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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 النوع الرابع: االکتساب بما هو حرام فی نفسه، و فیه مسائل

تشبیب بالمرأة  -3تزیین الرجل بما یحرم علیه من لبس الحریر و تغییر الجنسیه،  -2تدلیس الماشطه،  -1

حکم حلق اللّحیة،  -8حفظ کتب ظالل،  -7تنجیم،  -6تطفیف،  -5تصویر صور ذوات االرواح،  -4المعروفه، 

 هدیة القاضی؟رشوة و  -9

مه القابلة لمقابلة محرماً فی نفسه و افراده کثیرة و هی جمیع االعمال المحرّعمالً ما یحرم االکتساب به لکونه 

جرت عادتهم بذکر کثیر ممّا من شأنه االکتساب به من  "ره" صحابالمال بها بیعاً ، اجارةً، جعالةً الّا انّ اال

 المحرمات بل ما لم یتعارف الکسب به کالغیبة و الکذب و ذکرهما

 البحث تارة فی حرمة نفس هذه االعمال و اخری فی حکم التّکسّب بها و اخذ االجرة علیها

 یتعرض لها بترتیب حروف الهجاء "ره" اما حرمة نفسها فالمصنف

 جرتها.فنحن االن نتعرض لحکم التکسّب بها و حکم اُ

فی حرمة الکسب و االجارة علی الحرام و اخری فی حرمة الثمن و ثالثة : البحث تارة  "ره"قال االمام الخمینی

فی الحکم الوضعی ای بطالن االجاره و فسادها و المقصود االصلی بالبحث هنا العنوانان االوّالن و الثالث 

  1یناسب البحث عنه فی شرائط العوضین فی االجارهاستطرادی 

ثمن المحرمات بما هی ثمن لها و بهذا العنوان بمثل قوله صلی اهلل علیه و آله :  بحرمة "ره"و استدلّ االمام 

 ثمن العذرة سُحتٌ و قوله: ان اهلل اذا حرّم شیئاً حرّم ثمنه و نحو ذلک.

ن فی االخبار المذکورة کنایة عن فساد المعامله و عدم انتقال الثمن و اشکل علیه: بانّ الظاهر کون تحریم الثم

: انّ البایع للخمر مثالً "ره"الی البایع فالحرمة بلحاظ کونه مال الغیر و فساد البیع و مقتضی کالم االمام 

شکال ییر یرتکب بفعله ذلک ثالث محرمات: بیع الخمر و اکل الثمن و الکل مال الغیر و هذا بعیدٌ جداً. و اال

حدٍ واردٍ علی االمام النّ اکل الثمن و اکل مال الغیر شیء واحد ال شیئان متغایران. و ال اشکال فی کون فعلٍ وا

 کالزنا مع ذات مَحرمثالث محرّمات بعناوینٍ مختلفة 

                                                           
 111ص  1و ج  161ص  1مکاسب محرمة ج1
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الیها فی االخبار و المنظور  نظر الفقهافاً و وضعاً و ما هو األهمّ فی و المهمّ هنا البحث عن حرمة المعامله تکلی

هی صحة المعالة او فسادها و مرادهم بلفظ الحرمة یالباً هی الحرمة الوضعیه و اما حرمة نفس الکسب و 

 حراماً فی بعض المعامالت الفاسدة کبیع الخمر و البیع الربویّ ...تکلیفاً فامر آخر. ربما یکون  ةالمعامل

  ل المحرّمة تکلیفا بوجوهٍ اربعة:لحرمة االجارة علی االعما «ره» 1استدالل االمام

قبح االستیجار و االیجار علی معصیة اهلل تعالی عقالً و کلّ ما حکم العقل بقبحة حکم  الشرع بحرمة و  -1

دعوی ان القبح فاعلیّ ال فعلیّ نظیر التجرّی ییر وجیهة ضرورة انّ نفس عنوان اجارة النوامیس قبیح عقالً و 

 ائة الفاعل و خبث سریرته ایضاً.ال ینافی ذلک کشفها عن دن

 کالم صحیح و المالزمه المذکورة ییر قابل لالنکار جدّاً.و هذا 

فحوی ادلة وجوب االمر بالمعروف و النهی عن المنکر اذ المستفاد منها او فحواها انّ االمر بالمنکر و النهی  -2

والتشویق الیه سواء ارتکب الطرف ام ال و ال اء علی المحرم روف محرّمان بل مطلق ما یوجب االیرعن المع

 ریب ان استیجار المغنیّه للتغنی مثال دعوة لها الی اتیان المحرّم

 فیکون حراماً بالطریق االولویه.

موجبه الیواء الشباب و ابتذال المجتمع لاقول یمکن ان یقال بیع االلبسه الدارجة للنسوان فی هذا الزمان ا

 إلنتاجه الفساد واالفساد ایضاً حراماً یاالنسان

المنافقون و المنافقات بعضهم من بعضٍ یأمرون » 67آیة استفادة ذلک من قوله تعالی فی سورة التوبة  -3

 «بالمنکر و ینهون عن المعروف

و ذکر ما هو قبیح عقالً و حرام  هم و تقریعهمتعییرالنّ العنوانین لیسا لمجرّد معرفیة المنافقین بل فی مقام 

شرعاً بدعوی عدم خصوصیة االمر بالمنکر بل المراد اعمّ ممّا یفید فائدته من الترییب و التشویق و لیس 

فی  ةتو عن مخالفالمراد من االمر بالمنکر خصوص ما یرجع الی ردّ قول رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله 

االمر باالمنکر محرماً و ان لم یکن الفرض ردّ قول رسول اهلل صلی اهلل  بل المراد اعمّ من ذلک فیکون قوانینه

 علیه و آله

کل امر منهی عنه من جهة من  ... و "د"،  "الف"أو شیء من وجوه  ... تأیید ذلک بروایة تحف العقول -4

 نفسه فیه او له الجهات فمحرّم علی االنسان اجاره

                                                           
 111ص 1مکاسب محرمة ج1
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تظهره الشیخ اً و ظاهر فی بیان التکلیف الوضعی ال التکلیفی کما اسو فیه ان الخبر مشوش متناً و ضعیف سند

 شکال لتایید المدعی.ایضاً و لکن ال ا "ره"

 اما فساد المعامله وضعاً فنقول:

  :للحکم الوضعی )بطالن االجارة( بوجوهٍ عدیدةٍ "ره" 1استدالل االمام

الوجه االول انّ العمل المحرّم لیس ماالً فی نظر الشارع و لهذا لو مَنَعَ شخصٌ عن تغنیّ جاریة مغنیة او عبدٍ 

یکون ماالً فی ال مغنیّ ال یکون ضامناً بالنّسبة الی المغنیة المحرّمة بال اشکال و ان کانا اجیرین لذلک و ما 

 محیط التشریع ال تکون المعاملة علیه معاملةً 

 علی ردع المعاملة علیه الحاصل: انّ سلب المالیة عن شیء و اسقاطها دلیلٌ و 

الوجه الثانی: انّ مقتضی ذات المعاملة لدی العقالء امکان التسلیم و التسلّم و مع منع الشارع عن تسلیم 

ردع المعاملة  و التسلّم دلیل علیفمنع التسلیم نافذة المحرّمة و تسلّمها ال یعقل ان تکون المعاملة المنفعة 

 فتقع باطلةً 

 فتسلیم المنفعة التی هی مقابلة للثمن و مورد لإلجارة ممنوع جداً 

فیها  و ان کان الموضوع 2"ال تکون اموالکم بینکم بالباطل"اآلیة الکریمه اعنی قوله تعالی : الوجه الثالث

فی  ینسلکة او نفی تسلیم المنفعة البطالن العرفی و العقالئی ال الشرعی لکن بتحکیم ما دلّ علی نفی المالیّ 

 و التحف 3مفاد اآلیة فان اخذ مال الغیر بال انتقال منفعة الیه اکل للمال بالباطل و یؤیده النبویّ 

االجارة او الجعالة علی االعمال المحرمة  اعنیلفساد المعاملة  4و استدالل السید الخوئی ره فی مصباح الفقاهة

بانّه یکفی فی عدم جواز المعاملة علیها ما دلّ علی حرمتها من االدلة االولیّه اذ مقتضی صحة العقود لزوم 

 ات حرمة االتیان بها و هما ال یجتمعانمالوفاء بها و مقتضی ادلّة المحرّ

 155ص  3استبصار  – 134ص  7تهذیب  – 227ص  5کافی 

و یمکن االستیناس لذلک بخبر جابرقال سألت اباعبداهلل علیه السالم عن الرّجل یؤاجر بیته فیباع فیه الخمر؟ 

 5فقال علیه السالم حرام اجره و حرمة األجر کنایة عن فساد المعاملة

                                                           
 112و  161ص 1المکاسب المحرمة ج1
 12نساء 1
 ان هللا اذا حرم شیئا حرم ثمنه2
 121ص 1ج4
  1ح 22باب  111ص  11وسائل ج 5
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ل حصول التدلیس بستر عیبها و ابراز ما یحسّنها من تحمیر وجهها و وص 1و عن مجمع الفائدة و البرهان

و یحصل ولو بفعل المرأة بنفسها ال الماشطة فهو یشّ و حرام  شعرها مع عدم علم الزوج و المشتری بذلک

 وقع االجماع علیه و دلّت االخبار

  2تدلیس الماشطه المرأة التی یراد تزویجها او األمة التی یراد بیعها حرام بال خالف کما عن الریاض

 یصلن باالیدی و االرجل و نلتدلیس بان یشمن الخدود و یحمّرنها وینقشو ایضاً عن السرائر: عمل المواشط با

  3شعر النّساء بشعر ییرهن و ما جری ذلک

 5مکاسب المقنع للصدوقو حاشیة االرشاد للمحقق الثانی و  4و حکی عن الدروس

کونه من اجنبیة  -2بلحاظ کونه تدلیساً او  -1بشعر ییرها تحریماً او کراهةً هم من وصل شعر امرأة عهل من

بلحاظ کونه من اجزاء ما ال یؤکل لحمه فال یجوز الصالة فیه؟ کلٌ  -3یکره علی زوجها النظر الیه او فیحرم او 

محتملٌ و ربما یستفاد من بعض الکلمات توهّم نجاسته بلحاظ کونه من االجزاء المبانه من الحیّ و لکن 

  234مسألة   6الخالف ةالتوهم فاسدٌ جدّاً لعدم کونه ذا حیاةٍ فی صال

یکره للمرأة ان تصل شعرها بشعر ییرها رجالً کان او امرأةً و ال بأس بان تصل شعرها بشعر حیوان آخر طاهر 

 7و ال تبطل صالتها ... دلیلنا علی کراهیة ذلک اجماع الفرقه فان خالفت ترکت االولی

 او امرأةً و ال بأسَ بأن تصل شعرها بشعر یکره للمرأة ان تصل شعرها بشعر ییرها رجالنتهی فی طهارة الم

انّ الشّعر ییر قابل للنجاسة ان لم یکن من  :حیوان آخر طاهر ... و ال یجوز أن تصل شعر نجس العین ... لنا 

  8حیوان نجس العین فکان حکمه حکم ییره و اما کراهیة ذلک فباالتفاق

و ظاهر انّ الجزء المبان من الحیّ إن لم یکن له حیاة فال ینجس باإلبانه منه و کان علیه ان یقیّد شعر 

 الحیوان الطّاهر بکونه هما یؤکل لحمه و الّا لم یجز الصالة فیه کما هو ظاهرٌ 

 :"ره"الشیخ االنصاری 

                                                           
 82ص  8ج1
 105ص  1ج 1
 116ص  1سرائر ج2
 121الدرس  162ص 2ج4
 261ص5
 125مسألة 1
  421ص 1الخالف ج1
 185ص  1المنتهی ج8
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زینة و کذا التأمل فی التفصیل بین  وشم الخدود من جملة التدلیس تأملٌ النَّ الواشمه فی نفسهعدّ و فی 

وصل الشعر بشعر االنسان و وصله بشعر ییره فان ذلک ال مدخل له فی التدلیس و عدمه اال ان یوجّه االول 

بتحقیق التدلیس فی االول )وشم خدود( لترائی بیاض سائر البدن و صَفائُه اکثر ممّا کان یری لو ال الوشم و 

 .نقطة الخضراء

 بانّ شعر ییر المرأة ال یلتبس علی الشعر االصلی للمرأة فال یحصل التدلیس به بخالف شعر المرأة و فی الثانی 

و کیف کان یظهر من بعض االخبار المنع عن الوشم و وصل الشعر بشعر الغیر و ظاهرها المنع و لو فی ییر 

 مقام التدلیس:

ماشطة علی رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله فقال مرسلة ابن ابی عمیر عن رجل عن ابی عبداهلل: قال: دخلت 

انا اعمله الّا ان تنهانی عنه فانتهی عنه قال « ص»ت علیه؟! قالت یا رسول اهلل لها: هل ترکت عملک او احتمّ 

افعلی عاذا مشطت فال تجلی الوجه الخرقه فانها تذهب بماء الوجه و ال تصلی بشعر «: صلی اهلل علیه و آله»

 1امرأة ییرها و اما شعر المعز فال بأس بان یوصل بشعر المرأةالمرأة بشعر 

 مناقشتان فی سند الخبر:

 وجود علی بن احمد بن اشیم فیه و لم یوثق -1

حمد بن ابی عمیر فی العدة مراسیل م "ره"الجهل بالرّجل الذی روی عنه ابن ابی عمیر و لکن قال الشیخ  -2

 ی نصر کمسانید ییرهم و لذلک یعمل بمراسیلهمو صفوان بن یحیی و احمد بن محمد بن اب

بسنده عن علی بن یراب عن جعفر بن محمد عن آبائه علیهم السالم: لعن رسول اهلل  2و عن معانی االخبار

صلی اهلل علیه و آله النامصه و المنتمصه و الواشره و الموتشره و الواصله و المستوصله و الواشمه و 

 .3المستوشمه

و لم ینسبه الی  یرابمختلف فیه و تفسیر العناوین من علی بن  یرابفی سند الخبر مجاهیل و علی ابن 

  312ص  7سنن بیهقی جه اخذه من العامّه و لعلّ «ع» االمام

 ظاهر بعض االخبار کراهة الوصل ولو بشعر ییر المرأة 

                                                           
 260ص  6تهذیب ج  – 112ص  1کافی ج  – 1حدیث  12باب  25ص  11وسایل ج 1
 152ص 1
 1ح  12باب  21ص  11وسایل 2
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 ل؟ قلت صوف تجعله النساء فی رؤوسهنمثل ما عن عبداهلل بن الحسن قال سألته عن القرامل قال مالقرام

  2من الواصلة و المستوصلة فیه 1قال: ان کان صوفاً فال بأس و ان کان شعراً فال خیر

و ظاهر بعض االخبار الجواز مطلقاً: فی خبر سعد االسکاف قال: سئل الباقر علیه السالم: عن القرامل التی 

علی المرأة بما تزیّنت به لزوجها قلت له  السالم: ال بأسیضعها النساء فی رؤوسهن یصلن شعورهن قال علیه 

کبرت قادت النساء الی الرّجال  فإذاغنا عن رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله الواصلة التی تزنی فی شبابها بل

 فتلک الواصله و المستوصله

 حکم االعمال االربعة المنهیة عنها:

 و الوشر الوصل و النمص و الواشم

 ولی: فی حکم الوصل لو کان المراد منه عمل القیادة فحرام بال اشکال المسئلة اال

م و ییرهما االبریسو ان ارید به وصل شعر المرأة بغیره فالظاهر عدم االشکال فی جواز وصله بمثل الصوف و 

 بل بشعر نفسها ایضاً و یدل علیه مضافاً الی االصل و استقرار سیرة العقالء علیه اخبار الباب

  فح وصله بشعر آخر فاالخبار فیه علی طوائف ثالث و اما

 امکان الجمع بین االخبار:

 3معانی االخبار

فی الوصل بشعر المرأة و وصل مطلق الشعر کما فی روایة عبداهلل بن الحسن و شدة الکراهة  بالحکم بکراهة

 او امرأةً عن الخالف و المنتهی االجماع علی انّه یکره وصل شعرها بشعر ییرها رجال کان 

 فی هذا المجال 5و المنتهی 4عر المنهیّ عنه الی شعر االنسان ییر بعید کما مرّ عبارتا الخالفاقول: انصراف الشَّ

و فی روایة ثابت بن سعید قال: سئل الصادق علیه السالم عن النساء تجعل فی رؤوسهن القرامل؟ قال یصلح 

أة ان تجعل القرامل من شعر ییرها فان وصلت شعرها الصوف و ما کان من شعر امرأة لنفسها و کره للمر

  6بصوف او شعر نفسها فال یضرّها و نحوها خبر سلیمان بن خالد

                                                           
 ظهوره فی الکراهة دون الحرمة1
 1ح  12ب 25ص  11وسائل ج 1
  150ص2
 521ص 1ج4
 185ص 1ج5
 2و  1ح  101؛ باب 121ص 15 وسائل1
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ان یقول فی مقام الجمع بین االخبار بجواز وصل شعرها بشعر نفسها او  "ره"کان االولی للشیخ االعظم فح 

بشعر انسان ییرها و شدّتها فی الوصل بشعر امرأة اخری حم و کراهة وصله بالصوف او بشعر الحیوان المحلّلة اللَّ 

لزوج المرأة و محارمها فی تلک الزمان احیاناً و کان ذلک موجباً لتهییج الرّجل و توجّهه الی صاحب نها لتبیّ

بل یمکن أن یقال بوجود مالک الحرمة اخالقیه  بما کان ذلک موجباً لمفاسدفرالشعر و السیّما اذا کان امرأة 

 من بعد باذن اهلل تعالی تحقیقهذلک فی بعض االحیان کما هی ظاهر بعض االخبار یأتی فی 

اخبار  تبعاً للخالف و المنتهی و ییرهما حمل «ره»1و صاحب الجواهر "ره"و ظاهر الشیخ االعظم االنصاری 

لخرقه ایضاً!! معلالً المنع علی الکراهة ال الحرمة الشتمال مرسلة ابن ابی عمیر علی النهی عن تجلیة الوجه با

بما ال یناسب الّا الکراهة و ال یلتزم بحرمته احد فما بعدها ایضاً یحمل علی الکراهة لوحدة السیاق و کذا 

مشارطه و أخذ االجرة علی العمل المباح جائزان بال المنعت عن المشارطة مع وضوح انّ مرسلة الفقیه حیث 

 اشکال = کراهة

 بعمل القیادة. هالمستوصله فهو و ان کان ظاهراً فی الحرمة لکن فسّرا فی خبر سعد و ییرو اما لعن الواصله و 

: ان اقتضاء اللّعن الحرمة ممنوعٌ "ره"فی الحاشیة منع داللة النّص علی الحرمة فقال  "ره"و المحقق االیروانی 

له بل یمکن ان یقال: انّ اللعن یجتمع فانّه طلب البعد من اهلل تعالی و فاعل المکروه بعیدٌ منه تعالی بمقدار فع

الفسّاق بالنظر الیهنّ فاذا حصل األمن من  ایراءمع االباحة و یکون اللعن باعتبار الزم هذه االفعال من حصول 

  2ذلک لم یکن بفعله بأس

  204ص 1فی مصباح الفقاهة ج "ره"و ایّده السید الخوئی 

  و استشهد لذلک باخبارٍ

نبی صلی اهلل علیه و آله لعلی علیه السالم: یا علی لعن اهلل ثالثه: آکل زاده وحده و راکب منها: ما فی وصیة ال

 3الفالة وحده و النائم فی بیتٍ وحدة

 4منها: عن الصادق علیه السالم: ملعون ملعون من وهب اهلل له ماالً فلم یتصدّق منه بشیءٍ 

عدم الحرمة بقوله علیه السالم فی روایة ثابت بن سعید: و کُرِهَ للمرأة ان تجعل  و ربما یستشهد للکراهة و

 القرامل من شعر ییرها 

                                                           
 115ص  11کتاب التجاره، ج1
  12حاشیه مکاسب ص 1
 1ح 101باب  518ص 11وسائل 2
 121ص 15وسائل ج4
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و فیه: انّ لفظ الکراهة فی الکتاب و السّنّه ال یختص بالکراهة المصطلحة فی الفقه بل یکون اعم بل لعل 

فان وصلت شعرها بصوفٍ او "اطالقها یحمل علی الحرمة و یشهد للحرمه فی المقام قوله بعد هذه العبارة: 

رفع و ظهور ذلک فی الحرمة واضحٌ و ان اذ مفهوم ذلک انّ وصله بشعر ییرها یضرّها  "بشعرٍ نفسها فال یضرّها

 عن هذا الظهور بادلّة اخری.  الید

 و الحاصل انّ ظهور خبر سعد االسکاف فی الجواز قویّ 

 عن الباقر علیه السالم: ال بأس علی المرأة بما تزیّنت به لزوجها ...

المرأة الزینة لزوجها و عن و کذلک روایة ابی بصیر عن الصادق علیه السالم: سألته عن قصّة النواصی ترید 

 1الحفّ والقرامل و الصرف و ما اشبه ذلک؟ قال علیه السالم: ال بأس بذلک کلّه

اکثر االخبار الکراهة ال الحرمة و مرّ اجماع الخالف علی الکراهة فیحمل ما ظاهرة الحرمة علی الکراهة  و سیاق

 افتی به اکثر العامة او یطرح لضعفه و لعلّ القائل بالحرمة ال یوجد عندنا و ان

اجنبیة بشکل نظر زوج المرأة الموصولة و کذا محارمها الیه اذا کان  تنعم: لو عرفت المرأة صاحب الشعر و کان

 مهیّجاً و لعل فی تلک االعصار کان الغالب معرفة صاحب الشعر و فی هذا المحیط و الجوّ وردت اخبار المنع.

 حف الشّعر و نتفه:و المسألة الثانیة: فی حکم النمص ای 

  2بالنبوی الذی رواه الفریقان المشتمل علی لعن النامصة و المنتمصةته ربما یستدلّ لکراه

و السند ضعیف فغایة االمر الکراهة  لکن الظاهر انه لم یقل بها احد منّا 3و اللعن و ان کان ظاهراً فی الحرمة

بناءً علی التسامح فی ادلّتها علی نحو ما قیل به فی المندوبات و لو منعنا عن ذلک لم یثبت الکراهة ایضاً و 

فال مجال  الن یستدلّ الحمل علی ما اذا وقع بنحو الحرام کالتدلیس او لإلظهار و الترییب للفساق  یمکن

مة للنّمص عندنا و یدلّ علی جوازه مضافاً الی االصل و خبر سعد االسکاف، خبرُ علی لکراهة فال حربالرّوایة ل

  4بن جعفر عن اخیه موسی علیه السالم قال: سألته عن المرأة أتحفّ الشعر عن وجهها؟ قال: ال بأس

                                                           
 1ح 101ب  126ص 15وسائل ج1
 211ص 1و سنن بیهقی ج 1ح 11ب 21ص 11وسائل ج1

اللعن ال یکون ظاهرًا فی الحرمة کما تقّدم من المحقق االیروانی و السید 2 

الن اللعن هو کون العبد بعیدًا عن رحمة هللا تعالی بافعاله و االفعال  الخوئی

قد یکون مکروهًا و او مباحًا مبّعدًا عن رحمة هللا تعالی و البعد عن رحمة هللا 

 تعالی مقوٌل بالتشکیک.
 6ح 101ب 126ص 15وسائل ج 4
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 1علی ابن جعفر عن اخیهو نحوه خبر قرب االسناد عن عبداهلل بن الحسن عن 

 واحداً فرّق بینهما صاحب الوسائلیمکن کونها خبراً 

النواصی ترید المرأة الزینة لزوجها و عن الحفّ و  2روایة ابی بصیر عن الصادق علیه السالم: قال سألته عن قصّة

  3القرامل و الصوف و ما اشبه ذلک؟ قال علیه السالم: ال بأس بذلک کلّه

و آله علی فرض ثبوته کان من جهة عادة النساء ... لعل نهی رسول اهلل صلی اهلل علیه  426ص  2سنن بیهقی

 بکشفها لالجانب

کانت النساء تتزیّن روایته ایضاً کان بهذا اللحاظ حیث  صحةو لعل لعن العناوین االربعة فی المقام علی فرض 

ین ظهر لالجانب نظیر ما یشاهد فی عصرنا... فیکون مقتضی الجمع بین هذا السنخ من االخبار و ببها یالبا و ت

حرمة التزیّن بها فی المجامع روایتی سعد االسکاف و ابن ابی ابصیر جواز تزیّن المرأة بها لزوجها بال کراهة و 

 لمن تکشفها فی قبال االجانب.

 فی حکم الوشم و الوشر. الثالثةالمسألة 

بن سنان عن الصادق هما بما ورد من طرق الفریقین من اللّعن علی فاعلهما و بما رواه عبداهلل استدلّ لکراهت

علیه السالم قال رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله: الواشمه و المؤتشمه و الناجش و المنجوش ملعونون علی 

 4لسان محمد صلی اهلل عیه و آله

  5النجش مدح السلعه و زیادة ثمنها و هو ال یرید شراءها لیقع ییره فیها

 7ییر وارد 6و اتّهام الغلوّ لشیوخ و ثقات و فی سند الروایة عبداهلل ابن سنان و هو من ا

 فاذا قلنا بجواز الوصل والنّمص بمقتضی ما دلّ علی الجواز فیهما حکمنا بالجواز فی الوشم و الوشر ایضاً.

مصباح الفقاهة: صرف النبوی عن ظاهره بالتصرف فی معنی الواصلة بارادة القیادة من الواصله یقتضی قال فی 

  1و الوشم و الوشر المذکورة فی النبویّ التّحاد السیاق دون الکراهةحرمة الوصل و النمص 

                                                           
 8ح 12ب 21ص 11ج1
هر من بعض األخبار القصّة الخصلة من الشعر تجمع الناصیه للّزینة و یظ1

 العامة النهی عن ذلک
 1ح 101ب 126ص 15وسائل ج 2
 1ابواب مقدمات النکاح ح 121ب  111ص 15وسائل ج4
 11ص 1النهایة ج5
 الصدوق "ره" عّد نفی السهو عن النبی غلواً 1
 111ص 2مامقانی تنقیح المقام ج1
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ایضاً ناظرة الی ما کان تفعله  الثالثةالقیادة یحتمل ان تکون العناوین  معنیفیه انّ مع صرف الواصلة الی 

زیّن بها المرأة اذا تو ال ینافی ذلک جوازها بال کراهة الفحشاء ایرائهم الی  الفواجر بقصد جذب الفسّاق الیهنّ و

 لزوجها کما یدلّ علی ذلک روایتا سعد االسکاف و ابی بصیر.

 الحمدهلل اوالً و آخراً و ظاهراً و باطناً

 وقع االستدالل علی حرمة التشبیب فی کالم الشیخ ره و غیره بوجوب عدیدة:

استلزام ایراء الفسّاق بها  -3استلزام ایذائها  -2استلزام التشبیب هتکها و ادخال النقض علیها و علی اهلها  -1

 -7منافاته للعفاف المأخوذ فی العدالة  -6من انواع الفحشاء المحرّمة  -5هو من اقسام اللهو و الباطل  -4

فحوی المنع عن جلوس الرّجل فی مکانها حتی  -9فحوی منع الخلوة بها  -8فحوی حرمة النظر الی االجنبیة 

فحوی المنع عن خضوعهنّ بالقول  -12لصبیّ الممیز الذی یصف ما یری فحوی االمر بتستّرها عن ا -10یبرد 

و ضرب ارجلهنّ لیعلم ما یخفین من زینتهنّ الی ییر ذلک من المحرمات و المکروهات التی یعلم منها حرمة 

لنّکاح ذکر المرأة المعیّنه المحترمة بما یهیّج الشهوة علیها خصوصاً ذات البعل التی لم یرض الشّارع بعریضها ل

 بقول: ربّ رایب فیک

و االنصاف انّ هذه الوجوه ال تنهض الثبات التحریم مع کونها اخص من المدعی بل بینهما «: ره»قال الشیخ 

اعمّ من وجه و فیه حاشیة المحقق االیروانی لیت شعری ایّ شیءٍ تنهض لو لم تنهض هذه الوجوه؟ و العجب 

 2یایة الضعف! نعم المناقشة فی عموم هذه الوجوه فی محلّهاانه عدل عن هذه الوجوه ای وجوه اخری فی 

کالم االیروانی صحیحٌ جداً لوضوح حرمة بعض العناوین المذکورة و ان لم تکن بینهما متساویه بل العموم من 

 کما یأتی وجه 

الوجه االول: کونه هتکاً لها و الهلها و فیه اوالً: انّ هتکها و ان کان محرّماً عقالً و شرعاً و لکنّها ال تختصّ 

بالشّعر و ال بالمومنة االجنبیة لحرمة هتک کل مسلم و مسلمة بل کل ذمیّ و ذمیّة ایضاً و لو کانت المشبّب 

 اده او بالنثر بها زوجة او امة له سواء کان بانشاء الشعر او انش

النسبة بین التشبیب و بین الهتک عمومه من وجه اذ ربّما یتحقّق الهتک بغیر التشبیب و ربّما  و ثانیاً انّ 

یتحقق التشبیب و ال هتک کما اذا انشأ الشعر او انشده فی الخلوة بحیث لم یطّلع علیه احدٌ او کان ذکر 

 کرها لمن استشارو  یرید ان یخطبها و المستشار مؤتمنٌ محاسنها و جمالها و کمالها لمصلحةٍ عقالئیةٍ کذ

 انّ عنوان التشبیب ییر عنوان الهتک فال یسری حکم احد العنوانین الی اآلخر و ان تالزما خارجاً. و ثالثاً:
                                                                                                                                                                                     

 101ص  1مصباح ح1
 10حاشیة المکاسب ص 1
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 الوجه الثانی: کون التشبیب ایذاء لها و فیه:

اواّلً عدم اختصاص ذلک بالمؤمنة االجنبیة لحرمة ایذاء کلّ مسلم و مسلمة و ذمّیّ و ذمیّة حتی الزوجة و 

 االمة 

و ثانیا: ان النسبة بینهما من وجه ال مکان االیذاء بغیر التشبیب و التشبیب بدون االیذاء کالتشبیب بالنساء 

 المتبرّجات حیث یفرحن بذلک

رمة کل عمل یتأذّی منه الغیر و ان لم یقصد الفاعل ذلک اذ قد یتأذی الغیر من فعل و ثالثاً: ال دلیل علی ح

 و الواجبات ایضاً فربّ تاجر یتأذی من تجارت رقیبه ...المباحات بل المستحبّات 

عزاء الوجه الثالث: انّه موجب العزاء الفساق بها و فیه ایضاً نحو ما مرّ فی الوجهین االوّلین اذ بین التشبیب و اال

عموم من وجه مضافاً الی عدم اختصاص حرمة ذلک بالشّعر و ال بالمومنة االجنبیة لحرمته و لو بالنسیة الی 

المخالفة و الذمیة و الزوجیة و االمة و خالصة الکالم انّ حرمة العناوین الثالثة المذکورة ال اشکال فیها و لکن 

و القیود المذکورة فی کلماتهم و االحکام تابعة  ال توجب ذلک حرمة عنوان التشبیب بالمعنی المصطلح

لعناوین موضوعاتهما المذکورة فی االدلة و ال یسری حکم عنوانٍ الی عنوان آخر و ان تالزما خارجاً فضالً عن 

 عدم التالزم کما فی المقام

الغناء و التعرض لها فی مبحث « ره»الوجه الرابع: عمومات حرمة اللهو و الباطل و سیجیء من المصنف 

انّ النسبة بین التشبیب و الباطل عموم من وجه اذ قد یتعلق بالتشبیب   التشبیب من مصادیقهما و فیه اوالً 

یرضٌ عقالئیٌ و یکون الکالم ایضاً مشتمالً علی مطالب عالیة و لطائف راقیة فال یکون باطالً ال بالذّات و ال 

 بحسب الغایة المقصودة 

هو و الباطل بنحو االطالق اذ فسّر اللّهو بما اَلهی و شغل االنسان عن ذکر اهلل و عن و ثانیاً: نمنع حرمة الل

االمور النافعة و جمیع المشایل و االعمال الدنیویّة تلهی عن ذکر اهلل و ذکر القیامة و ... و فی الکتاب العزیز 

 1لعبلهو و اطلق علی الحیاة الدنیا اللهو قال اهلل تعالی: ما هذه الحیاة الدنیا اال

 فهل یکون جمیع هذه حراماً؟! 

فی عقله و احساساته نحو و الظاهر ان المحرّم من اللهو وما یخرج به االنسان عن االستقامة و االعتدال و یؤثر 

فال یکون کل  الحق و کلّ شیء ما خال اهلل باطلق فی محلّه و الباطل فی قبال الخمر فیها کما حقّما یؤثر 

                                                           
 65عنکبوت آیه 1



توجه به مسائل روزدرس خارج فقه: مکاسب محرمه با   

 

12 
 

ثالثاً و لو سلّم حرمتهما )لهو و باطل( بنحو االطالق فحکم کلّ عنوان ثابتٌ لنفسه و ال یسری و باطل حراماً 

 الی عنوان آخر و ان فرض مالزمته له خارجا کما مرّ 

 الوجه الخامس:

 1و هی منهی عنها قال اهلل تعالی: و ینهی عن الفحشاء و المنکر و البغیکونه من الفحشاء 

  2لذین یحبّون ان تشیع الفاحشة فی الذین آمنوا لهم عذاب الیم فی الدنیا و اآلخرهو قال اهلل تعالی: انّ ا

 عیناه و سمعته اُذناه فهو من الذین  أتهمن ما رَؤن قال فی ممَو فی الکافی بسنده عن الصادق علیه السالم: 

  3«الیمٌ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشة فی الذین آمنوا لهم عذابٌ: »قال اهلل

فی لسان العرب: الفحش و الفحشاء و الفاحشه: القبیح من القول و الفعل و فیه: منع کون التشبیب مطلقاً من 

الفحشاء المحرّمة و لو سلّم فال یختصّ بما اصطلحوا علیه اذ ال فرق فی ذلک بین ان یکون بالشّعر او بالنثر، 

 بانثی او یالم کانت النثی مؤمنة او ییر مؤمنة

س: منافاة التشبیب للعفاف المأخوذ فی العدالة علی ما فی صحیحة ابن ابی یعفور قلت للصادق الوجه الساد

بما تعرف العدالة فی الرّجل بین المسلمین حتی تقبل شهادته علیهم و لهم؟ فقال علیه السالم: علیه السالم: 

  4ن تعرفوه بالستر و العفاف و کفّ البطن و الفرج و الید و اللسانا

انّ الظاهر من الصحیحة بمناسبة الحکم و الموضوع کون المراد بالعفاف اجتناب المحارم التی حرّمها و فیه: 

 اهلل تعالی

 ال العفاف االخالقیّ و کون التشبیب من المحرّمات اول الکالم

ر الحلیّة تهییج القوة الشهویّة الی یی "ولو بعیداً"الوجه السابع: فحوی ما ورد فی النهی عن االمور التی توجب 

من المحرمات و المکروهات التی یعلم منها اجماالً حرمة ذکر المعینة المحترمة بما یهیّج الشهوة علیها و هی 

 علی طوائف اشار الیها المصنّف

 الطائفة االولی:

                                                           
 20نحل 1
 12نور 1
 1حدیث 211ص  1کافی ج2
 1ابواب شهادات ح 51باب  188ص 18وسائل ج4
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سهام ابلیس و اطالق السهم علیه من جهة تأثیره فی ما ورد فی النهی عن النظر الی االجنبیة و انه لهم من 

قلب الناظر و ایمانه و اذا کان النظر الیها سهماً مؤثراً فی االیمان فالتشبیب بها اولی بالحرمة و الاقلّ من ال

 مساواته له کما فی االخبار 

قال سمعته یقول: النظرة سهم من سهام ابلیس « روایة علی ابن عقبة عن ابیه عن الصادق علیه السالم -1

  1طویلةمسموم و کم من نظرة اورثت حسرةً 

روایة اخری لعقبة قال ابوعبداهلل علیه السالم: النظر سهم من سهام ابلیس مسموم من تَرَکَها لِلّه تعالی ال  -2

 2 أعقبه اهلل أمناً و إیماناً یجدُ طَعْمَه لغیره

یصِیبُ حَظّاً مِنَ الزِّنَا فَزِنَا مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَ هُوَ روایة ابی جمیله عن الباقر و الصادق علیهما السالم: قاال:  -3

 3الْعَینَینِ النَّظَرُ وَ زِنَا الْفَمِ الْقُبْلَةُ وَ زِنَا الْیدَینِ اللَّمْسُ صَدَّقَ الْفَرْجُ ذَلِک أَوْ کذَّبَ

 4روایة الکاهلی من الصادق علیه السالم: النظرة بعد النظرة تزرع فی القلب الشهوة کفی بها لصاحبها فتنة -4

ل فی المصباح الفقاهة: فی ردّ االستدالل باالخبار الدالّة علی حرمة النّظر و فیه: عدم المالزمة بین التشبیب قا

و بین العناوین المحرّمة و کذلک فی المقام، اذ قدیکون التشبیب مهیّجاً للشهوة و ال یکون حراماً کالتشبیب 

 شبّب باحدی محارمه و قد یجتمعان فال مالزمة بینهما بالزّوجه و قد یکون التشبیب ییر مهیّج للشهوة کما اذا

اقول: و علی فرض وجود التالزم بین عنوانین خارجاً فحکم کلّ عنوانٍ ثابتٌ لنفسه و ال یسری الی العنوان 

 اآلخر الّا بالعرض ...

کراهته  مع أنّ کون المناط فی المذکورات تهیج الشهوه ممنوع، بل حرمه النظر أو»فی حاشیة السید ره: 

تعبّدی و من حیث إنّه موضوع من الموضوعات، و کذا الخلوه باألجنبیه و ییرها من المذکورات، و لذا ال نحکم 

 5«بتسری حکمها إلی ما یساویها فی التأثیر من األفعال األخر، بل و ال إلی األقوی منها

فیها  کام بلحاظ المالکات الکامنةع کون االحان یشکل فی کالم السید ره بان قال کالمه الی من و لکن یمکن

فی متعلقاتها و فی بعض اخبار النظرات   الکامنةمع انّ الظاهر ان تشریع االحکام بلحاظ المصالح و المفاسد 

                                                           
 1باب مقدمات نکاح ح 128ص  15وسائل ج1
 1المصدر السابق ح 1
 1المصدر السابق ح 2
 6المصدر السابق ح 4
 11حاشیة المکاسب ج5
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اشارة الی انّ مالک الحرمة فیه تهییج الشّهوة کما فی روایة الکاهلی عن الصادق علیه السالم: النظرة بعد 

  1هوة و کفی بها صاحبها فتنةً النظرة تزرع فی القلب  الش

 الطائفة الثانیة: ما ورد فی النهیّ عن الخلوة باالجنبیة و هی ایضاً کثیرةٌ و فی بعضها ان ثالثها الشیطان

 فی التشبیب من االخبارو مقتضی ذلک حرمة کل ما یهیّج الشهوة الی االجنبیة و هذا المالک موجودٌ 

علیه أَتَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فَ...  الطَّیَّارِ قَالَ دَخَلْتُ الْمَدِینَةَ وَ طَلَبْتُ بَیْتاً أَتَکَارَاهُ حَمَّدٍ ما فی الفقیه روی عن م -1

 2طَانَ ا الشَّیْفَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ تَحَوَّلْ مِنْهُ فَإِنَّ الرَّجُلَ وَ الْمَرْأَةَ إِذَا خُلِّیَا فِی بَیْتٍ کَانَ ثَالِثُهُمَ السالم

ال یَخْلُوا بِامْرَأَةٍ رَجُلٌ، فَما مِنْ رَجُلٍ خاَل بِامْرَأةٍ الّا کانَ الشًّیطانُ »: علیه السالمفی المستدرک عن علی  -2

 3«ثالِثَهُما

مَنْ حَفِظَهُنَّ کَانَ مَعْصُوماً مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ وَ  ةٌثاَلثعن الجعفریات باسناده عن علی علیه السالم قال:  -3

 مَنْ لَمْ یَخْلُ بِامْرَأَةٍ لَیْسَ یَمْلِکُ مِنْهَا شَیْئاً وَ لَمْ یَدْخُلْ عَلَی سُلْطَانٍ وَ لَمْ یُعِنْ صَاحِبَ بِدْعَةٍ :مِنْ کُلِّ بَلِیَّةٍ

 4بِبِدْعَةٍ

اذا همّ بصدقةٍ و اذا روی انّ ابلیس قال: ال اییب عن العبد فی ثالث مواضع: عن الراوندی فی لبّ اللباب  -4

 5خال بامرأةٍ و عند الموت

  أَخَذَفی الوسائل عن الکافی مسمع عن الصادق علیه السالم: فیما اخذ رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله  -5

 یَحْتَبِینَ وَ لَا یَقْعُدْنَ مَعَ الرِّجَالِ فِی الْخَلَاءِ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنَ الْبَیْعَةِ عَلَى النِّسَاءِ أَنْ لَا

فیه عن مکارم االخالق عن الصادق علیه السالم: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى النِّسَاءِ أَنْ لَا یَنُحْنَ وَ لَا یَخْمِشْنَ  -6

  6وَ لَا یَقْعُدْنَ مَعَ الرِّجَالِ فِی الْخَلَاءِ

  7اءاً جمع بین ظهره و ساقیه بعمامةٍ بعمامة و نحوها و بالثوب: اشتمل بهالمنجد: احتبی احتب

عن رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله: من کان یؤمن باهلل و الیوم اآلخر فال یبیت فی موضع یسمع نفس امرأةٍ  -7

 1لیست له لمجرمٍ 

                                                           
 105باب  6ح 122ص 15وسائل ج1
 180ص  12وسایل ج 221 - 2ح  111ص  2وسایل ج ج1
 1ح  11باب  112ص 1مستدرک ج2
   26ح 11باب  112ص 1مستدرک ج4
 1ح 11باب  1مستدرک ج5
 181ص  10وسائل جلد 1
 111ص 1
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رجل بامرأةٍ و ال تسافر امرأةٌ یَخْلُونّ سنن بیهقی عن ابن عباس: سمعت رسول اهلل صلی اهلل علیه وآله: ال  -8

 2الّا معها ذو محرم

األخبار الواردة عن الفریقین کثیرة فیستفاد منها حرمة خلوة الرّجل االجنبیة اجماالً النّ الشیطان یوسوس 

 فیستفاد من فحوی ذلک حرمة التشبیب ایضاً لتحقق هذا المالک فیه 

 «:ره»و فیه کما فی حاشیة السید 

ون المناط فی حرمة النظر و الخلوة مع االجنیبة و نحوهما تهییج الشهوة حتی یسری حکمها الی منع ک

التشبیب بل الحکم فی کلّ منهما تعبدیّ و من حیث انّه موضوعٌ خاصٌّ فال یتسرّی الحکم منها الی ما یساویها 

 فی التأثیر بل الی االقوی؟

انّه ال داللة فی شیءٍ من تلک االخبار علی حرمة الخلوة مع و اجاب فی مصباح الفقاهة ببیان طویل ملخّصه: 

فالمستفادة منهما حرمة  4و مکارم االخالق 3االجنبیة فضالً عن داللتها علی حرمة التشبیب و اما روایتا مسمع

 قعود الرّجل مع المرأة فی بیت الخالء فقد کان من المتعارف فی زمان الجاهلیة انّهم یهیّئون مکاناً لقضاء

بُعِثَ رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله نهی عن ذلک و اخذ من النساء البیعة الحاجة و یسمّونه بیت الخالء و لمّا 

 علی ترک ذلک علی انّ الخلوة االجنبیة لو کان حراماً فال تختصّ بحالة العقود.

ء مطلقاً و ان کنّ من المحارم و و یؤید ما ذکرنا: انّ النهی فی الخبرین تعلّق بعقود الرّجال مع النساء فی الخال

من الواضح انّه ال مانع مع خلوة الرجل مع محارمه علی انّ من جملة ما اخذ رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله 

البیعة به علی النساء ان ال یزنین و لعلّ اخذ البیعة علیهنّ ان ال یقعدن مع الرّجال فی الخالء من جهة عدم 

ة مظنّة الزنا فح فال موضوعیة لعنوان الخلوة بوجهٍ و الغرض المهمّ هو النهی عن الزنا و تحقق الزّنا فانّ الخلو

خلوة بان الثالث هو الشیطان فانّ الظاهر منه انّه لو خال بها یکاد یدل علیه ایضاً ما ورد  من تعلیل النهی عن 

 ان یوقعهما الشیطان فی الزنا.

فهی خارجة عمّا  5و اما روایة موسی بن ابراهیم رام و لو لم یغیّر الی الزنا بالنظر الیها فانّها ح و فیه انّه منقوض

نحن فیه اذا مالزمه بنی سماع النَفَس و الخلوة دائماً بل بینهما عموم من وجه کما انّ النّهی عن نومهما تحت 

لحاف واحدٍ ال یدلّ علی حرمة عنوان الخطوة و یمکن ان یکون النهی عن النوم فی کلیهما من جهة کونهما 

 یل علی حرمة الخلوة بما هی خلوة و انّما النهی عنها للمقدمیةمن المقدمات القریبة للزّنا و الحاصل فال دل

                                                                                                                                                                                     
 مقدمات نکاح 1ح 22باب  122ص 15وسائل ج1
 20ص 1ج1
 روایت پنجم2
 روایت ششم4
  روایت هفتم5
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اقول: فقط فیه ما فیه و یضاف الی جمیع ما ذکرناه انّ روایات النهی عن الخلوة کلّها ضعیفة السند و ییر 

 منجبرةٍ بشیءٍ 

ی اذ ال طریق و لو سلّم وحپجود الدلیل علی ذلک فال مالزمة بین حرمة الخلوة و حرمة التشبیب و لو بالفحو

 1لنا الی العلم بانّ مالک الحرمة فی الخلوة هو اثارة الشهوة حتی یقاس علیها کلّ ما یوجب تهیّجها

التشکیک فی حرمة الخلوة باالجنبیة بعد کثرة االخبار الواردة فیها من طرق الفریقین بنحو یطمئنّ و فیه: 

 النفس بصدور بعضها ال محالة بال وجهٍ 

ا ایضاً هیجان الشهوة الیها واضحٌ جداً اذ هو المتبادر من کون ثالثهما الشیطان و قد اعترف و کون الحکمة فیه

ایضاً بانّ الخلوة مظنّة الزّنا. فاذا فرض کون التشبیب بها ایضاً واجداً لهذا المالک کان  « ره»السّید الخوئی 

 الالزم الحکم بحرمته ایضاً.

التی یظنّ انّ النّهی عنها بلحاظ کونها مهیّجةً للشهوة بالنسبة الی  الطائفة الثالثة: بعض االمور المکروهة

 االجنبیة فیستدلّ بفحواها علی حرمة التشبیب بها بتوهّم کونها اقوی منها فی هذا المالک:

الجز الدال علی التنزیه عن جلوس الرّجل فی مکان المرأة حتی یبرد مثل معتبرة السکونی عن الصادق  -1

قال رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله اذا جلست المرأة مجلساً فقامت عنه فال یجلس فی مجلسها  علیه السالم:

  2رجلٌ حتی یبرد

ما دلّ علی الرجحان تستّر المسلمة عن نساء اهل الذّمّة و کراهة انکشافها لهنّ صحیحه حفص بن  -2

النصرانیة فانهن یصفن یدی الیهودیة والبختری عن الصادق علیه السالم: ال ینبغی للمرأة ان تنکشف بین 

  3ذلک ألزواجهن

... التستّر عن الصبی الممیّز مثل معتبرة السکونی عن الصادق علیه السالم: سئل امیر المومنین علیه  -3

  4السالم  عن الصبی یحجم المرأة؟ قال ان کان ایحسن یصف فال

عجیبٌ ییر معهودٍ حتی علی القول بالقیاس مضافاً آخر  بکراهة بعض االمور علی حرمة امرٍ اقول: االستدالل

الی عدم وضوح کون المالک کراهة االمور المذکورة تهیّج الشهوة و یشبه ان تکون نساء اهل الذمّة یصفن 

 عیوب نساء المسلمین فیکون هتکاً لهنّ ...

                                                           
 111ص  1مصباح الفقاهة ج1
 1حدیث 151باب  181ص  15وسائل ج1
 1ح 28باب 122ص 15وسائل ج2
 1ح 120باب  111ص 15وسائل ج4
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تب اصحابنا المعدّة لنقل فتحصّل من جمیع ما ذکرنا ان عنوان التشبیب بنفسه لم یذکر فی اخبارنا و ال فی ک

الفتاوی المأثورة و ادّعا االجماع فی المسألة ییر المعنونة فی کلمات القدماء من اصحابنا بال وجهٍ جدّاً نعم قد 

ینطبق علیه بعض العناوین المحرّمة کهتک الحرمة او االیذاء او ایراء الفسّاق او نحو ذلک من العناوین 

رّماً بالعرض ال محالة من ییر فرقٍ فی ذلک بین االجنبیة و الحلیلة و المؤمنة المحرّمة فبهذا اللحاظ یصیر مح

 و ییرها ممّن لها حرمة شرعیّة 

 و سواء کانت االجنبیة ذات بعلٍ او مخلّاةً مخطوبةً او ییر مخطوبةٍ و کان التشبیب بالشّعر او بالنثر.

سبة الیالمخلّاة لغرض عقالئیّ مستحسن کتشویقه اللهم الّا ان یکون التشبیب فی مورد خاصّ لسامع خاصّ بالن

 سّعی فی خطبتیها...لل

 المسئلة الرابعة:

تصویر صور ذوات االرواح حرامٌ اذا کان الصورة مجسّمةً بال خالف فتویً و نصّاً و کذا مع عدم التجسّم وفاقاً 

الک و ایضاح النافع و الکفایة و لظاهر النهایة و صریح السرائر و المحکی عن حواشی الشهید و المیسیّة و المس

  مجمع الفائده و البرهان و ییرهم ...

نظر الشیخ عدم الخالف فی حرمة ایجاد الصّورة المجسّمة لذوات االرواح و کون المسئلة واضحة عنده و لذا لم 

دالل علیها بما یجد فی نفسه احتیاجاً الی االستدالل علیها و ایضاً افتی بحرمة ییر المجسّمة منها ایضاً و است

 یأتی من االخبار

قوّی حرمة المجسمة منها فقط و قال هو المتیقن من معتقد االجماع المحکی و تدلّ « ره»و االمام الخمینی 

 1االخبار اآلتیة و امّا حرمة سائر الصّور فال دلیل علی حرمتهاالیه  علیه مضافاً 

و المسئلة لکونها مبتلی بها فی عصرنا الزمة البحث بنحو التفصیل و قبل الورود فی بیان االدلّة و االقوال البدّ 

عن التصاویر و التماثیل فی المکاسب المحرمة و ابواب من تمهید مقدماتٍ: المقدمة االولی وقع البحث 

 مل و لیمةالنکاحالمصلّی و مکانه و احکام المساجد و المساکن و الزّیّ و التج

لمختلفة عدم وجوب افتاء الصّور و التماثیل بعد ما وجدت و ان وقع والمستفاد من اکثر االخبار فی االبواب ا

بتعظیمها بخالف ما اذا جعلها تحته و وطأها باقدامه فح النهی عن االستقبال  الیها او االنتفاع بها بنحو یشعر 

ن االصنام التی ال یجوز ابقائها بل یجب افنائها اللهم الّا ان تنقلب فلیس وزان التماثیل بما هی تماثیل وزا

 2التصاویر اصناماً معرضاً للعبادة التقدیس فیجب افنائها ح کما فی الوسائل و المبسوط

                                                           
 111و  168ص  1مکاسب محّرمة ج1
باب  112ص 11و ج 2و  11و  21و  51ابواب  160؛ 522؛ 561؛ 211ص 2وسائل ج1

 212ص 5و المبسوط ج 25
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 المقدمة الثانیة:

انّ التصویر وال سیما المجسّم منه لیس امراً حادثاً فی االعصار االخیرة بل له سابقة تاریخیّة تقارب عصر تکوّن 

و االخبار المتعرضة النواع االصنام و عبدتها و الحفریات و االکتشافات الواقعة فی االنسان و یشهد بذلک اآلیات 

 حجار  و انواع الجواهر و الفلزّاتآثار االمم البائدة کان لهم اصنام مصنوعة من اال

  وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَکُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا یَغُوثَ وَیَعُوقَ وَنَسْرًا:  23فی سورة نوح 

  1خوار فقال: هذا الهکم واله موسیو اخرج السامریّ لنبی اسرائیل عجالً جسداً له 

استهم ثم بمرور الزمن خضعوا لهم تنظیماً و النبیاء و القدّیسین تکریماً لهم و حفظاً لقد کانوا یصوّرون صور ا

طلباً للحاجات منها و عبدوها من دون اهلل مقتدرین بانّا ال نعبدهم الّا لیقربونا الی اهلل زلفی ثم انساهم 

 علی ذلک نسالً بعد نسلٍالشیطان ذکّر ربّهم فجعلوا االصنام آلهة من دون اهلل تعالی! و تربّوا 

 یقول فی مسجد النبی صلى اهلل علیه وآله وسلم: انّ فی روایة برید بن معاویة قال سألت الباقر علیه السالم 

لیفتن به الناس ویضلهم عن عباده اهلل  ؛على مثال آدم علیه السالم ةً ر صوروّ ل من صَعین هو اوّ ابلیس اللّ

  2تعالى

ات فی عصر ابراهیم علیه السالم بیوت عبادة فیها هیاکل السیارات السّبع تبوهم و کان لعبدة الشمس و السیار

انّ ذکر الشمس و القمر «: ره»انها مظاهر السیارات و السیارات مظاهر للعقول المدبّرة لها ... فکالم الشیخ 

 قرینة علی ارادة مجرد النقش لیس صحیحاً بل کان للشمس و القمر ایضاً هیاکل ... 

 ة انّ المعهود من االصنام المعبودة هی االجسام و لم بعهد عبادة النقوش المجردة عن المادة.لبداه

و کان من اهمّ اهداف االنبیاء فی کلّ عصر: الدفاع عن حریم التوحید و ابعاد الناس عن مظاهر الشرک و عبادة 

نام الموجودة علی سطح الکعبة و االصنام و لذا بمجرد فتح المکة کسر رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله االص

کانوا یصورونها و یحفظونها فی خفایا بیوتهم و االخبار الشدیدة المضامین الواردة  و بعد فتح المکة ... کسرها

فی التصویر و التمثیل صَدَرَت الی امثال هؤالء بداعی تطهیر نفوسهم عن بقایا العقائد الفاسدة التی اشربت بها 

 قلوبهم

                                                           
 88طاها 1
 8کتاب توحید ح  1باب 110ص 2بحار االنوار ج1
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انّ ظاهر طائفة من االخبار بمناسبة الحکم و الموضوع انّ المراد بالتماثیل و الصّور «: ره»لخمینی قال االمام ا

فیها هی تماثیل االصنام التی کانت مورد العبادة کقوله علیه السالم: من جدّد قبراً او مثّل مثاالً فقد خرج عن 

  1االسالم

 2 تعالیو قوله علیه السالم: من صوّر التماثیل فقد ضادّ اهلل

  3و قوله علیه السالم: انّ من اشدّ الناس عذاباً عنداهلل یوم القیامة المصوّرون

ش الصّور ضرورة انّ عملها ال یکون یفانّ هذا التوعیدات والتشدیدات ال تناسب مطلق عمل المجسمة او تنق

 اعظم من قتل النفس المحترمة او الزّنا او اللواط او شرب الخمر من الکبائر.

ن الموافق لالعتبار و طباع الناس: انّ فالظاهر ان المراد منها تصویر التماثیل الّتی هم لها عاکفون و المظنو

من االعراب بعد هدم اساس کفرهم و کسر اصنامهم بید رسول اهلل صلی اهلل علیه وآله کانت علقتهم  جمعاً

فظاً آلثار أسالفهم و حبّاً لبقائها حفظاً آلثار بتلک الصور و التماثیل باقیة فی سرّ قلوبهم فصنعوا امثالها ح

کفّار و من یتلو تِلوهم اجدادهم فنهی النبی صلی اهلل علیه و آله عنه بتلک التشدیدات التی ال تناسب الّا ال

 الساس الکفر و مادّة الزّندقه و دفعاً عن حوزة التوحید و علیه تکون تلک االخبار ظاهرةً او منصرفةً الی ما عاًقم

  4ذکر

السند االول ابوالجارود و هو  کلّها ضعاف ال اعتبار بها اذ فی« ره»االخبار الواردة فی کالم االمام الخمینی 

ضعیفٌ و البواقی کلّما مراسیل مضافاً الی تمشّی احتماالتٍ اخر فی معانی بعضها کما یأتی من بعد ان شاء اهلل 

 تعالی

الصورة اما لذی روح من االنسان و انواع الحیوان او لغیره؟ و  : اذاربعةالمقدمة الثالثة: قسّموا التصویر الی انواع 

کلّ منهما امّا بنحو التجسیم بحیث یوجد له ظلّ و یکون له یمینٌ و یسارٌ و امام و خلف او بنحو النقش فقط 

مّا ان یوجد و یصنع بنحو المباشرة و عمل الید و إمّا ان یوجد فهذه اربعةُ اقسامٍ ثم ال یخفی انّ کلّاً منها إ

کائن و المطابع مثل ان یکون هنا مکینه یلقی فیها الموادّ االوّلیة فتتبدّل فیها بانواع الصّور المجسّمة او بالم

االمام  مطبقعة یطبع بها علی االوراق او الثیاب انواع النقوش المختلفة بالوانٍ متفاوتة و یظهر من کالم

                                                           
 / ابواب احکام المساکن 10ح  2باب  161ص  2وسائل ج1
 2ح 11باب  511ص 1ستدرک جم1
 168ص  1سنن بیهقی ج2
 111 - 162ص 1مکاسب محرمة ج4



توجه به مسائل روزدرس خارج فقه: مکاسب محرمه با   

 

20 
 

لما یوجد  1اختصاص المنع علی القول به بما یقع بعمل الید مباشرة و عدم شمول االدلّة« ره»الخمینی 

 بالمکائن و المطابع و لکنّه محلّ اشکال جدّاً بل منع سیاق فی الفروع اآلتیة

 و هنا بعض اقسام التّصویر ینبغی االلتفات الیها و استخراج 

 احکامها: 

 لحکّ فی الفلزّات او الخشب هل هو بحکم المجسّمة؟النقش بنحو ا -1

ایجاد الصّورة ناقصة للحیوان او ییره بنحو التجسیم او النقش کهیئة انسان جالسٍ او اسدٍ نائمٍ او ایجاد  -2

 صورة بعض اجزاء الحیوان مثالً کرأسه و یدیه ...

 ی ال واقعیة لها کالغول مثالً جن المَلک او بعض الموجودات الخیالیة التالتصویر الخیالیّ لل -3

 التصویر بالوسائل الحدیثة الرّائجة المسمّی بالفارسیة بالعکس و نحو الصور الموجودة فی االفالم -4

 التصویرات الکاریکاتوریة الرائجة -5

 التصویرات الکارتونیة الدّارجة -6

یوان خاصٍّ المسمّی فی عصرنا صنع جسمٍ خاصٍّ لِایراضٍ عقالئیة فیه شبه خاصّ بجسم االنسان او ح -7

 بالروبات فهل الحکم بحرمة التصویر علی القول بها یشمل هذه االمور ام ال؟

 المقدمة الرّابعة:

فی اشارة اجمالیة الی االقوال فی المسئلة ربّما یظهر من کلماتهم اتفاق الفریقین علی حرمة التصویر اجماالً و 

 سعة الموضوع و ضیقه علی اقوالٍ اربعةٍ: عدم الخالف فی ذلک و انّما اختلفوا فی

حرمته مطلقاً سواءً کان للحیوان او لغیره و سواء کان بنحو التجسیم او النقش هو نظر العالمة فی  االول: 

 وظاهر کالمی ابن البرّاج و ابن الصالح الحلبی  2المختلف

 الثانی: حرمة المجسمة فقط ذی روح او ییره نسب الی الشیخین وسلّار 

الثالث: حرمة ما کان لذی روحٍ فقط سواء بنحو التجسیم او بالنقش هو ظاهر ابن ادریس و الشیخ االنصاری و 

 نسبه الی ظاهر النهایّة و کتبٍ اخری کما فی المکاسب.

                                                           
 162 - 111ص  1مکاسب محّرمة ج1

 کتاب المتاجر فصل اول 151ص  1 
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مع قوله: هو « ره»الرّابع: اختصاص الحرمة بخصوص المجسّم من ذوات االرواح فقط مختار االمام الخمینی 

 قعد االجماع و االخبار المتیقن من م

  1الخامس: الکراهة فقط بعنوان التصویر فی التبیان و مجمع البیان

 المقدمة الخامسه:

 ال یخفی المذکور فی االخبار و الفتاوی فی المقام عناوین النقش و التصویر و التمثال

نقش الحیوان او الطّیر نعم یمکن القول بشموله لمثل الحکّ ایضاً اذ فالنقش ظاهرٌ فی ییر المجسّم فقط 

و امّا التصویر و التمثال فهل یعمّان المنقوش و المجسّم او  2المذکور فی االخبار لعلّه ینصرف الی حکمهما فیه

ینصرفان الی خصوص المجسمه و ان جاز استعمالهما فی المنقوش ایضاً مسامحةً؟وجهان فتذکر بعض کلمات 

 اهل اللّغة فی معناهما:

فی العین فی لغة مثل: و المثل شبه الشّیء فی المثال و القدر و نحوه حتی فی المعنی  خلیل بن احمد -1

یقال ما لهذا مثیلٌ. ای شبیهٌ. المثول: االنتصاب قائماً .... و التمثیل: تصویر الشیء کانّه تنظر الیه و التمثال: 

 اسم للشیء الممثل المصوّر علی خلقة ییره 

 ة معنیین: االول: الشبه اعنی شباهة شیءٍ بشیءٍ الثانی: االنتصاب قائماً.فظاهر کالمه انّ لهذه المادّ

و ظهور الثانی فی المجسّمه ظاهرٌ و هل یمکن جعل المعنی الثانی قرینةً علی الشراب التجسم فی المعنی 

 االول ایضاً؟ مشکلٌ

مثال ییره یقال: مثل الشیء ای قال الرایب فی المفردات: اصل المثول: االنتصاب و الممثل: المصوّر علی  -2

انتصب و تصوّر و منه قوله صلی اهلل علیه و آله: من احبّ ان یمثّل له الرّجال فلیتبوّء مقعده من النّار و 

  3التمثال: الشّیء المصوّر و تمثّل کذا: تصوّر قال اهلل تعالی: فتمثّل لها بشراً سویّاً 

 اب التجسّم فیه.فظاهر ارجاع المعنیین الی معنیً واحدٍ و شر

فی نهایة ابن اثیر فی لغة مثل: فیه: من سرّه ان یمثل له النّاس قیاماً فلیتبوّء مقعده فی النّار ای یقومون  -3

 له قیاماً و هو جالسٌ یقال مثل الرّجل یمثل مثوالً: اذ انتصب قائماً 

  و تخفیفاً: اذا صوّرت مثاالً و فیه: اشدّ الناس عذاباً ممثّل من الممثلین ای مصوّر یقال مثّلت ثقیالً

                                                           
  سورة بقرة 51ذیل آیه  102ص 1؛ مجمع البیان ج 85ص 1تبیان ج1
 ابواب لباس المصلی 56باب  211ص 2وسائل ج1
 581المفردات ص2
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  1و التمثال: االسم منه و ظلّ کل شیءٍ تمثاله و مثل الشّیء بالشّیء سوّاه و شبهه به و جعله مثله و علی مثاله

 2لتمثال: الصور جمعه تماثیل و مَثَلَ بین یدیه مثوالً: انتصب قائماًفی الصحاح: ا -4

 و اما التصویر:

  3صور: الصّورة: ما تنتقش به االعیان و یتمیز بها ییرهاففی المفردات فی لغة  -1

فی النهایة: الصّورة تردف کالم العرب علی ظاهرها و علی معنی حقیقة الشیء و هیئته و علی معنی  -2

  4صفته

  5معجم مقاییس اللغة: من ذلک الصورة صورة کلّ مخلوقٍ و الجمعه صور و هی هیئة خلقته -3

  6یر: التماثیلفی الصحاح: التصاو -4

 فالتصویر و التمثال و التصاویر و التماثیل تساوی اللفظین صدقاً و ان تغایرا مفهوماً عندالجوهری فی الصحاح

  7فی کشف اللثام: المعروف کما فی اللغة: ترادف التماثیل و التصاویر

  8المجسّمة منهاتساوی التماثیل و الصورة صدقاً و تبادر خصوص « ره»و ظاهر االمام الخمینی 

فی الحاشیة: کون الصّورة اعم فانّه بعد ما قوّی فی المسئلة و حرمة المجسّمة « ره»و لکن الظاهر من االیروانی 

من ذی الروح فقط و قسّم اخبار الباب الی الطوائف قال: امّا ما اشتمل من االخبار علی لفظ المثال و التمثال 

لفظ المثال هو هذا اذ المثال الحقیقی ما کان مثاالً للشّیء من کلّ فالظاهر منها هی المجسّمة فان ظاهر 

انّ فیه یغرض مثال فی المجسّمة ف الجهات و الجوانب ال ما کان مثاالً له من جانبٍ واحدٍ و هذا ال یکون الّا

ثیل أو رجل بتصویر التماالجهات السّت فکانت الصورة اعم من المثال و یشهد للتغایر التعبیر فی بعض االخبار 

صور تماثیل و یشهد له أیضا عدة من األخبار منها خبر علیّ بن جعفر سألت أخی موسى ع عن مسجد یکون 

ثم  9فیه تصاویر و تماثیل یصلی فیه فقال تکسر رءوس التماثیل و تلطخ رءوس التّصاویر و تصلّی فیه و ال بأس

                                                           
 125ص  5اثیر جنهایة ابن 1
 1816ص 1الصحاح ج1
 121مفردات ص 2
 18ص 2نهایه ابن اثیر، ج4
 210ص 2ج5
 111ص 1صحاح جوهری ج1
 128ص 1کشف اللثام ج1
 116 - 168ص 1مکاسب محّرمة ج8
 10ابواب مکان المصلی حدیث 21باب 562ص  2وسائل ج2
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لما عدا المجسّمة فیؤخذ بالمتیقّن منه و ال تکون  لو تنزّلنا عن ذلک فال أقل من عدم ثبوت عموم لفظ المثال

 1روایات المثال و التمثال حجّة على ما عدا المجسّمة

فی بیان انّ متفاهم من اللفظین )تمثال و تصویر( ما کان من ییر الحیوان ایضاً او یتبادر منهما  هذا کلّه

 خصوص الحیوان او یتفاوتان فی ذلک کما قیل؟

نسب فی البحار الی اکثر اهل اللغة انّهم فسّروا الصّورة و المثال و التمثال بما یعمّ و یشمل ییر الحیوان ایضاً ... 

الروح و الصورة  فی المغرب: التمثال ما تصنعه و تصوّره مشبّها بخلق اللّه من ذواتقال المطرزی فی المطرزی 

  2عامّ

ال یخلو بعض کالمه من نظر خصوصا دعواه عموم الصورة بل هی أولى و فی الجواهر بعد حکایة المطرزی قال: 

االختصاص، کما أن التمثال أولى بدعوى العموم منها کما یؤید ذلک إطالق الصورة مرادًا التمثال بدعوى من 

بها ذات الروح فی أخبار کثیرة على وجهٍ إن لم یظهر منه کونها حقیقةً فی ذلک فال ریب فی ظهوره فی أنه 

 3عند االطالق المراد

و الظاهر من کلمات اهل اللغه انّ المثل بمعنی الشبه و الصورة بمعنی اشکل و الهیئة فهما بحسب المفهوم 

عامّان )ذی روح و ییر ذی روح( و علی هذا فلو سلّم ظهورهما فی خصوص الحیوان و قد کثر استعمالهما فی 

القرائن الداخلیّة او لمقتضی طالقات الخصوص الخبار و االالعموم ایضاً نعم یمکن ان یراد بهما فی بعض ا

 الخارجیة و لکن ال یوجب ذلک حملهما علی ذلک او اجمالهما فیما اذا لم یکن قرینة علی ارادة الخصوص

 : فی ذکر بعض کلمات الفقهاء من الفریقین:المقدمة السادسة

التماثیل المجسمه و الشطرنج و النرد و ما اشبه ذلک : عمل االصنام و الصلبان و فی المقنعة« ره»المفید  -1

 4حرام و بیعه و ابتیاعه حرام

و فی المراسم: عمل االصنام و الصلبان و کلّ آلةٍ تظنّ بها الکفّار أنّها آلة عبادة لهم، و التماثیل المجسّمة و  -2

  5حرام الشطرنج و النرد و ما أشبه ذلک من آالت اللعب و القمار و بیعه و ابتیاعه

فظاهر المفید و السّلّار ره اختصاص الحرمة بالمجسّمة و عمومها لغیر الحیوان ایضاً لما مرّ من شمول لفظ 

حرمة بیعها ایضاً و یختلج بالبال انّهم ارادوا بالتماثیل « ره»التماثیل بحسب المفهوم لذلک و ظاهر کالمهما 

 قدیس و العبادة و إن لم یطلق علیه لفظ الصنمللتّ المجسّمة بقرینة السیاق خصوص ما کان منها معرضاً

                                                           
 10ص 1حاشیة مکاسب ایروانی ج1
 5حدیث 18کتاب الصالة باب 152ص 2بحار ج1
 کتاب الصالة باب کراهة ان یکون بین یدی المصّلی تصاویر 282ص 8جواهر ج2
 181المقنعه ص4
 651 - 181و الجوامع الفقهیة  110ص 5
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و عمل األصنام و الصلبان و التّماثیل المجسّمة و الصّور و الشّطرنج و النّرد و سائر أنواع الشیخ فی النهایة:  -3

  1القمار حتى لعب الصّبیان بالجوز ... حرامٌ محظورٌ 

دماء و المصنّفین کان خصوص ماله روح اذ کان هو و یمکن ان یقال انّ المنصرف الیه من اللفظین عند الق

مورد االبتالء و البحث عندهم فکل من عبّر منهم بالتماثیل المجسّمة و هم االکثر اداد بها خصوص المجسّمة 

خارجة من ذوات االرواح و الشیخ اضاف الیها ییر المجسّمة منها ایضاً و ما کم تکن من ذوات االرواح کانت 

 عن حریم بحثهم

 2: و سائر التماثیل مجسّمةً کانت او ییر مجسّمةابن البرّاج فی المهذّب  -4

 3فی الکافی ألبی الصالح الحلبی: و عمل الصلبان و األصنام و التماثیل حرامٌ  -5

و ظاهر عبارتهما ایضاً حرمة التماثیل « ره»)ابن البراج و ابوالصالح( معاصران للشیخ الطوسیوهذان العلمان 

 االربعة و لعلّ نظرهما ایضاً کان الی خصوص ما لذوات االرواحباقسامها 

  4فی السّرائر: و سائر التماثیل و الصّور ذوات االرواح مجسّمة او ییر مجسّمة -6

 5فی الشرایع -7

 6عمل الصور المجسمة حرامٌ ... -8

له ظلّ إذا وقع علیه ضوء، و ال ریب فی جامع المقاصد المتبادر من المجسّمة ما یکون له جسمٌ یحصل  -9

تحریم هذا القسم إذا کان من صور ذوات األرواح و هل یحرم ییر المجسمة؟ کالمنقوشة؟ على الجدار و الورق؟ 

عمّم التحریم بعض األصحاب و فی بعض األخبار ما یؤذن بالکراهة و ال ریب أنّ التحریم أحوط فتکون األقسام 

 اعا، و باقی األقسام: مختلف فیها أربعة أحدها: محرّم إجم

 7مجمع الفائدة تصویر الحیوان مجسّماً محرّمٌ باالجماع و ییر الحیوان و ییر ذی ظلّ مختلف فیه -10

 8فی الرّیاض ذوات االجماع حرامٌ اجماعاً  -11

 1فی المستند -12
                                                           

 262ص1
 255ص 1ج1
 181ص 2
 111ص 1جلد4
 10ص 1ج5
 51ص 11جواهر الکالم ج1
  54ص 8مجمع الفائدة ج1
 101ص 1ج8
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 2االجماع علی تحریم عمل المجسّمة معلومٌ  -31

 4و المجمع 3التبیان -15و  14

 «5ثم اتّخذتم العجل من بعده و انتم ظالمون»انکار اصل الحرمةحتی فی المجسّمة من ذوات االرواح فی ذیل 

 «ره»و التبیان اهر کتاب الّفه و صنّفه الشیخ الطوسی 

فی نهایة الشیخ صدر عنه علی اساس کلمات االصحاب و االحتیاط فی ای اتّخذتموه الهاً النّ بنفس فما 

هو مکروه. و ما روی عن النبی ظالمین النّ فعل ذلک لیس بمحظورٍ و انّما هم لصورة العجل ال یکون منعل

صلی اهلل علیه و آله انّه لعن المصوّرین معناه: من شبّه اهلل بخلقه او اعتقد فیه انّه صورةٌ فلذلک قدّر الحذف فی 

فشیخ الطوسی قائل بالکراهة  6اً و کانّه تبعه فی ذلکاآلیة کانّه قال: اتّخذتموه الهاً و نحو ذلک فی المجمع ایض

 ال الحرمة

الی الی اربعة بل  فی المقدمة الرّابعة انّها االقوال فی المسألة باالخصّالمقدّمات السّت المذکورة  فانقدح بعد

بحرمة عمل و الّا فلم نجد من صرّح هم لنظر البدویّ الی ظاهر بعض الکلمات و االطالقاتلکن هذا باخمسة و 

التماثیل و التصاویر باقسامها االربعة و قد ذکر من کتاب الفقه علی المذاهب االربعة تصریح فقهاء المذاهب 

حرمتها و یبعد جدّا إفتاء  األربعة على عدم حرمة ما لغیر ذوات األرواح، و قد دلّت أخبارنا أیضا على عدم

 د بعضها کما یأتی.أصحابنا على خالفها بعد استفاضتها و اعتبار أسنا

الی استقرار السیرة الی عصر المعصومین علیهم السالم علی تصویر االشجار و االوراد و الجبال و مضافاً 

فح ش علی االوراق و الفروش و الثیاب والشطوط و االنهار و سایر المناظر الحسنه المبهّجه و ال سیّما بنحو النق

محطّا للنظر عند الفقهاء من الفریقین أعنی صور فتحمل اطالقات الفتاوی و کذا االخبار علی خصوص ما کان 

ذوات األرواح فقط، و هی التی کانت فی جمیع األعصار معرضا للتقدیس و العبادة عند بعض الفرق و ناسبت 

 لذلک النهی عنها و حذفها عن مظاهر حیاة البشر.

االخبار المطلقة فی هذا الباب یجب رفع الید عن اطالقها و حملها علی خصوص ذوات یوجد من  فح فما 

االرواح و انّما الذی یجب البحث فیه هو أنّه هل تختصّ الحرمة على القول بها بخصوص المجسّم من ذوات 

 ! األرواح و هی التی کانت معرضا لتقدیس األمم و العبادة لها أو تعمّ المنقوش منها أیضا؟

 بالجملة فاألخبار فی المقام على ثالث طوائف: و

                                                                                                                                                                                     
 221ص 1ج1
 مفتاح الکرامة1
  85ص 1ج2
  102ص 1ج4
 11بقرة 5
 102ص 1/ مجمع ج126 -81ص 1تبیان ج1
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 األولى: ما تکون ظاهرة فی حرمة التماثیل و التصاویر مطلقا.

 الثانیة: ما تکون ظاهرة فی حرمة خصوص ما لذوات األرواح فقط و ال تعمّ ییرها.

تنزیه منها أیضا و ال  الثالثة: ما تدلّ على عدم حرمة ما لغیر ذوات األرواح و إن دلّ بعضها على نحو تزهید و

 سیّما فی الصالة.

بذوات األرواح إمّا مطلقا أو خصوص  (على القول بها)و مقتضى الجمع بین الطوائف الثالث تخصیص الحرمة 

 المجسّم منها هذا.

 االخبار الظاهرة فی حرمة کلّ تصویر

 بها لحرمة ما لذوات األرواح: و لنشر إجماالً إلى بعض األخبار المطلقة و نحیل شرحها إلى زمان االستدالل

علیه السّالم، قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله: أتانی جبرئیل و قال: یا  الصادقخبر أبی بصیر عن  -1

ک یقرئک السالم و ینهى عن تزویق البیوت قال أبو بصیر: فقلت: ما تزویق البیوت؟ فقال: ربّ محمّد إنّ

 1تصاویر التماثیل»

البیت: نقّشه و زیّنه و فی السّند قاسم بن محمّد الجوهریّ و علیّ بن أبی حمزة بطائنی و هما واقفیان زوّق 

 2نعم رواه فی المحاسن أیضا عن أبیه عن عثمان بن عیسى عن سماعة عن أبی بصیر فیصیر السّند موثوقا به

اللّه علیه و آله أتانی جبرئیل فقال یا  خبر آخر عن أبی بصیر عن الصادق علیه السّالم:قال رسول اللّه صلّى -2

 3محمّد صلی اهلل علیه و آله إنّ ربّک ینهى عن التماثیل

 لیس فی الخبر اسم من عمل التّصویر فیحتمل کون السؤال فیها عن حکم إبقاء التماثیل 

البیوت فإنّ رسول اللّه خبر جرّاح المدائنی عن الصادق علیه الساّلم: ال تبنوا على القبور و ال تصوّروا سقوف  -3

و فی السند قاسم بن سلیمان و لم یوثق هو و ال جرّاح و یناقش فی الدّاللة  4صلّى اللّه علیه و آله کره ذلک

أیضاً باحتمال الخصوصیّة للبیوت و بأنّ الکراهة أعمّ من الحرمة و الکراهة المصطلحة إلّا أن یقال: إنّ ظاهر 

 النّهی الحرمة

                                                           
 1من احکام المساکن ج 2باب 160ص 2وسائل ج – 1ح 116ص 6کافی ج1
 21کتاب المرافق ح  615ص 1محاسن ج1
 11من ابواب احکام المساکن ح 2باب  161ص 2وسائل 2
 2همان ح4
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أحمد بن یحیى بإسناده رفعه إلى علی علیه الساّلم قال: نهى رسول اللّه صلّى اللّه علیه و  خبر محمّد بن -4

آله أن یسلّم على أربعةٍ: على السّکران فی سکره و على من یعمل التماثیل و على من یلعب بالنّرد و على من 

 1طرنجیلعب باألربعة عشر و أنا أزیدکم الخامسة أنهاکم أن تسلّموا على أصحاب الش

 2خبر األصبغ نباتة عن علی علیه السّالم قال: من جدّد قبراً أو مثّل مثاالً فقد خرج من اإلسالم -5

و فی السّند محمّد بن سنان و أبوالجارود و ضعّفهما علماء الرجال و فی معنى الرّوایة احتماالت یأتی التعرّض 

 لها ...

لیه الساّلم أنّه قال: من أکل السّحت سبعة ... و الذین یصوّرون خبر عبد اللّه بن طلحة عن أبی عبد اللّه ع -6

  3التماثیل

و عبد اللّه بن طلحة مجهول الحال و الخبر من کتاب جعفر بن محمّد بن شریح و لم یثبت اعتبار الکتاب 

ام و عن ابن مضافا إلى أنّ السّحت أعمّ من الحرمة إلطالقه فی بعض األخبار على ما ال یحرم قطعاً کأجر الحجّ

 4اثیر فی النهایة: إنّه یرد فی الکالم على الحرام تارةً و على المکروه أخرى و یستدلّ علیه بالقرائن

خبر ابی بصیر و محمد بن مسلم عن الصادق علیه السالم: عن ابیه عن آبائه علیهم السالم قال علی علیه  -7

القیامة و فی السّند قاسم بن یحیی و هو مختلف فیه و السالم: ایّاکم و عمل الصّور فانّکم تسألون عنها یوم 

 االکثر علی تضعیفه.

ما عن القطب الرّاوندی فی لبّ اللّباب: رُوِیَ ... من سحر فقد کذب على اللّه و من صوّر التماثیل فقد ضادّ  -8

 5اللّه و من ترایا )ریاکاری( فی عمله فقد استخفّ باللّه

سنداً و هل یراد أنّ نفس عمل التّصویر مضادّة له تعالى فی الخلّاقیة أو المصوّریّة أو و الخبر مرسل ال اعتبار به 

 أنّ الصّورة لصیرورتها فی معرض العبادة تصیر ضدّاً للّه تعالى؟

عن الشهید فی منیة المرید عن النّبی صلّى اللّه علیه و آله: أشدّ الناس عذاباً یوم القیامة رجلٌ قتل نبیّاً أو  -9

 6له نبیّ و رجل یضلّ النّاس بغیر علمٍ أو مصوِّرٌ یصوّر التماثیلقت

ما رواه البیهقی عن عبد اللّه بن مسعود: سمعت رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله یقول: إنّ أشدّ الناس  -10

 7عذابا عند اللّه یوم القیامة المصوّرون

                                                           
 2من ابواب احکام العشرة ح 18باب 521ص 8وسائل 1
 10من ابواب احکام المساکن ح  2باب 2/161وسائل 1
 1ابواب ما یکتسب به ح 11باب 1/511مستدرک الوسائل 2
41/251 
 2من ابواب ما یکتسب به ح 11باب 1/511مستدرک 5
 5من ابواب ما یکتسب به ح 11باب 1/511مستدرک 1
 کتاب الصداق ... 168ص 1سنن بیهقی ج1
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 1للّه بخلقه و اعتقد فیه أنّه صورةٌ و السند عامّی و فسّر فی التبیان المصوّرونبمن شبّه ا 

و فیه أیضا بسنده عن عائشة قالت: دخل علیّ رسول اللّه صلّى اللّه علیه وآله و قد استترت بِقرامٍ فیه  -11

 2تماثیل فلمّا رَآه تلوّن وجهه و هتکه بیده و قال: أشدّ النّاس یوم القیامة عذاباً الذین یشبّهون بخلق اللّه

عن عائشة: قدم رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله من سفرٍ و قد سترت بقرامٍ على سهوةٍ لی فیه  و فیه أیضاً -12

 تماثیل فلمّا رآه هتکه و قال: إنّ أشدّ الناس عذابا یوم القیامة الذین یضاهئون بخلق اللّه

القاف: السّتر األحمر و الثوب و الظاهر أن المراد: الذین یشبهون ما صنعوه و خلقه بما خلق اللّه و القرام بکسر 

 الرّقیق و السّهوة: الطّاق و الرّفّ یوضع فیه األشیاء و مورد الخبرین من قبیل النقوش

و فیه أیضاً بسنده عن أبی زرعة قال: دخلت مع أبی هریرة دار مروان فرأى فیه تصاویر فقال: سمعت  -13

ن ذهب یخلق خلقاً کخلقی فیخلقوا ذرّةً أو لیخلقوا حبّةً رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله یقول: و من أظلم ممّ

 أو لیخلقوا شعیرةً 

و فی آخر البیوع من البخاری بسنده عن عون بن أبی جحیفة قال: رأیت أبی اشترى حجّاما )فأمر  -14

م و ثمن بالمحاجم فکسرت، قال: فسألته عن ذلک( فقال: إنّ رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله نهى عن ثمن الدّ

  3الکلب و کسب البغیّ و لعن الواشمة و الموستوشمة و آکل الرّبا و موکله و لعن المصوّر و رواه أحمد أیضاً 

 فهذه أخبار یمکن أن یتمسّک بها على حرمة مطلق عمل التصویر بأقسامه األربعة

المحاسن و یحتمل فی بعضها  و لکن ال یخفى أنّ هذه األخبار من جهة السّند ضعاف إلّا الرّوایة األولى بنقل

 معان أخر ال ترتبط بباب التصویر و إذا جاء االحتمال بطل االستدالل

مضافا إلى أنّ الصّورة و إن کانت بحسب اللغة شاملة لمطلق التّصویر لکنّ المتفاهم ممّا ورد فی األخبار و 

فیضة الحاکمة بأنّ من صوّر کلمات األصحاب خصوص ما کانت لذوات األرواح و یشهد بذلک األخبار المست

 صورة کلّفه اللّه یوم القیامة أن ینفخ فیها إذ صورة ییر الحیوان ییر قابلةٍ لنفخ الرّوح فیها.

و قد مرّ أیضاً اشتمال بعض هذه األخبار على التهدیدات و التشدیدات التی ال تناسب مطلق التّصویر حتّى 

ض صحّت سندها على صورة جعل التّصاویر محلّاً للعبادة و على فر -الحیوانیّة منها أیضاً فیناسب حملها

 التقدیس أو کونها معرضاً لذلک.

                                                           
 1/81التبیان 1
 1/161بیهقی 1
 ... 5/208و مسند احمد  111باب 1/12صحیح بخاری 2
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مضافاً الی أنّ فی قبال هذه المطلقات أخباراً معتبرة تدلّ على عدم حرمة ما لیست لذوات األرواح فال محیص 

ى مطلق المرجوحیّة و عن تقیید المطلقات و حملها على خصوص ما لذوات األرواح أو حمل النّهی فیها عل

 الحزازة فلنتعرّض لهذه األخبار

 األخبار الظاهرة فی عدم حرمة ما لیست لذوات األرواح

موثقة أبی العبّاس عن الصادق علیه السّالم فی قول اللّه تعالی: یَعْمَلُونَ لَهُ ما یَشاءُ مِنْ مَحارِیبَ وَ تَماثِیلَ  -1

 1تماثیل الرّجال و النّساء و لکنّها الشّجر و شبههفقال علیه السالم: و اللّه ما هی 

و الظاهر من اآلیة الشریفة ان عملهم لها کان بامرٍ من سلیمان علیه السالم و النّبی ال یأمر بامرٍ حرامٍ و ال 

 مکروهٍ شدیدٍ

هة الشدیدة و ان یظهر من الخبر ان تماثیل الرّجال و النّساء کانت ال تناسب قداسته النّبوة اما للحرمة او لکرا

 تماثیل الشجر و نحوه لیست بهذه المثابة 

 2صحیحة زرارة عن الباقر علیه الساّلم: ال بأس بتماثیل الشجر -2

صحیحة محمّد بن مسلم، قال: سألت الصادق علیه الساّلم عن تماثیل الشّجر و الشّمس و القمر، فقال: ال  -3

 بأس ما لم یکن شیئا من الحیوان

 إطالقهما یشمل لکلّ ما یرتبط بالتّماثیل من العمل و الشّراء و الحفظ 

روایة الحلبی عن الصادق علیه الساّلم: قد أهدیت إلیّ طنفسة من الشّام علیها تماثیل طائر فأمرت به فغیّر  -4

 3رأسه فجعل کهیئة الشجر

 ه السّالم بتغییر صورة الطائر إلیه.یظهر من الخبر عدم المنع فی عمل الشجر و إلّا لما أمر اإلمام علی

فیه مثال  فی باب الصّناعات من فقه الرّضا علیه السالم عدّ من المحلّلة منها: التصاویر ما لم یکن -5

  4الرّوحانیین

 5إن أبیت إلّا أن تصنع فعلیک بالشّجر و ما لیس فیه روحسنن بیهقی بسنده عن ابن عباس ...  -6

 منها جواز عمل التّصاویر لما لیس له روح و لعلّ المتتبّع یعثر على أکثر من ذلک.فهذه أخبار یستفاد 

                                                           
 1ابواب ما یکتسب به ح 25باب 11/110وسائل 1
 1ابواب ما یکتسب به ح 25باب 11/110وسائل 1
 2ابواب ما یکتسب به ح 25باب 11/110وسائل 2
 201فقه الّرضا 4
 کتاب الصّداق 51/110
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نعم لو فرض وقوع تصویر ما لیس له روح معرضاً للتّقدیس نظیر الصلیب الذی یقدّسه النّصارى فال إشکال ح 

بادة المبتدعة و فی تحریم عمله و بیعه و حفظه و لکن ال بعنوان التّصویر بل بلحاظ صیرورته من هیاکل الع

 قد دلّ على ذلک األخبار و الفتاوى و کذلک لو فرض صیرورة شجرٍ مثالً معرضاً للعبادة

و امّا عمل تصاویر ذوات االرواح لما فیه روح من االنسان و الحیوان فهل هو محرّم مطلقاً او مکروه مطلقاً او 

 فقط؟ فی المسألة ثالثة اقوالٍ یفصّل بین المجسّم و ییره و تختصّ الحرمة بخصوص المجسّم 

 ما یستدلّ به لحرمة مطلق تصویر ذوات األرواح و الجواب عنها

افتی الشیخ االعظم بحرمة ذوات االرواح مجسّماً و ییره ولکن حرمة المجسّمة عنده واضحةٌ ال یحتاج الی 

 االستدالل و لذا استدلّ لحرمة ذوات االرواح تصویراً و نقشاً ...

طرح کلتا المسألتین معاً الشتراکهما فی اکثر االدلّة و لو سلّم حرمة ییر المجسّم فحرمة المجسّم ولن االولی 

 تثبت بطریق اَولی.

 الدلیل األوّل: اإلجماع المدّعى فی کلمات البعض

«: ره»ری و فیه: أنّ اإلجماع و إن کان عند العامّة دلیالً مستقالً فی قبال الکتاب و السّنة و بقول الشّیخ األنصا

 1هم األصل له و هو األصل لهم

إلّا أنّه لیس عندنا دلیالً مستقالً و إنّما یعتبر إذا کان کاشفاً عن قول المعصوم علیه الساّلم ولکن فی مسألة 

التصویر التی کثرت فیه أخبار الفریقین فمن المحتمل جدّاً بل المظنون کون مدرک الفتاوى هذه األخبار 

 عتمد على اإلجماع إلّا بعنوان التّأیید و الّا نفس االجماع لکونه مدرکیّاً ال اعتبار بهالتی بأیدینا فال ی

 الدلیل الثانی: ما أشار إلیه المصنّف من حدیث مناهی النبیّ صلّى اللّه علیه و آله:

علی ففی الفقیه: روى عن شعیب بن واقد عن الحسین بن زید عن الصّادق علیه السالم عن أبیه و آبائه عن 

علیه الساّلم قال: نهى رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله عن األکل على الجنابة ... و عن التّصاویر و قال: من صوّر 

التّختّم بخاتم صفر أو حدید و نهى أن  صورةً کلّفه اللّه یوم القیامة أن ینفخ فیها و لیس بنافخ ... و نهى عن

فی طریق الشیخ حمزة بن محمد و عبدالعزیز  2ه  فی الوسائلء من الحیوان على الخاتم و رواینقش شی

 مهمالن و کذا الشعیب فالرّوایة ضعیف سنداً

بالفقرة األخیرة على حرمة ییر المجسّم من صور الحیوان و ال یخفى أنّ «  ره»و استدلّ الشیخ االنصاری  

لتصویر حتّى المجسّمة أیضاً إذ ال یقتضی المنع عن مطلق ا« على القول به»المنع عن النقش فی الخاتم 

                                                           
 12فرائد 1
ه الفقیه من الیحضر – 6من ابواب ما یکتسب به ح 25باب  11/110الوسائل 1

 5268ح 10و1و 2/ص5
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للخاتم خصوصیّة واضحةٌ من جهة کونه مالزماً لإلنسان یالباً حتّى فی حال الصالة فیکون المنع فیه من قبیل 

المنع فی لباس المصلّی ثمّ على فرض اعتبار حدیث المناهی یشکل االستدالل به للحرمة، إذ أکثر ما ذکر فیه 

 لتزم أحدٌ بحرمتها.من المناهی أمور مکروهة ال ی

الدلیل الثالث: ما أشار إلیه الشیخ االعظم من روایة أبی بصیر عن الصادق علیه السّالم قال: قال رسول اللّه 

صلّى اللّه علیه و آله أتانی جبرئیل و قال: یا محمّد إنّ ربّک یقرئک السالم و ینهى عن تزویق البیوت قال أبو 

 1فقال علیه السالم: تصاویر التماثیلبصیر: فقلت: و ما تزویق البیوت؟ 

و الخبر علی روایة الکافی ضفیفٌ لوجود قاسم بن محمّد جوهری و علیّ بن أبی حمزة بطائنی و هما واقفیّان و 

 لکن علی روایة المحاسن موثوقٌ به ... 

األرواح و قد مرّت داللة و فیه: أوّال أنّ الظاهر من الخبر النهی عن مطلق النّقش و التزیین و لو بصور ییر ذوات 

األخبار المعتبرة على الجواز فیها و لو کانت مجسّمةً فیدور األمر بین تخصیص و تقیید الرّوایة و حملها على 

 خصوص ذوات األرواح و بین حمل النّهی فیها على الکراهة و ال دلیل على تعیّن األوّل

ن الممکن تزیین البیوت بالمنقوشات و الصّور الموجَدة و ثانیا: منع ظهور الخبر فی عمل الصور و إحداثها إذ م

من قبل مجسّمةً کانت أو ییر مجسّمةٍ و لعلّه کان رائجاً فی تلک األعصار کما راجت فی عصرنا أیضا و حیث 

إنّ األدلّة دلّت على جواز إبقاء الصّور بعد ما أوجدت و عدم وجوب إفنائها کان مقتضى ذلک حمل النهی على 

 الکراهة

ثالثا: لعلّ للبیوت خصوصیةً من جهة کون الصّورُ فیها بالمرأى و المنظر دائماً حتّى فی حال الصالة و العبادة  

و توجب التّوجه إلى مظاهر الدّنیا و الغفلة عن اللّه تعالى و عن اآلخرة فالمنع عن تزویقها نظیر المنع عن 

 إلى ییرهاتزیین المساجد و اتّخاذ الصّور فیها ال یتعدّى منها 

و بذلک یظهر الجواب عن االستدالل للمقام بخبر جراح المدائنی عن أبی عبد اللّه علیه السّالم قال: ال تبنوا 

مضافاً إلى أنّ لفظ   2على القبور و ال تصوّروا سقوف البیوت فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله کره ذلک

 ر ال یکون حراماً قطعاً فالسّیاق سیاق الکراهة.الکراهة أعمّ من الحرمة و البناء على القبو

 و صنعة صنوف التّصاویر ما لم یکن مثال الرّوحانیالدلیل الرابع روایة تحف العقول: 

و فیه: اوالً مرسلٌ سنداً ثانیاً مضطرب متناً بحیث یشکل صدورها بهذا المتن عن اإلمام علیه الساّلم و فقه 

 ال یصلحان لالستدالل بهما على حکم شرعیّ إلّا بعنوان التّأییدالرّضا أیضاً لم یثبت اعتباره ف

                                                           
 – 21کتاب المرافق ح 1/615المحاسن  – 1ابواب المساکن ح 2باب 2/160وسائل 1

 1کتاب الّزیّ و الّتجّمل ح 6/116کافی 
 2من ابواب احکام المساکن ح 2باب  2/161وسائل 1
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 الدلیل الخامس: األخبار المتضمّنة بأنّ المصوّریکلّف یوم الجزاء بنفخ الرّوح فیها.

و الظاهر أنّ نقل هذا المضمون مستفیضٌ فی أخبار الفریقین بل یمکن القول بتواتره إجماالً بمعنى العلم 

 2، مسالک1بذلک تعرّض لمضمون هذا الخبر فی رسائل و ال أقلّ من االطمینان و الوثوق إجماالً بصدور بعضها

 ، خصال بسنده عن ابن عباس

عن رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله: من صوّر صورةً عذّب و کلّف أن ینفخ فیها و لیس بفاعلٍ و من کذّب فی 

ن استمع إلى حدیث قوم و هم له کارهون یصبّ حلمه عذّب و کلّف أن یعقد بین شعیرتین و لیس بفاعل و م

 فی اذنه اآلنک یوم القیامة قال سفیان: اآلنک: الرصاص ، السرب

  3و روى هذه الروایة عن رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله وسلّم البیهقی

القیامة أن عن الکافی بسنده عن ابن أبی عمیر عن رجل عن الصادق علیه الساّلم: من مثّل تمثاالً کلّف یوم 

ینفخ فیه الرّوح و عن المحاسن أیضا مثله و السّند ال بأس به على القول بحجّیة مراسیل ابن أبی عمیر کما 

 قال الشیخ فی العدّة

 4عن عوالی الآللی عن خالد الحذّاء ...

 5الدّرّ المنثور

 قال هم أصحاب التصاویر إِنَّ الَّذِینَ یُؤْذُونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ 

 «(ره»بعض المعاصرین )الشیخ حسینعلی منتظری قال 

و لم یظهر لی سرّ استحقاق المصوّر بما هو مصوّر للعذاب و أمره بالنفخ أو اإلحیاء تعجیزاً و تعنّتاً و أیّ مفسدة 

فی التّصویر إذا لم یقع بقصد التّقدیس و العبادة أو بقصد المعارضة و المضادّة لِلّه تعالى فی المصوّریة أو 

 القیّة بحیث یتصوّر المصوّر نفسه شریکاً له فی هذه الصنعة؟!الخ

و مجرّد التصویر إذا کان لغرض علمیّ أو عقالئیّ ال یعدّ شرکاً له تعالى و إلّا لعدّ عیسى علیه الساّلم حینما کان 

قبیحٌ ذاتاً حتّى مِن یخلق من الطّین کهیئة الطیر و ینفخ فیه فیکون طیراً بإذن اللّه تعالی شریکاً له و الشرک 

 األنبیاء بل هو منهم أقبح ال یصحّ اإلذن فیه من اللّه تعالى اقول: فیه ما فیه

                                                           
 2و  1و  6ابواب ما یکتسب به ح  25باب  111و  111/110
 کتاب الّتجارة 2/116 – 1/161مسالک 1
 – 6/118کافی  – 1احکام المساکن ح 2باب 2/161وسائل  –کتاب الصّداق  21/162

 51ح 1/611محاسن 
 6ح 11باب  1/511مستدرک 4
51/110 
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کیف؟! و اإلنسان فی العصر الحاضر یخترع اختراعات عجیبة و یصنع صنایع بدیعة أدقّ و أهمّ بمراتب من 

لقیّة و یحرم تویّله فی الصنعة و تصویر الحیوانات و هل یعدّ بذلک شریکاً و معارضاً للّه تعالى فی الخا

االختراع؟! و أیّ فرقٍ بین تصویر الحیوانات و تصویر سائر الموجودات مع کون الخالق للجمیع هو اللّه تعالى ال 

 یشرکه فیها أحد؟

 کیف یکون مجرّد التصویر بدون القصدین المشار إلیهما 

إِنَّ الَّذِینَ یُؤْذُونَ مجمع فی ذیل قوله تعالى فی األحزاب و بدون المعرضیّة للعبادة إیذاءً للّه و رسوله؟ و فی ال

قال: قیل: هم المنافقون و الکافرون و الذین وصفوا اللّه بما ال یلیق به و کذبوا رسله و  اللّهَ وَ رَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللّهُ

 1کذبوا علیه

 2ه و أخذ حقّ فاطمة علیها السّالم و آذاهاو فی نور الثقلین: نزلت فیمن یصب أمیر المؤمنین علیه السّالم حقّ 

و کیف کان فهذه االخبار قد کثرت من طرق الفریقین بحیث یطمئنّ النفس بصدور بعضها و لو واحدة منها 

استدلّ بها لحرمة التّصویر لذوات األرواح مطلقاً « ره»فتکون حجّة إجماالً و ظاهر الجمیع هی الحرمة و الشیخ 

 قشو إن کان بنحو الن

لکنّها مع کثرتها ضعیفة السّند و ییر منجبرةٍ بشیءٍ فال تکون صالحةً لالستدالل «: ره»و لکن السید الخوئی 

 بها فی الحکم الشّرعی

هی ظاهرة فی کون الصورة حیواناً ال و قال صاحب الجواهر باختصاص االخبار بالمجسّمة من الحیوان قال: 

من مقابلة النّقش للصّورة فی خبر المناهی ذلک أیضاً و من ذلک ء سوى الرّوح بل قد یظهر ینقص منه شی

 3کلّه یقوى القول بالجواز فی ییر المجسّمة

ظاهر هذه األخبار أنّ ما صنعه المصوّر ال ینقص من الحیوانیّة إلّا نفخ الروح فیه فیکلّف یوم القیامة بذلک 

 طالق فی هذه األخبار بالنسبة إلى النقوشتعجیزاً و تعنّتاً و النّقش عَرَضٌ ال یقبل النفخ فال إ

 «.ره»خالفاً لقول الشیخ االعظم االنصاری 

انّ نفخ الرّوح یتصوّر فی النقش أیضاً بمالحظة محلّه حیث إنّ النّقش حالّ  -1بوجوهٍ ثالثة: « ره»اجوبة الشیخ 

لیه السّالم األسد المنقوش یمکن فی نفس النقش أیضاً نفخ الرّوح کما وقع فی اإلمام الرضا ع -2فی الجسم 

النقش لیس عرضاً بل هو فی الحقیقة أجزاءٌ لطیفة من الصّبغ فیکون  -3بأخذ السّاحر فی مجلس الخلیفة 

 جسماً 

                                                           
 5/210مجمع 1
 5/201نور الثقلین 1
  11/41جواهر 2
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نّ التکلیف المذکور إنّما هو للتّعجیز فال یلزم أن یکون ا و أضاف السیّد الطباطبائی  فی الحاشیته امراً رابعا: -4

 1المجسّمة و ییرها بل التّعجیز فی الثّانی أظهر ممکناً فال یتفاوت بین

عمّا ذکره الشیخ بما خالصته: أنّ المقصود من األمر بالنفخ إحیاء الصورة ال إحیاء « ره»جواب اإلیروانی 

 حمصةٍ األسطوانة أو الحجر المنقوش علیها الصورة و لون النقش و األجزاء الصبغیّة التی إذا جمعت صارت بقدر 

و إن أرید إحیاؤها بعد جمعها و  حیاؤها و هی على هیئتها المرسومة مقلوعة عن المحلّ فهو یریبٌ إن أرید إ

لنا کیفیّته  جعلها فی صورة صغیرة فذلک أیرب و أمّا أمر اإلمام علیه السّالم األسد المنقوش فذلک ییر معلومٍ 

اهر من األخبار أو لعلّه أحضر بأنّ هذا خالف الظّ شیخوح و قد اعترف الثمّ نفخ فیه الرّ فلعلّه جسّم النقش ابتداءً

 2قش عن أهل المجلس فحسبوا أنّ هذا هو النقشمن البادیة و ییّب النّ  أسداً

ه لم یبق من صورة بل کأنّّّ عجیز بال تناسبٍفخ لیس لمطلق التّإنّ األمر بالنّ «: ره»الخمینی  و قال اإلمام

وح و لیس مراد من یدّعی و هو ظاهر فی المجسّمة ذات الرّ صار حیواناً فخ فإذا نفخ فیهسوى النّ  ءٌالحیوان شی

بأنّه للتعجیز و هو مع  حتّى یقال فی جوابه تارةً أنّها ظاهرة فیها أنّ نفخ ییر المجسمة أی األعراض محالٌ 

نّ ما صنعه إذا نفخ انّ الظاهر المتفاهم منها ااالستحالة أوقع و أخرى ... فإنّها أجنبیة عن المدّعى ألنّ المراد 

 و هو ال یکون إلّا فی المجسّمات. معهوداً فیه صار حیواناً

حریم إنّما هو اختصاص المصوّریة باللّه تعالى و هو : أنّ سرّ التّخبارهر من بعض االو یؤیّده: أنّ المظنون بل الظاّ 

إنسان صورة ذی روح یقال له: انفخ فیها ر فإذا صوّر الذی یصوّر ما فی األرحام و هو اللّه الخالق البارئ المصوِّ

یناسب المجسّمة کما تشعر به أو تدلّ علیه الروایة  و هو أیضاً ألنفه و تعجیزاً  کما نفخ اللّه فیما صوّر إریاماً

على کون المضادّة فی  المرسلة المحکیّة عن لبّ اللباب للراوندی و فیها: و من صوّر التماثیل فقد ضادّ اللّه بناءً

 3فی ییر المجسّمات ه فال یکون فی ییرها مضادّة له ألنّه تعالى لم ینفخ روحاًریتّ مصوّ

فی االخبار  اهر صحّة ما ذکره هذان العلمان تبعا لصاحب الجواهر من ظهورالظّکما قال بعض المعاصرین  أقول

األخبار ظاهرة فی کون المجسّم و صاحب الجواهر لم یقل بامتناع النفخ و اإلحیاء فی النّقوش بل قال: إنّ 

ءٌ سوى الروح و لکن فی مورد روایة عائشة هی النمرقة و الصورة فیها تکون ال الصورة حیواناً ال ینقص منه شی

 محالة منقوشة

و أنّ مجرّد خلق الصورة ال یعدّ مضادّة و معارضة للّه تعالى و إلّا لعدّ تصویر ییر الحیوان أیضاً مضادّة له تعالی 

 ى کما یکون مصوّراً للحیوانات یکون مصوّراً لسائر الموجودات أیضا. هذا.فإنّه تعال

و نظر السید الخوئی فی هذه المسئلة و خالصته: و هذا الجواب متینٌ یعنی النفخ بمالحظة لون النقش قال 

اضاً صرفة فال انّ المقصود من النفخ ااذا کان النفخ فی النقوش الخالیة عن الجسمیّة الّتی لیست إلّا أعر«: ره»
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مناص عن اإلشکال المذکور و أمّا إذا کان المقصود النفخ فیها بمالحظة لون الصبغ و األجزاء اللّطیفة منه فهو 

متینٌ إذ الریب فی قابلیتها للنّفخ لتکون حیواناً و ال یلزم منه انقالب العرض إلى الجوهر «( ره»)کالم الشیخ 

من هنا یعلم أنّه ال استحالة فی صیرورة الصّورة األسدیّة المنقوشة على  بل من قبیل تبدّل جوهرٍ بجوهرٍ آخر و

البساط أسداً حقیقیّاً بأمر اإلمام علیه الساّلم یایة األمر أنّه من األمور الخارقة للعادة لکونه إعجازاً منه علیه 

ن النّوامیس الطبیعیّة و خارقاً السالم و تبیناً فی مقدّمة تفسیر البیان أنّ اإلعجاز ال بدّ و أن یکون خارجاً ع

 1للعادة

من امر االعجاز لتوجیه ما صنعه اإلمام علیه السّالم من إحیاء األسد المنقوش و أمّا « ره»بیان السّید الخوئی 

بالنّسبة إلى المصوّرین فیشکل االلتزام به إذ مقتضى ذلک أنّ المصوّر یکلّف أواّل باإلعجاز بأن یبدّل النّقش 

من األجزاء اللّطیفة الصبغیّة إلى جسمٍ کبیرٍ مناسبٍ للحیوان المصوّر ثمّ یکلّف ثانیاً بنفخ الرّوح فیه و المتکوّن 

 هذا خالف الظاهر من األخبار.

ففی البحار عن األمالی بسندٍ صحیح عن علیّ بن یقطین: « ره»و أمّا قصّة األسد التی أشار إلیه الشیخ 

ر أبی الحسن موسى بن جعفر علیه الساّلم و یخجله فی المجلس فانتدب له استدعى الرّشید رجالً یبطل به أم

رجلٌ مُعَزِّم فلمّا أحضرت المائدة عمل ناموساً على الخُبز فکان کلّما رام خادم علیه الساّلم تناول رییفٍ من 

الم أن رفع رأسه الخُبز طار من بین یدیه و استفزّ هارون الفرح و الضّحک لذلک فلم یلبث أبو الحسن علیه السّ

إلى أسد مصوّرٍ على بعض السّتور فقال له: یا أسد اللّه خذ عدوّ اللّه فوثب تلک الصورة کأعظم ما یکون من 

السّباع فافترست ذلک المعزّم فخرّ هارون و ندماؤه على وجوههم مغشیا علیهم و طارت عقولهم خوفاً من هول 

ارون لالمام علیه الساّلم أسألک بحقّی علیک لمّا سألت الصورة أن ما رأوه فلمّا أفاقوا من ذلک بعد حین قال ه

تردّ الرّجل فقال علیه السّالم: إن کانت عصا موسى ردّت ما ابتلعته من حبال القوم و عصیّهم فإنّ هذه الصورة 

 2تردّ ما ابتلعته من هذا الرّجل

الم فی مجلس المأمون حیث صاح علیه الساّلم و اتفق نظیر هذه الواقعة لإلمام علیّ بن موسى الرضا علیه السّ

 3باألسدین المصوّرین على مسند المأمون و قال: دونکما الفاجر فافترساه و ال تبقیا له عیناً و ال أثراً

 الدلیل السادس صحیحة محمد بن مسلم رواها فی الوسائل بسنده عن المحاسن

و الشّمس قال علیه السالم: ال بأس ما لم یکن شیئاً من سألت الصادق علیه السالم: عن تماثیل الشّجر و القمر 

 فانّ ذکر الشمس و القمر قرینةٌ علی ارادة مجرّد النّقش ال الجسم.« ره»الحیوان قال الشیخ 

عنها بوجوهٍ عدیدةٍ  أواّلً أنّ محلّ البحث هو حکم عمل التّصویر و لیس وجه السّؤال فی « ره»اجاب االمام 

حتمال أن یکون السؤال عن اللّعب بها أو عن اقتنائها أو عن تزویق البیوت بها أو عن الصاّلة الصحیحة معلوماً ال

                                                           
 1/116مصباح الفقاهة 1
 11معجزات االمام علیه السالم حدیث  28باب 58/51بحار 1
  تاریخ االمام الّرضا علیه السالم 52/185بحار 2



توجه به مسائل روزدرس خارج فقه: مکاسب محرمه با   

 

36 
 

فی قبالها و دعوى االنصراف إلى تصویرها ممنوعة بل یمکن أن یقال: إنّ السّؤال عن التّماثیل بعد الفراغ عن 

 وجودها.

و العذاب المناسبان للحرمة کما ترى فإنّ  و ثانیاً منع ظهورها فی الحرمة و ما یقال إنّ البأس هو الشّدّة

 استعمال ال بأس فی نفی المرجوحیّة و الکراهة شائع

و ثالثا منع اإلطالق فی ذیلها لکون الکالم مسوقاً لبیان عقد المستثنى منه ال المستثنى و دعوى اختصاص 

أن یقال: إنّ المتعارف فی  السؤال بالنقوش بمناسبة عدم تعارف تجسیم الشّجر و تالییه ییر وجیهة إلمکان

تلک األزمنة هو العمل الحجّاری و تصویر األشیاء بنحو التجسیم و أمّا النقش و الرّسم فتعارفهما ییر معلوم فی 

 1تلک االعصار ...

 2الدلیل السابع قوله علیه الساّلم: من جدّد قبراً أو مثّل مثاالً فقد خرج عن اإلسالم

بداللة الخبر على حرمة النّقش أیضاً بتقریب أنّ المثال و الصّورة مترادفان « ره»و قد حکم الشّیخ االنصاری 

  3کما فی کشف اللّثام: المعروف ترادف التّماثیل و التّصاویر

فح فإذا فرض شمول الصّورة للنقش فالمثال أیضاً یشمله مع أنّ الشّائع من التّصویر و المطلوب منه هی الصّور 

 م فحمل الرّوایة على المجسّمات حملٌ على الفرد النادر.المنقوشة دون األجسا

و فی التهذیب: أحمد بن محمّد بن عیسى عن محمّد بن سنان عن أبی الجارود عن األصبغ بن نباتة قال: قال 

 4أمیرالمؤمنین علیه السّالم: من جدّد قبراً أو مثّل مثاالً فقد خرج من اإلسالم

 .5قال المحقّق فی المعتبر

األصحاب فی روایة هذه اللّفظة فقال سعد بن عبد اللّه: هی بالحاء المهملة و عنى تسنیمها و قال  اختلف

بالخاء و عنى شقّها من خددت األرض أی شققتها فیکون النّهی على هذا للتّحریم و قال محمّد «: ره»المفید 

حکی أنّه لم یکره رمّها و قال البرقی بن الحسن صّفّار: بالجیم و عنى تجدیدها أی تجدید بنائها أو تطیینها و 

المعنى أن یجعل القبر جدثا دفعة أخرى و الخبر ضعیف «: ره»بالجیم و الثاء و لم یفسّرها و قال الشیخ 

 لمحمد بن سنان و ابی الجارود فاذن الخبر ساقطٌ فال ضرورة إلى التشایل بتحقیق نقلها

 عمى القلب أعمى البصرقال الصادق علیه السّالم فی ابی الجارود إنّه أ
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و الحاصل ان الخبر ضعیف سنداً ال یمکن االعتماد علیه الّا للتّأیید و لفظ المثل و المثال و التمثال منصرف 

 الی المجسّمات فی االستدالل به علی حرمة تصویر الحیوان و ان کان بنحو النّقش محلّ اشکال جدّاً 

یید: ان الحکمة فی التّحریم هو التشبّه بالخالق فی المصوّریّة و بعنوان التأ« ره»الدلیل الثامن اورده الشیخ 

و إذا فرض کون فعل بإطالقه مشتمالً على المفسدة من أیّ فاعل صدر لم یجز المادّة ال دخل لها فی ذلک 

ة أو تمکین ییر المکلّف أیضاً و فیه: کون الحکمة فی حرمة تصویر الحیوانات التّشبّه باللّه تعالى فی المصوّریّ

و لیس مجرّد التّصویر مضادّة له تعالى إلّا أن یقصد المصوّر   -و إن ظهر من بعض األخبار -الخالقیّة ییر واضحٍ 

و لو سلّم فأیّ فرقٍ  -المعارضة له فی هذا العمل أو صیرورة الصورة معرضاً للتّقدیس و العبادة فی قباله تعالى

ء؟ و لو سلّم فهذه الحکمة توجد فی المُجسّمات ال فی خالق کلّ شی بین الحیوان و ییره و اللّه تعالى مصوّر و

« ره»النّقوش إذ ما صوّر اللّه تعالى کلّها من قبیل األجسام المشتملة على وسائل الحیاة وقال اإلمام الخمینی 

تعالى و هو الذی أنّ المظنون بل الظّاهر من بعض االخبار: أنّ سرّ التحریم إنّما هو اختصاص المصوّریّة باللّه 

یصوّر ما فی األرحام ... و هو أیضا یناسب المجسّمة کما تشعر به أو تدلّ علیه الرّوایة المرسلة المحکیّة عن لبّ 

 1و فیها: و من صوّر التّصاویر فقد ضادّ اللّه« ره»اللباب للرّاوندی 

جدّاً إذ التشبّه بالباری ال یتحقّق إال بإبداع و من المعلوم أنّ المادة ال دخل لها واضح المنع «: ره»فقول الشیخ 

 ما یشابه ما أبدعه و ال یکون إلّا جسماً قابالً للحیاة و هو الذی یکلّف المصوِّر یوم القیامة بنفخ الرّوح فیه. هذا.

و صیرورة اإلنسان مظهراً لصفات الباری تعالى من دون أن یعجب بنفسه أو یقصد بذلک المعارضة له تعالى 

یحکم به العقل و الشرع، کیف؟! و لو کان مجرّد التشبّه فی التّصویر أو الخالقیّة حراماً لحرمت جمیع  مما

الصناعات و االختراعات البدیعة فی العلم و التَّمدّن و لعلّ کثیراً منها صُنِعت على أَشکال بعض الحیوانات و 

ات و التشدیدات صدرت فی أعصارٍ بقی بعض یقرب إلى الذّهن أنّ هذا القبیل من االخبار مع هذه التعبیر

مراتب العالقات باألصنام و التّصاویر و قبور األموات و االعتقاد بقداستها فی نفوس السّاذجین بل المتوسّطین 

من أفراد المسلمین صدرت بداعی إبعادهم عنها و تطهیرهم من الخصلة الفاسدة المنحرفة الّتی ورثوها من 

 لوبهمأسالفهم و أشرب بها ق

و الزمان و المکان و الجوّ و الشرائط و الحاالت لها نقش و أثر أساسیٌّ فی بعض األحکام کما یظهر للمتتبّع من 

 الرّوایات فذکر بعضها

و روى الصدوق فی کمال الدین بسنده عن محمّد بن جعفر األسدی قال: کان فیما ورد علیّ من الشیخ  -1

صاحب الزمان علیه الساّلم: و أمّا ما سألت عنه من أمر المصلّی و النّار  محمّد بن عثمان فی جواب مسائلی إلى

و الصّورة و السّراج بین یدیه هل تجوز صالته؟ فإنّ النّاس اختلفوا فی ذلک قبلک فإنّه جائز لمن لم یکن من 
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ز ذلک لمَن کان مِن أوالد أوالد عبدة األصنام و النّیران أن یصلّی و النّار و الصّورة و السّراج بین یدیه و ال یجو

 1عَبَدةِ األصنام و النّیران

و فی الفقیه عن عمر بن أذینة عن زرارة عن أبی جعفر علیه الساّلم قال: سألته عن المریض کیف یسجد؟  -2

فقال: على خمرةٍ أو على مروحةٍ أو على سواکٍ یرفع إلیه و هو أفضل من اإلیماء إنّما کره من کره السجود على 

حة من أجل األوثان الّتی کانت تعبد من دون اللّه و إنّا لم نعبد ییر اللّه قطّ فاسجدوا على المروحة و المرو

 2على السّواک و على عود

فی نهایة ابن األثیر: الخمرة هی مقدار ما یَضَعُ الرّجل علیه وجهه فی سجوده من حصیرٍ أو نسیجة خوص و 

 3نحوه من النبات

نقوش بالطّاووس و ییره فالسّجود علیه یشبه أن یسجد الصور المنقوشة فقال علیه لعلّ فی المروحة کانت م

 4السّالم: إنّا لم نسجد و لم نعبد ییر اللّه قطّ فالسجود علیها ال یضرّ و کانت الصور منقوشةً علیها

ما ورثوا من  الی ییر ذلک من االخبار الّتی یستفاد منها انّ المنع عن التّصویر و عن االقتناء کان بلحاظ

اسالفهم من توهّم القداسة للصّور فاذا فرض عدم االحترام و التقدیس فال منع و األمر بالکسر و تغییر الصورة 

 أیضاً کان لدفع ما یمکن أن یقع فی النّسل اآلتی من توهّم القداسة.

 و الحاصل فالمنع فی هذه األخبار موسمیّ بحسب الجوّ الموجود فی تلک األعصار

 کل الحکم بالکراهة ایضاً لصدورها للجوّ المنقضی فی هذا الزّمان فح یش

بنحو التّجسیم أو بنحو أفتى بحرمة التّصویر لذوات األرواح سواء کان « ره»فقد تحصّل أنّ الشیخ االنصاری 

نا فی النقوش و حکم بعدم الخالف فی المجسّم نصّاً و فتوىً و ذکر سبعة أدلّة على حرمة النّقش أیضاً و ناقش

 أدلّته 

و لعلّ االخبار الصادرة مع کون سندها ضعافاً صورت لمناسبة الجوّ الموجود فباااااء الجوّ ینتفی الحکم بالحرمة 

 کما مرّ من الخبرین عن الصّدوق و ییره

ه بما ورد من بعث رسول اللّه صلّى اللّ  -مضافاً إلى ما مرّ من األخبار -و ربّما یستدلّ للحرمة فی المجسّمات

 علیه و آله علیاً علیه السّالم لکسر الصور و هدم القبور:
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ففی خبر ابن القدّاح عن الصادق علیه الساّلم قال: قال علیّ علیه السّالم: بعثنی رسول اللّه صلّى اللّه علیه و  -1

 آله فی هدم القبور و کسر الصّور

الساّلم: بعثنی رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله و فی خبر السّکونی عن الصادق علیه الساّلم: قال علی علیه  -2

 1إلى المدینة فقال صلی اهلل علیه و آله: ال تدع صورةً إلّا محوتها و ال قبراً إلّا سوّیته و ال کلباً إلّا قتلته

على بتقریب أنّ حرمة اإلبقاء دلیل على حرمة اإلیجاد قطعاً و إن لم نلتزم بعکس ذلک فإنّ حرمة اإلبقاء تدلّ 

کون الوجود ذا مفسدة ملزمة و إذا کان کذلک فال محالة حرم اإلیجاد أیضا کما فی األصنام و آالت اللهو و 

 القمار...

و فیه: بعث رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله علیّاً علیه السالم على ما ورد وقع فی عصر کانوا یقدّسون الصور و 

سّمةً إذ لم یعهد عبادة النقوش فی عصرٍ من األعصار و لعلّ القبور أیضاً یعبدونها و الظّاهر أنّ الصّور کانت مج

کانت مما تعبد و تقدّس و الکالب کانت کالباً مضرّة باالجتماع بداهة أنّ کلّ قبر ال یجب هدمه کما أنّ کلّ 

صویر إذا لم یترتّب کلبٍ ال یجب قتله بل جَعَلَ الشارع لبعضها دیةً وح فال داللة للخبرین على حرمة مجرّد التّ

 على وجود الصّور مفسدة

 بعد ذکر الخبرین:« ره»کالم االمام الخمینی 

و الظاهر أنّ الصّور کانت صور الهیاکل و األصنام و من بقایا آثار الکفر و الجاهلیة و ال یبعد أن یکون الکلب فی 

کَلِبٌ( و هو الکلب الّذی عرضه داء الکلب و هو داء یشبه الجنون یعرضه فإذا عقر إنساناً  -الخبر بکسر اللّام  

یه و آله بهدم القبور ألجل تعظیم النّاس إیّاها بنحو العبادة عرضه ذلک الداء ... و لعلّ أمره صلّى اللّه عل

لألصنام و کانوا یسجدون علیها کما فی الخبر من اتّخاذ قبر النّبیّ صلّى اللّه علیه و آله قبلة و مسجداً: فعن 

ه تعالی لعن الیهود قال قال النبیّ صلّى اللّه علیه و آله: ال تتّخذوا قبری قبلةً و ال مسجداً فإنّ اللّ« ره»الصدوق 

و یشهد له بُعد بعث رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله أمیر المؤمنین علیه  2حیث اتّخذوا قبور أنبیائهم مساجد

 3السّالم لهدم القبور و کسر الصّور لکراهة بقائهما

 4کالم صاحب الجواهر فی المسألة

ذوات االرواح بوجوه ثالثة: األوّل: النّصوص الّتی  محصّل کالمه االستدالل على اختصاص الحرمة بالمجسّمة من

تقدّمت فی کتاب الصاّلة، الثّانی: أخبار األمر بالنّفخ، الثالث: مقابلة النّقش للصّورة فی خبر المناهی و أجاب عن 
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یّ عنها ءٍ من هذه االخبار بکون الصّور المنهاألوّل فی مصباح الفقاهة بقوله و فیه: أواّل أنّه ال إشعار فی شی

  1مجسّمةً إلّا فی روایة قرب اإلسناد: تکسر رءوس التّماثیل و تلطخ رءوس التّصاویر

و هی ضعیفة السّند و الوجه فی عدم إشعار ییرها بذلک هو أنّ قطع الرّأس أو تغییره کما یصدق فی الصّور 

بط بالصاّلة فی بیتٍ فیه ال یرتالمجسّمة کذلک یصدق فی ییرها و ثانیا: أنّ الکالم فی عمل الصور و هو 

  2تماثیل بل الصاّلة فی الموارد المکروهة

و یجاب عن الوجه الثانی: بأنّ أخبار الحرمة ال تنحصر فی أخبار األمر بالنفخ إذ هنا أخبار یستفاد منها حرمة 

لغیر الحیوان تصویر الحیوان بنحو اإلطالق و أخبار اُخر یستفاد منها حرمة مطلق التّصویر خرج منها ما کانت 

 فیبقى فیها ما للحیوان بإطالقها.

فی « ره»بما أجاب به السیّد الطّباطبائی  -مضافاً إلى ضعف خبر المناهی سنداً  -و یجاب عن الوجه الثالث

حاشیة المکاسب قال: و فیه مضافاً إلى أنّه جعل النّقش أیضاً حراماً: أنّ ذلک خبر آخر عن النّبیّ صلّى اللّه 

نقله اإلمام علیه السّالم فال مقابلة فی کالم النّبیّ صلّى اللّه علیه و آله و اإلمام علیه الساّلم أراد أن  علیه و آله

 3ینقل اللفظ الصادر عنه صلی اهلل علیه و آله هذا مع أنّه یمکن أن یکون من باب التفنّن فی العبارة

ان معرضاً للعبادة و التقدیس و هذا المالک انّما یمکن أن یقال انّ المالک و الحکمة صیرورة الصور بمرور الزّم

یوجد فی المجسّمات دون النّقوش اذ لم یعهد عبادتها فی عصر من االعصار و إن کانوا یحترمونها نحو احترام 

 فهذا هو الفارق بین الصّور المجسّمة و النّقوش.

 «ره»االستیناس من کالم المحقّق االردبیلیّ 

ن المجسّم و ییره و انّ اخبار جواز االبقاء و ارادةٌ فی ییر المجسّم و انّ جواز بقائه مقتضی کالمه التفصیل بی

 4دلیلٌ علی جواز صنعه و ایجاده و المجسّم من الحیوان حیث الیجوز ایجاده فیحرم ابقاؤه ایضاً 

 و فیه ما فیه قلنا بانتفاء موضوع الحرمة ... 

 حکم األصنام یخالف حکم الصّور

 ملخّصاً: « ره»ل: کالم االمام النّوع االوّ

ال شبهة فی حرمة تصویر األصنام للعبادة أو إلبقاء آثار السّلف الفاجر، من ییر فرقٍ بین المجسّمة و ییرها و ما 

کان بصورة الحیوان أو ییره بنحو المباشرة أو بنحو التّسبیب أو بالشرکة و ال یجوز إبقاؤها و اقتناؤها أیضاً و 
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مذاق الشّارع المقدّس أنّه ال یرضى ببقاء آثار الکفر و الشرک للتّعظیم أو للفخر بها و قد  ذلک لما یعلم من

حملنا األخبار المشتملة على التّهدیدات و التّشدیدات بمناسبة الحکم و الموضوع على هذا القسم من 

 التصویر...

ور فی ذلک المقام جواز المعاوضة علیه و ال ینافی ذلک تجویز بیع الصّنم الّذی انقرض عصر عابدیه، ألنّ المنظ

 بلحاظ حفظ اآلثار العتیقة التاریخیّة ال لحفظ شعار األجداد و احترامه کما فی المقام

األعاجم تعظّمها بعد ما لم یکن  کما ال ینافیه بعض األخبار الواردة فی الوسائد المنقوشة بالنّقوش الّتی کانت

نة کما فی بعض األخبار أو لمجرد التوسّد و االفتراش فإنّ األحکام تختلف الحفظ للتّعظیم بل للتّحقیر و اإلها

 1بالجهات و الحیثیات

ففی روایة عبد اللّه بن المغیرة قال: سمعت الرّضا علیه الساّلم: قال قائل ألبی جعفر علیه السّالم: یجلس الرّجل 

 2إنّا لنمتهنهعلى بساطٍ فیه تماثیل؟ فقال علیه الساّلم: األعاجم تعظّمه و 

و فی روایة أبی بصیر عن الصادق علیه الساّلم قال: سألته عن الوسادة و البساط یکون فیه التماثیل؟ فقال: ال 

 3ء یوطأ فال بأس بهبأس به یکون فی البیت قلت: التماثیل؟ فقال علیه السالم: کل شی

 4فقال علیه السالم: أردتُ أن أُهینهعن أبی الحسن علیه الساّلم و هو على بساطٍ فیه تماثیل فسألوه 

 هل یعتبر فی الحرمة کون الصّورة مُعجبةً؟النوع الثانیّ: 

أنّه لو عمّمنا الحرمة لغیر الحیوان فالظاهر اختصاصها بما إذا کانت الصّورة من « ره»یظهر من الشیخ االنصاری 

حرمة تمثال ما کان مصنوعاً للعباد و إن و فرّع على ذلک عدم مخلوقات اللّه تعالى على هیئة معجبة للناظر 

کانت على هیئة معجبةٍ و کذا عدم حرمة ما لیست بمعجبة من مخلوقات اللّه تعالى کتمثال القصبات و 

 األخشاب

فی الحاشیة: مقتضى ما ذکره أنّه لو خصّصنا بالحیوان أیضاً نقتصر على ما کان « ره»قال السیّد الطباطبائی 

 5لدیدان و الخنافس و الحیّات و ممّا لیس على شکل یریب و مثال عجیبٍ کذلک فال یشمل مثل ا

ال یعتبر اإلعجاب فی موضوع الحرام مع أنّ کل صورةٍ هی معجبةٌ فی بدو النّظر «: ره»و فی حاشیة اإلیروانی 

من نفس الصّورة إلیها و إنّما یزول اإلعجاب شیئاً فشیئاً مع أنّ اإلعجاب الحاصل عند مشاهدة الصّورة إنّما هو 
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لکشفها عن کمال مهارة النّقّاش و لو کانت صورة نملٍ أو دودٍ و لذا ال یحصل ذلک اإلعجاب من مشاهدة ذی 

 1الصورة

 التّحریم ترویج عبادة االصنام و ال دخل لالعجاب و عدمه حکمةاقول: 

 النّوع الثالث: هل یعتبر قصد الحکایة فی حرمة التصویر؟

م بتحقّقه و إن لم یقصد الحکایة؟ فالشیخ اعتبر قصد الحکایة و أوضح ذلک فی مصباح أو یکفی فی ذلک العل

الفقاهة بما ملخّصه: أنّه ال شبهة فی اعتبار قصد حکایة ذی الصورة فی حرمة التصویر، ألنّ المذکور فی 

االتّفاق من ییر قصد الرّوایات النّهی عن التّصویر و التّمثیل و ال یصدق ذلک إذا حصل التّشابه بالمصادفة و 

 الحکایة و هذا نظیر اعتبار قصد الحکایة فی صحة استعمال األلفاظ فی معانیها

ءٍ من المکائن أو آالتها على صورة حیوان فال یکون ذلک حراماً لعدم و علیه فإذا احتاج أحدٌ إلى عمل شی

زّمان فإنّها شبیهةٌ بالطّیور و مع ذلک صدق التّصویر علیه و المثال الصحیح لذلک الطائرات المصنوعة فی هذا ال

ءٍ آخر لم یفعل صانعها فعالً محرماً و ال یتوهّم احدٌ انّ صانع الطّائرة یصوّر صورة الطّیر بل إنّما یرضه صنع شی

 للمصلحة العامّة و کونه على صورة الطیر اتفاقیٌ و صدفةٌ 

عی إلى التّصویر هو االکتساب دون التمثیل بأن و توهّم بعضهم أنّ مراد المصنّف من کالمه هو أن یکون الدا

ء بإزاء ذلک و فیه: أنّه من العجائب لکونه یکون یرض المصوِّر نَظَر الناس إلى الصُّور و التماثیل و إعطاء شی

 2علیه؟!« ره»یریباً من المصنّف على أنّه من أوضح أفراد التّصویر المحرّم فکیف یحمل کالم الشیخ 

 على کالم المصنّف بقوله: « ره»تعلیق المحقّق اإلیروانی 

اعتبار القصد لعنوان التّصویر فی وقوعه على صفة المعصیة فذلک ممّا ال إشکال فیه فإنّ « ره»إن أراد الشیخ 

ه حصول عنوان الحرام قهراً لیس بمعصیةٍ و إن تعلّق القصد بذات الحرام کما إذا قصده بعنوان أنّه ماء فظهر أنّ

 خمرٌ.

و إن أراد اعتبار ما یزید على ذلک کما هو ظاهر العبارة بأن یکون الغرض من التّصویر حکایة ذی الصّورة و 

 3انتقال النّاظر إلى الصّورة إلى ذیها فذاک ممّا ال دلیل علیه بل إطالقات األدلّة تردّه

 على کالم الشیخ:« ره»تعلیق السیّد الطباطبائی 
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ی عدم الحرمة عدم قصد الحکایة و لو کان عالماً بأنّه یصیر على شکل الحیوان و الزمه ظاهره أنّ المناط ف

جواز ذلک مع عدم قضاء الحاجة أیضاً و هو مشکل إذ مع العلم بأنّ هذا الموجود صورة الحیوان یکون الفعل 

 األمر عدم کونه یرضاً له ...حراماً و إن لم یکن یرضه الحکایة و السّرّ أنّ القصد القهریّ حاصلٌ مع العلم یایة 

 «:ره»اقول فی توضیح الفرق بین تعلیق االیروانی و السّید الطباطبائی 

أراد أنّ التّصویر و التّمثیل من العناوین االعتباریة المتقوّمة بالقصد نظیر عنوان التّعظیم و « ره»هل المصنّف 

هی یتوقّف على إتیان العمل بقصد العنوان المنهیّ عنه عناوین العقود و اإلیقاعات أو أراد أنّ وقوعه عصیاناً للنّ

؟ کلّ منهما محتمل و إن کان األقوى هو الثانی و کیف کان فالعنوانان «ره»کما فی کالم المُحقّق اإلیروانی 

 ءٍ آخر نظیر الفوقیّة و التّحتیّةء بإضافته إلى شی)تصویر و التمثیل( من العناوین اإلضافیّة المنتزعة من شی

« ره»فیقال: هذه صورة ذاک أو تمثاله و قد عَبَّرَ الشّیخ عن هذا المعنى بقصد الحکایة و التمثیل و اإلیروانی 

حیث سلّم اعتبار قصد عنوان التّصویر فی حرمته فال محالة یرجع کالمه إلى کالم الشیخ فی اعتبار قصد 

اعتبار قصد العنوان الحرام بل یکفی فی الحرمة و عدم « ره»الحکایة و لکن الظّاهر من کالم السیّد الطباطبائی 

وقوع العمل معصیةً قصد ذات العمل مع العلم بانطباق العنوان علیه قهراً و ال یعتبر قصد العنوان و إن کان 

 یحصل تبعاً مع العلم

 «ره»فظهر الفرق بین الکالمی السیّد و االیروانی 

 ء او یکفی تصویر المُعظَم؟النوع الرّابع هل المحرّم تصویر مجموع االجزا

على القول بحرمة تصویر الحیوان کما هو المشهور فهل المحرّم تصویر مجموع الحیوان الملتئم من جمیع 

األجزاء بحیث یکون الحرام الفعل التدریجیّ المتعلّق بجمیع األجزاء و یکون المصوِّر من أوّل اشتغاله بفعل 

ر الملتئم من معظم األجزاء فال یقدح فی الحرمة نقص بعض األجزاء کما التّصویر مشتغالً بفعل الحرام أو تصوی

اختیاره أو إیجاد الهیئة اإلجتماعیّة لألجزاء أو تصویر األعمّ من مجموع األجزاء و من « ره»یظهر من الشیخ 

 له؟احتما« ره»کل جزءٍ جزءٍ فیکون تصویر کل جزءٍ من الحیوان محرماً نفسیاً کما یظهر من اإلیروانی 

 فی المسألة وجوهٌ 

بعد اإلشارة إلى الهیئة االجتماعیة: و الفرق بین هذا و بین اختصاص الحرمة بالمجموع « ره»قال اإلیروانی 

یظهر فیما إذا بدأ بالتّصویر واحد و تمّمه آخر فعلى االختصاص بالمجموع لم یفعل واحد منهما حراماً و على 

 1األخیر منهما هو الفاعل للمُحرّم لتحصّل الهیئة االجتماعیّة بفعلهاالختصاص بالهیئة االجتماعیّة کان 

و بعبارة اخری: هل المحرّم هو فعل التّصویر بما أنّه فعل مرکّب تدریجیّ الحصول أو إیجاد الصورة بما أنّه أمر 

حقّق آخر جزءٍ من بسیط متّحد مع وجودها و یکون الفعل التّدریجیّ الخارجیّ محققاً و محصاّلً له و یتحقّق بت
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الفعل؟ فعلى األوّل یکون حرمة الفعل التّدریجیّ المرکّب حرمة نفسیّة و على الثّانی حرمة مقدّمیّة و یترتّب 

 الفوائد على هذین االحتمالین.

و علیه یکون هو المحرّم عنوان التّصویر بما انّه فعل تدریجیٌّ مرکب حسب ترکّب ذی الصّورة «: ره»نظر الشیخ 

 لفعل محرماً نفسیاً و االشتغال به اشتغاالً بفعلٍ محرمٍ و لو بداله فی اتمامه و لم یتمکّن فی اتمامهنفس ا

بانّ  الظّاهر من حرمة تصویر الصّورة و تمثیل المثال «: ره»اشکل علی الشیخ « ره»لکن اإلمام الخمینی  

ها أو منعه مانعٌ لم یفعل الحرام و إن کان حرمة االشتغال بها إذا انتهى إلى تحقق الصورة فلو بدا له فلم یتمّ

متجریاً على المولى و بالجملة لیس المحرّم تصویر االجزاء ألنّ الحکم متعلّق بعنوان تصویر الصّورة و تصویر 

بعض األعضاء و لو بقصد اإلتمام لیس تصویر الصورة بل الحکم متعلّق بالتصویر المنطبق علی تمام االعضاء الی 

 1ة و الحاصل أنّ المحرّم هو العنوان الّذی ال ینطبق إلّا على تمام األجزاءحصول الصّور

 حکم التّصویر الحاصل بالشّرکة

 النوع الخامس:

أن یوجد  إمّاأن یحصل العمل منهما بنحو التعاون من أوّل العمل إلى آخره و  فإمّالو حصل التصویر بالشّرکة 

أن  إمّاأحدُهما جمیع أجزاء الصورة متفرقاتٍ ثم یجمعها اآلخر و یضمّ بعضها إلى بعض فتحصل الصّورة بفعله و 

 یوجد أحدهما بعض الصّورة بقصد الصورة أو بقصد آخر و بقصد اإلتمام أو بدون قصده فأتمّها اآلخر 

ل بین األقسام؟ و ربما یبتنی الحکم فیها على أنّ ءٌ منها أو یفصّفهل یحرم جمیع هذه األقسام أو ال یحرم شی

 المحرّم هل هو عنوان التّصویر بما أنّه عمل مرکّبٌ تدریجیّ الحصول أو إیجاد الصّورة بما أنّه عمل آنیّ بسیطٌ؟

فی حاشیة: لو اشترک اثنان أو أزید فی عمل صورة کان محرماً و « ره»ملخّص الکالم السیّد الطباطبائی 

منهما على ما فعله لصدق التصویر المحرّم و دعوى أنّ الصّادر من کل منهما لیس إلّا البعض و قد  یعاقب کلّ

مرّ أنّ بعض الصّورة لیس بمحرّم مدفوعةٌ بأنّ ذلک فیما لم یکن فی ضمن الکلّ و إلّا فمع حصول الکلّ یکون 

اءً على الوجه اآلخر أیضاً یکون الکلّ حراماً کل جزءٍ منه محرّماً بناءً على کون المحرّم نفس الفعل المرکّب و بن

 مقدمیاً 

إنّ قوله علیه الساّلم: من صوّر صورةً أو مثّل مثاالً أو نحو ذلک ال یشمل إلّا األشخاص و المفروض فإن قلت: 

 أنّ کل شخصٍ لم یصدر منه الصّورة بل بعضها.

علین و فی المفروض شخص الفاعل مجموع قلت: نمنع أنّ المراد األشخاص الخارجیّة بل المراد أشخاص الفا

االثنین فهما فاعل واحد و مصوّر واحدٌ و ذلک کما فی قوله علیه الساّلم: من قتل نفساً فإنّ المراد منه 
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أشخاص القاتلین فیشمل ما إذا کان القتل باالشتراک فإنّ الشریکین قاتلٌ واحدٌ و دعوى عدم شمول اللّفظ و 

 ردودةٌ إنّما هو من جهة المناط م

ال یقال: فعلى هذا یلزم استعمال اللّفظ فی معنیین ألنّا نقول: المراد کل شخص فعل کذا و الفاعل یصدق على 

بمعنى أنّ االثنین فاعل واحد فال یکون مستعمالً فی الوحدات و « اشتراک معنوی»االثنین و الواحد 

 1االثنینات...

و استشکل علیه بانّه لو اشترک اثنان أو « ره»السیّد الطباطبائی ناظراً إلى کالم « ره»تعرّض اإلمام الخمینی 

أزید فی عمل صورةٍ فالظّاهر قصور األدلّة عن إثبات الحرمة لفعل کل من الفاعلین أو أزید بعد عدم صدق 

 عنوان

وع الصّورة من صوّر صورةً أو مثّل مثاالً على واحدٍ منهما بالریب ضرورة أنّ التّمثال و الصّورة عبارة عن مجم

الخارجیّة و األجزاء ال تکون تمثاالً لحیوان و ال صورةً له من ییر فرقٍ بین اشتغالهما بتصویره من األوّل إلى 

اآلخر أو تصویر أحدهما نصفه و اآلخر نصفه اآلخر أو عمل واحد منهما تمام األجزاء و رکّب اآلخر بینها فإنّ 

 صورةً کون صدور الصّورة أی هذا الموجود الخارجی من فاعل ...الظّاهر من قوله علیه السالم: مَن صوَّر 

و اإلنصاف عدم نهوض األدلّة إلثبات الحکم و إن کان االحتیاط فی الدّین یقتضی االجتناب عنه و لو 

باالشتراک لذهاب بعض األساطین إلى حرمته و مظنونیّة تحقّق المناط و عدم رِضى اللّه تعالى بکون 

 2مشابهاً هلل تعالی فی مصوّریّته و احتمال مساعدة العرف للتّعدّی و إلغاء الخصوصیةالشخصین أیضاً 

و المتفاهم من االدلّة کون وجود الکلّ ذا مفسدة ملزمة و مبغوضاً للشّارع « ره»الحقّ مع السّید الطباطبائی 

العبادة و آالة اللّهو و القمار و  فیحرم إیجاده بأیّ نحوٍ کان نظیر حرمة القتل و اتالف مال الغیر و ایجاد هیاکل

 نحو ذلک

و لو سلّم عدم حرمة فعل من أوجد الجزء بعنوان التّصویر بما أنّه فعلٌ تدریجیّ مرکّب فال أقلّ من حرمته 

بعنوان التّعاون على اإلثم کیف؟ و المتعارف فی إیجاد التّصاویر و التّماثیل وقوعه بنحو المشارکة و التّعاون فلو 

هذا حراماً صار هذا طریقاً و وسیلةً إلى ارتکاب المحرّمات بنحو الشّرکة فراراً عن وقوع الحرام و هذا لم یکن 

 أمرٌ ال یقبله ذوق من اطّلع على مذاق الشّارع المقدّس و کالم السّید الطباطبائی جیّدٌ هنا

 حکم إیجاد الصّورة بالتسبیب

 اسب: فی حاشیة المک« ره»الفرع السّادس: قال السیّد 
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الظاهر أنّه ال فرق فی التّصویر بین المباشرة و التّسبیب ألنّ قوله علیه السّالم: من صوّر صورةً و نحوه أعمّ من 

األمرین و إن کانت األفعال ظاهرةً فی المباشرة إلّا أنّه یمکن استفادة التّعمیم من القرینة کما فی قوله علیه 

ن قَتل نفساً و هی )قرینة(  فی مثل المقام مالحظة مناط الحکم و الظّاهر السالم: مَن أَتلف مال الغیر، قوله: مَ

أنّ هذه االستفادة مختصّة باألفعال المتعدّیة دون اللّازمة ألنّ معنى قوله: من قتل او تلف مثالً اوجد القتل، 

نّ المراد من قام االتالف فیمکن أن یراد به األعمّ من المباشره و التسبیب  بخالف قوله: من جلس أو ذهب إل

به الجلوس أو الذّهاب فال یقبل أن یکون أعمّ إذ جلوس الغیر قائم بذلک الغیر بخالف القتل الصادر منه فإنه 

 1یمکن نسبته إلى السّبب

 و فیه: انّ فی الجلوس و الذّهاب ایضاً یمکن تصوّر االکراه و التّسبیب و المباشرة و ... 

ی االستشکال علی السّید بان التّصویر مخصوص بالمباشرة و ال یشمل التّصویر ف« ره»و کالم اإلمام الخمینی 

  2السّببی ییر صحیح ایضاً 

النّ المالک فی الحرمة صحّة اسناد الفعل عرفاً بحیث یشمله اطالق الدّلیل عند العرف فی الحرمة صحّة اسناد 

بحسب العقل الفلسفیّ فاذا کان المباشر الفعل عرفاً بحیث یشمله اطالق الدّلیل عندالعرف و ان لم یصحّ 

مکرَهاً او ضعیفاً مسلوب االختیار عرفاً بحیث یشمله اطالق الدّلیل عندالعرف و ان لم یصحّ بحسب العقل 

الفلسفیّ فاذا کان المباشر مکرَهاً او ضعیفاً مسلوب االختیار عرفاً یسند الفعل قهراً إلى المکرِه و السّبب و لو 

المناط قرینة عامّة  تحقّق المناط المستنبط أو المصرّح به فی أخبار المسئلة فیکون تحقق من جهة إحرازهم

 على وجود الحکم مع التسبیب أیضاً.

ال فرق فی حرمة التّصویر بین المباشرة و التّسبیب بل أنّ «: ره»حیث قال «  ره»و الحق مع السّید الخوئی 

ین المباشرة و التّسبیب فی إیجاد المُحَرّمات فح ال نحتاج فی استفادة نفس األدلّة األوّلیّة تقتضی عدم الفرق ب

فال فرق بین التّسبیب و « ره»التعمیم إلى القرینة و مالحظة المناط کما فی حاشیة السیّد الطباطبائی 

 3المباشرة

 هل یجب منع ییر المکلّف اذا باشر التّصویر؟

قسمین: قسمٍ مثل قتل النّفوس و هتک اعراض المسلمین و تقویة  الفرع السّابع: تقسیم  االفعال المحرّمة على

اهل الکفر و الشّرک و تسلیطهم علی المسلمین فهذا القسم یکون وجودها مبغوضاً من ایّ فاعل صدر حتّی 

 من البهائم فیجب دفعها تحققاً بل یجب االحتیاط ایضاً فی موارد الشّکّ تحفّظاً من وقوعها عن جهلٍ

یعلم بحرمة صدورها من جامع شرائط التّکلیف من البلوغ و العقل و القدرة و لم یحرز االهتمام و قسم منها 

 اکثر من هذا بخالف القسم االوّل
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فالقسم الثانی ال دلیل على وجوب المنع و الرّدع عنها بالنسبة إلى ییر جامع شرائط التّکلیف و یجری فی 

لى المکلّفین نعم یجب فیها إرشاد الجاهل بالحکم و نهی من یرتکبها موارد الشّکّ فیها أیضاً البراءة بالنسبة إ

 عصیاناً 

و حرمة التّصویر لم تثبت کونها من القسم االوّل فال یجب ردع ییر المکلّف عنه بل یمکن القول بجواز تمکینه 

 منه و تحصیل المقدّمات له إلّا أن یوجب استناد الفعل عرفاً إلى الممکّن له

عدم جواز تمکین المکلّف الغافل أو الجاهل بالموضوع و إن لم یتنجّز التّکلیف بالنّسبة إلیه لثبوت نعم الظّاهر 

 1الحرمة فی حقّه فیکون تمکینه منه تمکیناً من إیجاد ما هو محرّم فی حقّه واقعاً 

 حکم الصّورة المسّماة عندنا بالعکس

ن أنحاء إیجاد الصّورة من النقش بالتّخطیط و بالحکّ و فی الحاشیة: ال فرق بی« ره»الفرع الثّامن: قال السیّد 

 2بغیر ذلک فیشمل العکس المتداول فی زماننا فإنّه أیضاً التّصویر

فی المصباح: الظاهر من األدلّة هو النّهی عن إیجاد الصّورة کما أنّ النّهی عن سائر « ره»لکن السّید الخوئی 

علیه فال فرق فی حرمة التّصویر بین أن یکون بالید أو بالطّبع أو المُحرّمات نهیٌ عن إیجادها فی الخارج و 

 بالصّیایة أو بالنّسج و سواء کان ذلک دفعیّاً باآللة الطّابعة أو تدریجیّاً 

و على هذا المنهج فال یحرم أخذ العکس المتعارف فی زماننا لعدم کونه إیجاداً للصورة المحرّمة و إنما هو أخذ 

بواسطة الدّواء فإنّ اإلنسان إذا وقف فی مقابل المکینة العکّاسة کان حائال بینها و بین النور الظّلّ و إبقاء له 

 فیقع ظلّه على المکینة و یثبت فیها ألجل الدّواء فیکون صورةً لذی ظلٍّ و أین هذا من التّصویر المحرّم؟

لتثبت فیها األظالل و الصّور  ءٍ من األدویة على الجدران أو االجسام الصیقلیّةو هذا من قبیل وضع شی

المجسّمة فهل یتوهّم أحدٌ حرمته من جهة حرمة التّصویر؟! و إلّا لزمه القول بحرمة النّظر إلى المرآة إذ ال فرق 

 3فی حرمة التّصویر بین بقاء الصورة مدّة قلیلةً أو طویلةً 

ی جمیع اقسامه ال نری وجهاً الستثناء العکس فیه ما فیه: النّه بعد ما عمّم اواّلً التّصویر المحرّم بالنّسبة ال

المتعارف منها إذ یصدق علیه الصّورة و على فاعله المصوّر بال إشکال و قد حصل بمباشرة العکّاس و استخدام 

 «.ره»قال السّید الخوئی اآللة و أبقیت بالدّواء کما

ضی عدم صدق التّصویر بل نحن نقول نقل و عدم توهّم أحدٍ حرمة ذلک أو حرمة المواجهة للمرآة مثالً ال یقت 

ذلک من جهة انصراف التّصویر المحرّم الی ما کان فی مقام المعارضة و المضادّة هلل تعالی امر فی معرض 
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التقدیس و العبادة، و لیست العکوس المتعارفة أو الصّور المنعکسة فی المرآة أو األشجار من هذا القبیل فالبدّ 

 «ره»ذا االنصراف و عدم تحقق مناط الحرمة ال ما قاله السّید الخوئی لنا من التّوجه علی ه

 تصویر الحیوان الخیالیّ 

 الفرع التاسع:

بناءً على اختصاص الحرمة بالحیوان فالظّاهر عدم الفرق بین کونه موجوداً فی الخارج أو موجوداً خیالیاً 

و التّجسیم إلطالق األدلّة و شمول اخبار األمر بالنّفخ کالعنقاء مثالً أو فرس ذی أجنحةٍ و ال سیّما إذا کانت بنح

 و نحوها و انصرافه إلى الحیوان الخارجیّ انصراف بدویّ فال یضرّ 

 و الجنّ  حکم تصویر الملک

الفرع العاشر: على تقدیر القول بحرمة التصویر و اختصاصها بتصویر الحیوان فهل یعمّ الجنّ و الملک أیضاً أم 

 ال؟!

 فی حاشیة المکاسب:  « ره»قال السیّد 

ما ملخّصه بتوضیح منّا: ههنا قوالن: فعن بعض األساطین فی شرحه على القواعد و کذا فی الجواهر حیث قال: 

الظّاهر إلحاق الملک و الجنّ بذلک و قیل بعدم االلحاق و مبنى المسألة شمول العمومات و کون الدّلیل 

 1حة ابن مسلم: ال بأس ما لم یکن شیئاً من الحیوانالمرخّص مختلفاً فإنّ فی صحی

 : و صنعة صنوف التصاویر ما لم یکن مثل الروحانی2و فی خبر تحف العقول 

 فمقتضی األولى عدم  الحرمة بناء على عدم کونهما حیواناً و مقتضى الثّانی المنع لصدق الرّوحانی علیهما

فهوم روایة تحف العقول حرمة تصویرهما النّ الخبرین مقتضی منطوق الصحیحة جواز تصویرهما و مقتضی م

فی مقام التحدید فال بدّ من اعتبار المفهوم فیهما فیتعارض مفهوم الخبر و منطوق الصّحیحة فی الجنّ و 

الملک و لکن األقوى تقدیم المنطوق ألنّ مقتضى التحدید وجود أصل المفهوم و أمّا کونه عاماً فال فإنّه یکفی 

 س فی الرّوحانی فی الجملة.ثبوت البأ

 و لکنّ اإلنصاف أنه لو کان فی مقام تحدید التصاویر من حیث الجواز و المنع فال بدّ من کون المفهوم عاماً

فاألولى فی مقام التّقدیم ان یقال: إنّ الصّحیحة أقوى سنداً فال بدّ من ترجیحها مع أنّه على فرض التّکافؤ 

 از أیضاً.فالحکم التّخییر و الزمه الجو
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 لکن یمکن تقویة المنع لوجهین:

أحدهما: أنّ المتعارف من تصویر الجنّ و الملک ما هو بشکل واحد من الحیوانات فیحرم من هذه الجهة بناءً 

  على عدم اعتبار قصد کونه حیواناً مع فرض العلم بکونه صورة له

الحیّ ال العرفیّ( أو دعوى أنه مثال لمطلق ذی الثانی: دعوى أنّ المراد من الحیوان المعنى اللّغوی )مطلق 

الرّوح و ال یبعد الحکم بظهور إحدى الدّعویین فاألقوى الحکم بالحرمة خصوصاً إذا کان على الوجه المتعارف 

 1اآلن

 فهو أفتى بالحرمة نهایةً.

  أیضاً قطع بعدم الجواز فقال:« ره»و السیّد الخوئی 

معروف فی مصطلح أهل المعقول من کونه جسماً حسّاسّاً متحرکاً باإلرادة و المراد من الحیوان هنا ما هو ال

هذا المفهوم یصدق على کلّ مادّة ذات روح سواءٌ کانت من عالم العناصر أم من عالم آخر فوقه و علیه فال 

 قصور فی شمول صحیحة محمد بن مسلم للملک و الجنّ و الشّیطان فیحکم بحرمة تصویرهم.

ملک من عالم المجرّدات فلیس له مادّة کما فی ألسنة الفالسفة دعوى جزافیّة فإنّه مع الخدشة و دعوى أن ال

فی « ره»فی أدلّة القول بعالم المجردات ما سوى اللّه إنّه مخالف لظاهر الشّرع و من هنا حکم المجلسی 

من الحیوان فالالزم هو القول اعتقاداته بکفر من أنکر جسمیّة الملک و إن أبیت إلّا إرادة المفهوم العرفیّ 

بانصرافه عن اإلنسان أیضاً کانصرافه عن الجنّ و الملک و لذا قلنا: إنّ العمومات الدالّة على حرمة الصّالة فی 

أجزاء ما ال یؤکل لحمه منصرفةٌ عن اإلنسان قطعاً مع أنّه لم یقل أحد هنا باالنصراف و یمکن استفادة الحرمة 

قدمة بدعوى أنّ الظاهر من قوله علیه السالم: و اللّه ما هی تماثیل الرّجال و النّساء و من صحیحة البقباق المت

لکنّها الشّجر و شبهه ... هو المقابلة بین ذی الرّوح و ییره من حیث جواز التّصویر و عدمه و ذکر األمور 

 2المذکورة فیها إنّما هو من باب المثال

اللّه تعالى ال یمکن قبوله بعد داللة البراهین المذکورة علی وجودها  فی وجود المجرّدات سوى « ره»خدشته  

نعم المجرّدات لها مراتب و من مراتبها ماله تجرّد برزخیّ فیکون جسماً ذا أبعادٍ ثالثة و مع ذلک ال یکون من 

کون الملک جسماً ذا عالم المادّة و الطّبیعة نظیر ما یشاهده اإلنسان فی عالم الرّؤیا. و الملک من هذا القبیل ف

 أجنحة ال ینافی عدم کونه من عالم المادّة و الطّبیعة و تحقیق المسألة یطلب من محلّه

 و کیف کان فقد ظهر من السیّد و الخوئی رحمهما اهلل تعالی تقویة الحرمة فی المقام
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الشیطان بالصورة اختار عدم الحرمة فقال: هل تلحق صورة الملک و الجنّ و « ره»و لکن اإلمام الخمینی 

الحیوانیّة أوال؟ لکون مثل الجنّ و الشّیطان و الملک ممّا تکون کیفیّة إیجادها بغیر الصورة و التخلیق 

 التدریجیین و بغیر التّسویة و النّفخ بل بدعیّة دفعیّة سواء قیل بکونها مجرّدة أم ال فخارج من مساق االخبار

موع االخبار أنّ وجه التّحریم هو التّشبّه بالخالق فی المصوریّة و مضافا إلى أنّ المظنون بل الظّاهر من مج

 التّصویر الخیالیّ من المذکورات لیس تشبّهاً به تعالى ألنّه لم یصوّرها کذلک حتّى یکون التّصویر تشبّهاً به

لمناط منها فاألقوى عدم الحرمة و إن کان االحتیاط ال ینبغی أن یترک الحتمال إطالق بعض األخبار أو فهم ا

 1أو إلغاء الخصوصیة أو کون المراد من الحیوان مطلق ذی الرّوح و لو لمناسبات أو ییر ذلک

و لکن الحقّ على فرض القول بحرمة التّصویر لکلّ ما له شرف الحیاة فالظّاهر أنّ الملک و أمثاله من أظهر 

دّیة ملقاة عند العرف مضافا إلى أنّ مصادیق هذا الموضوع و خصوصیة وقوع الحیاة فیه بعد التطوّرات الما

 الظّاهر کون الجنّ أیضاً مثل الحیوانات یایة األمر کون مادته ألطف منها

و انصراف أخبار األمر بالنفخ إلى خصوص ما کان تصویره بنحو التّکوین التّدریجیّ ممنوعٌ بعد اشتراکهما فی 

 کمال الحیاة و النفخ کنایة عن إعطاء الحیاة

الحکمة فی المنع احتمال صیرورتها معرضاً للعبادة و التّقدیس فصوّر الرّوحانیّین أقرب إلى هذه و لو کانت 

المعرضیّة و قد کان کثیر من االعراب عندهم هیاکل للمالئکة و القدیسین و إطالقات حرمة التّصویر تشمل 

 لصورهم

 الحرمة ثابتةً فیها بطریق أولى...فاألقوى إلحاق الجنّ و الملک و الشّیطان بالحیوان لو لم نقل بکون 

 حکم اقتناء الصّور و المعاملة علیها

 الفرع الحادى عشر: 

على فرض حرمة التّصویر الحیوان فهل یجوز اقتناء الصّورة بعد ما وجدت نسیاناً أو عصیاناً أو یکون وزانها وزان 

 محوها و إفناؤها؟ فی المسئلة قوالن:األصنام و آالت اللّهو و القمار ممّا ال یجوز إبقاءها بل یجب 

ال یخفى أن الحکمة فی الحرمة إن کانت هی المعارضة و المضادّة فی مقام العمل للّه تعالى کما هو الظاهر من 

و أعجبها فیکون عمل المصوّر مضادّة له  2بعض األخبار من جهة أن تصویر الحیوانات من أدقّ أفعال اللّه تعالى

فی المصوّریة و لذا یؤمر یوم القیامة تعجیزاً بالنّفخ فیها فال محالة یکون المبغوض للّه نفس الفعل بما أنّه صادر 

 عن الفاعل و أمّا بعد صدوره فال دلیل على مبغوضیة نتیجة العمل الحاصلة منه
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باالعتبار فقط فباإلضافة إلى  لوجود أیضاً حراماً التحادهما ذاتاً و اختالفهماال یقال: إذا کان اإلیجاد حراماً کان ا

 الفاعل یسمى إیجاداً و باإلضافة إلى القابل وجوداً له

فإنّه یقال: نعم و لکن المتّحد مع اإلیجاد حدوث الوجود ال بقاؤه فیمکن أن ال یحرم البقاء لعدم ترتّب المفسدة 

حرمة عمل الزّنا و حرمة إیجاد الولد من الزّنا و لکن ال یترتّب علیها حرمة بقاء ولد علیه فیکون المقام نظیر 

 الزّنا بل یجب حفظه و یحرم إتالفه

و إن کانت الحکمة فی الحرمة احتمال صیرورة الصّورة و لو بمرور الزّمان معرضاً للتّقدیس و العبادة کما کان 

ارع للتّصویر بداعی قلع مادّة األصنام و األوثان من صفحة عالم کذلک فی األعصار السّالفة فکان تحریم الشّ

 الوجود، فال محالة یکون المحرّم وجود الصّورة حدوثاً و بقاءً 

و الحاصل فبحسب مقام الثّبوت فی المسألة احتماالن و لو فرض عدم إحراز ما هی الحکمة و عدم داللة أخبار 

 ى األصل فی المسألة اإلباحةالباب أیضاً على أحد االحتمالین کان مقتض

ثم على فرض جواز اقتنائها و صیرورتها مریوباً  فیها من جهة إمکان التّزیّن بها أو االنتفاع بها فی مرحلة 

التّعلیم و التّعلّم أو نحو ذلک فال محالة تصیر ماالً فیجوز المعاملة علیها أیضاً و یشملها عمومات أدلّة البیع و 

ذا قیل بحرمة إبقائها شرعاً و وجوب محوها إلسقاط الشّارع مالیّتها على هذا الفرض و نحوه ... بخالف ما إ

 یشملها قوله صلی اهلل علیه و آله: إنّ اللّه إذا حرّم شیئاً حرّم ثمنه و ییره من االخبار الواردة فی هذا المجال.

 1 البرهان لیست المالزمة بین حرمة التّصویر و حرمة االبقاء و هو الظّاهر من مجمع

انّ فی المقام قرینةً على کون المبغوض نفس اإلیجاد المصدریّ فال دلیل على حرمة «: ره»و االمام الخمینی 

 اإلبقاء و إن کانت الصّورة مجسمةً بل یشملها إطالق روایات جواز اإلبقاء 

فبیعها جائزٌ  3از النظر إلیهاو فی حاشیة اإلرشاد بجو 2و اعترف بعدم الحرمة المحقّقُ الثّانی فی جامع المقاصد

 فبیعها جائزٌ و ییر الحقٍ 4و ییر الحق بآالت اللّهو و القمار و أوانی النقدین ...

قالوا بحرمة بیع التماثیل و  7و ابن ادریس فی السّرائر 6و شیخ الطّائفة فی النّهایة 5و لکن المفید فی المقنعة

 قائل بحرمة بیعها و ثمنها و ابقاؤها ... 1الح حلبی فی المراسمو ابوالصّ 8ابتیاعها و ایضاً سلّار فی المراسم
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 ما یمکن ان یستدلّ به لحرمة اقتناء الصّور المستلزم ال محالة منه لمعاملة علیها:

االوّل: انّ النّهی و ان تعلّق بایجاد التّصویر لکن قد تقرّر فی محلّه أنّ اإلیجاد و الوجود متّحدان ذاتاً و مختلفان 

باالعتبار فح ما هو المنهیّ عنه و المبغوض للمولى حقیقةً هو وجود الصورة ابتداءً و استدامةً و هو المشتمل 

 على المفسدة ال محالة و التّفاهم العرفیّ أیضاً یشهد بذلک

ه السابقة: قال سألت الصادق علیه السّالم عن تماثیل الشّجر و القمر فقال علی الثانی: صحیحة محمد بن مسلم

 2السّالم: ال بأس ما لم یکن شیئاً من الحیوان

انّ السّؤال یقع یالباً عما یکون مورداً لالبتالء السائل و أمثاله و فی المقام «: ره»تقریب االستدالل عند الشیخ 

الصور عمل تخصّصی یختصّ بالنقاشین و یبعد سؤال السائل عن  هو اقتناء الصور و التّصرّفات فیها إذ عمل

الخارج عن ابتالء نفسه و أمثاله. بعبارة اخری إنّ مورد السؤال لیس هو عمل التّصویر بما أنّه فعل  العمل

المصوّر بل عنوان التماثیل و هی ظاهرة فی التماثیل الموجودة فی الخارج فیجب أن یحمل السؤال على 

 ع و الشّراء و سائر التصرفات ...األفعال المناسبة لها بعد ما وجدت من قبیل االقتناء و التزیّن بها و البی

: إنما حرّم اللّه الصناعة التی حرام هی کلّها التی 3األمر الثالث: ما تقدم من الحصر فی روایة تحف العقول 

 ء منها الفساد محضاً نظیر البرابط و المزامیر ... و ما یکون منه و فیه الفساد محضاً ... یجی

وّل: أنّ المفروض حرمة التّصویر لذوات األرواح و المستفاد من الحصر المذکور و االستدالل بالرّوایة بوجهین: األ

فی الخبر أنّه ال یحرم من الصّناعات إلّا ما یکون فیه الفساد محضاً ... و الزم ذلک حرمة اقتناء الصّورة و االنتفاع 

 ضاً.بها و المعاملة علیها إذ لو لم تکن هذه محرّمة لم یصدق أنّ فیها الفساد مح

 الثانى: التّصریح فی الخبر بقوله: ... فحرام ... جمیع التّقلب فیه من جمیع وجوه الحرکات 

األمر الرابع: النّبوی المرویّ بسند معتبر عن السّکونی عن الصادق علیه الساّلم قال أمیر المؤمنین علیه الساّلم: 

ال تدع صورةً إلّا محوتها و ال قبراً إلّا سوّیته و ال کلباً بعثنی رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله إلى المدینة فقال: 

 4إلّا قتلته

 سبق انّ الکلب محمول علی الکلب الذی فیه داء الکلب و القبر یحمل علی القبور الّتی کانت تعبد وتقدّس

اهلل صلی اهلل و فی روایة ابن القدّاح عن الصادق علیه السالم: قال امیر المومنین علیه السالم: بعثنی رسول 

 1علیه وآله فی هدم القبور و کسر الصور
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 2األمر الخامس: روایة علی بن جعفر عن أخیه علیه الساّلم

سأل عن التماثیل فقال: ال یصلح أن یلعب بها و االستدالل بالخبر متوقف على أمور ثالثة: االوّل: أن یراد 

بها فی استعمال الشّطرنج و لعلّ لفظ اللّعب یشهد بإرادة بالتّماثیل فیها مطلق الصّور ال التّماثیل الّتی یلعب 

ذلک الثانی: ظهور ال یصلح فی الحرمة الثالث: عدم خصوصیة اللّعب و أنّ حرمة اللّعب تدلّ على حرمة جمیع 

 التّقلّبات و التّصرّفات حتّى االقتناء

یَعْمَلُونَ لَهُ ما یَشاءُ  تفسیر قوله تعالى:األمر السّادس: موثقة أبی العباس البقباق عن الصادق علیه السّالم فی 

بدعوى أنّ الظاهر منها أنّ اإلمام علیه السالم أنکر مشیّة سلیمان علیه السالم للصّور  3مِنْ مَحارِیبَ وَ تَماثِیلَ 

المعمولة ال عمل الصّور فقط و أنّ عدم مشیّته لها یکشف عن حرمتها و کونها منکرةً و کالهما قابالن 

 شةللمناق

 4األمر السابع: مفهوم صحیحة زرارة فی الوسائل

و االستدالل به على حرمة االقتناء مطلقاً مبنی على عدم خصوصیّة للبیت الذی یصلّى فیه یالباً و کون البأس 

 ظاهراً فی الحرمة و کالهما قابالن للمناقشة

 5األمر الثامن: روایة المثنى

 فی البیوتعن علی علیه الساّلم: کان یکره الصورة  

 و االستدالل مبنیّ على عدم خصوصیّة للبیت و کون الکراهة ظاهرة فی الحُرمة  و کالهما قابالن للمناقشة.

 6و لم یکن علیّاً علیه السّالم یکره الحالل

األمر التّاسع: روایة الحلبی قال علیه السالم: ربما قمت أصلّی و بین یدیّ و سادة فیها تماثیل طائر فجعلت 

و قال و قد أهدیت إلیّ طنفسةٌ من الشّام علیها تماثیل طائر فأمرت به فغیّر رأسه فجعل کهیئة  7ثوباً ... علیه

الشّجر و االستدالل بها مبنیّ على داللة فعله علیه السّالم على حرمة االقتناء مطلقاً و هو قابل للمناقشة إذ 

 لعلّه علیه السّالم فعل ذلک لکراهة االقتناء ...

 تسعة أمور یمکن أن یستدلّ بها لحرمة االقتناء.فهذه 
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 عن االمر االوّل بما محصّله:« ره»جواب الشیخ االعظم 

أنّ النّهی تعلّق بإیجاد الصّورة بما أنّه عمل للمصوِّر و ال دلیل على کون وجودها مبغوضاً نعم عن االمر االوّل: 

و بقاءً و لکن ال  اإلیجاد و مبغوضیّة الوجود حدوثاً قد تقوم قرینةٌ فی بعض النّواهی على المالزمة بین حرمة

 دلیل على کون المقام من هذا القبیل

انّ المتفاهم العرفیّ من النّهی المتعلّق بالماهیات القارّة و إن کان مبغوضیة «: ره»و عن اإلمام الخمینی 

دریّ ال الماهیّة بوجودها ابقائی و وجودها لکن قد قامت القرینة فی المقام على أنّ المبغوض هو العنوان المص

نفس االخبار الدالّة على جواز االقتناء الشامل للمجسّمة و ییرها کاف فی رفع الید عن مقتضى هذا التفاهم 

 1العرفی

و جواب السیّد الخوئی فی مصباح الفقاهة: أنّ حرمة اإلیجاد و إن کان مالزماً لحرمة الوجود التّحادهما ذاتاً إلّا 

الم فی المقام لیس فی الوجود األوّلیّ الحدوثی بل فی الوجود البقائی و من البدیهیّ أنه ال مالزمة بین أنّ الک

الحدوث و البقاء و علیه فما یدلُّ على حرمة اإلیجاد ال یدلّ على حرمة الوجود بقاءً إلّا إذا قامت قرینةٌ على 

 عنهذلک کداللة حرمة تنجیس المسجد على وجوب إزالة النّجاسة 

ال یقال: إنّ النّهی عن اإلیجاد کاشفٌ عن مبغوضیّة الوجود المستمرّ کما أنّ النّهی عن بیع العبد المسلم من 

 الکافر حدوثاً یکشف عن حرمة ملکیّته له بقاءً

 فإنه یقال: النّهی عن بیع العبد المسلم من الکافر یدلّ على وجوب إزالة عالقة الکافر عنه حدوثاً و بقاءً بخالف

 اإلیجاد ال یدلّ على حرمة البقاء ما نحن فیه إذ قد عرفت أنّ مجرّد الدلیل على حرمة

على أنّا لوسلّمنا المالزمة بین مبغوضیّة اإلیجاد و مبغوضیّة الوجود إنّما یتمّ بالنّسبة إلى الفاعل فقط فیجب 

 2أخصّ منهعلیه إتالفه دون ییره مع أنّ المدّعى وجوب إتالفه على کل أحدٍ فالدلیل 

ء حدوثاً و بقاءً کان على کلّ أحد ءٍ عن مبغوضیّة وجود الشّیو ما ذکره أخیراً مع فرض کشف النّهی عن شی

مع التّمکن رفعه و إتالفه نظیر المنع عن تنجیس المسجد الدالّ على مبغوضیّة نجاسته فلو نجّسه أحدٌ کان 

 ذلک بخصوص من نجّسه. على کلّ أحدٍ علم به و تمکّن أن یطهّره و ال یختصّ

)صحیحة محمد بن مسلّم بأن المرکوز فی األذهان کان مسألة  «ره»و الجواب عن الثانی عن الشیخ االعظم 

عمل الصّور و أنّ السؤال عن حکم االقتناء إنما یفرض بعد العلم بحرمة عملها إذ ال یحتمل حرمة اقتناء ما ال 

 یحرم عمله
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ل حکم العمل و مع ذلک یسئل عن االقتناء لکونه مورد ابتالئه أو لعلّه علم حرمة و فیه: یمکن أن ال یعلم السّائ

عمله و لکنه احتمل عدم حرمة االقتناء فسأل عنه مع احتمال حمل إطالق السؤال و الجواب على العمل و 

 تناءاالقتناء معاً بعد کون کلیهما محالً لالبتالء و ال قرینة على حملهما على خصوص العمل أو االق

عن الصّحیحة: بعد تسلیم أنّ السّؤال فیها عن حکم االقتناء و کون اقتنائها من «  ره»و جواب اإلیروانی 

منافعها: إنّ یایة ما یستفاد منها ثبوت البأس و هو أعمّ من التّحریم مع أنّها معارضة بأخبار أُخَر صریحةٌ فی 

 1الجواز فتعیّن حملها على الکراهة

بأنّ کلمة البأس ظاهرة فی المنع ما لم یثبت التّرخیص من القرائن الحالیة أو «: ره»لخوئی و ناقش السیّد ا

 المقالیّة کما أنّ مقابلها )ال بأس( ظاهر فی الجواز المطلق

فاإلنصاف أنّها ظاهرةٌ فی التّحریم إلّا أنّها معارضة بما دلّ على جواز اقتناء الصّور فال بدّ من حملها على 

 2الکراهة

جواب الشیخ االعظم عن الثّالث أعنی الحصر فی روایة تحف: انّه قسّم فی الرّوایة الصناعات بلحاظ ما یترتّب 

علیها من المنافع و الغایات إلى قسمین: قسمٌ یترتب علیه الصّالح و الفساد معاً و قسمٌ ال یترتّب علیه إلّا 

القسم الثّانی المحرّم جمیع منافعه دون القسم األوّل  الفساد فأراد هنا بیان أنّ المحرّم من هذین القسمین هو

المحلّلة أیضاً فالحصر إضافیّ بالنسبة إلى هذین القسمین فال ینافی وجود قسم ثالثٍ  الشّامل على المنافع

للصّناعة یکون نفس عملها حراماً ال بلحاظ ما یترتب علیها من المنافع و التصویر من هذا القبیل لوجود 

فی نفس العمل من جهة کونه مضادّة للّه تعالى من دون لحاظ لما یترتب علیه من المنافع ثم ناقش المفسدة 

 الشیخ و قال ظهور الحصر فی الحقیقی دون االحقاقی ...

انّ اقتناء التّصویر ال یعدّ من منافع الصّورة فمن حرمة التصویر ال یستنتج حرمة االقتناء «: ره»و قال اإلیروانی 

 انت للصورة منفعة عرفیة حکمنا بحرمتها قضاء لحقّ المالزمةنعم لو ک

 بعبارة أخرى: الحصر فی روایة تحف وارد فی موضوع الصّنائع ذوات المنافع

أمّا الصنائع العاریة عنها و منها عمل التّصاویر فهی خارجة عن المقسم فی تلک الرّوایة و ال یستفاد حکمها 

 3منها بوجهٍ 

ما ذکره عجیبٌ إذ یترتب على اقتناء الصّورة منفعة التزیّن و اللّعب و التّعلیم و ... و تکون عن بعض المعاصرین: 

 مریوباً فیها لذلک بحیث یبذل بإزائها أموالٌ کثیرة فکیف حکم بعرائها عن المنافع؟!
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اعل أمرٌ و و األولى أن یقال: مضافاً إلى ضعف الخبر و اضطرابها متناً إنّ التصویر نفسه عمل صادر عن الف

کون نفس التّصویر حراماً فال وجه إلسراء  الصورة الحاصلة أمرٌ آخر فهما موضوعان مختلفان فاالدلّة الدّالّة على

حکمه إلى اقتناء الصورة و االنتفاع بها بانتفاعات عقالئیّة بعد فرض وجودها و تحقّقها فی الخارج و األصل 

أیضاً الی هذا « ره»رة الدّالّة على جواز االقتناء و اشار االمام الخمینی یقتضی اإلباحة مضافاً إلى األخبار الکثی

 1المطالب

سیاق النّبوی فی محو الصّور و هدم القبور و قتل الکالب «: ره»جواب عن الرابع عن جانب الشیخ االعظم و ال

آله علیاً علیه السّالم  ان بعث صلی اهلل علیه و« ره»ظاهر فی الکراهة و استشکل بعض المعاصرین علی الشیخ 

یدلّ على اهتمامه باألمور المذکورة و کونها من األمور المهمّة و یبعد جدّاً بعثه صلى اللّه علیه و آله لمحو 

 بعض المکروهات مضافاًإلى أنّ کراهة تسنیم القبور ال تجوّز التّصرّف فی أموال النّاس بغیر إذنهم

واقعةٍ خاصّة مجهولة الخصوصیات فال مجال لالستدالل بها لحکمٍ کلّیٍّ و و العمدة: أنّ مفاد الخبرین قضیةٌ فی 

 لعلّ المراد بالصّور صور األصنام الّتی کانت تعبد و تقدّس فی تلک األعصار و کانت البالد و البیوت منها مالء

و بالکلب کلب به داء  و المراد بالقبور قبور األعاظم و األشراف الّتی کانت تقدّس و یلتجأ إلیها لقضاء الحاجات

بستان ... و جعل  –الکلب و هو مرضٌ یسری بداهة عدم جواز إرادة العموم منه لمالیّة کثیر من الکالب ماشیه 

 لها دیة ...

و الجواب عن الخامس: ملخّص جواب الشیخ االعظم انّ مفاد الخبر کراهة اللّعب بالصور أو حرمته و هذا ال 

 یستلزم حرمة االقتناء ...

باللّهو ما یغلب على عقل اإلنسان و یشغله بالکلّیّة « ره»و مراد الشیخ من اللعب علی وجه اللّهو یعنی مراده  

بحیث یغفل جدّاً عما یجب االهتمام به فی أمر المعاش و المعاد نظیر ما یصنع الخمر و آالت اللّهو بعقل 

 اإلنسان و فکره و سائر قواه

الرّوایة: أواّلً بأنّها ضعیفة السّند ثانیا: أنّ عدم الصّالحیّة أعمّ من الحرمة فال عن « ره»و جواب السیّد الخوئی 

یدل علیها ثالثاً: ال مالزمة بین حرمة اللّعب و حرمة االقتناء و رابعاً من المحتمل ان یراد بالتّماثیل فی هذه 

على ستّة أصناف و کل صنف منها على الطّائفة من االخبار الشطرنج ألنّ القِطَع الّتی یلعب بها فی الشّطرنج 

صورة کالشّاه و الفِرزان و الفیل و الفَرَس و الرُّخّ و البیذق: الماشی راجالً تأیید  اإلرادة من الشّطرنج: أنّا ال 

نتصوّر معنىً لحرمة اللّعب بالتّصاویر المتعارفة کما هو واضح فح فما دلّ على حرمة اللّعب بها إنّما هو من أدلّة 

 2ة اللّعب بالشّطرنج و ال أقلّ من االحتمالحرم
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لکن نقول الخبر التی نقله الشیخ و إن کانت ضعیفةً  لکن رواها فی الوسائل عن المحاسن بسند صحیح عن 

قال: سألته عن البیت فیه صورة سمکة أو طیر أو شبهها یعبث به أهل  علیّ بن جعفر عن اخیه علیه السالم

 1علیه إعادة فیه؟ فقال: ال حتّى یقطع رأسه منه و یفسد و إن کان صلّى فلیستالبیت هل تصلح الصالة 

 فاللّعب بالتّصاویر متعارف فی ییر الشّطرنج ایضاً خالفاً للسیّد الخوئی 

 و الجواب عن السادس

 و محصّله رجوع اإلنکار إلى مشیّة سلیمان لعمل الصور ال اقتناء الصّور المعمولة

رجوع اإلنکار إلى کون التّصاویر المعمولة لسلیمان علیه السالم «: ره»لللسیّد الخوئی  و فی مصباح الفقاهة

تصاویر الرّجال و النّساء فال تدلّ الرّوایة على مبغوضیّة العمل فضالً عن مبغوضیّة المعمول و الوجه فیه أن 

بمنصب األعاظم من العلماء فضالً عن  عمل تصاویر الرّجال و النّساء و اقتناءها من األمور اللّاهیة ییر اللّایقة

مقام النّبوة بخالف تصاویر الشّجر و شبهه فإنّها ییر منافیة لذلک. و قد یقال: إنّ الصّانعین للتماثیل هم الجنّ 

و حرمته علیهم أوّل الکالم. و فیه أنّ الکالم لیس فی عمل الصّور بل فی اقتنائها و من الواضح أنّه یعود إلى 

 2الساّلم سلیمان علیه

البأس فیها على « ره»أعنی التّمسک بمفهوم صحیحة زرارة و قد حمل المصنف  و الجواب عن األمر السّابع: 

الکراهة و حکم بداللتها على جواز االقتناء و فیه:  قد مرّ فی الجواب عن صحیحة محمد بن مسلم )األمر 

« ره»م یثبت التّرخیص من القرائن و لم یبین الشیخ الثانی( عن مصباح الفقاهة أنّ البأس ظاهرٌ فی المنع ما ل

وجه داللة الصحیحة على جواز االقتناء و جواز اقتناء التمثال بال رأس أمر واضح لخروجه بتغیر الرأس عن 

 صدق تمثال الحیوان

لباً فلعلّ و األولى أن یقال: إنّ موضوع الحکم فی الصّحیحة التّماثیل فی البیوت و المکان الذی یصلّى فیها یا

کان بلحاظ الصاّلة فیکون للبیت خصوصیّة نظیر المنع عن جعلها فی المسجد « حرمةً أو کراهةً»المنع فیها 

 فال داللة فیها على منع االقتناء مطلقاً

مع أنّ فی الخبر « أن علیاً علیه السالم کان یکره الصورة فی البیوت»أعنی ما دلّ على  و الجواب عن الثامن

قد مرّ انّ لفظ الکراهة فی الکتاب و السّنّة اعمّ من الحرمة و انّ « علیه السالم لم یکن یکره الحالل أن علیّاً»

علیاً علیه السالم کان یکره المکروه ایضاً و مورد الرّوایة البیوت و لعلّ لها خصوصیّة حیث یصلّى فیها یالباً فال 

 .داللة لها على المنع فی ییرها ال حرمةً و ال کراهةً
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الجواب عن األمر التاسع ای التّمسّک بروایة الحلبی و فیها األمر بتغییر تماثیل الطّیر و من الواضح انّ الفعل  و

فی مورد خاصّ ال یدلّ على الوجوب و لعله کانت الطنفسة فی البیت و کان أمره بذلک بلحاظ الصاّلة فیه کما 

 مرسالً. یشهد بذلک صدر الرّوایة. هذا مضافاً إلى کون الخبر

 األخبار الدالّة على جواز اقتناء الصّور

فهذه تسعة أدلّة یمکن إقامتها على حرمة االقتناء و قد أجبنا عنها و لو سلّم الظهور فیها فهی معارضة بما هی 

 أظهر و أکثر فالبدّ من حملها على الکراهة.

ن یدیّ الوسادة فیها تماثیل طیر ـ مثل صحیحة الحلبی عن الصادق علیه الساّلم: ربما قمت أصلّی و بی1

 1فجعلت علیها ثوبا

ـ و روایة علی بن جعفر عن أخیه علیه السّالم: عن الخاتم یکون فیه نقش تماثیل طیرٍ أو سبعٍ أ یصلّى فیه؟ 2

 2قال علیه السالم: ال بأس

التماثیل؟ قال علیه ـ و روایة أبی بصیر قال: سألت الصادق علیه السّالم عن الوسادة و البساط یکون فیه 3

و فی السّند  3ءٍ یوطأ فال بأس بهالسالم: ال بأس به یکون فی البیت قلت: التماثیل؟ قال علیه السالم: کلّ شی

 عثمان بن عیسی الواقفی و لکن الظّاهر کونه موثوقاً به

د فیها التّماثیل و ـ و فی روایةٍ أخرى ألبی بصیر قال قلت للصّادق علیه الساّلم: إنّا نبسط عندنا الوسائ4

نفترشها؟ قال علیه السالم: ال بأس منها بما یبسط و یفترش و یوطأ و إنّما یکره منها ما نصب على الحائط و 

و فی السّند علی بن حمزه بطائنی من عمد الواقفیّة و لعلّ الکراهة فیما نصب علی الحائط او  4على السریر

 فی مرآة فی الصاّلة أو بلحاظ وجود شائبةِ التّعظیم لها.السّریر بلحاظ کونها فی قبلة المصلّی او 

ـ صحیحة محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما علیه السّالم عن التّماثیل فی البیت فقال علیه السالم: ال 5

 5بأس إذا کانت عن یمینک و عن شمالک و عن خلفک أو تحت رجلیک و إن کانت فی القبلة فألق علیها ثوباً

 6..روایة أخرى .

ـ عن المحاسن بسندٍ صحیح عن محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه الساّلم قال: قال له رجلٌ: رحمک اللّه 6

 1ما هذه التماثیل الّتی أراها فی بیوتکم؟ فقال علیه السّالم: هذا للنّساء أو بیوت النّساء

                                                           
 1ح 21باب 2/561وسائل 1 

  10ح 21باب 2/562وسائل 1 

 1ابواب مساکن ح 5باب 2/165وسائل 2 

 5ابواب ما یکتسب به ح 25باب  11/110وسائل 4 

 1ابواب المصّلی ح 51باب 2/211وسائل 5 

 1ح 45باب 2/218وسائل 1 
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مان فی جواب مسائلی إلى روى الصّدوق فی کمال الدین ...کان فیما ورد علیّ من الشّیخ محمد بن عثـ 7

صاحب الزّمان علیه الساّلم: و أمّا ما سألت عنه من أمر المُصلّی و النّار و الصّورة و السّراج بین یدیه هل تجوز 

صالتُه؟ فإنَّ الناس اختلفوا فی ذلک قبلک فإنّه جائز لمن لم یکن من أوالد عَبَدَةِ األصنام أو عَبَدَةِ النّیران أن 

 2ر و الصّورة و السّراج بین یدیه و ال یجوز ذلک لمن کان من أوالد عَبَدَةِ األصنام و النّیرانیصلّی و النّا

و داللتها على جواز اقتناء الصورة لمن لم یکن من أوالد عبدة األصنام و ال یرى لها حرمةٌ و قداسةٌ واضحةٌ 

 جدّاً.

لیه السّالم: ال بأس أن یصلّی الرّجل و النّار و ـ و فی مرفوعة عمرو بن إبراهیم همدانی قال: قال الصادق ع8

 .3السّراج و الصّورة بین یدیه

 إنّ الّذی یصلّى له أقرب إلیه من الّذی بین یدیه

 إلى ییر ذلک من األخبار و إطالق بعضها یشمل المجسّمات أیضاً.

فال دلیل على حرمة اقتناء  قد تحصّل ممّا ذکر فی مسألة االقتناء بطولها: أنّه على فرض حرمة عمل التصویر

الصور المعمولة فإنّه موضوع آخر ییر موضوع التّصویر الذی هو عمل المصوِّر و نمنع التالزم العرفی بینهما فی 

المقام حیث إنّ المتفاهم من األدلة کون المبغوض نفس العمل فال یسری حکمه إلى نتیجته بقاءً و األصل 

 یقتضی اإلباحة

على حرمة االقتناء من األمور التّسعة أجاب الشیخ و ییره عنها ولو سلّم ظهورها فی ذلک  و ما توهّم داللتها

 وجب حملها على الکراهة بقرینة أخبار کثیرة یستفاد منها الجواز إجماالً

أخبار و ایضاً یؤیّد الکراهة الجمع بین اقتناء الصور و التّماثیل فی البیت و بین اقتناء الکلب و إناء البول فیه فی 

کثیرة و فی بعضها إضافة الجنب إلیها بداهة أنّ وجود الکلب و الجنب أو إناء البول فی البیوت ال یکون حراماً 

 قطعاً و إن کان فی ذلک حزازة و کراهة و اتّحاد السّیاق یقتضی کون اقتناء الصّور أیضا مکروهاً

لی اهلل علیه و آله إنّ جبرئیل أتانی فقال: إنّا خبر محمد بن مروان عن الصادق علیه السّالم: قال رسول اهلل ص

 4معاشر المالئکة ال ندخل بیتاً فیه کلب و ال تمثال جسد و ال إناء یبال فیه

موثّقة أبی بصیر عن الصّادق علیه الساّلم: إنّ جبرئیل قال: إنّا ال ندخل بیتاً فیه صورةٌ و ال کلبٌ یعنی صورة 

 إنسان و ال بیتاً فیه تماثیل

                                                                                                                                                                                     

 6ح 5باب 2/165وسائل 1 

 2/560و رواه فی اخر االحتجاج و الوسائل  52ح 51باب 1/111کمال الّدین 1 

 5ابواب مکان المصلی ح 20باب 2/560وسائل 2 

 1ابواب مکان المصّلی ح 22باب  2/565وسائل 4 
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فإذا کان اقتناء التصاویر جائزاً و االنتفاع بها فی مثل التّعلیم و التّزیّن و نحو ذلک حالالً و لو بدلیل األصل 

 صارت لذلک ماالً مریوباً فیها فصحّت المعاملة علیها على ما هو مقتضى العقود و االیقاعات.
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 المسألة الخامسة: التطفیف حرامٌ

لعلّه استطرادٌ أو المراد اتّخاذه کسباً بأن ینصب نفسه کیّاالً أو وزّاناً فیطفِّف  ذکره فی القواعد فی المکاسب و

 1للبائع و کیف کان فال إشکال فی حرمته

  ذکر بعض کلمات أهل اللغة:

ء النزر و منه الطفافة لما ال یعتدّ به و طفّف الکیل: قلّل نصیب الطفیف: الشّی»ـ قال الرایب فی المفردات: 1

 2ه فی إیفائه و استیفائهالمکیل ل

 3ء الطّفیف النّاقصء على سبیل الظّلم ... و البخس و الباخس: الشّیـ و فیه أیضا: البخس: نقص الشّی2

 4ـ و فی الصحاح: الطفیف: القلیل ... و التّطفیف: نقص المکیال3

 5البخس: الناقص شروه بثمن بخسٍ...نقص...

 الرّجل: إذا أعطاه أقلّ ممّا أخذ منهـ لسان العرب ... طفّف على 4

التطفیف: البخس فی الکیل و الوزن و نقص المکیال وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِینَ: التطفیف: نقص یخون به صاحبه فی کیل 

 6أو وزن

ء قلیالً أو أخذ قال بعض المعاصرین: إن کان التطفیف مأخوذاً من الطّفیف بمعنى القلیل کان معناه جعل الشّی

ل منه مطلقاً و إنّما استعمل فی نقص المکیال أو المیزان من جهة کونهما أظهر المصادیق و أشیعها فح القلی

فیشمل اللّفظ النقص بالعدّ و الذّرع و نحوهما أیضاً و کذا إن فسّر باإلعطاء أقلّ ممّا أخذ و إن أخذ من طفاف 

 القه على ییره بنحو من التوسعة و المسامحة.اإلناء بمعنى أعاله فالمراد به األخذ من أعلى الکیل فیکون إط

و کیف کان فمالک الحرمة موجودٌ فی الجمیع قطعاً مضافاً أنّ البخس یشمل الجمیع و هو بنفسه منهی عنه 

 فی الکتاب و السنّة

ـ  فی تفسیر التبیان: المطفّف: المقلّل حقّ صاحبه بنقصانه عن الحقّ فی کیلٍ أو وزنٍ و هو مأخوذ من طفّ 5

 الوزن ء و هو جانبه و التّطفیف: التّنقیص على وجه الخیانة فی الکیل أوالشّی

                                                           
 5/21، جامع المقاصد  1/111القواعد العالمة 1 

 1215/111 

 221/110 

 42/201 

 55/1221 

 2/111لسان العرب 1 



توجه به مسائل روزدرس خارج فقه: مکاسب محرمه با   

 

62 
 

 :أدلّة حرمة التطفیف

نَ أَ ال یَظُنُّ أُولئِکَ ـ  وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِینَ الَّذِینَ إِذَا اکْتالُوا عَلَى النّاسِ یَسْتَوْفُونَ وَ إِذا کالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ یُخْسِرُو1

 مَبْعُوثُونَ لِیَوْمٍ عَظِیمٍ؟! أَنَّهُمْ

 1وَ وَضَعَ الْمِیزانَ أَلّا تَطْغَوْا فِی الْمِیزانِ وَ أَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَ ال تُخْسِرُوا الْمِیزانَ  -2

قِیمِ وَ ال تَبْخَسُوا النّاسَ أَشْیاءَهُمْ س الشعراء: أَوْفُوا الْکَیْلَ وَ ال تَکُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِینَ وَ زِنُوا بِالْقِسْطاسِ الْمُسْتَ  -3

 2وَ ال تَعْثَوْا فِی الْأَرْضِ مُفْسِدِینَ

 بِالْقِسْطِ وَ ال س هود: وَ ال تَنْقُصُوا الْمِکْیالَ وَ الْمِیزانَ إِنِّی أَراکُمْ بِخَیْرٍ ... وَ یا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِکْیالَ وَ الْمِیزانَ -4

 ـ بقیة اهلل خیرلکم ان کنتم تعلمون 3أَشْیاءَهُمْ وَ ال تَعْثَوْا فِی الْأَرْضِ مُفْسِدِینَ  تَبْخَسُوا النّاسَ 

 و االخبار الکثیرة البالغة حدّ التّواتر اجماالً منها:

خبر محمّد بن سالم عن أبی جعفر علیه الساّلم قال: إنّ اللّه لمّا أذن لمحمّد صلّى اللّه علیه و آله و سلّم  -1

الخروج إلى المدینة أنزل علیه الحدود ... و أنزل فی الکیل: وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِینَ و لم یجعل الویل ألحد حتّى فی 

 4یسمّیه کافراً قال اللّه تعالى: فَوَیْلٌ لِلَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ یَوْمٍ عَظِیمٍ 

کم خصلتین هلک بهما من قبلکم من األمم خبر صفوان بن مهران جمّال قال الصادق علیه الساّلم: إنّ فی -2

 5قالوا: و ما هما یا بن رسول اللّه؟ قال: المکیال و المیزان

إذا ظهر الزّنا من بعدی کثّر  خبر أبی حمزة عن أبی جعفر علیه الساّلم: وجدنا فی کتاب رسول اللّه تعالی: -3

 6بالسنین و النقصموت الفجأة و إذا طفّف المیزان و المکیال أخذهم اللّه 

خبر فضل بن شاذان عن الرّضا علیه السّالم فی کتابه إلى المأمون فی عداد الکبائر: و البَخس فی المکیال  -4

 7و المیزان

فی سنن البیهقی بسنده عن ابن عباس: لمّا قدم النّبیّ صلّى اللّه علیه و آله و سلّم المدینة کانوا من  -5

 8للّه تعالی وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِینَ فأحسنوا الکیل بعد ذلکأخبث النّاس کیالً فأنزل ا

                                                           
 1ـ2الرحمن 1 

 181ـ1182 

 85ـ281 

 15مات العبادات حمن ابواب مقد 1کتاب الطّهارة باب 1/12وسائل 4 

 1ح 1کتاب الّتجارة باب  11/121وسائل 5 

 1ح 51کتاب االمر بالمعروف باب  11/112وسائل 1 

 22ح 56کتاب الجهاد باب  11/160وسائل 1 

 باب ترک التطفیف فی الکیل 6/21سنن بیهقی 8 
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فلو کان مدرکیّاً و اما العقل فلکون التطفیف بالمعنى األعمّ ظلماً فی حقّ الغیر و الظّلم قبیح بحکم  أمّا اإلجماع

 فی حاشیته قال:« ره»العقل و ما حکم به العقل حکم به الشرع و العجب من االیروانی 

لظّاهر بل المقطوع به أنّ التطفیف بنفسه لیس عنواناً من العناوین المحرّمة أعنی الکیل بالمکیال اعلم أنّ ا

النّاقص و کذا البَخس فی المیزان مع وفاء الحقّ کامالً کما إذا کان ذلک لنفسه أو تمَّم حق المشتری من 

 لیس حراماً بل قد یتّصف بالوجوب و إنّما الخارج أو أراد المقاصّة منه أو نحو ذلک کما أنّ إعطاء النّاقص أیضاً

المحرَّم عدم دفع بقیّة الحقّ إذا لم یکن الحقّ مؤجّالً و إلّا لم یکن ذلک أیضاً بمحرّمٍ بل یکون التّعجیل فیما 

 اعطاه تفضاّلً و إحساناً.

ماً من حیث الکذب و إن لم نعم إذا أظهر و لو بفعله أنّ ما دَفَعَهُ تمام الحقّ مع أنّه لیس بتمام الحقّ کان محرّ

 1یظهر لم یحرم من هذا الحیث أیضاً

 «:ره»علی االیروانی « ره»جواب السیّد الخوئی 

إنّ التّطفیف و البخس بنفسهما من المحرّمات الشّرعیّة و العقلیّة قد ثبت الذَّمّ فی اآلیة الشّریفة على نفس 

و التّهدید و یقال لمن وقع فیه هالکٌ و عقابٌ و کذلک نهى عنوان التّطفیف، فإنّ الویل کلمةٌ موضوعةٌ للوعید 

 2فی اآلیات المتعدّدة عن البخس و ظاهر ذلک کون التّطفیف و البخس بنفسهما من المحرّمات اإللهیّة

 من جواز البخس من باب تزاحم الحقّین قصاصاً بحث آخر.« ره»و کالم االیروانی 

 أو فاسدةً؟! هل تکون المعاملة المطفّف فیها صحیحةً

بعد ثبوت حرمة عمل التّطفیف یقع الکالم تارةً فی حکم األجرة فحرامٌ قطعاً و لبطالن اإلجارة على العمل 

 الحرام. 

و أمّا حکم المعاملة فال یخفى أنّ العوضین إمّا أن یکونا من جنس واحدٍ فیتطرّق فیهما الرّبا مع التّفاوت و إمّا 

 تعرّض لخصوص القسم األوّل فقسّمه إلى ثالث صورٍ.« ره«أن ال یکونا کذلک. و الشیخ 

أنّ المبیع فی الصّورة األولى هو الوزن الکلّی و المفروض مساواته لوزن الثّمن فالمعاملة « ره»و محصّل کالمه 

 صحیحة بال إشکال یایة األمر أنّ ذمّة المطفِّف مشغولة بما نقص.

یّن الخارجیّ و المفروض کونه أنقص من الثّمن فتفسد المعاملةُ فی و المبیع فی الصورة الثانیة الموزون المع

 الجمیع للزوم الربا و اعتقاد المشتری مساواتَه للثّمن ال یصحّحها إذ المالک مصبّ المعاملة ال اعتقاد المشتری.

                                                           
 11حاشیة مکاسب 1 

 1/152مصباح الفقاهة 1 
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ین العنوان و و فی الصّورة الثّالثة المبیع هو الموزون الخارجیّ بعنوان أنّه بوزنٍ خاصٍّ فحصل االختالف ب

المشار إلیه الخارجیّ فیمکن القول فیها بالصحّة إذ المعاملة وقعت على العنوان و المفروض مساواته للثّمن 

 فحکمها حکم الصّورة األولى)صحّة المعاملة مع ضمان المطفّف(

نّ للشرط مطلقاً أو الشّرط فإن قلنا بأ و یمکن أن یقال: إنّ المعاملة وقعت على الخارج و الوزن الخاصّ بمنزلة

لشرط المقدار قسطاً من الثّمن صحّت المعاملة و ثبت خیار تخلّف الشّرط و إن قلنا بأنّ جمیع الثّمن فی 

 «.ره»مقابل الذّات بطلت للزوم الرّبا هذا مختار الشّیخ 

و ال و محصّل تعرّض للمسألة بنحو أعمّ من أن یکون العوضان من جنس واحدٍ أ« ره»و لکن المحقّق اإلیروانی 

ما ذکره صحّة المعاملة فی الصورة األولى أعنی فیما إذا وقعت المعاملة على الکلّی مطلقاً سواءٌ کان العوضان 

من جنس واحدٍ أو من جنسین یایة األمر اشتغال ذمّة المُطفّف بما نقص و فصّل فی الصّورة الثّانیة بین کون 

بطل المعاملة للزوم الرّبا و فی الثّانی تصحّ یایة األمر خیار العوضین من جنس واحدٍ و عدمه ففی األوّل ت

المشتری سواء ذکر الوزن بنحو االشتراط فی العقد أو وقع العقد مبنیّا علیه و حکم فی الصورة الثّالثة ببطالن 

 المعاملة مطلقاً ربویةً کانت أم ال

و ال عنوان متحقّق فی هذا المشاهد و لیس  قال ما ملخّصه: فإنّ المبیع العنوان المتحقَّق فی هذا المشاهد

المبیع هذا المشاهد بأیّ عنوان کان و ال العنوان فی أیّ مصداق کان إذ ال وجه إللغاء اإلشارة أو الوصف بل 

اللّازم األخذ بکلیهما و هذا الحکم سیّال فی کلّ مشاهد بیع تحت عنوان من العناوین کما إذا بیع هذا الذّهب 

بٌ أو هذا البغل فظهر أنّه حمارٌ أو هذه الجاریة فظهر أنّه عبدٌ و ال فرق بین األوصاف الذّاتیّة و فظهر أنّه مذهّ

 1العَرَضیّة فانّ الظّاهر دَخلُ العنوان و بطالن المعاملة

 بما ملخّصه: « ره»مناقَشة السّید الخوئی فی کالم االیروانی 

العناوین المقوّمة للصّورة النّوعیّة بل إمّا أن یکون مأخوذاً على ال وجه للبطالن إذا تخلّف العنوان فإنّه لیس من 

 نحو الشّرطیّة أو على نحو الجزئیّة

و ال یقاس ذلک بتخلّف العناوین الّتی تعدّ من الصّور النّوعیّة عند العرف کما إذا باع صندوقاً فظهر أنّه طبلٌ أو 

إنّ البطالن فی أمثالها لیس من جهة انفکاک العنوان عن ذهباً فظهر أنّه مذهّبٌ أو بغالً فظهر أنّه حمارٌ ف

 اإلشارة بل من جهة عدم وجود المبیع أصالً 

و ربّما یقال: إنّ المورد من صغریات تعارض اإلشارة و العنوان و فیه:أنّ الکبرى و إن کانت مذکورةً فی کتب 

ن األمور القصدیّة فال معنى لتردّد المتبایعین الشیعة و السنّة إلّا أنّها ال تنطبق على ما نحن فیه فإنّ البیع م

 فیما قصداه نعم قد یقع التردّد منهما فی مقام اإلثبات من جهة اشتباه ما هو المقصود بالذات.
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 و الذی ینبغی أن یقال: إنّ الصّور فی المقام ثالث:

ل فی بطالنه  لقیام اإلجماع األولى: أن یکون إنشاء البیع معلّقاً على کون المبیع بوزن خاصّ و هذا ال إشکا

 على بطالن التعلیق فی اإلنشاء و ال ربط ببحث التطفیف و تخلّف الوصف.

الثانیة: أن ینشأ البیع منجّزاً على المتاع الخارجی بشرط کونه کذا مقداراً ثمّ ظهر الخالف و هذا ال إشکال فی 

 لة یایة األمر أنّه یوجب خیار المشتریصحّته فإنّ تخلّف األوصاف ییر المقوّمة ال یوجب بطالن المعام

الثالثة: أن یکون مقصود البائع بیع الموجود الخارجی فقط و کان یرضه من االشتراط اإلشارة إلى تعیین مقدار 

بحیث یقسّط الثمن على أجزاء المثمن و علیه فإذا ظهر الخالف  العوضین و وقوع کلّ منهما فی مقابل اآلخر

الموجود و بَطَلَ فی ییره نظیر بیع ما یُملک و ما ال یُملک کالخنزیر مع الشّاة و الظّاهر  صحّ البیع فی المقدار

هی الصّورة األخیرة فإنّ مقصود البائع من االشتراط المذکور لیس إلّا بیان مقدار المبیع هذا إذا لم یکن البیع 

ل البیع للتّعلیق مع قطع النّظر عن التّخلّف و ربویّاً و أمّا إذا کان ربویّاً فإن کان من قبیل الصّورة األولى بط

کون المعاملة ربویّاً و إن کان من قبیل الصّورة الثّانیة بطل البیع لکونه رَبویّاً مع قطع النّظر عن تخلّف الشرط و 

 1إن کان من قبیل الصورة الثّالثة قسّط الثّمن على األجزاء و صَحَّ فی المقدار الموجود و بَطَلَ فی ییره

 و االحاصل انّ الشّرط علی اقسامٍ ثالثةٍ:

األوّل: أن یکونَ من العناوین الذّاتیّة المقوّمة و الصّورة النّوعیّة فإن تخلّف بطلت المعاملة لفقدان موضوعها و إن 

 فرض التعبیر عنه بلفظ الشّرط مثل أن یقول: بعتک هذا على أن یکون ذهباً فظهر أنّه فضّةً مثالً.

ون من قبیل الکلّ ذی األجزاء بحیث یقسّط الثّمن علیها عرفاً فإن تخلّف الشّرط صحّت المعاملة الثانی: أن یک

بالنسبة إلى الموجود منها و قسّط الثّمن نظیر بیع ما یملک و ما ال یملک نعم یکون للمشتری خیار تبعّض 

 الصّفقة

فإن تخلّفت صحّت المعاملة و وَقَعَ تمام الثّمن الثالث: أن یکون من قبیل الحاالت العَرَضیّة ککتابة العبد مثالً 

بإزاء الذّات و إن کان للمشتری خیارُ تخلّف الشّرط و الظّاهر أنّ العنوان المشتمل علیها أیضاً بمنزلة الشّرط 

 عند العرف

کان اللّهم إلّا أن یقال: إنّ العقودتابعة للقصود و المشتری قصد کون العبد کاتباً و اصل الهدف و الغرض 

للمشتری کون العبد کاتباً فکون الثمن فی قبال ذات العبد تحمیل للمشتری و خالف مقصوده و الحال انب 

 العقود تابعةٌ للقصود فال بدّ من کون المعاملة باطلةً ح النّ ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع.
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 التنجیم:

... 

... 

... 

 االتّصاالت  و الحرکات الفلکیّةالمقام الثانی : االخبار بحدوث االحکام عند 

جواز االخبار بحدوث االحکام عند االتصاالت و الحرکات الفلکیّة ظنّاً عند االستناد الی تجربة محصّلة او منقولة 

فی وقوع تلک الحادثه بارادة اهلل تعالی من دون اعتقادٍ بالرّبط بینهما اصال بال جواز االخبار قطعاً عند االستناد 

ان علی نصیر الملّة و الدین مروّج علم النجوم بل یحییه بنزول المطر قطعیة کما فی اخبار طحّالی تجربة 

ل الکلب فی داخل المنزل و مجیز المطر ح مع عدم قبول لغیر الدین و نومه فوق المنزل فی بسبب نزو

 السّطح و نزول المطر لیال... و تعجب نصیر الدین

ثالث امور: استخراج االحکام و االعتقاد الجازم بها و االخبار عنها و کلّ و لیعلم فی تعریف التنجیم انّ هنا 

لم « ره»واحد منها قابلٌ للبحث و لکنّ الظّاهر من اللّفظ نفس االستخراج و االستنباط هو التنجیم و الشیخ 

 یفسّر التنجیم

ستقالل او بالمدخلیة و هو المصطلح الثالث: االخبار عن الحادثات و الحکم بها مستنداً الی تأثیر االتصاالت باال

 فظاهر الفتاوی و النصوص حرمته مؤکّدة علیه بالتنجیم

من صدق منجما أو کاهنا فقد کفر بما أنزل فقد ارسل المحقق فی المعتبر عن النبی صلی اهلل علیه و آله: 

 وهو یدل على حرمة حکم المنجم بأبلغ وجهٍ  1على محمد صلى اهلل علیه وآله وسلم

 لکن الخبر مرسلةٌ ال اعتبار بهاو 

 ر فی مستقبل الزمان و یدعی معرفة األسراابن اثیر: الکاهن: الذی یتعاطی الخبر عن الکائنات 

 داللتها علی حرمة حکمهما )منجم و کاهن( و اخبارهما بطریق اولی« ره»ظاهر کالم شیخ 

خباره عنها ولئن استفید من لشّرعیة و الیحرم إق فی االحکام افانّه یحرم تصدیق الفاس«: ره»مناقشة االیروانی 

عتقاد التأثیر او ال و لعلّ خباره بوقوع الحوادث سواء کان من ارمة اخباره ال یستفاد الّا حرمة إحرمة تصدیقه ح

 1انکار تأثیر الدعاء و الصدقة فی دفع ذلک الکفر من جهة استلزام تصدیقة
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 االخبار مطلق و لیس فیها اسم من اعتقاد التأثیرلفظ المنجم فی هذه اقول: ال یخفی انّ 

اااا  الوجودیه و المقارنة بنحو االطالق  و الدوام ییر واضح و لعل الشارع  فح فیعمّ اللفظ صورة اعتقاد الم

الحکیم اراد نهی الناس عن تنظیم االعمال و الحراکات و النشاطات االجتماعیة علی اساس اخبار المنجمین و 

الموجب ذلک االختالل فی النظم االجتماعی و تعطیل کثیر من االسفار و تکذیب ما ورد فی التوکل الکَهَنَه 

علی اهلل و طلب الخبر منه و التصدیق لالسفار و دفع البالیا و الدعاء و التضرّع الی اهلل تعالی و المراد بتصدیق 

 ترک النشاطات االجتماعیة الیومیة. المنجّم و الکاهن تصدیقهما عمالً اااااا  ااااا  علی اخبارهما و

  أَحْرِقْ کُتُبَکَ  :نَعَمْ قَالَتقضی؟ قلتُ: و الشاهد علی ذلک القول: قوله علیه السالم فی روایة عبدالملک بن اعین: 

فالمنهی عنه ترتیب االثر علی ما استخرجه من النجوم و لیس فیها: انک تعتقد التّأثیر و حمل االخبار فی 

 صورة اعتقاد التأثیر و اخبار الجواز علی صورة عدم اعتقاده جمع تبرّعی ال شاهد له.المنع علی 

  2روایة نصر بن قابوس عن الصادق علیه السالم: ان المنجم ملعون و الکاهن ملعون و الساحر ملعون

 ثقة و السند حسن و الملعون عن رحمة اهلل ظاهره الحرمة. 3هو

 و ال اعتقاد التأثیر و لیس فی الخبر اسم من االخبار 

أتَزعمُ و فی النهج البالیه عن علی علیه السالم: فی منع سیرة من طریق علم النجوم فقال علیه السالم له: 

 ... فقد کذّب القرآنالقول فمن صدّقک بهذا ...  أنَّکَ تهدی إلی الساعه التی مَنْ سار فیها صُرف َ عنهُ السوءُ؟

لکاهِنِ و و المُنَجِّمُ کا فَإنَّها تَدعو إلَى الکَهانَةِ ، إالّ ما یُهتَدى بِهِ فی بَرٍّ أو بَحرٍ؛ تَعَلُّمَ النُّجومِو  إیّاکُمأیُّها النّاسُ  

 4النّارِ  الکافِرُ فی و السّاحِرُ کالکافِرِ و الکاهِنُ کالسّاحِرِ

 آخر ...و قریب منه ما وقع بینه علیه السالم و بین منجّم 

صدّقک بهذا فقد کذّب : من  فقال.  ان حسبت علمت:  قال؟ هذه الدّابة أذکر  او انثیأتدری ما فی بطن 

 5و ینزّل الغیث و یعلم ما فی األرحام عنده علم الساعة انّ اللَّه : قال اللَّه تعالى،  القرآن

إِنِّی قَدِ ابْتُلِیتُ بِهَذَا الْعِلْمِ فَأُرِیدُ  للصادق علیه السالم:قُلْتُ المرویة عن الفقیه:  عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ أَعْیَنَفی روایة 

تُ طَالِعَ الْخَیْرِ ذَهَبْتُ فِی الْحَاجَةَ فَإِذَا نَظَرْتُ إِلَى الطَّالِعِ وَ رَأَیْتُ الطَّالِعَ الشَّرَّ جَلَسْتُ وَ لَمْ أَذْهَبْ فِیهَا وَ إِذَا رَأَیْ

 قَالَ أَحْرِقْ کُتُبَکَ الْحَاجَةِ فَقَالَ لِی تَقْضِی قُلْتُ نَعَمْ 
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لیست ناظرةً الی بیان امر اعتقادیّ و انّ االعتقاد یکون العلویّات  و محصل الکالم: ان الظاهر ان هذه االخبار

مؤثرات فی السفلیّات بنحو االستقالل او بنحو المدخلیة ااااااا بل لیست ناظرة الی نفی تأثیرها بالکلیّة ایضاً و 

عن تنظیم النشاطات الیومیة و االجتماعیة علی اساس اقوالهم النّ الموثر فی العالم هو انّما هی بصدد النهی 

اهلل تعالی و نظام الوجود مسخّرة له تعالی هو الفاعل ما یشاء فیجب التوجه و التوکل و االستعانة و التضرع و 

 بنحو المقارنة او بنحو االقتضاء فلیاتالصدقه و اهلل اااااا تعالی و هذا ال ینافی نحو ارتباط بین العلویات و السّ 

 فی ذیل روایة عبدالملک ...کتاب الحج  197ص  4کالم المجلسی فی الروضه المتقین ج

 الرابع: اعتقاد ربط الحرکات الفلکیة بالکائنات:

من االستقالل فی التأثیر بحیث یمتنع التخلّف عنها امتناع تخلّف المعلول عن العلّة العقلیّة و ظاهر کثیر 

 العبارات کون هذا کفراً اقول: قد مرّ انّ ههنا علمین مرتبطین بالنجوم و االفالک 

و حرکات النّجوم و اوضاعها بقیاس بعضها الی بعض: من  االول: علم الهیئة الباحث عن نظام العالم العلویّ

 االقران و الکسوف و الخسوفالطلوع و الغروب و القرب و البعد و 

الثانی: علم النجوم الباحث عن ارتباط حوادث العالم السفلی و الکائنات فیه باوضاع النجوم و کیفیة تأثیرها 

من حوادث الکون بأوضاع النجوم و ... الرخص و الغالء و القتال و الصلح و فیها کارتباط الموالید و الوفیات و 

 ... دهم أحکام و آثار لنظام العالم العلویفی الحقیقة حوادث الکون و العالم السفلیّ عنو  حرکاتها

تعرّض للمسألة فی أربع مقامات: أشار فی المقام األوّل منها إلی علم الهیئة و أنّه ال یحرم « ره»و الشیخ 

 أو ظنّاً اإلخبار عن األوضاع الفلکیّة المبتنیة علی سیر الکواکب، و حکم فی المقام الثانی بجواز اإلخبار علماً

من دون االعتقاد بتأثیرها فیها، بل بمجرّد الموافاة  کوکبیةحکام عند االتصاالت و الحرکات البحدوث األ

لحکم اإلخبار « ره»الشیخ بینهما و ارتباط الکاشف بالمکشوف، و فی المقام الثالث تعرّض و المقارنة الوجودیة 

: و هو المصطلح علیه «ره» قالو دخلیّة ا إلی االتصاالت المذکورة فیها باالستقالل أو بالمعن الحادثات مستندً

لبحث فی المقامات الثالثة الماضیة حکم اإلخبار عن األوضاع اکان بحرمته مؤکّداً و الحاصل بالتنجیم ثمّ حکم 

 مع االرتباط بینهما استقالالً او مدخلیاً.الفلکیّة أو عن الحادثات الکونیّة 

بط الکائنات السفلیّة بالحرکات الفلکیّة و أوضاعها فالبحث فیه اعتقاد رو اما محطّ البحث فی المقام الرّابع 

األوّل: بنحو االستقالل فی الربط الی اربعة وجوهٍ: « ره»فقسم الشیخ  بحث اعتقادی و أنّه یوجب الکفر أم ال؟

 .و مآله إلی إنکار الصانع بالکلّیة ... التخلّف فیها من قبیل تأثیر الفاعل القادر المختار فی أفعالهییر قابل التأثیر 

تعالی هو المؤثّر األعظم من فوقها نظیر اإلنسان  إلیها باالختیار و لکن اللّهالثانی: أنّها تفعل اآلثار المنسوبة 

 الفاعل باالختیار مع االعتراف بکونه مسخّرا إلرادة الحقّ تعالی

 ناد اإلحراق إلی النارکاست طبیعیّاً الثالث: استناد الحوادث إلیها استناداً
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الرابع: أن یکون ربط الحرکات الفلکیّة بالحوادث السفلیّة من قبیل ربط الکاشف بالمکشوف فقط فهذه خالصة 

 .فی المسألة «ره»شیخ مشی ال

و المحقق الثانی فی  3و الشهید فی قواعده 2و العالمة فی المنتهی 1فقال السید المرتضی فی رسائل المرتضی

القول و االعتقاد بانّ للنجوم تاثیراً فی الموجودات السفلیة و لو مدخلیةً ال استقالالً حرامٌ بل ...  4جامع المقاصد

 6و ایضاً عند العامّة حرامٌ و کفرٌ  5و المجلسی فی البحار« ره»کفرٌ و ایضاً الشیخ البهایی 

تفویضاً و امراً بین االمرین و فیه ی الحوادث الکونیة استقالالً او مدخلیّاً و الشیخ بکفر االعتقاد بتاثیر الکواکب ف

ال دلیل علی کون مطلق االعتقاد فی التأثیر کفراً مع قبول التوحید و قدرته و عمله و تدبیره کما فی افعال 

الً اللهم الّا مع االلتفات االختیاریة فی االنسان بل االعتقاد بالتفویض المطلق ایضاً ال یکون کفراً و ان کان باط

الی کونه خالف ضرورة الدّین کیف؟ و الّا لزم الحکم بکفر المعتزله القائلین بالتفویض فی نظام الوجود و 

الفرق الثالث « ره»القائلین بعدم احتیاج المعلول فی بقائه الی العلّة کما نسب الی بعض المتکلمین فعدّ الشیخ 

 ساعدة علیه من اکفر الکفّار ال یمکن الم

 خالصة الکالم فی التنجیم:

التنجیم تبعاً لجامع المقاصد باألخبار عن احکام النجوم باعتبار الحرکات الفلکیة و االتصاالت « ره»فسّر الشیخ 

 الربع مسائل فی اربعة مقاماتٍ: « ره»الکوکبیة ثم تعرضَ الشیخ 

بنحو الجزم إن  المبحوث عنها فی علم الهیئة إمّا اتصاالتهااالول: جواز اإل خبار بحرکات الکواکب و اوضاعها و 

 إلى األمارات المفیدة له کان مستنداًأو ظنّا إن  کان مبرهناً 

من دون اعتقاد ربط  اًظنّا بل جزملکوکبیة الثانی: جواز اإلخبار بحدوث الحوادث السفلیّة عند تحقّق االتصاالت 

 الوجودیّة فقط.و المقارنة علیّة بل بنحو الموافاة سببیّ بینهما ال بنحو االقتضاء و ال ال

مدخلیّة المذکورة فیها مستقال أو بنحو  الثالث: حرمة اإلخبار عن الحادثات و الحکم بها باعتقاد تأثیر االتصاالت

 و هو المصطلح علیه بالتنجیم

 الرابع: اعتقاد ربط الحرکات الفلکیّة بالحوادث السفلیّة

                                                           
 210ص 1ج1
 1015ص  1ج 1
 21ص 1ج2
 21ص 5ج4
 280و  121ص 11و ج 122ص 16ج5
 111ص 6شرح ابن ابی الحدید ج1
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فی المقامات الثالث األول جواز اإلخبار و عدمه و هو بحث فالبحث ثمّ قسّم الربط المذکور إلى أربعة أقسام 

للخروج  موجباً فقهیّ و فی المقام الرابع بحث اعتقادیّ و أنّ أیّ قسم من أقسام الربط یکون االعتقاد به کفراً

 .أو دعوى بال دلیل خطأً ین و أیّ قسم منها ال یکون کفرا و إن أمکن کونهمن الدّ

 بأنّ التنجیم لیس هو اإلخبار بل نفس استخراجات المنجّم. فالزم ان نقول اوالً:

 و ثانیا بمنع کون المصطلح علیه خصوص صورة اعتقاد التأثیر إلّا أن یراد بیان موضوع الحرمة عندهم.

التأثیر الطبیعیّ إجماال ممّا ال ریب فیه و ثالثا بمنع کون مطلق االعتقاد بالمدخلیّة کفرا أو باطال، بل أصل 

 ... کتأثیر نور النّیرین فی نزول األمطار و نموّ األشجار و سالمة الحیوان و اإلنسان و

هی لیست ناظرة إلى النّ و بعبارة أخرى: أنّ اخبار و رابعا بمنع حمل النهی على خصوص ما إذا اعتقد التأثیر

و لو  إلى نفی التأثیر مطلقاً أیضاً ، و لیست ناظرةً و خطأً بتأثیر العلویّات کفراً االعتقاد  بیان أمر اعتقادیّ و أنّ

الیومیّة و االجتماعیّة على أساس آراء فعال بنحو االقتضاء الطبیعیّ بل الظاهر أنّها بصدد النهی عن تنظیم اال

إذ المؤثّر فی العالم هو اللّه  الصدقهء و الیه بالدعاعل کإلى اللّه تعالى و االستعانة منه و التو المنجّمین بال توجّهٍ

و مسخّرة ألمره یمحو ما یشاء و یثبت و عنده أمّ  و بقاءً به حدوثاً تعالى و نظام الوجود بعلویّاته و سفلیّاته قائمةٌ

الکتاب فیجب التوجّه إلیه و االستعانة منه و التوکّل علیه و هذا ال ینافی وجود نحو ارتباط بین العلویّات و 

 ئیّ االقتضا الحوادث السفلیّة بنحو التقارن الوجودیّ أو

حکم  و ثالثاً ر علیه عمالً اإلخبار بها و ترتیب اآلثاحکم  و المبحوث عنه تارة حکم نفس االستخراجات. و ثانیاً

 االعتقاد بمؤثّریّتها

االعتقادات و التوجّه إلى قدرة االیمان و فیه إن أوجب تقویة  فاألوّل، ال دلیل على حرمته بل لعلّه یکون مریوباً

 تعالیاللّه 

لدلیله نعم ال یجوز ترتیب االثر القطعیّ علیه و و الثانی أی اإلخبار أیضا ال مانع منه فی نفسه جزماً او ظناً وفقاً 

تصدیقه عمالً بان یجعل اساس االفعال الفردیّة و االجتماعیة اخبار المنجمین و یعرض بالکلیّة عن التوجه الی 

 اهلل و االستعانة منه 

انع أو توحیده أو و الثالث )اعتقاد بمؤثریة(  أیضا جائزٌ إن استند إلى برهان قطعیّ و لم یرجع إلى إنکار الص

 سعة قدرته أو إنکار النبوّة و ضرورتها من ضروریّات الدین ...

 

  المسئلة السابعة:
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 فی الجملة بال خالف کما فی التذکرة و عن المنتهی حفظ کتب الضالل حرام

ال یخفی انّ مقتضی الوجوه المذکورة وجوب تفویت جمیع ما یکون موجباً للضالل و  1قال السید فی الحاشیة

حفظ ییرها أیضا ممّا من شأنه اإلضالل کالمزار و المقبرة و المدرسة ال خصوصیة للکتب فی ذلک فیحرم 

. نعم یمکن فکان األولى تعمیم العنوان و لعلّ یرضهم المثال لکون الکتب من األفراد الغالبة لهذا العنوان

 االستدالل على الخصوصیّة بروایة الحذّاء: من علّم باب ضالل کان علیه مثل وزر من عمل به.

مقتضى دلیله وجوب العمد إلى إتالف کتب الضالل فیکون المراد من الحفظ عدم  -1«: ره»و قال اإلیروانی 

 من الحفظ إثبات الید علیه و اقتناؤه ویحتمل أن یکون المراد  -2التعرّض لإلتالف، لکنّه بعید من العبارة و 

فیختصّ بما إذا کان فی عرضة التلف من ثالث االحتماالت الذی هو ظاهر لفظ الحفظ، حفظه عن التلف  -3

االتالف و العمد الی المحو و االعدام فی ایّ مکتبةٍ  لکن األدلّة إن تمّت قضت بوجوب یرقٍ او تلفٍ او حرقٍ 

 2کانت

 «:ره»االصحاب نقل بعض کلمات 

، و ال یحلّ کتب الکفر و مکاسب المقنعة: و األجر على کتب المصاحف و جمیع علوم الدین و الدنیا جائزٌ -1

  3تجلید الصحف إلّا إلثبات الحجج فی فساده و التکسّب بحفظ کتب الضالل على ییر ما ذکرناه حرام

 4محظورٌ  ؛و فی النهایة: و التکسّب بحفظ کتب الضالل و نسخه حرام -2

  5حرامٌ  و حفظ کتب الضالل و نسخها لغیر النقض :فی الشرائع  -3

 6المنتهیکذلک فی  -4

 

 7فی مجمع الفائدة و البرهان -5

 توقّف لعدم النصّ و مجرد هذه التعلیالت الشائعة فی کالم بالحرمةقال: و عندی فی الحکم فی الحدائق  -6

 8ال تصلح عندی لتأسیس األحکام الشرعیّة الفقهاء

                                                           
 12ص1
 11ص« ره»حاشیة مکاسب لالیروانی 1
 188المقنعه ص2
 216نهایة، شیخ طوسی، ص4
 کتاب التجاره 165شرایع ص 5
 181ص 1کتاب التجارة و التذکرة ج 1012ص 1ج1
 181ص 1ج1
 1مسألة  151ص 18الحدائق 8
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 بکلمات الفقهاء البدی البحث فی مقاماتٍ: بعد التعرض 

االوّل ما هو معنی الحفظ؟ الثانی: ما هو المراد من کتب الضالل و ما معنی الضالل؟ الثالث: ما هو الدلیل علی 

 الحرمة فی المسئلة 

 معنی الحفظ؟

فیجب علیه انّ الظاهر من االدلّة حرمة الحفظ فی مقابل االتالف  -1فیه ثالث احتماالت و « ره»قال االیروانی 

احتمال رابع و هو حفظها بظهر القلب و معنیان  -2محو کتب الضالل و إتالفها أینما کانت. و یضاف إلیها 

 و أمّا الضالل فیأتی من المصنّف معناه  مضی قبل صفحاتٍ

 دلّ به عل حرمة الحفظمااست

االوّل عدم الخالف المدّعی فی المنتهی و التذکرة و فهم االجماع من مجمع الفائدة و فیه اواّلً: عدم ثبوت 

حجیته مستقالً و ثالثاً ان المتیقن منه صورة کون الحفظ بداعی اضالل الناس حیث ان االجماع و ثانیاً عدم 

 حرمة االضالل مما الریب فیه

االدلّة حکم العقل بوجوب قطع مادّة الفساد اشکال االیروانی: العقل لو حَکَمَ بذلک لَحَکَمَ بوجوب  الثانی من

قبل الکافر بل مطلق من یضلّ النّاس عن سبیل اهلل بعین ذلک المالک و لَحَکَمَ ایضاً بوجوب حفظ مال الغیر 

  1لکن حکمه بذلک ممنوعٌ  عن التلف

حسن العدل و قبح الظلم بدعوى أنّ قطع مادّة الفساد حسن و عقل ان کان السید الخوئی: انّ مدرک حکم ال

 على بَجَوَحفظها ظلم و هتک للشارع، فیرد علیه: أنّه ال دلیل على وجوب دفع الظلم فی جمیع الموارد و إلّا لَ

و األنبیاء و األوصیاء الممانعة عن الظلم تکوینا مع أنّه تعالى هو الذی أقدر اإلنسان على فعل الخیر و الشرّ  اهلل

على  وجوب اإلطاعة و حرمة المعصیة ألمره تعالى بقطع مادّة الفساد فال دلیل العقل و إن کان مدرک حکم

هیاکل العبادة نعم إذا کان الفساد موجبا لوهن  کسر األصنام و الصلبان و سائر ذلک إلّا فی موارد خاصّة مثل

فی مورد خاصّ و ال  دفعه ألهمّیة حفظ الشریعة المقدّسة، و لکنّه وجوب شرعیّ بَ جَالحقّ و إحیاء الباطل وَ

 2لیرتبط بحکم العق

بیل و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضلّ عن س الثالث: قوله تعالی فی الذّم المستفاد من قوله تعالی:

النّ المستفاد من اآلیة حرمة کلّ ما یقع فی طریق االضالل و منه حفظ کتب الضالل قال فی المجمع:  3اهلل

و یقول لهم:  نزل فی نضر بن الحارث کان یتّجر فیخرج إلى فارس فیشتری أخبار األعاجم و یحدّث بها قریشاً

                                                           
 11ص« ره»حاشیه المکاسب لالیروانی 1
 115ص 1مصباح الفقاهة ج1
 6لقمان 2
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یحدّثکم بحدیث عاد و ثمود و أنا أحدّثکم بحدیث رستم و إسفندیار و أخبار األکاسرة فیستمعون  إنّ محمّداً

 1حدیثه و یترکون استماع القرآن، عن الکلبی

التعاطی و هو کنایة عن التحدّث به و هذا داخل فی  الظاهر أنّ المراد من االشتراء: «ره» و أجاب اإلیروانی

هذا داخلٌ فی االضالل عن سبیل اهلل و ، و هالتحدّث بشکال و هو کنایة عن و االاإلضالل عن سبیل اللّه 

 2و ذلک ییر ما نحن فیه من إعدام موجب اإلضالل تهحرماالشکال فی 

: أواّل المذموم فی ظاهر اآلیة اشتراء لهو الحدیث لإلضالل و هذا السید الخوئی فی مصباح الفقاهة و أجاب

الضالل لعدم العلم بترتّب الغایة المحرّمة علیه و ثانیا سلّمنا ذلک فالمستفاد المعنى أجنبی عن حفظ کتب 

على حرمة إبقائها و حفظها بعد االشتراء کما أنّ التصویر  اشتراء کتب الضالل و ال داللة فیها من اآلیة حرمة

 3فظهم واجبٌبل ح الزنا لیست بحرامٍ من و تربیة أوالد  و الزنا حرامٌ حراماًحرام و لیس اقتناؤه 

 4من االوثان و اجتنبوا قول الزورالدلیل الرّابع اشارة قوله تعالی: فاجتنبوا الرّجس 

و فیه: انّ المراد من الزور الکذب و الباطل و المنهیّ عنه و هو التقوّل بهما، و أین هذا من حفظ کتب 

 !الضالل؟

الکتابة أیضا کما ربّما یستفاد ممّا دلّ على حجیّة قول : یمکن إلغاء خصوصیّة القول فیعمّ المنهیّ عنه یلفإن ق

 العادل حجیّة کتابته أیضاً

قال المحقّق الشیرازی فی حاشیته: أنّ المستفاد من أمثال تلک العبارات االجتناب عن مطلق ما یدلّ على 

 5کان أو فعالً  الً ، و کذا حجیّة کلّ صادر من العادل ممّا یحکى عن الواقع قوکان أو کتابةً الباطل قوالً

ورة الموجودة کما أنّ لو سلّم ذلک نقول: إنّ حرمة إیجاد القول أو الکتابة ال تدلّ على وجوب إتالف الص و فیه:

و لذا و حرمة الزنا ال یوجب اتالف ولد الزّنا ال یستلزم وجوب إتالف الصور الموجودة، الصور تصویر حرمة عمل 

بوجوب إعدام األکاذیب المکتوبة أو حرمة إثبات الید علیها مع اتفاقهم على حرمة ایجاد الکذب  لم یلتزم أحدٌ

فانّ مقتضی  : یمکن دعوى شمول اآلیة و عمومها«ره» و لکن فی حاشیة السیّد الطباطبائی .و کتابةً قوالً

 ن فیهاطالق االجتناب عن القول الزور االجتناب عنه بجمیع االنحاء الذی منها ما نح

 الدلیل الخامس: 

                                                           
 212ص 1مجمع البیان ج1
 11حاشیة المکاسب لالیروانی ص1
 111ص 1مصباح الفقاهة ج2
 20حج 4
 11حاشیة المکاسب للشیرازی ص5
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فی تحف العقول: انما حرّم اهلل تعالی الصناعة التی یجیء منها الفساد او ما یقوی به الکفر فی جمیع « ع»قوله 

او باب یوهن به الحق و فیه: اواّلً ضعف الخبر سنداً و ثانیاً اضطرابه متناً انّ حرمة الصناعة ال  وجوه المعاصی

تالزم وجوب اتالف المصنوع و ایضاً الحفظ ال یصدق علیه عنوان التّقلّب و کتب الضالل ال تتمحّض یالبا فی 

 لیس کلّ حفظ لها تقویة للکفر إلّاالفساد المحض، و بین حفظ کتب الضالل و تقویة الکفر عموم من وجه، ف

 عند ترتّب تقویة الکفر علیه قهراً فیحرم ح حفظه و امساکه و الّا فال.

إنی ابتلیت بالنظر الدلیل السادس: قول الصادق علیه السالم فی روایة عبدالملک فی التنجیم حیث شکی الیه 

بناءاً علی کون االمر للوجوب هنا و عدم  کتبکأحرق  فی النجوم فقال علیه الساّلم: أ تقضی؟ قلت: نعم قال:

احراق کتبه ان کان یقضی بها و یرتّب االثر  احتمال خصوصیة لکتب النجوم و فیه: ان المأمور به فی الخبر هو

 ایضاً علی هذا االشکال.« ره»علیها ال مطلقاً کما اشار الشیخ 

ها مشتملةٌ علی البدعة و یجب دفعها من باب نهی السابع من ادلّة حرمة کتب الضالل فی مجمع الفائدة من انّ 

یرجع الی دفعه بقاءً و لکن الحقیقة عن المنکر و فیه: انّا و ان سلّمنا انّ دفع المنکر کرفعه واجب بل رفعه فی 

الظاهر انّ المراد بالمنکر فی المقام هو الفعل المحرّم الذی یصدر من الشّخص ال االباطیل و االکاذیب المکتوبه 

 فال دلیل على وجوب إتالفها؛ نعم لو فرض ترتّب الفعل الحرام علیها وجب إتالفها لذلک ی الکتب ف

فهذه سبعة أدلّة أقاموها على الحکم بالتحریم فی المسألة و قد مرّ أنّ المتیقّن من ذلک صورة کون الحفظ 

نع فی هاتین الصّورتین أیضا، لمنع بداعی اإلضالل بها أو فرض العلم بترتّب الضاّلل بها خارجاً، بل یمکن الم

 حرمة مقدّمة الحرام و ال سیّما إذا لم یکن إیصالها إلى ذیها بنحو القطع

 ما هو المراد من الضالل؟

ما یکون باطالً فی نفسه فالمراد الکتب المشتملة  -1فی معنی الضالل ثالثة احتماالت « ره»احتمل الشیخ 

و ا -3 ع لحصول الضاللاد به مقابل الهدایة؟ فیحتمل أن یراد بکتبه ما وضأو أنّ المر -2الباطلة علی المطالب 

یراد ما أوجب الضالل و إن کان مطالبها حقة کبعض کتب العرفاء و الحکماء المشتملة على ظواهر منکرة اأن 

 على تقدیر حقیّتها یدّعون أنّ المراد ییر ظاهرها، فهذه أیضا کتب ضاللٍ

من المتوسطین خالی الذهن نقل اظهرها هو االحتمال الثالث بمعنی ایجابه الضالل یکثر من المراجعین 

 الشماله علی مطالب باطله مشابهة للحق من دون نفعٍ فی وجوده

من الضّالل هو الضاّلل عن الدّین باإلنکار أو الشّکّ : المنصرف 1و قال المحقق الشیرازی فی حاشیة المکاسب

المعارف الخمس و ما یتبعها و یحتمل أن یراد به فی المقام أعمّ من ذلک و ممّا یوجب اإلقدام على فی أحد 

 االدلّة المعاصی کالکتب المصنّفة فی علم السّحر و الشعبذة و الکهانة و یدلّ علیه عموم بعض
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 و امّا الکتب السماویة المخرقة؟

ال تعتریها  لکن بالنسبة الی الفروع دون االصول فانّها نعم ال یوجب للمسلمین ضاللة«: ره»قال االیروانی 

 النسخ و أمّا التحریف فإنّه ییر مانع من الضاللة بمعنى حصول الشکّ و الریبة فی االعتقاد

و حکم التورات و االنجیل فی الغنائم کالکایذ فانّه فانّه یمزق النّه کتاب مغیّر و «: ره»قال الشیخ الطوسی 

 1مبدّل

و اما کتب المخالفین فی االصول و الفروع  و الحدیث و التفسیر و اصول الفقه فحکمها ظاهر فانّ المناط فی 

وجوب االتالف جریان االدلّة المتقدمة فانّ الظاهر عدم جریانها فی حفظ شیءٍ من تلک الکتب الّا القلیل ممّا 

 ء او فضائلهم! و شبه ذلک. الّف فی خصوص اثبات الجبر و التفویض و اثبات تفضیل الخلفا

 ایقاظ و تنبیهٌ 

من کتاب ضالل موجباً  فی هذا االعصار الّتی تکثرت وسائل الطبع و النشر ربما ال یکون اتالف نسخةٍ او نسخٍ

االنسان حریصٌ علی ما »لمحوه و محو آثاره بل ربّما یصیر ذلک موجباً لتوجه الناس الیه و کثرة الریبات فیه 

یکون حفظه و نشره بما فیه من االباطیل و الخرافات و االحکام الواهیة موجباً لوضوح بطالنه و بالعکس « منع

 یکون الحفظ ح حراماً کما ال یخفی.و ضالله فیکون نشره و تکثیره من اسهل الطرق لرفع اضراره فله 
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 حکم حلق اللحیة:

لکونه مبتلی به عند الناس و ربّما یکتسب فی المقام المسألة حلق اللّحیة « ره»کان المناسب تعرّض الشیخ  

  به فان قیل بحرمته کان االکتساب به محرّماً

المسألة و على فرض کون هذا أهملوا لم یتعرّضوا و من أصحابنا  و العجب أنّ أکثر الفقهاء خصوصاً القدماء

منهم وقع عندهم بلحاظ استقرار سیرة المتشرعة فی تلک األعصار على عدم الحلق کان المت المنع فیها واضحاً

 التعرض لها لکونها مبتلی به لکونها مبتلی به علی عدم الحلق کان المتوقع منهم ایضاً أیضا التعرّض لها 

ان اللذان تنبت اللحیة فلس: عظم الحنک، و اللحیان بفتح الالم: العظممثل  حیاللَّ: 1قال فی مجمع البحرین

 على بشرتهما، و یقال لملتقاهما: الذقن ...

فاللحیة  ىلّلیة و حُو قد تضمّ الالم فیهما کحُ ردَى کسِحَعر النازل عن الذقن و جمعها: لِسدرة: الشَّمثل و اللحیة

فی تفسیره یعم ما ینبت علی الطرفین ایضاً و ال یختص ما ینزل عن الذقن و لعل العرف ایضاً یساعده فیطلق 

علی المجموع و یشبه ان یکون وزن فعله هنا استعمل لبیان هیئته اللحیین بحسب الظاهر و فی لسان العرب: 

 2اللحیه اسم یجمع من الشّعر ما نبت علی الخدّین و الذّقن

فح فان قلنا بحرمة حلق اللّحیة یشکل حلق ما علی الطرفین ایضاً )پرفسوری( و اللحیة فی الرجال مما میّزهم 

 و زیّنهم بها و جعلها جماالً لهم اهلل بها عن النساء 

یقرئک إنی رسول اللّه إلیک و هو  الساّلم فقال:السّالم خاطب آدم علیه : إنّ جبرئیل علیه 3فی البحار عن العلل

 :علیه السالم قال قول: یا آدم حیّاک اللّه و بیّاکالسّالم و ی

فرفع رأسه إلى السماء و قال: یا علیه السالم أمّا حیّاک اللّه فأعرفه فما بیّاک؟ قال: أضحکک. قال: فسجد آدم 

ل: هذه اللحیة فأصبح و له لحیة سوداء کالحمم، فضرب بیده إلیها فقال: یا ربّ ما هذه؟ فقا ربّ زدنی جماالً

 زیّنتک بها أنت و ذکور ولدک إلى یوم القیامة

و المستفاد من الحدیث مطلوبیة وجود اللحیة فی الرجال و مرجوحیة حلقها و إزالتها  الفحم درَ کصُم مَحُ

 على الحرمة ییر واضحة بل ممنوعة ابالکلیّة نعم داللته

 الشیعة و السنّة هو حرمة حلق اللحیة: المشهور بل المجمع علیه بین 4فی مصباح الفقاهة
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تعرّض األکثر و ال سیّما القدماء منّا ألصل المسألة فال مجال لدعوى الشهرة أو اإلجماع اللّهم إلّا أن فیه: لم ی

ة على إبقاء اللحیة و استنکارهم لحلقها بناء على ثبوت ییرید بهما استقرار السیرة العملیة بین المتشرع

 ر المعصومین علیهم السّالماستمرارها إلى عص

 تعرض المتأخرین: 

 قال العلّامة فی التذکرة: الفصل الثالث فی أمور تتعلق بالفطرة ... -1

نظر إلى رجل طویل  و ... قال صلّى اللّه علیه و آله و سلّم: حفّوا الشوارب و أعفوا اللحى و ال تشبّهوا بالیهود

جل ذلک فهیّأ لحیته بین لحیتین ثم دخل على فبلغ الرّ ! لحیته؟ما کان على هذا لو هیّأ من اللحیة فقال: 

 1: هکذا فافعلواصلی اهلل علیه و آله ه قالاللّه علیه و آله و سلّم فلما رأ النبی صلّى

: أعفوا اللحى و حفّوا الشوارب و ینبغی و قال صلی اهلل علیه و آله ابن سعید فی جامع الشرائع: و یکره القزع -2

 2نتف الشیب من اللحیة ما جاوز القبضة و یکرهأن یؤخذ 

 واحدة قزعة: أخذ بعض الشعر و ترک بعضه عزَالقَ

 و داللة العبارتین على إفتائهما بالحرمة ییر واضحة.

فی کتاب المنیة فی حکم الشارب و اللحیة للمرحوم آیة اللّه الطبسی نقال عن کتاب االعتقادات للشیخ  -3

حیة کبقیة المآثم الکبیرة من قبیل القمار و السّحر و الرشوة، و لم یخدش قال: إنّ حلق اللّأنه « ره» البهائی

 من العلماء األعالم فی حرمته واحدٌ

 3: إنّ حلق اللحیة حرام باإلجماع«ره»عن السّید الداماد  -4

بتحریم حلق اللحیة و ربما یستشهد لهم بقوله سبحانه حکایة عن إبلیس  ءو قد أفتى جماعة من فقها -5

 4وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَیُغَیِّرُنَّ خَلْقَ اللّه اللعین:

 بسببه  و حلق اللحیة ألنّه خالف السنّة التی هى إعفاؤها و لمسخ طائفة: 5مفاتیح الشرائع -6

علیه الساّلم فإنه ال یقع إلّا على علی تحریم حلق اللحیة لخبر المسخ المرویّ عن  : الظاهر1فی الحدائق -7

 ارتکاب أمر محرّم بالغ فی التحریم

                                                           
 کتاب الطهارة 10ص 1تذکره ج1
 کتاب الطهارة 20جالجامع للشرایع 1
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حى و فتلوا الشوارب فمسخوا حلقوا اللّ قوله: إنّ أقواماً  قول علی علیه السالمفی ذیل  2فی روضة المتقین -8

لفعلوه مرّة لبیان  النبی و األئمة علیهم الساّلم و لو کان جائزاً لم ینقل تجویزه من و مجلسی االول فهو حرامُ ...

 الجواز ... 

على حرمة حلق اللحیة بل تطویل الشارب و یرد علیه أنّه إنّما  : و استدلّ به3فی مرآة العقولثانی مجلسی  -9

 یدلّ على حرمتهما أو أحدهما فی شرع من قبلنا ال فی شرعنا

 4کشف الغطاء: و یحرم حلقها و یستحبّ توفیرها قدر قبضة من ید صاحبها فیفی آداب الحمام   -10

ظاهره کون حرمة ... لنحو المرسل المزبور  هناک شهرة بین األصحاب تصلح جابراً: 5و فی حج الجواهر -11

 لرجال مشتهرة بین األصحاب بحیث یجبر بها ضعف روایاتها لو فرض ضعفهااحلق 

 الکراهة الشافعیّة: و 6و الحنابلة: حرمة حلق اللّحیة عن المالکیة و الحنفیة -12

 مستندات حرمة حلق اللحیة و المناقشة فیها: و هی امورٌ 

 االول: االجماع المدّعی!

و فیه: لم یتعرّض االکثر للمسئلة و ال سیّما القدماء من أصحابنا فی کتبهم المعدّة لنقل المسائل المأثورة، 

و لو سلّم فال یکون دلیال مع احتمال استناد المفتین إلى ما یأتی من اآلیات و فکیف یدّعى فیها اإلجماع؟! 

 الروایات کما یشاهد استداللهم بها فی کلماتهم.

وَ لَآمُرَنَّهُمْ وَ لَأُضِلَّنَّهُمْ وَ لَأُمَنِّیَنَّهُمْ وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَیُبَتِّکُنَّ آذانَ الْأَنْعامِ  الثانی: قوله تعالى حکایة عن إبلیس اللعین:

 7فَلَیُغَیِّرُنَّ خَلْقَ اللّه

و  حیة تغییر لخلق اللّه و ظاهر اآلیة حرمته مطلقا فیجب األخذ به إلّا فیما خرج بالدلیلبتقریب أن حلق اللّ

ا ال ریب فیه و لکن ال مجال للقول بحرمة مطلق التغییر فی خلق اللّه فیه: ظهور اآلیة فی الحرمة إجماال ممّ

بإجراء  و قصّ األظفار و التصرف فی خلق اهلل تعالیتعالى، إذ من الواضح جواز حلق الرأس و العانة و اإلبطین 

القبیل من  فیجب حمل اآلیة على ما ال یشمل هذا ...األنهار و حفر اآلبار و کسر األحجار و قطع األشجار و 

ثبت جوازه لحلق اللحیة ییر واضح جداً و حملها علی االطالق و تخصیصها فیما التغییرات فح فشمول اآلیة 
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بدلیل آخر مشکل البائها عن التخصیص و لزوم کثرة و تخصیص االکثر اال مستهجن و المفسّرون من الفریقین 

 حیة:ذکروا احتماالت فی اآلیة و لم یفسّروها بحلق اللّ

تعالی: فلیغیّرنّ خلق اللّه بمعنى دین اللّه، بداللة قوله  ... و اقوی االقوال قول من قال:لشیخ فی التبیان: ا

علیهما  کما روی ذلک عن الصادقینفِطْرَتَ اللّهِ الَّتِی فَطَرَ النّاسَ عَلَیْها ال تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللّهِ ذلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ 

 1السالم

المیزان: و آلمرنّهم بتغییر خلق اللّه، و ینطبق على مثل اإلخصاء و أنواع المثلة و اللواط و السحق و فی تفسیر 

لیس من البعید أن یکون المراد بتغییر خلق اللّه الخروج عن حکم الفطرة و ترک الدین الحنیف قال تعالى: 

 2طَرَ النّاسَ عَلَیْهافَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفاً فِطْرَتَ اللّهِ الَّتِی فَ 

علی حرمة حلق اللحیة من اآلیة لیس صحیحاً و مصادرةٌ  3حکم الشارب و اللحیةفی  المنیة»صاحب فاصرار 

 بالمطلوب

 4الثالث: قوله تعالی: ثُمَّ أَوْحَیْنا إِلَیْکَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْراهِیمَ حَنِیفاً وَ ما کانَ مِنَ الْمُشْرِکِینَ 

 و یجب على أمّته أیضاً أنّه تعالى أمر النبی صلّى اللّه علیه و آله و سلّم باتباع ملّة إبراهیم حنیفاًبتقریب 

 علی بن إبراهیم فی ذیل هذه اآلیةفی تفسیر  فیة بعشر خصال و منها إعفاء اللحیةالتأسّى به و قد فسّرت الحن

و هی الحنفیة العشرة التی جاء بها إبراهیم علیه السّالم خمسة فی البدن و خمسة فی الرأس، فأمّا التی فی 

و أمّا التی فی  البدن فالغسل من الجنابة، و الطهور بالماء، و تقلیم األظفار، و حلق الشعر من البدن، و الختان

 5اک و الخالل فهذه لم تنسخ إلى یوم القیامةأس فطمّ الشعر و أخذ الشارب و إعفاء اللحى و السوالرّ

 و نحو ذلک فی آیة: اذ ابتلی ابراهیم ... فاتمّهنّ ..

و لکن الروایة مرسلة علی فرض کونها  7نقله عن الصادق علیه السالم کما فی الوسائل 6یظهر من مجمع البیان

 روایةً عن االمام علیه السالم فیشکل االعتماد علیها

 ورد فی اخبار مستفیضة من طرق الفریقین من األمر باعفاء اللحی و ظاهر االمر الوجوب: االمر الرابع ما

حفّوا الشوارب و  قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله و سلّم: 1فی الفقیه« ره»فی الوسائل عن الصدوق  -1

 2أعفوا اللحى و ال تشبّهوا بالیهود
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إلى رسول اللّه صلّى صریحاً اعتماده علیها حیث أسندها « ره»یر الصدوق و الروایة مرسلة، و لکن یظهر من تعب

 3فی الوافی اللّه علیه و آله و سلّم

المبالغة فی جزّه و اإلعفاء: الترک و إعفاء اللحى  و إحفاء الشارب اإلحفاء  هو االستقصاء فی األمر و المبالغة فیه

و  ال تطیلوها جدّاً : و ال تتشبهوا بالیهود أیصلی اهلل علیه و آلهو قوله  و وفّروا اللحیةأن یوفّر شعرها أی اترکوا 

 ذلک النّ الیهود ال یأخذون من لحاهم بل یطیلونها

فی الوسائل أیضا عن علی بن یراب عن جعفر بن محمد عن أبیه عن رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله و  -2

 4تشبّهوا بالمجوسحى و ال عفوا اللّ سلّم: حفّوا الشوارب و اَ

 لیس موثّقاً. علی بن یراب

قال رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله و سلّم: إنّ المجوس جزّوا لحاهم و وفّروا شواربهم و إنّا نحن نجزّ  -3

 5حى و هی الفطرةالشوارب و نعفی اللّ 

 و خالفوا المشرکین واربأحفوا الشّحى و صلّى اللّه علیه و آله و سلّم: أعفوا اللّ عن رسول اهلل 6البیهقى -4

 المجوس

ضعفها سنداً الّا ان یقال بصدورها عن النبی لالستفاضة و نقل الصدوق صریحاً  مناقشات فی هذا الدلیل اواّلً

 عن رسول اهلل صلی اهلل فیوجب االطمینان و الوثوق 

لمجوس فالمحرّم التشبّه بهم فال تدلّ ثالثاً من المحتمل کون االخبار ناظرةً الی النهی عمّا شاع عمالً بین ا

 علی حرمة الحلق ...

 االمر الخامس:

ما فی الکافی بسنده عن حبابة الوالبیّة قالت: رأیت امیرالمؤمنین علیه السالم فی شرط الخمیس و معه دِرَّةٌ 

مسوخ بنی إسرائیل و جند و یقول لهم: یا بیّاعی  8و المارماهی و الزّمار 7یضرب بها بیّاعی الجِرِیّ لها سبابتان 

                                                                                                                                                                                     
 120ص 1ج1
 1ح 61باب 512ص 1ج1
 6/611و  21/22
 2ح 61باب 41/512
 1ح 61باب  512ص 1وسائل ج5
 110ص 11/152
 ماهی بدون فلس1
 ماهی بدون فلس8
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بنی مروان فقام إلیه فرات بن أحنف فقال: یا أمیر المؤمنین و ما جند بنی مروان؟ فقال علیه السالم: أقوام 

 1حلقوا اللحى و فتلوا الشوارب فمسخو

واّل: أحیة حرامٌ و فیه: ب إلّا على ارتکاب أمر محرّم فحلق اللّهذه العقوبة الشدیدة ال تترتّ تقریب االستدالل

اوالً ضعف الرّوایة و اشتمالها علی مجاهیل و نظر : «ره»الکلینی  نظرو  ضعف الروایة و اشتمالها على مجاهیل

ما رواه بل الظاهر عدم لیس حجةً علیناو کونه فی زمان نوّاب االربعة ال یوجب الحکم بصحّة کلّ « ره»ینی الک

 یظهر لنا وجه عدم خلطته معهم و عدم نقله عنهم خلطته معهم و إلّا لروى فی کتابه من أخبارهم و لم

 به و یشکل االلتزام ! للمسخ یقتضی کونه من الکبائر کون حلق اللحیة موجباًو ثانیا: 

 و ثالثا: لم یظهر لنا معنى جند بنی مروان

، عاًحى و فتل الشوارب معلى حلق اللّ کون مسخهم متفرعاً خبرو رابعا: یمکن أن یقال: إنّ الظاهر من ال

حیة فقط، اللّهم إلّا کما فی فعل المجوس فال تدلّ على حرمة حلق اللّ قهما معاً فالمتیقن من الحرمة صورة تحقّ

أن یقال إنّ اإلجماع قائم على عدم حرمة فتل الشوارب فال محالة یکون المسخ عقوبة على خصوص حلق 

 اللحیة

فإن قلت: ذکره علیه  قتضی حرمته فی شرعنا أیضاًشرایع السابقه ال یخامسا: أنّ حرمة حلق اللحیة فی ال

لیس اإلمام علیه السّالم فی مقام ذمّ هذین  نا:على حرمتهما فی هذه الشریعة أیضا قل لٌّ دا اًالسّالم ذلک ذمّ

بت ال یدلّ صید السّ فیمسوخ بنی إسرائیل ذکر الفعلین بل فی مقام ذمّ بیع المسوخ بهذا السبب کما أنّ 

 لیناعلى تحریمه ع

: و سألته عن الرجل هل عن الرضا علیه السّالمالبزنطی  علی نقالً  ابن إدریس فی السرائر روایةاألمر السادس: 

 2: أمّا من عارضیه فال بأس و أمّا من مقدّمها فالعلیه السالم قال یصلح له أن یأخذ من لحیته؟

الوسائل إلى کتاب علی بن جعفر سند صحیح و ابن إدریس إلى البزنطی ییر واضح لنا، و لکن لصاحب سند 

العمدة فی الداللة على حرمة حلق اللحیة و أخذها و لو بالنتف و علیه و حکم بانّها  3السید الخوئی لذا اعتمد

 نحوه

على حرمة الحلق مبنی على کون المراد من األخذ من لحیته أو من مقدّمها هو الحلق  خبرلکن االستدالل بال

و هو ییر واضح، بل الظاهر منه تقصیرها و إصالحها و حمل األخذ من العارض على اإلصالح و من مقدمها 

  ذلک أحدٌو ظاهر الروایة عدم جواز األخذ من مقدمها مطلقا و ال یلتزم ب على الحلق مخالف للظاهر جداً

                                                           
 256ص 1عن الکافی ج 5ابواب الحمام  ح 61باب 1/512وسائل 1
 2/115سرائر 1حدیث 65باب 1/512وسائل 1
 1/161الفقاهة مصباح 2
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فاألولى حملها على الندب و یراد بها ما مرّ فی أخبار مستفیضة من األمر بإعفاء اللحیة و توفیرها یایة األمر أنّه 

قال: رأیت أبا جعفر  د لذلک خبر الصّیرفییشهو  م لکون ذلک أجمل و أزینفصّل بین العارضین و بین المقدّ

  1یأخذ عارضیه و یبطّن لحیته :علیه الساّلم

و فی روایة محمد بن مسلم: رأیت أبا جعفر علیه  و من الواضح أنّه علیه الساّلم لم یکن یحلق عارضیه بالکلیّة

فظهر علی ما مرّ عدم داللة روایة بزنطی علی  2: دوّرهاعلیه السالم السّالم و الحجّام یأخذ من لحیته فقال

 )ریش پرفسوری(

 حلقها بالکلیة لما مرّ من عدم کون المراد من األحد منها

 :االمر السّابع

فی الجعفریّات باسناده عن جعفر بن محمد عن ابیه عن جدّه قال رسول اهلل صلی اهلل علیه وآله: حلق  ما رواه

  3من المثلة، و من مثّل فعلیه لعنة اللّهاللحیة 

وّال: أنّه لم یظهر و فیه أ مقتضى الروایة کون حلق اللحیة بحکمهاو اللعنة دالّةٌ علی حرمته فالمثلة حرام قطعا 

أنّ کتاب الجعفریات و یقال له: و الحاصل  شرعیٍّ  لنا حجیة الکتاب حتى یعتمد علیه فی إثبات حکمٍ

اوی له محمد بن محمد بن األشعث الکوفی جاء به بعض السّادة األجلّة من الهند إلى األشعثیات أیضا لکون الرّ

و ابن   4ا هو المذکور فی اوّل المطبوع منه . ق على مه 1279 سنةمشهد أمیر المؤمنین علیه السّالم فی ال

 األشعث المذکور روى روایاته عن موسى بن إسماعیل بن موسى ابن جعفر عن أبیه عن آبائه علیهم الساّلم

فی إسماعیل بن موسى بن جعفر علیه السّالم ما ملخصه: قال النجاشی فی حقّه: سکن  5و فی تنقیح المقال

مصر و ولده بها و له کتب یرویها عن أبیه عن آبائه علیهم السّالم و مثله فی الفهرست بتفاوت یسیر و بالجملة 

 من أعلى الحسان فال أقلّ من کونها صحیحةفال ینبغی الشبهة فی کون الرجل صحیح العقیدة فإن روایاته 

یستفاد ممّا ذکره الشیخ فی الفهرست و النجاشی فی رجاله کونه من  :و لکن قال فی ولده موسى بن إسماعیل

 6علماء اإلمامیة، لکن فی کفایة هذا المقدار فی إدراجه فی الحسان تأماّل

                                                           
 5ح 62باب  1/512وسائل 1
  1ح 62باب  1/512وسائل 1
 50باب  1/506و  1/12باب السّنة فی حلق الشّعر / مستدرک  111الجعفریات 2

 1من ابواب الحمام حدیث
 1جعفریات 4
 151ص 1ج5
 111ص 2تنقیح المقال ج1



توجه به مسائل روزدرس خارج فقه: مکاسب محرمه با   

 

83 
 

من الهند و  ء به أخیراًفلم یثبت کون موسى بن إسماعیل موثوقا به مضافا إلى أنّ الکتاب على ما مرّ جی فح

فیشکل الوثوق بکون ذلک عین الکتاب الذی رواه  على المشایخ فی جمیع الطبقات مقروّاً  لم یعلم کونه مسنداً

 وایةالرّالسّند فی ل الحکم بصحّة والحاصل یشکموسى ابن إسماعیل عن أبیه عن آبائه علیهم السّالم 

غة و موارد ال مجال لالستدالل بها فی المقام إذ المثلة على ما یظهر من أهل اللّ فرض صحّتها سنداً  عن و ثانیاً

علیه و  جبراً له فیکون مفاد الروایة أنّ حلق لحیة الغیر أیضاً عقوبةً و عضاء تنکیالً األاستعماله عبارة عن قطع 

 جل لحیة نفسه أو لحیة ییره برضاهله فال تشمل حلق الرّ و تنکیلٍ بدون اختیاره نحو عقوبةٍ

أنّها مجهولة السند و ثانیا: أنّ المثلة هو التنکیل  أواّل :1عن االستدالل بهذه الروایة« ره»و جواب السید الخوئی 

صلّى اللّه علیه و رسول اهلل ما فی وصیة ک أیضاًورد فی المکروه عن بالغیر بقصد هتکه و إهانته و ثالثا بأنّ اللّ

 ی لعن اللّه ثالثة: آکل زاده وحدة و راکب الفالة وحدة و النائم فی بیت وحدةیا عل: علیّ علیه السّالمآله لِ

 األمر الثامن:

األخبار حرمة مشاکلة أعداء و مشاکلة لهم و یظهر من بعض  أنّ فی حلق اللحیة تشبّها بالمجوس و سائر الکفار

 اللّه و السّلوک فی مسالکهم:

فعن التهذیب بإسناده عن الصفّار عن إبراهیم بن هاشم عن النوفلی عن السّکونی عن جعفر عن أبیه عن  -1

من األنبیاء أن قل لقومک: ال تلبسوا لباس أعدائی و ال تطعموا  أوحى اللّه إلى نبیٍّ آبائه علیهم السّالم قال:

و السند ممّا ال بأس به إذ قد  2ال تشاکلوا بما شاکل أعدائی فتکونوا أعدائی کما هم أعدائی و اعم أعدائیمط

أفتى األصحاب فی األبواب المختلفة بما رواه النوفلی عن السکونی و اسم السکونی إسماعیل بن مسلم و کنیة 

 أبیه أبو زیاد و له روایات کثیرة عن الصادق علیه الساّلم

و عن الفقیه بإسناده عن إسماعیل بن مسلم عن الصادق علیه السّالم: إن اهلل أوحى إلى نبیّ من أنبیائه:  -2

قل للمؤمنین: ال تلبسوا لباس أعدائی و ال تطعموا مطاعم أعدائی و ال تسلکوا مسالک أعدائی فتکونوا أعدائی 

 3کما هم أعدائی

و ال محالة یراد بها صورة رفض « کما هی ظاهرة فیه»مة الظاهر حمل النّهی فی هذه الرّوایات على الحر

المسلم هویّة نفسه و استقالله و جعل نفسه تابعاً محضاً ألعداءِ اللّه بحیث یعدّ من موالیهم، و ذلک بأن یکون 

لهم لباس أو زیّ أو شکل أو طعام أو عمل خاصّ یعدّ من خصائصهم و من شعاراتهم الخاصّة فأراد قوم من 

ن التشبه بهم فی ذلک و التبعیة المحضة لهم بنحو یوجب تقویة جبهة الکفر فی قبال اإلسالم و أمّا المسلمی

مجرّد االتصاف بوصف من أوصافهم من دون قصد التّشبه بهم أو متابعتهم فال مجال للقول بحرمته و ال سیّما 

و ال یرى من خصائص الکفار و شعاراتهم إذا صار الوصف أو الزیّ أو اللباس الخاصّ عامّا شائعا بین جمیع األمم 
                                                           

 112ص  1مصباح الفقاهه ج1
 ابواب الجهاد 65باب  111ص  11وسائل ج1
 ... 8ابواب صالة المصّلی ح 12باب 112ص  2وسائل ج2
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الخاصّة و یشهد لذلک ما فی نهج البالیة: و سئل علیه الساّلم عن قول رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله و سلّم: 

ییّروا الشیب و ال تشبّهوا بالیهود فقال علیه السّالم: إنما قال صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ذلک و الدین قلّ فأمّا 

 1آلن و قد اتسع نطاقه و ضرب بجرانه فامرؤ و ما اختارا

 فصدّق التشبه یختلف باختالف االزمان.

 األمر التاسع: 

مثل ما عن الکافی بسند فیه ضعف عن جابر عن إطالق ما دلّ على حرمة تشبّه الرّجال بالنساء و بالعکس 

سلّم: لعن اللّه المحلّل و المحلّل له و المتشبهین من  الباقر علیه الساّلم:  قال رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله و

 2الرّجال بالنساء و المتشبهات بالرجال

أنّ حلق اللّحیة من أظهر مصادیق تشبّه الرّجال بالنّساء و اللّعن على فعلٍ دلیل على حرمته و قد مرّ فی أوّل 

 النساء و جعلها زینة و جماالً لهمالمسئلة أنّ اللّحیة فی الرجال ممّا میّزهم اللّه تعالى بها عن 

عن الصادق علیه السالم: طلوع الشعر فی الوجه عالمة الذکر و عز الرّجل ... فال تری له جاللة و  3و فی البحار

و أنّ حلقها بنحو تشبه قیافته قیافة وقاراً ... فیظهر من الحدیث انّ اللّحیة توجب عزّ الرّجل و جالله و وقارة 

 وحالنساء أمر مرج

مرّ سابقاً  المراد من التشبّه تأنّث الذکر و تذکّر االنثی و یؤیده المحکی عن العلل أنّ علیّاً علیه السّالم رأى 

  4رجالً به تأنیثٌ فی مسجد رسول صلّى اللّه علیه و آله و سلّم یقول: لعن اللّه ...

اللّه صلّى اللّه علیه و آله و سلّم: لعن و فی روایة یعقوب بن جعفر الواردة فی المساحقة: أنّ فیهن قال رسول 

 5اللّه المتشبهات بالرجال من النساء

 و کون حلق الرجل اللّحیة موجباً لصدق عنوان التأنّث علیه واضح المنع جداً 

 األمر العاشر: 

و  من جمیع فرق المسلمین فی جمیع األعصار إلى عصر النبی صلّى اللّه علیه و آله استقرار سیرة المتشرعة

سلّم حیث إنّهم کانوا یلتزمون عمال بإبقاء اللّحیة و ینکرون حلقها و یذمّون حالقها بل یعاملون معه معاملة 

 الفسّاق

                                                           
باب  1/502وسائل  11حکت 511صبحی صالح  2/115عبده  1025نهج البالغه فیض 1

 1آداب حمام ح 55
 1ح 81باب 111/ 11وسائل 1
 5کتاب التوحید باب  61/ 22
 1ح 81باب  111ص 11وسائل الشیعة ج4
 1حدیث  15باب  161ص 15وسائل ج5
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السیرة القطعیة فی جمیع األدوار و األعصار قوالً و فعالً من زمان آدم علیه السّالم «: ره»عن آیة اللّه الطبسی 

ه و آله و سلّم إلى زماننا هذا من جمیع الطبقات على اختالفها و ال یوجد إلى زمان خاتم األنبیاء صلّى اللّه علی

فی أیّ تاریخ من تواریخ األمم أنّ واحداً من الموحّدین و األولیاء و الخلفاء الراشدین و األئمة الطاهرین علیهم 

و مبغوضیة خالفها  السالم صدر عنه هذا العمل و لو مرّة واحدة فی عمره ... فهذا کاشف قطعی عن محبوبیتها

 1عند اللّه و رسوله صلی اهلل علیه و آله وسلم

و لکن استمرار السیرة الی المعصومین علیهم السالم ییر محرزٍ جدّاً لعلّها حدثت بعد المتأخرین و اهتمام 

لعل لکونه مستحباً مؤکداً و لذا لم یتوطّی القدماء المسئلة اصالً هذه عشرة امور أقیمت علی الحرمة و  الجمیع

لکن ناقشنا فیها و االصل االوّلیّ یقتضی الجواز و لکن بعد اللّتیا و الّتی یشکل الجرأة علی االقناء بالجواز و 

ن النبی صلّى اللّه و االطمینان بصدور هذا المضمون م حىالسیّما بلحاظ ما مرّ من استفاضة  األمر بإعفاء اللّ 

( على القول بها) عن لحق اللّحیة تسقط لکن ال یخفى أنّ حرمته علیه و آله فال یترک االحتیاط باالجتناب

 أو أهمّ  عند االضطرار أو اإلکراه أو المزاحمة بما هو مساوٍ تکون کسائر الحرمات التی 

و وجوب ابقاء اللحیة بین حلقها او نتفها او جزّها او ییر ذلک مما یوجب ازالة الشعر بناءاً علی الحرمة ال فرق و 

 و اللحیة عبارةٌ عمّا ینبت علی اللّحیین و الذّقن فیشکل جواز ما شاع فی عصرنا المسمّی به ریش پرفسوری.

استحباب قصّ ما زاد عن قبضةٍ باب »و قد عنون فی الوسائل حکم ما زاد عن القبضة من اللّحیة:  -1: تذنیبان

 2«مِن اللّحیة

 3روایة معلّى بن خنیس عن الصادق علیه السّالم: ما زاد من اللحیة عن القبضة فهو فی النار -1

 4محمد بن أبی حمزة عمن أخبره عن الصادق علیه الساّلم: ما زاد على القبضة ففی النار یعنى اللّحیة -2

 5یه الساّلم: تقبض بیدک على اللّحیة و تجزّ ما فضلیونس عن بعض أصحابه عنه عل -3

قال فی الوافی: قیل: المراد بالقبض على لحیته أن یضع یده على ذقنه فیأخذه بطرفیه فیجزّ ما فضل من 

 6مسترسل اللّحیة طوالً ال القبض مما تحت الذقن

حیة فقال صلّى اللّه علیه و علیه السّالم: مرّ بالنبیّ صلّى اللّه علیه و آله رجل طویل اللّ درست عن الصادق -4

دخل على النبیّ صلّى  ثمّ حیتین أ بلحیته بین اللّآله ما کان على هذا لو هیّأ من لحیته؟ فبلغ ذلک الرجل فهیّ

 1هکذا فافعلوا :صلی اهلل علیه و آله ه قالفلما رأاللّه علیه و آله 

                                                           
 11حکم الشارب و الّلحیة المنیة فی 1
 من ابواب  آداب الحمام 61کتاب الطهارة باب  1/510وسائل 1
 1من ابواب آداب الحمام ح 61کتاب الطهارة باب  1/510وسائل 2
 1من ابواب  آداب الحمام ح 61کتاب الطهارة باب  1/510وسائل 4
 2من ابواب  آداب الحمام ح 61کتاب الطهارة باب  1/510وسائل 5
 کتاب الطهارة 6/616و  1/22وافی 1
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 2روایة الحسن الزیات قال: رأیت أبا جعفر علیه السّالم قد خفّف لحیته -5

أقول عمل أبی جعفر علیه الساّلم ال یدلّ على وجوب ما عمله و ال على استحبابه و لکن یدلّ على جواز 

 حیةالتخفیف بأخذ بعض اللّ

حیة ن شعر الصدیین و من عارضی اللّخذوا معلیه الساّلم أنّه کان یقول: و فی الجعفریات بسنده عن علیّ  -6

 3حیة فجزّوهم اللّ و ما جاوز القبضة من مقدّ

بیّ صلّى اللّه علیه و آله کان یأخذ من لحیته النّ عن الترمذی عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جدّه أنّ -7

 4من عرضها و طولها

  5و عن ابن عمر أنّه کان یقبض على لحیته ثم یقص ما تحت القبضة -8

جل فی ثالث: فی طول لحیته و فی علیه السّالم قال: یعتبر عقل الرّ الصادقو فی روایة عبد األعلى عن  -9

 6نقش خاتمه و فی کنیته

قبضة بل استحباب ذلک خفیف و األخذ لما زاد على الون أصل جواز التّکهذه األخبار المستفیضة فیظهر من 

فیه و بها یقیّد إطالق أخبار اإلعفاء، و لکن الظاهر مما دلّ على کون الزائد فی النار هو حرمة إبقائه  مما ال ریب

اء الناس و تغریرهم یإلى من کان یرید بذلک التشبّه بالیهود أو ر ذلکو لم نر من یفتی بذلک و لعلّ النظر فی 

 !!!ه فی عداد أهل الفضل بهذه الوسیلةبلحیته کما قد یرى فی أعصارنا من بعض من یتکلّف إلدخال نفس

 التذنیب الثانی حکم الشارب

 ال یخفى أن من السنن المؤکّدة األخذ من الشارب و إحفائه و قد ورد بذلک أخبار مستفیضة بل متواترة معنىً

ن مبین أو بعض المعصومیذلک إلى الشرع ال بحیث یعلم بصدور بعضها ال محالة فإعفاؤها ناسباً أو إجماالً

 .بیّن الم تشریع محرّم أو افتراءٌعلیهم الس

 7أ من السّنة؟ قال: نعم ففى صحیحة علی بن جعفر عن أخیه علیه الساّلم قال: سألته عن قصّ الشارب -1

ة أن تأخذ من قال رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله و سلّم: من السن الصادق علیه السّالم:روى السکونی عن  -2

 طاریبلغ األالشارب حتى 

                                                                                                                                                                                     
 2آداب الحّمام ح 62باب  1/512وسائل 1
 1آداب الحّمام ح 62باب  1/512وسائل 1
 باب السّنة فی حلق الشّعر 2111
 111رسالة حلق الّلحیة بالغی 4
 همان5
 5ابواب حّمام حدیث  61باب  1/511وسائل 1

 1آداب حّمام ح 66باب  1/511وسائل  1 
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ء فهو ء أحاط بشیحرف الشفة األعلى الذی یحول بین منابت الشعر و الشفة و کلّ شیای طار اإلفی النهایة: 

 1إطار له

روى السکونی قال صلّى اللّه علیه و آله و سلّم: ال یطولنّ أحدکم شاربه فإنّ الشیطان یتخذه مخبأ یستتر   -3

 2به

علیه و آله و سلّم: ال یطوّلنّ أحدکم شاربه و ال شعر إبطیه و ال عانته فإن الشیطان ى اللّه ه صلّعن العلل عن -4

 3یتخذها مخبأ یستتر بها

 و قد مرّ أنّ السکونی اسمه إسماعیل بن مسلم، فالروایتان ترجعان إلى روایة واحدة و األولى قطعة من الثانیة.

علیه الساّلم أحفى شاربه حتى ألصقه  الصادقى رأ ...و عن الکافی بسنده عن عبد اللّه بن عثمان  -5

 4بالعسیب

 5هو منبت الشّعر العسیبقال فی مجمع البحرین: 

ة: کارم األخالق عن الصادق علیه السّالم: کان شریعة إبراهیم التوحید و اإلخالص و زاده فی الحنیفیم -6

 6بط و تقلیم األظفار و حلق العانةالختان و قصّ الشارب و نتف األ

أنّ النبیّ صلّى اللّه علیه و آله و سلّم قال: لیأخذ أحدکم من شاربه و الشعر الذی من  ...عن قرب اإلسناد  -7

 7ذلک یزید فی جماله أنفه و لیتعاهد نفسه فإنّ

 8هوا بالیهودحى و ال تشبّوارب و أعفوا اللّالصدوق فی الفقیه: قال صلّى اللّه علیه و آله و سلّم: حفّوا الشّ -8

فی « ره»لّ على ثبوت الروایة عنده اداللّه علیه و آله و سلّم صریحا  و إسناده الکالم إلى رسول اللّه صلّى

 9فی االمر و المبالغة فیه و احفاء الشارب المبالغة فی جزّهالوافی: الحفّ االحفاء و هو االستقصاء 

یحصل العلم بصدوره عنهم علیهم السالم قد روی هذا المضمون بألفاظ أخر أیضا فی کتب الفریقین بحیث 

إجماالً و إن اختلف األلفاظ فی ذلک و حیث إنّ المسألة کانت مبتلى بها دائماً فلعلّه صلّى اللّه علیه و آله کرّر 

ذلک بألفاظ مختلفة و اطلنا الکالم لما نراه فی عصرنا من التزام بفض طوائف الصّوفیّه عمالً مع ادّعائهم بالتزام 
                                                           

 1/15اثیر نهایة ابن 1
 2آداب حّمام ح  66باب  1/511وسائل 1
 6آداب حّمام ح 66باب  1/511وسائل 2
   1آداب حّمام ح 66باب  1/511وسائل 4
 1/111و  112مجمع البحرین 5
 1ح  66باب  1/511وسائل 1
 1ح 68باب  1/515وسائل 1
 1ح 61باب 1/512وسائل 8
 1/22وافی 2
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ع باعفاء الشوارب و ینسبون ذلک إلى المعصوم علیه السّالم و هذا من أظهر مصادیق التشریع المحرّم و الشّر

 االفتراء

 حمداً لک ربّی الکریم
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و فی جامع المقاصد و المسالک: انّ علی تحریمها اجماع المسلمین تعرّض  المسئلة الثامنة: الرشوه حرامٌ

فی المسئلة لحکم اجود القضاة و ارتزاقهم من بیت المال و حکم الهدایا للقضاة ایضاً و هل تختصّ « ره»الشیخ 

تص ببذل و هل تخ الرّشوة بباب القضاء و الحکم او تشمل مطلق ما یعطی لحمل الغیر علی ما یریده المعطی؟

االموال او تعمّ االعمال بل االقول ایضاً کمدح القاضی و الثناء علیه و کذا المعاملة المحاباتیة معه و اعارته 

 االموال الثمنیة و الوقف علیه و نحو ذلک مما یعود نفعه علیه؟ کل ذلک ممّا ینبغی البحث فیه

 نقل بعض کلمات االعالم فی حرمة الرّشوة

فالرّشوة حرامٌ حتّی لو حکم  1الشرائع: الرّشا حرام سواء حکم لباذله أو علیه بحقّ أو باطلالمحقّق فی  -1

 بالحقّ و بضرر المعطی لکون الرشوة اعانةٌ علی االثم و الداللة اآلیة کما یأتی.

حرام  ألجل الحکم هو أخذ الحاکم ماالً شوةجمع رُ مقصوداً شا فی المسالک ذیّل عبارة الشرائع: الرُّ -2

و رسوله و کما یحرم على المرتشی یحرم  و عن الباقر علیه الساّلم: أنّه الکفر باللّه تعالىباالجماع المسلمین 

 2على المعطی إلعانته على اإلثم و العدوان إلّا أن یتوقّف علیه تحصیل حقّه فیحرم على المرتشی خاصّة

 3ةمستفیضة أو متواتر الجواهر: إجماعا بقسمیه و نصوصاً -3

 4أو باطلٍ شا فی الحکم و إن حکم على باذله بحقٍّ العلّامة فی القواعد: و یحرم الرّ -4

 5الحکم سواء حکم بحق او باطل للبازل او علیه شا فیامع المقاصد: أجمع أهل اإلسالم على تحریم الرّج -5

لیس اإلجماع  6إجماعاً من المسلمینمستند الشیعة: الثالثة: یحرم على القاضی أخذ الرّشوة مثلثة الرّاء  -6

 بل مدرکیٌّ فی المسألة  مستقالً دلیالً 

 ما هو معنى الرشوة؟

 .غة و ییرهمنتعرّض لبعض کلمات أهل اللّفال بدّ معنى الرشوة أخبار المسألة لم تتعرّض لِ

المندرج فیه أجرة ل عمطلق الجُ -1: شوة خمسةٌمجموع محتمالت معنى الرّ«: ره»المحقّق اإلیروانی  -1

عل على الحکم بالواقع لنفسه کان أو لغیره و الجُ -3ی فصل الخصومة عل على القضاء و تصدّو الجُ -2 األجراء

                                                           
11/166 
12/116 
211/151 
41/111 
55/21 
11/116 
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و المتیقّن من بین بقیة المعانی إن  .. و الجعل على الحکم بالباطل. -5عل لنفسه حقّا کان أو باطال و الجُ -4

  1اهر هو األخیرلم یکن هو الظّ

القاموس: الرشوة مثلثة: الجعل أقول: الظاهر أنّ تفسیرها بالجُعل تعریف باألعمّ نظیر سعدانة نبتٌ الّا أن فی  -2

 یکون اللّام للعهد إشارة إلى الجُعل المخصوص المعهود فی باب القضاء

 الصحاح: الرشاء: الحبل و الجمع أرشیة و الرّشوة معروفة -3

ما یعطیه الشّخص الحاکم و ییره لیحکم له أو یحمله على ما یرید و الرشاء مصباح المنیر: الرشوة بالکسر:  -4

 الحبل ... فتشتمل العبارة ییر باب الحکم ایضاً 

و الرائش الرشوة و الواصلة الی الحاجة بالمصانعة  لعن اللّه الراشی و المرتشیفیه: ابن األثیر فی النهایة: رشا  -5

 2ى بینهمااعو المرتشی اآلخذ و الرائش الس المعطی  اشیالماء فالرّ الذی یتوصّل به إلىو اصله الرّشاء

مجمع البحرین: الرِّشوة: ما یعطیه الشّخص الحاکم و ییره فیحکم له أو یحمله على ما یرید و الجمع الرّشا  -6

 3مثل سدرة و سُدُر الرشوة قلّ ما تستعمل إلّا فیما یتوصّل به إلى إبطال حقٍّ أو تمشیة باطل

إنّما  ...وذ شوة للقاضی هی المال المأخال کالم فی أنّ الرّ : بعد الحکم بحرمة الرّشوة 4الشیعة المستند -7

 هل هو مطلق للحقّ أو الباطل أو یختصّ بالحکم ة الرشوةالکالم فی أنّ الحکم أو اإلرشاد المأخوذین فی ماهیّ 

و هو الظاهر من القاموس و الکنز و ای االطالق و المتفاهم فی العرف هو األوّل  بالباطل؟ مقتضى إطالق األکثر

مجمع البحرین، و یدلّ علیه استعمالها فیما أعطى للحقّ فی الصحیح عن رجل یرشو الرجل على أن یتحوّل 

 من منزله فیسکنه

شوة ما یعطیه أحد الشخصین الرّ : أنّ و العرف للغةال من کلمات الفقهاء و من أهل حاصمصباح الفقاهة: و ال -8

لآلخر إلحقاق حقّ أو تمشیة باطل أو للتملّق أو الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة أو فی عمل ال یقابل باألجرة و 

 بینهم عاضدعاون و التّالجعل عند العرف و العقالء بل یفعلون ذلک العمل للتّ

 دلة حرمة الرّشوة: ا

 امورٌ:

                                                           
116 
11/116 
21/185 
41/116 
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ال محالة إذ ال مالیّة شرعاً لما یتمحّض قطعاً فما یقع بإزائه )رشوة( یکون حراماً  محرّماالوّل: الحکم بالباطل 

فی الحرمة من الذوات و األعمال و یشهد لذلک ما مرّ فی أوّل المکاسب من األخبار العامّة کخبر تحف و ییره 

... 

ل او بنفع المعطی حقّاً کان او باطالً و هما و الحاصل فالرّشوة فی باب القضاء عبارةٌ عمّا یدفع بإزاء الحکم بالباط

محرّمان فیحرم ما یقع بازائهما تکلیفاً و وصفاً و تطلق ایضاً علی ما یعطی إلحقاق الحق و دفع الباطل و کیف 

 کان فهی ییر اجرة القضاء...

 المدّعى فی کلماتهم. و فیه احتمال کونه مدرکیاً فال یکون الّا مؤیداً ال دلیالً مستقالً  الثانی: اإلجماع

وَ ال تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُکّامِ لِتَأْکُلُوا فَرِیقاً مِنْ أَمْوالِ  الثالث: قوله تعالى فی البقرة:

 1وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ  الناسِ بِالْإِثْمِ

 -2أنّه الودائع و ما ال یقوم علیه بیّنة  -1: فیه اقوالٌ: 2األکل فی المجمعأهمّها أی مطلق التّصرفات و األکل 

فتشمل  ما ذکره صحیحٌ  ما یؤخذ بشهادة الزور و األولى أن یحمل على الجمیع -3مال الیتیم فی ید األوصیاء 

شوة للحاکم الستمالته و استخراج رأیه بنفع المعطی و موردها و إن کان خصوص اآلیة کلّ مورد تعطى الرّ

شوة بإزاء الحکم بالباطل أو بنفع المعطی و لو فی لکن یمکن إلغاء الخصوصیّة عرفا فتشمل إعطاء الرّ األموال و

مال باألسباب الباطلة الی عن أخذ هلمقابلة فیراد النّببیّة ال السّابالباطل اآلیة الباء فی و  ییر المنازعات المالیّة

ال تَأْکُلُوا و یشهد لذلک استثناء التجارة عن تراض التی هی من األسباب الناقلة فی نظیر اآلیة فی سورة النساء: 

اإلدالء  3کانَ بِکُمْ رَحِیماً نَّ اللّهأَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِالّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ وَ ال تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ إِ

 شاء و یستلزم حرمة الرشوة قهراً تحرمة اإلردالّة علی  و کیف کان فاآلیة 4ارسال الدلو فی البئر لنزح الماء

 االمر الرّابع: السّنّة  المتواترة اجماالً من طرق الفریقین: 

 5فی المستفیضة: انّها کفرٌ باهلل العظیم او شرک -1

أصبغ بن نباتة عن علی علیه الساّلم: أیّما والٍ احتجب عن حوائج الناس احتجب اللّه عنه یوم القیامة و عن  -2

 6فهو مشرکٌ  و إن أخذ رشوةً  حوائجه و إن أخذ هدیة کان یلوالً

أیضاً  سنده ضعیفٌ و الغلول: الخیانة و االنحراف عن الصواب و الوالی معنى عامّ یشمل القاضی أیضاً فإنّ القضاء

 من شؤون الواُلة

                                                           
 188آیه 1
 1/181و  11/181
212-20 
 1/11المیزان 4
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 حت أنواعٌ حت و السُّء یلّ من اإلمام فهو سُعن الخصال فی الصحیح عن عمّار بن مروان قال: کلّ شی -3

و منها أجور القضاة و أجور الفواجر و ثمن الخمر و النبیذ  لمةمنها ما أصیب من أعمال الوالة الظّ کثیرةٌ 

 1شا فی األحکام یا عمّار فهو الکفر باللّه العظیمالمسکر و الربا بعد البیّنة و أمّا الرّ

 ًّ: معنى السحت لغة

 2قبیح یلزم منه العار نحو ثمن الکلب و الخمر و الخنزیر الخلیل فی العین: السحت: کلّ حرامٍ

 3ألنّه ال بقاء له و سمّی سحتاً معجم مقائیس اللغة: المال السحت: کلّ حرام یلزم أکله العار

 4السحت: القشر الذی یستأصل قال تعالى: فَیُسْحِتَکُمْ بِعَذابٍ فی المفردات: 

و اشتقاقه من السحت و هو اإلهالک و سَفَکَه ء على من أی ال شی و فی النهایة: یقال: مال فالن سحتٌ

 5ذی ال یحلّ کسبهاالستیصال و السحت: الحرام الّ

عرفاً مثل کسب الحجّام مثالً و کیف کان  أقول: و قد یطلق السّحت على بعض المکروهات المالزمة للعار

فاللّفظ ظاهر فی حرامٍ خاصٍّ یتنفّر عنه طباع الکرام و یذهب بالدّین و المروّة و ال برکة و ال بقاء له نوعاً و من 

 أظهر مصادیقه الرّشوة

 من االخبار فی باب الرّشوة:« ره»بعض ما لم یذکره الشیخ 

 6علیه الساّلم: سألتُ عن السّحت قال علیه السالم: الرشا فی الحکم روایة یزید بن فرقد عن الصادق -1

حت ثمن المیتة و ثمن الکلب و ثمن الخمر و مهر البغی علیه السّالم قال: السّ الصادقمعتبرة السکونی عن  -2

 7شوة فی الحکم و أجر الکاهنو الرّ

ید سحت و و ثمن الکلب الذی لیس بکلب الصّأجر الزانیة سحت علیه السّالم: الصادق عن الفقیه قال: قال  -3

 1المیتة سحت فأمّا الرّشا فی الحکم فهو الکفر باللّه العظیم ثمن الخمر سحت و أجر الکاهن سحت و ثمن

                                                           

و فیه: یمکن ان یکون االرتشاء الجراء الحق فح اعطاء المعطی الحقاق حّقه  116

من محّرم اال و  یمکن ان یکون اضطرارًا فیکون اعطائه الحقاق حقه حالالً الّنه ما

 قد احّله االضطرار فاالرتشاء حراٌم من دون ان یکون اعطاء الّرشوة حراماً 

12/121 
22/152 
4500 
 1/251النهایة ابن اثیر 5
  4ابواب ما یکتسب به ح  5باب 11/11وسائل 1
 5ابواب ما یکتسب به ح  5باب 11/11وسائل 1
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 هل تشتمل الرّشوة األجرة و الجعل علی تعلیم المسائل الفقهیة؟! او یختص بأخذ األجرة للحکم بالباطل؟!

خان  له و رجالً ال تحلّ ةٍأفرج امر من نظر الیصلی اهلل علیه و آله  لعن رسول اهلل :یوسف بن جابرفی روایة 

صدق الرّشوة علی « ره»مقتضی کالم الشیخ  شوةاحتاج الناس الیه لفقهه فسألهم الرّ امرأته و رجالً فیأخاه 

 الجعل للتدریس او تعلیم المسائل و نحوهما ایضاً و ال نظنّ التزام الشیخ بذلک!

فالظاهر عدم داللة الخبر على تعمیم معنى الرشوة و إنّما تدلّ على االحتیاج إلى الشخص لفقهه ربّما یصیر 

إلیه للقضاء مثال و انحصر القاضی فیه فطلب من أحدهم الرّشوة  موجباً لطمعه و طلبه الرّشوة کما إذا احتاجوا

حیث قال: الروایة ال تفید أزید من حرمة أخذ الرشوة و أنّ « ره»لیحکم بنفعه و الی ذلک أشار اإلیروانی 

 2المتیقّن من مدلول الرّشوة هو المال المبذول فی قبال الحکم بالباطل

عبارةً عن مطلق الجُعل و ال مطلق الجُعل للقاضی أو للقضاء بل المتیقّن و محصّل الکالم: أنّ الرّشوة لیست 

تمشیة باطل أو إحقاق حقّ یتوقّف علیها فیحرم على المرتشی  منها الجعل فی قبال الباطل ای إبطال حقّ أو

حفظ  فقط بعبارة أخرى: نظام الحکم و البرامج االجتماعیّة و اإلداریّة کلّها أسّست و شرّعت على أساس

الحقوق و تأمین العدالة االجتماعیّة فیجب على المسؤولین من القضاة و ییرهم رعایة ذلک فکلّما أعطی 

بداعی تحریفها عن مسیرها الحقّ و سوء االستفادة منها أو دفع سوء االستفادة منها سمّى رشوة من ییر فرق 

ا توقّف على ذلک کما یظهر من عبارة بین باب القضاء و ییره فح فتشمل ما یعطى بداعی إحقاق الحقّ إذ

 السرائر و ح فتحرم على اآلخذ دون المعطی بعد توقّف استنقاذ حقّه على ذلک.

 و حیث إنّ یالب سوء االستفادة و أبرزها کان فی نظام الحکم و القضاء ذکر فی أخبار الباب: الرشوة فی الحکم.

مکان لیسکنه ییره کما وقع فی صحیحة محمّد بن  و أمّا إطالقها و استعمالها على ما یعطى للتحوّل من

مسلم: سألت الصادق علیه الساّلم عن الرجل یرشو الرجل الرشوة على أن یتحوّل من منزله فیسکنه؟ قال: ال 

 3بأس به

ین لتبی اوی ال اإلمام و ثانیا: االستعمال أعمّ من الحقیقة فلعلّه وقع مجازاًوقع هذا التعبیر فی کالم الرّ أواّلً 

شوة المحرّمة حزازة العمل و کونه شبیها بالرشوة و ثالثا: اإلمام علیه الساّلم حکم بحلّیته فلیس من قبیل الرّ

 شوة المقیّدة بالحکم.بل ینصرف عنه ما مرّ من أدلّة حرمة الرّ

 الرشوة ال یخلو من اشکال فاعتماد صاحبى المستند و مصباح الفقاهة على هذه الصحیحة لتعمیم معنى

                                                                                                                                                                                     
 8ابواب ما یکتسب به ح 5باب 11/11وسائل  1 
 16یة مکاسب حاش1
 1ح 81باب  11/101وسائل 2
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عمّار بن مروان جعل اجور القضاة قسیما للرشوة فهما متفاوتان و یحتمل أن یکون مورد  و فی صحیحة

صحیحة محمّد بن مسلم صورة یصب منزل الشخص فیعطی صاحبه المال لرفع یصبه و على هذا فتسمیته 

 بالرشوة من باب الحقیقة و یکون جوازها للمعطی ال لآلخذ

التیقّن و راً واجباً کفایةً او عیناً مع االجرة و الجُعل علی القضاء کون القضاء ام الدلیل الخامس علی حرمة اخذ

کون « ره»مسئلة او ظاهر عبارة العالمة  1الیجوز اخذ االجرة علی ما وجب من قبل اهلل کما فی المختلف

 القضاء من العبادات الواجبة و هو لیس صحیحاً لعدم توقف صحّته علی قصد القربة 

 المسئلة فی حرمة التّکسب بالواجباتتحقیق 

 2قال المحقق فی الشرائع: الخامس: ما یجب علی االنسان فعله کتغسیل الموتی و تکفینهم و تدفینهم -1

 3ذیّله فی المسالک بقوله: هذا هو المشهور بین األصحاب و علیه الفتوى -2

جرة على فعل واجب على األجیر سواء کان فی مجمع البرهان: الظاهر أنّه ال خالف فی عدم جواز أخذ األ -3

 4فکأنّ اإلجماع دلیله اًأم کفائیّ اًعینیّ

  اًأخذ األجرة على الواجب بما هو واجب و إن کان کفائیّانّ محل البحث فی کلماتهم ترى کما 

ألنّ ذلک فرض على الکفایة أوجبه اللّه تعالى  المقنعة: و التکسّب بتغسیل األموات و حملهم و دفنهم حرامٌ -4

 5على أهل اإلسالم

بذلک افضل مع وضوح ان القضاء  ال بأس باألجر على الحکم و القضاء بین الناس و التبرّع یقول: بعد سطرین

 واجب ایضاً و لو کفایةً ففی کالمه نحو تهافتٍ 

قال: و أخذ األجرة على یسل األموات و حملهم و مواراتهم کالم تلمیذه فی النّهایة « ره»نظیر کالم المفید  -5

 6ألنّ ذلک فرض على الکفایة على أهل اإلسالم حرامٌ

 7لطان العادلزق على الحکم و القضاء بین الناس من جهة السّثمّ قال بعد صفحتین: و ال بأس بأخذ األجر و الرّ

                                                           
11/58 
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تغسیل األموات و دفنهم و حملهم و من المکروهة: األجر فی المراسم أیضا عدّ من المکاسب المحرّمة: أجر  -6

 1على القضاء بین الناس

برّاج ذکر فی عداد المکاسب المحرّمة: و تغسیل الموتى و تکفینهم و حملهم و الصالة فی المهذّب البن  -7

 2اإلمام العادل و األجر على القضاء و تنفیذ األحکام من قبل ر فی عداد المکروهاتثمّ ذک ... علیهم و دفنهم

أقول: عدّ تغسیل الموتى و تجهیزهم من المکاسب المحرّمة بمعنى عدم جواز أخذ األجرة علیها قد اشتهر بین 

القدماء من أصحابنا و المتأخّرین منهم و أفتوا بها بعبارات مشابهة و لم یصل إلینا من األئمّة علیهم الساّلم 

هذه الشهرة کاشفة عن تلقّیهم ذلک عن األئمّة علیهم السّالم بعد  دلیل معتبر على ذلک فیمکن أن یقال: إنّ 

 ما نعلم إجماال بأنّهم أهل حدیث و نصّ و لم یکونوا یفتون باالستحسانات

 .و لکن ال دلیل على تسریة هذا الحکم إلى کلّ ما وجب من قبل اللّه تعالى

لتقریب  من قبلهما استحسانیاً  أن یکون تعلیالًیحتمل « ره» شیخ الطوسیو ال فیدو التعلیل الذی مرّ من الم

 من االئمه علیهم السالمیاه تلقّ کلّیاً هن ال حکماًالحکم إلى الذّ

 إلّا على أولیائه وتیمن عدم وجوب تجهیز الم« ره»المرتضى  ناظرین إلى ردّ ما حکی عن و یحتمل أن یکونا

جماع أو الشهرة على عدم جواز األجرة فی قبال کلّ ألن ینسب إلى القدماء من أصحابنا اإلوالحاصل فال مجال 

 .ما وجب من قبل اللّه تعالى بسبب إفتائهم بعدم جواز أخذها فی قبال الواجبات المرتبطة بالموتى

 ما استدلّ به على حرمة اخذ األجرة على الواجبات

 3االول: االجماع المدّعی فی بعض الکلمات

بحرمة أخذ األجرة على الواجبات المرتبطة بتجهیز الموتى و لم یثبت  و فیه: أنّ المسلّم إفتاء األصحاب

 اإلجماع بالنسبة إلى کلّ واجب

عائدة إلى المستأجر و إلّا کان أخذ  الثانی: أنّه یشترط فی اإلجارة أن تکون للعمل المستأجر علیه منفعة

 له. األجرة فی قباله أکالً للمال بالباطل نظیر بیع المتاع بثمن ال قیمة

ببیّة ال من أنّ الظاهر کون الباء فی قوله: وَ ال تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِل للسّ اًسابقمضافا إلى ما مرّ  -و فیه

أنّا نفرض واجبا یعود  -شا و نحوهماهی عن أکل مال الغیر باألسباب الباطلة من القمار و الرّللمقابلة فیراد النّ

و کاإلتیان بالواجبات الکفائیّة الموجب لسقوط  قضاء العائد نفعه إلى المتحاکمینر کالنفعه إلى المستأج

 التکلیف بها عن المستأجر.
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 من أخذ األجرةِ ء من قبل اللّه تعالى هل یکون مانعاًو بعبارة أخرى: محلّ البحث هو أنّ مجرّد وجوب الشی

 المعتبرة فی العمل المستأجر علیه.رائط علیه أم ال؟ و هذا بعد فرض تحقّق سائر الشّ

 المعتبر فی الواجبات العبادیّة لإلخالص أنّ أخذ األجرة منافٍالثالث: 

و ثانیا: أنّ مقتضى القاعدة فی  بالمندوبات العبادیّة و الواجبات التوصّلیّة و عکساً و فیه أوّال: انتقاض ذلک طرداً 

فی أحد العناوین الواجبة ثمّ  أخذ األجرة علیه و إن کان داخالً  مقصودة جواز محلّلةٌ کلّ عمل مشروع له منفعةٌ

به المتثال اإلیجاب المذکور و إسقاط أمره سقط الوجوب أیضا، و إن لم یصلح  إن صلح ذلک الفعل المأتیّ 

ته لیصلّی صال استحقّ األجرة و بقی الواجب فی ذمّته إن بقی وقته و إلّا عوقب على ترکه مثال إذا استأجر أحداً

محلّلة مقصودة فإن صلحت هذه الصالة  فی حضور أوالد المستأجر لیتعلّموا کیفیة الصالة و آدابها فهذه منفعةٌ

 لألمر المتعلّق بها و إلّا وجب علیه إعادة صالته امتثاالًالمطلوب إلسقاط األمر المتعلّق بها فهی 

 نافی بین صفة الوجوب و التملّک ذاتیّ الرابع: ما عن کشف الغطاء فی شرحه على القواعد و هو أنّ الت

 1ألنّ المملوک ال یملک ثانیا

توضیح ذلک: أنّ العمل إنّما یقابل بالمال إذا کان ممّا یملکه الموجر فإذا فرض کونه واجبا للّه تعالى و لم یکن 

للغیر، أال ترى أنّه إذا آجر نفسه لعمل   تعالى فال یصلح ألن یملّک ثانیاًهلل للمکلّف ترکه صار العمل مملوکاً

 من شخص آخر لعین ذلک العمل الخاصّ  لم یصحّ أن یؤجر نفسه ثانیاً لزید مثالً  خاصٍّ

 و فیه: أنّ اعتبار الوجوب و طلب الفعل مغایر العتبار الملکیّة و االستحقاق و لیس الوجوب من قبل اآلمر تملّکاً

 متعلّقاً واحدٍ و لذلک ترى العرف و العقالء ال یرون تنافیا فی کون عملٍ هللعمل حتى ینافی تملّک اآلخر ل منه

 واحدٍ بالنسبة إلى تمام ملکٍ واحدٍ فی آنٍ  لب من قبل شخصین أو أشخاصٍللطّ

: فإن کان العمل واجبا عینیّا تعینیّا لم «ه» قال بالنسبة إلى الواجب العینی« ره»شیخ الخامس: ما یأتى من ال

على فعله أکل للمال بالباطل ألنّ واجباً مقهوراً من قبل الشارع  األجرة ألنّ أخذ األجرة علیه مع کونهیجز أخذ 

عمله هذا ال یکون محترما ألنّ استیفائه منه ال یتوقّف على طیب نفسه ألنّه یقهر علیه مع عدم طیب النفس و 

ختیاریّا للعبد و ال یصیّره ضروریّ الحصول نظیر و فیه: أنّ الوجوب الشّرعی ال یخرج العمل عن کونه ا االمتناع

األعمال اإلضطراریّة الصّادرة من ییر إرادة و اختیار کالتّنفّس و حرکة القلب و أعمال یدد البدن و جهازاته فال 

یکون جعل المال بإزائه جعالً للمال بإزاء الباطل إلمکان أن تصیر األجرة داعیةً لِلعبد نحو العمل بحیث لو ال 

 األجرة لترکه أو احتمل ترکه
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یعتبر أن یکون العمل ملکاً للمؤجر بأن ال یکون مسلوب االختیار بایجاب أو  السادس: ما فی منیة الطالب:

تحریم شرعی ألنّه إن کان واجبا علیه فال یقدر على ترکه و إن کان محرّما فال یقدر على فعله و یعتبر فی 

 1ترکه تحت اختیاره صحّة المعاملة على العمل کون فعله و

و فیه: أنّ بطالن االستیجار للعمل المحرّم لیس لکونه ییر مملوکٍ لألجیر و عدم کونه تحت اختیاره لمنع 

ذلک بحسب الوجدان بل لکون صحّة العقد عند الشّارع بمعنى تنفیذه له و إیجابه الوفاء به و هذا ال یجتمع مع 

 تحریمه للعمل

محذور لما مرّ من أنّ طلب الفعل من العبد الیستلزم خروجه عن تحت اختیاره و ال و أمّا فی الواجب فال یلزم 

 یصیّره ضروریّ الحصول خارجا.

 و الحاصل مما مرّ تفصیالً من االدلّة لیس دلیلٌ معتمدٌ علیه فی حرمة اخذ األجرة علی الواجب بنحو االطالق.

 واجبٍ نقوضاً ال بأس باإلشارة الیها: ثم انّ الفقهاء اوردوا علی القول بحرمة االجرة علی کلّ 

 موارد نقض حرمة األجرة علی الواجبات:

مع  علیها و یعبّر عنها بالواجبات النظامیّة فإنّها واجبة کفایة بل عیناًالحروف و الصّناعات التی یتوقف االوّل: 

 .فىاالنحصار مع جواز أخذ األجرة علیها بالضرورة بل بدونه یختلّ النظام کما ال یخ

 حیث یتوقّف علیه حیاته و سالمته مع جواز مطالبتها األجرة لذلک. الثانی: إرضاع المرأة اللبأ لمولودها الجدید

 بل و أجرة اإلعالف أیضاً  مع جواز رجوعه فی قیمة العلف إلى صاحبها الثالث: إعالف الملتقط للضالّة

 ن بل یقهر على ذلک إن امتنع.العوض منه إن تمکّالمتوقّف علیه حیاته مع جواز أخذ  الرابع: إطعام المضطرّ 

 مع وجوب الطبابة علیه فی بعض األحیان. الخامس: جواز مطالبة الطبیب لألجرة

 مع وجوب العمل بالوصیّة. السادس: جواز مطالبة الوصیّ لحقّ الوصایة

 مع االنحصار. ناً بل عی السابع: ما مرّ من جماعة من جواز أخذ األجرة على القضاء مع وجوبه کفایةً 

 یام مع وجوبها على المنوب عنه.الة و الصّمن الحجّ و الصّ الثامن: جواز أخذ األجرة للعبادات االستیجاریّة

أواّل و بالذّات هو حفظ النظام و  منها: أنّ الواجب و أجیب عن اإلشکال األوّل فی الواجبات النظامیّة بوجوهٍ

و الصناعات( و الیتوقّف ذلک على التبرّع بأسبابها بل على أصل إیجادها حفظ النفوس ال أسبابهما )من الحرف 
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و لو بنحو المعاوضة علیها فال یجبر العامل على إیجادها مجّاناً و بذلک یظهر الجواب عن سائر النقوض أیضا 

 ییر النقض األخیر

لمنوب عنه و عمل العامل لیست إلّا و أمّا فی األخیر فالعبادات االستیجاریّة لیست بواجبةٍ على العامل بل على ا

 .یجوز له النیابة بعوض.. النیابة عنه و هی لیست بواجبة فکما یجوز له النیابة عنه مجّاناً

 یأتی فی النوع الخامس من المکاسب المحرّمة و التحقیق فی المسألة و بیان أدلّتها و المناقشة فیها تفصیالً

بنحو الحقّ کما هو المحتمل  مسألة و أدلّتها إلّا فیما ثبت کونها واجبةً فی أصل الثابتةٌ لمناقشة و کیف کان فا

فالظاهر جواز استیجار القضاة و ال سیّما من قبل إمام المسلمین على  فح فیما یرتبط بتجهیز الموتى و دفنهم

ل کان عهدة بیت المال و إذا فرض استیجاره من قبله فال یجوز استیجاره ثانیا من قبل المتحاکمین لعم

بأن یأخذ فی قباله  واحدٍ الستیجار اإلمام لعدم جواز أن یؤجر نفسه من شخصین مستقلّین لعملٍ  مشموالً

 .أجرتین

 ارتزاق القاضی من بیت المال 

الفرق بین األجرة و الجُعل و بین اإلرتزاق أنّ فی األجرة و الجعل یقدّر العمل و العوض و المدّة فی ضمن عقد 

خاصّ و عقد  الجعالة و أمّا االرتزاق من بیت المال فمنوط بنظر الحاکم من ییر أن یقدّر بقدرٍاإلجارة أو 

 .بینهما

 تحقیق کلمات االصحاب:

مارة و الجبایة و القضاء و ییر من أمور السّلطان من األ الشیخ فی مکاسب النهایة: و متى ما تولّى شیئاً -1

زاق و الجوائز و الصاّلت فإن کان ذلک من جهة ترعلى ذلک اإلیات فال بأس أن یقبل ذلک من أنواع الوال

فقد رخّص له فی قبول ذلک من  رٍجائو إن کان من جهة سلطان  له طلقاً  سلطان عادل کان ذلک حالالً

 1جهتهم ألنّ له حظّا فی بیت المال

 .یشمل صورة عدم احتیاج القاضی أیضاً« ره»إطالق کالمه  

و أمّا ما یجوز أن یستأجر علیه و ما ال یجوز فقد ذکرناه فی : فی آداب القضاء من المبسوط  کالم الشیخ -2

و له بعقد إجارة کالخیاطة تبرّعا جاز أن یفع الغیر ییر موضع: و جملته أنّ کلّ عمل جاز أن یفعله الغیر عن

جاز أخذ الرزق علیه دون األجرة کلّ عمل ال یفعله الغیر عن الغیر و إذا فعله عن نفسه عاد نفعه إلى الغیر 

و أجاز أصحابنا ذلک و  ال یجوز أخذ األجرة علیه و قالوا کالقضاء و الخالفة و اإلمامة و اإلقامة و األذان و الجهاد.

فعله عن نفسه لم یعد نفعه إلى  نهو فاسد عندنا و کلّ ما ال یفعله الغیر عن الغیر و إ أخذ األجرة و أجاز قوم
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یام فإذا ثبت أنّه أخذ األجرة علیه و ال أخذ الرزق کالصلوات المفروضات و التطوّع و کذلک الصّالغیر لم یجز 

 1زق فإنّه یأخذه من بیت المال، ألنّه معدّ للمصالح و هذا منهایأخذ الرّ

یشعر بإجماعنا على عدم جواز أخذ األجرة على )یعنی اخذ األجرة علی القضاء(  : و هو فاسد عندنا«ره» قوله

 من قولهم لجواز اخذ األجرة علی القضاء ...المقنعة و النهایة و المهذّب  فیالقضاء و هذا ینافی ما 

المجوّزین  ل المتحاکمین ال اإلمام فیوافق ما مرّ منه فی الخالف و یحمل کلماتبَإلّا أن یرید األجرة من قِ

 م.علی األخذ من اإلما

فی آداب القضاء من المبسوط أیضاً:  أمّا من یحلّ له أخذ الرزق و من ال یحلّ فجملته أنّ القاضی إمّا أن  -3

یکون ممّن تعیّن علیه القضاء أو لم یتعیّن علیه فإن کان ممّن یجوز له القضاء و لم یتعیّن علیه فإمّا أن یکون 

ز له أخذ الرزق و إن کانت له کفایة فالمستحبّ أن ال یأخذ له کفایة أو ال کفایة له فإن لم یکن له کفایة جا

فإن أخذ جاز و جواز أخذ الرّزق للقضاء إجماع و ألنّ بیت المال للمصالح و هذا منها. فأمّا إن تعیّن علیه القضاء 

لیه و إن لم فإمّا أن یکون له کفایة أو ال فإن کانت له کفایة حرم علیه أخذ الرّزق ألنّه یؤدی فرضاً قد تعیّن ع

یکن کفایة حلّ ذلک له ألنّ علیه فرض النفقة على عیاله و فرضاً آخر و هو القضاء و إذا أخذ الرزق جمع بین 

 2الفرضین و الجمع بین الفرضین أولى من إسقاط أحدهما هذا عندنا و عندهم

فإسراء حکمه إلى أخذ الرزق على فرض عدم جواز أخذ األجرة فی قبال الواجب العینی و فیه: یمکن ان یقال 

 زق فی قبال العمل و إنّما هو أمر یعطیه الحاکم بلحاظ ما یراه صالحاً مشکل إذ لیس الرّ

ثمّ على فرض عدم الجواز بلحاظ تعیّن الواجب فحاجته ال تحلّل الحرام اللّهم إلّا أن یکون مالک الجواز أقوى و 

 أهمّ أو مساویا لمالک الحرمة

ئع: الخامسة: إذا ولّى من ال یتعیّن علیه القضاء فإن کانت له کفایة من ماله فاألفضل أن ال فی قضاء الشرا -4

لقضاء و لم یکن له کفایة جاز له ه ازق من بیت المال و لو طلب جاز ألنّه من المصالح و إن تعیّن لیطلب الرّ

 3ضاً ی فرو ان کان له کفایة قیل: ال یجوز له أخذ الرزق ألنّه یؤدّ أخذ الرزق

فیه لما مرّ من الفرق بین األجرة المبتنیة على المعاوضة و بین « ره»ل یشعر بمناقشته ینسبة الحکم إلى الق

من أخذ الرزق فإطالق دلیله یقتضی عدم الفرق  مانعاً الرزق المنوط بنظر الحاکم و لو کان وجوب العمل عیناً

 بین صورة الحاجة و ییرها.
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فیقسّم بین الوالی و بین شرکائه الذین هم عمّال  1الخراجیة کما فی خبر کافیو من جملة مصارف االراضی 

فیکون بعد ذلک أرزاق أعوانه على دین اللّه و فی مصلحة ما ینوبه من تقویة اإلسالم و تقویة الدین  ...األرض 

 ... فی وجوه الجهاد و ییر ذلک ممّا فیه مصلحة العامّة

من اهمّ المصالح العامّة و المصلحة ال تدور مدار ن معیشة القاضی الصالح أنّ القضاء و تأمیمعلوم و من ال

ه بحسب شرائط المحیط و اسباب التّعیش فی کلّ عصرٍ و شؤون القاضی الحاجة و حاجة القاضی تختلف مراتب

 و عائلته

من  53و یدلّ ایضاً علی جواز ارتزاق القاضی کتاب علی علیه السالم الی مالک االشتر کما فی النّهج کتاب 

 علّته و تقلّ معه حاجته إلى الناس حل ما یز)قاضی( فی البذقوله علیه السالم: و افسح له 

بیت المال الهله و  لو خرج  یأخذ الرّزق من السّلطان العادل او الجائر لما سیجیء من حلیّةوال فرق بین ان 

 من ید الجائر 

 اقسام القضاء:

 أن یکون القاضی جامعا لشرائط القضاء المعتبرة من قبل الشارع و منصوبا من قبل اإلمام العادل -1

 یعة و مصالح اإلسالملمصلحة الشّ رعایةً  هو منصوباً من قبل الجائر و إنّما قبل -2

 و المال العدالة منصوبا من قبل الجائر و إنّما قبله حبّا للجاه و المقامرائط ییر للشّ أن یکون جامعاً -3

  من الجائر أو یکون منصوباً أن ال یکون جامعا للشرائط سواء لم یکن منصوباً -4

فالقسمان األواّلن یجوز قضائهما و کذا ارتزاقهما من بیت المال و إن فرض أخذه من ید الجائر لما ورد عنهم 

 م من تنفیذ ذلک و أمّا األخیران فأخذهما منه بعنوان منصب القضاء حرام بال إشکالعلیهم السّال

 ادلّة حرمة الهدیّة للقاضی: 

قد استدلّ علیها بوجوهٍ عدیدةٍ: االوّل: ادلّة حرمة الرّشوة بتوهّم شمولها للهدیه حسب اطالق بعض التفاسیر لها 

ما یعطیه الشّخص الحاکم و ییره لیحکم له او یحمله علی ما مثل قوله فی المصباح المنیر: الرّشوة بالکسر: 

لشمول ذلک ما إذا کان بنحو الداعی أیضاً. و فیه أواّل عدم جریان ذلک فی بعض األقسام الّتی مرّت و ال  2یرید

حکم و رعایته سیّما ما یُهدى بعد الحکم و ال سیّما إذا أهداها له قربةً إلى اللّه تعالى تشویقاً له على دقّته فی ال

 الحقّ و العدالة فی جمیع المراحل
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 شوة خصوص صورة المصانعة و المقابلة و فی روایة األصبغ بن نباته ذکر الهدیة قسیماًو ثانیا: أنّ الظاهر من الرّ

 شوة فهما أمران متغایرانللرّ

استمالة القاضی و إخضاعه شوة و إن افترقتا موضوعا لوضوح أنّ مناط حرمة الرّ الثانی: ثبوت مناط الرشوة

 الحکم بالحق. بسبب المال بحیث ینحرف بذلک عن العدالة و

 1عن ذلک بعدم القطع بالمناط و إلّا حرم طرح األلفة مع القاضی ألجل هذا الداعی« ره»و أجاب اإلیروانی 

لى بعض أقسام الهدایا و سبة إنان بالمناط المذکور بالنّیالظاهر ثبوت االطم و فی کالم االیروانی اشکالٌ النّ

 إذا کانت لغرض استمالته إلى طرف الباطل و الجور ممّا یطمئن النفس بحرمتها األلفة مع القاضی أیضاً

إذ وقع بداعی أمر محرّم و هو الحکم بالباطل فیشملها قوله تعالى: وَ ال  الثالث: أنّ أکلها أکل للمال بالباطل

  بِالْباطِلِتَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ 

 من الهدیّة ... : عدم جریان ذلک فی بعض األقسام و فیه أواّلً

  .: عدم کون اإلهداء بنحو المقابلة بل بنحو الداعیو ثانیاً

هی عن أکل مال الغیر : بالباطل للسببیّة ال للمقابلة فیراد بها النّتعالی : ما مرّ مرارا من أنّ الباء فی قولهو ثالثاً

 .شوة و القمار و نحوها و ال نظر فیها إلى وجود العوض و عدمهرقة و الرّاطلة من السّباألسباب الب

 : وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُکّامِ لِتَأْکُلُوا فَرِیقاً مِنْ أَمْوالِ النّاسِ بِالْإِثْمِو لکن یمکن تتمیم هذا االستدالل بانّ قوله تعالی:

و فیه انّ بعض  ام کما تستعمل للغایة تستعمل للعاقبة أیضاو اللّ شمل ما یهدى بداعی الحکم بالباطل أیضای

 االقسام الهدیّة لیس مشموالً لهذا التّتمیم.

ما مرّ فی روایة األصبغ بن  -1 لبعضها: «ره»شیخ و قد تعرّض ال الرابع: األخبار المستفیضة الواردة فی المقام

 نباتة

و الغلول  2شوة فهو مشرکٌ و إن أخذ الرّ کان یلوالً إن أخذ هدیةًعن أمیر المؤمنین علیه الساّلم من قوله: و 

و أجاب فی مصباح الفقاهة  : إذا خان فیراد أنّ أخذ الهدیة خیانة بمقام الوالیةمن باب نَصَرَ من یلّ یغلّ یلوالً

الوالة جائزة فال  دیّة إلىثانیا أنّها واردة فی هدایا الوالة دون القضاة و بما أنّ اله ها ضعف سند: أواّل بعن الروایة

أن تحمل على ظاهرها و لکن  -2 أن تحمل على الکراهة -1 على بعض الوجوه الممکنة بدّ من حمل الخبر

و  على الوالی حرّمةٌ ور مُیقیّد اإلعطاء بکونه لدفع الظلم أو إنقاذ الحقّ أو ألجل أن یظلم ییره فإنّها فی هذه الصُّ

 أیضا. فی الصورة األخیرة على المعطی

                                                           
 16حاشیة المکاسب 1
 10ح 1باب 11/62وسائل 1
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 1عیّةء من الرّبعدم أخذ شی أن تحمل على کون والیتهم من قبل السلطان مشروطةً -3

اهر أن اهر و الظّأنّ القضاة أیضا من الوالة و القضاء من أهمّ الوالیات و الحمل على الکراهة خالف الظّ و فیه

القضاة ألیراضٍ فاسدة بحیث یوجد فیها کون اإلهداء إلى الوالة و ال سیّما الی  تحمل على الموارد الغالبة من

 مناط الرشوة و یعرف ذلک بمناسبة الحکم و الموضوع

 عن النبیّ صلّى اللّه علیه و آله و سلّم: هدیة األمراء یلولٌ الثانی من األخبار: ما رواه جابر 

بعضها: هدیة العمّال  و فی آداب القضاء من المبسوط عن النبی صلی اهلل علیه و آله: هدیة العمّال یلولٌ و فی

 2سحتٌ

رسول اللّه صلّى اللّه  عن جابر عن ر المنثور فی تفسیر قوله تعالى فی سورة المائدة: أَکّالُونَ لِلسُّحْتِو فی الدّ

 3علیه و آله و سلّم: هدایا األمراء سحت

اللّهم إلّا أن یحصل  و لیس فیها ما یعتمد على سنده خبرینأو  خبر واحدإلى خبار الظاهر رجوع هذه األاقول: 

بسبب استفاضة النقل الوثوق بصدور بعضها ال محالة و لفظ السّحت و إن أطلق فی بعض األخبار على بعض 

 نظیر کسب الحجّام مثال و لکن ظاهره الحرمة فیحمل علیها إلّا أن یثبت خالفها. هذا المکروهات أیضاً

على وصف دخالته فیه فیراد صورة کون اإلهداء للشخص بما أنّه أمیر أو عامل فال یشمل و ظاهر تعلیق الحکم 

و إن کان من العمّال إذا لم یکن اإلهداء بلحاظ عمله و إمارته و  إهداء الشخص لرحمه أو لرفیقه المعاشر له

 القضاة أیضا من العمّال.

شوة و مظنونة أو متوقّعة منهم فتکون بحکم الرّ و الغالب فی اإلهداء إلى هذه الطبقات کونه ألیراض فاسدة

للقاضی العادل النافع للمجتمع أو لکونه من أقاربه  وایات عن صورة کون اإلهداء بقصد القربة تشویقاً تنصرف الرّ 

 أو جیرانه مثالً 

لى: أَکّالُونَ علیه الساّلم فی قوله تعا علیم عن ضا علیه السالعن الرّ الثالث من األخبار: ما رواه فی العیون

 4جل یقضی ألخیه الحاجة ثمّ یقبل هدیّته: هو الرّعلیه السالم لِلسُّحْتِ قال

حاجة أخیه المسلم قربة إلى اللّه تعالى أو  وایة ممّا ال یمکن االلتزام به إذ لو قضى أحدٌو حیث إنّ ظاهر الرّ 

... و لذا اشار الشیخ القتضاء األخوة و الرفاقة ذلک و بعد ذلک أهدى له أخوه هدیة لم یکن وجه لحرمة قبولها 

 ال یجوز أخذ األجرة بإزاء قضائها ککونه فال بدّ أن تحمل الحاجة على حاجةٍالی لزوم توجیه الرّوایة. « ره»

شوة على الحکم إذا وعدها أو تحمل على الرّ من قبل اإلمام بشرط أن یعمل مجّاناً منصوباً عامالًأو  قاضیاً
                                                           

 1/110مصباح الفقاهة 1
 8/111مبسوط 1
 1/185الّدر المنثور 2
 1باب 11/65وسائل 4
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و کیف ... قبل الحکم و إن لم یعیّن مقدارها ثمّ أعطاها بعده فقبلها کما هو المتعارف بین أهل االرتشاء إجماالً

 فی المقام مضافا إلى ضعف سندها. کان فمع تمشّی هذه االحتماالت یشکل االستدالل بالخبر على الحرمة

الم إلى رفاعة لمّا استقضاه على األهواز: إیّاک و علی علیه السعن  الرابع من األخبار: ما رواه فی المستدرک

 1صومقبول التحف من الخُ

استعملناه بسنده عن بریدة عن النبیّ صلّى اللّه علیه و آله و سلّم: من  الخامس: ما رواه أبو داود فی السنن

 2فما أخذ بعد ذلک فهو یلول على عمل فرزقناه رزقاً

 السادس: ما رواه أبو داود أیضا بسنده عن أبی أمامة

 عن النبی صلّى اللّه علیه و آله و سلّم: من شفع ألخیه بشفاعة فأهدى له هدیة علیها فقبلها فقد أتى باباً

 3الرّبا من أبواب عظیماً

بعثنی رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله و سلّم إلى الیمن السابع: روی الترمذی بسنده عن معاذ بن جبل قال: 

فلمّا سرت أرسل فی أثری فرددت فقال: أ تدری لم بعثت إلیک؟ قال: ال تصیبنّ شیئا بغیر إذنی فإنّه یلول و 

 4من یغلل یأت بما یلّ یوم القیامة، لهذا دعوتک فأمض لعملک

 أقول: 

بأنّ محطّ أکثرها أن یرزق العامل من قبل اإلمام و یشترط  یجاب عن هذه األخبار مضافا إلى ضعفها سنداً

 ء من الناس فیکون أخذه خیانة بالنسبة إلى منصبه و مستعمله.علیه عدم أخذ شی

 الثامن: قصّة إهداء األشعث بن قیس إلى أمیر المؤمنین علیه الساّلم.

أو  حیّةٍ أعجب من ذلک طارق طرقنا بملفوفة فی وعائها و معجونة شنئتها کأنّما عجنت بریقِهج: و نّالفی 

 فذلک محرّم علینا أهل البیت فقال: ال ذا و ال ذاک و لکنّها هدیة فقلت: ؟أم صدقةٌ أم زکاةٌ ةٌلَقیئها فقلت: أصِ

و اللّه لو أعطیت األقالیم السّبعة  ؟هجرهبلتک الهبول أعن دین اللّه أتیتنی لتخدعنی أ مختبط أم ذو جنّة أم ت

 5ما فعلت لب شعیرةٍأسلبها جُ بما تحت أفالکها على أن أعصى اللّه فی نملةٍ

الظاهر من کالمه علیه السّالم: أنّ األشعث أراد بهدیّته هذه حکم اإلمام علیه الساّلم باطال بنفعه و فی مثل 

 .شوة قطعاًذلک یجری مالک الرّ

                                                           
 آداب قاضی 1باب  2/121مستدرک 1
 1252ح 1/111سنن ابی داوود 1
 1/161سنن ابی داوود 2
 1221ح  8باب 1/226سنن ترمزی 4
 251صبحی صالح  115نهج البالغة خطبه 5
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اسرائه الی  على بناءً ةد فی زجر النبیّ صلّى اللّه علیه و آله و سلّم عمّال الصدقة عن قبول الهدیّ التاسع: ما ور

 مطلق العمّال بالغاء الخصوصیة

من األسد یقال  استعمل النّبیّ صلّى اللّه علیه و آله و سلّم رجالًروی ابو حُمید السّاعدی قال: فی المبسوط: 

فقام النبیّ صلّى اللّه علیه و آله و سلّم على  دم قال: هذا لکم و هذا أهدی إلیّ!فلمّا قدقة له: أبو البنیة على الصّ

 المنبر فقال:

ما بال العامل نبعثه على أعمالنا یقول: هذا لکم و هذا أهدی إلیّ فهلّا جلس فی بیت أبیه أو فی بیت أمّه ینظر 

 إلّا جاء یوم القیامة یحمله على رقبته إن کان بعیراً  یهدى له أم ال؟ و الذی نفسی بیده ال یأخذ أحد منها شیئاً

لها تنعر ثمّ رفع یده حتى رأینا عفرة إبطیه ثمّ قال: اللّهم هل بلّغت اللّهم هل  یاء أو بقرة لها خوار أو شاةًله رُ

 1بلّغت

 الراوی المذکور ... هذا الخبر مرویٌّ بطرق مختلفة.فی صحیح مسلم بسنده عن 

و عفرة اإلبط بالضم و  .بالضم أی صاحت و النعیر أیضا بمعنى الصوت یعرت العنز تیعر بالکسر یعاراًفی النهایة: 

یاء  صوت اإلبل و الرّالعقرة فی المبسوط یلط و الصحیح عفرة کما فی صحیح مسلم. و الفاء: بیاضه، و الظاهر 

ییره من کتب العامّة و فی نقله  الخوار صوت البقر و الظاهر أنّ المبسوط أخذ الحدیث من صحیح مسلم أو

 وقع التصحیف.

یاسیّة و موقعیتهم و یظهر من الحدیث أنّه ال یجوز للعمّال و المسئولین سوء االستفادة من شئونهم السّ

 جتماعیة.اإل

ند لکونها منقولة من طرق وایة ضعیفة السّو أجاب فی مصباح الفقاهة عن االستدالل بالحدیث: أواّل بأنّ الرّ 

 2أنّها وردت فی عمّال الصدقة فال ترتبط بما نحن فیهو ثانیا  مّةالعا

 لالطمینان بعدم الخصوصیّة : إلغاء الخصوصیّة فی أمثال المقام قویّ جدّاًو فیه

  هل تحرم الرّشوة فی ییر الحکم؟

على ما یرید. و : الرشوة بالکسر: ما یعطیه الشّخص الحاکم و ییره لیحکم له أو یحمله 3عبارة المصباح المنیر

الجملة األخیرة یحتمل أن یراد بها حمل المعطی یَیر الحاکم على ما یریده، و یحتمل أن یراد حمل الغیر 

 الحاکم على ما یریده المعطی فعلى األوّل تشمل العبارة ییر باب الحکم أیضاً و على الثّانی تختصّ بباب الحکم

                                                           
 8/111مبسوط 1
11/111 
21/210 
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إلى الحاجة بالمصانعة، و أصله الذی یتوصّل به إلى الماء فالرّاشی: من  و عبارة النهایة: الرِشوة و الرُشوة: الوصلة

 یطعی الذی یعینه على الباطل فعبارته تشمل ییر باب الحکم أیضاً.

ت و شرّعت على أساس حفظ الحقوق و سَسِّها أُة کلُّة و اإلداریّ : أنّ نظام الحکم و البرامج االجتماعیّسابقاًقد مرّ 

رعایة ذلک فکلّما یعطى بداعی تحریفها عن و المسئولین  ة و على القضاة و العمّالجتماعیّتأمین العدالة اال

فال  سوء االستفادة منها أو دفع سوء استفادة المسئولین و دفع ظلمهم یسمّى رشوةًالعدل و مسیرها الحقّ و 

 اختصاص بباب القضاء.

صالح أمره الحالل و یطلب بها إإمّا  -1اشی إذ الرّشوة لغیر الحکم على ثالثة أقسام قسّم الرّ« ره»و الشّیخ 

 .حرامٍ و بطریقٍ أو إصالح أمره بنفعه کیفما اتفق و لو حراماً -3إصالح أمره الحرام أو  -2بوجه حالل 

إذ عمل المسلم محترم فیجوز االستیجار له و  و وضعاً و ال یخفى أنّ األوّل ممّا ال إشکال فی جوازه تکلیفاً 

 یمکن أن یکونشوة ح : أَوْفُوا بِالْعُقُودِ بل یشکل إطالق لفظ الرّتعالی فی مقابله و یشمله قوله إعطاء العوض

 مجازاً

إذ  الث أیضاًو کذا الثّ و وضعاً و أمّا الثانی أی ما یعطى فی قبال األمر الحرام فال إشکال فی حرمته تکلیفاً

و بطریق حرام یخرج العمل عن کونه  أو وقع حراماً بنفع المستأجر سواء وقع حالالً صریح بکون العمل واقعاًالتّ

انّه ال مالیّة شرعاً لما یکون حراماً من الذّوات و االعمال و قد مرّ  -1و یستدلّ للحرمة فیهما بوجوهٍ  شرعاً حالالً

 سابقاً ان اهلل تعالی اذا حرّم شیئاً حرّم ثمنه ...

مة الرّشوة النّ الحکم یسری الی جمیع الحقوق و الی ییر الحکم ایضاً و انّما وقع الحکم اطالق ادلّة حر -2

مطرحاً فی الکتاب و السّنّة لکثرة االبتالء به فی جمیع االعصار و یمکن الغاء الخصوصیّة فال اختصاص لحرمة 

 الرّشوة بالحکم

 کونه اکالً للمال بالباطل -3

و مما یدلّ علی التفصیل فی الرّشوة بین الحاجة المحرّمة و ییرها روایة الصیرفی قال سمعت ابالحسن علیه 

سأله حفص األعور فقال: إنّ عمّال السّلطان یشترون منّا القُرَبَ و اإلداوة فیوکّلون الوکیل حتّى السالم حین 

 بأس بما تصلح به مالک ثمّ سَکَتَ ساعةً و قال علیه یستوفیه منّا فنرشوه حتى ال یظلمنا؟ فقال علیه السالم: ال

 1السالم: إذا أنت رشوته یأخذ منک أقلّ من الشرط؟ قلت: نعم قال علیه السالم: فسدت رشوتک

 حکم معاملة المحاباتیة مع القاضی؟! هل هی الرّشوة او ملحقةٌ بها؟!

                                                           
 1من احکام العقود ح 21باب 502ص 11وسائل ج1
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قصد المعاملة لکن جعل  -2التی فی ضمن المعاملة عدم القصد من المعاملة الّا المحاباة  -1فاقسامها ثالثة: 

المحاباة الجل الحکم له و کان الحکم للمعامِل من قبیل ما تواطئا علیه من الشّروط ییر المصرّحة بها فی 

 وقصد اصل المعاملة و حابی فیها لجلب قلب القاضی فهو کالهدیّة ملحقةٌ بالرّشوة -3العقد فهما رشوة 

االولی الحرمة تکلیفاً و وضعاً یکونها رشوةً و فی الثّانیة کون الشرط فاسداً و المسئلة و مقتضی القاعدة فی 

 تبنی بکون الشّرط الفاسد مفسداً للمعاملة ام ال؟

کون المعاملة فاسدةً فی االوّلیین لکونها رشوةً و « ره»و ظهور کالم الشّیخ  و فی الثالثه حکمها حکم الهدیّة

 عند العرف رشوةً  کذلک فی الثالثة لکونها

حکم بیعه بثمن المثل مع فرض قلّة المتاع و عزّته؟! حکم بیع المحاباة و ایضاً فی حکم بذل العین بذل 

 المنافع مجّاناً کسکنی الدّار و نحوها فکلّها باطلةٌ و فی حکم الرّشوة بال فرقٍ 

علیه فال یعدّ رشوةً فضالً عن کونه و أمّا ما یرجع إلى األقوال کمدح القاضی و الثناء : 1فی مصباح الفقاهة

. وفیه لو کان المدح فی االفعال محرّماً لذلک. نعم لو کان ذلک إعانةً على الظّلم کان حراماً من هذه الجهة

الّتی یرتبط بقضاء القاضی یمکن کونه محرّماً من حیث کونه کذباً او تشویقاً له مع کونه ییر صالحٍ ... الّا ان ال 

 یکون کذلک

بال اشی و حرم على المرتشی : لو توقّف تحصیل الحقّ على بذله لقضاة حکّام الجور جاز للر2ّ: فی الجواهرفائدةٌ

خالف لقصور ادلّة الحرمة عن تناول الغرض الذی تدلّ علیه اصول الشّرع و قواعده المستفاد من الکتاب و 

ه بذلک و نحوه ممّا هو محرّم علیه فی االختیار ضرورة أنّ لإلنسان التوصّل إلى حقّالسّنة و االجماع و العقل 

 و نقالً  اشی معه عقالًذی ال بأس به على الرّشا الّ بل ذلک کاإلکراه على الرّ

فی دعواه و ال یمکن له الوصول إلى حقّه إلّا  اشی محقّاًإذا کان الرّال بأس بإعطاء الرّشوة : 3مصباح الفقاهة

مع ادلّة نفی الضّرر فیرجع الی االصل لو لم یرجّح الثّانی بل یتیقّن لمعارضة اطالقات تحریمها شوة بالرّ

 ترجیحه لحکومة ادلّة نفی الضّرر علی ادلّة االحکام بعناوینها االوّلیّة

 االشکال علی المستند فی قوله بالتّعارض بینهما!

یظلمنا؟ فقال علیه الساّلم: ال و یستفاد الجواز فی المقام من روایة الصّیرفی فیشکل السائل: فنرشوه حتى ال 

 4بأس بما تصلح به مالک
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وظیفة من أَخَذَ کلّ ما حکم بحرمة اخذه من الرّشوة و ییرها من الجعل و األجرة و الهدیّة و المعاملة 

 المحاباتیة الّتی بحکم الرّشوة.

کما فی الجعل و  و المعاوضة ابلةحکم بوجوب ردّ ما اخذه و ردّ بَدَلِه مع التّلف اذا کان بنحو المق« ره»و الشّیخ 

األجرة و الرّشوة ألنّها من قبیل الجعل أیضاً و قد ثبت فی محلّه أنّ ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده و 

 استدلّوا لذلک باإلجماع و حدیث على الید و قاعدة اإلقدام حیث إنّ اآلخذ أقدم على الضّمان فی ما أخذ و

فاسدة و ما ال  انیّةٍمجّ مان ألنّ مرجعها إلى هبةٍالهدیة بعدم الضّفی « ره»الشّیخ  مَ کَعدم کونه مجّانا و حَ

 مان بل على األخذ مجّانا.یضمن بصحیحه ال یضمن بفاسده حیث إنّه لم یقدم على الضّ

 : 1و فی قضاء المستند

و  و الوجه فیه ظاهرٌ اعاًاشی و إن بذلها برضى نفسه مع بقاء عینها إجمیجب على المرتشی ردّها على الرّ :فرعٌ

و عن المسالک إجماعنا علیه و  فوریّاً لف بتفریطه وجوباًو إن لم یکن التّ یجب علیه ردّ عوضها مع تلفها أیضاً

له  مَ کَفیما إذا بذلها من ییر رضى الباذل و طیب نفسه ظاهر و أمّا لو بذلها بطیب نفسه سیّما إذا حَ هو أیضاً

 2واسعٌ  أمّل فیه لألصل مجالٌ و إلّا فللتّ بالحقّ فإن ثبت اإلجماع على ثبوت یرامتها علیه و ضمانه إیّاها مطلقاً

ال یقتضی جواز التصرّف فیه ألنّ رضاه  المالکمان مطلقا و رضى إطالق على الید هو الضّبانّ : یمکن ان یقال

ملک نفسه و قد حکم الشارع بفسادها و لم یرض المالک بحیث یتصرّف فی  ملیک له رشوةً کان بعنوان التّ

 .بتصرّفه بعنوان آخر

 و هذا هو الحق و اهلل اعلم بالصّواب 

 «على الید»البحث حول حدیث 

فق األصحاب على خروج الید األمانیّة منه و کذا و لکن اتّ مان مطلقاًإطالق حدیث على الید یقتضی الضّ

 المالکسلیط المجّانی من قبل التّ

ت علیه سیرتهم االقتصادیّة و استقرَّالجتماعیّة و ثمّ ال یخفى أنّ ضمان الید ممّا یحکم به العقالء فی روابطهم 

 عدّی و عدم التفریط فی حفظهسلیط المجّانی و کذا فی الید األمانیّ مع عدم التّإلّا فی التّ

المرویّ عن النبیّ صلّى اللّه علیه و آله و سلّم « هحتّى تؤدّی»أو « على الید ما أخذت حتّى تؤدّی»و أمّا حدیث 

الکذّاب و العدوّ مع اهل البیت علیهم السالم و لذا قتل ثمانیة ألف شیعة و راویه سمرة بن جندب هو عامیٌّ ف

فی األبواب المختلفة یحتمل  صحاباألمن  ذا الخبراالستدالل بهمن ابن زیاد لعنة اهلل فی البصرة اذا کان والیاً 

 لهم على ذلک. صدوره أو وجود حجّةٍ من باب المماشاة معهم ال إلحرازأن یکون 
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و الحاصل  4بن حنبل أحمد مسند و 3ابن ماجة سنن و 2الترمذی سنن و 1و الحدیث رواه أبو داود فی البیوع

عن علی و االئمة المرویّة من طرق العامّة  یظهر منه جواز العمل باالخبار« ره»الخبر العامیّ لکن شیخ الطائفة 

تخالفها أو إجماع على خالفها و یمکن أن یقال بوجود هذا من ولده علیهم السالم اذا لم یکن من طرقنا اخبار 

 صلّى اللّه علیه و آله و سلّم أیضاً  هالمالک فیما رووه عن

  فی ابن ملجم «من النّاس من یشری»و أَخَذَ سمرة بن جندب من معاویة اربعة ألف درهم و قال بنزول 

و کیف کان فالعمدة فی ضمان الید بناء العقالء و استقرار سیرتهم على ذلک و على ذلک یدور رحى االجتماع 

 فی جمیع األمم

عن بعض معاصریه: باحتمال عدم الضمان فی الرّشوة مطلقاً معلاّلً بتسلیط المالک علیها « ره»نَقَلَ الشیخ 

ه بکون تعلیلی« ره»ها تشبه المعاوضة و )ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده( و استشکل الشیخ مجّاناً و بأنّ

متنافیین ألنّ شبهها بالمعاوضه یستلزم الضمان ألنّ المعاوضة الصحیحة توجب ضمان کلّ منهما ما وصل الیه 

لمعاوضات ما ال یضمن بعوضه فمع الفساد یکون مضموناً بعوضه الواقعیّ و هو المثل او القیمة و لیس فی ا

 بالعوض بصحیحه حتّی ال یضمن بفاسده

  5و موضوعه هو العقد دون المعاوضة« ما ال یضمن بصحیحه ال یضمن بفاسده»انّ عنوان هذه القاعدة و لیعلم 

ارادة مطلق الفقه بلفظ المعاوضة بعیدٌ فی الغایة کما «: ره»بقوله « ره»و الحق انّ مااحتمله بعضُ المعاصرین 

انّ حمل لفظ الرّشوة علی خصوص ما لم یکن بازاء الحکم ایضاً بعید فیحتمل ان یرجع کالم المعاصر الی 

قة هو التسلیط المجّانیّ و لیست هی معاوضة تعلیلٍ واحدٍ لِعدم الضّمان و هو أنّ المتحقّق فی الرّشوة حقی

 ءء حکم نفس الشّیحتّى یترتّب الضمان بل هی شبیهةٌ بالمعاوضة و ال یجری فی مشابه الشّی

صوّرها ثالثة اقسامٍ: ففی « ره»بقی الکالم فی المعاملة المحاباتیّة بالنّسبة إلى ما نقص من القیمة؟ فالشیخ 

ا نقص بإزاء الحکم له و فی الثّالثة ال ضمان ألنّها بمنزلة الهدیّة و أمّا الثانیة ففی االولى یثبت الضّمان لوقوع م

مصباح الفقاهة عدم الضّمان فیها أیضاً ألنّ الشّرط ال یقابل بجزءٍ من الثمن و أن الفاسد منه ال یوجب فساد 

 6المعاملة و إنّما یوجب الخیار فقط للمشروط له

مِن عدّ ذلک أیضاً مِن الرّشوة فمقتضاه الضمان إذ ظاهر أدلّة حرمة الرّشوة هو « ره»ولکن ما ذکره الشیخ 

 الحرمة و الفساد معاً و المفروض عدم کونها مجّاناً بل بإزاء الحکم له فیثبت الضمان
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معاوضة و  هذا کلّه بالنسبة إلى مقدار النّقص و أمّا بالنّسبة إلى ما بإزاء الثمن فالضّمان ممّا ال إشکال فیه لکونه

 عدم کونه مجّاناً

 ثالثة فروع فی اختالف الرّافع و القابض

واحد کالهبة مثال و اختالفهما فی کونه صحیحاً أو فاسداً فادّعى الدّافع أنّها هدیة االولی اتّفاقهما علی عنوان 

الی اهلل تعالی أو کون  ملحقة بالرّشوة فی الفساد و الحرمة و ادّعى القابض أنّها هبة صحیحة الزمةٌ لکونها قربةً 

القاضی رحماً له و ال یخفى اشتراک األمرین فی عدم الضّمان مع التلف النّ ماال یضمن بصحیحه ال یضمن 

هنا من تحقّق « ره»بفاسده و إنّما یظهر أثر اختالفهما فی جواز استرجاع للعین و عدمه فما یظهر من الشیخ 

من عدم الضّمان فی الهبة « ره»بعد التّلف مخالفٌ لما مرّ منه  الضّمان على فرض الفساد إذا کانت الدّعوى

 المجّانیة الفاسدة.

و معنى ضمان العین کونها فی عهدة الضامن و مقتضاها وجوب حفظها و ردّها إلى صاحبها مع اإلمکان و ردّ )

العقالء  اعتبار العهدة عندمان و العهدة عند العقالء و لف فهذه أحکام الضّمثلها أو قیمتها مع الحیلولة أو التّ

  .(مان بالنسبة إلیهامّة مع فرض تحقّق الضّمّة إذ العین مع وجودها ال تنتقل إلى الذّ الشتغال الذّ مغایرٌ

تقدیم قول الدّافع لکونه اعرف بنیّته و الصالة الضمان فی  -1فی هذه الصّورة االولی احتمل الشیخ احتمالین 

لم یرض الشّیخ بهذا االحتمال النّ تقدیم قوله و کونه «: ره»تّلف و قال االیروانی الید اذا کانت الدّعوی بعد ال

باقی قیاس اعرف بنیّته فی موارد خاصّة فقط کاخبار المرأة عن الحمل و الحیض و الطّهر و ذلک ال یوجب 

 1األعلمیّة و العدالةالموارد علیه بعد عدم العلم بالمناط بل لو صحّ ذلک لزم سماع مدّعی االجتهاد و 

استقرّ علیه سیرتهم و إلغاء  : الظاهر أنّ األخذ بقول المدّعی فیما ال یعرف إلّا من قبله أمر عقالئیّوفیه

نعم الظاهر اختصاص ذلک عندهم بصورة عدم کون المدّعی ممّن  الخصوصیّة من الموارد المذکورة ییر بعیدٍ

 ه.یتّهم بالکذب و الخالف فی أقواله و أفعال

قد یقال هنا بالضمان لعموم قاعدة : 2قال الشیخ االقوی تقدیم القابض النّه یدّعی الصّحّة و فی مصباح الفقاهة

على مال الدافع محرز بالوجدان، و عدم کونه بالهبة الصحیحة محرز باألصل یده القابض ید الید ألنّ وضع 

یعارض ذلک األصل بأصالة عدم الهبة الفاسدة ألنّها  فیلتئم الموضوع منهما و یترتّب علیه الحکم بالضمان. و ال

 ال أثر لها

المفروض فی الصورة األولى توافقهما على وقوع الهبة المجّانیّة و إنّما اختلفا فی صحّتها أو فسادها فال و فیه: 

ال یضمن وجه فیها للضمان أمّا مع الصحّة فواضحٌ و أمّا مع الفساد فلما ثبت من أنّ ما ال یضمن بصحیحه 

 بفاسده
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 و الحاصل فعدم الضمان فی المقام ممّا یقطع به

 الصورة الثانیة ادّعاء الدافع کونها رشوة أو أجرةً على المحرّم و ادّعى القابض کونها هبة صحیحة

 .یحتمل تقدیم قول القابض لکون قوله مطابقاً للصّحة و یحتمل العدم إذ ال عقد مشترک هنا

 لیس هذا من مورد التّداعیفیحلف علی عدم وقوعه و 

الصّورة الثّالثة اتّفاقهما علی فساد العقد ییر انّ الدّافع ادّعی ما یوجب فاسده الضّمان کالرّشوة او األجرة الفاسدة 

مثالً و اآلخذ یدّعی ما ال یوجبه کالهدیّة الفاسدة بناءً علی عدم الضمان فیها لعدم الضمان فی صحیحها و ال 

یجوز للدافع استرجاع العین کما یجب على اآلخذ ردّها نّزاع تظهر بعد تلف المال و الّا قبله یخفی انّ ثمرة ال

التفاقهما على فساد المعاملة قد قوّى الشیخ فی هذه الصورة الضّمان لعموم خبر على الید بضمیمة أصالة عدم 

صالة عدم التسلیط المجانیّ التسلیط المجّانی فیتحقّق موضوع الضّمان  و لعموم خبر علی الید بضمیمة ا

 فیتحقق موضوع الضّمان و یکون هذا حاکماً بل وارداً علی اصالة عدم سلب الضمان ... .

 حرامٌ النّه ظلمٌ و ایذاءٌ و اذاللٌ  سبّ المؤمن

مصداقاً االذالل یتحقّق بالتّعدیّ علی عرض الغیر و کرامته فیکون ظلماً و امّا االیذاء فهو امر آخر و ربّما یتّحد 

مع السّب عن اطالع المسبوب و علم السّاب ببلوغ سبّه الیه فیستحقّ عقابین عقاباً للسّبّ و عقاباً آخر لالیذاء 

 لکونهما ظلمین مستقلّین الّا ان ال یکون السّابّ ملتفتاً باطاّلع المسبوب.

  1اجتنبوا قول الزّور -1ادلّة حرمة السّبّ من الکتاب: 

ر هو الکالم القبیح و من اظهر افراده سبّ المؤمن و فیه انّ الزّور ظاهره الباطل فیکون قول بدعوی ان قول الزّو

معناه ال محالة فینطبق على الکذب و ما هو متضمن  الزّور هو الکالم الباطل و اتّصافه بالبطالن یکون باعتباره

بطالنٌ کما إذا قال السّاب بمسمع من الناس له و أمّا اإلنشاءات الّتی ال تتضمّن االخبار الکاذبة فال یکون فیها 

إلنسانٍ ییر حاذق )یا حمار( فان الکالم المزبور باعتبار کونه هدراً لکرامة ذلک اإلنسان و تنقیصاً له سبٌ و لکن 

 ال یکون من الباطل نظیر ما إذا قال للشّجاع أنه أسدٌ فإنه مع فرض کونه شجاعاً ال یکون باطالً 

 ین الزّور و السّبّفتحقّق االنفکاک ب

 2ال یُحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ قوله سبحانه:  -2
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و فیه: أن الظاهر و ال أقل من االحتمال أن یکون قوله سبحانه مِنَ الْقَوْلِ بیاناً للجهر بالسوء ال للسوء و المراد 

سواء کان المظهِر هو المُرتکب أم ییره و انَّ اللّه ال أنه عند ارتکاب انسان سوءا یکون إظهاره جهراً بالسوء 

یحبّ هذا اإلظهار و الجهر إلّا من المظلوم فإنه یجوز له التَظَلُّم و إظهار ما فعله الغیر فی حقّه من السّوء و هذا 

 رىال یرتبط بالسّب أصالً و على ذلک فارتکاب الشّخص للحرام معصیة و إظهار ارتکابه الناسَ معصیةٌ أخ

 و امّا االخبار:

الباقر علیه السالم: عن رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله و سلّم سباب المؤمن فُسوق ابى بصیر عن ففی روایة  -1

  1و قتاله کفرٌ و اکل لحمه معصیة )ییبت( و حرمة ماله کحرمة حرمه

 سندها معتبرٌ

 خبر السّکونی عن الصادق علیه السالم: سباب المومن کالمشرف علی الهلکة   -2

 سباب مصدر بمعنی الفاعل او سبّاب صیغة مبالغة

 کثیر الشّتم علی المؤمن ...

روایة ابی بصیر عن الباقر علیه السالم: جاء رجلٌ من تمیم الی رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله فقال له  -3

 وا فتکتسبوا العداوة و النّهی ظاهر فی االرشاد لبیان کسب العداوة فی العاقبة ...اوصنی ... ال تسبّ

و فی روایة ابن الحجّاج  عن الکاظم علیه السالم فی رجلین یسابّان قال: البادی منهما اظلم وِزره و وِزر  -4

  2صاحبه علیه ما لم یتعذّر الی المظلوم

 مثل صاحبه علیه ان معنی کونه اظلم ان« ره»و ذکر الشیخ 

و فیه انّه ربما یکون ال یکون علی صاحبه وزرٌ و عقاب اصالً کما اذا کان سبّه ثانیاً دفاعاً عن عرضه و کرامته و 

جزاءً علی البادی بمثل ما اعتدی علیه و التّعبیر بکونه اظلم لمجرّد کون سبّه موجباً للعقاب علیه مطلقاً 

 لک التعبیر عنه بالمظلوم. بخالف سبّ اآلخر فانّه ال یوجب عقاباً و یشیر الی ذ

 فی السّب الی العرف ... انّ المرجع«: ره»قال الشیخ 

اعتبار اإلهانة و التعبیر فی مفهوم السّبّ و کونه تنقیصاً و إزرءً على المسبوب و أنه الظاهر من العرف و الّلغة 

التوصیف بالوضیع و  متحدٌ مع الشّتم فح فیدخل فی السّب کلما یوجب إهانة المسبوب و هتکه کالقذف و
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ء و الحمار و الکلب ... و علیه ال یتحقق مفهوم السّبّ إلّا بقصد الهتک و امّا مواجهة المسبوب فال تعتبر اللّاشی

 فیه

 فالنّسبة بینه و بین الغیبة عموم من وجه«: ره»قول الشیخ 

تحقّق الغیبة بدون السّبّ بصفةٍ مشهورة مع قصد األهانة تحقق السّبّ دون الغیبة کأن  یخاطب المسبوب 

 کالتکلّم بکالم یظهر به ما ستره اهلل من ییر قصدٍ للتّنقیص و االهانة و االجتماع واضحٌ و العقاب عقابان.

 1!جملة خبریةقصد اإلنشاء و اما الغیبة هو ما کان ب بّهو التباین فان السّهما سبة بینالنّ االیروانی: انّو 

 ق بکل من اإلنشاء و اإلخبارمنهما یتحقّ اً فرقة فان کلّال دلیل على هذه ال :و فیه

 ... ثم إنه یستثنى من المؤمن المتظاهر بالفسق«: ره»الشیخ  قول

 لغیبة و اما المعاصیایأتی فی البحث  األحادیث وما فی کال اشکال سبّه بها لزوال احترامه بالتظاهر بالمنکرات 

 فله عقابان فافتراء فیحرم من جهتینم یرتکبها بما ل ه سبّا و امّالمستوره فال یجوز سبّه بها 

 ... و یستثنى منه المبدع أیضا«: ره»قوله 

 ین و وجوب البراءة منه و اتهامه المبدع فی الدّ على جواز سبّدالّّّة لروایات المتظافرة اأقول: 

آله: اذا رأیتم اهل الرّیب و صحیحة داوود ابن سرحان عن الصادق علیه السالم: عن رسول اهلل صلی اهلل علیه و 

البِدَع من بعدی فاظهر و البَراءَةَ مِنهم و اکثروا من سبّهم و القول فیهم و الوقیعة و باهتوهم کی ال یطعموا فی 

الفساد فی االسالم و یحذرهم النّاس و ال یتعلّمون من بدعهم یکتب اهلل لکم بذلک الحسنات و یرفع لکم به 

 2الدّرجات فی اآلخرة

استثناء اشکال الن المبدع فی العقائد واالصول کافر فیکون خارجاً موضوعاً لعدم اتّصافه باالیمان و المبدع  فی

 فی االحکام متجاهر بالفسق فاالستثناء ییر صحیح

 و یمکن ان یستثنی من ذلک ما اذا لم تتأثّر المسبوب عرفاً ...«: ره»قوله 

نعم إذا لم یوجب إهانة  سواء تأثر أم ال حرام مطلقاً المؤمن اقول: مقتضی االطالقات المتقدّمة انّ سبّ

و  عتبار اإلهانة و االستنقاص فی مفهوم السبّال موضوعاً بّعن عنوان السّ المسبوب فی نظر العرف کان خارجاً

 موجباًمه و المولى عبده ألنه إن کان لمعلم متعلّاالوالد ولده و  بّسَعلیه فال وجه الستثناء بعض األمثلة کَ

 موضوعاً  بّ لذلک فهو خارج عن السّ موجباً م فال یجوز لالستثناء و إن لمإلهانته
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 أنت و مالک ألبیک« ع»ه مما ورد من مثل قولهم و أما الوالد فیمکن استفادة الجواز فی حقّ«: ره»قوله 

ها راجعة إلى لکنّ  1المتظافرة الصحیحة و ییرها خبارفی اال وردت هذه الجملة: «ره»السیّد الخوئی  قول

الجهات األخالقیة الناشئة من الجهات التکوینیة فإن الولد بحسب التکوین من المواهب اإللهیة للوالد فال 

یَهَبُ لِمَنْ یَشاءُ إِناثاً وَ یَهَبُ لِمَنْ آیة ایضاً اشارة الی کونه هبة للوالد و فی  یناسبه أن یعارض أباه فی تصرفاته

ختصاص فقط الناشئ إال لإل : أنت و مالک ألبیکعلیه السالمالم فی قوله علیه فلیس لفظ الّو  2یَشاءُ الذُّکُورَ 

 خبارنعم لو دلت هذه اال تمب و الشّة المنافیة لإلیذاء و اإلذالل و لو بالسّعطوفة الغریزیّ یة و الة الجبلّمن المحبّ 

و لکن کال  وجهٌ« ره»شیخ کان لکالم ال وة أو على الوالیة المطلقة کانت أم تنزیلیّ  على الملکیة حقیقیةً

فیما یرجع الى أوالده و  فألنه لو تم لجاز لألب أن یتصرف)ملکیّة(  االحتمالین بدیهی البطالن أما األول

یتصرف فی شؤونهم تصرّف الموالی فی عبیدهم مع انّه لم یلتزم به احدٌ ، علی انّه مخالفٌ  لألخبار المعتبرة 

ستقرض من مال ابنه و یقوّم جاریته بقیمةٍ عادلةٍ و یتصرّف فیها بالملک فانّ من ان ی ریحة فی ان  لألبالصّ

 الواضح انبه لو کان االبن و ماله لالب لما احتاج فی جواز التصرف فی ماله و جاریته الی االستقراض و التّقویم.

 ه ال والیة لألب علیهالمقطوع به أنّ فأیضا فاسد ألن مورد بعضها الولد الکبیر و من)والیة مطلقة( و أما الثانی 
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 السّحر حرامٌ 

 فی الجملة بال خالف بل هو ضروریٌ و االخبار بالحرمة مستفیضةٌ 

 1السّاحر کالکافر -1

 2من تعلّم شیئاً من السّحر قلیالً او کثیراً فقد کفر و کان آخر عهده بربّه و حَدّه ان یُقتلَ الّا ان یتوب -2

 3... وساحر الکفّار الیقتل علیه وآله: ساحر المسلمینی اهلل عنه صل -3

 حبالهم لیاً استناداً الی قوله تعالی: فإذاقال بعض االصحاب منهم االیروانی بعدم حقیقة السّحر و کونه امراً خیا

 4و عصیهم یخیّل الیه من سحرهم انّها تسعی

 5فلمّا القوا سحروا اعین النّاس و استرهبوهم

االصحاب من الشّیعة: و ال یخفی انّه ال داللة فی اآلیة علی انّ السّحر علی االطالق امرٌ خیالیٌ بل و قال بعض 

الحلّ و العقد یکونان بالسّحر و یبعد کونهما بالخیال و مع ما ورد فی سحر بعض النّاس علی النّبی صلی اهلل 

 علیه و آله کما تری علیه و آله و االلتزام بالتّخیل باالضافة الی الرّسول صلی اهلل

 ؟! حر حقیقة و لو فی الجملةللسّ على القول بانّ  بین السحر و المعجزة بناءًال یقال مالفرق 

یمکن تعلمه  ... بخالف المعجزة فانّه یکون بال سبب اس و ة النّال یدرکه عامّ اًخفیاً للسحر سبب فإنه یقال بانّ 

تَخْلُقُ مِنَ الطِّینِ کَهَیْئَةِ الطَّیْرِ بِإِذْنِی فَتَنْفُخُ فِیها فَتَکُونُ طَیْراً بِإِذْنِی وَ إِذْ عادّی کاالرادة لعیسی علیه السالم ... 

 6تُبْرِئُ الْأَکْمَهَ وَ الْأَبْرَصَ بِإِذْنِی وَ إِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتى بِإِذْنِی

 لقاً مضراً او ییرهقول الشهید فی الدّروس ان المعتبر فی السّحر األضرار و فیه السحر حرام مط

 الشَّعبَذَة حرام = شَعوَذه = شُعبده فی لغة الفرس تردستی

ه یشغل أذهان الناظرین بسرعة ا أنّیة إلّو هو امر واقعی فانّ المشعوذ یفعل ما یفعله سائر الناس من األمور العادّ 

لسحر اة محضة کمنه خیالیّن تلک األفعال الصادرة کو ون من أفعاله من دونة یده بحیث یتعجبّحرکته و خفّ 

 ة فالفرق بین الشّعبذة و السّحر و المعجزة واضحٌ ال یخفی ...بیعی کما فی المعجزیر الطّجاریة على السّالأو ییر 
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... و هی خفّة فی الید و اخذ  4مجمع البحرین 3المنجد 2، لسان العرب1و لیراجع فی معناه الی المصباح

 -1علی حرمة الشعوذه بامورٍ: « ره»لغیر ما علیه اصله استدلّ الشیخ  کالسّحر یری الشّیء فی رأی العین

انّه من اللّهو و الباطل اذا ترتّب علیها یرضٌ عقالئیٌ و امّا الکبری فالنّه ال دلیل علی حرمة  -2االجماع و فیه ... 

 اللّهو و الباطل علی االطالق بل الحرام منهما هو القسم الخاصّ

 : ضعیفٌأوالً :و فیه...  السالم: فی خبر االحتجاج: و نوع آخر منه خطفة و سرعة و مخاریق و خفةقوله علیه  -3

 ییر حجة کیف ینجبر به ییره؟! إلجماع  نفسها ء وو ییر منجبر بشی هاسند

ک قد عرفت أنّ :حر و فیهعلى حرمة السّ حر على الشعوذة فتکون مشمولة لما دلّ صدق بعض تعاریف السّ -4

 و عدم صدقة علیها حر موضوعاًها عن حدود السّ خروج

 نةبین الشیعة و أهل السّته ال شبهة فی حرمبالفتح المصدر و بالکسر اسم مصدر،  بال خالفٍ  الغش حرامٌ

حیث «! ره»الفریقین بل هی من ضروریّات مذهب المسلمین و العجب من االیروانی  من طرق خبارلتواتر اال

 !5قال انّه حرامٌ بعنوان ثانویّ من الکذب و اکل اموال النّاس بال رضیً 

 ی صنع السّیّاراتعامّ یشمل کل تلبیسٍ حتّ و االخبار حجّة علیه و عنوان الغشّ

  6السالم: لیس منّا من یشّناصحیحة هشام بن سالم عن الصادق علیه  -1

 ؟!7و عنه صلی اهلل علیه وآله: لرجلٍ یبیع التّمر یا فالن اما عملت انّه لیس من المسلمین من یشّهم -2

رجل یبع الدقیق فقال: ایّاک و الغشّ فانّ من یشّ یشّ فی ماله فان عن الصادق علیه السالم: دخل علیه  -3

 8لم یکن له مالٌ یشّ فی اهله

 9السّکونی عن الصادق علیه السالم: نهی رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله عن ان یشاب اللّبن بالماء للبیع عن -4

هشام بن الحکم کنت البیع السابری فی الضاّلل فمرّ بی ابوالحسن موسی علیه السالم فقال لی یا هشام ان  -5

  1البیع فی الظاّلل یشّ و الغشّ ال یحلّ 
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 جیّدٌ  السّابری ثوبٌ رقیقٌ 

 وشتّی عرهما س عن الحلبی عن الصّادق علیه السالم: سألته عن الرّجل یکون عنده لونان من حکامٍ واحدٍ و -6

 : ال یصلح له أن یفعل یغشّعلیه السالم قالف واحدٍ ثم یبیعهما بسعرٍ أحدهما خیر من اآلخر فیخلطهما جمیعاً

 2نهى یبیّبه المسلمین حتّ

 3و اخبارالعامة

 : الغشّموضوع 

الغش لیست له حقیقة شرعیة و ال متشرعة بل المراد به ما جرى علیه العرف و اللغة من کونه بمعنى الکدر و 

و جهل المغشوش فإذا کان  بعلم الغاشّ هذاالخدیعة و الخیانة و یعبر عنه فی لغة الفرس گول زدن و یتحقق 

 ال شبهة أنّ  و انتفى مفهوم الغشّ و المغشوش عالماً جاهالً  کالهما عالمین بالواقع أو جاهلین به أو کان الغاشّ

الل و من الواضح یه فی باطنها و بیع األمتعة فی الظّ برة و ردّد من الحبوب على ظاهر الصّجعل الجیّ من الغشّ

بما انحصر طریق  مفهوم الغشّ  فی أمثال ذلک بتدقیق النظر و لو اختصّ  اس یلتفتون الى الغشّنوع النّ أنّ

 لم یبق له إال مورد نادرٌ  معرفته بالغاشّ

و وضع الحریر و نحوه  د بالدهن الردیّهن الجیّبن بالماء و خلط الدّکمزج اللّ نحصر معرفته بالغاشّنعم قد ی

یومین و ییر ذلک من الموارد  ال یبقى أزید من یوم أو مسمومالو بیع الحیوان  فی مکان بارد لیکتسب ثقالً 

و لکن هذا ال یوجب اختصاص الغش بتلک الموارد و عدم  الغش إال خصوص الغاش فقططلع على التی ال ی

 تحقق مفهومه فی ییرها

 ظر فإذا مزج الردیّ تاج معرفته إلى إمعان النّاهر الذی ال یحعلى الخلط الظّ و ال عرفاً ال یصدق لغةً الغشّف

برة و الجید فی دی فی ظاهر الصّظر و جعل الرّناظر الیه من الناس بغیر تدقیق النّ  یعرفه أیّ د مزجاًبالجیّ

عن احدهما صحیحة محمد بن مسلم . مثل على ذلک بعض األحادیث و یدلّ ذلک ال یکون یشاً باطنها فانّ

علیهما السالم: انّه سئل عن الطّعام بخلط بعضه ببعضٍ و بعضه اجود من بعضٍ قال علیه السالم: اذا رؤیا جمیعاً 

 4الجیّد الردیّیغط فال بأس ما لم 

 5«ره»تحقیق کالم السّید الخوئی 
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سواء کان فی المعاملة أم  ،على وجه اإلطالق تذییلٌ: إن ظاهر المطلقات المتقدمة هو حرمة الغشّ«: ره»قال 

ور و األلبسة من صرفها الى خصوص المعامالت فی الجملة، بداهة أنه ال بأس بتزیین الدّ ه ال بدّ ا أنّ فی ییرها إلّ

بن الممزوج و کذلک ال بأس بإطعام الطعام المغشوش و سقی اللّ ها عتیقةٌاألمتعة إلراءة أنها جدیدة مع أنّو 

فی هذه الموارد أو فی  للضیف و ییره و بذل األموال المغشوشة للفقراء بل یمکن دعوى عدم صدق الغشّ

 !!!بعضها

 اًسواء کان إخباره قولیّ من جهة الکذب اقع کان حراماًاهر فی ذلک للونعم لو أخبر بموافقة الظّ و فیه ما فیه ... 

 و هو أجنبی عما نحن فیه أم فعلیّاً

و لکن السید الخوئی  و یمکن أن یمنع صدق االخبار المذکورة إال على ما قصد التلبیس «:ره»الشیخ  قول

 اعی فی مفهوم الغشّ بمعنى الدّال یعتبر فی صدق الغشّ قصد مفهومه ... لعدم الدلیل علی اعتبار القصد «: ره»

ة و إنما المعتبر فیه علم البائع واعی کاألمور القصدیّبداهة کونه من األمور الواقعیة و هی ال تختلف باختالف الدّ 

بایع من ال بن بالماء بغیر اختیارٍأو امتزج اللّ دیّد بالرّ فإذا اختلط الجیّفح  بالخلط مع جهل المشتری إیاه

منها على  ءٍو عدم داللة شیخبار إلطالق اال ماًمحرّ اًیشّ یضاًأو باعهما بدون التنبیه کان  و ال رضىً المالک 

 1ق الغشّ اعتبار القصد فی تحقّ

لو لم یقصد البائع  الغشّ فلماذا باع بدون التّنبی؟! « ... ره»اقول یمکن ان یستشکل علی السید الخوئی 

 فالقصد هنا موجودٌ قهراً 

 فالنّزاع بین الشیخ و السید الخوئی لفظیٌ ... 

 حکم البیع المشتمل علی الغش من حیث الصّحة و الفساد؟

فی جامع المقاصد ذکر فی الغشّ بما یخفی بعد تمثیله له بمزح اللّبن بالماء وجهین فی صحّة البیع و فساده 

... 

 ی؟! عموم من وجهالنسبة بین الحرمة التکلیفی و الحرمة الوضع

 تحقیق فی ضابطة الصّحة و الفساد فی المسئلة:

 من الحنطة الجیّدة و دفع حنطةٍ  الغشّ فی الفرد المقبوض کبیع منٍّ یع امّا ان یکون کلیّاً و یکون انّ المب

ی على الفرد ال شبهة فی صحة البیع لعدم کون الغش فی البیع و إنما هو فی تطبیق المبیع الکلّ  حف مغشوشةٍ

 فللمشتری تبدیله بغیره الخارجیّ
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قد تکون فی نظر  األوصاف المأخوذة فی المبیع ألنّ عدیدةٍ:  و هو على أقسامٍ 1ا أن یکون المبیع شخصیاً و إمّ

کما إذا  ةًالمبیع مغشوشعند ظهور و ال شبهة فی بطالن البیع فی هذه الصورة  من قبیل الصّورة النّوعیة العرف

جد و ما هو وجد لم یقع علیه لم یوما وقع علیه العقد  نّ و وجه البطالن ا مذهباًفبان  ه ذهبٌ على أنّ  اً باع فلزّ

 العقد.

 اًأو بصیر اًأو نجاربکونه کاتباً   ع عبدٍ یبک حةو قد تکون األوصاف المأخوذة فیه من قبیل وصف الکمال أو الصّ 

البیع مع انتفاء الوصف فهو باطل بحیث ینتفی معلقاً بیعح فإن کان الف و أعمى  ییر کاتبٍ، ییر نجّارٍ فبان 

ف فی خلّإذا کان التّفح  بالوصف حکم بالصحة و إن کان مشروطاً للعقد،  للتعلیق المجمع على کونه مبطالً

 ف فی وصف الصحة کان المشتری مخیراً رط للمشتری و إذا کان التخلّ ف الشّة ثبت خیار تخلّاألوصاف الکمالیّ

 .بین األمور الثالثة الفسخ أو اإلمضاء بدون األرش أو اإلمضاء معه

 ضابطة الصّحة و الفساد فی المبیع المغشوش]

 المبیع کلّی و الغش فی الفردالمقبوض ...  -1

 المبیع شخصی  -2

 الف( االوصاف المأخوذة فی نظر العرف صورة نوعیّة 

 ب( االوصاف المأخوذة فی نظر العرف وصف الکمال

 ج( االوصاف المأخوذة فی نظر العرف وصف الصّحّة  تعلیقاً مبطل و الّا فال 

 تخلّف الوصف الصحّة تخییر المشتری بین االمور الثالثة: الفسخ، االمضاء مع االرش و بدون االرش

 تخلّف الوصف الکمالی = خیار تخلّف الشّرط

 المبیع المجموع المرکّب:  -3

 الف( للهیئة االجتماعیة دخلٌ فی االزدیاد للقیمة 

 ب( عدم دخل لها فی القیمة

 [«ره»و الحق مع الشیخ « ره»و السّید الخوئی « ره»االختالف بین الشیخ 

 ب من جزئین أو من أجزاء و هو على قسمین:و قد یکون المبیع المجموع المرکّ
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ة المبیع و إن لم یقابلها فی زیادة مالیّ ثمن بأن کانت واسطةً فی ازدیاد ال أن یکون للهیئة االجتماعیة دخلٌ -1

فی الباقی بین  من فال شبهة فی بطالن البیع فی الجزء الفائت و کون المشتری مخیراًمن الثّ بنفسها جزءٌ

بیع أو ک تی وقع علیها البیع کتاب لغةٍ فیظهر ان احد األجزاء الّ بیع دورة البحارو مثاله ک الفسخ و اإلمضاء

فإنه ال شبهة فی دخل الهیئة ... واحدٌ فیبین أنه فردٌ الخفّ  واحد أو بیع زوجی مصراعی الباب فیبین أنه مصراعٌ

فی بطالن البیع فی الجزء الفائت و کون االجتماعیة فی زیادة المالیة فی األمور المذکورة فیترتب علیها الحکم 

 1ء ...المشتری مخیّراً فی الباقی بین الفسخ و االمضا

ضع الحجر فی جنب کوبل کان  ة المبیع أصالً فی زیادة مالیّ ان ال یکون للهیئة االجتماعیة مساسٌ -2

ف من دون ان یثبت للمشتری خیار تخلّ لزومه بالنسبة إلى الجزء الموجودة و ال شبهة فی صحّ فح  !اإلنسان

فیصح البیع فی الوزنة الموجودة و  تراباًها وزنتان فوجد نصفها بدینارین على انّ ع صبرة حنطةٍبیالوصف ک

و فیه: یمکن ان یکون للمشتری  !وزنة من هذه الحنطة بدینار یبطل فی األخرى فإن مرجع ذلک الى بیع کلّ 

 یرضٌ عقالئیٌّ فی اشتراء وزنیتین لماذا یکون له خیار تبعّض الصفقة؟!!

 «.ره»ال السّید الخوئی « ره»فالحق مع الشیّخ 

 :«ره»شیخ أخر قد أشار إلیها ال على الفساد بوجوهٍو قد یستدل 

هی عن بیع على النّ ا لم نجد ما یدلّانّ البیعو فیه: فی فسادالعلى  ه یدلّالنهی الوارد عن بیع المغشوش فإنّ -1

کالهما ضعیف السّند مع تقدّم فی البحث  هماالمغشوش فی نفسه ییر خبر موسى بن بکر و خبر الجعفی و 

 لدّراهم المغشوشة...عن البیع ا

المغشوشة فقطعها بنصفین ثم قال علیه  الدنانیر من دینارا اخذخبر موسی بن بکر عن الکاظم علیه السالم: 

 2السالم: القه فی البالوعة حتّی ال یباع شیءٌ فیه یشٌّ االلقاء فی البالوعة دالٌ علی عدم مالیّته و الّا کان تبذیراً 

 علیه خبر مع البیع کما تدلّ حدٌمتّ  الغشّ  وایات الکثیرة و من الواضح انّالنهی عن الغش الوارد فی الرّ -2

و هو  ق بالغشّ ما تعلّهی إنّالنّ انّ :و فیه فیدل على الفساد ؟الل یشّالبیع فی الظّ أما علمت انّ  :هشام المتقدمة

 هشام ظاهرٌ خبرء و على فساد ذلک الشی ء ال یدلّعن الشیق بأمر خارج و النهی إذا تعلّ عن البیع أمر خارجٌ

 یّ...ضعال الو فقط فی الحکم التکلیفیّ 

 

  

                                                           
 1/515مصباح الفقاهة 1
 و خبر الجعفی. 11/180وسائل  – 1/11تهذیب – 1/160کافی1



توجه به مسائل روزدرس خارج فقه: مکاسب محرمه با   

 

120 
 

 الغناء

ة و إال فهو بحرمته لجهات خارجیّ فقالواا العامة و امّ بین الشیعة الغناء ال خالف فی حرمته فی الجملة ( 13)

 ! 1بنفسه أمر مباح عندهم

 الّا من جهات خارجیّة.فالغناء عندهم لیس بحرامٍ 

 و لکن عند الشیعة:

 عدم الخالف بل اإلجماع علیه مستفیضٌ  و لعلّ قطعاً ه یناءٌفال خالف فی حرمة ما ذکرناه انّ : 2قال فی المستند

 هو اجماع محقّق قطعاً بل ضرورة دینیّة بل  بل هو إجماع محقق قطعاً

 حجةال و هوالعلماء عند :  علیه إجماع 3فی متاجر الرّیاض

 لیس اجماعاً تعبدیاً بل مدرکیاً ... و فیه  و منقوالً قیام اإلجماع محصالً  -1 :و یدل على حرمته وجوه

 خبار فی ذیلها تفسیراً لهاجملة من اآلیات الکریمة و لو بضمیمة اال  -2

 تطبیقه علیهالواردة فی خبار و منه الغناء لال 4وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ  منها قوله تعالى:

... عن ابی بصیر قال سألت الصادق علیه السالم عن قول اهلل و اجتنبوا قول الزور قال علیه السالم هو  -1

 5الغناء

 6عن زید الشّحام عن الصادق علیه السالم: قول الزّور الغناء -2

 7عن ابن أبی عمیر مثله مرسال  -3

  8عن عیون األخبار قول الزور الغناء  -4

 9تفسیر علی بن إبراهیم مثلهعن  -5

                                                           
 111-10/120سنن بیهقی – 1/52فقه المذاهب االربعة 1
11/250 
21/522 
 21حج 4
 ضعیفة لسهل 11/201وسائل  – 6/521کافی 5
 ضعیف لدرست بن منصور11/201وسائل  – 6/521کافی 1
 11/201وسائل  – 6/521کافی 1
 ضعیف لمظفر العلوي 252ص8
 اشمحسنة إلبراهیم بن ه 21/85
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 1و عن الصدوق مثله مرسالً  -6

بین کون الغناء نفسه من مقولة الکالم أو هو کیفیة مسموعة تقوم به )حرمة یناء( و ال فرق فی هذه النتیجة  

 مقتضاها أنّ بأنّ الواردة فی تفسیر اآلیة خبارفال وجه للخدشة فی اال حالٍ التحادهما فی الخارج على کلّ

 ة تقوم بهه کیفیّالغناء من مقولة الکالم مع أنّ

 أنّفسّرت بوایات لرّ ا یف 2وَ مِنَ النّاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللّهِ : قوله تعالى اآلیات  و من

 3من المفسّرینبل نسبه الطبرسی الی کثیرٍ  الکریمة الغناء من مصادیق لهو الحدیث الذی حرمته اآلیة

 4عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السالم: الغناء مما وعد اهلل علیه النار و تلی هذه اآلیة

من یشری : و من الناس تعالی سمعته یقول: الغناء مما قال اهللعن الصادق علیه السالم عن مهران بن محمد 

 5لهو الحدیث ..

 : عن الغناء فقال علیه السالم: قول اهلل من النّاس ... ضعیفة لسهل 6عن الوشّاء سمعت ابالحسن علیه السالم

ال اشکال فی تعلّق االشتراء بلهو الحدیث و بالغناء و ان لم یکونا من االعیان لکونه ضرباً من المجاز او علی 

 بعض التّعاریف من اللّغویین فی معنی االشتراء و البیع ...

  7الَّذِینَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَ و من اآلیات  قوله تعالی: 

 8فی تفسیر القمی من تطبیق اآلیة على الغناء

  9وَ الَّذِینَ ال یَشْهَدُونَ الزُّورَ  قوله تعالى:اآلیات  و من

وا فی قوله تعالى: وَ اجْتَنِبُ خبارم من األور فی اآلیة بالغناء و یؤیده ما تقدّتفسیر الزّ قد ورد فی بعض األخبار

 قَوْلَ الزُّورِ 

                                                           
 12/115مستدرک  – 15المقنع 1
 1لقمان 1
 5/211مجمع البیان ط صیدا 2
 حسنة إلبراهیم و علي بن إسماعیل 11/205وسائل  – 6/521کافی 4

 مجهولة لمهران 11/205وسائل  – 6/521کافی  5 

 11/206وسائل  – 6/521کافی 1
 2مؤمنون 1
81/88 
 11فرقان 2
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کفایة و  فی المعتبر منها ند إال أنّ المذکورة فی تفسیر اآلیات المزبورة و إن کان أکثرها ضعیف السّخبار و األ

 ینى

ها مسوقة لتنقیح کلّبما ورد فی تفسیرها بغیر الغناء مرهونٌ النّ االحادیث فی تفسیر القرآن المستند  و اشکال

 ى تقع المعارضة بینهماحتّ على اإلنحصار  تدلّ الصغرى و بیان المصداق فال

فی  فاقکسب به و استماعه و أنه ینبت النّ المه و و االخبار الدّالة على حرمة الغناء و حرمة تعلیمه و تعلّ -3

و أنه مما وعد اهلل علیه النار و بئس  رقیة الزناءیرفع البرکة و و یورث الفقر و القساوة و ینزع الحیاء و  القلب

 یمه کفر و أن صاحب الغنالغناء مجلس ال ینظر اهلل الى أهله و أن استماع الغناء نفاق و تعلّ نّ امصیر و ال

یحشر من قبره أعمى و أخرس و أبکم و أن من ضرب فی بیته شیئا من المالهی أربعین یوما فقد باء بغضب 

مصیر و ییر ذلک من المضامین المدهشة ار و بئس المأواه النّ فاسقاً من اهلل فان مات فی أربعین مات فاجراً

ند و لکن وایات الواردة فی حرمة الغناء و إن کان أکثرها ضعیف السّالتی اشتملت علیها األخبار المتواترة و الرّ

 فی المعتبر منها ینى و کفایة

حریم و هو فی التّ  صریحةً صحیحةً  و العجب من األردبیلی حیث قال فی محکی شرح اإلرشاد: ما رأیت روایةً

 !!!أعرف بمقاله

من مجموع األخبار الواردة فی الغناء : الظاهر 2فی الوافیالکاشانی قال  :1انی و الجواب عنهرأی المحدث الکاش

من بنی أمیة و ز مه و استماعه بما کان متعارفاًهو اختصاص حرمته و حرمة التکسب به و حرمة تعلیمه و تعلّ

بالمالهی على أقسامها و أما ییر ذلک  ل و لعبهنّباطعلى النساء و تکلمهن بالجال اس من دخول الرّبنی العبّ

و النّار و التشویق الی دار القرارو الترییب الی  ةال بأس بسماع الغناء بما یتضمن ذکر الجنّ فحفال محذور فیه 

 اهلل و عبادته و طاعته

 و استدلّ الکاشانی علی مدّعاه بوجوهٍ ثالثةٍ: 

فقیه، سأل رجلٌ علی بن الحسین علیه السالم عن شراء جاریة لها صوت فقال: ما علیک لو مرسلة ال -1

 3اشتریتها فذکرتک الجنة یعنی بقرائة القرآن و الزّهد و الفضائل التّی لیست بغناءٍ فامّا الغناء فمحظورٌ 

العرائس لیس به بأس و لیست بالتی  تی تزفّیة الّ : أجر المغنّعن الصادق علیه السالمروایة أبی بصیر   -2

 4جالیدخل علیها الرّ

                                                           
 1/581مصباح الفقاهة 1
111/118 
  مرسلٌة   11/111وسائل  – 4/41الفقیه 2
ضعیفة لعلی بن  11/110وسائل  – 2/61استبصار  – 6/218تهذیب  – 1/112کافی 4

 ابی حمزة بطائنی.
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الروایات المشتملة على مدح الصوت الحسن و على استحباب قراءة القرآن به و بألحان العرب و أن لکل  -3

کان أحسن الناس صوتا  علیه السالمء حلیة و حلیة القرآن الصوت الحسن و أن االمام علی ابن الحسین شی

 لألمور الخارجیة التی قد تقارنه فی الوجودالغناء  رمتحف ...بالقرآن

 فی کالمه اشکال عدیدة: 

اهیة عن الغناء و عن جمیع ما یتعلق به هو تحریمه المتواترة من حیث المعنى النّ خبارأن الظاهر من اال -1

 . تقدّمت االخبار سابقاًمةظر عن اقترانه بسائر العناوین المحرّ بنفسه مع قطع النّ

ة کان االهتمام بالمنع عنه فی تلک االخبار الکثیرة بل مکان تحریم الغناء إنما هو للعوارض المحرّ لو  -2

فالظاهر انها االخبار دالّة علی حرمة نفس  مات بأنفسهاحرّهی عن سائر المُورود النّلِ ! محضاً لغواً المتواترة معنیً 

 الغناء

 جداً: ال یفی بمراده به على مقصده« ره»الکاشانی ما استشهد  انّ -3

م فی بیع الجاریة کما تقدّ و إثباتاً  ة عن الغناء نفیاًها أجنبیّند فیها انّالى ضعف السّ أما مرسلة الفقیه فمضافاً

 یةالمغنّ

یایة ما یستفاد منها و  فإنّ «ه»کاشانی و اما روایة أبی بصیر و إن کانت صحیحة ال داللة فیها على مقصد ال

ا الغناء فی ییر جال امّبأجر المغنیة التی تدعى إلى العرائس و ال یدخل علیها الرّ من روایة أخرى ألبی بصیر

 وایتین لحکمهض فی الرّ س فال تعرّ رائِالعَ زفّ

صوت و بین الغناء فال صلة لها بالمقام إذ ال مالزمة بین حسن ال حسنٍ الواردة فی قراءة القرآن بصوتٍ الخبار و 

قیة لما عرفت بل بینهما عموم من وجه فیقع التعارض فی مورد االجتماع و تحمل الطائفة المجوزة على التّ 

  ندضعیفة السّ خبارهذه اال على انّ  من ذهاب العامة إلى جواز الغناء فی نفسه

مذهب الشّیعة کما تقدّم فی صدر مخالفاً لالجماع بل الضّرورة من « ره»مضافاً الی کون الکالم الکاشانی 

 المبحث.

و لکنّها ال تدلّ علی مدّعاه ایضاً مع مجهولیة سندها  1و قد یستدلّ علی مذهب الکاشانی بروایة قرب االسناد

 بعبداهلل بن الحسن.

 اختلف فیه عبارات الفقها و اللّغویین «: ره»تحقیق موضوع الغناء قول الشیخ 
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ف مختلفة الّا انّها لیست تعاریف حقیقیة لعدم االطّراد و االنعکاس بل هی بین افراط و اقول: عرّفوا الغناء بتعاری

 1تفریط

یحتوی على ال فقال بعضهم: الغناء مدّ الصّوت المشتمل علی التّرجیع المطرب ... فیخرج اکثر افراد الغناء مما 

و لذا  ا أحیاناًهی ال توجب الطرب إلّ القیدین المذکورین فان من أظهر األلحان التی یستعملها أهل الفسوق و

ى فی العرف یناء نعم قد یحصل أو ما یسمّ: یره إلى توسعة التعریف المذکوریالتجأ الطریحی فی المجمع و

 الطرب لحسن الصوت و إن لم یشتمل على ترجیعٍ 

ریف أن یدخل فی و یلزم من هذه التعا...  أو رفعه مع الترجیح أو بدونه !الصوت د مدّو عرفه آخرون بمجرّ

کرفع الصوت لنداء أحد من البعید و رفع الصوت أو تحسینه لقراءة القرآن و  الغناء ما لیس من أفراده قطعاً 

 المراثی و المدائح و الخطب

علیه إنه  بالقرآن(. و فی بعضها: أحسن الناس صوتاً علیهما السالمعلی بن الحسین و فی بعض االخبار: کان 

  2فصعق من حسن صوته به المارّ ما مرّلقرآن فربّکان یقرء االسالم: 

و أیضا ثبت فی  فان جمیع هذه األفراد مما یصدق علیه الغناء على التفاسیر المذکورة و هی لیست منه قطعاً

 ئهغناب م أحدٌاستحباب رفع الصوت باألذان و لم یتوهّریعة الشّ

فع و و الرّ  ا بالمدّأن حسن الصوت ال یعلم إلّ  اًو من الواضح جدّ 3وتا حسن الصّإلّ ما بعث اللّه نبیاً و قد ورد:

وت بقراءة على جواز رفع الصّعلیه السالم إلى زمان المعصوم مستمرّة ة الت السیرة القطعیّ و دلّ رجیعالتّ

بارهو ما المستفاد من مجموع االخ و التحقیق أنّ  هلما جاز ذلک کلّ وت یناءًد رفع الصّکان مجرّ ... فلوالمراثی

هو و الباطل ع فیه على سبیل اللّوت المرجّالصّ هوالغناء المحرم  و توضیح ذلک: من حیث الکبرى ذکره الشّیخ

ی آواز خوان وغة الفرس سرود ر عنه فی لُق فی کالم باطل أم فی کالم حق و یعبّسواء تحقّ  و اإلضالل عن الحقّ 

 . .. علیه فی العرف أنه قول زور و صوت لهویّ  و عبّر فی الصّحاح بالسّماع و یصدق

د و قد یکون بالنفخ فی المزمار و هو کضرب األوتار و قد یکون بالصوت المجرّ م قد یکون بآلة اللّهو المحرّاللّ فانّ

 هوالقصب و قد یکون بالحرکات المجردة کالرقص و قد یکون بغیرها من موجبات اللّ

م و ما لم یدخل فی فی الخارج من ألحان أهل الفسوق و المعاصی فهو یناء محرّ و معدوداً  لهویاً صوةً  کلّفح ف

 .مةعن حرمته و إن صدق علیه بعض التعاریف المتقدّ فضالً  المعیار المذکور فال دلیل على کونه یناءً
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بصفة الغناء صفة کون األصوات المتّ -1 :ق بأحد أمرین على سبیل مانعة الخلوثم الضابطة المذکورة إنما تتحقّ

لعدم اشتماله على المعانی الصحیحة بحیث یکون لکل واحد من  عند العقالء إال باطالً مقترنة بکالم ال یعدّ

 ةٍ خاصّ األلفاظ المصویة على هیئةٍ :مثاله خل فی تحقق معنى السماع و الغناءحن و بطالن المادة مداللّ

هوة الباطلة و العشق الحیوانی من دون أن جة للشّالمهیّ جع و القافیة و المعانیالمشتملة على األوزان و السّ

 ... بالتصفیق و ضرب األوتار و شرب الخمور و قترنتقد و  ...عقالئیّ تشتمل على یرضٍ

مثاله قراءة القرآن و  حن المذکور فی کالم له معنى صحیح عند العقالء لما کان یناءو علیه فلو وجد اللّ

و مدائح األنبیاء و األوصیاء و أعاظم الدین و  لمشتملة على الحکم و المواعظار ااألدعیة و الخطب و األشع

فإنها  المراثی من المستثنیات من حرمة الغناء و علیه فال وجه لما ذکره بعضهم من عدّ مصائبهم و رثائهم

 فال دلیل على االستثناء و سیأتی بیانه.والّا  خارجة عنه موضوعاً

م کألحان أهل الفسوق و الکبائر التی ال هو المحرّور و اللّ للغناء و قول الزّ  أن یکون الصوت بنفسه مصداقاً -2

اقیة قت بکلمات مشتملة على المعانی الرّقت بکلمات باطلة أم تحقّرب سواء تحقّقص و الطّتصلح إال للرّ 

ین بل للدّ ظمة و ما أشبهها أبغض لکونها هتکاًکالقرآن و نهج البالیة و األدعیة نعم و هی فی هذه األمور المع

 عن قراءة القرآن بألحان أهل الفسوق  لذا نهى فی بعض األخبارندقة و قد ینجر الى الکفر و الزّ

أهل الکبائر فإنه لحون و إیاکم و  عن رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله: اقرؤوا القرآن بالحان العرب و اصواتها

 1عون القرآن ترجیع الغناء و النوح و الرهبانیةیرجّء بعدی أقوام سیجی

و من هذا القبیل ما ذکر فی یناء جواری االنصار جئناکم جئناکم حیّونا حیّونا نحییکم ... عن عبداالعلی قال 

سألت الصادق علیه السالم عن الغنا و قلت انّهم یزعمون ان رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله رخّص فی ان یقال 

و االنکارفی الخبر اشارة الی ما فی مصابیح السّنة للبغوی باب إعالن النکاح  2م ... قال علیه السالم: کذبواجئناک

عن عائشة: إنّ جاریة من األنصار زوّجت فقال النبی صلی اهلل علیه و آله: أال أرسلتم معها من یقول: أتیناکم 

  3أتیناکم فحیّونا

الجنّة و النّار بقراءة والحاصل ال ریب ان للصوت تأثیراً فی النّفوس فان کان ایجاده للحزن و البکاء و ذکر 

القرآن و نحوه لم یکن یناء و حراماً بل یکون للقاری أجرٌ عند اللّه تعالی و إن کان ذلک للرّقص و التّلهیّ کان 

 الة على حرمة الغناء.یناءً و سماعاً و مشموالً للرّوایات المتواترة الدّ

 مستثنیات حرمة الغناء
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 -4یناء المغنیّة فی زفّ العرائس  -3الحداء لسوق اإلبل  -2رثاء الحسین و سائر المعصومین علیهم السالم  -1

 الغناء فی القرآن

فی محکی شرح اإلرشاد: و قد استثنى مراثی  «ره»قال المحقق األردبیلی  علیه السالم رثاء الحسینامّا 

 ثم قال !!!لیل على حرمة الغناء مطلقاب الجواز لعدم الدّقرّ ییر واضح ثمّ  و دلیله أیضاً علیه السالمالحسین 

فجع علیه علیه السالم مطلوب و مریوب و فیه ثواب عظیم و الغناء معین على البکاء و التّ ده أنّ: و یؤیّ«ره»

 أنّ « ره»قال . ثم ..فی بالد المسلمین فی زمن المشایخ الى زماننا هذا من ییر نکیرٍ ذلک و أنه متعارف دائماً

على ذلک هم بعض بل لیس فیها إال الحزن و استدلّ رب و لیس فی المراثی طربٌما هو للطّحریم إنّالتّ

رها من مستثنیات حرمة فال وجه لذک المراثی خارجة عن الغناء موضوعاً انّ و فیه:  ة البکاء و الرثاءبعمومات أدلّ 

على االستثناء و وجود السیرة ح منا إطالق الغناء علیها لشملتها إطالقات حرمة الغناء و ال دلیل الغناء و لو سلّ

و لکنها ال تدل على جواز الغناء فیها الذی ثبت مسلّماً علی المعصومین علیهم السالم و ان کان ثاء على الرّ

 .خبارتحریمه باآلیات و األ

 الغناء ال یجتمع مع البکاء.  فانّ ه معین على البکاء فهو ممنوعٌ األردبیلی من أنّ قولو 

ى خروج الغناء عن المراثی فهو یدل عل بٌ رَرب و لیس فی المراثی طَحریم إنما هو للطّالتّ و أما ما ذکره من أنّ 

 .ال حکماً موضوعاً

و األخبار  1موضوعاً کما مال الیه صاحب الجواهر: الظاهر خروجه من مفهوم الغناء الحداء لسوق اإلبل -2

 المرویة عن رسول اهلل  صلی اهلل علیه وآله من طرق العامّة ضعیفة السّند و ییر منجبرة بشیءٍ ...

فیه: انّه صلی اهلل علیه و آله قال لعبداهلل بن رواحة: حرّک النّوق فاندفع یرتجز و کان عبداهلل  2سنن بیهقی

 جیّد الحداء

 3یل الجواز تقریر النّبی صلی اهلل علیه و آله لعبداهلل بن رواحة حیث حدا االبل کما فی المسالکو دل

الة على من أعاظم األصحاب و هو کذلک للروایات الدّ قد استثناه جمع کثیرٌ  ینا المغنیّة فی زفّ العرائس: و-3

العرائس لیس به بأس و لیست  تی تزفّالّ یةأجر المغنّالصادق علیه السالم الجواز کصحیحة أبی بصیر قال: قال 

مع عدم  هذاو یة مة فی البحث عن بیع الجاریة المغنّ المتقدّخبار و ییرها من اال 4جالتی یدخل علیها الرّبالّ

 عروض عنوان آخر محرّم و الّا یصیر حراماً کالتکلم باالباطیل و الکذب و ضرب االوتار و ...
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 ما یکون حراماًالغناء إنّ جال أنّتی یدخل علیها الرّو لیست بالّعلیه السالم: الظاهر من قوله  یقال: إنّ 

فی زفاف العرائس مع عدم اقترانه  علیه السالماالمام  زَ وّو لذا جَ «ره»قال الکاشانی ة کما للمحرمات الخارجیّ 

 بها

...  1ال بأس بمن تدعى إلى العرائسفی روایة أخرى:  علیه السالموایة و من قوله اهر من هذه الرّ ه یقال: الظّفإنّ

ما یختص بالنساء أما األول فهو حرام  جال و النساء و الثانیما یختلط فیه الرّ : أحدهماالغناء على قسمین نّا

...فاذا حضرت المغنّیة للمجلس المختصّ بالنساء فی ییر  العرائس إال فی زفّ  حرامٌ انی فهو أیضاًو أما الثّ مطلقاً

 هو حرامٌ ایضاً و لو مع عدم اختالط الرّجالزف العرائس ف

  2الى صاحب الکفایةیناءً قد اشتهر بین المتأخرین نسبة استثناء فی قراءة القرآن : الغناء فی قراءة القرآن -4

على  استحبابه بناءًبعلى جواز الغناء فی القرآن  ن االخبار یدلّ مِ فی تجارة الکفایة: إن ییر واحدٍ« ره» قال

منها ال یوجد بدون الغناء  شیئاً  و الظاهر أنّ رجیع بهحزین و التّ على استحباب حسن الصوت و التّ  خبارداللة اال

 غة و ییرهمعلى ما استفید من کالم أهل اللّ

عن أبى بصیر قال: قلت للباقر علیه السالم إذا قرأت القرآن فرفعت به صوتی جائنی الشیطان فقال: إنما ترائی 

ع بالقرآن قراءة ما بین القرائتین تسمع أهلک و رجّ ءاقر بصیر: یا أبا علیه السالم أهلک و الناس؟ قال بهذا

الکثیرة فی  الخبارالى ییر ذلک من ا اللّه عز و جل یحب الصوت الحسن یرجع فیه ترجیعاً صوتک فانّ 

 ئنان بصدور بعضها عن المعصومند نعم کثرتها توجب االطمها ضعیفة السّلکن کلّ 4المستدرک و فی 3الوسائل

منها على جواز  ءٍکما عرفت فال داللة فی شی خارج عن الغناء موضوعاً خبارو فیه أن مفاد هذه االعلیه السالم. 

عون ذین یرجّهی عن قراءة القرآن بألحان أهل الفسوق و الکبائر الّالغناء فی القرآن بل بعضها صریح فی النّ

قراءة القرآن بالصوت  نّ ا و الحاصلوایة فی البحث عن موضوع الغناءذکرنا هذه الرّ  القرآن ترجیع الغناء و قد

مة و تحقیق ذلک ر الى الغناء و إال کانت محرّنجّبما إذا لم ی ها محدودةللشارع و لکنّ الحسن و إن کان مطلوباً

 أن مالحظة اجتماع األحکام اإللزامیة مع االحکام ییر اإللزامیة یتصور على وجوهٍ 

خرى فی مقام الجعل أن تقع المزاحمة بین الطائفتین فی مرحلة االمتثال من دون أن ترتبط إحداهما باأل -1

ه ال شبهة ح فی تقدیم کالمزاحمة الواقعة بین اإلتیان بالواجب و بین اإلتیان باألمور المستحبة فإنّ و التشریع

 ...ة األحکام اإللزامیة على ییرها أدلّ

فی مرحلتی الثبوت و اإلثبات و ال یقع  من دون أن یکون بینهما تماسٌ أن یکون الموضوع فیهما واحداً -2

ء فی نفسه و طبعه و بحرمته بلحاظ ما یطرأ علیه کما إذا حکم الشارع بجواز شی بینهما تزاحم و تعارض أصالً 

فی حد نفسه و حکمه بحرمته إذا کان  الًإباحة الشارع أکل لحم الضأن مث :و مثال ذلک من العناوین الثانویة
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ى حتّ الحکم ییر االلزامی إذ ال إطالق لدلیل و إثباتاً ه ال تنافی بین الحکمین ثبوتاًفإنّ  و موطوءًأ االًالحیوان جلّ

 انویة لتقع المعارضة بینهمابالنسبة إلى العناوین الثّ

 أنّ :مثاله إللزامی بعدم المخالفة للحکم اإللزامیّ و لکن یقید الحکم ییر ا حد موضوع الحکمین أیضاًن یتّا -3

ریعة ه من األمور المریوبة فی الشّقضاء حاجة المؤمن و إجابة دعوته و إدخال السرور فی قلبه و تفریج یمّ

  1ها مقیدة بعدم ترک الواجب و فعل الحرام لما ورد من أنه ال طاعة للمخلوق فی معصیة الخالقا أنّالمقدسة إلّ

ه لدلیل ا انّإلّ ماًة األمور المذکورة و إن کان مسلّ دلیل الوجوب أو الحرمة فی هذه الصورة على أدلّ  فتقدیم

  خارجیّ

 أو ییر إلزامیٍّ  ة متعارضة فی إثبات کونه إلزامیاًو لکن األدلّ  بوتفی مقام الثّ  أن یکون الحکم متحداً -4

و علیه فال وجه للحکم بالتساقط و الرّجوع الی اصالة و ما ذکره المستدل انّما هو من قبیل الصورة الرّابعة 

االباحة بل یقدّم ما دلّ علی حرمة الغناء لکونه مخالفاً للعامّة و یترک ما دلّ علی الجواز لموافقته لهم و نتیجة 

 ذلک انّه ال دلیل علی استثناء الغناء فی القرآن و االدعیة و االذکار
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