العلم اإلمجايل.
(٢) أما بدون إذنه فال جيوز إذا احتمل كون املال ملكاً له أو حتت واليته رشعاً، 

ألن مقتىض يده عليه كون السلطنة عليه تابعة له وموقوفة عىل إذنه.
وأمـا إذا كان املال من األمـوال العامة فألنه وإن مل تكن له الوالية عليه رشعاً، 

وكذا كل ما كان يف يده جيوز أخذه منه(١) بإذنه(٢)،

(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٤ من أبواب ما يكتسب به حديث:٢.
(٢) راجع وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٥ من أبواب الربا.



إال أن مقتىض احرتام املال االقتصار يف جواز الترصف فيه عىل املتيقن، وهو صورة إذن 
اجلائر، ملا سبق يف املسألة السابعة والثالثني من جواز أخذ األموال املذكورة بإذنه.

نعم بناءً عىل ثبوت والية احلاكم الرشعي عىل املال املذكورـ  إما لعموم واليته، 
أو من باب والية احلسبةـ  يتعني جواز أخذه بإذنه وإن مل يأذن اجلائر. والكالم يف ذلك 

موكول إىل مقام آخر.
(١) ولو إمجاالً بوجه منجز، كام يظهر من ما سبق.

(٢) يعنـي ممن هـو حمرتم املال. وال إشـكال حينئذٍ يف حرمة أخـذه يف اجلملة. 
ملنافاته لسلطنة صاحب املال عىل ماله، فيكون تعدياً عليه. وملا تضمن حرمة الترصف 
يف مال الغري بغري إذنه وطيب نفسـه، كالتوقيع املروي بطريق معترب: «وأما ما سـألت 
عنـه من أمر الضياع التي لناحيتنا: هل جيوز القيام بعامرهتا وأداء اخلراج منها ورصف 
مـا يفضـل من دخلهـا إىل الناحية احتسـاباً لألجـر وتقريباً إليكم، فـال حيل ألحد أن 
يتـرصف يف مال غـريه بغري إذنه فكيـف حيل ذلـك يف مالنـا؟!... »(١)، وصحيح زيد 
الشحام عن أيب عبداهللاA يف حديث: «ان رسول اهللا7 قال: من كانت عنده أمانة 
فليؤدها إىل من ائتمنه عليها، فإنه ال حيل دم امرئ مسـلم وال ماله إال بطيبة نفسه»(٢). 

ونحوه موثق سامعة(٣) وغريه.
نعم قال شـيخنا األعظـمP: «وإن أخذه بنية الردّ كان حسـناً، وكان يف يده 

، الستحباب اإلحسان. أمانة رشعية». ومقتضاه استحباب األخذ حينئذٍ
لكن إن كان املراد بذلك أنه ناوٍ لإلحسان وقاصد له فهو مسلم يف اجلملة. إال 
أن ذلك وحده ال يقتيض اخلروج عن عموم حرمة املال، وال جيعل املال أمانة رشعية، 

(١) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٣ من أبواب األنفال حديث:٦.
(٢) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:١ من أبواب القصاص يف النفس حديث:٣.

(٣) وسائل الشيعة ج:٣ باب:٣ من أبواب مكان املصيل حديث:١.

إال أن يعلم(١) أنه غصب(٢).
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ليخرج به عن عموم الضامن، كام هو ظاهر. ويناسبه ما سبق يف التوقيع الرشيف، فإن 
مفروض السؤال فيه نية اإلحسان.

وإن كان املـراد بذلك أنه حمسـن حقيقة فهو غاية املنع، إذ اإلحسـان إنام يكون 
بالرد الذي قد يرتتب عىل األخذ ويكون متأخراً عنه. عىل أن عموم حسـن اإلحسـان 
ال ينهض بتخصيص عموم حرمة الترصف يف مال الغري بغري إذنه بعد كون اإلحسان 
عنونـاً ثانويـاً للفعـل، حيـث يكـون املورد مـن صغريـات التزاحم الـذي يتعني معه 
ترجيـح احلكـم اإللزامي عىل غريه، وهـو احلرمة يف املقام، نظري ما تقـدم عند الكالم 
يف جـواز الكـذب لإلصالح. كام يناسـبه أيضـاً ما تقـدم يف التوقيع الرشيـف. بل لو 
فـرض عدم رضـا صاحب املال بالتوسـط يف إرجاع ماله إليه، لغـرض ما، خرج عن

. اإلحسان موضوعاً
هذا وما ذكره من أنه مع اإلحسان يكون املال يف يده أمانة رشعية هو املناسب 
ملـا يف التذكـرة. قال يف أول الفصل الثاين من الوديعة: «يشـرتط يف املسـتودع واملودع 
التكليف... فلو أودع الصبي أو املجنون غريه شـيئاً مل جيز له قبوله منهام... ولو خاف 
هالكه فأخذه منهام هلام، نظراً يف مصلحتهام عىل وجه احلسـبة صوناً له، فاألقرب عدم 
﴾». وقريب  بِيلٍ نِنيَ مِن سَ ىلَ املُحسِ ا عَ الضامن، ألنه حمسن إليهام، وقد قال اهللا تعاىل: ﴿مَ

منه ما يف جامع املقاصد.
لكـن سـياق اآليـة الرشيفـة شـاهد بأهنـا أجنبية عـام ذكـره، وظاهـرة يف نفي 
احلـرج واملؤاخذة عىل مـن أد مقـدوره وإن كان دون الواجب. قـال تعاىل: ﴿لَيسَ 
وا  حُ ا نَصَ جٌ إِذَ ـرَ ونَ حَ قُ نفِ ا يُ ونَ مَ ِدُ يـنَ الَ جيَ ىلَ الَّذِ الَ عَ ىلَ املَرىضَ وَ الَ عَ ـاءِ وَ فَ عَ ـىلَ الضُّ عَ
ينَ  ىلَ الَّذِ يلُ عَ ـبِ امَ السَّ ... إِنَّ يـمٌ حِ ورٌ رَ فُ اهللاُ غَ يلٍ وَ ـبِ نيَ مِن سَ ـنِ ىلَ املُحسِ ـا عَ ـولِهِ مَ سُ رَ هللاِ وَ

.(١)﴾... اءُ م أَغنِيَ هُ نُونَكَ وَ أذِ يَستَ
بـل ذكـر يف اجلواهـر يف املسـألة املذكورة أن نفي السـبيل عىل املحسـن إنام هو 

(١) سورة التوبة آية:٩١، ٩٣.



بالنسـبة إىل مـا فعله من اإلحسـان، فليس لـه االعرتاض عليه يف ذلـك. وإن كان هو 
خالف ظاهر اآلية الرشيفة، وظاهرها ما ذكرنا.

وكيف كان فقد قرب يف اجلواهر أن احلسـبة واإلحسـان جيـوزان اإلقدام عىل 
أخـذ ملك الغري، وال يرفعان الضامن الذي هو من سـنخ احلكم الوضعي، وليس من 

سنخ العقوبة.
لكنـه قد يشـكل بأنه ال إطـالق لضامن اليد، فـإن النبوي املشـهور: «عىل اليد 
مـا أخـذت حتى تؤديه» مل يـرو من طرقنا، وإنـام هو عامي رواه احلسـن البرصي عن
. والظاهر أنه  سـمرة بـن جندب عن النبـي7(١). نعم روي يف عـوايل الآليل مرسـالً

مأخوذ منهم.
ومل يتضـح اعتـامد قدمـاء األصحـاب عليـه بعد عـدم ذكره يف كتـب احلديث 
عندهـم. غايـة األمر أنه ذكر يف بعـض كتب الفقه التي تتعرض ألخبـار العامة جماراة 
هلم عند التعرض ألقواهلم وأدلتهم، أو ملوافقتها للمرتكزات الرشعية أو العقالئية أو 
غريهـا من األدلة وتأييدها هلا. ولو فرض اسـتدالل بعضهم بـه فلعله غفلة عن حاله 
بسـبب مطابقته للمرتكزات أو نحوها. وإال فمـن البعيد جداً إطالع األصحاب عىل 
قرائن لوجب الوثوق بالصدور مع مثل هذا السند املثبت يف كتب العامة. ويأيت بعض 

الكالم يف احلديث يف املسألة الثالثة عرشة من فصل رشوط العقد.
ولو فرض هنوض احلديث باالسـتدالل فمن القريب اختصاصه باألخذ بغري 
حق، ال ملا عن بعض األعاظمP من اعتبار التعدي يف مفهوم األخذ، إذ ال إشكال 
يف عمومه عرفاً لصورة األخذ بحق، بل النرصاف احلديث تبعاً للمرتكزات العقالئية 

للمأخوذ بغري حق.
وإال فمن البعيد جداً عمومه، مع وضوح عدم الضامن يف األمانات ـ كالوديعة 
والعاريـة ومال املضاربة ـ ومثل العني املســتأجرة واملرهونة وغريمها، مما يؤخذ بحق 

(١) سنن البيهقي ج:٦ ص:٩٠ من أبواب كتاب العارية ، وكنز العامل ج:٥ ص:٢٥٧.
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وإن مل ينـو املالك تسـليمه عند إجـراء العقد، ومثل ما يؤخذ مـن دون إذن املالك مع 
إحراز رضاه وطيب نفسـه لو علم بأخذه، وما يقع يف اليد تبعاً لليد املسـتأمنة، كودائع 
امليـت يف حـق ورثتـه ونحوهم ممن يسـتويل عىل ما حتت يـده خلفاً له وغـري ذلك. إذ 
االلتـزام بالتخصيص يف مجيع ذلـك من العموم املذكور صعب جـداً، والتزام قصور 
. ولذا كان ظاهر املشـهور املفروغية عن  عموم الضامن عنه من أول األمر أقرب عرفاً

عدم الضامن يف مجيع ذلك مما يعد عندهم أمانة مالكية أو رشعية.
ومن ثم كان الظاهر عدم الضامن يف فرض جواز أخذ مال الغري رشعاً من باب 
احلسبة أو غريها حتى لو مل يتم االستدالل بآية نفي السبيل املتقدمة عىل عدم الضامن، 

كام سبق.
فالعمدة يف وجه الضامن ما سبق من عدم كفاية اإلحسان املدعى يف جواز أخذ 

املال، ليتجه من أجله عدم الضامن.
نعم سـبق منا يف املسـألة الثالثة من فصل واجبات حال التخيل وحمرماته جواز 
الترصف يف ملك الغري مع إحراز رضا املالك التقديري وطيب نفسه، بحيث لو التفت 
ذِن يف الترصف، وهو املعرب عنه يف بعض كلامهتم بإذن الفحو. ألن مقتىض اجلمع  ألَ
بني النصوص السـابقة االكتفاء به والسـرية. بل الظاهر عدم اإلشـكال بينهم يف عدم 

ضامن األعيان واملنافع معه بضامن اإلتالف، فضالً عن ضامن اليد.
وحينئذٍ إذا أحرز رضا املالك بأخذ املال بنية إرجاعه إليه أو مطلقاً جاز له أخذه، 
 Pوال ضامن عليه لو كان إحرازه مطابقاً للواقع. ولعل ما سبق من شيخنا األعظم
من حسـن األخذ بنية الرد ناشـئ من غلبة إحراز رضا املالك بذلك، فيكون إحسـاناً

يف حقه.
بل ذكر بعض مشاخيناP أنه يكون حينئذٍ أمانة مالكية. وإن كان ذلك يف غاية 
املنع، لعدم قصد املالك االسـتئامن بعد غفلته عن احلال. وجمرد طيب نفسـه التقديري 

إنام يقتيض حلّ األخذ والترصف، وهو أعم من االستئامن. 



غايـة األمـر أن يكـون أمانـة رشعيـة إذا مل حيـرز رضـا املالـك بالتـرصف فيه 
واسـتهالكه. فـال يكون مضموناً بضـامن اليد، ال من جهة قصد الرد الذي هو املنشـأ 
لإلحسـان املدعـى يف املقـام، ملا سـبق من عـدم كفاية اإلحسـان يف رفـع الضامن، بل 
ألن جـواز األخذ بسـبب طيـب نفس املالك التقديـري يوجب قصـور أدلة الضامن،

كام ذكرنا.
أمـا إذا مل يطابـق إحـرازه الواقع، وصـادف رضا املالك بأخـذه فاملتعني حرمة 
أخذه واقعاً، لعدم املسوغ له، وكونه مضموناً بضامن اليد، بعد ما سبق من عدم كفاية 

قصد اإلحسان يف رفع الضامن.
وأظهر من ذلك ما إذا أحرز قبل األخذ عدم رضا املالك به، لنهيه عنه رصحياً، 
، فال جمال لقصده.  أو للعلم بعدم رضاه به لو استؤذن فيه. لعدم صدق اإلحسان حينئذٍ
ولو فرض قصده العتقاد صالح املالك بأخذه وإن مل يرض به، فهو ال يصلح مسوغاً 

لألخذ مع عدم رضا املالك به، كام يظهر مما سبق.
أما لو شـك يف رضا املالك فمقتىض استصحاب عدم رضاه وعدم طيب نفسه 
حرمة األخذ. لكن اسـتوضح بعض مشاخيناP جواز األخذ بنية الرد، لكونه عدالً 
. ويظهـر ضعفه مما سـبق، إذ كيف يكون عدالً وإحسـاناً بعـد كون مقتىض  وإحسـاناً
االسـتصحاب كونه تعدياً عىل املالك بالترصف يف ماله بغري إذنه وبدون طيب نفسـه، 

الذي تقدم يف التوقيع الرشيف وبقية النصوص حرمته؟!.
وأما ما ذكره من اختصاص التوقيع بالترصف باملال الذي هو عبارة عن تقليبه 
والتقلـب فيـه، وال يصدق عىل جمرد األخذ بنية الرد. ولـو فرض صدقه عليه لغة فهو 
. كام أن ما دلّ من النصوص املتقدمة عىل حرمة املال من دون طيب  منرصف عنه عرفاً
نفس املالك خمتص بمنافع املال التي تعود للمترصف من األكل والرشب والبيع واهلبة 

ونحوها، وال يشمل األخذ بنية الرد، ألنه من املنافع العائدة للاملك دون املترصف. 
فهـو يف غاية املنع، فإن أخذ املال واالسـتيالء عليـه من أوضح أنحاء الترصف 
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الذي تضمنه التوقيع الرشيف. وجمرد كونه بنية الرد للاملك واإلحسان إليه ال خيرجه 
عن كونه ترصفاً فيه، ولذا كان مورد التوقيع هو الترصف بنية اإلحسان للاملك.

كـام أن نصـوص حرمـة املـال من دون طيـب نفـس املالك تقتـيض حرمة كل 
ترصف مناف لسـلطنة املالك عىل املال، وهو يشـمل أخذ املال، بل هو أشد من حبس 
املـال الذي هو مورد تلك النصوص، حيث تضمنت الردع عن حبس األمانة. وجمرد 
كونه بنية اإلحسان للاملك ال يوجب قصور النصوص عنه بعد أن كان من حق املالك 

املنع منه.
وإن شـئت قلت: إن كان منشـأ قصور النصوص عن األخـذ بنية الرد للاملك 
هو عدم كون األخذ بنفسه ترصفاً معتداً به. فهو يف غاية املنع، بل هو أشد من احلبس 
الـذي تضمنـت نصـوص حرمة املـال املنع منـه. وإن كان هو عود نفعـه للاملك دون 
اآلخذ. فهو ممنوع أيضاً ملا تقدم، كام أنه ال يناسب التوقيع الرشيف الذي مورده ذلك. 
بل السؤال فيه شاهد بعدم وضوح جواز الترصف لصالح املالك مع الشك يف رضاه، 

ولذا احتاج للسؤال عنه.
عـىل أن الزم الثاين قصور النصوص عـن األخذ بنية الرد مع العلم بعدم رضا 
املالك، والزم األول قصورها عنه وعن األخذ ال بنية الرد أيضاً، وال يظن بأحد البناء 
عىل ذلك. بل رصح هوP بكوهنام من الترصف يف مال الغري بغري إذنه. فالحظ كالمه.
واحلاصـل: أنه ال ينبغي التوقـف يف عدم جواز أخذ املال من دون إحراز رضا 

املالك ولو مع نية الرد، ويف أن األخذ معه موجب للضامن، ألنه بال حق.
نعـم لو صـادف رضا املالـك واقعاً كان حـالالً واقعاً، غري موجـب للضامن، 

عكس ما تقدم يف صورة إحراز رضا املالك خطأ.
ومن ثم قد يشكل البناء عىل جواز األخذ فيام يكثر االبتالء به يف هذه العصور 
مـن أموال احلكومات القائمة يف بالد اإلسـالم مـن دون أن تبتني عىل دعو الوالية 
العامـة إذا كان املـال املأخـوذ مسـبوقاً بملك مسـلم، حيث تقدم يف املسـألة السـابعة 



والثالثني اإلشكال يف إمضاء ترصفها وترتيب آثار امللكية عىل ما حتت يدها، خصوصاً 
إذا مل تأخذ األموال من الرعية بالعناوين الرشعية ـ من الزكاة واخلراج ونحومها ـ بل 
بعناويـن أخر، تبعاً للقوانـني الوضعية، حيث مل يثبت إمضـاء ترصفها رشعاً واحلكم 

بملكيتها ملا تأخذه.
بـل يتعـني البناء عـىل بقائه عىل ملكية املأخـوذ منه، ومع اجلهل بـه يكون املال 
جمهـول املالـك، وحيـث كان املالـك حمرتم املـال ولو ظاهـراً، ألنه يف بالد اإلسـالم، 
فيشكل أخذه بناءً عىل ما سبق آنفاً من عدم جواز أخذ املال املغصوب من دون إحراز 

رضا صاحبه.
نعـم قد هيون األمر مع العلـم بأن صاحب املال من املخالفني. ألن الظاهر من 
حـال املخالفني البناء عىل ملكية الدول املذكورة وإمضاء معامالهتا، فيجوز للمؤمنني 
ترتيـب آثار ذلـك فيام تأخذه هـذه الدول من أمواهلـم، لقاعدة اإللـزام، خروجاً عن 
عموم عاصمية اإلسالم. أما مع الشك فاستصحاب عدم تدين صاحب املال بمذهب 

املخالفني حيرز عدم خروجه عن عموم عاصمية اإلسالم.
وأظهـر من ذلك ما إذا علم بسـبق يد املؤمن عىل املـال، حيث يكون مقتضاها 
ملكيتـه للـامل وعدم جواز الترصف فيه بغري إذنـه. إال أن حيرز رضا املالك بأخذ املال 

، كام سبق.  وطيب نفسه بذلك لو التفت له فيجوز أخذه حينئذٍ
نعـم ال يكفـي إحـراز رضـاه من أجل غفلتـه عن كونـه مالكاً، وختيلـه ملكية 
الدولة، فال يرضه الترصف فيه. فإن الرضا حينئذٍ ال حيل للغري الترصف، البتنائه عىل 

اخلطأ يف تشخيص احلال، نظري املقبوض بالعقد الفاسد.
بل البد من إحراز رضاه لو التفت لكونه مالكاً إما حباً يف التسهيل عىل الناس 
بعـد قصـور يده عـن االنتفاع باملال بسـبب أخذ الدولة لـه، خصوصاً إذا مل يرَ نفسـه 

. مغبوناً، ألنه قد دفع املال للدولة بطيب نفسه من أجل أمر حمبوب له، ال إكراهاً
وإمـا ألنـه بعد تعذر رجـوع املال لـه وانتفاعه بـه يف مصاحلـه الدنيوية يرىض 
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بأخذه وإجراء حكم جمهول املالك عليه بالتصدق به عنه، ملا فيه من الفائدة األخروية 
له بالتصدق به وبتسهيل أمور الناس.

لكن إحـراز الرضا بأحد الوجهني املذكورين صعب جـداً مع اجلهل باملالك، 
الختالف الناس يف األذواق والسـاليق، وسـهولة اجلانب ووعورته، ويف اسـتيعاب 
األمـور ووزهنا بميزاهنـا، فكيف يمكن مع ذلك القطع برضـا املالك التقديري وحلّ 

املشكلة بذلك؟!.
نعم كثرة االبتالء باألموال املذكورة تستلزم اضطراب أمر املؤمنني بتجنبها، بل 
اختالل نظامهم، بالنحو الذي يعلم بعدم رضا الشارع األقدس به، كام يناسبه إمضاء 
معاملة سـالطني اجلور، وحتليل اخلمس واألنفال للشـيعة، وجواز إلزامهم املخالفني 
بأحكامهم، وغري ذلك مما يشهد اهتامم الشارع األقدس بالتخفيف عىل املؤمنني ونظم 

أمرهم عند عدم ظهور دولة احلق.
وذلـك موجـب للعلم بجـواز أخذ األمـوال املذكـورة إما مع إمضـاء معاملة 
الدولـة، أو مـع إجراء حكـم جمهول املالـك عىل املـال، رعاية للاملـك يف إيصال نفع 
معاملـة ماله له بالتصدق به عنه، وحلّ مشـاكل املؤمنني بـه. والالزم مع الدوران بني 
 ، األمريـن البنـاء عىل الثاين، اقتصـاراً يف اخلروج عن القاعدة عىل مـا هو املتيقن عمالً

وهو جواز أخذ املال ال غري.
وإن كان الالزم مع ذلك االحتياط بعدم اخلروج عن مقتىض القوانني الوضعية 
فيام إذا اسـتلزم اخلروج عنهـا اإلرضار باملؤمنني، لقوة احتامل إمضاء مقتىض القوانني 
املذكـورة يف هـذا احلـال رفقاً باملؤمنني، ورعايـة هلم. وإن كان األمـر بعد ال خيلو عن 

إشكال. واهللا سبحانه وتعاىل العامل بحقيقة احلال.
نعم لو تم جواز أخذ األموال املذكورة من أجل نظم أمر املؤمنني ففي سـقوط 
الضـامن معه إشـكال، ألن املتيقن مما سـبق يف سـقوط الضامن مع جـواز األخذ ما إذا 
ابتنـى جوازه عىل إذن املالك ورضاه، أو عىل حكم الشـارع باجلواز تعبداً، دون ما إذا 



كان من أجل اإلرفاق باآلخذ، كام لو خاف عىل نفسـه اهلالك من الربد، فجاز له أخذ 
غطاء الغري والتدثر به من غري إذنه. فإن عدم الضامن حينئذٍ ال خيلو عن إشكال، لقضاء 

املرتكزات بالضامن، كإطالق حديث «عىل اليد...» بناءً عىل هنوضه باالستدالل.
هذا وقد يسـتفاد جواز األخذ رشعاً يف املقـام من النصوص الواردة يف جمهول 
املالك التي يأيت التعرض هلا إن شاء اهللا تعاىل، حيث ال يبعد ظهورها يف املفروغية عن 
جواز أخذ املال واالستيالء عليه من أجل حفظه وإجراء وظيفة جمهول املالك فيه. كام 
جيوز متكني الغري منه بالنحو غري املنايف إلجراء الوظيفة املذكورة، إذ ال إشـكال يف أن 
من يأخذه ال يمتنع من متكني متعلقيه من أوالده وخدمه منه، فإن ذلك يناسب جواز 

الترصف يف جمهول املالك. ويؤيده نصوص اللقطة. 
وعـىل ذلـك فالتفصيل املتقدم بني إحـراز رضا املالك وعدمـه خمتص بام يعلم 
مالكه بعينه أو بوجه حمصور، وال جيري يف جمهول املالك، ليتوجه اإلشـكال يف أموال 

الدولة املذكورة.
(١) بال إشكال ظاهر، فإن حبس املال عن ملكه مناف لسلطنته عليه، وحلرمة 
. صاحب املال، كام تضمنه صحيح زيد الشحام وغريه من النصوص املشار إليها آنفاً

إنام الكالم يف أن الواجب هو إيصاله للاملك وتسليمه له أو يكفي متكني املالك 
منه، بإعالمه به، وعدم حبسه عنه.

ا﴾(١)  انَاتِ إِىلَ أَهلِهَ مَ وا األَ دُّ ؤَ م أَن تُ كُ رُ قد يدعى األول لقوله تعاىل: ﴿إِنَّ اهللا يَأمُ
ولألمر باألداء يف صحيح زيد الشحام وموثق سامعة وغريمها مما سبقت اإلشارة إليه.
لكنه ال يناسـب تعليل األمر باألداء يف األحاديث املذكورة بحرمة مال املسـلم 
وعـدم حلـه إال بطيب نفسـه، ألن حرمة املال ارتكازاً إنام تقتـيض حرمة التعدي عليه 

(١) سورة النساء آية:٦.

فلو أخذ منه حينئذٍ وجب رده إىل مالكه إن عرف بعينه(١)،
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وحبسه عىل خالف مقتىض سلطنة صاحبه عليه، ال وجوب أدائه إليه زائداَ عىل ذلك، 
ولـذا لو طلب املودع من الودعي محل األمانة إليه وإيصاهلا له ومل يكتف بتمكينه منها 
ذمـه العقـالء، كام نبّه له بعض مشـاخيناP. فمن القريب جداً محـل األمر باألداء يف 

األدلة املتقدمة عىل الكناية عن عدم حبس املال للاملك ووجوب متكينه منه. 
إال أن حيتف العقد املوجب لألمانة بقرينة عامة أو خاصة تقتيض إرجاع العني 
للاملك، كام هو غري بعيد يف العارية والعني املستأجرة واملرهونة ونحوها مما يؤخذ لصالح 
اآلخذ، حيث ال يبعد ابتناء العقد فيها ارتكازاً عىل لزوم إرجاع العني للاملك عند انتهاء 
املـدة أو حصول الفسـخ، وعدم االكتفـاء بتمكينه منها، إال بقرينـة خمرجة عن ذلك.

هـذا كلـه يف الوجوب التكليفـي. وأما ارتفـاع الضامن لو كانـت اليد مضمنة 
فالظاهـر كونـه مرشوطـاً باألداء وتسـليم العـني، تبعـاً للمرتكـزات العقالئية، وهو 

مقتىض اجلمود عىل النبوي املتقدم لو كان ينهض باالستدالل.
نعـم لو امتنـع املالك من قبض مالـه مل يبعد االكتفاء بإيصاله لـه والتخلية بينه 
وبينـه. إال أن يكون الضامن قـد نقله عن حمله فال يبعد حينئذٍ وجوب إرجاعه إليه لو 

. فالحظ.  طلب املالك ذلك، لكون ذلك مضموناً عرفاً
كـام أنه لو رجـع امتناعه عن قبض املـال إىل اإلذن للغاصـب يف حفظه انقلب 
أمانـة يف يده وسـقط الضامن. نعـم للغاصب االمتنـاع من ذلك والتخليـة بينه وبينه،

كام سبق.
(١) تقـرر يف حملـه مـن مباحـث العلم اإلمجـايل بالتكليـف أن املعيـار يف عدم 
االنحصـار بلوغ كثـرة األطراف حداً يوجـب خروج بعض األطـراف عن االبتالء، 

لسقوط العلم اإلمجايل عن املنجزية بذلك حتى مع انحصار األطراف. 
وال جمـال لذلـك يف املقام، ألن وظيفة جمهـول املالك حكم تعبـدي يبتني عىل 

اسـرتضاؤهم أمكـن  فـإن  حمصـورة(١)  مجاعـة  بـني  وتـردد  جهـل  فـإن 



، فضالً عن  قصور سـلطنة املالك، فيمكن جعله رشعاً حتى مع معرفة املالك تفصيالً
اشـتباهه بوجـه حمصور، وليـس الوجه يف خروج الشـبهة املحصـورة إال قصور أدلة 
الوظيفـة املذكـورة عنها. وحينئذٍ يكـون حتديدها تابعاً للنظر يف تلـك األدلة، وهو مما 

يأيت عند الكالم يف الشبهة غري املحصورة إن شاء اهللا تعاىل.
(١) عمـالً بمقتىض العلم اإلمجـايل بوجوب إيصال املال إىل أحدهم واخلروج 
عن مقتىض األمانة أو الضامن معهم. ومقتىض إطالقه وجوب االسـرتضاء لو توقف 

عىل بذل العني ألحدهم والبدل ـ من املثل أو القيمة ـ للباقي.
لكـن يف اجلواهـر: «وإن جهله بعينه وكان بني حمصوريـن ختلص منهم بصلح 
ونحوه». وقد يظهر منه عدم وجوب بذل ما زاد عىل العني. والظاهر أنه مراد سـيدنا 
املصنفP، ألن مرشوعية القرعة عنده يف تعني املالك يناسب عدم تكليفه بالبدل. 

ويأيت إن شاء اهللا تعاىل متام الكالم يف ذلك.
(٢) ملا ذكرهP يف املسـألة الثالثة واألربعني من فصل ما حيرم باملصاهرة من 
كتاب النكاح من املستمسـك من عموم: ان القرعة لكل أمر مشـكل. ووافقه يف ذلك 
بعض مشـاخيناP يف املسألة اخلامسـة واألربعني من فصل القسمة من مباين تكملة 
املنهاج. وسبقهام يف الرجوع للقرعة يف جامع املقاصد وكشف اللثام واجلواهر. وإن مل 
أعثر عاجالً عىل من قو الرجوع إليها عمالً بالعموم املذكور قبل صاحب اجلواهر، 

مع ترصحيه يف بعض املواضع بعدم العثور عىل موافق يف البناء عىل القرعة.
نعم رصح يف القواعد ويف كشف اللثام بالرجوع إليها يف بعض فروع الشك يف 

مقدار املهر. كام احتمل الرجوع إليها يف غري واحد من الفروع يف التذكرة والقواعد.
وكيف كان فاملراد باملشكل إن كان هو املجهول فقد ورد بذلك معترب حممد بن 
حكيم: «سألت أبا احلسنA عن يشء، فقال: كل جمهول ففيه القرعة. قلت له: إن 

وجب(١)، وإال رجع يف تعني مالكه إىل القرعة(٢).
دليل القرعة وعمومه.............................................................................. ٣٨٣
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القرعة ختطئ وتصيب. قال: كلام حكم اهللا به فليس بمخطئ»(١).
وهـو وإن كان شـامالً ملا نحن فيـه، إال أن عمومه لكل جمهـول موجب لكثرة 
ختصيصـه. لوجـوب اخلروج عنه يف مجيع موارد األصـول الرشعية، ألهنا أخص منه، 
ويف الشبهات احلكمية من موارد األصول العقلية، لتساملهم عىل عدم الرجوع للقرعة 
يف الشبهات احلكمية، ويف كثري من موارد االشتباه األخر، كاحلكم بالتنصيف يف موارد 
التداعـي، وتنـازع الزوجني يف متـاع البيت، ويف درهـم الودعي، وفام لـو أقر الرجل 
ألحـد رجلني بامل ومل يعينه، ويف مرياث اخلنثى املشـكل، ونظريه احلكم بتوزيع الدية 
عىل أهل احلي والقرية عند اشتباه القاتل فيهم. وكاحلكم بوجه آخر يف مرياث الغرقى 
واملهدوم عليهم، ويف اشـتباه القبلة، وباالحتياط يف مـوارد العلم اإلمجايل بالتكليف، 
عـىل ما هو املعروف من مذهب األصحاب ووردت به النصوص يف بعض املوارد... 

إىل غري ذلك مما دلت األدلة عىل عدم الرجوع فيه للقرعة.
وذلك يمنع من التعويل عليه، حيث يكشـف عن احتفافه بام يمنع من ظهوره 
يف العمـوم وجيعلـه بحكم املجمل. ولذا مل يكن بنـاء األصحاب عىل الرجوع للعموم 
املذكـور، وال للقرعـة إال بدليـل خاص. وإن ذكـر الرجوع إليها احتـامالً أو جزماً يف 

كلامت بعض املتأخرين يف بعض موارد التحري وعدم ورود املخرج الرشعي.
وأشـكل مـن ذلـك االسـتدالل بصحيـح سـيابة وإبراهيـم بن عمـر عن أيب 
عبـداهللاA: «يف رجـل قـال: أول مملوك أملكه فهـو حر، فورث ثالثـة. قال: يقرع 
بينهـم، فمـن أصابـه القرعـة اعتـق. قـال: والقرعـة سـنة»(٢). بدعـو: أن تعليـل 
اإلرجـاع للقرعة يف مورد الصحيح بأن القرعة سـنة يقتيض عموم الرجوع للقرعة يف

سائر املوارد.
إذ فيه: أنه ال يظهر من الصحيح سـوق ذلك مسـاق التعليل، بل جمرد بيان أن 
القرعة سنة وهلا أصل يف الترشيع بنحو القضية املهملة. عىل أنه لو فرض سوق الفقرة 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:١٣ من أبواب كيفية احلكم وأحكام الدعو حديث:١١، ٢.



املذكورة للتعليل فال جمال الستفادة العموم منها، ألن مقتىض حذف التعليق عمومها 
لكل مورد، فتكون أعم من معترب حممد بن حكيم الذي سـبق أن كثرة التخصيص فيه 

جتعله بحكم املجمل.
وإن كان املراد باملشـكل ما يلزم العمل فيه بالوظيفة الرشعية أو العقلية بعض 
املشـاكل كلـزوم الرضر مـن االحتيـاط يف املقام وغـريه. ولعله إليه يرجـع ما يف آخر 
مبحث االستصحاب من حقائق األصول من أن الظاهر من املشكل ما يصعب حله. 
فالعموم املذكور وإن مل يكن بتلك السـعة التي يلزم معها كثرة التخصيص. إال أنه ال 
شـاهد لعموم الرجوع للقرعة يف ذلك إال ما عن دعائم اإلسـالم: «عن أمري املؤمنني 
وأيب جعفر وأيب عبداهللاG أهنم أوجبوا احلكم بالقرعة فيام أشكل»(١)، وما يف جامع 

املقاصد: «وقد ورد عنهمG: يف كل أمر مشكل القرعة»(٢). 
لكنه ـ مع إرساله ـ يقرب أن يكون منقوالً باملعنى املتحصل حلاكيه من جمموع 
نصـوص القرعة، حيث مل نعثر عىل املضمون املذكور فيام بأيدنا من النصوص الواردة 

 .Gعنهم
عـىل أن مـن القريب كـون املراد باإلشـكال يف النص املذكور هـو اجلهل، فإن 
إشكال األمر لغة هو التباسه، وإرادة لزوم بعض املشاكل منه مل نعثر عاجالً عىل أصل 

له يف اللغة، وإنام ورد يف االستعامالت املتأخرة.
هذا وقد قال سـيدنا املصنفP يف املسـألة املذكورة بعـد التعرض إلطالق 
دليـل القرعة: «نعم ليس بناء األصحاب عىل العمل به يف موارد االحتياط، كالشـبهة 
املحصـورة. لكـن ذلك إذا مل يلـزم منه حمذور، واملفروض لزومـه. وقد ورد يف بعض 
نصوص القرعة ما تضمن مرشوعيتها فيمن نزا عىل شـاة يف قطيع غنم وقد اشـتبهت 

بغريها. واملقام نظريه يف لزوم الرضر من االحتياط». 

(١) مستدرك الوسائل ج:١٨ باب:١٣ من أبواب كيفية احلكم وأحكام الدعو حديث:١.
(٢) جامع املقاصد ج:١٢ ص:٤٧٠ـ٤٧١.
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فإن كان مراده بذلك االستدالل بالنص املذكور، وهو صحيح حممد بن عيسى 
عن الرجلA: «أنه سئل عن رجل نظر إىل راعٍ نزا عىل شاة. قال: إن عرفها ذبحها 
وأحرقها، وإن مل يعرفها قسـمها نصفني أبداً حتى يقع السهم هبا، فتذبح وحترق، وقد 

نجت سائرها»(١).
فمن الظاهر أن هذا النص خاص بمورده، وال ينهض ببيان قاعدة كلية تنفع يف 
غريه، كام ال ينهض بتفسـري عموم معترب حممد بن حكيم بام يناسب القاعدة املذكورة. 
والسـيام مع تفريق النصوص يف حلّ املشـكلة بـني املوارد املتشـاهبة، فقد حكمت يف 
اخلنثى املشـكل بالتنصيف ـ كام سـبق ـ ويف املمسـوح بالقرعة، كام حكمت يف اشتباه 

الشاة املوطوءة بالقرعة ومل حتكم هبا يف اشتباه القاتل، بل بالتوزيع، كام سبق.
كـام أن بعـض نصـوص القرعـة مل حتكـم هبا بلحـاظ مجيـع األحـكام، بل مع 
 Aاالحتيـاط والتحفـظ يف اجلملـة، ففي معترب احلسـني بن املختار عـن أيب عبداهللا
، واآلخر مملوك لصاحبه، ومل  يف بيـت سـقط عىل قوم فبقي منهم صبيان، أحدمها حـرّ
يعرف احلر من العبد، قالA يف مجلة حديث: «يقرع بينهام، فمن أصابته القرعة فهو 
، ويعتق هذا فيجعل موىل هذا»(٢)، ونحوه مرسـل حريز أو صحيحه(٣). فإن عتق  احلرّ
... إىل غري ذلك. اآلخر احتياط الحتامل احلرية، لعدم هنوض القرعة بنفيه نفياً قاطعاً

فإن ذلك يناسـب كون الرجـوع للقرعة يف املوارد املختلفـة تعبدياً خلصوصية 
فيها، ال لعموم مرجعية القرعة، ومع ذلك كيف يمكن إلغاء خصوصية مورد صحيح 

حممد بن عيسى وفهم القاعدة العامة منه؟!.
وإن كان مـرادهP بذلـك أن العموم املذكور ملا مل يمكن العمل به عىل ما هو 
عليـه، لعدم بناء األصحاب عىل ذلـك، يتعني االقتصار يف العمل به عىل مورد رجوع 

األصحاب إليه، وهو مورد لزوم حمذور من االحتياط، كالرضر يف مورد كالمه.

(١) وسائل الشيعة ج:١٦ باب:٣٠ من أبواب األطعمة املحرمة حديث:١.
(٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:١٣ من أبواب كيفية احلكم وأحكام الدعو حديث:٧، ٩.



فهو يناسـب ما ذكره املحقق اخلراسـاينP يف أواخر مبحث االسـتصحاب 
عند التعرض للقرعة، حيث قال: «مضافاً إىل وهن دليلها بكثرة ختصيصه، حتى صار 
العمـل بـه يف مورد حمتاجاً إىل اجلـرب بعمل املعظم، كام قيل». وربـام يظهر من بعضهم 
ذلك يف بعض العمومات األخر، كعموم قاعدة امليسور، وأنه يقترص يف العمل به عىل 

مورد عمل األصحاب.
لكنه غري ظاهر. إذ مع ضعف سند العموم يكون عمل األصحاب به يف غالب 
املـوارد جابراً للسـند، ومع انجبار السـند به يتعني حجية العمـوم وعدم اخلروج عنه 
إال بدليل. ومع متامية سـند العموم يكون هجر األصحاب له يف أكثر موارده كاشـفاً 
عـن خلل فيه من حيثية الظهور أو اجلهة، وال جمال مع ذلك حلجيته يف بقية املوارد إال 
بقرينة كاشـفة عن اختصاصه هبا، بحيث تكون مفرسة للعموم املذكور وشـارحة له، 

وال جمال لتحصيلها يف املقام بعد ما سبق.
هـذا وقد يسـتدل للعموم بصحيح أيب بصري عـن أيب جعفرA: «قال: بعث 
A إىل اليمن، فقال له حني قدم: حدثني بأعجب ما ورد عليك.  رسول اهللا7 علياً
فقال: يا رسـول اهللا7 أتاين قـوم قد تبايعوا جارية، فوطأهـا مجيعهم يف طهر واحد، 
فولدت غالماً، فاحتجوا فيه كلهم يدعيه، فأسهمت بينهم، فجعلته للذي خرج سهمه 
وضمنتـه نصيبهم. فقال رسـول اهللا7: ليس من قوم تقارعـوا ثم فوضوا أمرهم إىل 

اهللا إال خرج سهم املحق»(١).
بدعـو: أن ذكـر التفويـض إىل اهللا تعاىل فيـه ظاهر يف أن الرجـوع للقرعة يف 
ظـرف االحتيـاج إىل حكمه، لعدم حكم له يف الواقعة، فيقرص عن مجيع موارد الطرق 
واألصـول الرشعيـة، وحينئـذٍ ال يلـزم كثـرة التخصيص فيـه بالنحو املسـقط له عن 
احلجية، لكون أدلة الطرق واألصول املذكورة حينئذٍ واردة عىل دليل القرعة من دون 

أن تكون خمصصة له.
(١) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:١٣ من أبواب كيفية احلكم وأحكام الدعو حديث:٦.
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كـام أن كالم النبـي7 وإن مل يكـن ظاهـراً يف نفسـه يف اإللـزام بالرجـوع إىل 
القرعـة، إال أن وروده مـورد اإلمضاء ملا فعله أمـري املؤمننيA من الرجوع للقرعة 
يف الواقعة، الظاهر اسـتقاللهA بذلك وعدم اسـتئذانه مـن املتنازعني فيه، يوجب 
ظهور كالم النبي7 يف إلزام اخلصوم هبا ولو لقيام احلاكم مقامهم من دون أن حيتاج 
الستئذاهنم. كام ذكرنا ذلك كله يف أواخر الكالم يف وجوب املوافقة القطعية من كتابنا 

(املحكم يف األصول).
لكنـه لو تـم إنام يقتيض جواز رجوع احلاكم للقرعة عند تنازع أطراف الشـبهة 
يف املقـام ورجوعهم له. وال ينهـض بإثبات عموم الرجوع للقرعـة مع امتناعهم عن 
التصالـح ونحوه مـن دون تنازع بينهم، بحيث يرجع هلا من بيـده املال من دون رضا 

منهم.
: بأن ظاهر  عـىل أن تقريب داللتـه عىل املطلوب بالوجـه املتقدم يشـكل: أوالً
الصحيـح أن تفويـض املتنازعـني أمرهم هللا تعاىل سـبب يف تسـديد القرعـة ومطابقة 
حكمها للحق. ولعله لبيان أهنا لو وقعت بدونه، بل ملجرد حلّ النزاع، مل يؤمن عليها 

من اخلطأ. من دون أن يشعر بفرض عدم احلكم هللا تعاىل يف الواقعة. 
 Aفهو نظري ما يف صحيح منصور بن حازم: «سأل بعض أصحابنا أبا عبداهللا
عن مسألة فقال: هذه خترج يف القرعة: ثم قال: فأي قضية أعدل من القرعة إذا فوضوا 

.(١)«﴾ نيَ ضِ نَ املُدحَ انَ مِ كَ مَ فَ اهَ سَ أمرهم إىل اهللا عز وجل. أليس اهللا يقول: ﴿فَ
: ال يظهـر مـن الصحيـح ورود كالم النبـي7 إلمضـاء مـا فعله أمري  وثانيـاً
املؤمنني (صلوات اهللا تعاىل عليه)، إذ ال أشـعار فيه باحتياج ما فعله لإلمضاء. وكيف 
حيتـاج له وهو مرسـل من قبله7، وقـد ورد أنه دعا له أن هيدي قلبه، ويثبت لسـانه 
وأنـه (صلوات اهللا عليه) مل يشـك يف قضاء بعد ذلـك(١)، أو بعد أن علمه بعض آداب 
القضـاء(٢). بـل كل ما يف األمـر أن النبي7 عقّب عىل فعل أمـري املؤمننيA ببيان 

(١) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:١٣ من أبواب كيفية احلكم وأحكام الدعو حديث:١٧.



فائدة القرعة ورشط تسديدها.
وهـو ال يقتيض وجوب رجوع املتنازعني إليها، وال عىل عموم سـلطنة احلاكم 
عـىل حلّ نزاعهم هبا، فضالً عن سـلطنة آخذ املـال يف مثل املقام عىل الرجوع إليها من 

دون تنازع منهم.
ومـن هنـا ال جمال للبناء عىل عمـوم الرجوع للقرعة بنحو ينفـع يف غري املوارد 
. وذلك هـو الظاهر مـن حال  املنصـوص عليهـا باخلصـوص ومـا يلحـق هبـا عرفـاً
األصحاب، خصوصاً القدماء منهم، كام يظهر مما سـبق. وعىل ذلك ال جمال للرجوع 

إليها يف املقام، بل يتعني الرجوع فيه ملا تقتضيه القواعد أو األدلة اخلاصة.
وحينئـذٍ إن تنـازع أطـراف الشـبهة يف املـال املأخـوذ كل يدعيـه لنفسـه ومل 
يصطلحوا، مل حيل دفعه هلم بالترشيك أو ألحدهم إال بعد ترافعهم للحاكم الرشعي، 

ويتبع حكمه، فإن حكم به ألحدهم تعني العمل عىل ذلك.
وكذا إذا حكم بتقسـيمه بني األطراف، ألن من بيده املال وإن كان يعلم إمجاالً 
بعـدم اسـتحقاق بعضهم ملا يأخـذه، إال أنه ال يكـون مفرطاً بدفع املـال له بعد حكم 

الشارع به، ليكون ضامناً بذلك.
نعـم إذا كان املـال مضموناً بضامن اليد فقد يقال بعـدم براءة ذمة من بيده املال 
بدفع بعضه لغري صاحبه، بل يتعني دفع بدله من املثل أو القيمة جلميع أطراف الشبهة. 
لكـن ال عـىل أن يدفعـه لكل منهم عىل نحـو اإلطالق، لعدم وجوب ذلـك عليه، بل 
معلقاً عىل اسـتحقاقه له، فمن اعتقد أنه مسـتحق له جاز له أخذه، ومن ال يعتقد ذلك 

حيرم عليه أخذه. ويتعني هلم الصلح إن اشرتكوا يف اجلهل.
ودعـو: أن االحتيـاط املذكور موجب للرضر يف حق من بيـده املال، فيتعني 
عـدم وجـوب االحتيـاط بالنحو املذكـور يف حقه، وجـواز اقتصاره عـىل توزيع املال 

(١) اإلرشاد ج:١ ص:١٩٤ـ١٩٥. إعالم الور ج:١ ص:٢٥٨. ويوجد يف كثري من مصادر اجلمهور.  
(٢) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:٤ من أبواب آداب القايض حديث:٦.
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تنفيذاً للحكم.
مدفوعة بأن قاعدة نفي الرضر ملا كانت امتنانية فهي ال جتري هنا، ألنه يلزم من 
جرياهنـا يف حقه الرضر يف حق صاحب املـال الواقعي، فال خمرج عن مقتىض القاعدة 

من لزوم االحتياط مع العلم اإلمجايل.
لكـن ال يبعـد وفاء دليل التبعيـض بحكم احلاكم برفع الضـامن، كام يفي برفع 
وجوب أداء األمانة. ولو فرض عدم وفائه بذلك، فال جمال للبناء عىل االحتياط بدفع 
البـدل للكل، ألن الواجب مع الضامن هـو دفع البدل بعنوان كونه بدالً عام يف الذمة، 
ودفعـه بالعنوان املذكـور ألكثر من واحد ممتنع. وأما متليك مقـداره لكل منهم مردداً 
بـني كونـه هبة له ووفاء لدينه فهو أمر آخر زائد عـىل االمتثال ال ملزم به، كام تقدم منا 

نظريه ذلك يف فروع املال املختلط باحلرام من كتاب اخلمس. فراجع.
وإن مل يتنازع أطراف الشـبهة، بل اقترص كل منهم عىل التمسـك بحقه املعلوم 
أو املحتمـل له مـن دون أن يرىض بالصلح. فإن كان املال أمانـة رشعية أو مالكية بيد 
اآلخذ فمقتىض القاعدة أنه جيوز له، بل جيب عليه االمتناع عن تسليمه ألي واحد من 
األطراف، للعلم اإلمجايل بالعدوان عىل املال بتسـليمه لبعضهم. وال حيرم عليه حبسه 

عن مالكه الواقعي بعد أن مل يكن معتدياً بذلك بسبب جهله به. 
لكن يف موثق السـكوين عـن الصادق عن أبيهH: «يف رجل اسـتودع رجالً 
ديناريـن، فاسـتودعه آخـر ديناراً فضـاع دينار منها. قـال: يعطي صاحـب الدينارين 
ديناراً، ويقسم اآلخر بينهام نصفني»(١). ومن القريب جداً التعدي عن مورده، والبناء 

عىل عموم وجوب التوزيع عىل األمني لو ترددت األمانة التي عنده بني حمصورين.
وإن مل يكـن املـال أمانـة بيد اآلخذ بـل كان معتدياً يف ذلك وضامنـاً له جاز له 
االمتنـاع عـن تسـليمه ألي منهـم وال جيب، لـدوران األمـر يف تسـليم كل منهم بني 
الوجوب واحلرمة الذي هو جمر أصل التخيري. وال حلّ للمشكلة حينئذٍ إال الصلح، 

(١) وسائل الشيعة ج:١٣ باب:١٢ من أبواب كتاب الصلح حديث:١.



وال جيب عليه اجلمع بني دفع العني لبعضهم والبدل لآلخر حتى لو رضوا بذلك، ألن 
دفع البدل أمر خارج عن امتثال التكليف املعلوم باإلمجال ال دليل عىل وجوبه. كام ال 
جيب دفع البدل للكل لو تلفت العني، ألن مقتىض الضامن هو دفع البدل بعنوان كونه 

بدالً ووفاء، ودفعه بالعنوان املذكور ألكثر من واحد ممتنع، نظري ما تقدم.
، كـام يف رشح القواعـد لكاشـف الغطاءP، وقـال يف اجلواهر:  (١) إمجاعـاً
«كـام يف غريها من أقسـام جمهـول املالك، الذي حكمـه ذلك نصاً وفتـو». ويمكن 

االستدالل عىل العموم املذكور بجملة من النصوص.
منها: صحيح أيب عيل بن راشـد: «سـألت أبا احلسنA قلت: جعلت فداك 
اشـرتيت أرضـاً إىل جنب ضيعتي بألفـي درهم، فلام وفرت املـال خربت أن األرض 
وقـف. فقـال: ال جيـوز رشاء الوقـوف [الوقف. يـب]، وال تدخل الغلـة يف ملكك. 

. قال: تصدق بغلتها»(١). ادفعها إىل من أوقفت عليه. قلت: ال أعرف هلا رباً
ودعـو: أن وقفيـة األرض ال متنـع من ملكيـة الغلة، لتبعية الـزرع يف امللكية 
للبـذر، ال لـألرض. غاية األمر أن تنشـغل ذمة الـزارع بأجـرة األرض. مدفوعة بأن 
حكـم اإلمامA بدفع الغلة للموقوف عليهـم ملزم بحمل الغلة عىل ما يكون تابعاً 
للوقـف وحقاً للموقوف عليهم، إما لكون األرض الوقف مغروسـة بأصول موقوفة 
مثلهـا ذات ثمـرة، أو البتناء ذلك عـىل الرتخيص يف زرع األرض بحصـة من الثمرة 
بنحو املزارعة املقتضية السـتحقاق أربـاب الوقف حصة من الغلة، أو غري ذلك. وال 

جمال للتوقف يف االستدالل بالصحيح من أجل ذلك.
ومنها: صحيح يونس بن عبد الرمحن املروي يف التهذيب: «سـئل أبو احلسـن 
الرضـاA وأنـا حارض... قـال: جعلت فداك، رفيـق كان لنا بمكـة فرحل منها إىل 

(١) وسائل الشيعة ج:١٣ باب:٦ من أبواب أحكام الوقوف والصدقات حديث:١.

وإن تردد بني مجاعة غري حمصورة تصدق به عن مالكه(١).
٣٩١ ..................................................................................... جمهول املالك
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منزله، ورحلنا إىل منازلنا. فلام أن رصنا يف الطريق أصبنا بعض متاعه معنا، فأي يشء 
نصنع به؟ قال: فقال: حتملونه حتى حتملوه إىل الكوفة. قال: لسـنا نعرفه، وال نعرف 
بلـده، وال نعرف كيف نصنع. قـال: إذا كان كذا فبعه وتصدق بثمنه. قال له: عىل من 

جعلت فداك؟. قال: عىل أهل الوالية»(١).
»، وقال يف  وقريـب منه يف الكايف عن يونس، إال أنه قال: «سـألت عبداً صاحلاً
أخـره: «فقال: بعـه وأعط ثمنه أصحابك. قال: فقلت: جعلـت فداك، أهل الوالية؟ 

فقال: نعم»(٢).
فإن كانتا روايتني كانت األوىل حمكمة عىل الثانية حتكيم املقيد عىل املطلق. وإن 
كانـت رواية واحـدة، واالختالف بينهام مـن جهة النقل باملعنـى، مل يبعد كون األوىل 
شـاهدة بانرصاف إطالق اإلعطاء يف الثانية للصدقة، فإنه أقرب عرفاً من محل التعبري 
يف األوىل بالصدقـة عـىل اخلطـأ. وال أقل من كـون ذلك مقتىض اجلمـع بني الصحيح 

وبقية نصوص املقام بعد إلغاء خصوصية مواردها.
ومنهـا: معترب عيل الصايغ: «سـألته عن تراب الصواغـني، وإنا نبيعه. قال: أما 
تسـتطيع أن تستحله من صاحبه؟ قال: قلت: ال، إذا أخربته أهتمني. قال: بعه. قلت: 
بأي يشء نبيعه؟ قال: بطعام. قلت: فأي يشء أصنع به؟ قال: تصدق به. إما لك وإما 
ألهلـه. قلـت: إن كان ذا قرابـة حمتاجاً أصله؟ قـال: نعم». كـذا رواه يف التهذيب(٣). 
ورواه يف الوسـائل عنـه، إال أن فيـه نسـختني: إحدامها كام سـبق، والثانيـة: «إما لك 
أو ألهلـك»(٤) والظاهـر أهنـا تصحيـف، لعدم وضـوح معناها، ولعـدم وجودها يف 
التهذيـب، وال يف خربه اآلخر(٥) عن أيب عبداهللاA، املقارب له يف املضمون. إال أنه 

مل يتضمن السؤال عن االستحالل من صاحب املال.
(١) وسائل الشيعة ج:١٧ باب:٧ من أبواب اللقطة حديث:٢. ، التهذيب ج:٦ ص:٣٩٥.

(٢) الكايف ج:٥ ص:٣٠٧.
(٣) التهذيب ج:٦ ص:٣٨٣.

(٤) ، (٥) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:١٦ من أبواب الرصف حديث:٢، ١.



وقـد تضمنا معـاً األمر بالصدقة بثمـن تراب الصاغة املشـتمل عىل أجزاء من 
الذهب والفضة وغريمها مما هو جمهول املالك. وال يمنع من االستدالل باملعترب إضامره 
بعـد إيداع أصحاب احلديث له يف كتب أخبار األئمة املتضمنة لفتواهم. والسـيام مع 

اعتضاده بحديثه اآلخر املشار إليه.
لكن استشـكل يف اجلواهر يف االستدالل باملعترب بأن ظاهره جواز الصدقة مع 
تعذر استحالل املالك خلوف التهمة، مع أن خوف التهمة ال يبيح الترصف يف مال الغري.
ويندفـع بـام هـو املعلوم يف تـراب الصاغـة من اجلهـل بأصحاب املـال وعدم 
انحصارهـم، لتجمع الرتاب تدرجياً يف مدة طويلة يكثـر فيها العمالء، فالبد من محل 
االسـتحالل من صاحب املال يف املعترب عىل االسـتحالل من كل عميل قبل العمل له 
مما قد يسـقط يف الرتاب من ذهبه أو فضته للذين يعمل فيهام الصايغ، ومن الظاهر أن 
االستحالل املذكور موجب لتهمة الصائغ بأنه قد يتسامح بسبب ذلك يف املال ويفرط 
به. كام أنه غري واجب، لعدم العلم حني التعامل مع الشـخص بسـقوط يشء من ماله 

واختالطه بالرتاب.
وأمـا اجلمـود عـىل التعبري فيه باسـتحالل صاحبـه، الظاهـر يف معرفة صاحبه 
وإرادة اسـتحالله حـني بيـع الـرتاب. فهوـ  مـع عدم مناسـبته لواقع احلـال يف تراب 
الصاغةـ  ال يناسـب السـؤال فيه عن إمكان االسـتحالل، بل وال للسـؤال عن حكم 
الرتاب، للمفروغية عن لزوم دفع الرتاب للشخص املذكور حينئذٍ بعد كونه صاحب 

املال، لعدم املوجب خلروج املال عن ملكه، وال لسقوط حرمة ماله. 
وظاهـر الوسـائل محـل احلديثـني عـىل اسـتحباب التصـدق. وكأنـه لظهـور

 قولهA فيهام: «إما لك وإما ألهله» يف التنبيه الحتامل كونه للصائغ، فيجوز التعويل 
عليه من أجل كونه صاحب يد، وإن كانت الصدقة أحوط، ألهنا مرشوعة عىل كل حال.

وبعبارة أخر: ملا كان احلكم بالتصدق معلالً باالحتياط، كان ظاهره اإلرشاد 
إىل حسن االحتياط، وحيث ال جيب االحتياط يف نفسه بسبب اليد، فال ينهض اخلربان 
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بإثبات وجوبه، وال بإثبات وجوب التصدق.
نعم يظهر من بعضهم محل قولهA: «إما لك وإما ألهله» عىل معنى أن املال 
بعـد أن كان مملـوكاً للغري فثواب الصدقة يكون باآلخرة إما لـك وإما ألهله، ألنه إن 
ظهر صاحبه وريض بالتصدق ثبت ثواب الصدقة له ، وإن مل يرض بالتصدق ضمنت 

له املال وصار ثواب الصدقة لك. 
ولعلـه لظهـور قولهA يف املعترب: «أما تسـتطيع أن تسـتحله مـن صاحبه؟» 
: «إمـا لـك وإمـا ألهلـه» يف املفروغيـة عـن وجـود صاحب  وقولـهA فيهـام معـاً
للـامل غـري الصائغ. وعليـه يتعني محل احلديث عـىل وجوب التصدق، لعـدم القرينة

عىل االستحباب. 
لكن سبق لزوم محل االستحالل من صاحبه عىل االستحالل من العميل حني 
التعامل معه مما حيتمل سقوطه من ذهبه أو فضته يف الرتاب. كام أن محل قولهA: «إما 
لك وإما ألهله» عىل الرتديد يف ثواب الصدقة بعيد جداً، بل يقو ظهوره يف الرتديد 
لنفس الصدقة. والسـيام وأن ما يكون يف تراب الصاغة من الذهب والفضة ليس من 
شـأنه أن يعرف صاحبه، ليمكـن صريورة ثواب الصدقة للصايغ بسـبب ضامنه املال 
بعد عدم قبول صاحب املال بالصدقة. فالبد من كون الرتديد بلحاظ جهالة صاحب 

املال وتردده بني الصائغ نفسه وعمالئه، وكون األمر بالتصدق لالحتياط.
غايـة األمر أنه يشـكل البناء عىل اسـتحباب االحتياط املذكـور، لعدم وضوح 
حجية اليد يف املقام بعد عدم استقالل اليد عىل ما يف الرتاب من الذهب والفضة، وإنام 
هـو تابـع ملا يبتىل به الصائغ من ماله ومال غريه. نظري ما لو كان عند اإلنسـان كيسـني 
أحدمها له واآلخر لغريه ثم سقط درهم منهام وتردد بينهام، حيث يشكل احلكم بكونه 

له من أجل اليد.
عـىل أن مـن القريب جـداً علم الصائغ باشـتامل ترابه عىل ما سـقط من ذهب 
عمالئـه وفضتهـم، إذ مـن البعيـد جـداً أن حيتمل مع كثـرة عمالئه بطـول املدة عدم 



سـقوط يشء منهـم وكون كل ما سـقط من ماله. ومن ثم يقـرب محل الرتديد يف قوله
A: «إما لك وإما ألهلك» عىل التقسيم.

ومثلـه ما يف بعض كلامهتم من توجيه االسـتحباب بظهور حال أصحاب املال 
يف اإلعـراض عنـه، لقلتـه وصعوبة حتصيلـه، فيجوز متلكـه للصايغ، وإنام يسـتحب 
التصدق واالستحالل الذي تضمنه املعترب احتياطاً الحتامل عدم مطابقة ظهور احلال 
للواقع وعدم حتقق اإلعراض، فإن االحتامل املذكور وإن كان ال يعتنى به مع الظهور 

املذكور، إال أنه ال ينايف حسن االحتياط.
الندفاعـه بـأن ظهور احلال إنام يعول عليه إذا اسـتند لفعل من املالك ظاهر يف 
اإلعراض عن املال والرضا بتملكه. أما إذا كان ملجرد اسـتبعاد اهتاممه باملال مع قلته 
وصعوبـة حتصيلـه ـ كام هو املدعـى يف املقام ـ فهو ال خيرج عن الظـن الذي ال تعويل 
عليه يف اخلروج عن مقتىض األصل. والسيام مع جهله بوجوده، حيث ال يعلم العميل 
بسقوط يشء من ذهبه يف الرتاب. ومن ثم كان اخلروج عن ظهور احلديثني يف وجوب 

التصدق يف غاية اإلشكال.
عـىل أن اسـتحباب التصـدق احتياطـاً الحتـامل كـون املـال مملـوكاً للعمالء 
املجهولـني وغـري املحصوريـن وعـدم إعراضهم عنه مسـتلزم لوجـوب التصدق يف 
فـرض العلـم بكونه مملـوكاً للمجهول من دون إحـراز إلعراضه عنـه الذي هو حمل 
الكالم. ومن ثم ال يمنع من االسـتدالل باملعترب للمدعى، وتأييده باحلديث اآلخر لو 

مل يبلغ مرتبة احلجية.
ومنها: صحيح إسـحاق بن عامر: «سـألت أبا إبراهيـمA عن رجل نزل يف 
بعض بيوت مكة فوجد فيها نحواً من سبعني درمهاً مدفونة، فلم تزل معه ومل يذكرها 
حتـى قدم الكوفة، كيف يصنع؟ قال: يسـأل عنها أهل املنـزل لعلهم يعرفوهنا. قلت: 

فإن مل يعرفوها؟ قال: يتصدق هبا»(١).

٣٩٥ ..................................................................................... جمهول املالك

(١) وسائل الشيعة ج:١٧ باب:٥ من أبواب كتاب اللقطة حديث:٣.
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ودعـو: أن املعـروف نصاً وفتو أن املـال املدفون لواجـده، فالبد من محل 
الصحيح عىل االسـتحباب. مدفوعة بأن ذلك إنام ورد يف املوجود يف اخلربة التي جال 
عنهـا أهلها، دون الدار العامرة التي هي مورد الصحيح، فإنه يكون ألهل الدار، فإذا 

مل يعرفوه تعني كونه جمهول املالك.
والسـيام يف دور مكـة التي ينـزل فيها املسـافرون، حيث يعلم حينئـذٍ أن املال 
ملسافرين آخرين قد نزلوا فيها قبل ذلك يف نفس املوسم أو يف املواسم السابقة، ودفنوه 
يف البيـت حفاظـاً عليه ثم نسـوه أو غلبوا عـىل أمرهم فرتكوه. والغالـب حينئذٍ تعذر 
الفحص عنهم، خصوصاً بعد أن كان واجد الدراهم قد نسيها حتى رجع إىل الكوفة، 
حيث ال يتسنى له سؤال أهل الدار إال إذا رجع إىل مكة يف املوسم الثاين أو نحوه، فإذا 
أنكروهـا مل يتيرس الوصول ألصحاهبا، لبعـد العهد هبم ورجوعهم إىل بالدهم، بنحو 
يتحقـق اليـأس عن الوصول إليهم بالفحص، فلم يبق عـىل واجدها إال التصدق هبا. 
ومن ثم كان الظاهر متامية االستدالل بالصحيح عىل املطلوب. هذه عمدة النصوص 

املستدل هبا يف املقام.
وربام يستدل بنصوص أخر:

منهـا: مرسـلة الرسائر قال يف مسـألة جوائـز السـلطان: «ورو أصحابنا أنه 
يتصـدق به عنه، ويكون ضامناً إذا مل يرضوا بام فعل». قال شـيخنا األعظمP: «ثم 
احلكم بالصدقة فيام نحن فيه ـ أعني جواز السـلطان ـ هو املشـهور. ونسبه يف الرسائر 
إىل رواية أصحابنا. فهي مرسـلة جمبورة بالشهرة املحققة... هذا والعمدة ما أرسله يف 

.«... الرسائر مؤيداً
ولعل الوجه يف كونه عمدة الدليل وبقية ما ذكره ـ بام يف ذلك بعض ما سبق ـ

مؤيـداً أن املرسـلة واردة يف جوائز السـلطان التـي هي حمل الـكالم، وغريها وارد يف 
.موارد أخر

: أنـه يبعد وجـود رواية يف خصـوص جوائز السـلطان رواها  لكـن فيـه: أوالً



أصحابنـا، قد اطلـع عليها ابن إدريس ومل تدون يف كتب احلديـث والفتو املعروفة. 
ومن القريب جداً كون مراده الروايات الكثرية الواردة يف موارد جمهول املالك املختلفة 

بعد إلغاء خصوصية مواردها. فالالزم النظر يف تلك الروايات.
 أنـه لـو كان مـراده رواية خاصـة بجوائز السـلطان فال جمـال لدعو : وثانيـاً
انجبارها بالشهرة، حيث ال طريق إلثبات اعتامد املشهور عليها بعد عدم تعرضهم هلا، 

وإنام ذكروا الروايات التي أرشنا إليها، ويظهر منهم االعتامد عليها، ال عىل املرسلة. 
ومنهـا: خـرب عيل بن أيب محـزة: «كان يل صديـق من كتاب بني أميـة. فقال يل: 
اسـتأذن يل عـىل أيب عبـداهللاA فاسـتأذنت لـه [عليه] فـأذن له. فلام أن دخل سـلم 
وجلـس، ثم قال: جعلت فداك، إين كنت يف ديوان هؤالء القوم، فأصبت من دنياهم 
مـاالً كثرياً، وأغمضت يف مطالبه. فقال أبو عبداهللاA: لوال أن بني أمية وجدوا هلم 
مـن يكتـب وجيبي هلم الفيء، ويقاتل عنهم، ويشـهد مجاعتهم، ملا سـلبونا حقنا، ولو 
تركهم الناس وما يف أيدهيم ما وجدوا شيئاً إال ما وقع يف أيدهيم. فقال الفتى: جعلت 
فداك فهل يل خمرج منه؟ قال: إن قلت لك تفعل؟ قال: أفعل. قال له: فاخرج من مجيع 
ما كسـبت [اكتسـبت] يف ديواهنم، فمن عرفت منهم رددت عليه ماله، ومن مل تعرف 

تصدقت به، وأنا أضمن لك عىل اهللا اجلنة...»(١).
لكنه ـ مع اإلشـكال يف سـنده، ولو الشـتامله عىل إبراهيم بن إسـحاق األمحر 
: وارد يف واقعة خاصة مشـتملة عىل خصوصيات ال جمال  الذي مل تثبت وثاقته ـ: أوالً
إللغائهـا عرفـاً، لعـدم كون املفروض فيـه أن متام املـال الذي عند العامـل من احلرام 
والظلم الشـخيص للناس، بل لعل كثرياً منه من األموال العامة التي هي خارجة عن 

حمل الكالم.
: أن السـؤال فيه ليس عن خصوص اخلروج عـن تبعة املال احلرام، ألن  وثانيـاً
ذلك وإن كان هو مفتتح السـؤال، إال أن تعـرض اإلمامA بعد ذلك حلرمة العمل 

(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٤٧ من أبواب ما يكتسب به حديث:١.
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معهـم، ومشـاركة العامل معهـم يف جريمتهم، دعا السـائل لطلب املخـرج من مجيع 
ذلك. فلعل التصدق بام مل يعرف صاحبه كفارة حلرمة العمل معهم، من دون أن يكون 
هـو حكم املال يف نفسـه. بل مقتىض كونه رشط ضامن اجلنـة له أنه كفارة جلميع ذنوبه 
بام يف ذلك ما أكله وأنفقه يف املدة الطويلة من املال احلرام. فلعله من سـنخ احلسـنات 
املكفرة للسـيئات، ولو بأن يكون صدقة عن نفسـه ال عن أصحـاب املال املجهولني، 

كام هو املدعى يف املقام.
 Aفهو يف ذلك نظري موثق سامعة املتقدم يف أوائل املسألة: «سألت أبا عبداهللا
عن رجل أصاب ماالً من عمل بني أمية، وهو يتصدق منه، ويصل منه قرابته، وحيج، 
 :Aليغفر له ما اكتسـب، ويقول: إن احلسـنات يذهبن السـيئات. فقال أبو عبداهللا
إن اخلطيئـة ال تكفر اخلطيئة، وإن احلسـنة حتط اخلطيئة. ثم قـال: إن كان خلط احلرام 
، فاختلطا مجيعاً، فلم يعرف احلرام مـن احلالل، فال بأس»(١). ومن ثم ال جمال  حـالالً

لالستدالل باخلرب يف املقام. بل وال التأييد. 
ومنها: صحيح حممد بن مسـلم عن أيب عبـداهللاA: «يف رجل ترك غالماً له 
يف كـرم لـه يبيعه عنباً أو عصرياً، فانطلـق الغالم فعرص مخراً ثم باعـه. قال: ال يصلح 
ثمنـه... ثم قال أبو عبداهللاA: إن أفضل خصال هذه التي باعها الغالم أن يتصدق 
بثمنهـا»(٢). ويف موثـق أيب أيـوب عنـهA يف نظري ذلـك: «إن أحب األشـياء إيل أن 

يتصدق بثمنه»(٣).
لكنهـامـ  مع قوة ظهورمها يف االسـتحبابـ  غـري ظاهرين يف جمهول املالك، إذ 
مل يفرض فيهام اجلهل باملشـرتي وال تعذر معرفته والوصول إليه. ولعل منشـأ السؤال 
فيهـام عـن الثمن بعد معروفية حرمـة بيع اخلمر ليس هو التحري يف أمـر الثمن، لتعذر 
إرجاعه لصاحبه وصريورته جمهول املالك أو ما بحكمه، بل احتامل حلّ الثمن يف حق 

(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٤ من أبواب ما يكتسب به حديث:٢.
(٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٥٥ من أبواب ما يكتسب به حديث:١، ٢.



صاحب الكرم، لعدم تعمده بيع اخلمر، وعدم إذنه بذلك، حيث قد حيتمل حينئذٍ حلّ 
الثمن له يف مقابل ما تلف عليه من ماله.

إن قلـت: بعـد معلوميـة حرمـة بيع اخلمـر وبطالنه، وبقـاء الثمـن عىل ملك 
املشـرتي، فاملتعـني إرجاع الثمن لصاحبـه مع إمكانه، ومحل احلكـم بالتصدق به عىل 

تعذر إرجاعه له، للجهل به أو تعذر الوصول إليه.
: بطـالن بيـع اخلمـر وبقـاء الثمـن عىل ملك املشـرتي ال يسـتلزم  قلـت: أوالً
وجوب إرجاعه إليه، بل جيوز متلك الثمن إذا كان املشـرتي ير يف دينه ملكية البايع 

له، كالذمي، لقاعدة اإللزام املعول عليها يف سائر املوارد.
 كـام يمكن حكم الشـارع األقدس بعـدم وجوب إرجاعه لـه وإن كان ال ير
ذلك يف دينه، عقوبة له عىل انتهاكه احلرمة برشاء اخلمر، ولئال جيتمع له التمتع باحلرام 

الذي اشرتاه وبثمنه من دون خسارة.
ـ  كام ورد يف اخلمرـ  وإن كانا ظاهرين  : أن حتريم البيع وكون الثمن سحتاً وثانياً
يف بطـالن البيـع وبقاء املال عىل ملك املشـرتي، إال أنه يمكن محلهام عـىل حرمة البيع 
تكليفـاً مـع صحته وصريورة الثمـن للبايع مع كونه خبيثاً حيـرم أكله، بل الواجب أو 

األفضل له التخلص منه بالتصدق به.
ومحل احلكم بالتصدق يف املقام عىل أحد هذه الوجوه ليس بأبعد من محله عىل 
فرض تعذر إرجاع الثمن للبايع ـ للجهل به أو تعذر الوصول إليه ـ بعد عدم اإلشارة 

إليه يف احلديثني. والسيام مع ما أرشنا إليه من قوة ظهورمها يف استحباب التصدق.
ومن هنا ال جمال للخروج عن إطالق احلديثني من جواز التصدق بالثمن ولو 

مع معرفة البايع، فيخرجان عن حمل الكالم.
ومنهـا: صحيح هشـام بن سـامل: «سـأل حفص األعـور أبا عبـداهللاA وأنا 
حارض، فقال: كان أليب أجري، وكان له عنده يشء، فهلك األجري، فلم يدع وارثاً وال 
قرابة، وقد ضقت بذلك كيف أصنع؟. قال: رأيك املساكني، رأيك املساكني. فقلت: 
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. قال: هو كسـبيل مالك، فإن جاء طالـب أعطيته»(١). لظهور  إين ضقـت بذلك ذرعاً
قولهA: «رأيك املساكني...» يف إرادة التصدق عليهم.

لكنـهـ  لـو تمـ  ال ظهور له يف وجوب التصدق، بل غايته اجلواز، والسـيام مع 
قولـهA بعد ذلك: «هو كسـبيل مالك». بل ال خيلـو احلديث عن اضطراب، حيث 
ال يتضـح الوجه يف ضيق السـائل لو كان املراد الرتخيـص يف التصدق، لوضوح حلّ 

املشكلة به، فهو سبب للفرج ال للضيق.
ومثله يف ذلك موثقه: «سأل حفص األعور أبا عبداهللاA وأنا عنده جالس. 
قـال: إنه كان أليب أجري كان يقوم يف رحـاه، وله عندنا دراهم، وليس له وارث. فقال 
أبو عبداهللاA: تدفع إىل املسـاكني، ثم قال: رأيك فيها. ثم أعاد عليه املسـألة، فقال 
لـه مثـل ذلك، فأعاد عليه املسـألة ثالثة. فقـال أبو عبداهللاA: تطلب لـه وارثاً، فإن 
وجـدت له وارثاً، وإال فهو كسـبيل مالك. ثم قال: ما عسـى أن تصنـع هبا؟ ثم قال: 
تـويص هبا، فإن جاء هلا طالب، وإال فهي كسـبيل مالـك»(٢). بل لعله عني الصحيح، 
واالختـالف بينهام بسـبب النقل باملعنى. وكيف كان فهو يشـاركه يف عدم الظهور يف 
 Aوجوب التصدق، ويف االضطراب، إذ ال منشـأ لتكرار السـؤال بعد حلّ اإلمام

املشكلة بالتصدق.
نعـم ال اضطـراب يف صحيحـه اآلخر: «سـأل األعـور أبا إبراهيـمA وأنا 
جالـس، فقـال: إنه كان عنـد أيب أجري يعمل عنده باألجرة، ففقدنـاه، وبقي من أجره 
يشء، وال يعـرف لـه وارث. قـال: فاطلبوه. قال: قـد طلبناه فلم نجـده. قال: فقال: 
مسـاكني، وحرك يـده. قال: فأعاد عليه. قال: اطلب واجهـد، فإن قدرت عليه، وإال 
فهـو كسـبيل مالك حتى جيـيء له طالب، فإن حدث بك حدث فـأوص به إن جاء له 

طالب أن يدفع إليه»(١).

(١) وسائل الشيعة ج:١٧ باب:٦ من أبواب مرياث اخلنثى وما يشبهه حديث:١٠.
(٢) وسائل الشيعة ج:١٧ باب:٤ من أبواب والء ضامن اجلريرة واإلمامة حديث:٧.



لكنه ـ كام تر ـ ال يتضمن الصدقة عىل املسـاكني. ويكاد اإلنسـان يقطع بأن 
هـذا الصحيـح هو األصل، وأن اختالف احلديثني األولني عنه بسـبب النقل باملعنى، 

لوال خمالفته هلام يف السائل واملسؤول.
هـذا مضافاً إىل اإلشـكال يف الصحيح األول واملوثق بـأن املفروض فيهام عدم 
الـوارث لصاحـب املالـ  ولـو بضميمة األصـلـ  فيكون املال لإلمـامA، ويكون 
أمـره يف املوثـق بطلب الوارث لالسـتظهار، كام يكـون األمر بالصدقـة أو حفظ املال 
. وعىل كل حال ال جمال لالستدالل حكامً شخصياً لهA يف املال بعد كونه له ظاهراً

هبام يف املقام.
ومنها: مرسلة الصدوق، فإنه بعد أن ذكر صحيح معاوية بن وهب اآليت قال: 
«وقد روي يف خرب آخر: إن مل جتد له وارثاً وعرف اهللا عز وجل منك اجلهد فتصدق هبا»(٢).

لكنه ـ مع إرسـاله ـ مل يتعرض فيه للسـؤال. نعم ظاهره كون مورده هو مورد 
حديث معاوية، وهو املفقود الذي ال يدر أنه حي أو ميت، فيشبه ما نحن فيه. إال أن 
مـن القريب كون ذلك اجتهاداً من الصـدوقP، لعدم ورود املضمون املذكور إال 
يف معترب العباس بن عامر أو املثنى بن عبد السالم: «سألته عن رجل أويص له بوصية، 
. قال: اطلب له وارثاً أو موىل فادفعها إليه. قلت:  فامت قبل أن يقبضها، ومل يرتك عقباً
فـإن مل أعلـم له ولياً؟ قال: اجهد عىل أن تقدر له عـىل ويل، فإن مل جتد، وعلم اهللا منك 
، فتصدق هبا»(٣). وحينئذٍ جيري فيه ما سـبق يف صحيح هشـام وموثقه من قرب  اجلدّ

.Aكون مقتىض األصل يف موردمها عدم الوارث وصريوة املال لإلمام
ومثلهـا يف ذلك صحيـح يونس عن نرص بن حبيب صاحب اخلان: «كتبت إىل 
عبـد صالحA: لقد وقعت عندي مائتا درهـم وأربعة دراهم، وأنا صاحب فندق، 
ومات صاحبها، ومل أعرف له ورثة، فرأيك يف إعالمي حاهلا وما أصنع هبا، فقد ضقت 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:١٧ باب:٦ من أبواب مرياث اخلنثى وأشباهه حديث:١، ١١.
(٣) وسائل الشيعة ج:١٣ باب:٣٠ من أبواب كتاب الوصية حديث:٢.
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. فكتب: اعمل فيها وأخرجها صدقة قليالً قليالً حتى خيرج»(١). هبا ذرعاً
بـل الرتخيـص يف العمل هبا والتـدرج يف التصدق بقدرها قليالً قليالً يناسـب 
. نعم يمكن أن يرخصA يف العمل باملجهول  ملكية اإلمامA هلا واقعاً أو ظاهراً

املالك، لعموم واليته. إال أنه ال يعهد منهمG إعامل هذه الوالية.
وال أقـل مـن أن احتـامل ابتناء األمر بالتصـدق يف هذه النصـوص عىل احلكم 
بملكية اإلمامA للامل لكونه وارث من ال وارث له يمنع من االستدالل هبا يف املقام.
اللهم إال أن يقال: الذي يظهر من مسـاق هذه النصوص كون املنظور للسائل 
هو اجلهل باملالك والتحري بسبب ذلك، من دون نظر إىل أن املال لإلمامA ألصالة 
عـدم الـوارث، لظهـور أن ذلك يقتيض تسـليم املال لإلمامA رأسـاً وعدم الضيق 

بتحمل تبعة حفظ املال وانتظار العثور عىل الوارث.
وال يظهـر من اإلمامA ردع السـائل عـن ذلك، بل جماراته فيه، كام يناسـبه 
األمـر بطلـب الوارث وانتظـار من يطلب املـال. وذلك يوجب انـرصاف النصوص 
لبيـان حكـم املال من حيثيـة كونه جمهول املالـك، وإغفال األصل املذكـور، إما لعدم 
كـون اإلمامA يف مقام اجلري عليـه، أو لفرض العلم بوجود الوارث إمجاالً وإن مل 

يعرف ويعثر عليه. 
ومـن ثم يقو االسـتدالل هبذه النصوص، لوال ما سـبق مـن اضطراب متن 
صحيح هشام وموثقه. وال أقل من كوهنا مؤيدة للحكم ومشعرة بأن موردها لو كان 

من جمهول املالك لكان حكمه الصدقة.
نعـم قـد يعارضهـا يف ذلك ما يف صحيـح يونس عـن اهليثم: «كتبـت إىل عبد 
صالـحA: إين أتقبل الفنـادق فينزل عندي الرجل، فيموت فجـأة، وال أعرفه وال 
أعـرف بـالده وال ورثته، فيبقى املال عنـدي كيف أصنع به؟، وملـن ذلك املال؟ قال: 
اتركـه عىل حالـه»(١) حيث تضمن األمر برتك املال ومل يرخـص يف التصدق به، فضالً 

(١) وسائل الشيعة ج:١٧ باب:٦ من أبواب مرياث اخلنثى وأشباهه حديث:٣.



عن األمر بذلك. ومثله ما تقدم يف صحيح هشام بن سامل الثاين.
وحينئـذٍ إن كان احلكـم يف هـذه النصوص شـخصياً لإلمـامA بعد احلكم 
بكـون املـال له فال تعـارض بني هذه النصـوص، إلمكان اختالف حكمه الشـخيص 
باختـالف املـوارد. أمـا إذا كان احلكم فيها رشعيـاً مبنياً عىل كون املـال جمهول املالك 

فالالزم التعارض بينها وتساقطها وعدم هنوضها باالستدالل، وال التأييد.
اللهـم إال أن جيمع بينهـا بحمل نصوص ما تضمن التصدق عىل الرتخيص يف 
التصـدق مع اليأس من العثور عىل املالك من أجل التخلص من مشـكلة حفظ املال، 
وما تضمن إبقاء املال عىل اسـتحباب االنتظار بأمل العثور عىل املالك ولو بوجه غري 

. وإن كان األمر بعد ال خيلو عن إشكال. حمتسب الذي هو ال ينايف اليأس عرفاً
ومنها: خرب حفص بن غياث: «سـألت أبا عبداهللاA عن رجل من املسلمني 
أودعـه رجل من اللصوص دراهم أو متاعاً، واللص مسـلم هـل يرد عليه؟ فقال: ال 
يـرده، فإن أمكنـه أن يرده عىل أصحابه فعـل، وإال كان يف يده بمنزلـة اللقطة يصيبها 
، فإن أصاب صاحبها ردها عليه، وإال تصدق هبا، فإن جاء طالبها بعد  فيعرفهـا حوالً
ذلـك خريه بني األجر والغرم، فإن اختار األجـر فله، وإن اختار الغرم غرم له، وكان 

األجر له»(٢).
وضعف سنده ـ باشتامله عىل القاسم بن حممد األصفهاين غري الثابت التوثيق ـ
قـد هيـون، النجباره بعمل األكثر، كام يف اجلواهر. إال أنـه تضمن إجراء حكم اللقطة 
عليه بالتعريف به سنة، وعليه جر األصحاب يف وديعة اللص. وهو غري املدعى يف 

جمهول املالك.
لكـن يظهـر من اجلواهر محله عىل حكم جمهول املالـك وأن مورده منه. قال يف 
رد بعـض األقـوال األخر يف وديعة اللـص: «إال أن اجلميع كام تر، خصوصاً بعد ما 

(١) وسائل الشيعة ج:١٧ باب:٦ من أبواب مرياث اخلنثى وأشباهه حديث:٤.
(٢) وسائل الشيعة ج:١٧ باب:١٨ من أبواب كتاب اللقطة حديث:١.
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سمعت من اخلرب املعمول به بني األصحاب املوافق للمعلوم من حكم جمهول املالك، 
الـذي مـا نحن فيه فرد منه. وال ينايف التعريف سـنة الذي هو حكم اللقطة، ال جمهول 
املالـك الـذي حدّ التعريف به اليأس، ال السـنة. إلمكان محل اخلـرب املزبور عىل إرادة 
. أو عىل إرادة بيـان أن الفرض مثل اللقطـة التي عرفت  حصـول اليـأس بذلك غالبـاً
حـوالً يف أصل التصـدق هبا والضامن، بقرينة قوله: «وإال» املـراد منه عدم أمكان ردهّ 

عىل صاحبه حتى بالتعريف، حلصول اليأس منه».
وهـو كـام تر، فإن محـل التحديد باحلـول يف اخلرب عـىل إرادة حصول اليأس 
. والسـيام بعد كون التحديد املذكور من تتمة تنزيل  بذلـك غالباً، خمالف لظاهره جداً

املورد منزلة اللقطة، التي يعترب احلول فيها بخصوصيته.
وأضعـف مـن ذلك ما ذكـره أخرياً من محـل قولـه: «وإال كان يف يـده بمنزلة 
اللقطة» عىل معنى وإن مل يمكن رده عىل أصحابه حتى بعد التعريف، وأن املراد تنزيله 
منزلـة اللقطـة املعرف هبا يف التصدق، ال يف التعريـف. إذ هو مبنى عىل تكلف خمالف 
لظاهر التنزيل جداً، حيث ال فائدة يف ذكر اللقطة حينئذٍ بل املناسـب حينئذٍ أن يقول: 
فـإن أمكنـه أن يرده عىل أصحابه فعل، وإال تصدق به، فإن جاء طالبه... بل التفكيك 
يف أحـكام اللقطـة املذكورة يف اخلـرب ـ بجعل بعضها داخالً يف املوضـوع املنزل عليه، 
وبعضهـا خارجـاً عنـه بلحاظه يكون التنزيلـ  مبني عىل تكلف ال يناسـبه سـوقها يف 
مساق واحد. ومن ثم يقو جداً كون التنزيل بلحاظ مجيع أحكام اللقطة بام يف ذلك 

التعريف يف احلول.
وعـىل ذلـك يلزم محل قوله: «فـإن أمكنه أن يرده عىل أصحابـه...» عىل أنه إن 
أمكنه أن يرده عىل أصحابه ملعرفته هبم فعل، وإن مل يمكن رده عليهم للجهل هبم كان 

يف يده بمنزلة اللقطة... 
 وهـو الـذي فهمه من أفتـى بمضمون اخلرب مـن األصحاب. قـال يف النهاية: 
«وإذا كان املودع ظاملاً، وما أودعه يكون مغصوباً مل جيز للمودع رده عليه... وعليه أن 



يردهـا إىل أرباهبا إن عرفهـم، فإن مل يعرفهم عرفها حوالً كام يعـرف اللقطة، فإن جاء 
صاحبهـا، وإال تصـدق هبا عنه» ونحـوه يف الرشايع والقواعد وغريمهـا. ومن هنا ال 

جمال لالستدالل باخلرب يف املقام. 
ومثلـه االسـتدالل بجميع نصوص اللقطـة للمطلوب، حيث جعلها شـيخنا 
األعظـمP يف مجلة النصوص املؤيدة ملرسـلة الرسائر املتضمنة وجوب التصدق يف 
املقـام. وقد سـبق أن جعلهP تلـك النصوص مؤيدة للمرسـلة بلحاظ ورودها يف 
موارد أخر غري جوائز السلطان. وذلك يناسب مفروغيته عن االستدالل هبا لوجوب 

التصدق يف مواردها. 
لكنـه كـام تر فإن بعـض نصـوص اللقطة وإن تضمـن التصدق هبـا، إال أن 
بعضهـا اآلخر قـد تضمن جواز متلكها، ولذا كان املعـروف بني األصحاب (رضوان 
اهللا عليهـم) اجلمـع بني تلك النصوص بالتخيري يف اللقطـة بني األمرين. مضافاً إىل ما 
تضمنته نصوصها أيضاً من لزوم ميض السـنة. وكل ذلك ال يناسـب املدعى يف حكم 
جمهـول املالك، كام ال يناسـب النصوص التي تقدم االسـتدالل هبـا له، فكيف يمكن 

جعل نصوص اللقطة من مؤيداته؟!.
هـذه مجيع النصوص التي اسـتدل أو يسـتدل هبـا يف املقام. وقـد ظهر مما تقدم 
انحصار الدليل بالنصوص األول التي سـبق منا االسـتدالل هبا. وإن كانت قد تؤيد 

بالنصوص املتقدمة الواردة فيمن مات ومل يعرف له وارث. 
والنصوص املذكورة وإن وردت يف موارد خاصة خمتلفة، من دون أن يرد يشء 
منهـا يف جوائز السـلطان، وال يف عموم املال املجهول مالكـه، إال أن إلغاء خصوصية 
مواردهـا واسـتفادة عموم التصدق باملال املجهول مالكه منهـا قريب جداً، ألن ذلك 

هو اجلهة االرتكازية اجلامعة بني املوارد املذكورة.
والسـيام مع قولـهA يف معترب عيل الصائغ املتقدم: «تصـدق به إما لك وإما 
ألهلـه» ونحوه يف حديـث آخر، لظهورمها يف املفروغية عن رجحان الصدقة عىل كال 
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التقديرين، وذلك يناسب املفروغية عن رجحان الصدقة بامل الغري مع اجلهل به.
ويعضـد ذلـك ظهـور حـال األصحـاب يف فهـم العمـوم املذكـور مـن هذه 
النصـوص وإلغـاء خصوصية مواردها، حيث يناسـب ذلك ارتكازية اجلهة املناسـبة 

. للعموم عرفاً
إن قلـت: كـام تضمنـت هذه النصـوص إطالق احلكـم بالصدقـة يف مواردها 
كذلـك تضمنت نصـوص اللقطة بعد اجلمع بينها التخيري بـني الصدقة والتملك بعد 
التعريـف سـنة. وليس التعدي عن مـوارد هذه النصوص بالبنـاء عىل عموم وجوب 
التصـدق بمجهـول املالك بعد اليأس عـن الوصول لصاحبـه إال يف اللقطة بأوىل من 
التعـدي عـن موارد نصـوص اللقطة بالبناء عـىل عموم وظيفتها جلميـع أفراد جمهول 
املالك إال يف موارد هذه النصوص، كام هو املناسـب ملا تقدم يف خرب حفص بن غياث 

من إحلاق موارده باللقطة.
نعـم لـو كان لنصوص وظيفـة جمهول املالك عموم يشـمل مجيع أفـراده تعني 
العمل عليه واالقتصار يف اخلروج عنه عىل موارد نصوص اللقطة وما أحلق هبا، ألهنا 
أخـص منـه. أما حيث مل يكن هلا عموم يف نفسـها، وفهم العموم منهـا بضميمة إلغاء 

خصوصية مواردها، فليست هي بأوىل من نصوص اللقطة يف ذلك.
قلـت: ال جمـال إللغاء خصوصيـة اللقطة بعـد الترصيح بعنواهنـا يف مجلة من 
. بخالف نصوص  النصـوص مع إمـكان اختصاص العنوان املذكور بأحكامهـا عرفاً
جمهـول املالـك، فإهنـا قـد وردت يف مـوارد خاصـة خمتلفة يصعـب البنـاء عىل دخل 
خصوصياهتا يف حكمها، وال جامع عريف بينها إال اليأس من الوصول ملالكها بسـبب 
اجلهـل بـه، حيـث يكون ذلك منشـأ لفهم العـرف عمـوم حكمها للجامـع املذكور. 
والسـيام بمالحظة ما سبق من اعتضاد العموم املذكور بفهم األصحاب، وبام تضمنه 

حديثا عيل الصائغ.
عـىل أنه لو فرض الرتدد بـني الوجهني، وعدم املعني ملـا ذكرنا، فحيث اتفقت 



نصـوص املقام ونصوص اللقطة عىل مرشوعية الصدقـة، فالالزم االقتصار عليها يف 
غـري اللقطـة من جمهول املالـك، ألصالة عدم نفوذ التملك، وعـدم جواز ترصف من 

بيده املال باملال واستغالله لصاحله. 
إن قلـت: بنـاءً عىل ذلك يتعـني االنتظار يف التصدق بمجهـول املالكـ  يف غري 
مـوارد النصـوص املتقدمـة ـ إىل مـيض احلـول، إذ بعد احتـامل االقتصار عـىل موارد 
النصـوص املتقدمـة وحتكيم نصـوص اللقطة يف بقية مـوارد جمهـول املالك فمقتىض 

األصل عدم جواز التصدق وعدم نفوذه قبل ميض احلول.
قلت: الذي تضمنته نصوص اللقطة هو اعتبار احلول من أجل التعريف باملال، 
وال موضوع للتعريف عرفاً مع اليأس من العثور عىل املالك. وحينئذٍ فمع اليأس من 
الوصـول للاملـك يتعني عدم وجـوب الفحص وعدم انتظار احلـول حتى يف اللقطة، 
ومـع عـدم اليأس من الوصول للاملك يتعني االنتظار حتـى بعد احلول يف غري اللقطة 

من جمهول املالك، بعد عدم وضوح التعدي عن مورد نصوص اللقطة.
وباجلملـة: ال ينبغـي التأمل بعـد النظر يف نصوص املقـام ونصوص اللقطة يف 
مرشوعية التصدق باملال. كام أنه يتعني يف غري اللقطة من جمهول املالك عدم مرشوعية 
التملك، إما السـتفادة عمـوم وجوب التصدق بمجهول املالـك من نصوص املقام، 

وإما ألن مقتىض األصل عدم مرشوعية التملك يف غري اللقطة.
وبذلـك يظهر تأيد احلكـم املدعى يف املقام بنصوص اللقطـة بضميمة األصل 

، كام سبق. املذكور. وإن مل تنهض باالستدالل وال التأييد استقالالً
 :Aنعـم قـد ينايف احلكم املذكور صحيـح معاوية بن وهب عـن أيب عبداهللا
«يف رجـل كان لـه عىل رجل حق، ففقده وال يـدري أين يطلبه، وال يدري أحي هو أم 
. قال: اطلب. قـال: فإن ذلك قد طال،  ميـت، وال يعـرف له وارثاً وال نسـباً وال ولداً
فأتصـدق به؟ قـال: اطلبه»(١). فإن مورده جمهول املالـك أو ما يتعذر الوصول ملالكه، 
ألن املفـروض فيه احتـامل حياة الرجل التـي هي مقتىض االسـتصحاب، ومل يفرض 
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فيـه موته، ليحتمل كـون املال مرياث من ال وارث له، ومع ذلك مل يفسـح فيه املجال 
للصدقة، بل ألزم باالنتظار. وكذا صحيح هشام بن سامل عن أيب إبراهيمA املتقدم.

لكنه ال ينهض يف قبال ما سـبق. والسـيام مع إمكان محله عىل عدم اليأس من 
العثـور عـىل املالك، ألن طول املدة ال يسـتلزم اليـأس من العثور عليـه. أو عىل كون 
احلـق ذمياً، كـام هو الظاهر من التعبري يف الصحيح بأن لـه حق ومثله يف ذلك صحيح
. ويأيت  هشام بن سامل، حيث ال يبعد ظهور قوله: «وبقي من أجره يشء» يف كونه ذمياً

إن شاء اهللا تعاىل عدم مرشوعية الصدقة يف الذمي.
هذا وربام يدعى يف املقام وجوه أخر:

األول: مـا يف الرسائـر من وجوب حفظ املال املجهـول ملالكه، ولو بوصية من 
بيده به حني وفاته. ألن ذلك هو مقتىض القاعدة األولية املعتضدة بالنصوص املتقدمة، 

كصحيح معاوية بن وهب وغريه.
ويظهـر ضعفه مما سـبق مـن عدم هنـوض النصـوص املذكورة بذلـك ولزوم 
اخلـروج عـن القاعدة بنصـوص التصدق املتقدمـة. مؤيداً باسـتبعاد تكليف من بيده 
املـال بحفظه، لصعوبة ذلك جداً، ولتعرض املال بذلـك للخطر، وعدم انتفاع مالكه 

 . به حينئذٍ أصالً
الثـاين: أن املال املجهول املالـك لإلمامA، حلديث داود بن أيب يزيد عن أيب 
، وإين قد خفت فيه عىل نفيس. ولو  عبـداهللاA قـال: قال رجل: إين قد أصبت مـاالً
أصبت صاحبه دفعته إليه وختلصت منه. قال: فقال له أبو عبداهللاA: واهللا لو أصبته 
كنت تدفعه إليه؟ قال: إي واهللا. قال: فأنا واهللا، ما له صاحب غريي. قال: فاستحلفه 
أن يدفعه إىل من يأمره. قال: فحلف. فقال: فاذهب فاقسمه يف إخوانك، ولك األمن 
مما خفت منه. قال: فقسـمته بني أخواين»(٢) ومعترب حممد بن القاسـم بن الفضيل عن 

(١) وسائل الشيعة ج:١٧ باب:٦ من أبواب مرياث اخلنثى وما أشبهه حديث:٢.
(٢) وسائل الشيعة ج:١٧ باب:٧ من أبواب كتاب اللقطة حديث:١.



أيب احلسنA: «يف رجل كان يف يده مال لرجل ميت ال يعرف له وارثاً، كيف يصنع 
باملال؟ قال: ما أعرفك ملن هو. يعني نفسه»(١).

لكن األولـ  مع عدم خلو سنده عن اإلشكال الشرتاك موسى بن عمرـ  ظاهر 
السـؤال فيه اجلهل باملك املال اخلاص بعنوانـه األويل، ال بعنوان كونه جمهول املالك، 
وحينئذٍ يكون ظاهر اجلواب فيه ملكية اإلمامA للامل املذكور بذاته ال بعنوان كونه 
جمهول املالـك، فيكون وارداً يف قضية خاصة جمهولة اخلصوصيات، وربام يكون املال 
ملـكاً لإلمامA لكونه مرياث مـن ال وارث له، أو لكونه غنيمة حرب من غري إذن 

اإلمام، أو غري ذلك.
ودعو: أن ذلك بعيد يف نفسه، حيث مل يرش السائل لعنوان املال الذي يكون 
بـه ملكاً لإلمام بنفسـه، ومن البعيـد جداً ابتناء جواب اإلمـامA عىل علمه بعنوان 
املال بالطرق الغيبية اخلاصة به، بل الظاهر ابتناء جوابهA عىل كونهA هو املالك 
للامل بعنوانه املتحصل من السـؤال، وهو كونه جمهول املالك، ألن ذلك يكفي يف حلّ 

مشكلة السائل ورفع حريته. 
مدفوعـة بأن ذلك راجع إىل محل كالم اإلمامA عىل خالف ظاهره البدوي 
الـذي يقتضيه سـياق الكالم ملجـرد اسـتبعاد إرادة الظاهر املذكـور، وذلك وحده ال 
يكفـي يف الظهور احلجة. وليس هـو بأوىل من محل جواب اإلمامA عىل إرادة بيان 
أنـهA املرجع يف تعيني مرصف املال وحلّ املشـكلة، إما لكونه ولياً عليه، أو لكونه 

العامل بحكمه، فال ينايف النصوص املتقدمة املتضمنة األمر بالتصدق باملال.
وأمـا الثاين فمن القريب ابتناء احلكم فيـه بأنه لإلمام عىل كون مقتىض األصل 
عـدم الوارث لصاحب املال، فيكون املال مرياث من ال وارث له، ال عىل فرض كونه 
ذا وارث جمهـول، ليكون جمهول املالك. والسـيام مـع ظهور اجلواب يف أن احلكم بأن 
املال املذكور لهA من الواضحات التي ال ختفى عىل السـائل، حيث ال يظهر منشـأ 

(١) وسائل الشيعة ج:١٧ باب:٦ من أبواب مرياث اخلنثى وما أشباهه حديث:١٢.
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لوضوح ملكية اإلمامA للامل املجهول مالكه، بخالف ملكيته ملرياث من ال وارث 
له، التي تظافرت النصوص هبا(١).

والسيام وأنه يصعب جداً خروج املال عن ملك مالكه الواقعي بمجرد اجلهل 
به أو اليأس من الوصول إليه، حيث يبعد جداً كون العثور عىل املالك موجباً لرجوع 
مالـه مللكـه بعد خروجه عنـه. وأبعد منه االلتـزام بعدم رجوعه له، حيث ال إشـكال 
ظاهـراً يف لـزوم إرجاعه إليـه. وهذا بخالف االلتـزام بخروجه عن ملكـه بالتصدق 
كأموالـه التي يتصدق هبا هو، الراجع لقصور سـلطنته عىل املـال ونفوذ ترصف غريه 

فيه الذي هو شايع يف الغائب ومن ال يمكن الوصول إليه.
عىل أنه لو متت داللة اخلربين عىل ملكية اإلمام ملجهول املالك فمقتىض اجلمع 
بينهـام وبني نصوص الصدقـة املتقدمة كون التصدق باملال هو الوجـه املأذون فيه من 
قِبَـل اإلمـامA املالك للـامل أو الويل عليه، فهو نظري مـا ورد من دفع مرياث من ال 
وارث لـه ألهل بلـده، ومن كون احليازة مملكة لألرض الغامـرة التي هي من األنفال 
اململوكة لإلمام ونحو ذلك، وال يكون حينئذٍ كسهمهA من اخلمس الذي يرصف 

يف مجيع املصارف املناسبة ملنصبه، ليكون هلذه النصوص أثر عميل.
الثالـث: أن جمهـول املالـك جيـوز متلكـه آلخـذه مع وجـوب ختميسـه عليه. 
لصحيح عيل بن مهزيار الوارد يف بيان الغنائم والفوائد التي جيب فيها اخلميس، حيث 
قالA فيه: «فالغنائم والفوائد يرمحك اهللا فهي الغنيمة يغنمها املرء والفائدة يفيدها، 
واجلائزة من اإلنسـان لإلنسـان التي هلا خطر، واملرياث الذي ال حيتسـب من غري أب 
وال ابـن، ومثـل عدو يصطلـم فيؤخذ ماله، ومثل مال يؤخـذ وال يعرف له صاحب، 

وما صار إىل موايل من أموال اخلرمية الفسقة...»(٢).
قال يف مصباح الفقاهة: «وقد اسـتظهر هذا الرأي من الرواية املذكورة املحقق 

(١) راجع وسائل الشيعة ج:١٧ باب:٣ من أبواب والء ضامن اجلريرة واإلمامة.
(٢) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٨ من أبواب ما جيب فيه اخلمس حديث:٥.



اهلمداين. بل ذكر املحقق اإليرواين أن هذه الصحيحة رصحية يف جواز متلك جمهول املالك». 
وقد استشكل بعض مشاخيناP يف االستدالل به للمدعى بوجهني:

األول: أنه ليس رصحياً يف جواز متلك املال بعد إخراج مخسـه، وإنام هو مطلق 
مـن هذه اجلهـة، وحينئذٍ يقيد بنصوص التصـدق، ويكون مقتىض اجلمـع بينه وبينها 

إخراج مخسه ثم التصدق به.
: ألن وجوب اخلمس يف املال متفرع عىل كونه غنيمة وفائدة  وهو كام تر أوالً
مملوكة، وهو ال يناسـب نصوص التصدق التي هي رصحية أو كالرصحية يف بقاء املال 
عـىل ملك مالكـه إىل حني التصدق به. بـل كيف يكون املال غنيمـة وفائدة إذا وجب 

إخراج مخسه والتصدق ببقيته. 
: ألن نصـوص التصدق رصحية أو كالرصحيـة يف وجوب التصدق بتامم  وثانيـاً

.Pاملال. ومن ثم يتعذر اجلمع بني الطائفتني عرفاً بام ذكره
الثـاين: أنـه ال يـدل عىل جـواز متلك جمهـول املالك، كـام هو املدعـى، بل عىل 

وجوب اخلمس فيام جاز متلكه من جمهول املالك من دون تعني له.
وقـد يقرب ما ذكرهP بـأن الصحيح غري وارد لبيان املال الذي جيوز متلكه، 
ليكـون مقتىض إطالقه جـواز متلك كل مال ال يعرف له صاحـب، بل لرشح الغنيمة 
والفائدة التي جيب اخلمس فيها بعد الفراغ عن جواز اغتنامها ومتلكها. ولذا ال يتوهم 
ظهـوره يف جـواز متلـك مال كل عـدو يصطلم، بـل حيمل عىل خصـوص العدو غري

حمرتم املال.
هذا مضافاً إىل أنه لو محل عىل جواز متلك كل مال جمهول مالكه لكان معارضاً 
لنصـوص املقـام ونصـوص اللقطة الـواردة بمجموعها يف الشـايع من أفـراد جمهول 
املالـك، والتـي هـي كالرصحية يف عـدم وجوب ختميس املـال، بل يتعـني التصدق به 

بتاممه، أو خيري بني ذلك وبني متلكه. 
وحيـث كانت النصوص املذكورة كثرية عدداً مشـهورة بني األصحاب رواية 
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وعمـالً فـال جمال للخـروج عنها بالصحيح. ومن ثم يتعني سـقوطه عـن احلجية، أو 
محلـه عىل ما ذكرناه من عدم اإلطالق له يف جـواز متلك جمهول املالك، وإنام يدل عىل 
وجـوب اخلمـس يف املال بعد الفراغ عن جواز متلكه. وليحمل حينئذٍ عىل اللقطة بعد 
التعريـف والتملـك وما يوجد يف جوف السـمكة أو الدابة، واملدفـون يف اخلربة التي 

جال أهلها، ونحو ذلك مما دل الدليل عىل جواز متلكه.
والسـيام مع قرب محـل قولهA يف الصحيح: «وال يعـرف له صاحب» عىل 
اجلهل بوجود مالك للامل، الحتامل كونه مباحاً أصلياً، مثل يوجد يف جوف السمكة، 
أو احتـامل بعـد العهد بصاحبه بحيث مات ومات عقبـه حتى يصدق عرفاً أن املال ال 
صاحـب لـه. ال اجلهل بصاحـب املال بعد الفـراغ عن وجوده الذي هـو حمل الكالم 
يف املقـام. وباجلملـة: ال جمال للخـروج بالصحيح عـن النصوص املتقدمـة املتضمنة 

للتصدق باملال.
ومنه يظهر أنه ال جمال للبناء يف جمهول املالك عىل التخري بني التصدق به بتاممه 
ومتلكه مع دفع اخلمس منه مجعاً بني نصوص التصدق والصحيح املذكور. لظهور أن 
اجلمع املذكور ـ مع كونه تربعاً خالياً عن الشاهد ـ ال يناسب بعض نصوص التصدق 
املتقدمة، مثل قولهA يف صحيح أيب عيل بن راشد: «وال تدخل الغلة يف ملكك». 

بـل االقتصار يف نصوص التصدق عليـه وعدم التعرض فيها إلخراج اخلمس 
الذي هو األنفع ملن بيده املال واألحب له كالرصيح يف لزوم التصدق وعدم االكتفاء 
بإخراج اخلمس. والسيام يف حديثي تراب الصاغة الذي حيتمل كونه أو بعضه للصائغ 

نفسه، حيث يكون االكتفاء بإخراج اخلمس أقرب للجمع بني احلقوق املحتملة.
الرابـع: وجـوب دفع املال للحاكم، ألنه ويل الغائب. وفيه: أنه مل يتضح عموم 
واليتـه عىل الغائـب بحيث يكون بمنزلة وكيله املفوض يف كـون دفع ماله إليه بمنزلة 
دفعـه للاملـك. بل هو ال يناسـب النصـوص املتقدمة الدالـة عىل التصدق، والسـيام 
بنـاءً عـىل الضامن معه لو ظهـر املالك، وال النصوص الدالة عـىل وجوب احلفظ، وال 



نصـوص اللقطـة وغري ذلك مما ورد يف جمهول املالك، حيث كان األوىل هبا التنبيه عىل 
الدفع للحاكم، كام لعله ظاهر.

غايـة األمـر ثبـوت واليته حسـبة يف مـوارد احلاجة للتـرصف باملـال وثبوت 
مرشوعيتـه وعـدم ثبوت الويل عليـه، ألنه املتيقن بعـد احتامل واليتـه رشعاً وتوقف 
جـواز الترصف ونفوذه عىل مراجعته، وذلك ال يقتـيض وجوب الدفع له بحيث تربأ 
ذمة واجد املال منه بذلك. والسيام بعد األمر بالتصدق به يف النصوص املتقدمة. نعم 
قد يدعى وجوب استئذانه يف التصدق وهو أمر آخر يأيت الكالم فيه إن شاء اهللا تعاىل.
هذه األقوال املعتد هبا يف املقام. وربام كان هناك أقوال أو احتامالت أخر يظهر 
حاهلا مما سبق، ال جمال إلطالة الكالم فيها. ومن اهللا سبحانه نستمد التوفيق والتسديد.

بقي يف املقام أمور:
األول: الظاهر عدم الفرق يف وجوب التصدق بني اجلهل باملالك ومعرفته مع 
اليـأس مـن الوصول إليه. ألن أكثـر النصوص املتقدمـة وإن وردت يف صورة اجلهل 
باملالـك، إال أن صحيـح يونـس املتقدم قد ورد يف صورة معرفـة املالك مع اليأس من 
الوصول إليه، ألن مورده الرفيق يف مكة، وذلك يناسـب معرفته لو صادف الوصول 
إليه. وقوله فيه: «لسـنا نعرفه وال نعرف بلده» يراد به عدم معرفته معرفة تكون سـبباً 
للوصـول إليه، وذلك بمعرفة نسـبه أو موقعه االجتامعـي أو نحومها، ال عدم معرفته 
لـو فرض االلتقاء به والوصول إليه، فإن ذلك بعيد جداً ال يناسـب الرفاقة املفروضة 

يف السؤال.
مضافـاً إىل قرب فهـم العموم من النصوص األخـر، إللغاء خصوصية اجلهل 
بصاحـب املـال عرفـاً، وفهم أن املـدار عىل تعذر إيصـال املال للاملـك. وال يبعد بناء 

األصحاب عىل ذلك.
نعـم إذا كانـت معرفة املالك مسـتلزمة إلمـكان معرفة وارثـه فالظاهر قصور 
النصـوص عنـه حتى صحيح يونـس، إلمـكان الوصـول إىل مالك املـال باالنتظار، 
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ويلحقه حينئذٍ حكم مال املفقود من الرتبص به مدة، ثم دفعه للوارث عىل ما يذكر يف 
حمله. والظاهر مفروغية األصحاب عن ذلك.

الثـاين: املتيقـن من وجوب التصدق مـا إذا كان املال املجهـول مالكه خارجياً 
شخصياً، ألنه مورد النصوص املتقدمة. 

وأمـا إذا كان ذمياً ـ كالقرض وعوض املتلفات واملنافع املسـتوفاة ـ فيظهر من 
شـيخنا األعظمP عموم احلكم له، بـل املفروغية عن ذلك. وعليه جر من تأخر 
عنه حتى شاع يف عصورنا وما قارهبا أن من الوجوه الرشعية ردّ املظامل التي هي عبارة 
عـن الصدقـات املدفوعة لرباءة الذمة مما تنشـغل به من حقـوق للمجهولني الذين ال 

يمكن التعرف عليهم وال الوصول إليهم.
وقـد رصح شـيخنا األعظمP بـورود األخبـار بالتصدق بالديـن املجهول 
املالـك. لكـن مل أعثر عىل يشء من األخبار املذكورة عدا مرسـلة الصدوق املتقدمة يف 
االسـتدالل عىل وجوب التصـدق يف املقام، بناءً عىل كـون موردها هو مورد صحيح 
معاويـة بـن وهب الوارد فيمن له عـىل رجل حق ففقده، لظهـور التعبري فيه يف الدين

كام سبق.
وقد سـبق املنع من االسـتدالل باملرسـلة لضعفها، ولقرب كوهنـا مقتطعة من 
معترب العباس بن عامر أو املثنى بن عبد السـالم املتقدم الوارد فيمن أويص له بوصية 
فـامت قبـل أن يقبضها، ومل يعلم أن له ويل، ومن الظاهر أن املال املوىص به ليس ذمياً، 

بل معيناً، أو كلياً ثابتاً يف الرتكة، يتشخص بتشخيص الويص.
نعم قد يستدل بنصوص املقام لدعو إلغاء خصوصية مواردها، وفهم العموم 
منها، بلحاظ أن املسـتفاد منها كون األمر بالتصدق ألنه أقرب طرق إيصال نفع املال 

للاملك، وال يفرق يف ذلك بني املال الشخيص اخلارجي والكيل الذمي.
لكنهـا تندفـع بقرب كون ترشيع التصـدق لإلرفاق بمن عنـده املال، لصعوبة 
. بل لو  حفظ املال، خصوصاً إذا طالت املدة وحصل اليأس من الوصول للاملك عرفاً



علـم بعدم الوصول له فال موضوع حلفظ املال، والبد من حل مشـكلته بالتصدق أو 
بغريه أما إذا كان ذمياً فال يلزم املحذور املذكور.

مضافاً إىل اإلشكال يف الذمي بعدم تعينه إال باتفاق الدائن واملدين عىل تعيينه، 
وال دليـل عىل اسـتقالل املديـن بتعيينه مع تعذر الوصـول للدائـن، ليمكن التصدق

به عنه.
ودعو: أنه يلزم الرجوع للحاكم الرشعي، فيقوم مقام املدين يف ذلك، لوالية 
احلاكم عىل الغائب. ممنوعة، ملا سبق من عدم ثبوت عموم والية احلاكم عىل الغائب. 
وواليتـه حسـبة إنام تنفع يف موارد العلـم بوجوب التصدق وعدم ثبـوت الويل عليه، 

واملفروض يف املقام الشك يف وجوب التصدق. الختصاص دليله باملال اخلارجي.
هذا وقد ذكر الشـيخP ومجاعـة أن من كان عليه ديـن لغائب ال يقدر عليه 
وجب عليه عزل دينه ـ مطلقاً أو إذا حرضته الوفاة ـ ثم يويص به. وقد يدعى اإلمجاع 

عىل ذلك.
فـإن كان مرادهـم بـه براءة ذمـة املدين بذلك، لتعـني الدين يف املـال املعزول، 
ويكون أمانة يف يده أو يد من يويص إليه به ال يضمن إال بالتفريط، أشكل بأنه خروج 
عن مقتىض استصحاب بقاء الدين يف الذمة من دون دليل بعد ما سبق من عدم الدليل 
عىل اسـتقالل املدين بعزل الدين، وأنه لو فرض استقالله بالوالية عىل ذلك فال دليل 

عىل وجوبه.
ودعـو: أن ذلـك أحـر بحفظ احلـق لصاحبـه، لتعـرض أموالـه للتلف، 
خصوصاً بعد وفاته، حيث تتوجه األطامع للرتكة ممن ال هيمهم حفظ احلق لصاحبه.

: بـأن ذلك خيتلـف باختالف املـوارد، إذ قد يكـون حفظ املال  مدفوعـة: أوالً
املعـزول بعـد تعيني الدين بـه أصعب من حفظ جممـوع مال املديـن أو حفظ احلق يف 
: بأن جمرد كون ذلـك أحر بحفظ احلق لصاحبه ال  تركتـه، وال ضابـط لذلك. وثانياً

. يقتيض وجوبه ما مل يكن تركه تفريطاً يف أداء الدين عرفاً
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وإن كان مرادهـم وجـوب العـزل مـن أجل التحفـظ عىل احلق مـن الضياع، 
بإفالس املدين يف حياته، أو تعرض تركته للضياع بسبب تعلق أطامع من ال هيمه أداء 
الدين لصاحبه منها، من دون أن يتعني الدين يف املال املعزول، وال تربأ منه ذمة املدين، 
وعىل ذلك فالعزل ملجرد تيرس وفاء الدين بذلك املال مع بقائه عىل ملك املدين إىل أن 

يتحقق الوفاء به.
: أن  : أنـه ال دليل عىل وجوب ذلك بعد عـدم حتقق الوفاء به. وثانياً ففيـه: أوالً
املـال املعـزول إذا مل يتعني الدين بـه ومل خيرج عن ملك املدين فـال أثر للعزل يف حفظ 
الدين، ألن املال املذكور يبقى كسائر أموال املدين مورداً لتزاحم احلقوق الواردة عليه 
وعىل ماله، وال معني له يف وفاء الدين املذكور، بحيث يرتجح هذا الدين عىل غريه من 

. املصارف، بل ليس الدين املذكور إال كسائر الديون غري املطالب هبا فعالً
ومما ذكرنا يظهر اإلشكال فيام يف الرشايع والقواعد من اجلمع بني احلكم بعزل 
الدين الذي ال يقدر عىل صاحبه والرتدد يف وجوب التصدق به بعد اليأس من العثور 

عىل صاحبه.
إذ العـزل إن كان موجبـاً لتعيني الدين يف املال املعزول، تعني وجوب التصدق 
بذلك املال، كسـائر أفراد املال اخلارجي املجهول صاحبه بعد اليأس من الوصول له. 
وإن مل يكـن موجبـاً لتعيني الديـن يف املال املعزول تعني عدم وجـوب التصدق، إذ ال 

حيتمل وجوب التصدق عىل املدين مع بقاء الدين يف ذمته.
اللهم إال أن يرجع الرتدد منهام يف وجوب التصدق به للرتدد يف تعني الدين يف 
املال املعزول بمجرد العزل أو بعد اليأس من الوصول للاملك. إذ لو رجع الرتدد منهام 
الحتـامل وجـوب تفريغ الذمـة من الدين بالصدقـة من دون أن يتعـني الدين يف املال 
املعزول، فاملناسـب منهـام حينئذٍ االكتفاء يف اخلروج عن االحتـامل املذكور بالتصدق 

مطلقاً ولو بغري املال املعزول، ومل يبق وجه لوجوب العزل.
وكيـف كان فـال جمال للتعدي عن مورد نصوص املقـام، وهو املال اخلارجي، 



وفهم العموم منها للذمي بعد ما سبق.
مضافاً إىل أمرين:

أحدمهـا: ما يظهر من بعض النصوص من عدم وجوب التصدق: منها: موثق 
زرارة أو صحيحه: «سـألت أبا جعفرA عن الرجل يكون عليه الدين ال يقدر عىل 
صاحبـه، وال عـىل ويل له، وال يدري بأي أرض هـو. قال: ال جناح عليه بعد أن يعلم 

اهللا منه أن نيته األداء»(١).
ويؤيده أو يعضده ما تقدم يف صحيح معاوية بن وهب من االقتصار عىل األمر 
بالطلب فيمن له عىل رجل حق ففقده، وعدم ترشيع التصدق حتى مع طول املدة، ملا 
سـبق من ظهور احلق فيه يف الذمي، فإنه وإن سـبق أن طول املدة ال يستلزم اليأس من 

العثور عىل صاحب احلق، إال أنه يكفي عمومه له مورداً، بل كونه أظهر موارده.
ومثلـه يف ذلك صحيح هشـام بن سـامل عن أيب إبراهيم املتقـدم، حيث ال يبعد 
ظهـور قولـه فيه: «وبقي من أجـره يشء» يف الذمي، ولو كان قـد قبض األجر وتعني 
. وال أقل من عمومه للذمي، فينفع  لـكان األنسـب التعبري بأنه قد بقي له دراهم مثـالً

يف املقام.
ومنها: خرب عيل بن أيب محزة املتقدم الوارد يف عامل بني أمية الذي تاب واستأذن 
لـه عىل اإلمام الصادقA، حيث اقترصA فيـه عىل حكم املال املوجود من دون 
تنبيـه للتخلـص من تبعة املال الذي أنفقه أو تلف عنـده يف املدة الطويلة يف حق من ال 
يعرفه، وأنه جيب عليه التصدق بقدره عنه من املال املوجود عنده، أو الذي حيصله بعد 

ذلك من وجوه احلالل.
ومنها: موثق السـكوين عـن أيب عبد اهللاA: «قال: قال رسـول اهللا7: من 
ظلم أحداً وفاته، فليستغفر اهللا له، فإنه كفارة له»(٢). لظهور أن كثرياً من أنحاء الظلم 

(١) وسائل الشيعة ج:١٣ باب:٢٢ من أبواب الدين والقرض حديث:١.
(٢) وسائل الشيعة ج:١١ باب:٧٨ من أبواب جهاد النفس حديث:٥.
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أو أكثـره يسـتتبع الضـامن املايل، إما لكـون الظالمة ماليـة، أو لكوهنـا بدنية مضمونة 
باملال، فاالقتصار عىل االسـتغفار كالرصيح يف عدم وجوب غريه من البدل املايل بأن 

يتصدق به أو غريه.
ثانيهـام: أن انشـغال الذمم للمجهول ومن ال يقدر الوصول له شـايع يف مجيع 
العصـور بام يف ذلـك عصور املعصومني (صلوات اهللا عليهـم)، كام يف الرساق ووالة 
اجلور واملرابني وسائر من يامرس املعامالت املحرمة والباطلة، ويتعرض للتعدي عىل 
، وكثرياً ما يتـوب العامد من عمله، أو ينكشـف احلال  أمـوال النـاس عمـداً أو جهالً
للجاهـل، ومن الطبيعـي أن يطلب املخرج، وهو ظاهر يف حـق من يعرفه ويقدر عىل 
الوصـول إليه، حيث ال إشـكال يف وجوب ردّ احلق له، عمـالً بمقتىض القاعدة، وبه 

تظافرت النصوص(١).
أمـا يف حق مـن ال يعرفه أو ال يقدر عـىل الوصول إليه فمـن القريب جداً بناء 
النـاسـ  بمقتـىض طبعهم األويلـ  عـىل أن تعذر الوصول إليـه وإيصال احلق له كاف 
يف املعذريـة من جهته، وحيتاج معرفـة التكليف بالبدل ـ من التصدق أو غريه ـ للتنبيه 
من قبل الشـارع األقدس، فلو كان ثابتاً لكثر التنبيه عليه يف النصوص، وكثر السـؤال 
عن ذلك وعن فروعه، كام نجده اآلن حني أفتى الفقهاء بذلك وجروا عليه. فسكوت 
النصوص عن ذلك يناسب قيام السرية عىل عدمه، ويرشف باإلنسان عىل القطع بذلك.
ومن هنا يقو البناء عىل عدم وجوب التصدق يف املقام، واالكتفاء بالعزم عىل 
نية الوفاء لو قدر عىل صاحب احلق، ملا تقدم يف حديث زرارة، وباالستغفار لصاحب 
املال، ملوثق السكوين، لكن مع تعمد ظلمه بأخذ املال، ليكون ذنباً حيتاج للكفارة. بل 
قـد يقـال بوجوبه مطلقاً، عمـالً بإطالق املوثق، بحمل الكفارة فيـه عىل تكفري الظلم 

وسقوط تبعته، ولو كانت أمراً غري العقاب الذي ينحرص سببه بالذنب. فالحظ.

(١) راجع وسـائل الشـيعة ج:١١ باب:٧٨ من أبواب فعل املعروف، وج:١٢ بـاب:٤٧، ٧٦ من أبواب ما 
يكتسب به،  وباب:٣ من أبواب عقد البيع ورشوطه وغريها. 



إن قلـت: إن بنـي عىل عدم وجوب التصدق يف املقـام عىل من عليه احلق ـ من 
أجل ما سـبق ـ فال جمال للبناء عىل براءة ذمته من املال بغري األداء. وحينئذٍ له املطالبة 
بتفريـغ ذمتـه منه، ألن بقاء انشـغال ذمتـه به رضر عليـه، فيتعني اسـتقالله بعزله، أو 
الرجـوع يف ذلـك للحاكم الرشعي، لواليته عليه ولو حسـبة، بنحو يكون املتيقن من 

نفوذ العزل ما إذا كان بإذنه.
قلـت: الـرضر املذكورـ  لو تـمـ  ال يكفي يف مرشوعية العـزل مع عدم القدرة 
عىل املالك، ملنافاته لالمتنان يف حقه بعد عدم سـقوط حرمته بامتناعه. والسـيام مع ما 
تقدم يف صحيحي معاوية بن وهب وهشـام بن سـامل من االقتصـار عىل األمر بطلب 

صاحب احلق وعدم ترشيع التصدق وإن طالت املدة.
إن قلـت: لـو تـم ذلك يف حق من عليـه احلق فال جمال له يف حـق وارثه، ملا هو 
املعلـوم مـن ثبوت ديون امليـت يف تركته، وعدم جواز ترصف الـوارث يف الرتكة قبل 
وفاء الدين، ومنع الوارث من الرتكة رضر عليه، بل يقطع بعدم رضا الشارع األقدس 
به، فيتعني عزل الدين ثم الترصف يف الرتكة، كام ال يبعد بناؤهم عليه يف الدين املعلوم 
املالـك إذا مل يتيـرس املبادرة لوفائه، كغيبة الدائن أو نحو ذلك، ومع عزل الدين وتعينه 
يف املعزول يتعني جريان حكم املال اخلارجي املجهول املالك عليه، وهو التصدق به.

قلت: الظاهر عدم مانعية الدين املذكور من ترصف الوارث يف الرتكة، كام هو 
مقتىض قولهA يف صحيح هشام بن سامل املتقدم: «فإن قدرت عليه، وإال فهو كسبيل 
مالك حتى جييء له طالب، فإن حدث بك حدث فأوص به إن جاء له طالب أن يدفع 

إليه». لظهوره يف كونه بحكم ماله مطلقاً ولو بعد وفاته ما مل جييء له طالب.
بل هو املستفاد تبعاً من مجيع ما يظهر منه عدم تكليف املدين بالوفاء، كحديث 
زرارة وموثق السكوين وخرب عيل بن أيب محزة املتقدمة، ملا هو املعلوم من تبعية الوارث 
للمديـن، فمـع عدم تكليف املدين بالوفاء يغفل عن تكليف وارثه به، فسـكوت هذه 
النصـوص وغريها عن التنبيه لذلك، وعن وجوب الوصية بالدين من أجله، يوجب 

٤١٩ ..................................................................................... جمهول املالك



.............................................................. مصباح املنهاج ـ كتاب التجارة / ج١ ٤٢٠

ظهـوره تبعـاً يف عدمه. وأظهر من ذلك السـرية التي أرشنا إليها، حيث ال إشـكال يف 
عمومها للمدين ووارثه. فالحظ واهللا سبحانه وتعاىل العامل العاصم.

هـذا وقد رصح كاشـف الغطاء يف رشحه عىل القواعد يف مسـألة جوائز الظامل 
بأن ما يأخذه الظامل غصباً مضمون عليه ويقاص به من ماله، إال أنه إذا تلف ال يلحقه 
حكـم الديـن يف التقديم عـىل الوصايا واملواريث. قـال: «ويؤخذ من الظـامل قهراً مع 
اإلمكان إن بقيت يف يده، وعوضها مع التلف، ويقاص هبا من أمواله مع حياته... إال 
أن ما يف يده من املظامل تالفاً ال يلحقه حكم الديون يف التقديم عىل الوصايا واملواريث، 
لعـدم انـرصاف الدين إليه وإن كان منـه، وبقاء عموم الوصيـة واملواريث عىل حاله. 

وللسرية املأخوذة يداً بيد من مبدأ اإلسالم إىل يومنا هذا...».
ويف اجلواهـر أنـه مل جيد لـه موافقاً يف ذلك. عـىل أنه يف غاية املنـع، كام ذكره يف 
اجلواهـر شـيخنا األعظمP. ملنع االنـرصاف. بل ال معنى للتفريـق فيه بني أحكام 
الديـن، فتجـوز املقاصة به وجيب عليه وفاؤه يف حياته، وال يرتتب عليه األثر يف تركته 
بعد وفاته. كام ال معنى للتفريق فيه بني اجلائر وغريه. ولعدم ثبوت السرية بني املتدينني 

بنحو تكشف عن رأي املعصوم احلجة.
وإنـام ختتـص السـرية بام ذكرنـا من فـرض عدم معرفـة صاحب احلـق وتعذر 
الوصول إليه من دون فرق بني حياة املدين وموته، وال بني الظامل وغريه. كام أن الذي 

يدعم السرية ما ذكرناه من األدلة، دون االنرصاف.
نعم كثرياً ما ال يكون الظامل ضامنا ملا يأخذه، لعدم وضع يده عليه، بل يستعني 
بأتباعه، فيكونون هم املبارشين للظلم بأخذ املال وإتالفه، والضامن حينئذٍ عليهم، ال 

عليه. إال أن يريدP بالظامل ما يعمّ األتباع. فال يظهر األثر لذلك يف مدعاه.
الثالث: هل يسـتقل من بيده املال املجهول املالك بالتصدق به، أو البد له من 
اسـتئذان احلاكم الرشعي فيه؟ مقتىض إطالق النصوص املتقدمة وفتاو األصحاب 

يف املقام وغريه من موارد جمهول املالك األول.



لكـن قال شـيخنا األعظمP: «ويمكـن أن يقال: إن أخبـار التصدق واردة 
يف مقـام إذن اإلمـامA بالصدقـة. أو حممولة عـىل بيان املرصف، فإنـك إذا تأملت 
كثـرياً من الترصفات املوقوفة عـىل إذن احلاكم وجدهتا واردة يف النصوص عىل طريق 
احلكـم العام، كإقامة البينـة واإلحالف واملقاصة. وكيـف كان فاألحوط ـ خصوصاً 
بمالحظة ما دلّ عىل أن جمهول املالك مال اإلمامA ـ مراجعة احلاكم يف الدفع إليه 

أو استئذانه.
ويتأكد ذلك يف الدين املجهول املالك، إذ الكيل ال يتشخص للغريم إال بقبض 

احلاكم الذي هو وليه، وإن كان ظاهر األخبار الواردة فيه ثبوت الوالية للمديون».
وفيـه: أن محـل أخبـار التصـدق عىل بيـان إذن اإلمـامA بالصدقـة خمالف 
لظاهرها جداً، لظهور حال السائل يف السؤال عن حكم املال رشعاً، ال يف االستئذان 
يف التصدق به بعد الفراغ عن وجوبه رشعاً وعن لزوم اسـتئذان اإلمام فيه، ومقتىض 
مطابقـة اجلـواب للسـؤال محـل األمر بالتصـدق عىل أنـه احلكم الرشعـي، ال احلكم 
الشخيص الراجع لإلذن فيه. بل هو كالرصيح من قولهA يف حديث تراب الصاغة: 
«إما لك وإما ألهله» لوضوح عدم احتياج تصدق اإلنسان بامله لإلذن. وحينئذٍ يكون 

مقتىض إطالقه عدم اعتبار إذن اإلمام فيه، فضالً عن احلاكم الرشعي.
ومثله يف اإلشـكال محل األخبار املذكـورة عىل بيان املرصف الرشعي من دون 
نظـر ملـن يتـوىل رصفه فيـه ورشوط رصفه، كـي ال يكون لـه إطالق يقتـيض قيام من 
عنـده املال به من دون حاجة لالسـتئذان. إذ هو خمالـف لظاهر خطاب من عنده املال 

بالتصدق الظاهر يف توليه له بنفسه من دون حاجة لالستئذان.
ومثلـه يف ذلـك املقاصـة. ولـذا كان الظاهـر عـدم احلاجـة لالسـتئذان فيها، 
عمـالً بإطالق أدلتهـا الظاهرة يف قيام صاحب احلق هبا بمجـرد ثبوت احلق له وإن مل 

يستأذن.
وكـذا احلال يف إقامة البينة والعمل هبا، فإن مقتىض إطالق أدلة حجيتها عموم 
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حجيتهـا لـكل أحد ولو يف غري مورد القضاء وفصـل اخلصومة. بل يكفي يف حجيتها 
قيامها بنفسها ولو مل يقمها صاحب احلق.

نعـم فصـل اخلصومة هبا خمتص باحلاكم، ألنه من شـؤون القضاء املختص به. 
وكذا اإلحالف، بل ال أثر له إال فصل اخلصومة التي هي وظيفة القايض. وأما احلجة 
يف مورده فهي اليد واألصل ونحومها مما يكون موافقه هو املنكر، وهو حجة يف نفسه 
يف حـق كل أحـد من دون حاجة لليمني. ومن ثم يتعـني محل أدلة اإلحالف عىل بيان 

وظيفة القايض دون غريه.
وبعبـارة أخـر: محـل اإلطـالق عىل ما ذكـره حيتـاج إىل قرينة خاصـة كام يف 

اإلحالف، ومع عدمها يتعني البناء عىل مقتىض اإلطالق، كام يف املقام.
وأمـا ما تضمـن أن جمهول املالك ملك اإلمامA فهو ـ لـو تم ـ يقتيض بدواً 
وجـوب اسـتئذان اإلمام يف رصفه، ومع تعـذر الرجوع له يتعـني االحتياط بالرجوع 
للحاكم، الحتامل قيامه مقامه يف ذلك، كام هو احلال يف سـهم اإلمامA. لكن سبق 

قصوره سنداً وداللة.
مع أن مقتىض اجلمع بينه وبني نصوص التصدق أن املال وإن كان لهA، إال 
أنـه قد عني رصفه بالتصدق، كام سـبق نظري ملكهA لـألرض املوات مع ترخيصه 
يف متلكهـا باحليـازة، وحينئذٍ فمقتىض إطـالق نصوص التصدق والية مـن بيده املال 
عليـه من دون حاجـة إىل مراجعة اإلمامA فضالً عن احلاكـم الرشعي، وليس هو 
كسـهمهA مل خياطب شـخص خاص بمـرصف خاص له، ليكـون مقتىض إطالق 

اخلطاب تويل ذلك الشخص له، بل البد من االحتياط بمراجعة احلاكم.
ودعو: أنه حيـث ال يمكن البناء عىل ملكية اإلمام ملجهول املالك لنصوص 
 ،Aالتصدق ولعدم بناء األصحاب عليه، يتعني محل احلديث عىل أنه ليس ملكاً له
بل جيب الرجوع إليه فيه، واسـتئذانه يف التصدق به، وحينئذٍ فمع تعذر اسـتئذانهـ  كام 

يف زماننا ـ يتعني استئذان احلاكم، الحتامل قيامه مقامه.



مدفوعة بأن اجلمع بينه وبني نصوص التصدق بذلك ليس عرفياً، بل األقرب 
اجلمـع بام ذكرنـا. وأما عدم بناء األصحـاب عىل ملكيتهA للـامل فهو إن رجع إىل 
اإلعـراض عـن احلديـث أسـقطه عن احلجية لـو كان حجـة يف نفسـه، وإال مل يصلح 

للترصف يف داللته ومحله عىل خالف ظاهره.
وأمـا الدين املجهـول املالك فقد عرفـت عدم وجوب التصـدق به وخروجه 
عـن حمل الكالم. مع أنه لـو تم وجوب التصدق به لألخبار اخلاصـة التي ادعاها فال 
ملـزم باالحتياط فيه باسـتئذان احلاكم بعد ما اعـرتفP به من ظهور تلك األخبار 

يف ثبوت الوالية للمديون.
وكذا احلال لو بني عىل استفادته من إطالق نصوص التصدق املتقدمة، ملا سبق 
مـن ظهورها يف واليـة املخاطب بالتصدق عليه. ومن ثم ال جمـال للبناء عىل وجوب 
اسـتئذان احلاكم يف الدين ـ لو تم وجوب التصدق به ـ فضالً عن املال اخلارجي. بل 

يتعني استقالل من بيده املال بذلك، كام عرفت أنه ظاهر األصحاب.
نعـم ذكر شـيخنا األعظمP جـواز الدفع للحاكـم، لكونه أعـرف بمواقع 

التصدق، ولواليته عىل مستحقي الصدقة.
لكن األول ـ مع عدم اطراده ـ إنام يقتيض توكيله يف التصدق ـ الذي عرفت أنه 
وظيفة من بيده املال ـ أو االسرتشـاد برأيـه، وال يقتيض االكتفاء بدفع املال له. والزم 
ذلك عدم براءة ذمة من بيده املال إال بوقوع التصدق من احلاكم، أو ممن بيده املال مع 

االسرتشاد برأيه.
والثاين ال دليل عليه، كام سبق يف نظريه، وهو واليته عىل الغائب. مع أنه لو تمّ 
فال ينفع يف املقام، لظهور األدلة يف لزوم التصدق عىل أشـخاص الفقراء، ال التصدق 
عىل النوع مع التخيري يف دفعه بعد ذلك ألشـخاصهم. بل مل يثبت مرشوعية مثل هذا 

التصدق.
وأمـا دفع مثل الـزكاة لإلمام أو للحاكم الرشعي بناءً عـىل نيابته عنه يف ذلك. 
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فليـس هو من التصدق عىل النوع بالدفع إىل وليه. بل لوالية اإلمام عىل املال الزكوي 
بعـد تعينـه بالعزل، بل حتى قبـل تعينه، فلـه املطالبة به، جعله طرفـاً لعقد معاويض، 

ونحو ذلك.
وكـون الـزكاة من الصدقـات ليس من أجـل التصدق هبا، بل لكوهنا بنفسـها 
صدقـة، نظـري نامء الوقف. وال جمال ملثـل ذلك يف املقام بعد ظهـور األدلة يف وجوب 

التصدق باملال، وما هو املعلوم من بقاء املال عىل ملك صاحبه إىل حني التصدق به.
ومـن ذلـك يظهر أن دفع املال للحاكم ال يكفـي يف براء ذمة من بيده املال منه، 
بل البد من رجوع الدفع إليه إىل توكيله يف التصدق، مع عدم حتقق االمتثال واخلروج 
عـن العهـدة إال بتحقـق التصدق منه، كـام هو احلال يف سـائر موارد التوكيـل يف أداء 

الواجب والقيام به.
نعـم ال يبعـد جواز الدفع للحاكم وغريه، ال بعنـوان التوكيل، بل من أجل أن 
. فإن الظاهر عـدم اختصاص التكليف  يقـوم هو بالوظيفة املطلوبة يف املال اسـتقالالً
، ليتعني قيامه  بالوظيفـة مـن الفحص عن املالك ثم التصدق بمن وقع املـال بيده أوالً
، بل يعـمّ كل من وقع املـال بيده، كام هو املناسـب للمرتكزات  بـه مبـارشة أو توكيالً

املترشعية.
ويقتضيـه إطـالق صحيح يونس املتقدم يف رفيق كان لنـا بمكة فرحل منها إىل 
منزله وأصبنا بعض متاعه معنا يف الطريق، لظهوره يف أن متاع الرجل املفقود كان مع 
مجاعة أحدهم السائل، ومع ذلك مل ينبه اإلمامA إىل لزوم وقوع التصدق ممن وقع 

املال بيده أوالً أو بإذنه وكالة عنه.
وبذلـك يظهر جواز قيـام كل من يصري املال بيده بإجـراء حكم جمهول املالك 
عليـه أصالـة، سـواءً كان هو أول من وقـع بيده املال أم غـريه، إما لدفعه املـال له، أو 

لتفريطه يف القيام بالوظيفة، أو خلروجه عن يد األول بضياع أو نحوه، أو غري ذلك.
نعـم ال تربأ ذمة كل واحد ممن وقـع املال بيده إال بوقوع التصدق من أحدهم، 



نظري الواجب الكفائي. إال أن تكون يد أحدهم غري مضمنة للامل، كام إذا كان مستأمناً 
من صاحب املال، أو ممن استوىل عليه ومل يكن يف مقام التفريط به واخلروج عن مقتىض 

الوظيفة فيه. فالحظ.
كـام أنه يشـكل جواز مزامحـة من بيده املال بأخذه منه قهـراً عليه إذا كان هو يف 
مقـام أداء الوظيفة فيـه. لعدم وضوح الدليل عىل جواز ذلك بعـد كونه خمالفاً لعموم 

حرمة الترصف يف مال الغري بغري إذنه. فالحظ.
الرابـع: هل يضمن من بيده املـال لو ظهر املالك فلم يرض بالصدقة؟ وجهان 
قرب شـيخنا األعظمP الضامن، وقد يظهر من اجلواهر يف مسـألة جوائز السلطان 
املفروغيـة عنـه، كام قد يظهر مـن الرسائر اإلمجاع عليه، حيث نسـبه لرواية أصحابنا، 
وإن كان هـو ال يناسـب إمهالـه يف كالم غري واحد، كالشـيخ يف النهايـة، واملحقق يف 

الرشايع، والعالمة يف القواعد.
وكيـف كان فهـو مقتـىض عموم ضامن اليـد، بل حتى ضامن اإلتـالف لو كان 
التصدق بنحو يمنع املالك من الوصول للامل، حيث يرجع إىل إتالف املال عليه. من 
دون فـرق يف ذلك بني كون يد من بيـده املال أمانية وكوهنا عدوانية، ألن اليد األمانية 

وإن مل تقتض الضامن، إال أهنا ال متنع من ضامن اإلتالف احلاصل بالتصدق املذكور.
لكـن مقتـىض نصوص التصدق عدم الضامن، ألن اإلذن فيه رشعاً ال يناسـب 
الضـامن معه عرفاً، والسـيام وأن قاعدة الضامن باإلتالف مل تسـتفد مـن إطالق دليل 
رشعـي، وإنام اسـتفيدت من احلكم بالضامن يف مـوارد متفرقة جيمعها عرفاً اإلتالف، 

. واملتيقن من اإلتالف حينئذٍ هو اإلتالف غري املأذون فيه رشعاً
بـل حتى ضـامن اليد من القريـب ارتفاعه بالتصدق، لظهـور أدلة التصدق يف 
كونـه خمرجـاً عن تبعة املال، فسـكوت النصوص عـن التنبيه للضامن مبـارشة أو عند 

ظهور املالك يوجب ظهورها ـ ولو بإطالقها املقامي ـ يف عدم الضامن.
وأما ما ذكره شيخنا األعظمP من أنه ليس هنا أمر مطلق بالتصدق ساكت 
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عـن ذكـر الضامن، كي يسـتظهر منه عدمه، فهو غريـب. إال أن يبتني ذلك منه عىل أن 
الدليل يف املسـألة مرسـلة الرسائر دون بقية النصوص، بل هي مؤيدة ال غري، كام سبق 

منه، وسبق منّا اإلشكال فيه.
إن قلت: املناسبات االرتكازية قاضية بأن التصدق هو حكم املال الذي يتعذر 
الوصول لصاحبه، وليس اليأس من الوصول لصاحب املال أو القطع بعدم الوصول 

. له إال من سنخ الطريق املحرز لذلك من دون أن يكون مأخوذاً يف موضوعه واقعاً
ولـذا لـو حتقـق اليـأس أو القطع بعـدم الوصول للاملـك ثم ظهـر املالك قبل 
التصـدق ال ينقلـب حكم املـال واقعاً من مرشوعيـة التصدق به إىل وجوب تسـليمه 
للاملـك، بل ينكشـف اخلطأ يف اعتقاد مرشوعيـة التصدق به، وبقاء وجوب تسـليمه 

للاملك الثابت من أول األمر.
كـام أنـه لو بـادر من بيده املـال للتصـدق باملال غفلة أو تسـاحماً قبل اسـتكامل 
الفحص عن املالك واليأس من  العثور عليه، ثم مل يعثر عىل املالك حتى حتقق اليأس 

منه أو قطع بعدمه، انكشف وقوع التصدق يف حمله.
وحينئـذٍ إذا حصـل اليـأس ملن بيـده املال أو القطـع بعدم العثور عـىل املالك، 
فتصـدق باملـال، ثم عثر عىل املالـك عىل خالف ما كان يتوقع، فهـو وإن كان معذوراً 
يف التصدق، إال أنه ينكشـف وقوعه يف غري حمله، وأنه غري مأذون به رشعاً يف الواقع، 

ويتعني كونه مورداً لضامن اإلتالف، كسائر موارد ترصف الفضويل.
نظـري مـا لو اعتقد الوكيل اإلذن من املوكل يف التصـدق باملال، فتصدق به، ثم 
انكشـف عـدم اإلذن فيـه، أو اعتقد الويل أن املـال للموىل عليه فأنفقـه يف صالحه ثم 

انكشف أنه أمانة لغريه غري مأذون يف الترصف به.
قلـت: مـا ذكر وإن كان قريباً جـداً، إال أن البناء عىل أن ظهور املالك كاشـف 
عـن عـدم اإلذن واقعاً يف التصدق وعـن عدم كونه مرشوعاً وال نافذاً مسـتلزم للبناء 
عىل ضامن من بيده املال املتصدق به يف طول ضامن الفقري املتصدق عليه وكل من يقع 



املال بيده من بعده، كام هو احلال يف سـائر موارد تعاقب األيدي، حيث يضمن الكل، 
ويسـتقر الضامن عىل املتأخر عىل تفصيل وكالم يأيت يف حمله إن شـاء اهللا تعاىل يف فروع 

بيع الفضويل.
والظاهر أنه ال يمكن البناء عىل ذلك بل قال شيخنا األعظمP: «مل يقل أحد 

برجوع املالك عىل الفقري مع بقاء العني»، فكيف يمكن البناء عىل ذلك مع تلفها؟!.
ومـن هنا ال بد من البناء عىل صحة التصدق واقعـاً بإقدام من بيده املال عليه، 
إما لكونه مرشوعاً واقعاً بمجرد حصول اليأس من املالك، أو لتنفيذ الشـارع له حني 
وقوعـه وإن مل يكن مرشوعاً واقعاً يف فرض القدرة بعد ذلك عىل املالك، نظري حكمه 
بصحـة الصـالة يف النجس جهـالً وإن مل تطابق املأمور به الواقعـي، وحينئذٍ ال يكون 

. تسليم املال للفقري سبباً لضامن اإلتالف بعد صريورته بالتصدق مالكاً له رشعاً
غايـة األمـر أن حيتمل حكم الشـارع األقـدس بالضامن واالنتقـال للبدل، إما 
بمجـرد التصـدق، أو بظهور املالك. وكالمها خمالف لألصل، بل خمالف لظهور دليل 
التصـدق يف كونه موجباً للتخلص من تبعة املال، كام سـبق، فبعد فرض صحته واقعاً 

يتعني عدم الضامن به.
وبذلك يظهر ضعف ما ذكره شيخنا األعظمP من االستدالل باستصحاب 

الضامن يف مورد كون اليد غري أمانية. حيث يتعني اخلروج عنه بالنصوص املذكورة.
وأشـكل منه ما ذكرهP من االستدالل به للضامن حتى يف اليد غري الضامنية 

بضميمة عدم الفصل، لتقديمه عىل الرباءة عند املعارضة.
الندفاعه ـ بعد تسليم جريان االستصحاب وغض النظر عن النصوص ـ:

: بأن جمرد عدم  الفصل ال ينهض حجة ما مل يبلغ حدّ اإلمجاع عىل املالزمة  أوالً
بني املوردين، وهو غري حاصل يف املقام.

: بـأن املالزمة بـني املوردين ال تكفي يف االسـتدالل باالسـتصحاب يف  وثانيـاً
غري مورده إال من باب األصل املثبت الذي ال يعول عليه عىل املشـهور املنصور عنده 
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وعندنا. ولذا كان التفكيك بني املتالزمات شـايعاً يف جريان االستصحاب وغريه من 
األصـول. إال أن ترجـع املالزمة إىل التالزم بني املورديـن واقعاً وظاهراً، حيث يتعني 
 . حينئـذٍ قصور أحد األصلـني يف أحد املوردين، وخروجه عن عمـوم دليله ختصيصاً

ومن البعيد جداً البناء يف املقام عىل املالزمة بالنحو املذكور.
: بأن االسـتصحاب إنام حيكم عىل الرباءة مع احتادمهـا مورداً، وال وجه  وثالثـاً
لتحكيمـه عليهـا مـع اختالفهـام مورداً، كـام يف املقام، لعـدم املرجح. بل حيث سـبق 
رجـوع املالزمة بالوجـه املتقدم إىل قصور أحد األصلني يف أحـد املوردين، وخروجه 
عـن عموم دليله ختصيصاً، يتعني سـقوط كل من االسـتصحاب والرباءة الرشعية يف 
املقـام، والرجـوع يف املورديـن للرباءة العقليـة القاضية بعدم الضـامن. بل هو مقتىض 
الرباءة الرشعية أيضاً يف مورد اليد غري األمانية بعد فرض سقوط استصحاب الضامن 
فيه. وباجلملة: ال جمال الستصحاب الضامن يف مورد اليد العدوانية، فضالً عن مورد 

اليد األمانية.
ومثله ما ذكرهP من االسـتدالل بمرسـلة الرسائر التي سـبق منه انجبارها 
بالشـهرة ملا سـبق منّا من عدم هنوضها باالسـتدالل، لقرب رجوعها للروايات التي 

ذكرها األصحاب، وعدم وضوح انجبارها بالشهرة لو كانت رواية مستقلة غريها.
والظاهر أن منشـأ احتامل الضامن يف املقام هو النصوص الواردة يف اللقطة وما 
أحلـق هبـا، وهو وديعة اللص التـي هي مورد خرب حفص بن غيـاث، فإن اللقطة وإن 
كانـت ختتلف عام نحن فيه موضوعاً وحكامً، إال أنه قد يتعد يف احلكم بالضامن فيها 
لسـائر أفـراد جمهول املالـك، ويفهم أن احلكـم املذكور إنام ثبت فيهـا لالهتامم بحرمة 

. املالك، وأن التصدق أو التملك إنام هو حللّ املشكلة مادام الوصول له متعذراً
لكـن اإلنصـاف أن ذلـك ال خيـرج عـن الظـن والتخـرص، وال يبلـغ مرتبـة 
االسـتدالل، والسـيام مع ما ورد يف النصوص الكثرية من النهي عن االلتقاط، حيث 
يناسب ذلك خصوصية اللقطة يف التثقيل عىل امللتقط واحلكم عليه بالضامن، ويصعب 



معـه اجلزم بالعموم لكل أفراد جمهول املالك، خصوصاً ما كان وقوعه حتت اليد غفلة 
أو قهراً، ولعله لذا قو يف اجلواهر عدم الضامن يف املقام.

وإن كان االحتياط بالضامن حسناً عىل كل حال. والسيام مع العدوان ممن بيده 
املال، كام يف السارق واألمني املتهاون يف إرجاع األمانة لصاحبها حتى تعذر الوصول 

إليه ونحومها.
، إذ من البعيد جداً رضا الشارع األقدس بخسارة  بل قد يلزم االحتياط حينئذٍ

املالك من دون ضامن له ممن بيده املال مع تفريطه وتعديه وتضييعه املال عىل املالك.
عـىل أنـه قد يقال: حيث ال عموم يف أدلة التصـدق بمجهول املالك، وإنام ورد 
يف مـوارد متفرقة، وقد اسـتفيد منها العمـوم بضميمة إلغاء خصوصيـة تلك املوارد، 
فاملتيقـن التعدي لغري موارد التفريط، الختصاص النصوص املتقدمة بغريها. وأما يف 
مـوارد التفريط فاملتيقن مرشوعية التصدق مع تعذر الوصول للاملك واقعاً، حيث ال 
موضوع معه حلفظ املال للاملك، وال حيتمل جواز ترصف من بيده املال فيه وأخذه له، 
بحيث يكون أحسن حاالً من غري املفرط، فلم يبق إال التصدق. وال أقل من استفادة 
ترشيعـه من نصوص املقـام بتنقيح املناط، ولو بضميمة ظهـور مفروغية األصحاب. 
وذلك يقتيض االقتصار يف إثبات مرشوعيته وصحته عىل املتيقن، وهو تعذر الوصول 
للاملـك واقعـاً، وال جمال للبنـاء عىل مرشوعيتـه وصحته بمجرد اليـأس، فمع ظهور 
املالك ينكشـف عـدم مرشوعيته. وال طريـق إلثبات صحته بعد ما سـبق من قصور 
النصوص املتقدمة عنه. ومن هنا يتعني البناء عىل ضامن من بيده املال، بل حتى الفقري 

ومن بعده ممن يقع املال حتت يده، كام يظهر مما سبق.
ولـو فـرض القطع بعدم ضـامن الفقري ـ ولـو ملفروغية األصحـاب ـ فال جمال 
للبنـاء عـىل عدم ضامن من بيده املـال بعد كون مقتىض القاعـدة ضامنه من دون خمرج 

عنها. وإن كان األمر بعد ال خيلو عن إشكال. واهللا سبحانه العامل بحقيقة احلال.
هـذا وأمـا ما ذكـره بعض مشـاخيناP يف تقريب عدم الضـامن مطلقاً من أن 
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التصدق بمجهول املالك لو كان موجباً للضامن وانشـغال الذمة بالبدل لزم التصدق 
بالبدل، لكونه جمهول املالك أيضاً، وهكذا فيلزم التسلسل، وهو مقطوع البطالن.

فيندفع ـ مضافاً إىل ما سبق من عدم وجوب التصدق بمجهول املالك إذا كان 
ـ  بـأن ذلك إنام يكشـف عن عدم وجوب التصدق بالبـدل يف املقام، ال عن عدم  ذميـاً

ثبوت البدل يف الذمة. فالعمدة يف املقام ما سبق. فالحظ.
هـذا ولو تم الوجه للضامن ـ مطلقاً أو يف بعض احلاالت ـ ففي اجلواهر: «ولو 
أراد السـالمة من ذلك سـلمه إىل احلاكم الذي هو ويل الغائب، واإليصال إليه بمنزلة 
الوصـول للاملـك». ويظهر ضعفه مما سـبق من عدم ثبوت واليـة احلاكم، وإنام جيوز 
الدفـع للحاكـم بتوكيل من بيـده املال بالتصدق بـدالً عنه. وحينئـذٍ ال يرتفع الضامن 

عمن بيده املال، لعدم إيصاله املال للاملك وال ملن يقوم مقامه.
اخلامس: قال شـيخنا األعظمP: «ثم إن مسـتحق هذه الصدقة هو الفقري، 
ألنه املتبادر من إطالق األمر بالتصدق». وبه رصح أيضاً يف النهاية والرسائر والروضة 
يف حكم تراب الصاغة، وإليه يرجع ما يف املسـالك وعن حوايش الشـهيد يف املسـألة 
املذكـورة مـن أن مرصفها مـرصف الصدقـات الواجبة، ونسـبه يف الريـاض يف تلك 

املسألة لألصحاب، وظاهر اجلواهر يف فروع املال املختلط باحلرام املفروغية عنه.
وكيف كان فربام يقال: إن مقتىض إطالق األمر بالتصدق يف نصوص املقام هو 
جـواز التصدق عىل الغني، لعدم أخذ الفقر يف مفهوم الصدقة، كام هو مقتىض إطالق 
تعريفهـم للصدقـة بأهنا العطية لوجه اهللا تعاىل، يف مقابل اهلدية واهلبة، حيث ال يؤخذ 
فيهام التقرب، ومن الظاهر إمكان التقرب بالعطية للغني ولو من حيثية كونه إحسـاناً 
للمؤمـن. ومن ثم جزم شـيخنا األسـتاذP بعمـوم مفهوم الصدقة، بنحو تشـمل 

الصدقة عىل الغني.
لكنه يشـكل بأنه ال جمال للبناء عىل عموم التعريف املذكور، بحيث تكون كل 
عطيـة عـن تقرب صدقة، إذ ال إشـكال يف إمـكان التقرب باهلدية واهلبـة من دون أن 



يكونـا صدقـة، كام يف التقـرب بإهداء ثلث اهلـدي، وباهلدية واهلبـة للرحم وللمؤمن 
ونحـو ذلـك من موارد انطباق جهة قربية عىل اهلبـة واهلدية. ومن هنا البد من رجوع 
التعريـف إىل اعتبـار التقـرب يف الصدقـة دون اهلدية واهلبة، مـن دون نظر إىل إطالق 

الصدقة من بقية اجلهات، ليكشف عن عدم أخذ الفقر فيها.
ومثله االستشـهاد للعموم املذكور: تارة: بام يف غـري واحد من النصوص منها 
صحيح معاوية بن وهب عن أيب عبد اهللاA: «قال: قال رسول اهللا7: كل معروف 
صدقـة»(١) بل يف خرب احلارث عن عيلA عن النبي7: «قال: كل معروف صدقة 
إىل غني أو فقري، فتصدقوا ولو بشـق التمرة...»(٢). وأخر: بأنه ال إشـكال يف جواز 

الوقف عىل الغني، مع أنه من الصدقات.
الندفـاع األول بـأن الظاهـر عـدم ورود النصـوص املذكـورة لـرشح مفهوم 
الصدقـة احلقيقـي، ملا هـو املعلوم من أن املعروف يشـمل مثل حسـن اخللق واإلعانة 
عىل قضاء احلوائج ونحومها مما ال يكون من سنخ العطية التي هي مقومة عرفاً ملفهوم 
الصدقـة التي هي حمل الكالم، بل البد من محله عىل التنزيل بلحاظ ثواب الصدقة أو 

أثرها الوضعي، كدفع البالء وسعة الرزق وغريمها.
واندفـاع الثاين بأن حمل الكالم هو التصدق باإلعطاء، وليس الوقف منها، بل 
هو عقد أو إيقاع يكون املال به صدقة بنفسه وإن مل يدفع، نظري الزكاة التي هي صدقة 

وإن مل تدفع.
ومنه يظهر اإلشـكال فيام ذكره بعض مشـاخيناP من االسـتدالل عىل عدم 
 (٣)﴾... نيِ ـاكِ املَسَ اءِ وَ رَ قَ ـاتُ لِلفُ قَ دَ امَ الصَّ جـواز التصدق عىل الغني بقولـه تعاىل: ﴿إِنَّ
بتقريـب أنه قد بني مرصف الصدقات ومل جيعل الغني منها، فيخرج الغني عن حدود 
(١) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٤١ من أبواب الصدقة حديث:٢. ومثله حديث:١. وما يف ج:١١ باب:١ من 

أبواب فضل املعروف حديث:٥.
(٢) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٧ من أبواب الصدقة حديث:٥.

(٣) سورة التوبة آية:٦٠.
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. أخبار التصدق موضوعاً
إذ فيه: أنه ليس وارداً لبيان من يتصدق عليه الذي هو موضوع نصوص املقام، 
بـل لبيان مرصف الصدقات التي هي األموال املعنونة بالصدقة قبل دفعها، فال يكون 
. بل متام اآلية شاهد  رصفها يف مصارفها تصدقاً، بل إنفاقاً هلا يف الوجه املعني هلا رشعاً
بـأن املـراد بالصدقات فيها خصـوص الزكاة، ألهنـا هي املنفردة بمجمـوع املصارف 

املذكورة فيها.
ومثله ما ذكره شيخنا األستاذP يف وجه لزوم االقتصار عىل الفقريـ  مع البناء 
منـه عىل عموم التصدق لغريه، كام سـبق ـ من عدم رضا املالـك بالصدقة عىل الغني.
إذ فيـه ـ مـع عدم اطـراده ـ: أن رضا املالـك إنام يعترب لـو كان املتصدق وكيالً 
عنـه، وليس هـو كذلك يف املقام، بل هو مأذون من قبل الشـارع األقدس، نظري الويل 
القهري، وحينئذٍ يتعني له الرجوع إىل إطالق دليل اإلذن املفروض وعدم اخلروج عنه 

إال بدليل رشعي.
فالعمدة يف املقام عدم وضوح عموم إطالق التصدق للتصدق عىل غري الفقري. 
بـل هو خمتـص أو منرصف خلصـوص الفقـري، تبعاً للمرتكـزات املترشعيـة القاضية 
باختصاصها به، وأهنا نحو من املواسـاة واإلعانـة املأخوذة فيها احلاجة والعون، ولذا 
كانت مناسـبة لنحو من االمتهان الذي يأنف منه الغني، بل كثري من الفقراء، بل أخذ 

الغني هلا جتاوز فاحش بنظر املترشعة.
ويدل عىل ذلك ما يف مجلة من النصوص من عدم حلّ الصدقة للغني، كصحيح 
زرارة عن أيب جعفرA: «سـمعته يقول: إن الصدقة ال حتل ملحرتف، وال لذي مرة 
سـوي، فتنزهوا عنهـا»(١)، وصحيحه اآلخر عنهA: «قال: قال رسـول اهللا7: ال 
حتل الصدقة لغني، وال لذي مرة سـوي، وال ملحرتف وال لقوي. قلنا: ما معنى هذا؟ 
قال: ال حيل له أن يأخذها وهو يقدر أن يكف نفسـه عنها»(٢) وغريمها. حيث يسـتفاد 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٨ من أبواب املستحقني للزكاة حديث:٢، ٨.



من جمموعها اعتبار الفقر يف آخذ الصدقة. ومحله عىل خصوص الزكاة بال شاهد.
ويؤيد ذلك أو يعضده أمور:

األول: مـا يف بعـض النصـوص(١) من أنه ال صدقة وذو رحم حمتاج، والسـيام 
ما عن النبي7 يف وصيته ألمري املؤمننيA: «يا عيل صلة الرحم تزيد يف العمر، يا 
عيل ال صدقة وذو رحم حمتاج»(٢)، لظهور ذلك يف أن وجهه ترجيح الرحم عىل غريه، 

فتقييد الرحم باحلاجة يناسب اعتبار الفقر يف املتصدق عليه.
الثاين: ما دلّ عىل حتريم السـؤال من غـري حاجة(٣). إذ من البعيد جداً التحريم 
لـوال املفروغيـة عن عـدم اسـتحقاق الصدقة لغـري املحتـاج، بحيث يكون السـؤال 
مسـتلزماً إلظهار احلاجة والتدليس فيها، فإن السـؤال وإن كان بنفسه مرجوحاً حتى 
للفقري، كام تضمنته النصوص الكثرية(٤)، إال أنه ال يظن بأحد االلتزام بحرمة السؤال 

. للغني لو أعلن عن عدم احلاجة، وأنه يطلب الصدقة واملال استكثاراً
اللهـم إال أن حيمل النهي املذكور ما يعـم الكراهة بقرينة ما يف بعض نصوصه 

من االكتفاء يف النهي بأن يكون عنده قوت ثالثة أيام(٥).
الثالث: ما دلّ عىل اسـتحباب الصدقة مع احتامل استحقاق السائل، كصحيح 
أيب محزة يف حديث: «أنه سـمع عيل بن احلسـنيH يقول ملوالة له: ال يعرب عىل بايب 
 . سـائل إال أطعمتموه، فإن اليوم يوم اجلمعة. قلت له: ليس كل من يسـأل مسـتحقاً
فقال: يا ثابت أخاف أن يكون بعض من يسألنا حمقاً فال نطعمه ونرده، فينزل بنا أهل 
 :Aالبيت ما نزل بيعقوب وآله. أطعموهم...»(٦)، وموثق السكوين عن أيب عبد اهللا

(١) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٢٠ من أبواب الصدقة حديث:١، ٢.
(٢) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٨ من أبواب الصدقة حديث:٤.

(٣) راجع وسائل الشيعة ج:٦ باب:٣١ من أبواب الصدقة.

(٤) راجع وسائل الشيعة ج:٦ باب:٣٢ من أبواب الصدقة.
(٥) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٣٢ من أبواب الصدقة حديث:٥.
(٦) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٢١ من أبواب الصدقة حديث:٩.
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«قال: قال رسـول اهللا7: ال تقطعوا عىل السـائل مسألته، فلوال أن املساكني يكذبون 
هم»(١). ما أفلح من ردّ

فـإن أظهـر موارد عـدم االسـتحقاق أو الكـذب يف احلديثني هـو الفقر الذي 
كثرياً ما يدعيه السـائل أو يقتضيه حاله، وذلك يناسـب اختصاص استحقاق الصدقة 

بالفقري... إىل غري ذلك مما قد يظهر بسرب النصوص.
 Aالرابـع: مـا يف خرب اليسـع بن محـزة: «كنـت يف جملس أيب احلسـن الرضا
أحدثـه وقـد اجتمع إليه خلق كثري يسـألونه عـن احلالل واحلـرام إذ دخل عليه رجل 
طوال آدم، فقال: السـالم عليك يا ابن رسـول اهللا7 رجل مـن حمبيك وحمبي آبائك 
وأجـدادك مصـدري من احلج، وقد افتقدت نفقتي، وما معي مـا أبلغ به مرحلة، فإن 
رأيـت أن تنهضني إىل بلدي، وهللا عيل نعمة، فإذا بلغت بلدي تصدقت بالذي توليني 

عنك فلست بموضع صدقة...»(٢).
ويناسبه أو يشهد به يف خصوص املقام ما يف ذيل معترب عيل بن ميمون الصائغ 
املتقـدم: «قلت: إن كان ذا قرابة حمتاجاً أصلـه؟ قال: نعم»(٣)، ونحوه خربه اآلخر(٤). 
إذ لوال املفروغية عن عدم جواز التصدق عىل غري املحتاج مل يكن وجه لتقييد السائل 

ذا القرابة باحلاجة. ومن ثم ال ينبغي التوقف يف اعتبار الفقر يف املقام.
ومنـه يظهـر اعتبـار الفقر حتـى يف الصدقة االبتدائيـة املندوبة. وإن اسـتحب 
التصـدق عـىل جمهـول احلـال احتياطاً يف الفـرار عن حمذور رد السـائل لـو كان حمقاً، 

وترتتب بعض اآلثار عليها، غاية األمر أن يتحمل السائل حمذور السؤال بال حق.
ومن ثم فام ذكره يف جامع املقاصد من أن مرصف الصدقة يف املقام هو مرصف 
الصدقـات املندوبـة ال يشـهد بخالفـه يف اعتبـار الفقر يف املقـام، الحتـامل ذهابه إىل

ما ذكرنا.
(١) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٢٢ من أبواب الصدقة حديث:٣.
(٢) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٣٩ من أبواب الصدقة حديث:٢.

(٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:١٦ من أبواب بيع الرصف حديث:٢، ١.



هـذا ويف جـواز إعطاء جمهول املالك للهاشـمي وجهان يظهر األول مما سـبق 
مـن جامـع املقاصد من أن مرصفها مـرصف الصدقات املندوبة، والثاين مما سـبق من 

املسالك وعن حوايش الشهيد من أن مرصفها مرصف الصدقات الواجبة.
وكيـف كان فـال ريـب يف حلّ الصدقـة املندوبة للهاشـمي، وإنـام اخلالف يف 
أن مـا حيرم عليه خصوص الـزكاة، أو مطلق الصدقة الواجبـة. والظاهر األول ملوثق 
إسـامعيل بن الفضل اهلاشمي: «سألت أبا عبد اهللاA عن الصدقة التي حرمت عىل 
بنـي هاشـم ما هي؟ فقال: هي الزكاة. قلت: فتحـل صدقة بعضهم عىل بعض؟ قال: 
نعم»(١)، وخرب زيد الشـحام عنهA: «سألته عن الصدقة التي حرمت عليهم فقال: 

هي الزكاة املفروضة، ومل حيرم صدقة بعضنا عىل بعض»(٢).
نعم يف صحيح جعفر بن إبراهيم اهلاشـمي عنهA: «قلت له: أحتل الصدقة 
لبني هاشـم؟ فقال: إنام [تلك] الصدقة الواجبة عىل الناس ال حتل لنا، فأما غري ذلك 

فليس به بأس...»(٣).
لكن الظاهر اجلمع بينه وبني احلديثني األولني بحمل الصدقة الواجبة فيه عىل 
العهـد واإلشـارة خلصوص الـزكاة، فإنه أقرب عرفـاً من إلغاء خصوصيـة الزكاة يف 

احلديثني األولني والتعميم ملطلق الصدقة الواجبة.
والسـيام بلحاظ كـون الزكاة مـن فرائض اإلسـالم العامة، كالصـالة، حيث 
يناسـب ذلك إطالق عموم وجوهبا عىل الناس، وإن كانت مرشوطة برشوط خاصة، 
بخـالف بقيـة أنواع الصدقات الواجبـة، كالكفارات والفديـة، فإهنا جتب يف حاالت 

خاصة ال تناسب إطالق عموم وجوهبا عىل الناس.
ومـع مـا يف مجلة مـن النصوص(٤) مـن تعليل حتريـم الصدقة عليهـم بأهنا من 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٣٢ من أبواب املستحقني للزكاة حديث:٥، ٤.
(٣) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٣١ من أبواب املستحقني للزكاة حديث:٣.

(٤) وسائل الشيعة ج:٦ باب:٢٩ من أبواب املستحقني للزكاة حديث:٢، وباب:١ من أبواب قسمة اخلمس 
حديث:٤، ٧، ٨، ١٠.
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أوساخ الناس أو أوساخ ما يف أيدهيم، فإن ذلك يناسب اختصاصها بالزكاة امللحوظ 
ةً  قَ دَ م صَ ـِ اهلِ ذ مِـن أَموَ هبـا الطهـارة من القذر، كام يناسـبه اسـمها، وقولـه تعاىل: ﴿خُ
َا﴾(١) أما بقية أنـواع الصدقات الواجبة ـ كالكفارات ونحوها ـ  يهِم هبِ كِّ زَ تُ ـم وَ هُ رُ هِّ طَ تُ

وغريها فلم يعهد فيها ذلك، وإنام هي فرض ومواساة وإحسان.
ولعـل أظهر النصوص املذكـورة يف االختصاص معترب الريان بن الصلت عن 
الرضاA يف حديث طويل قال: «فلام جاءت قصة الصدقة نزه نفسـه ورسوله ونزه 
...﴾ اآلية. ثم قال: فلام نزه نفسه  نيِ اكِ املَسَ اءِ وَ رَ قَ اتُ لِلفُ قَ دَ امَ الصَّ أهل بيته، فقال: ﴿إِنَّ
عـن الصدقة ونزه رسـوله ونزه أهل بيته، ال بل حرم عليهـم، ألن الصدقة حمرمة عىل 
حممد وآله، وهي أوساخ أيدي الناس ال حتل هلم...»(٢) فإن االستشهاد بآية الصدقات 

املختصة بالزكاة يناسب اختصاص الصدقة املحرمة عليهم هبا.
ولـو فـرض الـرتدد بـني الوجهـني يف اجلمـع بـني صحيـح جعفـر واحلديثني 
األولني تعني الرجوع يف مورد االشـتباه ـ وهو الصدقة الواجبة غري الزكاة ـ إلطالق 
األمـر بالتصـدق القايض بجـواز الدفع لبني هاشـم. وال جمال للرجـوع فيه إلطالق 
حتريـم الصدقـة عـىل بني هاشـم بعد ما سـبق من التعليـل يف مجلة مـن نصوصه بأهنا 
أوسـاخ منزهـون عنها. والسـيام مع مـا يف صحيح عبـد الرمحن بن احلجـاج عن أيب 
عبد اهللاA: «أنه قال: لو حرمت علينا الصدقة مل حيل لنا أن نخرج إىل مكة، ألن كل ماء 
بني مكة واملدينة فهو صدقة»(٣) فإنه بقرينة املفروغية عن حرمة الصدقة عليهم حممول 
عىل أن حتريم الصدقة ال يراد منه العموم، وذلك راجع إىل إمجاله ولزوم االقتصار فيه

عىل املتيقن.
ثـم إنه لو بنـي عىل عموم حتريـم الصدقة الواجبـة عليهم وعـدم اختصاصها 
بالـزكاة مجـوداً عىل مفـاد صحيح جعفـر املتقدم، فمـن القريب اختصاصـه بالصدقة 

(١) سورة التوبة آية:١١٣.
(٢) وسائل الشيعة ج:٦ باب:١ من أبواب قسمة اخلمس حديث:١٠.

(٣) وسائل الشيعة ج:١٦ باب:٣١ من أبواب املستحقني للزكاة حديث:١.



الواجبـة باألصـل دون الواجبـة بالعـرض، كاملنـذورة واملوىص هبا ونحومهـا. إما ملا 
ذكره سـيدنا املصنفP مـن ظهور الصحيح يف إرادة ما تعلق بـه الوجوب بعنوان 
كونه صدقة، دون ما إذا كانت الصدقة بعنواهنا موضوعاً لألمر النديب، وكان وجوهبا 
بعنوان آخر طارئ، كالوفاء بالنذر وتنفيذ الوصية، وإما ألن املنرصف منه فرض كون 

وجوب الصدقة تابعاً خلصوصية نوعها، ال حالة تطرأ عليها.
نعم لو كان التعبري هكذا: إنام تلك الصدقة إذا وجبت، فقد يتجه العموم. قال 
سيدنا املصنفP: «ولذا ال يظن بأحد االلتزام بأن الصدقة عىل اهلاشمي مستحبة، 

وأنه ال جيوز نذرها وال الوصية هبا».
بل لعل األمر يف الصدقة املوىص هبا أظهر، لقرب انرصاف الوجوب للوجوب 
عـىل صاحب املال، دون الوجـوب عىل غريه كالويص، فإن الوجـوب عليه لوجوب 
تنفيـذ أمر املـويص ـ كالوكيل واألمني لو تعـذر إيصال املال للاملـك، وأمرمها املالك 

. بالصدقة ـ مع كون التصدق يف حق املويص مستحباً
ومنـه يظهر احلـال يف املقام، فإن التصـدق بمجهول املالك ليـس لوجوبه عىل 
املالـك، بـل النحصـار التخلـص من مشـكلة املال به. والسـيام مـع ما هـو املرتكزـ  
املـرصح به يف كالمهم والذي يقتضيـه قوله يف معترب عيل بن ميمون الصائغ: «إما لك 
وإمـا ألهلـه»(١)ـ  من كون الصدقة به عن املالك، وقيـام من بيده املال مقامه، لوضوح 

استحباب الصدقة به يف حقه.
السـادس: أن ظاهر النصـوص املتقدمة لزوم تصدق من بيـده املال باملال عىل 
غريه، وعدم االجتزاء بأخذه لنفسه صدقة عن صاحبه إذا كان مستحقاً للصدقة. وال 
جمال لقياسـه عىل ما تقدم يف املسـألة الثامنة والثالثني من أن من دفع له مال ليفرقه يف 
طائفة من الناس جاز له أن يأخذ منه لنفسه إذا كان داخالً فيهم. الختصاص ذلك بام 
إذا كان التعيني من قِبَل دافع املال، أما التعيني يف املقام فهو من قبل الشـارع األقدس، 

(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:١٦ من أبواب الرصف حديث:٢.
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، بل  وجـواز اخلروج عن ظاهر الدفع يف األول ال يسـتلزم اخلـروج عنه يف الثاين عقالً
وال عرفاً، ليفهم من دليله إلغاء خصوصية مورده.

ومـن ثم يتعـني اجلمود عىل ظاهـر النصوص، كام هو ظاهـر األصحاب، ويف 
الـدروس يف حكـم فضـالت الصياغة وتراهبـا: «وال جيـوز متلكها ولـو كان الصايغ 

مستحقاً للصدقة».
ويف اجلواهـر: «أمـا لـو دفعه إىل احلاكـم فتصدق به عليه أمكـن اجلواز». وهو 
يتجه بناءً عىل جواز استقالل احلاكم يف التصدق، كام يتجه يف حق غري احلاكم لو وقع 

املال بيده، واستقل بإجراء وظيفة حكم جمهول املالك عليه.
أمـا مع وكالته عمن بيده املال فيشـكل بأن املتصدق حينئـذٍ هو من بيده املال، 
فال جيوز األخذ منه، كام لو بارش هو التصدق. وقد تقدم يف آخر األمر الثالث ما ينفع 
يف املقـام. فراجع. واهللا سـبحانه وتعاىل العامل. ومنه نسـتمد العـون والتوفيق والتأييد 

والتسديد. وهو حسبنا ونعم الوكيل.
(١) كام ذكره غري واحد. وقد يظهر من بعضهم إرسـاله إرسـال املسلامت، بل 
يف مفتاح الكرامة يف مسألة جوائز السلطان: «ال ريب يف أنه إنام يتصدق هبا بعد اليأس 
عـن الوصول إليـه أو إىل وارثه بعد موته، ولذا تركه األكثر»، ويف اجلواهر يف املسـألة 
املذكورة بعد احلكم بوجوب التصدق برشط اليأس: «كام يف غريها من أقسـام جمهول 

.«املالك الذي حكمه ذلك نصاً وفتو
ويقتضيـه مـا يـأيت من وجـوب الفحص عنـه مع عـدم معرفتـه، واالكتفاء يف 
الفحـص بمقدار حصول اليأس، حيث يدلّ ذلك عـىل االكتفاء باليأس يف التصدق، 

وعدم مرشوعيته بدونه.
(٢) أو الوصول إليه، ملا تقدم يف األمر األول من إحلاق تعذر الوصول للاملك 

(١) عن معرفته(٢)،  إن كان يائساً



باجلهـل بـه. نعـم إذا يئس من الوصـول إليه ومل ييأس مـن الوصول لوارثـه فالظاهر 
وجوب االنتظار وعدم مرشوعية التصدق، لقصور الوجه املتقدم عنه.

(٣) كـام ذكـره غـري واحد. بـل ال يبعـد اإلمجاع عليـه، كام يظهر مما سـبق من 
املفروغيـة عن عـدم التصدق إال بعد اليأس وأن عدم ترصيـح بعضهم به للمفروغية  
عنـه، تبعاً للمرتكـزات القاضية بوجوب إيصال املال ملالكه وحرمة الترصف فيه بغري 

إذنه، املقتيض لوجوب الفحص عنه مقدمة إليصاله إليه.
ودعـو: أن احتـامل العجـز عـن الوصول إليـه وإيصـال املال لـه بالفحص 
مسـتلزم الحتامل عدم وجوبه، ويف مثله جتري الـرباءة من وجوبه، فال جيب الفحص 

مقدمة له.
: بأن احتامل عدم وجوب إيصاله املال ملالكه يف املقام حيث كان  مدفوعة: أوالً
للشـك يف القدرة عليه فمقتىض األصل االحتياط يف ذلك، وإنام جتري الرباءة إذا كان 
االحتـامل عـدم ثبوت التكليف راجعاً الحتامل عدم متامية موضوعه، كام إذا شـك يف 

إسالم صاحب املال من دون أصل حيرز إسالمه واحرتام ماله.
: بأن أصالة الرباءة من وجوب إيصال املال ملالكه لو جرت فهي ال حترز  وثانياً
مرشوعيـة التصـدق باملال مع احتامل إمكان إيصاله لصاحبـه، بل مقتىض عموم عدم 
جـواز الترصف يف املال بغـري إذن صاحبه عدم مرشوعية التصدق به. فتأمل. وال أقل 

من كونه مقتىض أصالة عدم ترتب األثر.
نعـم لو تم إطالق دليل التصدق بمجهول املالك، بحيث يشـمل حال ما قبل 
الفحص واحتامل العثور عىل املالك به، رجع ذلك إىل عدم وجوب إيصال املال ملالكه 
تكليفـاً، فال جيب الفحص مقدمـة له، واىل مرشوعية التصدق ونفوذه مع عدم اليأس 
من الوصول للاملك وبه خيرج عن عموم عدم جواز الترصف يف املال بغري إذن صاحبه 

وإال وجب الفحص عنه(٣) وإيصاله إليه.
٤٣٩ ..................................................................................... جمهول املالك
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وعن أصالة عدم ترتب األثر.
ولعلـه إىل ذلـك نظر شـيخنا األعظمP يف قولـه: «وحيتمل غـري بعيد عدم 

وجوب الفحص. إلطالق غري واحد من األخبار».
: بأن اإلطالق املذكور لو تم ينرصف إىل صورة تعذر إيصال  لكنه يشكل: أوالً
املـال ملالكـه، ملا هو املرتكـز من أن التصـدق باملال ليس لسـقوط حرمـة املالك، وال 
لقصور سـلطنته، بل لتعذر إيصال املال إليه، فهو من سـنخ البدل االضطراري الذي 

ال يرشع إال عند تعذر املبدل.
ومن ثم ذكروا أن إطالق أدلة االبدال االضطرارية وإن كان شامالً لفظاً حلال 
حتقق موضوعاهتا ـ من فقد املاء أو املرض أو العجز أو غريها ـ رأساً، إال أنه ينرصف 
بقرينة ورودها مورد االضطرار إىل اسـتمرار حتقـق تلك املوضوعات يف متام الوقت، 

بحيث يتعذر حتصيل الواجب األويل.
: بأنه يظهر مما سبق من أدلة التصدق بمجهول املالك أنه ال عموم يقيض  وثانياً
بالتصـدق، لينظـر يف ثبوت إطالق له بنحو يشـمل حال عدم الفحـص، وإنام ورد يف 
موارد متفرقة اسـتفيد منها العمـوم بضميمة إلغاء خصوصيـة مواردها، والنصوص 
الـواردة يف املـوارد املذكـورة بني ما هو ظاهـر أو رصيح يف تقييـد مرشوعية التصدق 
بصـورة اليـأس من الوصول للاملك، و ما هو وارد يف واقعـة خاصة ظاهرة يف اليأس 

من ذلك أو قابلة للحمل عليه.
فمـن األول صحيـح يونـس املتقدم يف أدلـة التصدق حيث يقـول يونس فيه: 
«فقال: حتملونه حتى حتملوه إىل الكوفة. قال: لسنا نعرفه وال نعرف بلده، وال نعرف 
كيف نصنع؟ قال: إذا كان كذا فبعه وتصدق بثمنه...»(١)، فإن الظاهر أن األمر بحمله 
إىل الكوفة إنام هو من أجل الفحص عن املالك وإيصال املال له، وأن قول السائل: «ال 
نعرفـه وال نعرفه بلده» لبيان تعذر الفحص عنـه، فيكون مقتىض الرشطية يف اجلواب 

(١) وسائل الشيعة ج:١٧ باب:٧ من أبواب اللقطة حديث:٢.



توقف مرشوعية التصدق عىل اليأس من الوصول لصاحب املال.
ومثلـه يف ذلـك قولهA يف معترب العباس بن عامر أو املثنى بن عبد السـالم: 
«اجهـد أن تقدر لـه عىل ويل، فإن مل جتد وعلم اهللا منك اجلـد فتصدق هبا»(١)، وقريب 
منه مرسـلة الصـدوق املتقدمة، بناءً عىل ما تقدم من أهنام إن مل يصلحا لالسـتدالل يف 

املقام فهام صاحلان للتأييد.
ومن الثاين بقية نصوص املسألة، فإن الظاهر تعذر معرفة صاحب املال يف مورد 
حديثي عيل بن ميمون الصائغ الواردين يف تراب الصاغة. كام أن صحيح إسحاق بن 
عـامر ـ الـوارد فيمن وجد يف بعض بيوت مكة سـبعني درمهاً مدفونـة ـ وارد يف مورد 

اليأس من معرفة املالك، كام يظهر مما تقدم يف وجه االستدالل به.
وقريب منه خرب نرص بن حبيب صاحب اخلان فيمن مات يف الفندق ومل يعرف 
له ورثة، بناءً عىل ما سبق من أنه إن مل يصلح لالستدالل صالح للتأييد. ملا هو املعلوم 
أن املسـافر الذي ال يعرف نسـبه يصعـب أو يتعذر الوصول لوارثـه يف تلك العصور 

التي مل يعرف فيها هوية وال جواز سفر.
وال يبعـد ذلـك يف صحيـح عيل بن راشـد الـوارد يف الوقف املجهـول أربابه، 
لظهـوره يف انقطاع أرباب الوقف عنه حتى بيع، ففرض جهله بكون األرض موقوفة 

قد ينرصف للجهل املبني عىل ضياع املوقوف عليهم واليأس من الوصول إليهم.
عـىل أنه لو فرض عمومه ـ بمقتىض ترك االسـتفصال ـ أو عموم غريه لصورة 
عـدم اليأس وإمـكان الفحص عن املالك تعني اخلروج عنه بالقسـم األول الظاهر يف 

لزوم الفحص عنه.
ويؤيـد ذلـك أو يعتضد بـام تضمن األمر بالطلـب يف الدين املجهـول املالك، 
كصحيح معاوية بن وهب وصحيح هشـام بن سـامل عن أيب إبراهيم املتقدمني، وربام 
يسـتفاد مـن غريمها. حيـث يبعد جداً الفرق بـني الذميات واألعيـان يف حرمة املالك 

(١) وسائل الشيعة ج:١٣ باب:٣٠ من كتاب الوصية حديث:٢.

٤٤١ ..................................................................................... جمهول املالك
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وأمهية الوصول إليه وإن أمكن الفرق بينها يف وجوب التصدق، ملا سبق.
ومـن هنا ال جمال للبنـاء عىل عدم وجوب الفحص، وجـواز املبادرة للتصدق 

باملال بمجرد اجلهل باملكه قبل اليأس من الوصول إليه.
هذا وال ينبغي التأمل يف االكتفاء باليأس من الوصول للاملك، إما رأساً أو بعد 
الفحـص عنه، ألنه املنسـبق من النصوص املتقدمة، فإن ما ذكر فيها ال يسـتلزم العلم 
بعـدم الوصول للاملك، حيـث ال ضابط للمصادفات غري املحتسـبة. فال جمال حلمل 
النصـوص عىل صورة العلم بعدم الوصول إليه، وإن كان هو مقتىض القاعدة األولية 
القاضيـة باالحتيـاط يف الفحص عن املالك مـادام حيتمل الوصول إليـه والقدرة عىل 
، بل يتعني محلها عىل  إيصـال املـال له، وعدم مرشوعيـة التصدق من دون إذنه حينئـذٍ

اليأس. وهو املناسب ملرتكزات املترشعة وسريهتم.
نعم يشـكل البناء عىل وجوب املبـادرة للتصدق بمجرد حصول اليأس، لعدم 
ظهور األمر به يف الفور. والسيام مع ظهور بعضها يف جمرد بيان الوظيفة يف املال نتيجة 
التحـري يف أمره. وحينئذٍ ال يمنع من االحتياط بحفظ املال الحتامل العثور عىل املالك 
بوجه غري حمتسـب. وهو املناسـب للمرتكزات املترشعية. والسـيام بنـاءً عىل الضامن 
للاملـك لو ظهر، حيث يبعد جداً منع من بيده املـال من االحتياط املذكور حينئذٍ أمالً 

يف التخلص من الضامن.
لكـن لـو خيف عىل املالـ  أو بدله بعد بيعهـ  من الضياع والتلف تعني وجوب 
املبـادرة للتصـدق به فراراً عن حمـذور التفريـط بالوظيفة الالزمة فيـه. فالحظ. واهللا 

سبحانه وتعاىل العامل. واحلمد هللا رب العاملني.
. حلديث إسـحاق  (١) كـام ذكـره غري واحد، ويف اجلواهر أنه ال جيد فيه خالفاً
ابـن عـامر: «دخلـت عىل أيب عبـد اهللاA فخربته أنـه ولد يل غالم. قال: أال سـميته 

(مسألة٤٠): يكره بيع الرصف(١)،



حممداً؟ قلت: قد فعلت. قال: فال ترضب حممداً، وال تشـتمه. جعله اهللا قرة عني لك 
يف حياتك، وخلف صدق بعدك. قلت: جعلت فداك يف أي األعامل أضعه؟ قال: إذا 
عدلته [عزلته] عن مخسة أشياء فضعه حيث شئت. ال تسلمه صريفياً، فإن الصرييف ال 
يسلم من الربا. وال تسلمه بياع أكفان، فإن صاحب األكفان يرسه الوباء إذا كان. وال 
تسـلمه بياع طعام، فإنه ال يسـلم من االحتكار. وال تسلمه جزاراً، فإن اجلزار تسلب 
منه الرمحة. وال تسلمه نخاساً، فإن رسول اهللا7 قال: رش الناس من باع الناس»(١).
هذا وال يظهر من مسـاق احلديث السـؤال عن احلكم الرشعي. بل املتيقن منه 
. بل املتيقن  االسرتشاد واالستنصاح. وحينئذٍ ال يدل عىل كراهة احلرف املذكورة تعبداً
مرجوحيتها بالعرض بلحاظ ما يرتتب عليها. نعم االسـتدالل فيه للنخاسـة بحديث 

النبي7 قد يقتيض الكراهة الذاتية. ومتام الكالم يف ذلك يأيت إن شاء اهللا تعاىل.
وكيـف كان فموضـوع احلديث اختاذ ذلك حرفـة تبتني عىل االسـتمرار، فإن 
الصـرييف هـو الذي حرفته الصريفـة ال مطلق من يقـوم ببيع الرصف. وهو املناسـب 
للتعليـل أيضـاً، رضورة أن بيـع الرصف كثرياً ما يسـلم من الربا، بخـالف من يتخذ 
ذلك حرفة، ألن كثرة التعامل بالرصف كثرياً ما يوجب االبتالء بالربا تساحماً أو غفلة، 

فيحسن جتنبه احتياطاً لذلك.
ولعلـه لذا نبه للتفصيل يف مفتاح الكرامة واجلواهر. بل لعله مراد مثل سـيدنا 
املصنـفP وغـريه ممن أطلـق. إذ يصعب جداً البنـاء عىل العموم مـع كثرة حاجة 
الناس يف العصور السـابقة لبيع الرصف وشـيوعه بينهم بسب كون تعاملهم بالدنانري 

الذهبية والدراهم الفضية.
ثم إنه قد قرب يف اجلواهر عدم الكراهة مع األمن من الربا بالتزام الرصف بغري 
املجانس أو بالوزن أو نحو ذلك، وحكاه عن بعض متأخري املتأخرين. ملعترب سـدير 
الصـرييف: «قلت أليب جعفرA: حديث بلغني عن احلسـن البرصي، فإن كان حقاً 

(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٢١ من أبواب ما يكتسب به حديث:١.

٤٤٣ ............................................................................... املعامالت املكروهة
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فإنا هللا وإنا إليه راجعون. قال: ما هو؟ قلت: بلغني أن احلسن كان يقول: لو غال دماغه 
بحر الشمس ما استظل بحائط صرييف، ولو تفرثت كبده عطشاً مل يستق [يستسق] من 
، وهو عميل وجتاريت، وفيه نبت حلمـي ودمي، ومنه حجتي وعمريت.  دار صـرييف مـاءً
قال: فجلس، ثم قال: كذب احلسـن. خذ سـواء وأعط سـواء، فإذا حرضت الصالة 
فـدع ما بيـدك واهنض إىل الصـالة. أما علمـت أن أصحاب الكهف كانـوا صيارفة. 
يعنـي: صيارفة الـكالم، ومل يعن صيارفة الدراهم»(١). كـذا رواه الصدوق يف الفقيه. 
وال يبعد كون التفسري يف الذيل منه، ال من أصل احلديث، لعدم ذكر الكليني له حينام 

ذكر احلديث بسنده عن سدير. بل هو ال يناسب سياق احلديث، وال لسان الذيل.
لكن احلديث املذكور إنام ينهض بنفي احلرمة يف مقابل موقف احلسن البرصي 
الشـديد مـن الصريفة، وبلحاظ الـرشط الذي ذكـره اإلمامA، وهو أخذ السـواء 
وإعطاء السواء، فإنه رشط للحل. وال ينايف الكراهة بلحاظ احتامل الوقوع يف الربا ولو 
من غري احتساب. وأما عدم تأخري الصالة عن وقتها فهو من آداب مطلق التكسب من 
دون خصوصيـة للرصف. كام أن املتيقن ورود ما ذكرهA من أن أصحاب الكهف 

صيارفة لنفي توهم احلرمة تأكيداً لتكذيب احلسن، وال ينايف الكراهة.
نعـم ال يبعـد انرصاف حديث إسـحاق بن عامر إىل الصريفـة بالنحو املتعارف 
املعهود يف األسـواق املبني عىل احتامل التعرض للربا ولو غفلة، وقصوره عن صورة 
إحـكام الصريفة بنحو يقطع معه بعدم التعـرض للربا. وال أقل من كونه املتيقن، ولو 
بضميمـة التعليـل. بـل هو املتعـني بناءً عىل ما سـبق من كـون املتيقـن ورود احلديث

مورد االسرتشاد.
. ويقتضيه حديث  (١) كـام ذكره غري واحد، ويف اجلواهر أنـه ال جيد فيه خالفاً
 :H[موسى بن جعفر] إسحاق املتقدم وموثق إبراهيم بن عبد احلميد عن أيب احلسن

(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٢٢ من أبواب ما يكتسب به حديث:١.

وبيع األكفان(١)،



«قال: جاء رجل إىل النبي7 فقال: يا رسول اهللا قد علمت ابني هذا الكتابة، ففي أي 
، وال صائغاً،  يشء أسلمه؟ فقال: أسلمه هللا أبوك، وال تسلمه يف مخس: ال تسلمه سباءً
. فقال: يا رسول اهللا7 ما السباء؟ قال: الذي يبيع  وال قصاباً، وال حناطاً، وال نخاساً
األكفـان ويتمنى موت أمتي، ولَلمولود من أمتي أحب إيل مما طلعت عليه الشـمس. 
وأمـا الصائغ فإنه يعالج زين غنـي أمتي. وأما القصاب فإنه يذبح حتى تذهب الرمحة 
من قلبه. وأما احلناط فإنه حيتكر الطعام عىل أمتي، ولئن يلقى اهللا العبد سـارقاً أحب 
. وأما النخاس فإنه أتاين جربئيل فقال:  إيل مـن أن يلقاه قد احتكر الطعام أربعني يوماً

يا حممد إن رشار أمتك الذين يبيعون الناس...»(١).
وجيـري فيـه ما تقدم مـن اختصاصه بمن يتخـذ ذلك حرفة، كام أشـار إليه يف 
. ومنه يظهـر قصوره عمن يكون بيـع األكفان بعض  مفتـاح الكرامـة واجلواهر أيضاً
شـؤون حرفتـه، كباعة األقمشـة يف عصورنا. وال جمـال للبناء عىل عمومـه له بلحاظ 
التعليـل. للفرق بني مـن تنحرص حرفته ببيع األكفان الـذي يتوقف عىل موت الناس 
ومـن ذكرنـا، حيث قد يكون شـيوع املوت يف الناس سـبباً لكسـاد اجلانب األهم من 

حرفتهم. كام لعله ظاهر.
بل ال يبعد اختصاصه ـ بسـبب التعليل ـ بمن يتعارف منه بيع كفن الشـخص 
عند موته، كام لعله املعهود سابقاً، دون من يتعارف منه بيع الكفن من أجل اختاذه قبل 
املوت، كام شاع يف بالدنا هذه األيام، فإن رواج حرفتهم ال يتوقف عىل موت الناس، 

بل عىل قيامهم بالسنة، وهي إعداد اإلنسان كفنه يف حياته.
. ويقتضيه حديث  (١) كـام ذكره غري واحد، ويف اجلواهر أنـه ال جيد فيه خالفاً
إسـحاق املتقـدم وخرب أيب إسـحاق عن عيلA: «قـال: من باع الطعـام نزعت منه 

(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٢١ من أبواب ما يكتسب به حديث:٤.

٤٤٥ ............................................................................... املعامالت املكروهة

وبيع الطعام(١)، 
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الرمحـة»(١) وحتى موثق إبراهيم املتقدم، فـإن موضوع النهي فيه وإن كان هو احلناط، 
وهو الذي يبيع احلنطة، إال أن مقتىض عموم التعليل فيه عموم الكراهة لكل طعام.

ومـا تقدم من اختصاص الكراهـة باختاذ ذلك حرفة جارٍ هنا، كام رصح به من 
سبق ويقتضيه حديثا إسحاق وإبراهيم. وأما خرب أيب إسحاق فال يبعد انرصافه لذلك 

أيضاً، ملناسبته لألثر املذكور فيه. فالحظ.
(٢) كام ذكره غري واحد، ونفى يف اجلواهر وجدان اخلالف فيه. 

ويقتضيه حديث إسـحاق وموثـق إبراهيم املتقدمان. ومرسـل عيل بن احلكم 
عـن أيب عبـد اهللاA أن رسـول اهللا7 قال يف حديث بياع الزيـت: «لقد كان حيبني 
حباً لو كان نخاساً لغفر اهللا له»(٢) وغريه(٣). بل يف بعضها عنهم عن النبي7 أنه قال: 

«رشار الناس من باع احليوان»(٤) وال خيلو عن غرابة.
 Aهـذا ويف موثـق ابـن فضـال: «سـمعت رجالً يسـأل أبـا احلسـن الرضا
فقـال: إين أعالـج الرقيـق فأبيعه، والناس يقـوالن [يقولـون خ.ل]: ال ينبغي. فقال: 

الرضاA: وما بأسه؟ كل يشء مما يباع إذا اتقى اهللا فيه العبد فال بأس»(٥).
وربـام جيمـع بينه وبـني ما سـبق بحمله: تـارة: عىل مـن مل يتخذ ذلـك حرفة. 
 . وأخـر: عـىل بيان أصل اجلواز، كام أشـار إىل ذلك يف اجلواهـر. وكالمها بعيد جداً
ملخالفـة األول لظاهر النص. بل هو ال يناسـب إنكار النـاس، حيث ال حيتمل كراهة 
بيع اإلنسـان رقيقه من شـيوع ذلك وشـدة احلاجة له. والثاين أيضاً ال يناسـب إنكار 
الناس، حيث ال يمكن احتامل حرمة النخاسـة مع شـيوع الرق سـابقاً، كام ال يناسب 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٢١ من أبواب ما يكتسب به حديث:٦، ٣.
(٣) مستدرك الوسائل ج:١٣ باب:١٩ من أبواب ما يكتسب به حديث:١.

(٤) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٢١ من أبواب ما يكتسب به حديث:٤.

(٥) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٢١ من أبواب ما يكتسب به حديث:٥.

وبيع العبيد(٢).



عدم تنبيه اإلمامA للكراهة مع شدة لسان النصوص السابقة.
ولعل األقرب اجلمع بينهام بعدم كراهة النخاسة يف نفسها، وإنام ورد النهي عنها 
لغلبـة ابتالء من يزاوهلا باملحرمـات، خصوصاً امتهان الرقيق وظلمهم واالسـتهوان 
هبـم، ملناسـبته لطبيعة املهنـة، وظلم الضعيف أفحـش للظلم. فإذا اتقـى النخاس اهللا 

تعاىل وحفظ حدوده يف الرقيق فال كراهة يف حرفته بنفسها، وال بأس هبا.
بـل اإلنصاف أن النصوص األول ال تنهض بكراهة نفس حرفة النخاسـة، إذ 
لو كانت هي السـبب لكون صاحبها رش الناس كانت حمرمة، نظري قوله7: «يا عيل 
رش النـاس من أكرمه الناس اتقاء فحشـه وأذ رشه، يا عيل رش الناس من باع آخرته 
بدنياه، ورش منه من باع آخرته بدنيا غريه»(١). فال بد من كون النهي بلحاظ أهنا تؤول 

غالباً إىل املحرم كام ذكرنا.
(١) كـام ذكره غـري واحـد، ويف اجلواهر نفي وجـدان اخلالف فيـه. ويقتضيه 
حديـث إسـحاق وموثـق إبراهيـم املتقدمـان وموثق طلحة بـن زيد عـن أيب عبد اهللا
جعفر بن حممدH: «قال: إن رسول اهللا7 قال: إين أعطيت خالتي غالماً، وهنيتها 

.(٢)« أن جتعله قصاباً أو حجاماً أو صائغاً
هذا ومقتىض التعليل يف األولني كراهة نفس احلرفة من دون نظر للتكسب هبا 
وهو مقتىض إطالق األخري، وحينئذٍ يشـكل البناء عىل كراهة التكسب هبا، بأن يكون 

املال يف مقابل نفس الذبح، فضالً عن أن يكون املال املذكور حزازة.
ودعـو: أن معروفية كون الصنائع الثالث املذكورة يف األخري من املكاسـب 
يوجب انسـباق إطالق النهي عنها للنهي عن التكسـب هبا، بنحو يوجب حزازة املال 

املكتسب هبا.
(١) وسائل الشيعة ج:١١ باب:٧١ من أبواب جهاد النفس حديث:١١.
(٢) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٢١ من أبواب ما يكتسب به حديث:٢.

،(١) كام يكره أن يكون اإلنسان جزاراً
٤٤٧ ............................................................................... املعامالت املكروهة



.............................................................. مصباح املنهاج ـ كتاب التجارة / ج١ ٤٤٨

مدفوعة بأن املعهود من تكسب القصاب هو تكسبه ببيع حلم احليوان املذبوح، 
ال تكسـبه بذبحه، وال يظن من أحد البناء عىل كراهة التكسـب ببيع اللحم، فالبد من 
محله عىل كراهة نفس العمل الذي هو مقدمة للتكسب املذكور، كام يظهر من احلديثني 

األولني، ويكونان شارحني له.
(١) مقتىض السياق كراهة نفس احلرفة مع قطع النظر عن التكسب هبا. إال أن 
تتمة كالمه قد يظهر منه إطالق كراهة التكسب. وكيف كان فال يبعد البناء عىل كراهة 
احلرفة بنفسها، عمالً بإطالق موثق طلحة بن زيد املتقدم بعد ما سبق من عدم صلوح 

معروفية التكسب باألمور املذكورة فيه برفع اليد عن ذلك.
نعم ال إشكال يف كراهة التكسب باحلجامة يف اجلملة، وبه رصح مجاعة كثرية. 
ورصح غـري واحد بتقييدها بام إذا شـارط، بل يف اجلواهر: «قيـل إنه املفهوم من كالم 
األصحاب». لكن أطلق يف اللمعة. ولعله ناظر إىل كراهة نفس الصنعة مع قطع النظر 

عن التكسب هبا. 
وكيف كان فالنصوص عىل طوائف:

األوىل: مـا أطلق فيه النهي، كموثق سـامعة قال: «قال: السـحت أنواع كثرية، 
منها كسـب احلجام وأجر الزانية وثمن اخلمر»(١) وقريب منه أو عينه موثقه اآلخر(٢) 
ونحومها غريمها. وصحيح احللبي عنهA: «إن رجالً سـأل رسـول اهللا عن كسـب 
احلجـام. فقـال له: ألك ناضح؟ فقـال: نعم. فقال. اعلفه إيـاه، وال تأكله»(٣) وقريب 

منه غريه(٤).

(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٥ من أبواب ما يكتسب به حديث:٦.
(٢) هتذيب األحكام ج:٦ ص:٣٥٢.

(٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٩ من أبواب ما يكتسب به حديث:٢، ٣، ١١، ٦.

.(١) أو حجاماً



(١) ، (٢) ، (٣) ، (٤) ، (٥) ، (٦) ، (٧) وسـائل الشـيعة ج:١٢ باب:٩ من أبواب ما يكتسـب به حديث: 
.٤، ٥، ٧، ٢، ١، ٩

 Aالثانية: ما أطلق فيه احلل، كصحيح معاوية بن عامر: «سـألت أبا عبد اهللا
عن كسـب احلجام. قال: ال بأس به»(١)، وقريب منـه أو عينه صحيحه اآلخر(٢)، ويف 
معترب حنان: «دخلنا عىل أيب عبد اهللاA ومعنا فرقد احلجام، فقال له: جعلت فداك 
، وقد سـألت عنه غري واحد وال اثنني، فزعموا أنه عمل مكروه، وأنا  إين أعمل عمالً
أحب أن أسـألك، فإن كان مكروهاً انتهيـت عنه... قال: وما هو؟ قال: حجام. قال: 
كل من كسبك يا ابن أخي وتصدق وحج منه وتزوج، فإن نبي اهللا قد احتجم وأعطى 

األجر، ولو كان حراماً ما أعطاه»(٣)، وقريب منه غريه(٤). 
الثالثـة: مـا تضمـن التفصيـل بني الـرشط وعدمـه، كخرب سـامعة: «قـال أبو 
عبد اهللاA: السحت أنواع كثرية، منها كسب احلجام إذا شارط وأجر الزانية وثمن 
اخلمر...»(٥)، ويف صحيح أيب بصري عن أيب جعفرA: «سـألته عن كسـب احلجام. 
فقال: ال بأس به إذا مل يشارط»(٦)، ويف موثق زرارة: «سألت أبا جعفرA عن كسب 
احلجام. فقال: مكروه له أن يشارط، وال بأس عليك أن تشارطه ومتاكسه، وإنام يكره 

له، وال بأس عليك»(٧).
هذا ويظهر من املشهور اجلمع بني النصوص بالتفصيل يف الكراهة بني الرشط 
وعدمه. وكأنه للجمع بني إطالق الكراهة املسـتفادة من الطائفة األوىل وإطالق نفي 
البأس املستفاد من الطائفة الثانية. بالتفصيل بني االشرتاط وعدمه بقرينة الطائفة الثالثة.
لكنـه ليـس بأوىل مـن إبقـاء الطائفتني األوليني عـىل إطالقهـام، واجلمع بينهام 
بحمل النهي عىل الكراهة مطلقاً، كام قد يظهر من سيدنا املصنفP، مع البناء عىل 

شدة الكراهة باالشرتاط، عمالً بالطائفة الثالثة.
وقد يؤيد ذلك اختالف لسـان النصوص يف بيان الكراهة، فمثل موثق سـامعة 
ظاهر يف شـدهتا، ومثـل صحيح احللبي ظاهر يف خفتها. وال أقـل من عدم ظهوره يف 

٤٤٩ ............................................................................... املعامالت املكروهة



.............................................................. مصباح املنهاج ـ كتاب التجارة / ج١ ٤٥٠

(١) وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٩ من أبواب ما يكتسب به حديث: ٣.
(٢) راجع وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٥، ١٢ من أبواب ما يكتسب به وغريها.

تلك الشدة، فيقيد اللسان األول هبا باالشرتاط يف خرب سامعة املتقدم يف الطائفة الثالثة.
هذا ويف اخلالف يف كتاب األطعمة: «كسب احلجام مكروه للحر مباح للعبد... 
دليلنا إمجاع الفرقة وأخبارهم». لكن ال يظهر التفصيل املذكور بني األصحاب، حتى 
منـهP يف التهذيبـني والنهاية. كام ال يتضـح الدليل عليه من األخبـار. بل يف موثق 
رفاعة: «سـألته عن كسـب احلجام فقال: إن رجالً من األنصـار كان له غالم حجام، 
فسـأل رسـول اهللا7 فقال: هل لك ناضـح؟ قال: نعم. فقال: اعلفـه وال تأكله»(١)، 

وهو ظاهر يف كراهة كسب الغالم، ولذا هنى عن أكله. فتأمل.
(١) ملـا ورد مـن النهي عن ثمن اللقاح وعن عسـيب الفحل(٢) الذي البد من 
محله عىل الكراهة، ملا تقدم يف املسـألة األوىل يف حكم بيع األعيان النجسة عند الكالم 

يف حرمة بيع املني. فراجع.
(٢) لصـدق التكسـب واألجر والثمـن بذلك، فيدخـل يف موضوع نصوص 

النهي.
(١) خلروجه عن موضوع النهي، كام يظهر مما تقدم.

(٢) كأنه لعدم املالية هلا، حيث ال فائدة فيها بنفسـها، وإنام يرغب يف حتصيلها 
، وحينئـذٍ يبطل البيع،  مـن أجل ترتـب اجلائزة عليها. من دون أن تكون بنفسـها ماالً

العتبار املالية يف العوضني.

والسـيام مـع الرشط، بـأن يشـرتط أجـرة ويكره أيضـاً التكسـب برضاب 
الفحـل(١)، بأن يؤاجره لذلك، أو بغري إجـارة بقصد العوض(٢). أما لو 

كان بقصد املجانية فال بأس بام يعطى بعنوان اهلدية(١).
(مسألة٤١): ال جيوز بيع أوراق اليانصيب(٢).



ويظهـر ضعفـه مما سـبق يف املسـألة الثالثة من عـدم اعتبار املاليـة يف العوضني 
، كام عن شـيخنا األسـتاذP، حيث  عىل أن احتامل ترتب اجلائزة عليها جيعلها ماالً
يوجب تنافس العقالء فيها الذي هو املعيار يف املالية. نظري مالية الشبكة بلحاظ احتامل 
حصول الصيد فيهـا، ومالية البذر غري الصالح لألكل بلحاظ احتامل صريورته زرعاً 

بالزراعة وغري ذلك.
لكـن بعـض مشـاخيناPـ  مع ذهابه إىل عـدم اعتبار املاليـة يف املبيعـ  قال يف 
مستحدثات املسائل عند التعرض لبيع أوراق اليانصيب وبيان وجوه املعاملة املذكورة: 
«األول: أن يكـون رشاء البطاقـة بغرض احتامل إصابة القرعة باسـمه واحلصول عىل 

اجلائزة. فهذه املعاملة حمرمة وباطلة بال إشكال».
وقـد يظهر منه مبطليـة الداعي املذكـور للمعاملة. وال يظهـر الوجه يف ذلك، 
فإن احتامل ترتب النفع عىل املعاملة وعدم اليقني به شـايع يف املعامالت، كرشاء البذر 

الحتامل صريورته زرعاً وترتب النفع عليه بذلك.
وربام يمنع من صحة املعاملة لوجوه أخر:

األول: أهنـا غررية، لعـدم إحراز ترتب اجلائـزة عليها. وفيـه: أن ذلك قد يتم 
إذا كان دفـع املـال يف مقابل نفس اجلائـزة. أما حيث كان دفع املـال يف مقابل الورقة، 
فالورقـة ذات ماليـة حمـدودة، وهي حاصلـة للمشـرتي. واجلائزة من سـنخ الداعي 

االحتاميل الذي ال يرض ختلفه، كداعي وقوع الصيد يف الشبكة.
ودعو: أن مالية الورقة ملا مل تكن ألمهيتها يف نفسها، بل بلحاظ ترتب اجلائزة 
عليهـا، فهي جمهولـة، ال حيرز ترتبها. مدفوعة بأن احتامل ترتـب اجلائزة يوجب مالية 
الورقة بمرتبة ضعيفة، وهي باملرتبة املذكورة ال تتخلف، بل تسلم للمشرتي، نظري ما 

ذكرناه يف الشبكة.
الثاين: أهنا قامرية، البتنائها عىل الرهن واملغالبة. ويندفع بأنه ال يبعد اختصاص 
القامر يبتني عىل املغالبة بني األطراف من أجل كسـب املال بعضهم من بعض، بحيث 

أوراق اليانصيب.................................................................................. ٤٥١



.............................................................. مصباح املنهاج ـ كتاب التجارة / ج١ ٤٥٢

(١) راجع وسائل الشيعة ج:١٣ باب:٣ من أبواب كتاب السبق والرماية.

يكون هناك غالب ومغلوب. أما يف املقام فاالقرتاع ليس من أجل تثبيت اخلسارة عىل 
شـخص، ألن الرشكة متعهدة بدفع اجلائـزة عىل كل حال بمقتىض الرشط، واالقرتاع 
إنام يقتيض تعيني من تدفع له اجلائزة واملنتفع هبا، من دون أن يتضمن خسـارة الرشكة 

وال خسارة بقية أطراف االقرتاع، وال يتضح صدق القامر بذلك.
الثالـث: مـا تضمن أنه ال سـبق إال يف خف أو حافر أو نصـل(١)، فإن مقتضاه 
عدم استحقاق السبقـ  وهو املال املتسابق عليهـ  يف غري األمور املذكورة، ومن الظاهر 

أن السبق قد يكون من شخص ثالث غري املتسابقني، ومنه املقام.
وفيه: أنه ال تسابق يف املقام بني األطراف، فإن رشاء الورقة بنفسه ليس تسابقاً، 
وال يسـتحق يشء غري الدخول يف االقرتاع احلاصـل للكل، وأما االقرتاع فال يقوم به 

األطراف املعرضة لالنتفاع، بل تقوم به الرشكة وفاءً بتعهدها.
الرابع: أن مالية الورقة ملا كانت من أجل حتصيل اجلائزة، وكان احتامل حتصيلها 

. ضعيفاً، فاإلقدام عىل بذل املال بإزائها يكون سفهياً
: بأن البذل إنام يكون سـفهياً إذا كان املـال املبذول كثرياً، أما إذا  ويندفـع: أوالً
كان قليالً بنحو يناسـب ضعف االحتامل، فال يكـون بذله من أجل االحتامل املذكور 

. سفهياً
: بأن كون بذل املال سـفهياً ال يقتيض بطالن املعاملة، كام سـبق يف املسـألة  ثانياً

الثالثة عند الكالم يف اعتبار املالية يف البيع.
ومن هنا ال يتضح الوجه يف حرمة بيع الورقة وبطالنه يف املقام.

نعـم لـو فرض عدم البـذل بإزاء نفس الورقـة، بل بإزاء اجلائـزة املحتملة، مع 
متحض الورقة يف كوهنا وثيقة عىل املعاملة املذكورة من دون أن تكون طرفاً فيها، تعني 

بطالن البيع.



: لعـدم إحراز وجـود العوض الذي هو املقوم للبيـع، وال يصح البيع مع  أوالً
ذلـك إال بضميمة أمر معلوم احلصول للمبيع، نظري بيع العبد اآلبق مع الضميمة عىل 
ما يتضح عند الكالم يف اشـرتاط القدرة عىل التسـليم من فصل رشوط العوضني من 

مباحث البيع إن شاء اهللا تعاىل.
: ألن مقتىض البيع ملا كان هو املبادلة بني الثمن واملثمن فهو يقتيض ملكية  وثانياً
املشرتي للمثمن بنفس البيع كام يقتيض خروج الثمن عن ملكيته به. مع أن اجلائزة يف 

املقام لو حصلت فهي متلك باالقرتاع ال بالبيع.
وعـىل ذلـك يبتني مـا يأيت مـن سـيدنا املصنـفP. ولعلـه لذا قـال بعض 
مشـاخيناP يف املنهـاج: «ال جيوز بيـع أوراق اليانصيـب. فـإذا كان اإلعطاء بقصد 

البدلية عن الفائدة املحتملة فاملعاملة باطلة». وهو غري ما سبق منه.
لكـن الظاهر عـدم ابتناء املعاملة يف املقام عىل ذلك، بـل عىل بيع نفس الورقة، 

وبذل املال بإزائها، فيجري فيه ما سبق.
(١) كأنـه للفـرق بني الصلح والبيع يف عدم اعتبـار املالية يف موضوع الصلح. 

لكن سبق عدم ثبوت الفرق املذكور، وعدم ترتب الثمرة عليه يف املقام.
(١) يعني: يف االقرتاع.

(٢) إما أن يفرض كون املوهوب له شخصاً غريهم، أو يفرض كونه منهم عىل 
أن يشرتط عليه جعل عرشة منه مع التسعني عند االقرتاع، لتتم املائة.

نعـم يصـح الصلح بينهـم(١) بدفع مقـدار من املـال عـىل أن يملكه ورقة 
اليانصيـب املشـتملة عـىل الرقـم اخلاص عىل نحـو يكون من أحـد األفراد 
الذين تكون اجلائزة مرددة بينهم(١). وإذا اجتمع عرشة أشخاص، فوهب 
كل واحـد منهـم عرشة دنانري لواحد منهم(٢)، بـرشط أن جيري القرعة يف 

أوراق اليانصيب.................................................................................. ٤٥٣
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(٣) لعمـوم نفـوذ العقود، املقتيض لصحة اهلبة، وعمـوم نفوذ الرشط املقتيض 
لصحة الرشط املذكور، ولزوم العمل عليه.

(٤) لعدم إحراز املبدل عنه، ولعدم ملكيته باملبادلة، بل بالقرعة، مع أن مقتىض 
املبادلة ملكيته هبا، كام تقدم يف نظريه.

(٥) لكـن اليانصيـب املعروف هذه األيام ال يبتني عىل ذلك، بل عىل بيع ورقة 
اليانصيب، الذي سبق منهP املنع منه، وسبق منّا جوازه.

(٦) كام جيوز هلم استعامله ملا تقدم منّا ومنه من جواز االنتفاع باألعيان النجسة 
يف غري املنافع الثابت حرمتها. بل حتى لو قيل بحرمة االنتفاع هبا فالبد من البناء عىل 

جوازه يف املقام من أجل احلاجة له.
(٧) كأن املراد به إجارة اإلنسـان نفسه ألن يؤخذ منه الدم، بحيث يكون أخذ 
الدم والتمكني منه من سنخ املنفعة املقابلة باملال، نظري إجارة املرأة لإلرضاع والفحل 
للـرضاب، ليبايـن ما يـأيت منه من احلكـم بجواز املصاحلـة عىل التمكـني. والوجه يف 

اجلواز أن التمكني من ذلك نحو من املنفعة املحللة، فيجوز بذل املال بإزائها.
(١) كأنه ملا سبق منهP يف املسألة األوىل من حرمة بيع األعيان النجسة. لكن 
تقدم منّا املنع من ذلك، كام تقدم دفع ما ربام يستدل به عىل حرمة بيع الدم باخلصوص.

 .(٣) املائة دينار املجتمعة عنده، وتعطى ملن خترج القرعة باسمه منهم، صحّ
وأمـا إذا كان اإلعطاء بقصد البدليـة عن املائة املحتملة فاملعاملة باطلة(٤)، 

وإذا كان اليانصيب عىل النحو األول فهو صحيح(٥).
(مسألة٤٢): جيوز إعطاء الدم للمرىض املحتاجني إليه(٦). كام جيوز 
أخذ العـوض عن اإلعطاء والتمكني منـه(٧). وال جيوز أخذ العوض عن 
نفـس الدم(١). وإذا وضع الدم يف قـارورة جاز أخذ العوض عن القارورة 



(٢) بل مطلقاً، ملا سبق من عدم اعتبار املالية يف العوضني.
(٣) لعموم نفوذ الصلح. وقد سـبق منهP أن األعيان النجسـة وإن مل تكن 
مـاالً رشعاً، إال أنه يثبت حق االختصـاص فيها، فتجوز املعاوضة عىل احلق املذكور، 

وذلك جارٍ هنا. بل لعل ما ذكره من الصلح راجع إليه.
(٤) كـام هو املعروف بني األصحاب املدعى عليه اإلمجاع يف كالم غري واحد. 
بل ربام ادعى إمجاع املسـلمني عىل ذلك، كام يناسـبه ما عن احلنفية واملالكية واحلنابلة 
مـن احلرمـة. نعم قد ال يناسـبه ما عن الشـافعية من التعبـري بكراهة حلقهـا واملبالغة

يف قصها.
وكيـف كان فقد يسـتدل عىل احلرمة بقولـه تعاىل حكاية عـن إبليس لعنه اهللا: 
لقَ اهللاِ﴾(١)، لظهـوره يف حرمـة  نَّ خَ ُ ريِّ غَ يُ لَ ُم فَ هنَّ رَ آلمُ امِ وَ نعَ انَ األَ نَّ آذَ تِّكُ بَ يُ لَ ُم فَ هنَّ رَ آلمُ ﴿وَ
تغيري خلق اهللا تعاىل، ألنه إنام يأمرهم بام خيرجهم عن حظرية الطاعة، ويكون سبباً يف 

هالكهم. ومن الظاهر أن حلق اللحية من تغيري خلق اهللا تعاىل.
لكـن قيـام الـرضورة عىل جـواز تغيري اخللـق يف اإلنسـان واحليـوان والنبات 
واجلـامد وشـيوع ذلـك، بل رجحانـه أو وجوبـه يف كثري عـن املوارد، كحلـق الرأس 
للرجـل والشـارب وتقليـم األظفار واخلتان وغـري ذلك، يمنع من اجلمـود عىل لفظ 
امِ﴾ الذي هو نحو من تغيري  نعَ انَ األَ نَّ آذَ تِّكُ بَ يُ لَ اآلية. والسـيام مع عطفه عىل قوله: ﴿فَ
خلق اهللا. فالبد إما من محله عىل تغيري خاص، ويكون جممالً غري صالح لالسـتدالل. 

نفسها إن كانت ذات قيمة(٢) ويكون الدم تابعاً هلا، وال جيوز أخذ العوض 
عـن الدم. نعم جتوز املصاحلة عـىل التمكني من الدم بعوض(٣). فالعوض 

يكون يف مقابل التمكني ال مقابل الدم.
 وحيرم حلق اللحية(٤)،

(١) سورة النساء آية: ١١٨.

حلق اللحية....................................................................................... ٤٥٥
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(١) سورة الروم آية:٣٠.
(٢) تفسري العيايش ج:١ ص:٢٧٦.

(٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:١ باب:٦٧ من أبواب آداب احلامم حديث:٣، ١.
(٥) راجع وسائل الشيعة ج:١ باب:٦٥ من أبواب آداب احلامم.

(٦) راجع وسائل الشيعة ج:١ باب:٦٧ من أبواب آداب احلامم حديث:٢. مستدرك الوسائل ج:١ باب:٤٠ 
من أبواب آداب احلامم.

أَقِم  أو عىل ما ذكره غري واحد من إرادة تغيري دين اهللا تعاىل، كام يناسبه قوله تعاىل: ﴿فَ
ينُ  لِكَ الدِّ لقِ اهللاِ ذَ َ يـلَ خلِ ا الَ تَبدِ يهَ لَ رَ النَّاسَ عَ طَ ي فَ تـِ ةَ اهللاِ الَّ ا فِطرَ نِيفً يـنِ حَ ـكَ لِلدِّ جهَ وَ

.(٢)
﴾(١)، وهو املروي عن الصادقنيGـ يِّمُ القَ

كام قد يستدل أيضاً عىل احلرمة بجملة من النصوص:
منهـا: مـا تضمن األمـر بإعفـاء اللحية. كخرب عـيل بن غراب عـن جعفر عن 
أبيـه عن جدهA: «قال: قال رسـول اهللا7: حفوا الشـوارب وأعفوا اللحى، وال 
تشـبهوا باملجـوس»(٣)، ومرسـل الصـدوق: «قال رسـول اهللا7: حفوا الشـوارب 

وأعفوا اللحى، وال تشبهوا باليهود»(٤)، وغريمها.
وفيه ـ مع ضعف السـند ـ: أن إعفاء اللحية ال يتحقق بمجرد عدم حلقها، بل 
برتكها حتى تطول، وال إشـكال يف عدم وجوبه، بل البد من محله عىل االسـتحباب، 

وحينئذٍ ال جمال الستفادة حرمة حلقها منه.
وأمـا النهـي عن التشـبه باليهود فالبـد من محلـه ـ بقرينة ما هـو املعروف من 
تطويلهم للحية ـ  عىل االستدراك من اإلعفاء، فريجع عن النهي عن اإلفراط يف إطالة 
اللحيـة حتى يتجـاوز القبضة الذي ورد النهي عنه يف غري واحد من النصوص(٥)، كام 

حكي عن الوايف.
وأمـا النهي عن التشـبه باملجوس فكأنه ألن من سـريهتم حلـق اللحية وإطالة 
الشـارب، كـام ورد يف بعـض النصـوص(٦). وحينئذٍ إمـا أن يراد به أهنـم خرجوا عام 
ينبغي، كام هو املناسب ملا يف مرسل الصدوق: «قال: رسول اهللا7 إن املجوس جزوا 



(١) وسائل الشيعة ج:١ باب:٦٧ من أبواب آداب احلامم حديث:٢.
(٢) وسائل الشيعة ج:٣ باب:١٩ من أبواب لباس املصيل حديث:٨.

(٣) وسائل الشيعة ج:١١ باب:٦٤ من أبواب جهاد العدو حديث:١.
(٤) وسائل الشيعة ج:١ باب:٦٧ من أبواب آداب احلامم حديث:٤.

حلاهم ووفروا شـوارهبم. وإنا نحن نجز الشـوارب ونعفي اللحى. وهي الفطرة»(١). 
فريجـع لتأكيد ما سـبقه، من دون أن يقتيض حكامً آخر زائـداً عليه، وقد عرفت أن ما 

سبقه حممول عىل االستحباب.
وإما أن يراد به النهي عن التشـبه هبم بعنوانه، أو بعنوان كونه تشـبهاً بالكفار، 
نظـري ما ورد يف موثق السـكوين عن الصـادقA: «قال: إنه أوحـى اهللا إىل نبي من 
أنبيائـه، قـل للمؤمنني: ال تلبسـوا لباس أعدائـي، وال تطعموا مطاعـم أعدائي، وال 
تسـلكوا مسـالك أعدائي، فتكونوا أعدائي كام هم أعدائي»(٢)، ونحوه أو عينه موثقه 
اآلخـر(٣)، وعـىل ذلك فإنام حيرم احللق حيث يكون شـعاراً خمتصـاً هبم، بحيث يكون 

فاعله متشبهاً هبم عرفاً سالكاً مسالكهم. وهو أمر غري املدعى.
ومنهـا: خرب حبابة الوالبية: «رأيت أمري املؤمننيA يف رشطة اخلميس ومعه 
درة هلـا سـبابتان يرضب هبا بياعي اجلـري واملارماهي والزمار، ويقـول هلم: يا بياعي 
مسـوخ بنـي إرسائيـل وجند بنـي مروان. فقـام إليه فرات بـن أحنف، فقـال: يا أمري 
املؤمنـني وما جنـد بني مروان؟ قال: فقال له: أقوام حلقوا اللحى وفتلوا الشـوارب، 

فمسخوا...»(٤).
وجه االسـتدالل به: أن املسـخ البد أن يكون حلرمة عملهـم، وحيث ال حيرم 
فتل الشوارب، فالبد من كون املسخ من أجل حلق اللحى. نعم االستدالل به يتوقف 

عىل استصحاب أحكام الرشايع السابقة، وهو غري تام عىل التحقيق.
إال أن يسـتفاد ثبوت احلكم يف هذه الرشيعة من شـدة احلرمة املناسبة للمسخ. 
أو مـن ذكـر أمـري املؤمننيA لذلك يف مقـام التنفري. وكالمها ال خيلو عن إشـكال. 
فإن الشـدة يف احلرمة قد تكون مع اختصاصها بالرشيعة السـابقة، كحرمة العمل يوم 

حلق اللحية....................................................................................... ٤٥٧
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(١) وسائل الشيعة ج:١ باب:٦٣ من أبواب آداب احلامم حديث:٥ وذيله.
(٢) مستدرك الوسائل ج:١ باب:٤٠ من أبواب آداب احلامم حديث:١.

(٣) وسائل الشيعة ج:٣ باب:٢٠ من أبواب أحكام املساكن حديث:١٠.

السبت، حيث أوجبت خمالفتها املسخ يف بني إرسائيل. وذكر أمري املؤمننيA لذلك 
ليـس من أجل التنفري عنه، بل من أجل بيان املمسـوخني من بني إرسائيل عىل صورة 

السمك الذي هنى عن بيعه.
اللهـم إال أن يقال: حيث كان حلق اللحية مفروغاً عن مرجوحيته يف رشيعتنا 
من جمموع النصوص والسـرية، فالتنبيه لشدة حرمته يف الرشيعة السابقة يناسب كون 
املرجوحية بنحو احلرمة يف هذه الرشيعة، وإال كان املناسـب االستدراك والتنبيه لعدم 

احلرمة.
لكنـه ال خيلو عن إشـكال. عـىل أن ضعف سـند اخلرب، وعدم وضـوح اعتامد 

األصحاب عليه يف البناء عىل احلرمة، يمنع من االستدالل به.
ومنها: صحيح البزنطي صاحب الرضاA املروي عن مستطرفات الرسائر: 
«وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يأخذ من حليته؟ قال: أما من عارضيه فال بأس، 

وأما من مقدمها فال»، ونحوه صحيح عيل بن جعفر(١).
ويشـكل بأن األخذ مـن اللحية إنام يكون بإبقاء يشء منهـا، ال بحلقها. والبد 
حينئـذٍ مـن محله عىل كراهة ختفيفهـا من املقدم دون العارضني، مـن دون أن تدل عىل 

حرمة حلقها.
ومنها: حديث اجلعفريات عن اإلمام الكاظمA عن آبائهG: «قال رسول 

اهللا7: حلق اللحية من املثلة، ومن مثّل فعليه لعنة اهللا»(٢).
وقد يستشكل فيه بوجوه:

األول: أن اللعـن ال يسـتلزم احلرمـة، بـل جيتمـع مـع الكراهـة. ففـي موثـق
إبراهيم بن عبد احلميد عن أيب احلسـن موسـىA: «قال: لعن رسول اهللا7 ثالثة 

منهم النائم يف بيت وحده»(٣).



(١) وسـائل الشـيعة ج:١ باب:٧٩ من أبواب آداب احلامم حديث:٤، مستدرك الوسائل ج:١ باب:٥٠ من 
أبواب آداب احلامم حديث:٢.

ويندفـع بأنـه ظاهـر يف احلرمة، ولـو بلحاظ وروده مـورد الردع عـن العمل، 
واألصـل يف الـردع احلرمة ما مل يثبـت الرتخيص، نظري ما ذكرنـاه يف وجه محل النهي 
عىل احلرمة يف األصول. عىل أن تطبيق املثلة يف املقام كافٍ يف البناء عىل احلرمة، ملا هو 

املعلوم من حرمة املثلة.
الثاين: ما ذكره بعض مشاخيناP من أن املثلة هي التنكيل بالغري بقصد هتكه 
وإهانتـه، وعليه فاملراد باحلديث الردع عن حلق حلية الغري من أجل هتكه وإهانته، ال 

عن حلق اإلنسان حليته جتمالً أو حلق غريه هلا برضاه كذلك.
ويندفع بأن ظاهر احلديث مبغوضية حلق اللحية يف نفسه وبعنوانه، ال بعنوان 
كونه مثلة بالغري. وتطبيق املثلة عليه تعبدي مبني عىل نحو من التوسع من أجل الردع 
عنـه، نظري قوله7: «الشـيب نور فال تنتفوه»(١) حيـث ال جمال حلمله عىل خصوص 
. وإال فليس من وظيفة النبي7 تطبيـق الكربيات اخلارجية إذا  مـا إذا كان هبياً منـرياً
كانـت واضحـة االنطبـاق. نعم لو كان التعبـري هكذا: ملا كان حلـق اللحية مثلة فعىل 

احلالق لعنة اهللا، كان ملا ذكر وجه.
وأمـا حلق حلية الغري بقصد هتكـه وإهانته فحرمته أهم من حرمة املثلة وأظهر 
من أن حتتاج إىل تطبيق عنواهنا، ملا فيها من انتهاك حرمة اهللا تعاىل بانتهاك حرمة عبده 
املؤمن يف بدنه وعرضه، ودوهنا حرمة سـبه وشتمه واحتقاره، التي ورد فيها مضامني 
قاسـية يف االسـتنكار والردع ال تناسـب لسـان الردع املذكور يف احلديث املستدل به. 
بـل هـي أفظع أنـواع الظلم الـذي ورد فيه ما ورد مما ال يناسـب اللسـان املذكور وال 

يشاهبه.
عـىل أن ذلـك ليس أمراً شـايعاً، ليناسـب إرادته من اإلطـالق، بخالف حلق 
اإلنسـان حليتـه، الذي هـو زي معـروف خيتاره بعـض النـاس، والذي أشـارت إليه 
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النصـوص املتقدمة وغريها، حيث يقرب جداً إشـارة اإلطـالق إليه ردعاً عن رسيان 
هذا الزي وشيوعه بني املؤمنني. والسيام وأن هذا هو األنسب باإلطالق، البتناء عىل 
مـا ذكـرهP عىل نحو مـن التقييد، الختصاصـه بفعل ذلك بالغـري وبقصد اإلهانة 

والتنكيل، وال إشعار هبام يف احلديث.
الثالث: أن احلديث قد تضمن حكاية عن واقع قائم آنذاك، حيث مل يكن حلق 
اللحية مألوفاً وال مقبوالً اجتامعياً، وليس تطبيقاً رشعياً، أما إذا خرج عن ذلك وصار 

مقبول اجتامعياً فال يرتتب عليه حكم املثلة، خلروجه عنه.
وفيـه: أنـه إن أريد أن حلق اللحية غري مقبول اجتامعياً، بلحاظ كونه زياً ألهل 
االختيـال والرتف والبطر، فهو غري بعيد، إال أنـه ال يقتيض تطبيق املثلة. وإن أريد أنه 
غري مقبول اجتامعياً، ألنه من املستبشـعات، نظري قطع اآلذان، فتطبيق املثلة عليه وإن 

كان مناسباً، إال أنه يف غاية املنع، ملا سبق من كونه زياً معروفاً لفئة خاصة.
عـىل أن املثلـة حيث كانت مبنية عـىل التنكيل لغة، فتطبيقهـا ال يكون حقيقياً، 
بل مبنياً عىل نحو من التوسـع، وكام يمكن التوسـع بلحاظ االستبشاع، كذلك يمكن 
التوسع بلحاظ اخلروج به عن مقتىض الوضع الطبيعي واخللقة األصلية. وحيث كان 
األول يبتنـي عىل نحو من التقييد، الختصاصه بصورة حتقق االستبشـاع املدعى، فال 

جمال للبناء عليه من دون قرينة، بل يتعني الثاين، عمالً باإلطالق.
وباجلملـة: ال ينبغـي التأمل يف ظهور احلديث الرشيـف يف إطالق حرمة حلق 
اللحية بام هو يف نفسه كزي خاص معروف، قد أشارت إليه النصوص السابقة وغريها.
. وحيث سبق أن احلديث من اجلعفريات فأحاديث  الرابع: ضعف احلديث سنداً
اجلعفريـات كلهـا أو جلهـا مرويـة عن حممد بـن حممد بن األشـعث عن موسـى بن

إسامعيل بن اإلمام موسى بن جعفر الكاظمH عن أبيه عن جده عن آبائه.
وقد سـبق من بعض مشـاخيناP اإلشـكال يف سـند اخلرب جلهالة موسى بن 
إسـامعيل. ثم حكم يف املسـألة املائة والسـابعة والسـبعني من كتاب القضاء من مباين 



(١) جاء يف البيان املطبوع يف وجه عدول املرحوم السـيد اخلوئيP عن موقفه من رجال 
كامل الزيارات. بعد نقل كالمه وتأكيد ظهوره يف توثيق مجيع رجال السند.

ولكن بعد مالحظة روايات الكتاب والتفتيش يف أسانيدها ظهر اشتامله عىل مجلة وافرة من   
الروايات املرسلة واملرفوعة واملقطوعة والتي تنتهي إىل غري املعصومA، والتي وقع يف 
أسانيدها من هو من غري أصحابنا كام أنه يشتمل عىل الكثري من روايات أناس مهملني ال 
. بل ومجاعة مشهورين بالضعف كاحلسن بن عيل بن عثامن ذكر هلم يف كتب الرجال أصالً
وحممد بن عبداهللا بن مهران وأمية بن عيل القييس وغريهم. ومعلوم أن هذا كله ال ينسجم مع 
ما أخرب بهP يف الديباجة لو كان مراده توثيق مجيع من وقع يف إسناد كتابه، ومن أنه مل خيرج 
فيه حديثاً روي عن الشذاذ من الرجال غري املعروفني بالرواية املشهورين باحلديث والعلم 
فصوناً لكالمه عن األخبار بام ال واقع له مل يكن بد من محل العبارة عىل خالف ظاهرها بإرادة

مشاخيه خاصة.
لكن مالحظة عبارته بتاممها تشـهد بأهنا آبيـة عن احلمل املذكور، كيف وأن الغرض من   
توثيـق الرجـال بيان اعتبـار روايات الكتاب، ومـن الظاهر أن اعتبـار الرواية إنام يكون 
بوثاقـة مجيع رجال سـندها ال خصوص الراوي األول الذي يـروي عنه ابن قولوية. بل 
قوله: «وال أخرجت فيه حديثاً روي عن الشذاذ من الرجال، كالرصيح يف خالفه» وإال 
كان يقول: «وال أخرجت فيه حديثاً رواه الشذاذ» ومنه البد من إبقاء كالمه عىل ظاهره 
من هذه اجلهة وحيث كان منزهاً عن الكذب فالبد من توجيه كالمه بام يناسب الكتاب 

. املذكور وذلك بالنظر يف نقاط الضعف التي أشري إليها واحدة واحدةً
١ـ اشـتامل الكتـاب عىل الروايـات املرسـلة واملرفوعة واملقطوعـة ال تنايف تعهـده، فإن من 
القريب اطالعه عىل أن الشـخص الذي أرسـل من ال يرسـل إال عن ثقة، حيث ال يبعد 
مألوفية  ذلك عند القدماء كام وصل ذلك إلينا من بعضهم رصحياً، أو عىل الكتاب الذي 
اشتمل عليه اخلرب املذكور منه من الكتب التي قامت القرائن اخلارجية من صحة أخبارها 

تكملة املنهاج بأن الطريق ال بأس به.
وكأنه بناءً عىل خمتاره سـابقاً من وثاقة رجال السـند يف كتـاب كامل الزيارات 
لكـون موسـى وأبيه منهم. وهو وإن عدل عن ذلـك، إال أن الظاهر أن عدوله يف غري 

ه إلينا حول ذلك(١). حمله، عىل ما أوضحناه يف جواب سؤال وجّ
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لعرضها عىل األئمةG أو عىل خواص أصحاهبم ممن حيسـن التمييز ونحو ذلك مما قد 
يتيرس له وألمثاله من قدماء األصحاب وذوي املقام منهم االطالع عليه وإن خفي علينا 

الكثري من ذلك لبعد العهد وإثارة الشبه ونحو ذلك.
٢ـ انتهـاء الروايـات إىل غـري املعصومـنيG إنـام يكشـف عـن أن تعهـده باالقتصار عىل 
رواياهتم مبني عىل الغالب، لكونه املقصود باألصل وكون املقصود من ذكر غريه للتأييد 
واالستظهار، عىل أنه إنام التزم بذلك فيام إذا كان يف الرواية عنهم ما يغني عن الرواية عن 
غريهـم. حيـث قال: «ومل أخرج فيه حديثاً روي عـن غريهم إذا كان فيام روي عنهم من

حديثهم (صلوات اهللا عليهم) كفاية عن حديث غريهم».
وعـىل كل حال فال دخـل لذلك باملهم فيام نحن فيه من وثاقة رجال السـند ومثله احلال   
يف الروايـة عـن غـري أصحابنا إذا كان املـراد منهم من هو بعيد عن أصحابنـا أما لو أريد 
بـه منهم مـن هو خيتلط هبم كالسـكوين، وأيب اجلـارود، وطلحة بن زيـد، فهم ملحقون 

بأصحابنا يف عرف أهل احلديث كام هو ظاهر.
٣ـ اشتامل الكتاب عىل الكثري من روايات أناس مهملني  ال ذكر هلم يف كتب الرجال ال ينايف 
تعهـده فإن كتب الرجال قد أمهلت الكثري من الرواية. والسـيام وأن بعض تلك الكتب 
قد ألفت الستيعاب أهل الكتب من أصحابنا ال مجيع الرواة منهم كام هو احلال يف كتاب 
النجايش وفهرسـت الشـيخ. وبعضها اقتـرص عىل خصوص أصحـاب األئمةG من 
دون نظر لغريهم من الرواة الذين وقعوا يف طريق أسـانيد الروايات من دون أن يكونوا 
من أصحاهبمG، كام يف كتاب الشـيخ. وهو وإن ذكر فيه مجلة من الرجال يف باب من 

 . مل يروِ عنهمG إال أنه مضطر يف ذلك قطعاً وغري مستوف للرواة يقيناً
اشتامل الكتاب عىل مجاعة مشهورين بالضعف إن كان املراد به أهنم مشهورين عند غريه   
بنحـو يمكـن خمالفة ابن قولويه للمشـهور يف ذلـك، فهو ال يعدو أن يكـون اختالفاً بني 
أهل اجلرح والتعديل الذي يقع كثرياً وليس تقديم قول غريه عليه بأوىل من تقديم قوله.
والسيام مع كون عمدة اجلارحني متأخرين عنه كالشيخ والنجايش. عىل أنه يأيت ما يمكن   
بـه توجيه االختالف املذكور. وإن كان املراد أهنم مشـهورون بالضعف عند األصحاب 
ن األمر إمكان  عموماً بحيث ال يمكن خفاء ذلك عىل ابن قولويه وخمالفته هلم فيه. فيهوّ
مجع توثيقه هلم يف كتابه مع تضعيفهم املذكور بام ذكرنا يف توجيه حجية مراسـيل ابن أيب 

نعم استشـكلP هنـاك بأن كتـاب اجلعفريات الذي بأيدينـا مل يثبت صحة 



عمـري(١) من أنه حيـث كان الغرض من توثيق الرجال يف كامـل الزيارات وفيمن يروي 
عنـه ابـن أيب عمري ونحـوه هو توثيـق رواياهتم. فالظاهـر أن املراد بذلـك وثاقتهم حني 
أدائهـم الروايـة وأخذها عنهم، ألن ذلـك كافٍ يف حجية الرواية واالعتـامد عليها، وال 
ينايف ذلك أن يعرض ما يسقط روايته عن احلجية من ضعف يف الذاكرة حتى صار خيلط 
وال يضبـط، أو مـن هزة وفتنة أخرجته عن مقام الوثاقة أي الكذب أو العلو أو الكفر أو 

غري ذلك .
كام أن الظاهر أيضاً أن مراد اجلارح هو حصول ما يمنع من االعتامد عىل رواية الرجل يف   
 اجلملة ولو يف بعض األزمنة، كام هو املظنون أو املطمأن به يف أكثر املجروحني ممن رو
عنـه األصحـاب يف كتبهم واختلط هبم. وإال فمن البعيد جـداً رواياهتم عمن هو كاذب 
يف مجيـع عمره يعرف عنـه ذلك وهم يعارشونه وخيالطونه وحيدثهـم وحيدثونه، وحينئذٍ 
ال تنـايف بني التوثيق املذكور واجلرح الثابت عىل الشـخص لنضطـر معه إىل تأويل كالم 

املوثقني بمثل هذه التوثيقات أو البناء عىل خطئهم فيها.
غايـة األمر أنـه مع اجلهل بتاريخ رواية الشـخص الـذي جيتمع فيه التوثيـق املذكور مع   
الطعـن ال يعتمـد عليهـا لعدم العلـم بصدورها يف زمان االسـتقامة، وعـىل ذلك يتعني 
البنـاء عـىل وثاقة الرجـال املذكورين يف الكتاب املذكـور، وكذا الذيـن رو عنهم مثل 
ابـن أيب عمـري ما مل يطعـن فيهم من يقبل طعنه فـال تقبل حينئذٍ بقيـة رواياهتم ما مل يعلم 
صدورهـا حال االسـتقامة واملظنـون جريان ذلك يف رجال مجيع الكتـب التي يظهر من 
أصحاهبـا تصحيـح رواياهتـا كالكايف والفقيـه وإن كان يف بلوغ ذلك مرتبـة احلجية بعد 
عدم ترصيح مؤلفيها بوثاقة رجاهلا إشكال إلمكان اعتامدهم يف توثيق الرواية عىل قرائن 
أخـر مـن دون أن يثبت عندهـم وثاقة راوهيا حـني أدائها، وإن كان بعيـداً يف اجلملة، 
وكيـف كان إن مل يكـن هـذا الوجه هـو الظاهر بدواً فـال أقل من لزوم احلمـل عليه بعد 
مالحظـة واقـع الكتاب، ومراعاة حـال مؤلفه يف الوثاقـة واجلاللة، ورفعـة املقام وقدم 
الطبقـة، وهـو أوىل بكثـري مـن محـل كالمه عـىل توثيق خصوص مشـاخيه الذيـن يروي

عنهم بال واسطة.(منه عفي عنه)

نسـبته ملن ينسـب إليه. وعمدة ما ذكره يف وجهه أن النجايش والشيخ (قدس رسمها) 

(١) مصباح املنهاج كتاب الطهارة ج:١ ص:٢٧٠.
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قد نسبا إلسامعيل بن موسى بن جعفرH مجلة من الكتب روياها عنه بطرق معتربة، 
إال أن املوجود يف أيدينا قد اشـتمل عىل كتب مل يذكراها، وهي كتاب اجلهاد، وكتاب 
التفسري، وكتاب النفقات، وكتاب الطب واملأكول، وكتاب غري مرتجم. كام أهنام ذكرا 

كتاب الطالق، ومل يوجد فيام بأيدينا.
قال بعد ذلك: «فمن املطمأن به أهنام متغايران. وال أقل من أنه مل يثبت االحتاد، 
حيـث ال طريـق لنا إىل إثبات ذلك، وأن الشـيخ املجليس وصاحب الوسـائل (قدس 
. بل الشـيخ  رسمهـا) مل يرويـا عن ذلك الكتاب شـيئاً، ومل يصـل الكتاب إليهام جزماً
». وقد سبقه إىل  الطويس نفسـه مل يصل إليه الكتاب، ولذلك مل يرو عنه يف كتابيه شـيئاً
بعض ذلك وغريه يف اجلواهر عند الكالم يف جواز إقامة احلدود للحاكم الرشعي من 

كتاب األمر باملعروف والنهي عن املنكر. فراجع.
هـذا وال خيفـى أن اجلعفريات عبارة عـن جمموعة من الكتـب يف أبواب الفقه 
وغريه، كل كتاب منها يتضمن جمموعة من الروايات رويت بالطريق املتقدم. ومن ثم 
فقد تنسب إلسامعيلـ  كام سبق عن النجايش والشيخ (قدس رسمها)ـ  باعتباره الراوي 
 .Gعن آبائه Aعـن أبيه اإلمام الصادق جعفـر Aهلـا عـن أبيه اإلمام الكاظم
ولعل تسـميتها باجلعفريات لروايتها عن اإلمام الصادقA. كام قد تنسـب
ملحمـد بـن األشـعث بلحاظ رجـوع طرق الـرواة للكتـاب املذكور إليه، فهو سـبب 

نرشها. ولذا قد تسمى باألشعثيات. وحينئذٍ نقول:
أما النجايش والشيخ (قدس رسمها) فهام ليسا يف مقام ذكر مجيع كتب إسامعيل، 
وال مجيـع الكتب التي اشـتمل عليها كتاب اجلعفريات، وإنام ذكرا أن إلسـامعيل كتباً 
منهـا ما ذكراه، وهذا ال ينايف وجـود كتب أخر له قد أودعت يف كتاب اجلعفريات، 
أو أن بعض الكتب التي ذكراها مل يودع يف كتاب اجلعفريات. وحينئذٍ ال يدل ما ذكراه 

عىل مباينة الكتاب املوجود بأيدينا للكتاب األصيل.
والسـيام مـع احتـامل التداخل يف عـرض الكتـب وغريها، وأن عـدم ذكرمها 



(١) ، (٢) بحار األنوار ج:١ ص:٥٤، ٣٦.

لبعـض الكتـب لدخوله فيام ذكراه، ككتاب النفقات الـذي ذكر فيام بأيدينا بعد كتاب 
النكاح، ولعله كان بنظرمها تتمة لكتاب النكاح، كام عليه سرية الفقهاء. كام أن كتاب 
الطالق وإن مل يذكر فيام بأيدينا بعنوان كتاب، إال أنه ذكر بعنوان باب يف ضمن كتاب 

النفقات، وتبعه أبواب يف أحكام الطالق.
عـىل أنه لـو فرض ظهـور كالمهـام يف عدم وجـود الكتـب املذكـورة فهو إنام 
يكشـف عن كون تلك الكتب قد زيدت يف الكتاب من املؤلف أو غريه، ال أن كتاب 

اجلعفريات الذي بأيدينا مباين للكتاب األصيل.
مضافاً إىل أن الصدوقP ذكر يف املجلس الواحد والسبعني من أماليه بسنده 
عن موسى بن إسامعيل من دون توسط حممد بن األشعث ثالثة أحاديث موجودة يف 
كتـاب التفسـري مما بأيدينـا، ورو يف املجلس األربعـني حديثاً رابعاً عنـه موجود فيه 
أيضاً، حيث يناسـب ذلك كون كتاب التفسـري من مجلة الكتب التي تنسب إلسامعيل 
أو البنه موسـى، ولعله هو الذي نسـبه النجايش ملوسى وسامه كتاب جوامع التفسري، 

ونسبه الشيخ له وسامه جامع التفسري.
وكذا ما ذكره من عدم وصول الكتاب للمجليس وصاحب الوسائل، إذ عدم 
وصول بعض الكتب هلام قد يكون بسبب صعوبة انتشار الكتب املخطوطة، وإن كان 

. الكتاب يف نفسه مشهوراً معروفاً
بـل ذكـر املجليسP عند التعرض لسـند كتـاب النوادر املأخـوذ من كتاب 
اجلعفريـات أن كتـاب اجلعفريات قـد روي بطرق متعددة غري الطريـق الذي اعتمده 
صاحـب النـوادر(١). كـام ذكـر يف موضع آخر عـن كتاب النـوادر املذكـور أن كتاب 
اجلعفريات الذي هو األصل له قد روي بطرق متعددة، ثم قال: «فتلك القرائن يقوي 

العمل بأحاديثه»(٢).
وأما عدم اطالع الشيخ عىل الكتاب وعدم روايته عنه يف كتابيه، فهو غري ظاهر. 

حلق اللحية....................................................................................... ٤٦٥
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(١) هتذيب األحكام ج:٦ ص:٢٦٦، واالستبصار ج:٣ ص:٢٤.

حيث قد رو الشيخ يف أول باب فضل زيارة النبي7 من كتاب احلج من التهذيب 
. كام رواه أيضـاً ابن قولويه يف  حديثـاً مطابقـاً ملا يف الكتاب الـذي بأيدينا متناً وسـنداً
الباب الثاين من كتابه كامل الزيارات. ورو الشـيخ أيضاً يف التهذيبني(١) حديثاً آخر 

. مطابقاً ملا يف أيدينا متناً وسنداً
هـذا وبالرجـوع إىل الفائدة الثانية من خامتة كتاب مسـتدرك الوسـائل يتضح 
أن الكتـاب املذكور قد اشـتهر بني اخلاصـة والعامة ورواه كثري من مشـايخ احلديث، 
وذكره العالمة يف إجازته لبني زهرة باسـم اجلعفريات، وذكر بعض أحاديثه، كام ذكر 
بعضهـا ابن طاووس يف فالح السـائل. بل أثبت منه غري واحـد روايات موجودة فيام 

هو املوجود بأيدينا منه.
منهم ابن طاووسP يف اإلقبال، والشهيدP يف الذكر ونكت اإلرشاد. 
وقد اخترصه الشهيدP واختار منه جمموعة من األحاديث، وذكر صاحب املستدرك 

أهنا موجودة عنده، وتقدم أن نوادر فضل اهللا الراوندي مأخوذة منه. 
كـام أن الصـدوقP رو يف املجلس الثالث واخلمسـني حديثاً بسـنده عن 
 موسـى من دون توسـط حممد بن األشعث موجود يف كتاب الدعاء مما بأيدينا، ورو
يف املجلس الواحد والسبعني من دون توسط حممد أيضاً حديثني آخرين موجودين يف 

كتاب اجلهاد مما بأيدينا، وهي غري ما سبق منه فيام هو املوجود من كتاب التفسري.
وذلك كله موجب للوثوق بصحة نسبة الكتاب الذي بأيدينا ومطابقته للكتاب 

األصيل. فالحظ.
هـذا مضافـاً إىل تأيد احلكم املذكـور باإلمجاع املدعى، الذي يقرب كشـفه عن 
رأي املعصومني (صلوات اهللا عليهم) بسـبب كون املسـألة مـورداً لالبتالء من صدر 
اإلسـالم. بل قد تسـتفاد املفروغية عن احلرمة من اقتصار األسـئلة يف النصوص عن 
كيفية وضع اللحية من األخذ منها من دون سؤال عن أصل احللق. وقد رصح سيدنا 



املصنـفP يف حديـث لنـا معه بأن اإلمجاع دليل املسـألة عنده، كام هـو الظاهر من 
حال كثري من األعالم. 

ومن اهللا سبحانه نستمد التوفيق والتسديد، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
(١) فإن حرمة العمل تقتيض حرمة األجرة املأخوذة يف مقابله، لكونه من أكل 

املال بالباطل، كام تقدم غري مرة.
(٢) إما خلروجه عن املتيقن من دليل احلرمة عندهP وهو اإلمجاع، أو لقاعدة 
نفي احلرج. لكن ال جمال لألول بناءً عىل ما سبق من هنوض حديث اجلعفريات بإثبات 
احلرمة. كام ال جمال للثاين بناءً عىل ما رصح بهP يف جملس درسـه الرشيف من عدم 

هنوض احلرج برفع احلرمة.
نعـم ال يظهر الوجه يف ذلك، لعدم مناسـبته إلطـالق دليل نفي احلرج، حيث 
يتعـني البنـاء عىل عمومه هلا وعدم اخلروج عنه إال يف املوارد التي يعلم بقصوره عنها، 
تبعـاً للمرتكـزات املترشعيـة، بلحاظ أمهيـة احلكم التـي يمكن فرضهـا يف األحكام 
الوجوبيـة والتحريميـة معاً، وليـس منها املقام، لعـدم وضوح أمهيته بنحـو يمنع من 

حتكيم دليل احلرج عليه.
غاية األمر أن احلرج ال يصلح لرفع احلكم إذا كان مسبباً عن ضعف شخصية 
املكلف الدينية، بأن ال ير دينه سبباً لعزته، بحيث ترتفع به معنوياته، ويسخر ممن 
يَصنَعُ  يسخر منه، كام قال تعاىل حكاية عن نوح (عىل نبينا وآله وعلـيه السالم): ﴿وَ
م  رُ مِنكُ إِنَّا نَسخَ ا فَ نَّ وا مِ رُ الَ إِن تَسخَ نهُ قَ وا مِ رُ خِ هِ سَ ومِ ألٌ مِن قَ يهِ مَ لَ رَّ عَ امَ مَ لَّ كُ لكَ وَ الفُ
﴾(١). لظهور أن ضعف الشخصية الدينية مبغوض رشعاً، بحيث يعلم  ونَ رُ امَ تَسخَ كَ

وحيرم أخذ األجرة عليه(١). إال إذا كان ترك احللق يوجب سخرية ومهانة 
.(٢) شديدة ال تتحمل عند العقالء، فيجوز حينئذٍ

حلق اللحية....................................................................................... ٤٦٧

(١) سورة هود آية:٣٨.
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بعدم اعتداد الشارع األقدس باحلرج الناشئ منه، وعدم رفع أحكامه بسببه. بخالف 
ما إذا مل يكن مسبباً عن ذلك، كام لو كان بحيث ال يستطيع االنتصار وإظهار االعتزاز 

بدينه، خوفاً من الطرف املقابل، حيث يصلح احلرج حينئذٍ لرفع احلكم.
وكـذا جيوز حلق اللحية عنـد خوف الرضر بال إشـكال. لقاعدة نفي الرضر. 

ولعله إنام مل يذكره لوضوحه.

انتهـى الكالم يف املكاسـب املحرمـة رشحاً لكتـاب (منهـاج الصاحلني) ليلة 
 الثانية سنة ألف وأربعامئة وإحد الثالثاء السابع والعرشين من شهر مجاد
وعرشين هلجرة سـيد املرسلني عليه وآله أفضل الصلوات وأزكى التحيات. 

يف النجف األرشف بيمن احلرم املرشف عىل مرشفه الصالة والسالم. 
بقلم العبد الفقري (حممد سعيد) عفي عنه، نجل سامحة آية اهللا (السيد حممد عيل) 
الطباطبائي احلكيم دامت بركاته. واحلمد هللا يف البدء واخلتام، وبه االعتصام.
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