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 ّيـةة عىل رضورة حتديـد املرجعيـات املعرفّفق الباحثون يف املعرفة الدينيَّيت
ّوىل كمصادر تدور حوهلا األبحاث وتستلاأل  منها النتائج، وهو أصـل ثابـت ُ

 مّأهنـقه فقط، بل يف مجيـع العلـوم، بيـد ّيسلم به مجيع الباحثني، ال يف علم الف
ٍ فريـق ّخيتلفون بعد ذلك يف طبيعة هذه املرجعيات وخصائصها، فيطـرح كـل

 .رؤيته يف تفسري هذا املرجع أو ذاك
ــّوقــد ات  أن ّيةعــىل فرضــ ^ امء مدرســة أهــل البيــتفقــت كلمــة عل

:  واستنباطاهتا هيّيةُاملرجعيات األوىل التي يرجع إليها يف عموم املنظومة الدين
 تفسري مجاع والعقل، لكن وقع االختالف ـ بعد ذلك ـ يفة واإلالكتاب والسنَّ

 حدود وضوابط الرجـوع إىل هـذه املرجعيـات واملـصادر، بـل ويف أولويـات
ّقت دليلية بعـضها، َّدة يف هذا املجال؛ فضيّات متعدّنظري فجاءت استخدامها،

ّووسعت من دليلية األخرى، وطرحت أولويـات معينـة، وهـي أبحـاث قـد  ّ ّ
 ).ّيةة املعرفة الفقهّنظري(تداول اليوم حتت عنوان ُت

ة ّنظريـ الزمان واملكان يف أبحاث اُويف سياق هذا االختالف يطرح عنرص
بمعنى دخـالتهام يف ،  االجتهاد الدينيّيةيف عملتأثري ام ل هلوه، ّيةاملعرفة الفقه
ًاملوضوع أم ال تأثري هلام أصال؟ ّ بشكل مبارش أو عن طريق تغري ّإماّتغري احلكم 

ًوهل يمكن ملن يريد أن يستنبط حكام دينيا أن يغفل هذين العنرصين ويستنتج  ً
ّحكام عام ًا خارجا عن إطارمها؟ أيمكن لنا الوقوفً ّة تفرق بني ّ عىل قاعدة عامً

س دون حلـاظ عنـرصي الزمـان َّاألحكام التـي صـدرت مـن الـشارع املقـد
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ّواملكان، وبني األحكام التي حلظ الشارع فيهام هذين العنرصين بمعنـى تغـري 

ّ التعـرف عـىل آليـات يمكـن مـن قـدورنامبوهل  ّهذه األحكام مع تغريمها؟
ّ هنـاك بعـض النـصوص تعـرب عـن  إذ ال شك بأن؟خالهلا فرز هذه األحكام

ّ معينة؛ وذلـك عنـدما ّية وأحوالّية ومكانّيةترشيعات جاءت وفق ظروف زمان
ّ النبـي بـهيّ حمـددة، فيجّيةّه أو ختص منطقة جغرافّالة ختصحيسأل السائل عن 

 ًوفقا هلذه احلالة أو املنطقة؟ ×أو اإلمام  ’
 أن ّية يف املعارف الدين من املجتهد تستدعي ـوغريها الكثري ـ األسئلة ههذ

 التي ينطلق ّيةة املعرفة الفقهّنظريّجيد إجابة شافية هلا، وبذلك يستطيع أن حيدد 
 أن ّ هذا البدّمنها، وبالتايل منهجه االستنباطي ومعامله وطبيعته، ولكن قبل كل

ــب عــىل ســؤال آخــر مفــاده ــا : نجي ــي الزمــان واملكــان يف منهجن مــاذا يعن
 االستنباطي؟
 هلــا ّيــة، فاحلقبــة التارخي)اجلغرافيــا( و)التــأريخ: (امهبــ نعنــي :واجلــواب

 ةّقتـصادي واألوضـاع االّيةخصائصها من حيث العالقات والعادات االجتامع
رشوطه ه عاداته وحضارته وثقافته و مكان لّ فكل؛وغريها، وكذلك اجلغرافيا

 ّيةياس والـسّيـةالظروف الفكر: بمعنى( الزمان واملكانفهل ، غريهاوظروفه و
 ؟ّية االجتهادّيةهلام تأثري يف العمل )الخ ...ّية واالجتامعةّقتصاديواال

إىل أن  ـ رت هـذه البحـوث عـىل أساسـهحرالذي و ـ االجتاههذا يذهب 
 كبرية يف نتائج االجتهـادات، ّيةلعنرص الزمان واملكان باملعنى املصطلح مدخل

ي إىل خلـق ّلصة عمل يـؤد خاّية حماكمة جتريدّيةن حماكمة النصوص الرشعأو
 زمـان ّ الـرشيعة بأحكامهـا لكـلّية عدم انـسجام بـني كـربى شـمولّيةإشكال

 . أحكامها للتطبيقّيةومكان، وبني عدم قابل
 هـذا األمـر، ّ متابعة لكلامت أعالم الفقهاء تكشف لنا عن رسدنى أّولعل

بـأن  ـ الـصحيح ـ وتفصح لنا عن مرتكز هذا التجريد، فربام يكـون االعتقـاد
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ّ نصت عىل كـلّسالميةالرشيعة اإل  أرش اخلـدش، وتفـسري هـذه ّحتـى يشء ّ

ّلذي أدى إىل هذا التجريد، فحسب البعض  خاطئة، هو اّيةاملقولة بطريقة حرف
أن أخذ الظروف والرشوط كجزء مـن رشائـط املوضـوع الـذي جـاء عليـه ب

يتنـاىف مـع ، وهـذا مـا ّيةة اخلارجّاحلكم، يعني اقتصار احلكم عىل تلك القضي
 الرشيعة املفرتضة؛ إذ ال يمكن توسـعة احلكـم يف مثـل هـذه احلالـة، ّيةشمول

فلجــأوا إىل ممارســة مثــل هــذا التجريــد، مــع إغــامض النظــر عــن الــرشائط 
الكـربى (ًوالظروف التي أحاطت بزمن صـدور الـنص؛ حفاظـا عـىل تلـك 

 ).ّيةاملنهج
بـأن اإلسـالم هـو  ^ ّاألئمـة و’  األكرمّر القرآن والنبيّعندما يقر

ًية حيمل شمولّأنهخامتة األديان، و ٍ وإجابة لكل استفهام وسؤال يواجـه الفـرد ّ ٍ ً
ًأيضا بأن هناك جمموعة ، ونعلم ّيةيف مسريته التكامل قـد وردت األحكـام مـن ً

هـذه مثل في ف، ّة بمعناها العامن طريق السنّعن طريق القرآن أو ع سواء إلينا
ر بـأن هـذه األحكـام جـاءت يف إطـار تلـك ّ أن نقراّإم: احلالة أمامنا خياران

سـحبها إىل غـري تلـك الـرشوط  ّيـةّوف املعينة، فتضحى عملالرشوط والظر
ّوالظروف غري مستندة إىل دليل، وهذا يعني التناقض مع أبده املـسل امت التـي ٍ

 ).ّاألولاخليار ( وشموليتها، وهذا هو ّيةّتالزم خامتية الرشيعة اإلسالم
ّفهو يعني أن املرشع حلظ بطالن ما يـؤول إليـه اخليـار ): يار الثايناخل (ّأما
، وهو أمـر ّيةّ إىل عدم التفات املرشع للمراحل املستقبليّ؛ ألن ذلك يؤدّاألول

 رشيعته وخامتيتها املفرتضـة، مـن هنـا اسـتوجب األمـر أن ّيةيتناىف مع شمول
 . املفرتضةّيةمول خالصة؛ جراء تلك الشّيةُتفهم تلك النصوص بروح جتريد

  مطلب أسايسـ عىل اخلالف يف تفسريها ـ املفرتضة ّيةبأن الشمول ّشك ال
ّة ال يمكن التنازل عنها، وهي شأن ميز خامتية الرسـالة املحمدّوقاعدة عام  ّيـةّ

، لكـن ّيةً أيضا بأن الشارع حلظ يف أحكامه هذه اخلـصوصّاألصيلة، وال شك
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 الكالم يف التفسري الصحيح هلا؟

 بـأن  ـً نظرا ملجموعة من األسـس واملرتكـزاتـن االجتاه املختار يعتقد إ
أجاب عن الكثري من القضايا بنحو أخـذ الزمـان واملكـان قد س ّالشارع املقد

ّباملعنى املصطلح كجزء ال يتجز  إىل علامء الدين ّيةة الشمولّأ منها، وأوكل مهمٍ
ّالعدول؛ حيث أعلمهم برضورة تفحص املورد الـذي طبـ ق الـشارع احلكـم ّ

 التـي تلقـى عـىل )املرحلة األوىل( وهذه هي ،ّعليه، تفحص رشوطه وظروفه
حالـة مـا إذا أحـرزوا رشوطـه تطبيـق احلكـم املناسـب لـه يف  يليها. همعاتق

 ).ّيةاملرحلة الثان(وهذه هي  ،وظروفه
ًإن حلاظ الشارع لعنرصي الزمان واملكان أمر طبيعي جدا، وهو عقالئـي 

قت؛ حيث ال يمكن للشارع أن ال ينتهج يف بعض أحكامه سـوى يف نفس الو
ّهذا الطريق، وليس ذلك نقصا يف شموليته املفرتضة، بل هو نقص إذا ما فرس  ُ ً

 . التي مل تلحظ املستقبل بعني االعتبارّية اخلارجّقضيةبنحو ال
 عـن هـذا ّيـة تفسري بعض النـصوص الدينداجتاهنا يعتقد بأن االبتعاد عن

ًني اللجوء إىل حماوالت ال تصلح هنجا عاما يف املامرسة الفقهالشكل يع ، بل ّيةً
ّوتتناقض أحيانا مع روح الـرشيعة العامـ ة التـي أفـصحت عنهـا النـصوص ً

ًخذها الشارع هنجا وطريقا يف بيان أحكامـه، بـل ّاملتواترة، وهي عمليات مل يت ً
ّكان واضحا جلي َّا فيام يريد إثباته، وإنً عات بأفق خارج عن دائرة  قراءة الترشيً

ّالفهم والتفهم البرشي ينتج لنا هذا اللون من النتائج، مـع أن املـرشع  مـارس ّ
ًطريقة وسلوكا برشيا خالصا يف طريقة بيان أحكامه، فليس مـن الـصحيح أن  ً ً ً

ً بعيدا عن هذه الطريقة املتعارفة، خصوصا وهي تعالج مشاكل الرشيعةننأى ب ً
 .ّيةلناس االعتيادّ ملحة يف حياة اّيةبرش

 بـةيالغ  عـرصّ التـي يتحملهـا فقهـاءىة الكربّهمربام يمكننا القول بأن امل
، ّيـةة صعبة للغاّكامنة يف هذا اللون من املامرسة واالستكشاف، وهو دور ومهم
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 التـي مارسـها الفقهـاء يف عـرص ّيةوال شك بأن بعض القواعد واآلالت العلم

ذا العرص االستفادة منها دون تطويرهـا ال يمكن لفقهاء ه &الشيخ الطويس 
  الـشهيد الـصدرّالـسيدبداهلا يف بعض األحيان؛ ومن هنا افـرتض إوتغيريها و

ٍ رضورة وجود منطق ومنهج لعمل+ ص ّ مـن تفحـّ االستنباط الفقهي البدّيةٍ
، منطق ينسجم مـع طبيعـة هـذه ّية تفاصيل هذه العملمجيعأصوله وقواعده يف 

 .)١(ن ومكان زماّ يف كلّيةالعمل
ًوإرشادا هلذا اخللل التجريدي يف بعض األحكام سنقوم بمحاولة كـشف 
بطالن ما يؤول إليه هذا العمل التجريدي من خالل ذكـر بعـض التطبيقـات 

 .، وبالتايل هي حماولة املقارنة بني املنهج املختار واملنهج املشهورّيةالفقه
ن بحـوث أسـتاذي واألبحاث التي بني يديك هي حصيلة ما استفدته مـ

قد جـاء بعـضها  تأييداته؛ وتدام  كامل احليدريّالسيدالعظمى آية اهللا سامحة 
ّمن خالل أبحاث درسـه، وحـرر الـبعض اآلخـر يف ضـوء إفاداتـه وإثا  راتـهُ

 التـي محلـت السلـسلةهـذه أجـزاء  ّيـةق إلكامل بقَّى أن أوف، وأمتنَّهاتهيوتوج
ستطيع كشف معامل االجتاه أني ّ، عل االستنباط الفقهيّيةعنوان بحوث يف عمل

ض عنـه، وإذا مـا تـراءى قـصور يف هـذه ّاه، والنتـائج التـي تـتمخالذي تتبنّ
ًاألبحاث فهي لكاتب هذه السطور حرصا، فالزال الطريق طويال أمامه وهذه  ً

 .طبيعة املبتدئني
 

 هـ١٤٣٢/ّشعبان املعظم/١
 ميثاق العرس
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ّ 
 ّيـة بمامرسـة عملٌ منـوطٍ رشعيٍ حكمّستنباط أي اَّال خيفى عىل باحث أن

ّ أبعاد متنوعة، عربذات ّية استنباطّيةاجتهاد اسـات  يف درنا عن هـذه األبعـاد ـّ
 . بشكل سليمّية االستنباطّيةّيح التي تسهل الولوج يف العمل باملفاتسابقة ـ

 نستكشف مـن خالهلـا هـذه األبعـاد ّية ممارسة فقهّوقبل أن ندخل يف أي
ّاهتا، علينا التعرض إمجـاال لعـدّيوماه ً مات تلقـي بظالهلـا عـىل بعـض ّة مقـدّ

 . األبعادهذهجوانب 
 

ً اإلفتاء اسـتنادا إىل ّية عملّيةمرشوعخلالف بني األعالم السابقني يف وقع ا
، فهـل أجـازوا تلـك ^ مضمون الروايات الواردة عن الرسول وأهل بيتـه

 استنباط احلكـم ّيةيسوغ البحث يف العنارص املشرتكة يف عمل وبذلك ،ّيةالعمل
كـشفت  ألسـباب ّية ونعتوها بنعوت سـلبتهام هنوا عن ممارسَّالرشعي، أم أهن

 ؟ّيةعنها الدراسات التأرخي
ً حتديد املوقف العميل جتاه الرشيعة حتديـدا ّيةّإذا ما فرسنا االستنباط بعمل

 اإلنـسان ملـزم بتحديـد َّم بدهية؛ إذ إنّتقد ستكون إجابة سؤالنا امل،ًاستدالليا
للوقائع  ّية من األحكام الرشعًان كثريفه جتاه الرشيعة وأحكامها، وحيث إموق

 ّيـة االسـتنباط بغّيـةم تـسويغ عملَّ حتـت،ّيـةغري واضحة وغـري جلواحلوادث 
 .احلصول عليها

يف الفكـر الـشيعي  عديـدة ّيـةّ مفهوم االجتهـاد مـر بتطـورات داللّلكن
مني إىل جوازه واختار ّاملتقدّتشكلت عىل أساسها مواقف خمتلفة، فذهب بعض 
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بأعالمنـا   اخلالف يف هذه املسألة هو الذي حداّولعلنهم عدم اجلواز، آخرون م

  الواردة عن أهـل بيـت النبـوةالرواياتالقيام بنقل مضامني إىل يف صدر الغيبة 
 يف تفسري  ـلشيخ الطويسينقل اكام  ـ وقع اخلالف ّحتى، ّية يف كتبهم الفقه^

 ؟ّية، أم فتاوى رشعّيةهل هي نصوص روائوهذه النصوص، 
 التـي ّيـة فـنحن نبنـي عـىل النتيجـة احلتم،ّ ما تقدمّ النظر عن كلّوبغض

ل ّ تأمــّ دون أيّيــةوصــلت إليهــا أبحاثنــا املعــارصة وهــي جــواز هــذه العمل
ُ أن يعلـم بـأن ّالبـدجـة، وي هلـذه النتي، لكن الكالم يف التخريج الفنّ)١(ّكوش

ّ شأن من شؤون اإلمامة ـ األعم من اإلفتـاء ّل يف أيّاألصل عدم جواز التدخ
 يف # وقع البحث بعـد غيبـة اإلمـام الثـاين عـرش ،والقضاء وغريمها ـ نعم

ه مقام الوالية للفقيه اجلامع للرشائط، وما هي دائرة هـذا املقـام، وهـل ئإعطا
 ّيةّ األعم منهام دون والية األولوم يشمل القضاء، أميقترص عىل اإلفتاء فقط، أ
ْا   أو {: املدلول عليها بقوله تعاىل َ  ِ ِ با مؤمن  مـن أ فـسهم   ِِ ُ ْ َ ْ ِ َِ ْ ُ : األحـزاب( }ْ

٦ .( 
 إىل عدم ثبوت أي واليـة للفقهـاء ّذهب األخباريون من علامئنا املتقدمني

رص عىل نقـل احلـديث فقـط، ن دورهم يقتأأو رواة احلديث يف زمن الغيبة، و
وا أجوبة عمـوم احلـوادث ّ قد بث^ ّاألئمةن أدون اجتهاد وممارسة؛ بدعوى 

  إىل من يسأل املناسبال دور هلؤالء سوى نقل احلديثَّومن ثم يف أحاديثهم، 
 .)٢(عن حكم من األحكام

ثبوهتا، لكنهم اختلفوا يف حـدود هـذه عىل   األصوليون من علامئناّوأرص
                                                             

املعامل : ّر الداليل هلذا املفهوم وتداعياته املفصلة ننصح بالعودة إىلّلوقوف عىل التطول) ١(
دروس يف .  وما بعدها٣٧ص: د باقر الصدرّ الشهيد حممّلسيدلاجلديدة يف األصول، 

 .وما بعدها ٤٥ صاحللقة األوىل،: علم األصول
 .٣٠٥ص: ّيةالفوائد املدن: الحظ) ٢(
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 وبعض األعالم الذين تابعوه إىل عدم داللة + فامل أستاذنا اخلوئي الوالية،

ا والية القـضاء فهـي ّ عىل أكثر من ثبوت والية اإلفتاء، أمّيةالنصوص الرشع
عـىل اخـتالف بـني تقريـري بحثـه التنقـيح  ،ّإالثابتة من باب احلـسبة لـيس 

ًالقـضاء معـا، ّواملستند؛ إذ نص يف التنقيح عىل داللة النصوص عىل اإلفتـاء و
وتفصيل احلديث يف هذا املوضوع سـيكون  ،وحرصها يف املستند باإلفتاء فقط

ة يف هذه السلسلة عند البحث يف التوقيع الرشيف الـصادر ّ دراسة مستقلّحمط
ّسة، الـذي تـضمن اإلشـارة إىل رواة احلـديث وحجّمن الناحية املقد يـتهم يف ّ

 .)١(عرص الغيبة
كام يف  ـخباريني يف قرص دور رواة احلديث  مذهب األّ فإن:وكيفام كان

ً عىل نقل الرواية فقط؛ الزال قائام يف ـ سةّالتوقيع الرشيف عن الناحية املقد
ـ غري احلالل ً، وخصوصا يف األبعاد األخرى ّيةكثري من حوارضنا العلم

 ىل الرتاث العقائدي املعارص نظرة بسيطة إَّ؛ ولعلّيةارفنا الدينمن معواحلرام ـ 
 دون حتليل ونظر، أو إىل ّيةوما فيه من إرجاعات إىل نفس النصوص الدين

مع عدم  من األعالم كفيلة يف التدليل عىل هذه النقطة، ّاألولكلامت الصدر 
 . ذلك يف الرتاث الفقهي واألصويلوجود

 
ون دخـول صـاحبها يف  لن يكتـب هلـا النجـاح دّية االستنباطّية العملَّإن

، وبغري ذلك يكون صاحبها ّيةميادين العمل االستنباطي ليامرسها ممارسة عمل
م صنعة وحرفة يف الكتب فقط، من دون إتقان هلا بشكل عميل، َّأشبه بمن تعل

، بـل هـي  فقـطّنظـرياها الدارس بشكل َّيتلق ةّنظريفهي ليست حمض علوم 
                                                             

، ٣٦٠، ص١ج: آية اهللا الغروي: التنقيح يف رشح العروة الوثقى، تقرير: راجع) ١(
 .٨٦، ص٢٢ج: وجرديآية اهللا الشيخ مرتىض الرب: مستند العروة الوثقى، تقرير



 رسائل فقهية ...................................................................١٦
 .خصوصياهتا وقوانينهاممارسة تستلزم الدخول العميل إلتقان 

ًلكن مـا تقـدم مـن تأسـيس ال يعنـي إغفـاال للبعـد ال  ّيـة يف عملّنظـريّ
بعـد : ( ببعـدينّ حكم فقهي تتقومّ أليّية االستنباطّيةاالستنباط، بل إن العمل

التـي حتتاجهـا هـذه ة ّنظريـمجموعـة مـن األدوات ال بّالتسلح: وهو) ّنظري
،  علـم األصـول املتعـارفًا مـنرأوسـع مـدا، وهـي بطبيعـة احلـال ّيةالعمل
 ّية االسـتنباطامرسـةامل: وهو) بعد عميل(و. ًالحقاعد ُهذا البضح طبيعة ّوستت

ًعمال وتطبيقا؛ أل ّا فن وصنعة البدّهنً  إطالق ّكي يصحل أن يامرسها املمتهن هلا ّ
 .اسم املستنبط عليه

 الفـ من يريد الدخول الستنباط حكم رشعي من غري هذين البعـدين ّأما
ول مـدة اشـتغاله يف  مـع طـب له النجاح يف مبتغاه، بـل يبقـى ـُيمكن أن يكت

 .ّية غري قادر عىل ممارسة هذه العمل ـّنظرياجلانب ال
ّ عن الرس الذي جعلنا نقيد هذه األبعاد بكوهنـا خمتـص:وقد يسأل سائل ّ ة ّ

ًباط الفقهي، فهل يعد هذا القيد احرتازيا أم توضيحيا؟ االستنّيةبعمل ً ّ 
ّ إن لكل علم من العلوم مفاتيحه اخلاص:اجلوابو مفـاتيح (ة بـه، فهنـاك َّ
وهكـذا ) ّيةمفـاتيح تفـسري(و) ّيةمفاتيح كالم(و) ّيةمفاتيح عرفان(و) ّيةفلسف

ن هذه املفـاتيح إ هذا القيد املضاف؛ حيث ّيةد احرتازّوهذا يؤك...  العلومّيةبق
 . هي الستنباط احلكم الرشعي فقط

م احلاصـل يف أذهـان بعـض ّكـشف عـن بطـالن التـوهواألمر أعـاله ي
بعناوينه املتعارفة ّمني؛ حيث تصوروا بأن الوقوف عىل علم أصول الفقه ّاملتعل

ًكاف يف إتقان مفاتيح مجيع العلوم األخرى؛ استنادا إىل مصادرة غـري م  ربهنـةٍ
إىل االجتهـاد يف العلـوم صـاحبه ل ّ االجتهاد يف هـذا العلـم يؤهـَّإن: مفادها

ّن هذا التصور غري تامأاألخرى؛ بداهة   علـم مـن العلـوم مفاتيحـه ّ؛ إذ لكـلّ
 أن ّإال هناك أبواب مشرتكة يف الظاهر بني مجيع هذه املفاتيح، ، نعم.اخلاصة به
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 ختتلف من علم إىل آخـر؛ فاالحتيـاج إىل مـسألة ّيةحيثيات استخدامها الواقع

 ّيـةًزه وتعذيره، خالفـا حليثيتنجام هو من ناحية ّالظهور يف علم أصول الفقه إن
 ّيةاالحتياج إىل هذه املسألة يف البحث التفسريي، والتي تقتـرص عـىل الكاشـف
ّعن الواقع وعدمها، فـال مـانع مـن تـداخل املـسائل يف العلـوم نظـرا لتعـد د ً

 .حيثياهتا
 

 عميقـة يف مفهـوم االجتهـاد؛ ّيـةرات بحثّحصول تطوخيتلف اثنان يف ال 
ّ معقدة حتتـاج إىل مزيـد مـن العلـوم ّية عملّية االجتهادّيةحيث أضحت العمل

ًواملعارف كي يتمكن اإلنسان من الوصول إىل النتيجة املرجـوة منهـا، خالفـا  ّ ّ
ملفهوم االجتهاد يف األزمنة السابقة؛ حيث كانت السرية الـسائدة عـىل أن مـن 

ًومبـسوطه يـصبح أصـوليا وفقيهـا  &ة األصول للـشيخ الطـويس َّقرأ عدي ً
 خمتلفـة تكـشف ّيـة تأليفات فقهاء ذلك العرص يف ميادين معرفَّبامتياز، كام إن

ع جمموعـة مـن العلـوم واملـسائل ّعن بساطة ذلك املفهوم الذي ال يعـدو تتبـ
 .البسيطة
 وتركيبهـا ّيـةتهاد االجّيـة دعـوى تعقيـد العملّ عرصنا احلارض فلعـلّأما

دعوى ال حتتاج إىل مزيـد مؤونـة إذا مـا لوحظـت آثـار األعـالم املعـارصين 
 :ّ يمكن تفسريها من جهات نذكر أمههاّية طبيعّية، وهي عملّيةالفقه
 اإلنسان يف عموم البحـث الـديني؛ حيـث جـاءت ّية يف حمورّال شك. ١

ّ توسـع احتياجـات  لتقويم مسريته وترشيدها، ومن هنا فإنّيةالنصوص الدين
ـ بطبيعة احلال ـ عـىل نفـس البحـث الـديني،  رها يلقي بظاللهّاإلنسان وتطو

 .ّ بشكل عامّيةُوالذي يعنى بإعطاء منطق حلياة البرش
لقد بدأت حاجات اإلنسان املعارص تفوق حاجات نوعه الذي عـاش يف 



 رسائل فقهية ...................................................................١٨
ّات، فـضال عـن تفوّالقرن املنرصم بعرشات املر ن قهـا عـىل حاجـات اإلنـساً

 (=القديم الذي مل يكن يف أفقه حاجات خارجة عن حيطـة وجـوده البـسيط 
 ّيـةأرس(، فعالقات الفرد املعارص )ملبسه + مأكله + أوالده + زوجته +بيته 

ًمتتلك أبعـادا ...)  وما إىل ذلك من أنواع العالقات األخرىّية ودولّيةواجتامع
ّمعقدة وبعيدة األفق، وبحاجة ماس  .)١(تها وهدايتهاّ مرشوعية إىل فقه يفلسفّ

 التذكري هبذه النقطةب ال بأس ّية الفقهّية اإلنسان يف العملّيةويف سياق حمور
 بعد التأسيس للرؤية املختارة ّإالال يستقيم الدخول للبحث الفقهي : ّأنهوهي 

ًيف تفسري حقيقة اإلنسان إما اجتهادا  للفقيـه رؤيـة ؛ وبذلك تكون ً تقليداّوإمأّ
، ومن غري ذلك يبقى البحث غري منضبط برباط )٢( حلقيقة اإلنسانّيةل قبّيةكون

معريف يربر إشكالياته، فتحديد الرؤية جتاه هذا األمـر رضوري لطبيعـة رؤيـة 
 مّ متغـري، أم، فهـل الكـائن البـرشي ثابـت، أّيـةالباحث لالستحقاقات الفقه

ّبعضه ثابت وبعضه متغري؟ والنتيجة املختارة هي التي حتد بيعة النظرة التي د طّ
ّتغري بعض حيثيات الكائن اإلنساين  خيتارها الباحث لفقهه املختار، فلو اخرتنا

ّـ كام هو خمتار العديد من املعارصين ـ فسوف يالزم ذلك اختيـار تغـري الفقـه 
ّ الـسيالة يف ّية نتـائج اإلشـكالىحـدإّ املتغرية، وهذه هـي ّيةاملرتبط هبذه احليث

ّ العالقة بني الثابت واملتغري، ولعـلّيةكالغلب العلوم، وهي إشأ  هـذه النقطـة ّ
افـرتاض منطقـة فـراغ يف الـرشيعة   إىل+ت باألسـتاذ الـشهيد َهي التي حد

                                                             
أن الفقه : ة عىل أصل موضوعي يؤمن به البحث وهوّ مبنيّيةَّال خيفى بأن هذه الفرض) ١(

 ومع إنكار أو بطالن مثل هذا األصل ، زمان ومكانّاإلسالمي صالح لكل
 .ّيةاملوضوعي ال جمال هلذه الفرض

فيمكن اإلجابة عنها بنفس  ّية االجتهادّية التقليد يف العملّيةّ حل إشكالّيةّأما كيف) ٢(
ّاإلجابة التي قدمت إلشكال  األخذ بقول اللغوي، وبجواز االستناد إىل أصوله ّيةُ

 . املأخوذة من علوم أخرىّية يمكن أن جياب عىل األصول املوضوعّيةاملوضوع
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ّ مفتوحا لويلاُ، منطقة يرتك املجال فيهّيةاإلسالم ًهـا بـام يـراه مناسـبا ِئ األمر مللً

 .)١(هاّلضوابط وأسس مذكورة يف حملًوفقا 
 ةّاقتـصادي وّيـة وثقافّية يف ظروف اجتامعّية الدينلقد جاءت النصوص. ٢
نة، وبالتايل ختتلف درجات الوعي التي يمتلكها األفراد يف تلـك ّ معيّيةوسياس

الربهة من الزمن، وبدهي أن مثل هذه الظروف واخـتالف درجـات الـوعي 
 بـشكل ّيـة االجتهادّيةّ الديني، ويعقد العملّد عقبات كبرية يف فهم النصِوجُي

 .ريكب
ّ ما هو الزم عىل الفقهاء إجياده هو حلول معمدة باملسوغ الرشعي تعنى ّإن ّ

 مجيع وقائع احلياة املعارصة، وال توجد هناك مندوحـة نباإلجابة الواضحة ع
ّ وفق األفق الذي نـؤمن ونـسلم بـه وهـو أنّيةمن القيام هبذه العمل  الـرشيعة ّ
ن إن هـذه الزاويـة، فحيـث  احتياجات اإلنـسان مـَّي كلّاخلامتة جاءت لتغط

ى مثـل هـذه االحتياجـات، ودون ذلـك َّ أن تلبـّالعرص هو عرص الغيبة فالبد
 عىل ّيةًنواجه إشكاليات خطرية جدا عىل املستوى اإليامين والعميل تفقد البرش

ً هذه الرشيعة كام بدا ذلـك واضـحا للـبعض يف اآلونـة ّيةأساسها إيامهنا بخامت
 .األخرية
ّجتامعي مسؤول بالدرجة األوىل بإعطاء حوادث متنوعة من  الواقع االّإن

حكم مناسـب هلـا، وهـي ميادين خمتلفة للحقل الفقهي االستنباطي بغية إجياد 
، هـذه ّيـة االجتهادّيـةُنضج العمل ـ بالتايلـ  وّ وتطورّة تسهم يف نموّظاهرة صحي

لـوم األخـرى ها إىل روافـد مـن مجيـع العّرها ونموّ التي تفتقر يف تطوّيةالعمل
 .ّللحيلولة دون مجودها وحتجرها

ّ نـوع ّيـة االجتهادّيةويف سياق رضورة تفعيل هذا اجلانب يف تطوير العمل
                                                             

 .ّ تغري الفتوىّيةّ هذا هو أحد أبرز األجوبة املقدمة من قبل األعالم لتربير عملّولعل) ١(
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 ّيـة للفكر األصويل، أو مـصادر إهلـام العملّيةاألستاذ الشهيد الروافد األساس

ّ ـ عىل حد تعبرينا ـ إىل عدّيةاالستنباط ، ّيةبحوث التطبيق الفقه : منها،ة روافدّ
الظـرف : منهـا، وّية البحـوث الفلـسف:منهـابحوث علـم الكـالم، و: منهاو

عنـرص : ، ومنهـا عامل الزمن:منهاّاملوضوعي الذي يعيشه املفكر األصويل، و
 .)١(اإلبداع الذايت

ّا متثـل ّأهنالفرتة التي نعيشها ب  فبعدما وصف بعض األعالم املعارصينّأما
اء عوامـل ّفـات األخـرى جـرّ والتطرّيةفات اإلسـالمّ بني التطرّالرصاع احلاد

ة تطوير علم أصـول الفقـه، ّرضورة القيام بمهمنة، رأى ّة معيّة وسياسيّاقتصادي
كاحلقـل الفلـسفي : ة حقولّ من االستمداد من عدّنجاز هذا التطوير البدإوبغية 

واحلقل القانوين واحلقل النفيس واحلقل االجتامعـي ومـا إىل ذلـك مـن احلقـول 
ــةودون ذلــك ال يمكــن للعمل ...ة األخــرىدّاملتعــد  االســتمرار ّية االســتنباطّي

 الـسالفة ّيـةبات العرص احلديث، بل تبقى أسرية احلوادث الرتاثّواملواكبة مع متطل
 .)٢(التي أثارت أسئلة الرواة يف عرصهم

دة حتـت ّوإذا كان األمر كذلك فال رضورة حلرص مثل هذه احلقول املتعـد
ّاستمدادات متنوعة من علوم خمتلفـة ال   األصول، بل هيى بعلمّراية ما يسم

 . بينهاَّ ماهويَجامع

                                                             
 .٣٧ص: املعامل اجلديدة يف األصول: ًال عىل هذه الروافد الحظّللوقوف مفص) ١(
ّالسيد منري : ّالرافد يف علم األصول، حمارضات السيد عيل السيستاين، بقلم:  الحظ)٢(

 . وما بعدها١٧ص: ّالسيد عدنان القطيفي



 

 

 

 
للسيد ) العروة الوثقى(خذ كتاب ّرة أن تتّ املتأخّيةاعتادت األبحاث الفقه

فتكون طريقة عرض مسائل طريقة البحث والتدريس، ً منهجا يف +اليزدي 
 هـي الـنهج يف البحـث لـدهيم؛ ملجموعـة مـن ّيـة وفروعه الفقهلكتابهذا ا

 .اخلصائص التي محلها هذا الكتاب
 املتعارفة، ّيةً ستكون وفقا هلذه الطريقة البحثبحوثنا بأن سب البعضوقد حي

ّخصـصنا ــ والـذي  ختار بعد معرفة أن املنهج املزول أن هذا الظن سوف يّإال
ًخذ هذه الطريقة هنجـا يف ّـ مل يت عن معامله بعض أجزاء هذه السلسلة للكشف

ً بأن مثل هذه الطريقة ال جتـدي نفعـا يف إيـضاح مـا ناالعتقاد؛ وذلك بحثال
 :نصبو إليه؛ لكوهنا

ًأوال  نحن نرىالنصوص يف دوائره وإطاره، وُتنطلق من أفق آخر فهمت : ّ
 .كان تواكب الزمان واملّية مثل هذا األفق إلنتاج صيغ فقهّيةعدم صالح
ا ّأهنـ تعاملت هذه الطريقة مع الكثري من القواعد واألصـول عـىل :ًوثانيا

 .هاّح كام ينبغي يف حملَّا مل تنقّأهنً والبحث سلفا، مع التحقيقامت مفروغة َّمسل
من  دارسلان ّ يمكأغلب البحوث املتداولةرها بشكل كبري يف ّتوف: ًثالثاو

 .مراجعتها واحلصول عليها بسهولة
يف بحوثنا ـ يف هذه السلسلة ـ عىل بعض املطالـب  فسنقترص ،نوكيف كا

ة التـي ّوالتـي تـصلح مرتكزاهتـا واألدلـ ّيةبعض األبواب الفقه يف ّيةاألساس
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ّأقيمت فيها عىل أن تكون عنرصا سي  لنطـرح ؛ّيـةًاال يف عموم األبحـاث الفقهً
ّسجل عليها مالحظاتنا، ثـم وجهة نظر املشهور إن وجدت؛ لن هـة نطـرح وجّ

إىل  ـ بطبيعة احلال ـ تها يف هذا املجال، وهو أمر حيوجناّنظرنا التي نعتقد بصح
 .ماتّ من املقدٍذكر كثري

 ّية إن الزم ما ذكرمتوه الـدخول يف كثـري مـن املباحـث التفـسري:فإن قيل 
ف الكثري من مباحثه عىل جمموعة من ّتوقي ًمثال اخلمس كتاب؛ فإن ّيةوالكالم

، كالدخول يف املبنـى املختـار يف طريقـة تفـسري ّية والكالمّيةمات التفسريّاملقد
 ،ّية أم النصوص الروائاللغة:  القرآنَّ هي املقدمة يف تفسريما، وّيةاآليات القرآن

 صاحبها وهـل لـ؟ّيةوت اإلمامة السياس البحث الكالمي املعروف حول ثبمأ
 لهـ وما هي خصائص هذا احلكـم؟ أو البحـث يف تـشخيص ؟حكم والئي

ومـا إىل ذلـك مـن ... ؟ إسـقاط أو جتميـد األحكـام الثابتـةّيةلإلمام صـالح
، فكيف جاز لكـم أن تطرحوهـا يف ثنايـا البحـث الفقهـي، بـل كـان أبحاث

ّ حمررّية موضوعولاألجدر بكم أخذها كأص  مـن علـم الكـالم أو اهـّ يف حملةُ
ًالتفسري، والدخول التفـصييل يف هـذه األبحـاث يعـد خروجـا عـن  ت أدبيـاّ

 ؟ املتعارفةالبحث الفقهي
 أن الكثـري ّإال هـذه األبحـاث، ّية وكالمّية بتفسريقرارناإ رغم : يقالّإنهف 

بـة ّ، ومرتتّيـة متداخلة مـع األبحـاث الفقهّية والتفسريّيةمن األبحاث الكالم
غري ه ّر يف حملّكأصل موضوعي حمربعضها عىل بعض، ودعوى رضورة أخذها 

دوائـر األبحـاث  ألغلـب هـذه املطالـب يف سليم؛ لعدم وجود حترير صحيحة
لطرحها وتنقيحها بـام يتناسـب ون ّمضطر من هنا فنحن  والكالمية،ّيةالتفسري

مع املقام، عىل غرار الكثري من األبحاث التي طرحها علامء األصول؛ حيث مل 
وا لبحثهـا ّ، فاضـطرأَها، أو مبحوثة لكـن بـشكل جمتـزّجيدوها مبحوثة يف حمل

 .ؤية السليمة فيهاوبيان الر



 ٢٣ ..........................................................الزكاة وجوب موارد
أن : البحـث بالـشكل التـايلأن يكون منهج  ونتيجة لذلك رأينا رضورة 

ّنطرح الرؤية ونؤس ً، ثم نختار أبوابـا فقهً)الّأو(س هلا ُ عـة الختبارهـا ّ متنوّيـةَّ
 .)ًثانيا(تها ّوالربهنة عىل صح
ّ ليـشكل احللقـة موارد وجوب الزكـاةيف بحث ال ساس جاءوعىل هذا األ

وجهـة  نطـرح ّ، ثـما، لنستعرض الرأي املشهور فيهـمن هذه السلسلةاألوىل 
ّالزمان واملكان ومقـدار مـدخليتها يف تغـري ً كثريا بمسألة ّ وسوف هنتم.نظرنا

 .املوضوع وبالتايل احلكم والفتوى
 

األنعـام :  وجـوب الزكـاة يف تـسعة أشـياء هـياملشهور من الفقهـاءر ّقر
ّ، ونـصوا عـىل عـدم الذهب والفضة:  أيت األربع، والنقدينّوالغالالثالثة، 
إشارة إىل اخلـالف القـائم يف هـذا األمـر،  ؛ّيام عدا ذلك عىل األصحوجوهبا ف

 اخلالف عندـ يستحسن الوقوف املنهج املختار ويف هذا الضوء ـ وبغية اختبار 
، فيـهاشئه، ووجهات النظـر املطروحـة  منعرفةالقائم حول هذا املوضوع، وم

، ومـا هـي كتـاب الزكـاة  مـن وضـع الباحـث يف سـياقّذا البـد هّوقبل كل
 . التي دعت إىل طرحهّيةاإلشكال

 ُ الفردا وزك،امَ إذا نُ الزرعاَزك: ، فيقالّ بمعنى النموّإما :ًالزكاة لغة بمعنيني
يؤول إليـه مـن زيـادة  ه يف الرشع إخراج بعض املال زكاةّبُ فش،ًإذا صار زوجا

ًأ تلـت  فـسا { ـ كام يف اآلية الكريمـة ـ : بمعنى التطهري، فيقالاّوإم .الثواب ْ َ َ ْ َ َ َ

ًز ية  ِ  مـا ريه إخراج املال زكاة مـن حيـث تطهـّ فشب، أي طاهرة من الذنوب}َ
تطهـري :  للمساكني، وقيـلًاّ من حيث إن فيه حقًبقي، ولوال ذلك لكان حراما

 .)١(املالك من مآثم منعها
                                                             

 .٢٩٠، ص١ج: ّيةاملبسوط يف فقه اإلمام: الحظ) ١(
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ِصل الزكاة يفأ«: قال ابن األثري َ ّ اللغة الطهـارة والـنّامء والربكـة واملـدح، َّ ّ

ّ القـرآن واحلـديث، ووزهنـا فعلـة كالـصدقة، فلـام ّكل ذلك قد اسـتعمل يفو
ًحتركت الواو وانفتح ما قبلها انقلبت ألفا  مـن األسـامء املـشرتكة بـني يهـ، وّ

َّ الطائفة من املال املزكـيهاملخرج والفعل، فتطلق عىل العني، و َ ُ ى هبـا، وعـىل ّ
ُاملعنى، وهو التزكية َ ِ ْ َّ«)١(. 

حاب صـأالصدقة املعهودة التي جعلها اهللا تعاىل عىل  :ً اصطالحا فهيّأما
ّ، فتكون حقا خاص موال يف أمواهلمألا ً ّا مقدرا برشوط وضوابط معينةّ ً ًّ)٢(. 

ن أصلها رضوري، ومنكرها مع العلم هبا أّنص الفقهاء عىل وقد هذا 
 كافر، فال خالف وال إشكال بني فرق هامجلة من األخبار بأن مانعكافر، بل يف 

وقد نطق به ف مع استجامعه لرشائطها، ّمكل ّاملسلمني يف وجوهبا عىل كل
 من اآليات الكاشفة ٍةُالكتاب العزيز، بل قورنت الزكاة بالصالة يف غري واحد

 ّيةبات العبادّتعد من الواج فهي ؛األكيد بشأهناعن مزيد العناية واالهتامم 
 من َها الكثريُ، وقد عالج ترشيعّسالمية الكبرية يف املنظومة اإلّاليةوامل

ّالناصة  ّسالمية، وسامهت يف تفعيل مبادئ الدعوة اإلّيةاالحتياجات البرش
هتامم بالفقري واملسكني، ووضع نظم وضوابط للتعايش عىل رضورة اال

 يف فرتة الترشيع األوىل وما  كبريةّيةلت مواردها أمهّ شككاماالجتامعي، 
 .بعدها

وجوب ال املشهور من الفقهاء تسعة موارد للزكاة قرصوا حكم ذكروقد 
 م لطبيعة الزكاةّـ دون تفه ًحرصاعليها، لكن االقتصار عىل هذه املوارد 

 منها؛ فلم يلحظ ّيعني عدم الوصول إىل اهلدف املرجو وفلسفة ترشيعها ـ
                                                             

 .٣٠٧، ص٢ج: ، اجلزريديثالنهاية يف غريب احل )١(
 .٤٤، ص١٣ج: ، اهلمداينمصباح الفقيه: الحظ) ٢(
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ً، خالفا  مواردها بتسعةان واملكان يف حتديدالزماملشهور من الفقهاء عنرصي 

ت بعض ئُ قر؛ إذّية يف كثري من املباحث الفقهللمنهج الذي نسري عليه
ختلف املنهج، واختلفت االنصوص يف إطار عنرصي الزمان واملكان، ف

 .ًالنتائج أيضا
ّ عامل أدى إىل مثل هذا األمر هو االبتعاد عن تطبيق أحكامهـا ّ أهمّولعل

رشائط ومقتضيات الزمان واملكـان، فموضـوع وجـوب الزكـاة وحتديـد مع 
ّة التي مل تتطـور بتطـور الزمـان ّمواردها يف تسعة أشياء هو من األبحاث املهم ّ

ّواملكان، ومل تتغري بتغري الرش ط والظروف يف فقهنا الشيعي بشكل ملحـوظ، وّ
ّع أن التقـدم وم،  العصور السابقةوطبل بقيت مباحثها يف دائرة مواضيع ورش

ً احلياة أصبح جليا وواضـحا للعيـان، ورغـم ميدانر املدين املعارص يف ّوالتطو ً
ًالتغري اجلذري الواضح يف موارد الثروة أيضا،   ىمـشهور الفتـاوى أبقـ أن ّإالّ

 .الوجوب يف دائرة تلك املوارد التسعة
 ّيةصلهي املوارد األكانت األمور أعاله ّأضف إىل ما تقدم نقطة أخرى؛ فإن 

 أن األمـر يف زماننـا ّإالوالعـصور القريبـة عليـه،  ’ّ النبي للثروة يف عرص
 احلديثـة بـدل ّيـةًخمتلف متاما، فاملعامالت يف هذا اليوم تعتمـد األوراق النقد

ً كام أن تربية املوايش أخذت طرقااملسكوكات القديمة، ومل تقترص عـىل  خمتلفة ُ
ّ األربع أيضا ال تزرع يف كـل والغالتًاألبل والبقر والغنم أيضا،  مكـان، وإذا ً

هـذا مـع  بالقياس للثروات الكبرية األخرى، ّما زرعت فهي ال تعرب عن ثروة
ًالتي نص عليها القرآن الكريم رصاحة ـ  املوارد الثامنية لرصف الزكاةّأن والتي  ـّ

 ت وعدم االلتفا،ّرشعت الزكاة ألجلها، هي يف حالة ازدياد يف مجيع املجتمعات
 .ّيةؤ بنيته اجلامعّ واحد منهام موجب الختالل النظام االجتامعي، وتلكّإىل أي

ّوعالوة عىل ما تقدم فإن املستفاد من كثري من األحاديث التي نص ت عـىل ّ
 من ترشيعها رفع العوز عـن املحتـاجني، ةّترشيع الزكاة هو أن احلكمة أو العل
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مـع االقتـصار عـىل هـذه و، وأن اهللا جعل الزكاة بمقدار احتيـاج املحتـاجني

ق الزكـاة ّاملوارد التسعة ـ مع تلك الرشوط احلرجة التي ذكرها الفقهاء يف تعلـ
املحتـاجني يف ذلـك احتياجـات ّيـؤمن ّتتحقـق تلـك احلكمـة، فـال هبـا ـ ال 

 .)يف سبيل اهللا(ًاملجتمعات احلديثة، فضال عن مورد 
 انحصار الزكاة يف تسعة  هوّيةورغم أن السائد واملشهور بني فقهاء اإلمام

 املرتىض وتلميذه الطويس وابن زهرة اإلمجاع عىل ذلـك، ّالسيدر َّأشياء، بل قر
 ،سـكايف ـ وبعـض املعـارصيناإلو أن هناك بعض املتقدمني ـ كابن اجلنيد ّإال

  يف ذلـكأثبتوا وجوب الزكاة يف أشياء زادت عىل التسعة، وهناك من احتـاط
ّبني األخبار، ونص عـىل أن تركهـا يف احلبـوب لوجود التعارض واالختالف 

 .)١(ّبعض األخبار، غري مسوغ وبعض األشياء األخرى التي أوجبتها ظواهر
تـي وجـدت يف ستعراض االجتاهـات ال ـ الوفيق من اهللا تعاىلـ بتسنسعى و

تها يف نفس الوقت، لنصل يف ّ، ذاكرين بعض أدل املبحثهذاحول كلامت فقهائنا 
 .وجه املختار يف هذا املوضوع طرح الهناية العرض إىل

 
  يف حتديد األشياء التي جتب فيها الزكـاةّيةيمكن تقسيم وجهة نظر اإلمام

 : إىل اجتاهنيّبشكل عام
ّ يذهب إىل تعلـق الزكـاة يف تـسعة أشـياء ّيةاجتاه املشهور من فقهاء اإلمام

احلنطـة والـشعري والتمـر والزبيـب، واإلبـل والبقـر : عبارة عـنفقط، وهي 
واجتاه يذهب إليه بعـض مـن الفقهـاء والغنم، والذهب والفضة املسكوكني، 

 ينحى منحى إثبات الوجوب فيام زاد عىل التسعة، أو إىل ،املتقدمني واملتأخرين
                                                             

، حسني لتعليقة عىل العروة الوثقىا ؛٤١، ص٤ج: جممع الفائدة والربهان: الحظ) ١(
 .٤٥٣، ص١ج: عيل املنتظري
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 ّدلــةًاالحتيــاط يف عــدم جــواز تركهــا فــيام زاد؛ اســتنادا إىل جمموعــة مــن األ

 . ً، سنكشف النقاب عنها الحقا والشواهدواالستظهارات واملرتكزات
الـشيخ الـصدوق، :  أمثـالعالماأل مجلة من فقد اختاره ّاألول الجتاه اّأما

، الـشهيدين، ّق احلـيلّ املرتـىض، الـشيخ الطـويس، املحقـّالسيدالشيخ املفيد، 
اعلـم «: ق يف املقنعقال الشيخ الصدو، رين واملعارصينّلب الفقهاء املتأخوأغ

عىل احلنطة، والشعري، والتمر، والزبيب، واإلبـل، : أن الزكاة عىل تسعة أشياء
 .)١(» سوى ذلكّ عام’ رسول اهللا اة، وعفّوالبقر، والغنم، والذهب، والفض

، والزكاة إنام جيب مجيعها يف تـسعة أشـياء«: الشيخ املفيد يف املقنعةّونص 
ة واحلنطـة ّ وهـي الـذهب والفـض،فيهـا بفريـضتها  ’ها رسـول اهللاّخص

 ّ عـام ’ وعفـا رسـول اهللا،والشعري والتمر والزبيب واإلبل والبقر والغـنم
 .)٢(» سوى ذلك

زكاة األموال، وزكـاة : فاملفروض عىل رضبني«: ةيالغنيف قال ابن زهرة و
ة واخلـارج مـن ّالذهب والفض: فزكاة األموال جتب يف تسعة أشياء .الرؤوس

نطة والشعري والتمر والزبيـب ويف اإلبـل والبقـر والغـنم بـال األرض من احل
 .)٣(»خالف
 ًبال خالف أجده بني املسلمني فـضال«:  احلكيم يف املستمسكّالسيدقال و

 ،، بل هو من رضوريات الفقه إن مل يكن من رضوريات الـدين)٤(عن املؤمنني
                                                             

 .١٥٥ص: املقنع، الشيخ الصدوق) ١(
 .٢٣٥ـ ٢٣٤ص: ملفيدااملقنعة، ) ٢(
 .١١٥ص:  النزوعيةغن )٣(
 إىل هذا ّيةوقد أشارت بعض النصوص الروائ  ـّاألخص ـأي املؤمنون باملعنى ) ٤(

 من ذلك، ويمكن ّاالستخدام، لكن هناك معنى آخر للمؤمن يطلق عىل ما هو أعم
 .ة لهّرات واألدلّإجياد جمموعة من املرب
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 ونحـوه عـن . جممـع عليـه بـني املـسلمنيّأنـه: وعن التذكرة. كذا يف اجلواهر

 .)١(»  من رضوريات الدينّأنه: املنتهى وغريه، بل عن املستند
 وال خالف فيه بني املسلمني، ٍلبال إشكا« : اخلوئي يف املستندّالسيدقال و

ّبل عد من رضوريات الدين َّ ُ...«)٢(. 
ًوال ختتلف فتاوى وعبارات فقهاء هذا االجتاه، بل هي ـ تقريبا ـ متـشاهبة 

ّ نصت عىل  صحيحة السندًن هناك أخباراأ:  هذا التفاوت، وهوّإىل حد ما، مع
 املرتـىض ّالـسيدوجوب الزكاة فيام زاد عىل التـسعة، محلهـا بعـض الفقهـاء ك

، من )االستحباب(ومحلها املشهور منهم عىل ، )ّتقيةال(وصاحب احلدائق عىل 
هـذا ف مع وجوه اجلمع التي طرحهـا أصـحاب ّهنا كان من الرضوري التوق

 يمكنهـا التعارض املفرتض؛ لرؤية ما إذا كانت هذه الوجوهرفع ذلك  لجتاهاال
 ّدلـة حاجة إلطالة احلديث يف ذكـر األتثبت رؤيتهم أم ال، ومن هنا ال نجدأن 

 ة االجتاه اآلخر ـ فيام بعـد ـّ ساقها أصحاب هذه الرؤية؛ ألن استعراض أدلالتي
 .إبراز ذلكب كفيل جتاه املشهوراالة ّروها يف مناقشة أدلّواملناقشات التي قر

ص املبحث الالحق الستعراض طوائف الروايات ّيف هذا الضوء سنخص
 الثاين، وبعد و أّاألولدة لالجتاه ّالتي جاءت يف هذا املوضوع، سواء كانت مؤي

 ّيةذلك ننتقل لبيان التقريبات التي ذكرها الطرفان هلذه الروايات، وبالتايل كيف
 هذه الروايات، مع ذكـر بعـضهبا ُ التعارض التي تبتىل ةّيّالتخلص من إشكال

 . يف إيضاح االجتاه املختارُتسهمالتي ثارات اإلتعليقات وال
 

رين ذهبـت إىل أن الروايـات يف هـذا املجـال ّن عموم كلامت املتأخأرغم 
                                                             

 .٥٤، ص٩ج:  حمسن احلكيمّالسيد، مستمسك العروة الوثقى )١(
 .١٣٣، ص٢٣ج: ثقىمستند العروة الو) ٢(
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عة فقـط، وطائفـة ذكـرت أكثـر مـن ّ؛ طائفة نصت عىل كوهنا تسعىل طائفتني

إىل أربـع  تقـسيمها ّيـةتسعة، لكن التدقيق يف هذه الروايات يكشف عن إمكان
 :طوائف

  الطائفة األو 
 وضـع ّأنـه، و’ فعـل الرسـولفيهـا  ^ ّاألئمـةّالروايات التي بني 

 ّأنـهحكم زمـاهنم، أو كون هذا نوا ّ سوى ذلك، من غري أن يبيّالزكاة وعفا عام
وهذه الروايـات بطبيعـة احلـال حتتمـل األمـرين، أعنـي ، ’ مانه بزّخمتص

 .’ اختصاصها بزمنه وألكال الزمنني شموهلا 
ْعن بن يعقوب الكليني ّحممدعن  : ما جاءفمنها) ١( ْعيل بن إبراهيم عن  َ ْ َْ ََ َِ ِ ّ ِ

ٍ عن محـاد إبراهيم بن هاشم القمي َّ َ ٍعـن حريـزبـن عيـسى اجلهنـي َْ ِ َ ْ  بـن عبـد َ
َن زرارةَ عالسجستاين َ َ ُ ٍ وحممد بـن مـسلم بن أعني الشيباينْ ِ ْ ُ َِّ ْ َِ َ ِأيب حييـى َ و الثقفـيُ َ

ٍبصري ِ ٍ وبريد بن معاوية العجيل وفـضيل بـن يـسار  األسديَ َ ُ ََ ْ ْ َ ْ َ َ ْ ْ ُ َِ ِِ َ ُ َِّ ِ ِ ِْ ِعـن أيب النهـدي ِ َ ْ َ
ِجعفر وأيب عبد اهللاِ ْ َ ْ ََ ِ َ ٍ ِفرض اهللا ا ز ة مع ا صالة  : َ قاال‘ َ ِ َ  َ َ َ َ  ُ َ َ ُ األ وال وسنها رسول َ ُ َ ََ  َ َ ِ ْ َ ْ

ُ     سعة أشياء و فا رسول اهللا  ما سواهن’ِ اهللا َ َِ  َ َ َ َِ ُِ ُ َ َ َ ْ َ
ِ ْ ِ   ا هب والفـضة واإلبـل ،ِ ِ ِ

ْ َ َِ  ِ
ْ

ِ َ  ِ
َوا قر والغنم وا نطة وا شع  وا مر وا ز يب و فا  ما سوى ذ ِك َ  ِ ِ ِ َ َ ََ ََ َ َ َ َ َ َِ ِ ِِ ِ

ْ   ِ َ ْ ِ
ْ َ ْ َ ْ)١(.  

 بـن ّحممـدعـن   بن عيل بن احلـسني بـن بابويـهّحممدما رواه : ومنها )٢(
ل عن عبد اهللا بن جعفر احلمريي وسعد بن عبد اهللا عن أمحد ّموسى بن املتوك

ُاحلسن بن حمبو بن عيسى عن ّحممدبن  ْْ َ َ َ ِعـن عبـد اهللاِ بـن  ب الرساد أو الـزرادْ ْ ْ ِْ َ َ
َسنَان قال َ ٍ ِ قال أبو عبد اهللا:ِ ْ َُ َ َ ِنزلت إ ه آية ا ز ةُأ :× َ َ ْ ُ َ ِ ْ َ ِ ْ َ

ًخذ من أ وا ِهم صـدقة { ِ َ َ َ ْ ِ ْ َ ْ ِ ْ ُ

ِ طهرهم وتز يهم بها ِْ ْ َ ُ َُ ُ ُ َ  شهر ر ضان }َ  َ َ َ ِ
ْ َ ِ فأ ر رسول اهللا،ِ ُ ُ َ َ َ َ ِ مناديـه  نـادى   ’ َ َ َ َ ََ ُ ِ ُ

ِا اس ْ أن اهللا  بارك و عا  قد:   َ َ َ ََ ََ َ َ َ َ
َفرض علي م ا ز ة كم  َ َ ََ َ  ُ ُ ْ َ َ َا فرض علي م ا ـصالةَ َ  ُ ُ ْ َ ََ َ َ، 

                                                             
 .٤٣، ص٧ج: الكليني الكايف،) ١(
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ِ فرض اهللا علي م مـن ا هـب والفـضة واإلبـل وا قـر والغـنم ومـن ا نطـة  ِ ِ َِ ْ ِْ

ْ َ ََ َ َ َ َ َِ َِ َ َ ََ ْ ْ
ِ

َ ََ ْ ِ ِ ِ
ْ  ِ

 ْ ُُ َ َ

ِوا شع  وا مر وا ز يب ِ ِ َ َ َِ
ْ  ِ َ ونادى  يهم بذ ِك   شهر ر ضان،  ََ َ ََ ِ

ْ َ ِ َ َ
ِ ِْ ِ َ و فا  هم  ما سـوى،َ ِ  َ َْ ُ َ َ َ 

  .)١( َذ ِك
ٍ من أي باب العفو الذي صدر عن الرسولعن :وهنا نسأل من بـاب أ ؟كان ّ

  يعفو الرسـول األكـرمّحتىالسالبة بانتفاء املوضوع، حيث مل يكن هناك يشء 
ًفا وكرامةّالعفو تلط عنه، أم من باب السالبة بانتفاء املحمول فيكون ’  ؟ً
مـن البة بانتفـاء املحمـول، وشك بأن العفو يف هذه الرواية هو من الس ال

 هـذا االسـتفهام، وجتعـل قيمـة نهنا جاءت الروايات األخرى كي جتيب عـ
وسـيأيت ً عنـه، ودون ذلـك يكـون وجـوده لغـوا، ّوجود العفو بوجود املعفو

 .ًتفصيل ذلك الحقا
ّ إن الزكاة رش:إن قلت  × عت قبل هـذا الوقـت فكيـف يقـول اإلمـامُ
 ؟دم ترشيعهاُ املشعر بعلزكاةُأنزلت آية ا

 بني ترشيع الزكاة وبني جبايتهـا، وأمـر الرسـول ًا إن هناك فرق:اجلوابف
 .)٢(ًرا عن ترشيعها، فال تنايفّله بجباية الزكاة جاء متأخّامُع

ْعن الكليني رواه  ما:ومنها) ٣( ِأبيه عن إسامعيل بن عن   عيل بن إبراهيمَ ْ َْ ِ َِ ْ ِ َ ِ َ
َمرار عن يونس  ُ ُْ َ ٍ َّ ِّعن عبد اهللاِ بن مسكان عن أيب بكر احلرضميبن عبد الرمحن َ َ ْ ُِ َِ ْ َ َ َْ ٍ ْ ََ ْ ْ ْ ِْ َ َ ِ 

ِ عن أيب عبد اهللاِ)دّعبد اهللا بن حمم (= ْ َْ َِ َ قال× َ ِوضع رسـول اهللا :َ ُ ُ َ َ َ َا ـز ة   ’َ َ  

َ   سعة أشياء َ َْ َ
ِ ْ ِ َ ِ ا نطة وا شع  وا مر وا ز يب وا هب والفضة :َ ِ ِ ِ

ْ َ َ َ َ َِ َِ  
ِ ِ ِ

ْ   َ ْ ِ
ْ

ِواإلبـل وا قـر 
َ َ ْ َ َِ ِ ِ

ْ

                                                             
:  العاميلّاحلر، وسائل الشيعة. ١٤ـ١٣ص ،٢ج: الصدوق، من ال حيرضه الفقيه )١(

 .١ ، الرواية٨ ، الباب٥٣، ص٩ج
بأن األمر األول مرتبط باإلسالم الترشيعي، واألمر الثاين مرتبط : يمكن أن يقال )٢(

ْخذ من أ وا ِهم{هذه اآلية وهبذا تكون . باإلسالم السيايس ِ ْ َ ْ ِ ْ ة عىل ّ األدلّ من أهم}ُ
 .اإلسالم السيايس
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ِوالغنم َ َ ْ َ و فا ،َ َ ِرسول اهللا(َ ُ ُ َ ما سوى ذ ِك)  ’َ َ ِ  َ )١(. 

ّالكالم يف وثاقـة إسـامعيل بـن مـرار، فوثوقد وقع  قـه أسـتاذنا اخلـوئي؛ ّ
وال بأس ، )٢(العروة الوثقىرشح ّوضعفه أستاذنا الشهيد الصدر يف بحوث يف 

ر لتوثيق هذا الرجل؛ وذلـك لوقوعـه يف ًف قليال مع الوجوه التي تذكّأن نتوق
ًإسناد كثري من الروايات، وتضعيفه يوجب سقوطها مجيعـا بنـاء عـىل املـنهج  ً

 .السندي
ً ال بأس أن نشري إمجاال إىل مـا نختـاره يف وقبل أن نستعرض هذه الوجوه

 :  باختصارضابط التوثيق والتضعيف الرجايل فنقول
 االستنباط الفقهي، لكـن ّية عمل بأن التدقيق السندي مطلوب يفّشك ال

 عن مالحظة املضمون يوجـب إسـقاط الكثـري ٍ بمعزلاالقتصار عليه وإعامله
يف ًضمون صـحيحا فربام يكون املـمن النصوص الروائية، وعىل هذا األساس 

ّ؛ وذلك كام لو دلت عـىل ّيةً وإن كان سنده ضعيفا وفق املعايري السندّحتىذاته 
صحيح  القـرائن أو الـشواهد، أو أمكـن تـُضبعـوصـدوره ة مضمونه ّصح

 فـال ط طـرق أخـرى،ّه وحماولة تصحيحه بتوسّمضمونه من خالل تفقري نص
 يمكنوبذلك ؛ ً مطلقاة املضمونّمالزمة بني ضعف السند والقول بعدم صح

 .ًالضعيفة سنداالكثري من الروايات تصحيح 
ّكام ال مالزمة أيضا بني صح  الرواية؛ بـل قـد ة السند وجواز االعتامد عىلً

ال يمكن االستناد إليـه   أن متنهاّإالأعالئي، صحيح وتكون الرواية ذات سند 
ا هـو متـسامل عليـه ملـتشويشه أو ملخالفته قواعد املذهب أو لالضطرابه أو  ّإما

 باملنهج املختـار الـذي ال يـرى الـسند ّهذا األمر ال خيتصو، عند األصحاب
                                                             

 .٥٠٩: ، ص٣ ج: الكايف) ١(
بحوث . ١٨٣، ص٣ج: معجم رجال احلديث، أبو القاسم املوسوي اخلوئي: الحظ) ٢(

 .٤٢٦، ص٣ج: د باقر الصدرّ حممّالسيديف رشح العروة الوثقى، 
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ًمعيارا هنائيا يف الصحة والس فقـد  عىل أسـاس املـنهج الـسندي؛ ّحتىقم، بل ً

 ّإمـاأعرض مجلة من األعالم عـن بعـض الروايـات ذات الـسند األعالئـي؛ 
ّمضموهنا كام يف روايات حتريف القرآن، أو الضطراب متنها كـام عـرب لنكارة 

 بن مهزيار الشهرية يف مبحث مخس أرباح املكاسب، أو ّبعضهم عن رواية عيل
ّ كام نـص بعـض أعـاظم أسـاتذتنا تسامل عليه بني األصحابلكوهنا خمالفة للم

 ة وأرادّ إحرام من خرج من مكـّيف حملّعن صحيحة إسحاق بن عامر الواردة 
 .)١(الرجوع إليها يف نفس الشهر

ة عىل أسـاس املعتقـد؛ ّ املبنيّيةالتضعيفات الرجالًلنا كثريا يف أغلب ّ تأمكام
 الفكـري الـذي ّ الدرجة األساس عىل اجلويف ّيةبنمإن الكثري من مرتكزاهتا إذ 

 واشرتاطاهتا، كام هـو احلـال يف التـضعيفات ّيةًكان سائدا يف تلك احلقبة الزمن
 وما شابه ذلك، ّرهتا مدرسة قم جتاه الكثري من الرواة عىل أساس الغلوّالتي قر

ن بـدهيات املـذهب يف مع أن الغلو يف اصطالحهم كان يطلق عـىل الكثـري مـ
 .ايلالوقت احل

ّومما تقدم يرتش   بعـض أسـاتذتنا؛ بحوث أثارتهً أيضاح بطالن أصل آخرّ
م ّأهنّ الرواة الذين حتملوا نقل أحاديث احلـالل واحلـرام بـَّ خطحيث وصفت

، ونعتـت غـريهم ^ ّيمثلون االجتاه الرسمي ألهل بيت العصمة والطهـارة
اه البـاطني، وبالتـايل ّم يمثلون االجتـّأهنها بّممن نقل روايات العقيدة وما شاهب

 .)٢(، أمثال جابر بن يزيد اجلعفيأسقطت الكثري من رواياهتم عن االعتبار
                                                             

ً رضا املوسوي اخللخايل، تقريرا ّالسيدحلج، املعتمد يف رشح مناسك ا: الحظ) ١(
 .٢٤٨، ص٣ج: ألبحاث أبو القاسم املوسوي اخلوئي

بحوث يف علم األصول، مباحث الدليل اللفظي ومباحث احلجج واألصول : الحظ) ٢(
:  حممد باقر الصدرّالسيد، تقريرات الشهيد السعيد األستاذ آية اهللا العظمى ّيةالعمل

 .٢٨٥، ٤ج
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 وأن ّيةبأن وصف هؤالء الـرواة بوصـف الرسـم: رّقرنويف جواب ذلك 

 مل ينطلق من رؤية أشـمل، بـل اختـزل علـوم ٌ كالم،غريهم ال يمتلكون ذلك
علـيهم أفـضل التحيـات  ـ مّأهن يف دائرة احلالل واحلرام، مع ^ أهل البيت

ّ، ويكلمون كلّيةمجيع املعارف الدينثون يف ّكانوا يتحد ـ السالمو  شخص مـن ّ
ُأصحاهبم وفقا ألف ًقه واهتامماته، وهذا املطلب واضح جـدا مـن خـالل قـراءة ً
 .)١(هّصها، وتفصيل احلديث يف ذلك موكول إىل حملّالنصوص وتفح

 :ّعيل بن مرارلتوثيق إسامُ الوجوه التي ذكرت ّأما
 : الـصحيحة عنـدنا وهـيّيةعىل القاعدة الرجال االعتامد يف توثيقه :فمنها

 بـن ّحممدبن أيب عمري، صفوان بن حييى، أمحد بن ا(وثاقة من روى عنه الثالثة 
ّن ابن أيب عمـري روى عـن إسـامعيل بـن مـرار عـن إ، وحيث )حييى البزنطي

 . فهذا خري دليل عىل وثاقتهيونس بن عبد الرمحن كام يف الكايف الرشيف،
ّن طبقة إسامعيل بن مرار متأخأ :ويالحظ عليه رة عن طبقة ابـن أيب عمـري ّ

ًويونس بن عبد الرمحن، فمن املستبعد جدا أن ينقل ابن أيب عمـري عـن طبقـة 
حظنا أن هذه الرواية جاءت يف التهـذيب مـن دون ًالحقة له، خصوصا إذا ال
العطف؛ فرواها ) واو(لعاميل هذه الرواية بإضافة  اّابن أيب عمري، بل نقل احلر

ًعن أبن أيب عمري وإسامعيل بن مرار عن يونس بن عبد الـرمحن، هـذا مـضافا  ّ
 يف هذه الرواية، وهـذا ّإال ّيةإىل أن مثل هذا السند ال وجود له يف الكتب الفقه

 .يؤكد االستبعاد املذكور
 نقلهـا الـشيخ عنـه، والتـي عبارة ابن الوليـد والتـياالعتامد عىل  :ومنها

ن مجيع روايات وكتب يونس بن عبد الرمحن معتمدة، وال خيفـى أن أ: مفادها
 .د وثاقتهّار من أهم طرقها، وهذا يؤكّإسامعيل بن مر

                                                             
 إحدى حلقات هذه السلسلة الستعراض املنهج الرجايل املختار يف ّسنخصص) ١(

 .ّالتوثيق والتضعيف فرتقب
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ًن شهادة ابن الوليد ليـست توثيقـا للـرواة الـذين وقعـوا يف أ :ودعوى

ّوهو الزم أعم كام هو عة فيها، ة املتون الواقّرواياته وكتبه، بل هي لبيان صح
 .ٍضح، وهذا االحتامل كاف يف التشكيك يف الوثاقةوا

مالحظة الذيل الوارد يف هذه الشهادة من اسـتثناء الروايـات بأن  :مدفوعة
ة وجـواز االعـتامد ّ بن عيسى بن عبيد عن يونس من الـصحّحممدالتي انفرد هبا 

نـاظرة إىل رجـال  بمتون الكتب فقط، بل هـي ّن مرامها ال خيتصأيكشف عن 
 .ًأسانيدها أيضا

قال أبـو جعفـر بـن «: يف ترمجة يونس بن عبد الرمحنقال الشيخ الطويس 
تـب يـونس بـن عبـد الـرمحن التـي هـي ُك: سمعت ابن الوليد يقـول: بابويه

د بن عيسى بن عبيـد ّ ما ينفرد به حممّإالّبالروايات كلها صحيحة يعتمد عليها 
 .)١(»ال يفتى بهّنه ال يعتمد عليه وه غريه، فإِرومل ي، وعن يونس
وقوعه يف إسناد تفسري عيل بن إبراهيم القمي يف روايات جتاوزت  :ومنها

املئتني، وحيث إن عيل بن إبراهيم اشرتط عىل نفـسه يف مقدمـة تفـسريه أن ال 
ّ عن ثقة، فيعد هذا توثيقا إلسامعيل بن مرار، وهذا الوجه هو الـذي ّإال ييرو ً ُّ

 . يف توثيق هذا الرجل+ذنا اخلوئي اعتمده أستا
بعبارته توثيق   أن عيل بن إبراهيم يريدّيةة عىل فرضّلكن هذه املحاولة مبني
ا ال حتمل هذا الظهور، بل قد تشري إىل وثاقة ّأهن ّإالمجيع رجال إسناد رواياته، 

ّشيوخه الذين أخذ رواياته مـنهم مبـارشة فقـط، وإسـامعيل بـن مـرار لـيس 
ُسط بينه وبني عيل بن إبراهيم، إبراهيمكذلك، بل تو  .  هاشم والدهُ بنّ

عى وثاقـة ّدُأن يـّاملتقدمـة فيمكن يف مقابل هذه التشكيكات  :كانام وكيف
ًروى كتبا عديدة عن قد  األجالء؛ وذلك لكونه  من الثقاتّإنه، بل هذا الرجل ً

                                                             
 .١٨٢ص: الفهرست، الطويس) ١(
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 وهـذا ، الكثـري مـن الروايـاتايونس بن عبد الرمحن، وأن األعالم رووا عنه

  . من الثقات عندهمّأنه كان موضع اعتامدهم وّأنه يكشف عن
ِحممد بن احلسن ما عن : ومنها)٤( َ َ َّْ ْ َ  بن عيل الطويس عن عيل بن احلسن بـن ُ

ِ بإسنَادهعيل بن فضال ْ ِ ٍ عن العباس بن عامر ِ ِ َ َِ ِْ َّ َِ َ عن أبان بن عثامن القصباينْ َْ ُ َِ ْ َ ِْ   األمحـرَ
َعن أيب بصري وا َ ٍْ ِ ِ َ ِحلسن بن شهاب عن أيب عبـد اهللاَِ ِْ ْ َ َْ َِ ٍَ ِ ِ َ َ َ قـال× ْ ِوضـع رسـول اهللا :َ ُ ُ َ َ َ َ 

َا ز ة    سعة أشياء و فا  ما سوى ’  ِ  َ َ َ ََ َ َ ْ َ
ِ ْ ِ َ َ َ َذ ِك  َ ِ   ا هـب والفـضة وا نطـة ؛َ َِ ْ ِ

ْ َ َ ِ
ْ

ِ َ  َ َ

َوا شع  وا مر وا ز يب واإلبل وا قر والغ ْ َ َ َ َ َ َِ ِ
َ َ ْ ِ ِ ِ

ْ
ِ ِ ِ ْ  ِ  .)١( َنم 

 يف عقيدته، ومل يـرد ًا خمتلفن كانإ و بن عثامنأبانن إ ف؛بأس به ال والسند
ّفيه توثيق رصيح أيضا، بل ضعفه ال  أمجعـتولكنـه ممـن ّ ورد روايتـه، ّعالمـةً

 . عنهّيصح  تصحيح ماالعصابة عىل
 الـشيخ يف ّنـص ولكـن ًن كان فطحياإوفهو ال ّ بن احلسن بن فضّعيل ّأما

د ّ جيـواألخبـار،ثقـة كـويف كثـري العلـم واسـع الروايـة  ّأنـه  عـىلالفهرست
 يثن القائلني باإلّية وكان قريب األمر إىل أصحابنا اإلمام،التصانيف غري معاند

فتكـون الروايـة عـىل هـذا  ؛كتبه يف الفقه مستوفاة يف األخبـار حـسنةو ،عرش
 .)٢(قةّاألساس موث

  الطائفة ا انية
 عىل النقل فقط، بل إن ترصحيها أو ظهورها وهي الروايات التي مل تقترص

ًأيضا، ويلحق هبذا القسم ) اإلمام (=املتكلم واختصاصه بزمان  احلكم ّيةبفعل
ّما نص من الروايات عىل أن موارد الزكاة هي تسعة فقط دون اإلشـارة إىل أن 

                                                             
 .٥٨، ص٩ج: وسائل الشيعة) ١(
 ٣٥٨، ص١٢ج:  اخلوئيّالسيد، معجم رجال احلديث، ٩٢ص: الفهرست:  الحظ)٢(

 .وما بعدها
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ّ أم ال، وكـذا مـا دل عـىل أن الزكـاة ليـست يف سـوى ’ّ النبـي ذلك فعل

 :عة، وهي كاآليت األربتالغال
ُ رواهَ ما)١( َ ٍّ عيل بن احلسن بن فضال عـن حممـد بـن عبيـد اهللاِ بـن عـيل َ ُِّ ِ ِ َِ ُ َ ُ َ َّ َِ ِ ِ ِْ ْ َ ْ ْ ْ ُ َّْ َ ٍَ َ ْ

ٍاحللبي والعباس بن عامر  ِ َ ِ ْ َّ َ َِ ْ َ ِّْ ِمجيعا عن عبد اهللاِ بن بكري عـن حممـد بـن  القصباينَِ ِْ ْ ُ ْ ْ ِْ ِ َِّ َْ ُ َ َ َ ٍَ َ ً
َالطيار قال َ َِّ َ سألت أ:َّ ُ ْ َ ِبا عبد اهللاَِ ْ ُ عام جيب فيه الزكاة× ََ َ َّ َ َِ ِ ُ ِ َ فقال؟َّ َ َ   سعة أشـياء :َ َ َْ َ

ِ ْ ِ ِ: 
ِا هب والفضة وا نطة وا شع  وا مـر وا ز يـب واإلبـل وا قـر والغـنم ِ َِ ََ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َِ ِ

َ َ ْ ِ ِ ِ
ْ

ِ ِِ ِ ْ   ِ َِ ْ ِ
ْ َ و فـا ،   َ َ

ِرسول اهللا ُ ُ َ ما سوى ذ ِك  ’َ َ َ ِ ُ فقلت،َ  ْ ُ ْ أص:َ دنا حبا كثرياَ ًلحك اهللاُ فإن عنْ ً َّ َِ َِ ّ َ ََ َ ِ َ  ؟َ
َقال َ فقال:َ َ َوما هو :َ ُ َ  ؟َ

ُ قلت ْ ُّ األرز:ُ ُ َ ْ. 
َقال ُ عم ما أ  ه :َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ. 

ُفقلت ْ ُ ُ أفيه الزكاة:َ َ َّ ِ ِ  ؟َ
َقال ِفز ر  :َ َ

َ َ َقال .َ َ ثم قال:َ َ ِأقول  ك إن رسـول اهللا :َُّ َ ُ َ  ِ َ َ ُ ُ َ
َ فـا  مـا سـوى  ’  ِ  َ ََ

َذ ِك َ و قول   إن عندنا حبا كث ا أ يه ا ز ةَ  ِ ِ ِ
َ ً ِ َ ً ّ َ ََ ْ  ِ ِ ُ ُ َ  .)١(»!؟َ

 بن جعفر ّحممد ّأما جمهول احلال، : بن عبيد اهللا بن عيل احللبيّحممدو
ىالطيار فقد استبعد مجلة من الرجاليني بقاءه عىل قيـد احليـاة   زمـان ّـحت

ار ّـيكـون الطي بمغايرته له، وربـام بعضهم، بل جزم × اإلمام الصادق
 .)٢(لقبه، ال أن نسبه يعود إىل جعفر الطيار

ُ رواهَ ما)٢( َ ْ عيل بن احلسن بن فضال عن جعفر بن حممد بن حكـيم عـن َ َ ْ ْ ْ َ ْ ْ ُ َْ َ ُ َ َّ ٍَ ِ ِ ِِ ِ ِ َِّ َ َِ َ ٍَ ْ ُّ
ِمجيل بن دراج عن أيب عبد اهللاِ ِْ ْ َ َْ َ َِ َ ٍ َّ ِ َ قال× ِ ُ سمعته يقول:َ ُ َ ُ ُْ ِ ِوضع رسـول اهللا :َ ُ ُ َ َ َ َ’  

َ ة    سعة أشياء و فا  ما سوى ذ ِك ا ز ََ َ ِ  َ َ َ ََ َ َ ْ َ
ِ ْ ِ َ َ ِ   الفضة وا هب وا نطة وا شع  ،َ ِ ِ َ َ َِ َِ ْ ِ

ْ
ِ َ   ْ َ َ

                                                             
 .٥٨، ص٩ج: لشيعةوسائل ا. ٥ـ٤، ص٢ج: االستبصار، الطويس) ١(
 .١٨٥، ص١٦ج: معجم رجال احلديث: الحظ يف هذا الصدد) ٢(
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ِوا مر وا ز يب واإلبل وا قر والغنم َ َ ْ َ َ َ َ َِ ِ

َ َ ْ ِ ِ ِ
ْ

ِ ِ  ْ  . 
ٌفقال له الطيار وأنا حارض ِ َ َ َّ َُ َ ُ َّ َ ََ دنا حبا كثريا ي:َ ُ إن عنْ ّ ًَ ً َِّ َِ َ َ ُّقال له األرزِ ُ َ ْ ُ َ ُ َ. 

َفقال أب َ َ ِو عبد اهللاَِ ْ ٌوعندنا حب كث  :× َ ِ َ  َ ََ ْ  !؟ِ
َفقال َ ْ فعليه يش:َ َ ِ ْ ََ  ؟ٌء َ
َقال ِ قد أعلمتك أن رسول اهللا؛َال :َ َ ُ َ  ْ َْ ََ ُ َ َ فا  ما سوى ذ ِك  ’َْ َ ِ  َ ََ« )١(. 

 ذهب أستاذنا اخلوئي إىل ، وقد بن حكيمّحممد بجعفر بن ضعيفةوالرواية 
عـن هـذا  عـدل ّأنـه ّإال، ًلكونه واردا يف إسناد كامل الزياراتحتسني رواياته 

بن قولويه بال ا وبنى عىل اختصاص التوثيق بمشايخ ،ُيف أخريات حياتهاملبنى 
 .)٢(د بن حكيم ليس منهمّواسطة، وجعفر بن حمم

َعن أبيه عن حممد بن حييى  )٣( ْ ْ ْْ ََّ َ ُ َ َِ ِ ِ ِ ْعن حممد بـالعطار َ ِْ َّ َ ُ َن أمحـد َ َ ْ َ بـن حيـي بـن ِ
َعن موسى بن عمر عمران األشعري  َ َ ُُ َِ ْ ٍعـن حممـد بـن سـنَانبن يزيد بن ذبيان ْ ِ ِِ ْ َّْ َ ُ َ 

ِ عن أيب سعيد القامطالزاهري ٍ َِّ ََ ْ ِ َ ْ ِ عمن ذكـره عـن أيب عبـد )صالح بن سعيد  (=َ ْ ْ ُ َْ َ َِ َ َ ََّ َ
َ أنه سئل عن الزكاة فقال× اهللاِ ََ َ ِ َِ َّ َِ ُ ُ َّ ُوضع رسو :َ َ َ َ ِل اهللاَ َا ز ة    ـسعة و فـا  ’ ُ َ ََ ٍ ْ ِ َ َ َ َ  

ِ ما سوى ذ ِك ا نطة وا شع  وا مر وا ز يب وا هـب والفـضة وا قـر والغـنم  ِ ِ َِ َ ََ ْ ْ
ِ ِ

َ َ ْ ِ ِ ِ ِ
 

ِ ِ َْ  َ َ َ ْ ِ
ْ َ َ  

ِواإلبل ِ ِ
ُفقال السائل .ْ َِ َّ َ ُ فالذرة:َ َ ُّ  ؟َ

َفغضب ِ َ َ ثم قال× َ َ َ ن واهللا    هد ر :َُّ ِ ْ َ َ َ ِ َ ِسـول اهللاَ ِ ُا ـسماسم وا رة  ’ ُ َ  ُ ِ َ  

َوا خن وِ يع ذ ِك َ ُ َ ُ ْ  . 
َفقال َ ِ إهنم يقولون إنه مل يكـن ذلـك عـىل عهـد رسـول اهللاِ:َ ُ َ ْ َِّ ِْ ْ َ ُ ََ ََ َ َ َ ُُ ْ َ َُّ ِ َ وإنـام ، ’ُِ َّ ِ

ِوضع عىل تسعة ملا مل يكن بحرضته ِ ِ ٍ َِ ْ َ ََ ْ َ َ َ َِ ُ ْ َ َ ْ َ غري ذلك)٣(َ َِ َ ُ  ؟ْ
                                                             

 .٩ص: وسائل الشيعة. ٥ص: االستبصار) ١(
 .٢٩٣، ص٢٧ج. ٢٦٨، ص٢٣ج: ستند العروة الوثقىم: الحظ) ٢(
وهذه االرتكازات التي حيملها الرواة والتي تشري إىل أن األكثر من تسعة لو كان ) ٣(
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َفغضب ثم قال َ ُ ََّ َ ِ ْكذبوا  هل ي ون العفو إال  ن   :َ َ َْ َ َ َ َ 

ِ ُ ْ ْ ُ ُ ْ ُ َ َء قد  ن َ َ ْ َ َ وال واهللا مـا ،ٍ ِ َ

َأعرف ش ئا عليه ا ز ة    هذا َ ََ ْ َ ُ َ  ِ ْ َْ ًُ ْ َ
ِ

َ
ُ  من شاء فليؤمن ومن شاء فلي فر، ْ َ ْ َْ ََ ََ َْ ْ َْ ِ ْ ُ َ َ)١(. 

 .ًوالرواية ضعيفة؛ إلرساهلا، مضافا إىل عدم ورودها يف الكتب األربعة
ِمحزةَعن  )٤( َ ْ ِ بنَ ِ حممد بن أمحد بن جعفر بن حممـد بـن زيـد بـن عـيل بـن ْ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ْ ْ َ ْ ِّْ ِ ِ ِ َِ َ َ ُ َ ْ َ َُّ َِّ َ َ َ

ٍاحلسني بن عيل بن أيب طالب ِِ َِ َ ِ ِْ ِّْ َ ِ ْ َ ُ َ قال× ْ ُدثني أبو نرص قنْربَ ح:َ َ َْ ٍَ َ َُّ َ َبن عيل بن شـاذان  ِ َ َ ِ ْ ُ ِّْ ِ َ
َعن أبيه عن الفضل بن شاذان َ ََ ِ ِْ ِْ ْ َ َْ ِ ِ َ عن الرضاَ َِّ ٍ يف حديث× ِ ِ َ ِذكر فيـه ِ ِ َ َ َالزكـاة عـىل : َ َ َُّ َ

َتسعة أشياء َْ َْ َ ِ ِ عـىل احلنْطـة والـشعري والتمـر والزبيـب واإلبـل والبقـر والغـنَم ،ِ َ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ َِ َِ َِ ِ ِِ ْ ِ َّ َْ َّ ِ ِ ِ َِّ َ
َّوالذهب والفضة ِ ْ َ َِ َ َّ)٢(. 

ل يف الكتـب وهـو جمهـول احلـاى بأيب نرص، ويف الرواية قنرب بن عيل املكنّ
، ، لكن وقع تصحيف يف الياء والزاي)قنيز(ه أصلأن يكون تمل ُوحي، ّيةالرجال

اة حتـت الياء املثنّـ بالنون و:قنيز«: ابن داوود يف رجاله، قالمن  ذلك فهمُيكام 
ده الـشيخ أبـو جعفـر ّفالزاي، ويف نسخة بالنون فالباء املفردة حتت، وهبذا قيـ

روى عـن أبيـه عـن الفـضل بـن ... نى أبا نرص يك،، بن عيل بن شاذان هّبخط
، ومن الواضح )٣(»د العلوي جليل القدرّ عن محزة بن حممً وروى أيضا،شاذان

 من سـند ابـن يظهربأن قنرب بن عيل بن شاذان ال يروي عن محزة العلوي، كام 
 . )٤(ًرجاله أيضايف  الشيخ بابويه يف نفس الرواية، وأشار لذلك

ّ، بل تبـني احلكـم الـواقعي للزكـاة يف | ّ النبيوالرواية ال حتكي فعل
                                                                                                                                               

ا فهل عليه زكاة، وهذه ن فإن وجد يف زمان’ رسول األكرمًموجودا لعفا عنه ال
 .ة الزمان واملكان يف أذهان السائلنيّنظريد ارتكاز ّاالرتكازات تؤك

 .٥٤ص، ٩ج: وسائل الشيعة، ١٥٤ص: الصدوق معاين األخبار،) ١(
 .٥٨ص: ، وسائل الشيعة١٢٧ ص،٢ج: الصدوق، ×عيون أخبار الرضا ) ٢(
 .٢٧٨ص: ّيلرجال ابن داود، احل) ٣(
 .٤٩٠ص: رجال الشيخ الطويس: الحظ) ٤(
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 .× زمن اإلمام الرضا

ِحممد بن احلسن بإسنَاده عن عيل بن احلسن بن فضال عن هارون بن  )٥( ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ْ ُ َْ َُ َ َ ْ َ َ ََّ َ َّ َ َ َ ٍُ ْ ِّْ ِ ِ ِ ِ ِ ُ
َمسلم عن القاسم بن عروة عن عبد اهللاِ بن بكري عن زرارة عـ ُ َ َ َ ُ ََ ََ َ ْ ْ ْ ُْ ُ ْ ْ ْ َ ٍْ َ ِ ِ ِِ ِِ ٍَ ْ َن أحـدمهاِ ِ ِ َ َْ × 

َقال َا ز ة    سعة أشياء :َ َ َْ َ
ِ ْ ُِ َ َ َ ِ   ا هب والفضة وا نطة وا شع  وا مر وا ز يـب :  ِِ ِ َ َِ

ْ  ِ ِ ِ َِ ْ ِ
ْ  ْ َ  َ َ

ِواإلبل وا قر والغنم و فا رسول اهللا ُ ُ َ َ ََ ََ َ َ َِ َ ْ
ِ َ ْ ِ ِ ِ

َ ما سوى ذ ِك  ’ْ َ ِ  َ )١(. 
ه عن عيل بن أ )٦( َوعنْ ِ ْ ْ ُ َِّ ِ َ َ ـة عـن َ ْسباط عن حممد بن زياد عن عمـر بـن أذينَ ْ ْ ْ َ ْ ْ ََ ُ َ َ ُ ََ َ ُ ِ َِ َ َّ ٍْ ِ ٍِ

َزرارة قال َ َ َ َ ٍ سألت أبا جعفر:ُ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ ِ عن صدقات األموال× َ َ َ ْْ َ ْ ِ َ َ َ فقال؟َ َ َ   سعة أشـياء  :َ َ َْ َ
ِ ْ ِ ِ

ْل س     ها   َ َ
ِ ْ َ ِ َ ْ ِ   ا هب والفضة وا نطة وا شع  وا؛ٌء َ ِ ِ ِ َِ ْ ِ

ْ  ْ
ِ َ ِ مر وا ز يـب واإلبـل ِ  ِ ِ

ْ
ِ ِ  ِ

ْ  

ُوا قر والغنم ا سائمة وِ  ا را ية ََ َِ ِ ِ َ َ  ِ َ ْ
ِ َ ْ ول س    ،ْ َ

ِ َ ْ ِء من ا يوان    هـذه ا الثـة  َ ِ َِ َ  ِْ َ َ
ِ

َ
ِ َ َ ْ َ ٍ

ٌاألصناف  ء ْ َ ِ َ ْ َ ْ
ْ و   ء  ن من هذه ا الثة األصـناف فلـ س  يـه  ، َْ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ َْ َ َ ََ ْ َ َ  ِْ َ ٍ َء حـ ُ  ٌ   

َ ول عليه ا ول منذ يوم ي تج َ َْ ُ ِ ْ ُْ ْ ُْ ُ َ ْ ِ َ َ ُ َ )٢(. 
كـون الـراوي يـسأل فيهـا عـن قـة، وخـصوصيتها هـي يف ّوالرواية موث
 . أي ما جيب فيه الزكاة،صدقات األموال

ه عن حممد بن عبد اهللاِ بن زرارة عن حممد بن أيب عمري عن محـ )٧( َّوعنْ َ َ ُ َ ُ َ ُ َ َ ُ َ َْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ُ ٍَ ْ َ َّ َ َ َِّ َ ِ ِ ِِ ِ ِاد َِ
ِبن عثامن عن عبيد اهللاِ بن عيل احللبي عـن أيب عبـد اهللاِ ِ ِْ ْ ْ ْ َ ْ َْ َ َ ُ َ ُِ َ ِّ َ َِ َ ْ ٍّ ِ َِ َ قـال× ْ ِ سـئل عـن :َ َ َ ِ ُ

ِالزكاة َ َ قال؟َّ َا ز ة    سعة أشياء :× َ َ َْ َ
ِ ْ ُِ َ َ َ ِ   ا هب والفضة وا نطـة وا ـشع  :  ِ ِ ِ َِ ْ ِ

ْ َ َ ْ
ِ َ ّ َ َ

ِوا مر وا ز يب واإلب ِ
ْ

ِ ِ  ِ
ْ ِل وا قر والغنم  َ َ ْ

ِ
َ َ ْ ِ و فا رسول اهللا،ِ ُ ُ َ َ َ ما سوى ذ ِك ’ َ َ ِ  َ )٣(. 

 .قةّوالرواية موث
ْعيل بن جعَ عن )٨( َ ْ ّ ِ ْفر يف كتابه عنَ َ ِ ِِ َ ِ ٍ ٍ موسى بن جعفرَ َ ْ َ ِْ َ َقال × ُ ِ سألته عن :َ َ ُ ُ ْ َ َ

                                                             
 .٥٧ص: ، وسائل الشيعة٢، ص٤ج: هتذيب األحكام، الطويس) ١(
 .٥٧ص: ، وسائل الشيعة٣ـ ٢ص: هتذيب األحكام) ٢(
 .٥٩ص: ، وسائل الشيعة٣ص: هتذيب األحكام) ٣(



 رسائل فقهية ...................................................................٤٠
َالصدقة فيام هي َِ ِ ِ َ َ َ قال؟َّ ِقال رسول اهللا :َ ُ ُ َ َ ٍ   سعة ’ َ َ ْ ِ ِا  :ِ

ْ
ِنطـة وا ـشع  وا مـر 

ْ  ِ ِ  ِ َ ْ

ِوا ز يب وا هب والفضة واإلبل وا قر والغنم َِ ََ ْ ْ
ِ

َ َ ْ ِ ِ ِ
ْ

ِ  ِ ِ
 

ِ َع  و،  ِ َ  ما سوى ذ ِكُ َ ِ  َ )١(. 
 .والرواية صحيحة

ِوبإسنَاد )٩( ْ ِ ِ ٍ عن سعد  الشيخَ ْ َْ ٍعـن أمحـد بـن حممـد ي ّبـن عبـد اهللا القمـَ َّ َ ُ َ ْ َِ ْ َْ َ
ِعن أبيه عناألشعري  َ َِ ِ َ ٍ احلسني بن سعيدْ ِ َ ْ َ ُِ ْ ِ َ عن ابن أيب عمري عن عمر  األهوازيْ َ ْ َُ َ ُ َْ ٍْ ِ َ ِ ِ

ة عن زرارة عـن أيب جعفـر ٍبن أذينَ َ َ َْ َ ْ ْ ْ ِْ َ َُ ُ ََ َ َ َ قـال× ِ ِمـا أن تـت األرض مـن ا نطـة  :َ َِ َْ ِ
ْ َ ُ ْ َ ْ

ِ َ َ ْ َ

ِوا شع  وا مر وا ز يب ِ ِ َ َ َِ
ْ  ِ َ إ  أن قال...  َ ْ َ َ

َ ول س  يما أن :ِ َْ َ ِ َ ْ َ ْتت األرض  َ َ ُ ْ َ ْ
ِ ِء إال   هـذه  َ ِ َ ِ

 
ِ ٌ

َاألر عة أشياء َ َْ َ
ِ ْ َ ْ)٢(. 

عن احلسني بن  بن عيسىّ حممد روايةل، لكن يف الوسائهكذا جاء سندها 
:  غري معهودة، والصحيح يف سندها كام جاء يف التهذيب هـوسعيد األهوازي

ا يف رواهـكـام ، ً مـشرتكاعـن أبيـه واحلـسني بـن سـعيدّ حممـد عن أمحـد بـن
عـن ّ حممد ّبن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أمحد بنّ حممد االستبصار عن

، ولـيس للروايـة ذكـر يف د بـن عيـسىّ من دون ذكـر ملحمـاحلسني بن سعيد
 .)٣(الكايف

ث عن موارد الزكاة التي تتـأيت عـام أنبتـت األرض فقـط، ّوالرواية تتحد
 األمـوال ّيـة بقّأمـاب، احلنطـة والـشعري والتمـر والزبيـ: ها بأربعة هيّوختص

 .األخرى التي تتأيت من غري هذا الطريق فلم ترش الرواية إليها
ْوبإسنَاده عن عيل بن احلسن عن )١٠( ْ ْ ََ َ َِ َِ َ ْْ ِّ ِ ِ ِ ِ َبـن إسـامعيل ّ حممـد ِ ِ َ ْ ِ ِ بـن ميمـون ْ

                                                             
 .٦٠ص: ، وسائل الشيعة١١٦ص: مسائل عيل بن جعفر ومستدركاهتا) ١(
 .٦٣ص: ، وسائل الشيعة١٤، ص٤ج:  األحكام هتذيب)٢(
ًوقد جاء هذا التصحيح يف الوسائل أيضا يف . ١٤، ص٢ج: االستبصار: الحظ) ٣(

 ).ّاملقرر(، ١٧٦، ص٩ج: احلديث اخلامس من أبواب زكاة الغالت فالحظ
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َعن محاد بن عيسىالزعفراين  ِ ِِ ْ َّْ َ ة عن زرارة وب اجلهنيَ ُ عن عمر بن أذينَ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َُ َ ُ ََ َ ُ ـي ِ ْكري ابنَ ْْ ٍ َ

ٍأعني عـن أيب جعفـر َ ْ َ ِْ َ ََ َ َ قـال× َْ ْلـ س     :َ َ
ِ َ ْ ِء أن تـت األرض مـن األرز وا رة َ َ   ُ َ َْ َْ ِ ُ ْ ِ َ َ ْ َ ٍ 

ِوا مص والعدس وسائر ا بوب والفواكه    هذه األر عـة األصـناف ِ ِ ِ َِ َ َ َ َْ َ َْ ْْ ِ ِ ْ َ ِ َ َ ْ ْ
ِ ُ ُ ْ ْ

ِ
َ ِ َِ ِ َو ن كـ      ُ َ ْ

ِ َ

  منه ز ة إال
ِ ٌ َ َ َُ ُ ُ أن يص  ماال  باع بذهب أو فضة ت  هَ ُ ِ ِْ  َْ ٍ ِ ْ َ َ

ٍ
َ ُ َ ََ

ِ ُ ً َ َ...)١(. 
 .قةّوالرواية موث
  الطائفة ا ا ة

يف غـري ـ كـام هـو ظاهرهـا ـ ّوهي الطائفة التي رصحت بوجوب الزكاة 
 :يكال أو يوزن، وهيّ مما احلبوب األربعة

ُبن يعقوبّ حممد )١( ْ َ ُ ْعنبن حييى العطار ّ حممد عن  ْ ِ أمحـد بـنَ ْ َ َ ْ بـن ّ حممـد َ
ْعنعيسى األشعري  َبن إسامعيلّ حممد َ ِ َ ْ ِ ِ َ قال بن بزيعْ ِ قلت أليب احلـسن:َ َ َ ْ ِْ َ ِ ُ ُ ×: 

َإن لنَا رطبة وأرزا فام الذي علينَا فيهام َ ُ َِ ِ ِْ َ ََ َّ ََ َّ ً ً ْ ََّ َفقال ؟ِ َ َأمـا ا رطبـة فلـ س عليـك  :× َ ْ َ َ ََ ََ ْ ُْ   َ

ْ يها   َ َ ُ  وأما األرز،ٌء ِ َ ْ  َ ُ  ما سقت ا سماء الع َ ْ ُ ْ ُ َ َ ِ َ َ ْ وما س  با  و فنصف الع  من ،َ ِ ِ
ْ ُ ْ ُْ ْ ِ َ

ِ  ِ َ ِ ُ َ َ

ِ  ما  ت با صاع  ِ َ َْ ِ َ أو قال.ُ  َ ْ َ
َ و يل با مكيال: ْ ْ

ِ ِ
َ ِ َ )٢(. 

 .والرواية صحيحة
ٍوعن محيد بن زياد  )٢( َِ ْ ْ ْ َِ ِ َ ُ َعن ابن سامعة عمن ذكـره عـن أالكويف َ ْ ُ ْ َْ َ َ ََ َّ َ ََ َ َ ِ ٍبـان ِ بـن َ

َعن أيب مريم عثامن األمحر  ْ ََ ِْ َ ِعـن أيب عبـد اهللاِ) عبد الغفار بن القاسم  (=َ ْ َْ َِ َ ×، 
َقال ه:َ ُ سألته عن احلرث ما يزكى منْ ُ ُِ َِّ َ ََ ْ َ َْ ِْ ُ َ فقال؟َ َ ُال  وا شع  وا رة واألرز وا سلت  :َ ْ ْ َ َ َ ُ َ ْ ُ َ  ُ ِ   ُ

َ والعدس   هذا  مـا يـز  ُ ُ ِ َ َ َ ُ َ ْ َ وقـال،َ َ ِ   مـا كيـل با ـصاع  بلـغ األوسـاق  عليـه :َ ْ َ ََ ََ ََ ََ ْ َ ْ ِ  ِ
َ ِ َ  ُ

َا ز ة  )٣(. 
                                                             

 .٦٤ـ٦٣ص: ، وسائل الشيعة٦ص: ، االستبصار٦ص: هتذيب األحكام) ١(
 .٦٢ص: وسائل الشيعة، ٤٨ـ ٤٧، ص٧ج: الكايف) ٢(
 .٦٢، وسائل الشيعة، ص٤٨ص: الكايف) ٣(
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 ً. أن يف السند إرساالّإالًوهي واضحة الداللة أيضا، 

ٍعن عيل بن إبراهيم عن أبيه عن محاد  )٣( ِ َِّ َ َ َ َ َْ ْ ْ ْ ِْ َ َ َِ ِ ِ ِعن حريز بن بن عيسى اجلهني ِّ ْ َ ِْ ِ َ
ِعبد اهللاِ  ْ ْعنالسجستاين َ ٍبن مسلم ّ حممد َ ِ ْ ُ ِ َقـالالثقفي ْ َ سـألته عـن احلـرث مـا :َ ْ َ َِ ْ ِْ َ ُ ُ َ

ها َيزكى منْ ُِ َّ َ قال؟َ ُالـ  وا ـشع  وا رة وا خـن واألرز وا ـسلت والعـدس  :× َ َ َ ْ ْ ُْ   ُ َ ْ ُ ْ  َُ  ُ ِ   ُ

ُوا سمسم ِ ْ ُ  هذا يز  وأشباهه ،  َُ َْ َ  َ َ  ُ )١(. 
 .ي جتب فيها الزكاة، وسندها صحيحع دائرة املصاديق التّوهي رواية توس

ِّبن احلسن عن عيلّ حممد )٤( ِ َ َْ ُ ِْ َ َ ِ بنْ َّ احلسن بن فضالْ َ ِ ِْ َ َ ٍ عن إبراهيم بن هاشـم  ْ ِ َ ِ ْ ْ َْ َِ ِ َ
ٍعن محاد  َّ َ ِعن حريز بن عبد اهللاِ بن عيسى َْ ْ ْ َ َْ َِ ِ َ عـن زرارة قـالالسجـستاينِ َ َ َ َ ُ ُ قلـت :َْ ْ ُ

ِأليب عبد اهللاِ ِْ َ ِ َ يف الذر:× َ ُّ ْة يشِ َ ِ فقال يل؟ٌء ِ َ َ ُا رة والعـدس وا ـسلت وا بـوب  :َ ُ ُُ ْ ُ ْ ْ َ َ ُ َ  

ِ يها مثل ما   ا نطة وا شع  ِ  ِ ِ َِ َْ ِ
ْ

ِ ُ ْ َ و  ما كيل با صاع  بلغ األوساق ال   ب  يها ،َ َِ ُِ ِ
َ

ِ
 َ ََ ْ َ ْ َ َ ِ  ِ

َ َ  ُ

َا ز ة  عليه  يه ا ز ة َ  ِ ِِ ْ َ َ َ ُ)٢(. 
قـد روى  ّأنـهباعتبـار ّيف ابن فـضال  البعض ّإن شككو، قةّوالرواية موث

 .بعض روايات احلرص يف تسعة
ِيل بن احلسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم ع)٥( َِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ُ َْ َ َ َِ ِ َ َّ َ ْ ِ عن محاد عـن حريـز  ُّ ِ َ ْ َْ َّ َ َ

ِبن عبد اهللاِ  ْ َْ َ عن أيب بصري قالالسجستاينِ َ ِ َ ِْ َ ِ قلت أليب عبد اهللاِ:َ ِْ َ ُِ َ ْ َ هل يف األ× ُ ْ ِ ْ ِّرز َ ُ
َفقال ؟ٌء َْيش َ ْ عم :َ َ َ  م قال.َ َ ِإن ا مدينة  م ت ن يومئذ أرض أرز  يقال  يه: ُ  ِ َ َ ُ َ  ُ َ ََ َ َْ ْ ٍْ ِ َ ْ ُ َ َ َ ِ َ ُ ولكنه ،ِ   ِ َ َ

ِقد جعل  يه ِِ َ ُ ْ ْ و يف ال ي ون  يه و مة خراِج العراق منه،َ ِْ ِِ َ َ َِ ِ
ْ ََ ُ َ َ ُ ُ َ َ )٣(. 

 .قةّوالرواية موث
ْعيل بن إب )٦( ُ ِْ ُّ ِ ِراهيم عن أبيه عن محاد بن عيسى عـن حريـز بـن عبـد اهللاِ َ ِ ِ ِْ ْ َ ْ ْ ْ َْ َ َّ َ َ َِ ِِ ِ َ َ َِ َ ِ

                                                             
 .٦٢: ، وسائل الشيعة٤٥ـ ٤٤ص: الكايف) ١(
 .٦٤ص: ، وسائل الشيعة٦٥، ص٤ج: هتذيب األحكام) ٢(
 .٦٤، وسائل الشيعة، ص٦٤ص: هتذيب األحكام) ٣(
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ِ عن زرارة عن أيب عبد اهللالسجستاين ْ ْ َْ َ ُ َِ َ َ َ َ مثله وقال× َ ََ ُْ َ  ما كيل با صاع  بلغ  :ِ َ َ َ ِ  ِ

َ ِ َ  ُ

ُاألوساق ال   ب  يها ا ز ة  عليه ا ز ة َُ َ  ِ ْ َ َ ََ ِ ُ ِ
َ

ِ
 َ َ ْ َ َ وق،ْ ُجعل رسول اهللا :َالَ ُ َ َ َ َا صدقة   ’َ َ َ  

     ْ َ  ُ
َء أن تت األرض إال ا   وا قول ِ ُ ُ ْ  َ َ ُ ْ ِ ُ ْ َ ْ

ِ َ َ ْ َ ْ و   ،ٍ َ ِء  فسد من يومه ُ  ِْ َ َْ ُ ُ ْ ٍ )١(. 
 .والرواية صحيحة

  الطائفة ا رابعة
ّوهي الطائفة من الراويات الصحيحة الـسند التـي يـصدق فيهـا اإلمـام 

والتـي (والطائفـة الثالثـة ) والتـي حـرصت الزكـاة باألربعـة(ية الطائفة الثان
ّ، من هنا وجدت مشكلة اجلمع بني الروايات التي نصت )شملت غري األربعة

ّعىل انحصار وجوب الزكاة يف األربعة، والروايات التي نصت عىل وجوهبا يف 
 !أكثر من أربعة؟

ِبن حييى عن أمحد بنّ حممد )١( ْ ْ َ ُ َْ َ ْ َ ََ ْن عيسى عن العباس بن معروف عن ْبّ حممد ْ ْ ْ َّ ََ ٍَ ُِ َ َِ ِ ِِ ْ
َعيل بن مهزيار قال َ َ ََ ْ ِْ ِ ِّ ِ ِ قرأت يف كتاب عبد اهللاِ بن:َ ْ ِْ َِ ُِ َ ِ ْ َ ِإىل أيب احلسنّ حممد َ َ َ ْ ِ َ َ ُ جعلت :× ِ ْ ِ ُ

ِفداك روي عن أيب عبد اهللاِ ِْ ْ ََ َِ َ ِ ُ َ َ أنه قال× َ َ ُ َّ ِوضع رسول اهللا :َ ُ ُ َ َ َ ِا ـز ة    ـ  ’َ َ َ َ َ ِسعة   َ ْ

َأشياء َ ْ َ
َ ا نطة وا شع  وا مر وا ز يب وا هب والفضة والغنم وا قر واإلبل و فا : ََ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ

ْ
ِ َِ ْ ِ ِ َِ ْ ِْ ِ ِ ِ

 
ِ ِ ْ   َ ْ ِ

ْ

ِرسول اهللا ُ ُ َ ما سوى ذ ِك  ’َ َ َ ِ  َ. 
ُفقال له القائل ْ َ َِ َ َ دنا يش:َُ ْ عنْ َ َ َ َء كثري يكون أضعاف ذلك ِ ِ َِ َُ َ َْ َ ُ ٌ َ ٌ. 

َفق َ وما هو:َالَ َُ  ؟َ
ُفقال له َ َ َ ُّ األرز:َ ُ َ ْ. 

َفقال َ ِو عبد اهللاَِ أبَ ْ ِأقول  ك إن رسول اهللا :× َ َ ُ َ  ِ َ َ ُ ُ ِوضع ا ز ة    ـسعة   ’َ َ َْ ِ َ َ ََ َ  َ

َأشياء و فا  ما سوى ذ ِك َ َ ِ  َ َ ََ َ َ ْ َ
ٌ و قول عندنا أرز وعنـدنا ذرة، َ ُ َ ََ َْ ِْ َِ َ ُ َ ُ ُ َ وقـد  نـت ا رة  ،َ َ ُ َ  ِ َ َ ْ َ َ 

ِ هد رسول اهللا ِ ُ َ ِ ْ َ’ . 
                                                             

 .٦٣ص: ، وسائل الشيعة٤٦ـ ٤٥ص:  الكايف)١(
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َفوقع ََّ َكذ ِك هو :× َ ُ َ َ ِ وا ز ة     ما كيل با صاع،َ  ِ

َ ِ َ  ُ ََ َ ُ  َ. 
ُوكتب عبد اهللاِ )٢( َْ َ ََ ِوروى غري هذا الرجل عن أيب عبد اهللاِ: َ ْ ْ ُ َ ََ َِ َ ِ َّ ْ ََ َ ُ ُأنه سأله  × َ َُ َ َ َّ َ

ِعن ِاحلبوب  َ ُ ُ  ؟ْ
َفقال َ َوما ِ  :َ َ  ؟َ
َفقال َ ْ السم:َ طة والشعريِّ ِسم واألرز والدخن وكل هذا غلة كاحلنْ ِ ِ ِ َِّ َ َُ َ ُ َ ََ ٌ َْ َّ َُّ َ ْ ُّ ُّ ُ َُ ْ. 

ِفقال أبو عبد اهللاِ ْ َُ َ َ َ َ  ا بوب  ها ز ة :× َ َ َ  ُ
ِ ُ ُ ْ ِ. 

ِروى أيضا عن أيب عبد اهللاَِو )٣( ْ ْ ْ َٰ َِ َ ًَ َ أنه قال× َ َ ُ َّ َ  مـا دخـل القفـ ،  هـو : َ ُ َ َ ِ َ ْ َ َ َ َ  ُ

َ ري  رى  ْ َ
ِ ْ ِا نطة وا شع  وا مر وا ز يبَ ِ ِ َ َ َِ

ْ  ِ ّ ِ َ ْ ِ
ْ. 

َقال َفأخربين جعلت فداك: َ َ ِ ُِ ْ ُ ِ ْ ِ ْ َ ُهل عىل هذا األر: َ َ ْ َ ٰ َٰ َ َز وْ ِما أشـبهه مـن احلبـوب ِّ ُ َ ُ َ َُ َْ ِ ْ َ
ِاحلمص  ِّ ِ ٌالعدس زكاة؟َوْ ََ َ ِ َ ْ 
َفوقع ََّ ْصدقوا، ا ز ة      : × َ َ  ُ َ

ِ ُ  ُ َ َء كيل َ ِ ٍ)١( . 
 .يحةوالرواية صح
ضح لـك ّمنا الروايات الواردة يف املقام إىل أربـع طوائـف يتـّوبعد أن قس

ا فعـل ّأهنـ لو أمكن توجيه الطائفـة األوىل عـىل ّحتىفوجود التعارض بينها، 
التي يصدق اإلمام فيها ثبوهتا يف األربعـة (  وكذا الرابعة ’الرسول األكرم

 أن ّإال مـن األشـكال، بـشكل )ًقـد يكـون خمالفـا لـذلكر يف األخري ما ّويقر
 )أربعـةالزكاة يف احلبـوب يف التي حرصت (ني الطائفة الثانية ٌّالتعارض جيل ب

 و فـام هـ)التي وسعت الزكاة يف احلبوب ألكثر من أربعة(وبني الطائفة الثالثة 
  اجلمع بينهام؟هوج

                                                             
 العاميل هذه ّّوقد قطع احلر. ٥٦ـ٥٥ص: الشيعةوسائل . ٤٧ـ ٤٦، ص٧ ج: الكايف) ١(

، وجتدها كاملة ٦١، والثاين يف ص٥٥الرواية إىل مقطعني، ذكر األول منها يف صفحة 
 .يف مصدرها األصيل
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ع التعـارض املفـرتض بـني ّ عـدة وجـوه لرفـاألعالموجدت يف كلامت 
 :مة، وهيّالطوائف األربع املتقد

َّنسب إىل يونس بن عبد الرمحن، حيث ذهب إىل أن كون ما  :ّاألولالوجه  ُ
الزكاة يف تسعة أشياء والعفو عام سوى ذلك كان يف بدايات النبوة، وبعد ذلك 

انـت ركعتـني يف جعلها يف مجيع احلبوب، كام هو األمـر يف الـصالة، حيـث ك
 .)١(ًزاد فيها سبعا ’ أن رسول اهللا ّإالبدايات الترشيع، 

الفـروع مـن ة هذه النسبة هو ما ذكره الكليني يف كتـاب ّواملرجع يف صح
ِّعيلعن  ّيةاملروـ ذات السند التام ـ يف ذيل الرواية الكايف  ِ ِ بن إبراهيم عن أبيـه َ ِ َ ْ ْ َْ َ َِ ِ

ٍعن إسامعيل بـن مـرار َّ َ َ ِْ ْ َْ ِ ِ ٍ عـن يـونس عـن عبـد اهللاِ بـن مـسكان عـن أيب بكـر َ ْ ََ ْ ْ ْ ْ َ ُ ِْ َ َ َ َ ََ ْ ُ ِ ِ ُ
ِاحلرضمي عن أيب عبد اهللاِ ِْ َْ َ ِْ َ ِّ ََ َقـالحيث  × ْ ِوضـع رسـول اهللا :َ ُ ُ َ َ َ َا ـز ة     ’َ َ َ َ  

َ سعة أشياء َ َْ َ
ِ ْ ِ ا نطة وا شع  وا مـر وا ز يـب وا هـب والفـضة واإل:ِ

ْ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ
ْ

ِ َِ  
ِ ِ ِ

ْ   َ ْ ِ
ْ

ِبـل وا قـر 
َ َ ْ َ ِ ِ

ِوالغنم َ َ ْ َ و فا  ما سوى ذ ِك،َ َ َ ِ  َ ََ َ. 
 إنام كان <ّإن الزكاة يف تسعة وعفا عام سوى ذلك> : معنى قوله:قال يونس

 فيهـا ’ ّل النبوة، كام كانت الصالة ركعتني، ثـم زاد رسـول اهللاّذلك يف أو
ّسعة أشياء، ثم ته يف تّل نبوّسبع ركعات، وكذلك الزكاة؛ وضعها وسنّها يف أو

                                                             
ّومن هنا نصوا عىل عدم وجود التعارض بني الروايات التي ذكرت بأن صالة الظهر ) ١(

 هذا اللون من التعارض باختالف ّ يفرس، وبني الروايات التي جعلتها أربع؛ إذنيركعت
ة فرض التعارض بني الروايات بشكل مطلق، بل ّالزمان، وبذلك نكتشف عدم صح

، فيكون ّ واحدة منهام بزمان معنيّ كلّربام يكون ذلك الختالف الزمان، وختتص
وهذا هو مبنى الفيض الكاشاين يف كتابه .  عن األخرىًاموضوع أحدمها خمتلف

 .فراجع) مفاتيح الرشائع(ّوقد طبق ذلك يف كتابه ، يلةاألصول األص
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 .)١(  < احلبوبعوضعها عىل مجي

ّوقد يدل ل عىل ذلك برواية صحيحة السند جاءت يف فروع الكايف بإسناده ُ
ِعن حريز عن زرارة عن أيب عبد اهللاِ ْ ْ ْ َ َْ َ ُ َ َِ َ َ َ َ ٍ َقـال ...× ِ َ  مـا كيـل با ـصاع  بلـغ  :َ َ َ َ ِ  ِ

َ ِ َ  ُ

ُاألوساق  عليه ا ز ة َ  ِ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ وقال.ْ َ ِعـل رسـول اهللاَج :َ ُ ُ َ َ ْا ـصدقة       × َ َ  ُ
ِ َ َ َ ِء أن تـت    َ َ ْ َ ٍ

ْاألرض إال ما  ن   ا   وا قول و    َ  ُ َ َِ
ُ ُ ْ  

ِ
َ َُ ْ ِ

َ َ ِ ُ ْ َ ْ
ِء  فسد من يومه  ِْ َ َْ ُ ُ ْ ٍ )٢(. 

شـارة إىل ل نقلـه واإلّ كثري من األعـالم هبـذا الوجـه، ومل يتحمـِومل يعتن
 احتمل البعض أن يكون ثقة اإلسالم الكليني ، نعم. القليلّإالته وسقمه ّصح

ً الرواية موافقـا لـه يف هـذا الـرأي، خـصوصا إذا يلبإدراجه لرأي يونس يف ذ ً
 نفـي ـ هـذا ّحتـىحلظنا عنونة األبواب يف كتابه الرشيف، لكن إثبات ـ بـل و
 .)٣(االحتامل ليس باألمر املمكن؛ إذ ال نملك شواهد كافية عليه

َّ بـأن :نالحـظ البعض عىل هذا الوجـه عرتضها ما  وقبل ذكروكيف كان،
ت مـن ّ التثبـّيةكيف:  هوالبيان التي يواجهها هذا اللون من  األساسّيةاإلشكال

َّتأرخييا؛ إذ إن الرواة الذين نقلوا احلادثـة عـن الرسـول األكـرم) الرؤية(هذه  ً 
ألوىل فكيف نعرف أن الروايات ا مل ينقلوا لنا تأرخيها ووقتها بالتحديد، ’

تـه، واألخـرية ـ حـسب ّكانـت يف أوائـل نبو) عفت(ـ حسب الفرض ـ التي 
ُكـصحيحة زرارة املتقدمـة كانـت أخريـات ) عتّوسـ(ًالفرض أيضا ـ التـي  ّ

 عـن ّإالال يكـون  عىل بعض، وهـذا األمـر ام بعضهّكيف نعرف تقدوحياته، 
 فـيمكن ،^ ّاألئمةأجل؛ يمكن معرفة ذلك بالنسبة إىل  .طريق مجع القرائن

وعىل املـستنبط أن ، ًأن ننظر لطبقات الرواة عنهم مثال، وبالتايل يسهل متييزهم
                                                             

 .٤٤، ص٧ج: الكايف) ١(
 .٦٣ص: ، وسائل الشيعة٤٦ـ ٤٥ص: الكايف )٢(
 .٦٩، ص١٥ج: جواهر الكالم، الشيخ حممد حسن النجفي: الحظ) ٣(
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دة مـن الروايـات، وعليـه أن يلحـظ ّ البحث يف مستويات متعدّيةّه إىل أمهّيتنب

زمن صدورها وظروفها املحيطة هبا، وخصوصيات السائل من حيث سـكناه 
ً إجابـة وفقـا لتلـك × وعاداته وأعرافه وظروفـه وجمتمعـه، وهـل لإلمـام

 .)١(اخلصوصيات
 :فهيمن اجلمع  االعرتاضات عىل هذا الوجه ّأما
ًأوال منافاته الرصحية والواضحة للطائفة الثانية الصحيحة الـسند والتـي  :ّ

 ّأنـه و ’أربعة، ونقلت احلكم الزكـوي عـن رسـول اهللا حرصت الزكاة يف
ر كـون الزكـاة يف ّ، فكيف ينسجم هذا الوجه الـذي يقـر^ نفسه يف زماهنم

 ! منها، مع هذه الطائفة بالذات؟ّل البعثة يف التسعة، ويف أواخرها يف األعمّأو
 مجلـة مــن هيف االستبـصار واســتجاد أورده الــشيخ الطـويس بـام :ًوثانيـا

 هذا ّيةّاألعالم كصاحب احلدائق يف مناقشة هذا الوجه، حيث بني عدم صالح
مه مع طبيعة عفو الرسول عام سـوى الوجه من خالل اإلشارة إىل عدم انسجا

ّذلك؛ وذلك ألن وجوب ما عدا التسعة ُخييل متعل ق العفـو الـوارد عنـه، فـال َّ
   وال يمكـن محـل هـذه األخبـار«: قال يف االستبـصار عنه، وجود ليشء معفو

عىل ما ذهب إليه يونس بن عبد الرمحن من أن هذه  ـ  عىل التسعةّيعني ما دلـ 
 اإلسالم ثم أوجب اهللا تعـاىل بعـد ذلـك يف ّأول عليها يف التسعة كانت الزكاة
 عفـا ×  األمر لو كان كام ذكـره ملـا قـال الـصادقَّ ألن؛غريها من األجناس

 إذا أوجب يف مـا عـدا هـذه التـسعة ّنه أل؛ ما سوى ذلكام ع ’رسول اهللا
ء معفــو عنــه، فهــذا القــول واضــح  أشــياء بعــد إجيابــه يف التــسعة مل يبــق يش

                                                             
 ّالسيد، رغم حماوالت ّيةًوهذا ما نلحظ إغفاال له يف عديد من األبحاث الرجال) ١(

 يف حوزة قم أن يتالىف هذا اإلغفال يف بعض أبحاثه من خالل عرضه +الربوجردي 
د باقر الصدر والشيخ ّ الشهيد حممّالسيدّة التتبع، واملحاوالت التي طرحها ّنظريل

 .ّ يف الفهم االجتامعي للنصّيةد جواد مغنّحمم
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 .)١(» البطالن

ًأوال ويالحظ عليه ن يونس ـ كام هو رصيح عبارة الكايف ـ مل يذهب إىل أ :ّ
ر الشيخ يف النسبة إليـه، ّأن اهللا أوجبها بعد ذلك يف تسعة من األجناس كام يقر

وضـعها، وسـنّها، ثـم وضـعها عـىل مجيـع : ّبل نص عىل مفردات مـن قبيـل
ان مـن قبــل اهللا ن األمـر كـأ ال  قـام بــذلك، ’احلبـوب، أي أن الرسـول

ي خيتلـف  وال خيفى الفرق بينهام؛ إذ اإلجياب والوجوب اإلهلسبحانه وتعاىل،
مـة الرابعـة مـن الوجـه ّاملقدح ذلـك يف ّ كام سنوضّيةة النبوعن الوضع والسنّ

 .املختار
َّن فـرض إجيـاب األمـر يف مـا عـدا أإنكار املالزمة، أي مالزمـة  ب:ًوثانيا

ّ فإن العفو كان فيام سـبق ملـرب العفو؛ّيةالتسعة يوجب لغو يف  ّأمـانـة، ّرات معيَّ
ّ وجودا لتلك املرب ’ير الرسول فلم وقت اإلجياب ، فأوجـب الزكـاة راتً

 .)٢(يف أكثر من التسعة
،  الذي طرحه يـونسق صغرى هذا الوجهّ النظر عن حتقّضغ، وبًوأخريا

ي تـدخل يف ، فهـ عناية خاصـةهاؤإيال أن كرباه تنطلق من حيثيات ينبغي ّإال
يف رفع التنايف احلاصل بني تلك الطوائف، والذي  سدى وحلمة االجتاه املختار

 .ًسيقع احلديث عن بعض تطبيقاته الحقا
ة عىل وجوب الزكـاة يف ّالروايات الدال وقد محلللمشهور،  :الوجه الثاين
 أصل هذا القول هو الشيخ املفيـد يف ّ عىل االستحباب، ولعلاألكثر من تسعة

قرينة عـىل ) التسعة(يات التي حرصت الوجوب يف  الرواجعل، فقد )قنعةُامل(
: ُاملقنعـة، قـال يف )األكثـر(ة عـىل ّ األمر الوارد يف الروايـات الدالـّيةاستحباب

                                                             
 .١١٠، ص١٢ج: احلدائق النارضة، ٤، ص٢ج: االستبصار) ١(
 .٤٠، ص٤ج: جممع الفائدة والربهان :الحظ يف هذا الصدد) ٢(
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 ؛دة دون فريـضة واجبـةّ مؤكًةسنّ ...أنبتت األرضّ مما ى سائر احلبوبّزكُوت«

 مـع مـا ورد ‘ الـصادقني قد ورد يف زكاة سائر احلبوب آثار عـن ّأنهوذلك 
 فلم ،وقد ثبت أن أخبارهم ال تتناقض ...عنهم يف حرصها يف التسعة األشياء

 ، إثبات الفرض فيام أمجعوا عـىل وجوبـه فيـهّإاليكن لنا طريق إىل اجلمع بينها 
دة عـىل ّة املؤكنّ الس ومحل ما اختلفوا فيه مع عدم ورود التأكيد يف األمر به عىل

 ، يتناقض به األلفاظ الواردة فيـهً كان احلمل هلام عىل الفرض معاإذا ...ناهّما بي
ة ّ وإسقاط اآلخر إبطـال إمجـاع الفرقـة املحقـ،وإسقاط أحدمها إبطال اإلمجاع

ة مــا أوردنــاه مــن ّ ويف فــساده صــح، وذلــك فاســد،عــىل املنقــول يف معنــاه
 .)١(» الفتوى

عــد أن نقــل ، فبً أيــضايف التهــذيبده الــشيخ الطــويس ّوهــذا األمــر أكــ
ًما كيل بالصاع علـق قـائال ّالروايات التي أوجبت الزكاة يف كل ًا مجيعـا ّأهنـب: ّ

حممولة عىل الندب واالستحباب، دون الفرض واإلجياب، وإنام قلنا ذلك لئال 
 ً.الّ أوتتناقض األخبار الصادرة من دائرة العصمة، هذا

ولـو سوى ذلـك، ّ عام  ’هذه األخبار محلت عفو الرسولَّألن : ًوثانيا
ا ذكرنـاه مـ ّ عنها، والـذي يبـنيُعفيجيب فيه الزكاة ملا ّ مما كانت هذه األشياء

 .)٢(واإلجياب م مل يقولوا إن يف هذه األشياء زكاة عىل جهة الفرضّأهنويوضحه 
 :يالحظ عليهو
ّ ـ املحـذور الـذي ذكـره املحـدث َّإن االصطدام بتنـاقض األخبـار: ًالّأو

 مـع ّأما هذا، ّإالون يف حالة ما إذا مل يكن هناك وجه للجمع إنام يك البحراين ـ
 . ـ فال لزوم هلذا الالزمسيأيت وجود وجوه أخرى للجمع ـ كام ّيةفرض

                                                             
 .٢٤٥ـ٢٤٤: املقنعة) ١(
 .٤، ص٤ج: التهذيب: الحظ) ٢(
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 ال  ’َّ إن إثبات العفو عام زاد عـن التـسعة يف زمـن رسـول اهللا:ًوثانيا

ارج الترشيع النبوي خ أن يقال بأن ّإال، اللهم ^ يثبت العفو عنها يف زماهنم
 التـي يقيمهـا ّدلـةًعن إطار الزمـان واملكـان؛ اسـتنادا إىل بعـض النـصوص واأل

 .)١(ًاملشهور، وسيأيت الكالم فيها الحقا
 ّالسيد احلكيم وّالسيدوقد اختار هذا الوجه مجلة من األعالم املعارصين ك

 .عىل تفصيل يف فذلكة اجلمع )امأعلى اهللا مقامه( اخلوئي
عــىل ًىل رضورة محــل هــذه الروايــات مجيعــا َّ احلكــيم فقــد نــص عــّأمــا

 ّالدال ّأما، ًمجعا بينها وبني ما هو رصيح يف العفو عام عدا التسعة ؛االستحباب
 ،الرصيح عىل غري الرصيح مّغري رصيح، فيقدفهو التسعة  غري يفعىل الفرض 

ّإن العفو عام زاد عىل التسعة يكون نص: وإن شئت قلت ًا، والوجوب يف غريها َّ
ُر، وقد قظاه  مـع الظـاهر ّ عنـد تعـارض الـنص من علم األصـولهّر يف حملّرٌ

 . )٢( ومحل الظاهر عليهّبرضورة تقديم النص
 هذا اجلمع رغم ّيةعرفًداية بعدم  جزم ب+ األستاذ اخلوئي ّالسيدَّن أكام 

للتـدافع بـني مـضمون  يف املقام، راده يف أبواب الفقه؛ وذلك لعدم انطباقهّطا
ة إلحـدامها الطائفتني و ّـكوهنام من املتناقضني يف نظر العرف، بحيث ال قريني
ّ أبدا، فإنا لو مجعنا يفىعىل األخر ليس : فيه الزكاة، و: ٍكالم واحد بني قولنا  ً

ه فيـه الزكـاة، لكـان الـصدر : عفا عن الزكاة، و: فيه الزكاة، أو بني قولنا ّـأن
ًمنافيا ومضادا للذيل بحسب الفهم العريف بالرض فـال وجـه ومـن هنـا  ،ورةًّ

ً؛ استنادا  بهً هناية هذا االستشكال قائالللحمل عىل االستحباب، لكنه عاد يف
ّتقـدم ذكرهـا يف الطائفـة الرابعـة، ال عـىل التي صحيحة عيل بن مهزيار إىل 

                                                             
 .مة ويف أهنا تنتج هذه النتيجة أم الّ هذه املقدّيةًوسيأيت الكالم الحقا يف متام) ١(
 .٥٦، ص٩ج: مستمسك العروة الوثقى) ٢(
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 .)١(ّأساس اجلمع الذي تكلفه املشهور

هــذا الوجــه؛ وذلــك ألن املــصري إىل  +  صــاحب احلــدائقومل يــرتض
 ّإمـاللجمع الداليل،  ّيةتحباب إنام يكون يف حالة ما إذا كانت هناك إمكاناالس

ّبحمل الظاهر عىل النص أو بحمل الظاهر عىل األظهر، كام لـو وردت روايـة 
أقم يف صـالتك، فحيـث : ال بأس بأن تقيم يف صالتك، وأخرى تقول: تقول

نحمـل الظـاهر ّإن األوىل نص يف جواز الرتك، والثانية ظاهرة يف الوجـوب، ف
 أحـد ّ يف روايـة، ويبـنيّكليـةتـأيت طبيعـة ّعىل النص فينـتج االسـتحباب، أو 

ّ ظاهر يف اإلطالق، والثانية نص يف صـنفها، ّاألولأصنافها يف رواية أخرى، ف
ِّفيحمل الظهور اإلطالقي يف الرواية األوىل عىل النص املقي ّ د يف الثانية، بمعنى ُ

ّص أو األظهر، بغضرفع اليد عن الظاهر ألجل الن  النظر عن اخلالف القـائم ّ
 إذا حصل التناقض بني الروايات من ّأما يف األظهر والظاهر، ّيةيف مالك القرين

ًحيث املفاد وضعا أو تكليفا ـ كام هو احلال يف املقام ـ فال يمكن اجلمع الداليل  ً
ر بـني النفـي  ال دليل عليه؛ وذلـك ألن لـساهنام دائـًاعيّ تربًاحينئذ؛ لكونه مجع

 .بابهو أمر حييل احلمل عىل االستحواإلثبات، و
 ّاألئمـةا خفي عىل أصحاب مل ،ّأضف إىل ما تقدم أن األمر لو كان كذلك

مني عـىل ّاملتقـد ّاألئمـةعرض األخبار املنقولة عن ، وملا احتاجوا ل)رضوان اهللا عليهم  (
 .^ رين منهمّتأخامل

فـاألظهر يف  ـ صاحب احلـدائقل ل زاوالكالم ال ـ  ذلكمنا خفاءّولو سل
 إن هذه األخبار : عرض السائل عليه اختالف األخبار أن يقالعندمااجلواب 

بل املراد بام ظاهره الوجوب يف ما عـدا التـسعة إنـام  ،تّليست خمتلفة كام تومه
 ومع ، السائل عىل احلرص يف التسعة كام عرفتّ يقر× ّأنه ال ،هو االستحباب

                                                             
 .١٣٦ـ ١٣٥: ، ص٢٣ ج: مستند العروة الوثقى) ١(



 رسائل فقهية ...................................................................٥٢
هـذا حاصـل مـا أفـاده ، راج الزكاة يف ما زاد عىل التسعةهذا يوجب عليه إخ

 .)١(  بتعميق منّا؛ من مبعداتاملحدث البحراين
ابل ق من مبعداتـ   ـ ومجلة من األعالمصاحب احلدائقوما ذكره 

 :للدفع
 االستحباب ـ عىل ّحتىـ بل و ّتقية فإن املصري إىل احلمل عىل ال:ّاألول ّأما

ن الروايات التي ألو من نظر؛ وذلك ألن افرتاض  ال خيأساس هذه الفذلكات
ٍتقدم ذكرها هي بمنزلة كالم واحد منعزل عن الظـروف والـرشوط والزمـان  ٍ ٍ ّ

ـ كام بدا ذلك من أستاذنا اخلـوئي ـ  هاّ وبالتايل احلكم بتناقضها وتضادواملكان
ّ؛ بل إن النهج العريف يف املحاورات ـ خصوصا مع حلاظ حال املـتكلّمغري تا م ً

 ـ ال يرى التدافع بني أمثال هذه الروايات، ويـرى وحكمته وظروفه ورشوطه
 التي صدرت فيها، ويضع كل واحدة مـنهام يف إطـار وضعّرضورة تفحص ال

 .ّية يف عموم املحاورات العرفّظروفها ورشوطها، وهو هنج عام
ّوما نسجله هنا هو إشكال سي   يفالتي جيرهيا األعالم ال عىل عموم اجلموعّ

تهـا عـىل أسـاس ّ برمّيـة؛ إذ إن التعامل مع النصوص الدينأمثال هذه احلاالت
وط والظـروف والزمـان  عن الـرشٍث بمعزلّم واحد يتحدّصدورها من متكل

 ّ خالف مبنائي بني اجتاهنا واالجتاه املشهور؛ إذ دل الـدليل حتيط بهواملكان التي
قالئـي عـريف ال يمكـن ن أخذ هذه األمور بعـني االعتبـار هنـج عأ عىل عندنا

ّ النظر عنه، بل تعامل املرشع عىل أساس عرفيّإغفاله أو غض َّتكلم وأسته وّ س ّ
 للفقيـه أن يكتـشف هـذه ّ وبياناتـه، والبـدعديد مـن أحكامـهعىل أساسها لل

، سـواء  وجـه مـن وجـوه اجلمـعّالطريقة من املحاورات قبل اللجـوء إىل أي
 .)٢(ّيةمنها أو السند ّيةداللال

                                                             
 .١١٠ ص،١٢ ج: دائق النارضةاحل: الحظ) ١(
ّوسيتضح لك املزيد من الشواهد عىل هذا املدعى يف هذا البحث ويف األبحاث التي ) ٢( ّ
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لـيس هلذا املوضوع أو غريه  ّاألئمةالتفات أصحاب  عدم فإن : الثايناّوأم

ّمرتكزا مط فكم هنـاك مـن أمـور مل  يف مجيع احلاالت؛ االعتامد عليهًردا يصلح ً
لـو كـان األمـر كـذلك ملـا احتـاج ويلتفت إليها األصحاب لسبب وآلخـر، 

 .د واح فرعيي يستطيع استنباط حكم فقهياملستنبط إىل علوم كثرية ك
 مـن ّسـنبينه للحرص يأيت يف سـياق مـا ×  فإن إقرار اإلمام: الثالثّوأما
 لويل األمر، وستأيت القراءة التي نعتقـد ًايد موارد وجوب الزكاة عائددكون حت
ضح الوجه السليم لتفسري ّتها هلذه الرواية يف أواخر الوجه املختار، وسيتّبصح

 .ما يرتاءى من تناقض يف هذه النصوص
شهور يف كلامت األعالم ـ َّإن هذا الوجه ـ رغم كونه الوجه امل: ةواخلالص

 .تهّعىل صحال دليل 
 ّأنـه ّإال &رغم أن املرتىض من أبرز تالمذة الشيخ املفيد  :الوجه الثالث

محل روايات ثبوت الزكـاة : ًختار وجها آخر وهواستاذه وألمع وجه اجلأنكر 
 ّيةعى إمجاع اإلمامّدا بعد أن <االنتصار> ، قال يفّتقيةعىل الفيام زاد عىل التسعة 

 اجلنيد ُ وابنّيةعون إمجاع اإلمامّ كيف تد:ن قيلإف« :عىل حرص املوارد يف تسعة
خيالف يف ذلك، ويذهب إىل أن الزكاة واجبة يف مجيع احلبـوب التـي خترجهـا 

 يف ذلــك ى ورو؟األرض وإن زادت عــىل التــسعة األصــناف التــي ذكرناهــا
 ؟، وذكر أن يونس كان يذهب إىل ذلك^ تكمّة عن أئم كثريًأخبارا

ر من  ال اعتبار بشذوذ ابن اجلنيد وال يونس وإن كان يوافقه، والظاه:قلنا
ر عـن ابـن اجلنيـد ّ وتـأخّيةم إمجاع اإلمامّقد تقد ما حكيناه، وّيةمذهب اإلمام

 .)١(»ويونس
                                                                                                                                               

 .ستأيت يف هذه السلسلة
 .٢١٠ص:  املرتىضّالسيد، ّيةاالنتصار يف انفرادات اإلمام )١(
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بكوهنا يد ك هبا ابن اجلنّ التي متسومن هنا عطف الكالم ليصف الروايات

 محلهـا عـىل خمـرج ّيةد إمكانّمعارضة بأظهر وأكثر وأقوى منها، وبعد ذلك أك
 يـذهبون إىل وجوهبـا يف مجيـع ّيـة؛ بدعوى أن األكثر من خمـالفي اإلمامّتقيةال

 . )١( النادرّ منهم هو الشاذّيةاألصناف، وما يوافق اإلمام
 البحـراين يف ثّوممن وافقه عىل هذا اجلمع وحـاول االنتـصار لـه املحـد

املثبـت األصحاب قـد مجعـوا بـني األخبـار بحمـل احلدائق، فبعد أن ذكر أن 
ّذكـر بـام قاعدهتم وعادهتم يف مجيع األبواب، عىل االستحباب كام هي للزيادة 

   التـي هـي، وّتقيـةعـىل ال احلمـل، واستظهر يف هناية ذلك مبعدات فيه من ّمر
ل ذلـك ّ؛ وعلـةّ أصل كل بليّيةلرشع يف اختالف األحكام اّـ عىل حد تعبريه ـ

أيب حنيفة ومالك  والقول بوجوب الزكاة يف هذه األشياء مذهب الشافعيَّبأن 
وحاول االستدالل عىل ذلك بمجموعة مـن النـصوص ، ّحممدوأيب يوسف و

 .)٢( فالحظّاألول يف مناقشته للوجه ضنا بعضهاة عرّ والبيانات الفنيّيةالروائ
ّة عـىل مـا وافقهـم ـ والـذي قـرره املحـدّلعامـ ما خـالف اترجيح ّأما ث ّ

ّ ـ فقد واجه إشـكاال هامـّتقيةالبحراين كمستند أسايس لرتجيح احلمل عىل ال ًا ً
ة عىل مـا ّإن األخذ بام خالف العام:  بتقريب منّا مفاده،من قبل الفقيه اهلمداين

 ّإمـاالـداليل  للجمع ّيةوافقهم إنام يصار إليه يف حالة ما إذا مل يكن هناك إمكان
 فال ّية مع هذه اإلمكانّأمابالتخصيص أو بالتقييد أو باحلمل عىل االستحباب، 

: هـو كالمنـا ّيف حمـل املعيـار يف اجلمـع العـريف ّ؛ وذلـك ألنإليهتصل النوبة 
 حاصـل هـذين اللـسانني ّحاصل ونتيجة هذين اللسانني، ومن الواضح بـأن

وجوب فيام زاد عىل التسعة، واللسان يفيد بأن اللسان املثبت ظاهر يف ثبوت ال
                                                             

 .املصدر السابق، نفسه املعطيات: الحظ) ١(
 .١٠٨ ص،١٢ج: احلدائق الناظرة: الحظ) ٢(
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ٍالنايف رصيح يف نفي الوجوب عىل ما زاد عىل التـسعة، وهـذا األمـر كـاف يف 

 ّيةاحلمل عىل االستحباب، سواء أكان التعبري يف اللسانني بنحو اجلملة اإلنشائ
 .ّيةأو اخلرب

  هذا من قبيل املوارد التي يكون فيها للحكم مراتب ختتلف:وبعبارة ثانية
ة إىل الضعف، فتأيت روايات تثبت املرتبة األعىل، وروايات نافية هلذه ّمن الشد

ومـا  ،االسـتحباب وأه يـًاملرتبة، فالعرف ال يرى بأسا يف محل النهي عـىل التنز
 من هذا القبيل؛ فإن املرتبة األعىل من الزكاة وهي ثبوهتا يف أكثـر مـن نحن فيه

 عـريف أعملـه الفقهـاء يف كثـري مـن وهـو مجـع ،ّيةتسعة تكون مرتبة استحباب
 .&صل ما أفاد ، هذا حاّيةاألبواب الفقه

ّأنـه إذا أمكـن اجلمـع بـني الـدليلني : احلاصـلو «:قال يف مصباح الفقيه
املتنافيني يف الظاهر، بجعـل أحـدمها قرينـة عـىل ارتكـاب التأويـل يف اآلخـر 

ىل مـن الطـرح، َوّإنه مهام أمكـن أب اجلمع بينهام بذلك، فَبشهادة العرف، وج
 .)١(» أو مظنّتها، ملخالفتها لألصلّتقيةال جيوز االعتناء باحتامل الو

ّ قـرّأنـه ّإالورغم أن أصل هذا اإلشكال ومرتكزه سـليم،  ه مـن ّر يف حملـُ
 : يرتكز عىل مبنينيّتقيةحلمل عىل الالبحث األصويل أن ا

فقيـه اهلمـداين  عليـه ال، وهذا ما بنـىّيةبار العالج هو موارد األخ:ّاألول
 .إشكاالته
 يف طـول داليل، لكنه مجـع العريف  كونه أحد وجوه اجلمع الداليل:والثاين

د مـن املطلـق ّإرادة املقي وذلك ألن ؛والتخصيص واالستحبابوجوه التقييد 
 التـي هـي ّتقيـةهنج عقالئي نـوعي، بخـالف إرادة الهو ّالعام ّأو اخلاص من 

 ّالبـد ف، خمالفـةّ، فتكون أشد)سالم اهللا عليه  (ام  لظروف اإلمّيةة وشخصّعناية خاص
                                                             

 .١٠٥، ص١٣ج: مصباح الفقيه) ١(
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 .رة عن تلك الوجوهّأن تكون متأخ
 ظهورات كـالم عـىل كـالم ّيةن اجلمع الداليل عبارة عن قرينإ :بيان ذلك

 ّيةاجلد:  هيّية هذه الظهورات التي تصلح للقرينّآخر، وال خيفى بأن أحد أهم
:  وهـوّيةّم الظهور احلامل هلذه اجلدّ، ومن هنا يقدّتقيةيف الكالم وعدم إرادة ال

ًيةّ؛ لكونه أقوى جد)ةّموافقة العام: (عىل الظهور اآلخر وهو) ةّخمالفة العام( ّ ،
فيكـون احلمـل الظروف اخلاصة باإلمـام ووضـعه؛   ناشئة منّيةوهذه األقوائ

نظري لظاهر عىل النص، وهذا  من باب محل الظاهر عىل األظهر، أو اّتقيةعىل ال
د من طوائف الروايات يف مسألة طهارة أهل الكتاب ونجاسـتهم؛ فـإن ما ور

 محـل ّيـةإحدامها رصحية يف الطهارة، والثانية ظاهرة يف النجاسة، فلـوال إمكان
 اجلمـع ّيةلكانت هناك إمكان ـ هّكام قيل يف حمل ـ هّأخبار الطائفة الثانية عىل التنز

 .)١(ةّ ملوافقتها للعام؛ةّتقيبينهام بحمل أخبار الطائفة األوىل عىل ال
ًخلص الفقيه اهلمداين يف هناية املطاف قائال فقدوكيف كان،  ّن اجلمـع إ« :ُ

ّبني اخلربين املتعارضني، بحمل أحدمها عىل االستحباب، وإن كان يف حد ذاته 
الذي هو يف احلقيقة بحكم الطرح، ولكنّه يف غـري  ّتقيةأقرب من احلمل عىل ال

 حينئـذ ّتقيـةّ فيه أقوى، فإن احلمل عـىل الّتقيةن احتامل المثل املقام الذي يكو
ّأن محـل األخبـار :  فاإلنصاف... أقرب إىل الواقع من احلمل عىل االستحباب
 .)٢(»... أشبهّتقيةاملثبتة للزكاة يف سائر األجناس بأرسها عىل ال

إىل ً واالستحباب استنادا ّتقيةلكنه عاد يف هناية ذلك بمحاولة اجلمع بني ال
 .ة السننّروايات من بلغ، والتي هي مستند قاعدة التسامح يف أدل

 :مقامان) ّتقيةاحلمل عىل الأي (ولنا يف مناقشة أصل هذا الوجه 
                                                             

، ٧ج: بحوث يف علم األصول، ٧١٣، ص٥ج: مباحث األصول، احلائري: الحظ) ١(
 .٢٠٠ص

 .١٠٨، ١٠٦، ١٠٥ص: مصباح الفقيه) ٢(
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  ا حث   ا ك ى: ّاألولا قام 

 تكشف ودّ تؤك^ ّاألئمة التي عاشها ّية للحقبة الزمنّيةّاألولَّإن القراءة 
ًهنجا عاما هلم يف حياهتم اليوم مل تكن ّتقيةلنا أن ممارسة ال ، وتوضـيح ذلـك ّيـةً

 :يقتيض بيان مقدمة
سـة ّ من هنـضة كـربالء املقد^  ألهل البيتّيةجت احلركة الرسالّتدرلقد 

 ّيةرضـاألأت ّ فيهـا، هـذه النهـضة التـي هيـ× واستشهاد أيب األحرار احلسني
، ّيـة إعالم،ّيـةفكر ( لنرش معارفهم، وتركت آثارها عىل كـل املـستوياتساساأل

؛ بدأت آثار هذه الثورة تظهر يف أثناء واقعة كربالء وما بعـدهالقد  ...).، وّيةوثور
،  مـن تلـك النهـضة اخلالـدةهركيزة هنضت ً مستلهامتواىليالثورات إذ بدأ مسلسل 

 . رسالته هلذه احلركة الطاهرةّيةَّوال شك بأن اإلسالم األصيل مدين يف استمرار
 بدأ اإلمام الـسجادـ  املناسبة ّيةبعد أن هتيأت األرضوـ وبعد هذه احلركة 

، ومل نلحـظ منـه ةّ اخلاصـدهتا األدعية وبعض املواقفّ بحركة هادئة جس×
ّتركيزا عىل العمل العلمي باملعنى األخص الباقر وحفيده اإلمام ً، خالفا لولده ً

 ّة عىل العمـل العلمـي اجلـادّت جهودهم بقوّ حيث انصب؛‘ الصادقاإلمام 
 معـامل هـذه املدرسـة وخـصوصياهتا وآرائهـا، ّبعد أن هتيأ املناخ الصالح لبث

 .الطرق والوسائل بجميع هانرشو
والـسلطات تــشاهد  ـ × لكـن مـا أن بــدأت مرحلـة اإلمـام الكــاظم

ًل هاجسا منقطع النظـري ّالوضوح اجليل ملعامل هذه املدرسة التي أصبحت تشك
 خيفـة × بـسجن اإلمـام الكـاظمًأصـدر هـارون الرشـيد أمـرا  ّحتى ـ هلا

عـىل معـامل املدرسـة ر ّمل يـؤث هذا السجن ، لكن الزاحفّاملواجهة مع هذا املد
 ، والشاهد عىل ذلك أن املأمون تعامـل مـع اإلمـام الرضـاّيةوأركاهنا األساس

؛ حيـث  والـدهاألسلوب الذي تعاملت السلطة فيه مع بأسلوب يناقض ×
 .كاهتاّهذه احلركة ومراقبة حترمارس أسلوب التقريب بغية حتييد 
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ل مالحظاتنا عىل من يقـول بـأن مدرسـة ّ نسجمة املوجزةّه املقدوبعد هذ

 ـ احتـذت حـذو مدرسـة ×  مـن اإلمـام الـسجادً ـ بـدءا^ أهل البيت
 هـذه املدرسـة ّيـةَّ؛ إذ إن ذلـك يعنـي ضـياع هوّتقيـةالطرف اآلخر بداعي ال

؛ فقد أريقت تلك الدماء ّيةسالواندراسها، وهو خالف منهجهم وسريهتم الر
 إذا جلأنـا إىل حمـاوالت ّأماته، ّه هويئ الطاهرة ألجل متييز احلق وإعطاّيةاحلسين

ً هدرا للتضحيات ونقضا للغرضهلدف فهذا يعنيّتضيع ذلك ا ً.  
ف من الطلبة يف تلـك ال ال يمكن أن تنسجم مع وجود اآلّتقيةإن الهذا و

تلك املدرسة التي أخذت عىل عاتقها نرش علـوم ،  لنا كام نقل التأريخاملدرسة
 .ّيةالرسالة احلقيق

ّمضافا إىل أن مدرسة أهل البيت متيزت  َّ يف ذلك الوقت عقائدي الطابع البً
ل بـاب ّ يف هـذا الـنهج الـذي يمثـّتقية من حصول الّالبدال الفقهي، وعليه ف

ًاتقاء منهم  نجد التوحيد واإلمامة والعدل وباب األمر بني األمرين، مع أننا ال
ان، يــ واضــحة البنّيــةإذ كانــت مدرســتهم العقائد ؛يف هــذا الــنهج األســاس

 .ّمشخصة املعامل
ً تنحرص وفقـا هلـذا التأسـيس يف ّتقية فال شك بأن الّتقية ما هو مورد الّأما

ي إىل صدام مبارش مع السلطة احلاكمة آنذاك، تلـك املواقـف ّاملوارد التي تؤد
 من أن تكـون ّبعدم رشعيتها يف الواقع اإلسالمي، أعمالتي توجب إحساسها 

أن : ، لكن مـع احلفـاظ عـىل نقطـة مهمـة وهـيّية أم فقهّيةهذه املواقف عقد
ّزون جيـدا يف هـذه املواقـف ومل يعـدّاملسلمني يف ذلك الوقت كـانوا يميـ وها ً

 .دة للسلطة، بل هي تشري إىل عدم املعارضة فقطّمؤي
؛ إذ مل يواجـه × أت مـن عـرص اإلمـام عـيل مثل هذه املواقف بدّولعل

عـدم (ّ، بل قدم األهم ـ والذي هـو ّيةالسلطة احلاكمة يف وقته مواجهة عسكر
عـىل املهـم ـ والـذي )  ’اإلخالل بأصل النظام الذي بناه الرسول األكرم
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دة هلذه ّ زاخر بالنصوص املؤي^ ـ وتراث أهل البيت) استالمه للسلطة(هو 

 . بصورهتا املطلقةّيةتقالفكرة الرافضة لل
 هو بيان أصـول ^ ّاألئمة عليه يسري ن األصل الذين كانإ :واخلالصة

.  مـستوى الفـروعوأهداف مدرستهم، سواء عىل مستوى األصـول، أو عـىل
ّأجل قـد حيـدث أحيانـا خـروج عـن هـذه األصـول بمقـدار حمـد ً تفاديـا ؛دً

 .لالصطدام املبارش بالسلطة
  صغرىا حث   ا : ا قام ا ا 

بـأن مـا :  قد يقـول قائـل، يف البحث الكربويّتقيةدنا دائرة الّبعد أن حد
ن توسيع موارد الزكـاة وشـموهلا ألكثـر مـن إنحن فيه من هذا القبيل؛ حيث 

 يف صالح الـسلطات احلاكمـة آنـذاك، والـذهاب إىل حـرص ّ أمر يصب،تسعة
لـة دون وصـول موارد الزكاة يف تسعة يعني االصطدام املبارش معهـا، واحليلو

ًيـا لالصـطدام  تفادّتقية ممارسة ال^ ّاألئمةّموارد أكثر هلا، من هنا تعني عىل 
ّبعد ما أكـد رضورة محـل هـذه ) مصباح الفقيه(قال يف املبارش مع السلطات، 

الذي هو عمدة ما ـ ّرضورة أن مثل هذا احلكم «: ّتقيةاللون من األخبار عىل ال
واسـتقرار سـرية ، ّعـد اشـتهاره لـدى العامـةبـ ّيتعلق به سـلطنة الـسالطني 

 إنكاره، × سالطينهم عىل أخذ الزكاة من سائر احلبوب، مل يكن يسع اإلمام
 .)١(»بل كان عليه إظهار املوافقة هلم، كام وقع األمر كذلك يف هذه األخبار

 لنا أن نبدأ اإلجابة بطـرح ّوبغية حتديد إجابة واضحة عىل هذا القول البد
ي إىل ّهــل الــذهاب إىل حــرص الزكــاة يف تــسعة مــوارد يــؤد :لهــذا التــساؤ

 االصطدام املبارش مع السلطة؟
َّ بأن املستشكل يروم هذه النتيجـة، معتقـدا بـأن أقـوال املـذاهب ّشك ال ً

                                                             
 .١٠٤، ص١٣ج: مصباح الفقيه) ١(
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، ومع بطالن هذه الكربى  آنذاكمسار السلطة يف صالح ّاألخرى كانت تصب

التدليل عىل هـذا الـبطالن ينا  من هنا كان عل، ركائزهيبطل هذا املبنى؛ لبطالن
 .وإبراز النصوص لتأييده

ًفقـة متامـا يف مـسألة وجـوب ّ بأن آراء املدرسة األخرى ليست متّال شك 
الزكاة فيام زاد عىل التسعة، بل هناك اختالف فيام بيـنهم، كـام أن العديـد مـن 

 ةّيفقهاء الطرف اآلخر مل يكونوا منسجمني مع احلكومات يف تلك الربهة الزمن
ّالعـام  االجتـاه فـإن :، وباجلملةّكي تكون موافقة هلوى السلطة ومزاجها العام

 النظـر عـن ّإىل ثبوت الزكاة يف املوارد التـسعة، بغـضيذهب ي يف الفقه السنّ
 . واحد من هذه املواردّعدم االنسجام الضئيل يف رشوط وجوب ونصاب كل

اجتـاههم، ربـام يكـون عـة يف داخـل ّا ما زاد عىل ذلك فهنـاك آراء متنوّأم
أشهرها هو الرأي الذي يميل إىل ثبوت وجـوب الزكـاة يف أكثـر مـن تـسعة، 
سوى البعض من فقهائهم كأمحد بن حنبل وحسن بن صالح بـن حـي وابـن 

 ـ إىل انحصار ّية، وابن سريين يذهبون ـ كام هو رأي املشهور من اإلمامأيب ليىل
 .)١(زكاة الغالت يف األشياء األربعة

االجتـاه يف ميـع اجلبـأن : ّ أساس ما تقدم يـضحى االرتكـاز القائـلوعىل
ن أ؛ لوضـوح ّيذهب إىل ثبوت الزكاة فيام زاد عىل التسعة، غري تـامكان ي السنّ

 .كام قيل املسألة ت يف هذا املوضوع، وليسًاهناك خالف
 : ننقل النصوص التاليةّللكالم املتقدمًوتأييدا 

عىل أن علامءهم اختلفوا ) بداية املجتهد(كتابه يف ) بن رشد القرطبيا(ّ نص .١
فقوا عليه فصنفان مـن ّ ما اتّأما«فقوا يف أشياء، ّيف موارد وجوب الزكاة يف أشياء، وات

 ، اإلبـل والبقـر والغـنم:وثالثة أصـناف مـن احليـوان ... الذهب والفضة:املعدن
                                                             

 .٥٩٤ ص،١ج: الفقه عىل املذاهب األربعة، اجلزيري: الحظ) ١(
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 .)١(»...لزبيب التمر وا: وصنفان من الثمر، احلنطة والشعري:وصنفان من احلبوب

؛ حيـث نقـل )املغنـي(يف كتابه ) بن قدامة احلنفيا(ًر ذلك أيضا ّ كام قر.٢
 ّ وال يف حب، التمر والزبيبّإالال زكاة يف ثمر أن : عن مالك والشافعي قوهلم

كام حكي .  يف الزيتون عىل اختالفّإال يف حالة االختيار لذلك ً ما كان قوتاّإال
قـول ابـن عمـر ، وهـو ة والشعري والتمر والزبيب يف احلنطّإالذلك عن أمحد 

وموسى بن طلحة واحلسن وابن سريين والشعبي واحلسن بن صالح وابن أيب 
 ووافقهـم ابـن ، وزاد الـذرةإبـراهيمووافقهم  ... ليىل وابن املبارك وأيب عبيد

 فيه وال إمجـاع وال هـو يف معنـى َّ ما عدا هذا ال نصَّ ألن؛عباس وزاد الزيتون
  .وص عليه وال املجمع عليه فيبقى عىل األصلاملنص

 الواردة عن طرقهم، كالذي ّيةمجموعة من النصوص الروائد ذلك بّأي و
 رسـول ّإنام سن:  قال ّأنهعمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد اهللا بن عمرو رواه 

 .الزكاة يف احلنطة والشعري والتمر والزبيب  ’اهللا
والعـرش يف التمـر : [ قال ّأنه ’ّي  النبه عنّعن أبيه عن جدويف أخرى 

 .]والزبيب واحلنطة والشعري
الزكـاة   ’ رسول اهللاَّإنام سن:  قال ّأنهوعن موسى بن طلحة عن عمر 

 .احلنطة والشعري والتمر والزبيب: يف هذه األربعة 
 بعـثهام إىل الـيمن  ’وعن أيب بردة عن أيب موسى ومعاذ أن رسول اهللا

:  من هذه األربعـة ّإال فأمرهم أن ال يأخذوا الصدقة ،مامن الناس أمر دينهّيعل
 . )٢()بوالتمر والزبياحلنطة والشعري (

ّا عامـّ لو افرتضنا أن هناك جوّحتىًهذا مضافا إىل أننا  ّا يـدعو أئمـً ة أهـل ً
ــت ــة إىل ال^ البي ــة أن الّإال، ّتقي ــّتقي ــام ق ــّ يف حملترّرُ ك ــن اه  رضورة م

                                                             
 .٢٥١ـ٢٥٠، ص١ج:  القرطبي، بداية املجتهد)١(
 .بترصف. ١٥٧ـ١٥٦ ص،٤ج: املغني، املقديس احلنبيل:  الحظ)٢(
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 عـىل بيـان ^ قدرها، والزم ذلك أن يقترصوار بَّ أن تقدّالرضورات، والبد

 ملعرفـة مـوارد ّكليـةإمجال يفيد هذا املعنى، ال أن يدخلوا يف تفاصيل وقواعد 
بـن إسـامعيل بـن ّ حممـد ّوجوب الزكاة يف هذه األمور املبينة، كام يف صحيحة

 ×  عن زكـاة األرز، فأجابـه اإلمـام× بزيع التي سأل فيها اإلمام الكاظم
ُوأمـا األرز  مـا سـقت ا ـسماء :  تستوجبهاّتقية بأن رضورة الّ نظنبتفاصيل ال َ َ ِ َ َ َ  ُ َ ْ  َ َ

ِالع  وما س  با  و فنصف الع  من   مـا  ـت با ـصاع  ِ َِ َ َْ ِ  ُ ْ ِ ِ
ْ ُْ ُْ ْ ُْ ْ ِ َ

ِ  َ ِ ُ َ  ّتقيـةمـع أن ال ...ُ
فيهـا زكـاة، : نعم، أو:  بقوله× ًق بإجابة خمترصة جدا من اإلمامّكانت تتحق

 تتجاوز مقصود الـسائل ّكلية إىل قاعدة × س اإلمامّ رواية زرارة يؤسبل يف
ُا رة والعـدس : × الذي سأل عـن زكـاة الـذرة؛ حيـث كـان اجلـواب منـه َ َ ْ ُ َ  

َوا سلت وا بوب  يها مثل ما   ا نطـة وا ـشع  و  مـا كيـل با ـصاع  بلـغ  َ َ ََ ِ  ِ
َ ِ ِ ِ َِ َ َ ُ ْ

ِ ِ  ْ ِ
ْ ْ

ِ ُ ُ ُ ُ ُ ْ  

ِاألوساق ال 
 َ َ ْ َ ْ

َ  ب  يها ا ز ة  عليه  يه ا ز ة َ  ِ ِِ ِْ َ َ ََ ُ ُ ِ
َ)١(. 

ن جممـوع هـذه أ، و إىل إعادة النظر يف هذا التوجيـه هذا وأمثاله يدعوّكل
 .ًروم شيئا آخرت، بل ّتقية التكن بصددالروايات مل 

ّومع التنزل عن الكربى التي طرحناهـا، فقـد قـر ُ ه مـن البحـث ّر يف حملـّ
ُ كأحد املحامل التي تطرح يف باب التعارض ليست قاعـدة ّيةتق الّاألصويل بأن

 ًاورشوطـام وجد خالف مع اآلخر، بل إن هلا ضـوابط ّعامة يمكن تطبيقها كل
 لتقـديم ^ تعلـيلهم:  الشيخ األنصاري بأنّقها، ومن هنا نصّ من حتقّالبد

ن مـا وافقهـم صـدر أ والرشـد يف خالفهـم، وّة بأن احلقّاخلرب املخالف للعام
 .)٢(، إنام هو غالبي ال دائميّتقيةلل

مل ما حل قرينة ّوجود أي  عدمّ وقد تبني،ثالثهذا متام الكالم يف الوجه ال
 .ّتقيةزاد عىل التسعة عىل ال

                                                             
 .٦٤ص: وسائل الشيعة) ١(
 .٣٨، ص١ج: فرائد األصول، األنصاري) ٢(
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ّوألجل بيان الوجه املختار لرفع التعارض املتصور بني الطوائـف األربـع 
 : من تقديم مقدماتّالبد

، فهي ركن مـن ّسالمية املنظومة اإليف الزكاة ّية أمهباحث خيفى عىل ال .١
ّ وهو أمر أكدته كثـري مـن اآليـات والروايـات ،ُأركانه اخلمسة التي بني عليها

ً النظر عن أن يكون جوهر هذا التأكيـد نـاظرا ملـا يف الزكـاة مـن أبعـاد ّبغض
 .ّيةالة االجتامعق العدّة أو لكوهنا حتقّاقتصادي أو ّمالية أو ّيةعباد

 الكريمة الزكاة وإيتاءها بالـصالة وإقامتهـا يف ّيةلقد قرنت اآليات القرآن
يتهـا يف عمـوم اآليـات التـي ّزت عىل أمهّ، وركً موردامخسة وعرشينأكثر من 

 التـي يوليهـا ّيةل عىل كثري األمهّتناولت املجال العبادي بالذات، وهو أمر يدل
 :اىلقال تع؛ القرآن هلذه املفردة

ِا ين إن مكناهم   األرض أقا وا ا صالة وآتـوا ا ـز ة وأ ـروا بـا معروف { ُ ُْ َ َْ  
ِ

َ ََ ََ َ ُ َ  ُ ِ ْ َْ ْ
ِ ُ  ْ َ ِ َ

ِو هوا عن ا منكر و   قبة األ ور ِ ُِ ُُ ْ ُ ََ َ َِ ِ  ِ َ ََ ْ ْ  ).٤١ :ّاحلج( }ْ
َإن ا ين آمنوا وعملوا ا صاِ ات وأقا وا ا صالة وآت{ َ َ ََ   ُ َ

ِ ُ ِ َ ُ َ َ َوا ا ز ة  هم أجرهم عند ِ   ْ ِ ْ ُْ ُُ ْ َ َ َ  ُ

َر هم وال خوف عليهم وال هم  زنون ُ َ ْ َ ْ ْ ْ ُْ َ َِ ِ
ْ َ َ ٌ َ  ).٢٧٧: البقرة( }َ 

ِوأقيموا ا صالة وآتوا ا ز ة وما  قد وا أل فس م من خ   دوه عنـد اهللا { َِ ْ ُ ُِ ُِ ُ ُ ُِ
َ

ٍ
ْ َْ َ َْ ُ ِ ُ ْ َ   َ َ َ َ َ

ٌإن اهللا بما  عملون بص  َ َ ُ َ ْ َ
ِ َ  ).١١٠: البقرة( }ِ 

َوأقيموا ا صالة وآتوا ا ز ة واركعوا مع ا راكع { ِ  َ َ ُ َ ْ َ َ ََ َ ُ  ُ َ
 ).٤٣ :البقرة( }

ِوجعلناهم أئمة  هدون بأ رنا وأوحينا إ هم فعـل ا ـ ات و قـام ا ـصالة { ِ  َ َ َِ َِ َ َِ ْ َ َْ َ ًْ ْ ْْ ِْ ِْ َ ِ ْ َ َ َْ ُ َ َِ ُ ْ

َو يتاء ا ز ة و نوا  ا  بدين ِ
َ ُ َ َِ  .)٧٣: بياءاألن( }َ 

ِرجال ال تلهيهم  ارة وال  يع  ن ذكـر اهللا و قـام ا ـصالة و يتـاء ا ـز ة { ِ ِ َِ َ َ َ ِ ِ ِ ِ
ْ ِْ ْ َ ٌ َْ ٌُ ِ ْ ِ

ٌ

ُ افون يوما  تقلب فيه القلوب واألبصار ْ َ ْ َ ُ ُ ُُ ْ ِ ُ  ًَ َ ََ َْ   .)٣٧: النور( }َ
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ْأأشفقتم أن  قد وا    يدي  وا م صدقات فـإذ{

ِ
َ

ٍ َ َ َ َْ ُْ ْ َْ َ َ ْ ُ  َ َُ ْ َ َ َُ ْ ُ  ـم  فعلـوا وتـاب اهللا ْ َْ َ ُ َ ْ َ َ

َعلي م فأقيموا ا صالة وآتوا ا ز ة وأطيعوا اهللا ورسو  واهللا خب  بما  عملون ُ َ ْ ُ َْ
ِ ٌ َ َ َُ َْ َ َُ َ ُ َُ  َ ُ َ َ ُ َ َ َ{ 

 .)١٣ :املجادلة(
 :  الروايات فهي فوق حد اإلحصاء ومنهاّأما
ْاحلسني بنعن *  ْ َ ُ ِاألشعري عن معىل بنّ حممد ْ ْ َ ْ ّ ََّ ُ َ ِ ْ َ ِالزيادي عن احلسن بـن ّ حممد ْ ِ ِْ ِّ ََ َ ْ َ ِِّ

َعيل الوشاء قال َْ ِ َّ َ ٍّ ِ ٍ حدثنَا أبان بن عثامن عن فضيل عن أيب محزة عن أيب جعفـر:َ َ ُ َ ْ ُ َْ َ ْ ْ ْ ْ ُ ْ َ َِ َِ َ ََ َ ْ َ َ َ َ َُ ٍَّ َ × 
َقال ٍب  اإلسالم    س :َ ْ َ َ َ ُ َ ْ ِ

ْ َ ِ
َ   ا صالة وا ز ة وا صوم وا ج وا:ُ َ َ َ   َ ْ ِ ْ ِ َِ  َ َ ِ واليـةَ َ َ َ و ـم  نـاد ،َْ َ ُ ْ َ َ

  ْ َ َء كما نودي با والية ِ َ َْ ِ َ ِ ُ َ َ ٍ)١(. 
َعن عيل بن إبراهيم عن أبيه وعبد اهللاِ بن الصلت مجيعا عن محاد بن عيسى  * َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِْ ْ َّ ْ ْ َ ْ ْ ْ َّْ َ َ َ َ َ َ ًَ ْ ِ َ ِ ِ ِّ

ٍعن حريز بن عبد اهللاِ عن زرارة عن أيب جعفر ِ َِ ْ َ ْ ْ ْ ْ َ ِْ َ َ ُ َ َ ََ َ َ ِ َ قال× ِ ِبـ  اإلسـالم    ـسة  :َ َ ْ َ َ َ ُ َ ْ ِ
ْ َ ِ

ُ

َأشياء َ ْ َ
ِ   ا صالة وا ز ة وا ج وا صوم وا واليـة: َ َ َْ  َ َ َ َِ ْ    َ ْ ِ َِ َ َ ُ قـال زرارة.َ َ َ ُ َ ُ فقلـت:َ ْ ُ ْ وأي يش:َ َ ُّ ٍء  ََ

ُمن ذلك أفضل َ ْ ََ َ ِ َ فقال؟ِْ َ ُ ا والية أفضل أل ها مفتاحهن :َ ُ َ َ َ َْ ِ  َ ِ ُ ُْ َ َْ َ وا وا  هو ا،َ َُ ِ
ْ ِ  ِ ل علـيهنَ

ْ َ َ ُ  . 
ُقلت ْ ِ ثم الذي ييل ذلك يف:ُ َ ِ ِ َِ َُ َّ ِالفـضل  َّ ْ َ َ فقـال؟ْ َ ُا ـصالة :َ َ ُ قلـت.  ْ ِ ثـم الـذي يليهـا يف :ُ َ َِ ِ َّ َّ ُ

ِالفضل ْ َ َ قال؟ْ ُا ز ة :َ َ َ ألنه قر ها بها و دأ با صالة  بلهـا؛  َ َ ََ َ َْ ِ َِ  ِ ِ
َ َ َ ََ ُ ُ قلـت.َ  ْ ِ فالـذي يليهـا يف :ُ َ َِ ِ َّ َ

ْالفض َ َ قال؟ِلْ َ ا ج :َ ُ قلت.ْ ْ ُ ماذا يتبعه:ُ ُ َ َْ َ َ قال؟َ ُا صوم :َ ْ  ...)٢(  . 
ْعدة من أصحابنَا عن سهل بن زياد عن * َ ْ ْ ْ َ ْ َْ ٍَ ِ ِِ ِ ِ َ ِ َ ٌ ْبن احلسن بن شمون عن ّ حممد َّ ْ َْ ٍ ُّ َ ََ ِ ِ ِْ

ِعبد اهللاِ بن عبد الرمحن عن مالك بن عطية عن أبان بن  ِ ِ ِْ َ ْ َّ ْ ْ ْ ْ ِْ َ َ َ َ َ ْ َ ََ ِ ِ ِ ِ َِ َتغلب قالَّ َ َ ِ ْ ُ قال يل أبـو :َ َ ِ َ َ
ِعبد اهللاِ ْ ُدمان   اإلسالم حالل من اهللا ال  ق   يهما أحد ح   بعث اهللا  :× َ َ َْ َ َْ  َ ٌ َ َ ََ

ِ ِِ ِِ ْ ٌَ ِ َ َ َِ ْ
ِ ِ َ َ

ِقائمنا أهل ا يت ْ َْ ْ َ َ َ َ ِ ِ فإذا  عث اهللا عز وجل قائمنا أهل ا يت ح م  يهمـا   ـم،َ ِْ َُ ِ َ َ َ َ َِ ِ َِ  َ ْ َْ ْ َ َ َ َ ََ َ ُ َ
ِ 

ًاهللا ال ير د عليهما ب نة َ َ َ َ ِ
ْ َ ُ ِ

ُ َ ُ ا زا  ا محصن ير ه:ِ ُ ُُ ْ َ ُ َ ْ ِ َ ومانع ا ز ة ي ب  نقه،  ُ ُ ُ ُِ
ْ َ ِ َِ  َ )٣( . 

                                                             
 .١٣، ص١ج: وسائل الشيعة. ٥٢ـ ٥١، ص٣ج: الكايف) ١(
 .١٤ ـ١٣، ص١ج: وسائل الشيعة. ٥٤، ص٣ج: الكايف )٢(
 .٢٦ص، ٧ج: الكايف) ٣(
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 تـأمني ّية بوصفها خامتـة الـرشائع مـسؤولّسالميةّتتحمل الرشيعة اإل .٢

 زمـان ومكـان، وهـذه ّيف كـلكامهلا الالئق هبا باملرتبطة  ّيةاالحتياجات البرش
ت هبـا دون غريهـا مـن الـرشائع، فالـرشيعة التـي مل يلحـظ يف ّة اختـصّمهم

 ّيـة؛ ألن عـدم إمكانافهاهـدأ حتقيـق هـاترشيعاهتا عالج هذه النقطـة ال يمكن
ى منهـا، ّإجابة ترشيعاهتا عىل بعض األسئلة يعني إغفال حتقيق اهلدف املتـوخ

ن تكـون رشيعـة الرشيعة التي ال يمكن ألحكامها التطبيق ال يمكن أإن بل و
من تطبيقها، وهذا الفرض خارج عـن ًة أيضا، نعم قد حتيل بعض املوانع خامت
 .ًاّ مع كون املقتىض تام البحثّحمل

ة إىل أن القرآن الكريم هو املحـور األصـيل يف ّلنا يف أبحاث مستقلّأص .٣
 أن القـرآن :)ّية األصـلّيـةاملحور(بــ، ونعنـي ّية والعملّيةمجيع املعارف العقد

ّالكريم حتملت أهدافه بيان ما هو موصل لإلنسان إىل كامله الالئق بـه، وهـذا 
يعني أن القرآن الكريم هو األصل، والعرتة الرشيفة هـي فـرع، لـيس بمعنـى 

ّ التفاصـيل الدقيـة واجلّاشتامل القرآن الكريم عىل كـل ، بـل قـد يكتفـي ّزئيـةّ
 .)١(ًا أخرىًبأصول القضايا أحيانا، وقد يدخل يف تفاصيلها أحيان

 رأي ّ إىل أن األصل يف معرفـة رأي الـشارع يف أيويف هذا الضوء نذهب
 مـع االجتـاه لـق نختلـفعقدي أو عميل هو القرآن الكريم، ومـن هـذا املنط

ًأوال(ّ التعامل مع الـنص الـديني ّيةيف كيفّاملنهج املتبع السائد يف  ، ويف حتديـد )ّ
ة  لكـل مـن القـرآن والـسنّّر بـأنّ؛ إذ يقر)ًثانيا( املرتبطة به ّيةاألولويات املعرف

ك فيه، ال يتـداخل املجـاالن بنحـو يـؤول إىل التنـاقض أو ّ يتحرًالرشيفة جماال
                                                             

ز ّطر املشاكل التي تواجهها حوزاتنا العلمية هي أن القرآن الكريم مل يأخذ احليإن أخ) ١(
، فإنا نجد يف حوزتنا أن مجيع األبحاث قد أخذت ّيةاملطلوب له يف فهم املعارف الدين

 ّ االستعانة بالنصّية البحث القرآين والبحث التفسريي وعملّإالمكاهنا املناسب 
 .ةّيالقرآين لفهم املعارف الدين
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ّة الـرشيفة بـدور املفـرس واملوضـح لكلالصدام، بل تقـوم الـسنّ ّ يـات القـرآن ّ

 االجتهـاد ّيـةة للقـرآن الكـريم يف عملّ التامـّيةد املحورّوعموماته، وهذا يؤك
 .يالدين

 : ، من قبيلّية الروائّدلةدته العديد من األّواألمر أعاله أك
ِعيل بن إبراهيم عن أبيه عن النَّوفيل عن السكوين عـن أيب عبـد ما رواه  * ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ْ ُ َْ َ َ َ َ َِ َ َِّ ِّ ُِّ ُ َّ َ َِ َِ ِ ِ ِ

ِاهللاِ عن آبائه ِ َ ْ ُ قال قال رسـول اهللاِ^ َ َ َُ َ َ ِ  هـا ا ـاس إن ـم   دار : ’َ
َ ِ ْ ُ  

ِ ُ  َ  َ
ٍ هدنـة  َ ْ ُ

ٌوأ تم   ظهر سفر وا س  ب م   ع َِ َ ْ ُْ ِ ُ ْ  َ ٍَ
َ َ

ِ
ْ َ َ ُْ َ

ِ فـإذا ا  ـست علـي م الفـ  كقطـع ... َ ِ َِ َ َُ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ
ِ

ِا ليل ا مظلم ِ ْ ُ ِ
ْ ِ  علي م بالقرآن،  ْ ُ ْ

ِ ْ ُ ْ َ َ ٌ فإنه شافع  شفع؛َ ٌ َ َُ ِ ُ  ِ
ٌوماحل  صدق، َ  َ ُ ٌ ِ َ ُ ومـن جعلـه ،َ َ َ َ ْ َ َ

ِأمامه قاده إ ُ َ َ ُ َ َ َ
ِ  ا نة  َ

ْ ِ ومن جعله خلفه ساقه إ  ا ار،َ  َ
ِ ُ ُ َُ ََ َ ْ َ َ َ ْ َ ِ وهو ا ِ ـل يـدل   خـ  ،َ ْ َ َ َ  ُ َ ُ  َ ُ َ

ٍس يل ِ ٌ وهو كتاب  يه  فصيل،َ ِ ِْ َ ِ ٌِ َ َ ُ ٌ و يان و صيل،َ ِ ْ َ َ ٌَ َ ِ وهو الفصل ل س با هزل،َ ْ َ ْ ْ
ِ َ ْ َْ ُ َ َ ُ ٌ و  ظهر ،َ َْ َ ُ َ

ٌو طن ْ َ ٌ  ظاهره ح م،َ ْ ُ ُ ُ ِ َ ِ و اط،َ َ ٌنه علمَ ْ ِ ُ ٌ ظـاهره أ يـق،ُ ِ
َ ُ ُ ِ ٌ و اطنـه عميـق،َ ِ َ َُ ُ ِ َ    ـوم و  ،َ َ ٌَ ُ ُ ُ َ

ٌ ومه  وم ُ ُُ ُ
ِ ُ ال    عجائبـه،ِ ُ ِ َ ََ ْ ُ ُ وال  ـب  غرائبـه،َ ُ ِ َ ََ َ ْ ُ َ  يـه  ـصا يح ا هـدى،َ َ َُ ْ ُ ِ ِ ُ ومنـار ،ِ َ َ َ

ِا كمة َ ْ ِ
ْ

ِ ودِ ل   ا معرفة، َ
ِ

ْ َ ََ ٌ َ ْ  ِمن عرف ا صفة فليج،َ َ َْ َ َ َ  َ َ ْ ُل جال ب هَ َ َ َ
ٍ َ َ و بلـغ ا ـصفة ،ُ َ  ِ ِ ْ ُ ْ َ

ُ ظره َ َ ٍ  نج من  طب،َ َ َ َْ ِ ُ ٍ و تخلص من  شب،ْ
َ َ ْ ِ ْ  َ َ َ ِ فإن ا فكر حيـاة قلـب ا ـص ؛َ ِ َ ْ ِ ِ

ْ َ َُ َ َ َ  َ َ كمـا ،   َ

ِ م  ا مس ن    الظلمات با ور  ِ ِ َِ ُ  ِ ُ ِ َ َْ ُ َ  علي م  سن ا خلص وقلة ال ،ْ  ِ   ِ َ ِ َ ْ ِ
ْ ُ ِ ْ ُ َ َ  .)١(   صَ

ِبن حييى عن أمحد بنّ حممد وما رواه*  ْ ْ َ ُ َْ َ ْ َ ََ ٍبن عيسى عن عيل بن حديد ّ حممد ْ ِ ِ َِ ْ ْ ِْ ِِّ َ َ َ
ِعن مرازم عن أيب عبد اهللاِ ْ ْ َْ َ َِ َ ٍ ِ َ َ قال× ُ َإن اهللا  بارك و عا  أنزل   القرآن ت يـان  :َ َ َ َْ  ِ ِ ْ ُ ْ ِ َ َ ْ َ َ َ ََ َ َ َ ِ

   ْ َ َ ح  واهللا ما تر،ٍء ُ  ََ َ ِ ُك اهللا ش ئا  تاج إ ه العباد ح  ال  ستطيع  بد  قولَ  ُ َ َ َ َ َ ٌَ َ َ َْ ِ ِ ِْ َ ْ ُْ ْ َ ً
ِ ُ َ ْ َ ُ: 

ِ و  ن هذا أنزل   القرآن ْ ُ ْ ِ َ
ِ
ْ َُ َ َ َ ْ ِ إال وقد أنز  اهللا  يه،َ ُ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ  

ِ )٢(. 
ْبن حييى عن بعض أصحابه عن هارون بن مـسلم عـنّ حممد وما رواه*  ْ ْ َ ْ ْ َ ْ َ ُ َْ َ َ ٍَ ِ ْ ُ ُ ِْ َ َ ِ ِ َ ِ 

                                                             
 .٥٩٦ـ٥٩٥، ص٤ج: الكايف) ١(
 .١٥٠ـ١٤٩، ص١ج: سابقالاملصدر ) ٢(
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ِمسعدة بن صدقة عن أيب عبد اهللاِ ْ ْ َ ْ ََ َِ َ َ َ َ َ َِ ْ َ قال× َ َقال أم  ا مؤمن  :َ ِ ِ ِْ ُ ُ َ َ ُ   ها ا اس × َ  َ  َ

َإن اهللا  بارك و عا  أرسل إ  م ا رسول ُ ُ ُ ْ َ َ
ِ ِ

َ َ ْ َ َ ََ ََ َ َ َ ْوأنزل إ ه الكتاب با ق وأ تم ،  ’  ُ ْ ََ ََ َ َ ْ ِ َ َ ِ ْ
ِ ْ َ ِ َ ْ

َأميون عن الكتاب و ِ َ َِ ْ
ِ

َ ُمن أنز ُ   َ َ ْ َ ْ ُ وعن ا رسول ومن أرسله،َ َُ َ ْ َ ْ َ َ َِ  ِ
ُ ذ ِك القرآن فاس نطقوه ...َ ُ ُِ ْ َ ْ َ ُ ْ ْ َ َ

ْولن  نطق ل م ُ َ ََ ِ ْ َ ْ ُ أخ  م  نه،َ ُْ َ ْ ُ ِ ْ ُ
ِ إن  يه علـم مـا  ـ  وعلـم مـا يـأ  إ  يـوم . ْ َ ََ

ِ ِِ
ْ َ ََ َْ ِْ ِ َِ َ  َ ِ

ِالقيامة َ َ ِ
ْ وح م ما ب ن م،ْ ُ َ َْ َ َ ْ ُ ْ و يان ما أص،َ َ َ َ َ َ َبحتم  يه  تلفونَ ُ ِْ َ ََ

ِ ِ ْ ُ ُ فلو سـأ مو   نـه ،ْ ْ َ
ِ ُ ُ ْ َ َ ْ َ َ

ُلعلمت م ُ ْ  َ َ )١(. 
ُأبووما رواه  * ِالقاسم بن العالء ّ حممد َ َ ََ ُ ْْ ُْ ٍ رفعه عن عبد العزيز بن مسلم &ِ ِ ْ ُ َِ ْ َ ْ ْ ُ َِ ِ ْ ِ َ َ َ

َقال َ كنَّا مع الرضا:َ ِّ ََ ُ بمرو فاجتمعنَا يف اجلامع يوم اجل× ُ َ َ َ ْ َْ ْْ َ ْ ْ َِ ِ ِ َ َ ِمعة يف بـدء مقـدمنَا ِ َِ ْْ َ ُِ َ َِ
ُفأداروا َ َ َأمر اإلمامة وذكروا كثرة اختالف النَّاس فيها َ َِ ِ ِ ِِ ََ ْ َْ َ َ ُ َ َ َ َْ َ ِ ِ فـدخلت عـىل سـيدي،ْ ِّ َ َ َ ُ ْ َ َ َ 

َ فأعلمته خوض النَّاس فيه فتبسم× َّ َْ ْ َُ َُ َِ ِ ِ َ َْ َ َ ثم قال× َ َ ُيا  بد العز ز جهل القـوم  :َُّ ْ َ ْ َْ
ِ َ َِ ِ

َ َ َْ

َوخدعوا   ُ ِ ُ ْن آرائهمَ ِ ِ َ ُ إن اهللا عز وجل  م  قبض ن يـه؛ْ  ِ
َ ْ ِ

ْ َ َْ َ  َ َ  َ َحـ  أ مـل   ا يـن   ’ِ   ُ َ َ َ َْ َ  

َوأنزل عليه القرآن ْ ُ ْ ِ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ  يه ت يان    ،َ َ  ُ ُ َ ْ ِ ِ َ     يه ا الل وا رام وا دود واألح م ،ٍء ِ َ ََ َْ َ ْ َ َ َ ََ ُ ُ ْ ْ َْ ََ ِ ِ َ  

ْوِ يع ما  تاج إ  َ ِ ُ َ ْ َ َ َ َ ًه ا اس كمالَ َ َ ُ َ   قال عز وجل،ِ  َ  َ َ َ ْ ما فرطنا   الكتاب من  :َ َ ْ ِ ِِ
ْ

ِ ْ  .)٢(ء َ 
ْو تاب اهللا  ـ  أظهـر م:  يف هنج البالغة× وعن األمري عيل*  ُ

ِ
ُ ْ َ َ ْ َ ِ ُ َ ِ َ نـاطق ال ،َ ٌ ِ َ

ُ ع   ِسانه ُ َ َ ْ ُ و يت ال  هدم أر نه،َ ُ َ ْ َ ُ َ ْ ُ َْ ٌ َ ُ وعز ال  هزم أعوان،َ َ  ْ ْ َُ ُ َ َ ِ  .)٣(هَ
وهكذا العديد مـن الروايـات األخـرى التـي ال نجـد حاجـة لـذكرها، 

 .هّوتفصيل احلديث فيها يوكل إىل حمل
 محلته النصوص األخرى ـ بل ع الذيكيف يمكن تفسري اإلرجا :إن قلت

ّنفس هذه النصوص أيضا ـ إىل العرتة الـرشيفة؛ والتـي أكـدت  ن مـا آتـاكم أً
 نتهوا عنه، بل قرنت بعضها القرآن بالعرتة؟الرسول فخذوه، وما هناكم عنه فا
                                                             

 .١٥٥ص: الكايف )١(
 .٤٨٩ص: املصدر السابق) ٢(
 .١٥٣ص: هنج البالغة) ٣(
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 يف جواز األخـذ مـنهام، ّيةشك بأن هذا اإلرجاع ال يعني العرض ال :قلت

ّبل املقصود من هذا اإلرجاع ـ كام بني يف حمل ، فالعرتة هـي ّيةه املناسب ـ الطولّ
عىل الثقل األكرب وهو القـرآن، وال انعـزال  ثقل أصغر ترتكز يف بيان معطياهتا

 .ا عنههل
ّروايات العـرض عـىل الكتـاب تـدلل بوضـوح عـىل أن أضف إىل ذلك 

ٍ من البحث عن شـاهد أو ّ تقدير يف الكتاب، والبدّ عىل أقلًاللمعروض جذر
أكثر له، ودون وجود أصل أو عموم أو إطـالق يـصلح كـشاهد للمعـروض 

 .ًفسيكون طلب العرض لغوا
 هي احلاجة إىل العرتة؟ً إذا كان القرآن الكريم كامال فام :ال يقال

 القرآن الكـريم ال تعنـي اسـتغناء النـاس عـن بيانـات ّية إن متام:يقالإذ 
ُالرسول األكرم والعرتة الطاهرة من أجل إيـضاح وبيـان مـا نـزل إلـيهم مـن 

، بل هو مـع متاميتـه السامء، فهذا هو مفاد حديث الثقلني عىل وجه اخلصوص
، فهي حاجة ليست من طرفـه، بـل حاجـة يف بيانه وتفهيمهوكامله حيتاج إليها 

ىل العـرتة ال  أي الذي يريد فهمـه، فـالقرآن ال حيتـاج إ،من طرف املحتاج إليه
ًثبوتا وال إثباتا، وإنام نحن نحتاج إليها لفهم القرآن ً. 

 : إىل أنواع أربعةّ بشكل عامّيةيمكن تنويع األحكام الرشع .٤
 :، وهي عىل نحويناألحكام الثابتة: ّاألول

 التي صدرت من اهللا سبحانه وتعاىل مبارشة، وأوجبت ّيةاألحكام اإلهل .أ
ّأو حرمت أو حببت أو كرهت أو أباحت بعض األشياء كام هـو حـال األعـم  ّ ّّ

، نظري احلكم بوجوب الصالة والصوم والزكاة ّيةرشعلحكام ااألغلب من األ
حكــام انــة، ومثــل هــذه األ، وحرمــة الزنــا والقــذف والكــذب واخليّواحلــج

ّالفروض ال جمال لتغريها وتبدهلا، وال التسامح فيها، بـل هـي باقيـة وثابتـة و ّ
 . إىل أن يرث اهللا األرض ومن عليهاّيةوأزل
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ّاألحكام التي فـوض أمرهـا إىل .ب ّ، وأعطـي حـق  ’األكـرمّ النبـي ُ ُ

ُ، وأجيـز لـه وضـع ّيةُالترشيع فيها، فأجيز له الزيادة يف ركعات الصالة الرباع
 التـي ال نعنـي ّية، وهكذا مجلة من السنن النبوّاألعامل املعهودة يف احلجبعض 

ّة، بل هي أمور ثابتة ال يمكن التغري والتبدل يف يـوم االستحباب من كوهنا سنّ ّ
ا خارجـة عنهـا، فيكـون ّأهنـًمن األيام فيها، وهي جزء من الرشيعة أيضا، ال 

ختتلـف فيهـا عـن سـابقتها، نظـري ً أن هناك أثارا ّإال، ّاألولحاهلا حال القسم 
ّالتسامح فيها يف حالة الشك وما إىل ذلك من أمـور ذكـرت يف حمل هـا، وهـذه ُ

 .ة يف مقابل الفريضة عنها يف بعض النصوص بالسنَّّاألحكام هي التي يعرب
 األكـرمّ النبـي ، وهي التي تصدر منّية والسلطانّيةاألحكام الوالئ: الثاين

ً لكونه حاكام وسلطانا يريـد أن يـدير أمـور رعيتـه ًعا، بلّ ال لكونه مرش’ ً
ُويدبرها، وباعتباره مؤمتنا عىل تطبيق الرشيعة التي أ ً تبليغها وتطبيقها وكل أمر ّ

 الطاهرة تكشف لنا عن وقوع ّيةولعل مراجعة بسيطة للسرية النبو،  ’إليه
 ّيـةالناهالنـصوص :  من قبيل؛ فيهاّية والسلطانّيةالعديد من التطبيقات الوالئ

عن بيع فضول املاء والكأل، والتي محلها األعالم عىل الكراهة الثابتة؛ لوجـود 
 عىل خمتارنا فـاألمر واضـح؛ فـال ثبـات حلكـم ّأماالنص الرصيح يف جوازه، 

ّالكراهة، بل النـصوص املجـوزة أحكـام ثابتـة والنـصوص الناهيـة أحكـام 
 فقـد جـاءت الكثـري مـن مسألة بيع الثمرة قبل نـضجها،: ومن قبيل. ّيةوالئ

الروايات يف جتويز بيعها وهي كذلك، كام جاءت روايـات أخـرى ناهيـة عـن 
 .مهاّ مل حيرّأنه ّإالم ال يدعون اخلصومة، ومع هنيه عنها ّأهنّذلك؛ معللة ذلك ب

 بعض األعالم ـ كصاحب احلـدائق ـ إىل ارتكـاب التأويـل يف ّوقد اضطر
، لكـن الـصحيح يف ّتقيـة الكراهة أو عىل ال باحلمل عىلّإما عىل احلرمة، ّالدال

 ’ّ النبـي ن هنيأًاجلمع عندنا ـ كام أشار لذلك صاحب اجلواهر أيضا ـ هو 
 .كان ألجل قطع اخلصومة فقط، ال للتحريم املطلق
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ّ مدللـة ّيـةويمكن أن تكون بعض األلفاظ التي حتملها النـصوص الروائ

َ احلكم، من قبيل حكم وقىضّيةعىل والئ َ هي تعابري انحرست بعـد مرحلـة ، وَ
ا نه  من بعده مل يستلموا أمر اخلالفة، ومن^ ّاألئمة؛ ألن × أمري املؤمنني

لو كان األمر لنا لقلنـا : ّ كانوا يعربون يف كثري من األحيان^ ّاألئمةن أنجد 
 .كذا وكذا
  ’األكـرمّ النبـي التـي تـصدر مـن: وهي ّيةاألحكام القضائ: الثالث

ً وال مرشعا وال سلطانا، وإنام حليثيته القضائً، ال لكونه مبلغاًباعتباره قاضيا ً  .ّيةّ
 ً. الفردي وحركاته وسكناته باعتباره إنساناسلوكه الشخيص: الرابع
 ال شك بأن التأسـيس هلـذه األحكـام والتفريـق بينهـا عنـد بدايـة :أقول

 ّيـةب عليـه، نقطـة منهجّكـم املرتتـ حكم فقهي ملعرفة نـوع احلّالبحث يف أي
 . يف منهجنا االستنباطيّيةوأساس

ّيف ضوء ما تقدم من املقد مات نـسأل عـن ماهيـة الـسبب الوجيـه الـذي ّ
طوائـف الروايـات ّيطرحه هذا االجتاه للخالص من التعارض املتـصور بـني 

ّاملتقدمة، وكيف يمكن أن يكون هذا الوجه أخذ املقد مات أعاله بعني االعتبار، ّ
ّ بباب الزكاة فقط، بل هـو سـيال يف ّال خيتصا االجتاه  بأن أصل هذشريعىل أن ن

ً أخرى عموما ويف باب املعامالت باملعنى األعـم خـصوصا، فهـو ّيةأبواب فقه ًّ
من قبيل احلمـل عـىل االسـتحباب الـذي جيريـه األعـالم يف عمـوم األبـواب 

 .ّيةالفقه
 يف ٍةن الشارع املقـدس أثبـت الزكـاة كفريـضأ: فهوً إمجاال  هذا الوجهّأما

ً حتديد مصاديق هذه األموال فهو عائد إىل ويل األمر وفقا ملا ّأماجنس األموال، 
 الزكـاة ’ّ النبـي  وضـعّإن و؛ يف زمانهّماليةّتشكله هذه األجناس من ثروة 

ً كونه سلطانا وواليا، ال من حيثّيةجاء من حيثعىل هذه املوارد التسعة   كونـه ّيةً
ًا ومرشعاغّمبل ًّ. 
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  :وتفصيله

 التي نعود إليها يف استكشاف ّية األصلّيةمة الثالثة بأن املرجعّدنا يف املقدّأك
ٍ حكم عقدي أو عميل هو القرآن الكريم، وعندما رجعنا إليه وجدناّأي ر ّ يقرهٍ

، ال خصوص املوارد التسعة؛ وذلـك جـيل مـن )املال(بأن موضوع الزكاة هو 
ْخذ من أ وا{ :اآلية التي أوجبت الزكاة َ ْ ِ ْ ِ ِهم صدقة  طهرهم وتز يهمُ ِ

 َ ُ َُ ْ ُْ ُ  َ ً َ َ َ {. 
ً أن يأخـذ شـيئا مـن ’ األكـرمّ النبـي  يأمرّوجل ّ إن اهللا عز:بيان ذلك

) األمـوال(إىل مفـردة ) هـم(أموال املسلمني بعنوان زكاة، وإن إضافة ضمري 
ون، وهـذا يعنـي شـموهلا لكـل أنـواع األمـوال، ّيفيد العموم كام أفاد املفـرس

ّهر اآلية الكريمة تعلق الزكاة بجميـع األمـوال، ومـع كـون األمـر فيكون ظا
ًكذلك نجد من الرضوري التوقف قليال ًلبيان املراد من املال لغة، لننتقل بعـد  ّ

 .ًذلك ملفردة املال قرآنيا؛ لنرى املراد من استخداماهتا
 األشـياء  فامليم الواو والالم كلمة واحدة، وهو ما ملكته من مجيـع:ً املال لغةّأما

ومجعه أموال، وكان يف األصل ما يملك من الذهب والفضة، ثم أطلق عىل كـل مـا 
ا كانـت ّهنيقتنى ويملك من األعيان، وأكثر ما يطلق املال عند العرب عىل اإلبل؛ أل

املـال معـروف، ومجعـه أمـوال، وكانـت أمـوال : أكثر أمواهلم، قال يف كتاب العني
 .)١(العرب أنعامهم

 قولـه : مـرة، منهـانييف القرآن الكريم فقد جاء ذكره سـتة وثامنـ املال ّأما
ٍيوم ال  نفع مـال وال  نـون إال مـن أ  اهللا بقلـب سـليم{: تعاىل ِ َ َ

ٍ
ْ َ َ

ِ َ َ َ ْ َ  
ِ ُ َ ٰ َٰ َٰ ٌ ُ ْ َ : الـشعراء (}َْ

ْيا   ها ا ين آمنوا ال تله م أ وال م وال أوالد ـم  ـن { :ومنها، )٨٨ َ َْ ْ ُْ ُ ُ ُٰ ٰ ْٰ َ َ ََ ُ ٰ ْ ِ
ْ  ُ ُ َ َٰ ِ ِذكـر  

ْ ِ
ْ إن اهللا اش ى من ا مؤمن  أ فسهم وأ وا هم بأن {: ومنها، )٩: املنافقني( ِ}اهللا  َ َ َ

ِ ْ ُْ َُ ٰ َ َ ُ ْْ َ َِ ِ ِْ ُ ْ ٰ َ َ ِ
َ هم ا نة  َ ْ ُ ُ ْف تبوهم إن علمتم  يهم خ ا وآتوهم من {: ومنها. )١١١: التوبة( }َ ِْ ِْ ْ ْ ُْ ُ ُ ُُ َ ً َ

ِ ْ ِ َ ْ ِ ِ ٰ َ

                                                             
 .٣٤٤، ص٨ج: كتاب العني، الفراهيدي: الحظ) ١(
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ْمال اهللا ا ي آتا م ُ ٰ ِ  ِ ِ  .)٣٣: رالنو (}ٰ

ْخذ من أ وا ِهم{قوله «: قال الشيخ الطويس يف تفسري التبيان ِ ْ َ ْ ِ ْ  عـىل أن ّ يدل}ُ
خـذ مـن مـاهلم أفـاد وجـوب : ولو قال.  مجعهّنهأل؛ األخذ من اختالف األموال

خـذ بعـض :  قـالّأنهدخلت للتبعيض، فك) من(و. ٍفقّ متٍ واحدٍاألخذ من جنس
 ّنـه أل؛ صـنفّ جيب أن يأخذ من كلّأنهعىل  ّوظاهر اآلية ال يدل. خمتلف األموال

علـم ذلـك بـدليل ُإنـام ي و،لو أخذ من صنف واحد لكان قد أخذ بعض األموال
 .)١(»آخر

 مل جيب ّنه للتبعيض أل)من(أدخل «: مع البيانجم يف الطربيسقال الشيخ و
ْمن أمواهلم( وإنام قال ،أن يصدق باجلميع ِِْ َِ   يـشتملّحتـى ،مل يقل من مـاهلم و)ْ

 عـىل وجـوب األخـذ مـن سـائر أمـوال ّ وهـذا يـدل،هاّعىل أجناس املال كل
ًصدقة(ه الدليل ّ ما خصّإال ، الستوائهم يف أحكام الدين؛املسلمني َ َ َ(«)٢(. 

ًخذ من أمواهلم صـدقة{: قوله تعاىل«: وقال يف اجلامع ألحكام القرآن َ َْ َ ْْ ِِْ َِ ُ{ 
، وال تبيني مقـدار املـأخوذ وال د برشط يف املأخوذ واملأخوذ منهَّمطلق غري مقي

 حسب ما نذكره فتؤخذ الزكاة ،ة واإلمجاعإنام بيان ذلك يف السنّ و،املأخوذ منه
  .)٣(»من مجيع األموال

 عـرشة؛ ّحتـىّمجـع قلـة لثالثـة ) أمـوال(ن مفـردة بأ: واعرتاض من قال
ضح انسجام هذا االستخدام مع ّن موارد الزكاة هي تسعة، فسوف يتإوحيث 

 .اجلمعهذا 
ًة بدل مجع الكثـرة، خـصوصا يف حالـة ّراد استخدام مجع القلّباط :مدفوع

والـذي هـو ) هم(  عىل الكثرة، واألموال هنا أضيفت إىلّإضافته إىل يشء يدل
                                                             

 .٢٩٢، ص٥ج:  التبيان يف تفسري القرآن، الطويس)١(
 .١٠٣، ص٥ج: يس جممع البيان يف تفسري القرآن، الطرب)٢(
 .٢٤٦، ص٨ج: اجلامع ألحكام القرآن، القرطبي) ٣(
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 .)١(ضمري مجع
 يف ّيـةاالقتصار عىل تـسعة مـوارد زكون أعى الوجه املختار هو ّفمدإذن؛ 

 املوجودة يف أيدي النـاس ة الثروةّ متثل عمد لكوهنا’ زمن الرسول األكرم
ل عىل ّ ليضع الزكاة فيها، وهذا ال يدل الوالئيآنذاك، من هنا جاء األمر النبوي

ل ّال متثقد ا ّأهن ّإال، بل هي موجودة، عدم وجود أشياء أخرى غري هذه التسعة
ل ركيزة من البعد املايل للمجتمع، ومن ّالعمود الفقري لثروة الناس، وال تشك

 .عنهاجاء العفو هنا 
 لـدى النـاس، ّاليـةعت ركائز الثـروة املّ فقد توس^ ّاألئمة يف زمن ّأما

ًحلكم الزكوي عليها أيـضا؛ ألن بيـان مـا لويل أن يفرض الوبالتايل كان ينبغي 
ًفقـا دونـه وّأمـر نبـوي ولـوي، حيدـ أي حتديـد مـصاديقه ـ جيب فيه الزكـاة 
ِقبهم الزمنُالشرتاطات ح  .ّيةَ
مـوارد الزكـاة مـرتبط ن حتديـد أاألعالم املعـارصين يف بيـان قال بعض 

 للمـسلمني يف ً كـان حـاكامّأنهبام  ـ ’ وقد وضع رسول اهللا«: ام احلقّبحك
 وعفـا ، يف عرصه)عمدة ثروة العرب( ملا كانت هي )تسعة(الزكاة يف  ـ عرصه
 .)٢(» ولعله جعلها يف آخر عمره يف أكثر من ذلك، ذلكىعام سو

 توجيه بعض الروايات التي جاءت يف الطائفة الثانية، والتـي ّيةوتبقى كيف
ار، ّالطيـّ حممـد رواية:  هلذه النقطة، وهنيه عنها، نظري× ّبينت التفات اإلمام

ّالتي رصحت بأن حكم الزكاة احلايل هو ما كان  أو الرواياتّومجيل بن دراج، 
الـذي  النظـر عـن الـضعف الـسندي ّعد غض فب؛ ’عىل عهد رسول اهللا

ًتوجيهـا هلـا مـن خـالل يمكن أن نـستخلص  ابتليت به بعض هذه الروايات
                                                             

 .٣٥٠، ص٣ج: روح املعاين، اآللويس: الحظ) ١(
إشارة إىل الرواية الصحيحة السند والتي اعتمد عليها يونس بن عبد الرمحن يف  )٢(

 .١٦٧، ص١ج: حسني عيل املنتظريالزكاة، كتاب :  الحظ.مّل املتقدّالوجه األو
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وضوع الزكـاة، فقـد  الذي نختاره يف منهجاملها يف نفس الرؤية التي ننطلق من

ّ ـ كام دلت عليه روايات كثرية وصحيحة ـ قـر^ ّاألئمةيكون   ٍروا يف وقـتّ
ر أن هـذه الزكـاة  آخٍوا يف وقتدوجوب الزكاة يف أكثر من تسعة، لكنهم وج

ًترصف يف تقوية دول الضالل واجلور، وشاهدوا أيضا أن اجلباة يـستندون يف 
؛ فجـاء ’ّ النبـي تعميمها عىل سائر احلبوب ومال التجارة إىل النقـل عـن

 ّإال مل يضع الزكاة  ’ الرسولّ، ليكشف للناس بأن^ ل من قبلهمّالتدخ
ة احلكومة، وردعهـا عـن  ذلك من أجل كرس شوكّعىل هذه التسعة فقط، كل

، وسـتأيت يف آخـر هـذا البحـث قـراءة مجيـع هـذه  الظاملـةّيةسياستها التعسف
 .تهاّالروايات يف إطار الرؤية التي نعتقد بصح

 املجهولـة املـالك، والتـي ّيةوكيف كان؛ فالزكاة ليست من األمور العباد
ِيكون اهلدف مـن تـرشيعها التقـرب املحـض، دون حلـاظ احلكـم واملـ َ ِ صالح ّ

 َ التناسـبٍ ومكـانٍ، بل ينبغي أن يلحظ فيها يف كل زمانّية االجتامعّيةالترشيع
 .مع موارد رصفها

 الزكاة ّبأن:  إن الكالم أعاله هو نفس الفكرة السائدة التي تقول:إن قلت
 ّ املـوارد تابعـة لـويلّيةل األمر يف تسعة موارد، ولكن فعليتها يف بقّثابتة من أو

 ؟األمر وتشخيصاته
 كحكم  األمرّأول نحن ال نؤمن بأن الزكاة ثابتة يف تسعة موارد من :تلق

ّ التـي تقـدم ذكرهـا يف ّية من أنـواع األحكـام الـرشعّاألولرشعي من النوع 
  تعيـني مـصاديقلكـنهو املال،  الثابت ن موضوع الزكاةإ، بل مة الرابعةّاملقد

حظه يف إطـار املنظومـة تشخيصات ويل األمر وما يالهذا املال وموارده عائد ل
كـام ــ  + املحيطة به، بل نؤمن بام يقرب من رؤية أسـتاذنا الـشهيد الـصدر 

عرضها يف أجوبة بعض استفتاءاته ـ من أن الزكاة من حيـث األسـاس قابلـة 
ُلإلجراء رشعا عىل كل األموال اقتضاء، وقد ت ً رك لويل األمر احلاكم الـرشعي ً
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 .)١( إجرائهاّيةاحلكم بفعل
 من موارد للزكـاة ال ّ وحددهّ وما شخصه’ّ النبي ّيةن قدسإ :يلفإن ق

ال يف بعض األزمنـة التـي يتجاوز الوجوب فيها ليقرر عدمه يمكن للفقيه أن 
ًماال أساسيا فيهـاّتشكل هذه املوارد   إن هـذه املامرسـة ، بـلّ أو يقـرر زيادهتـاً

ً تعد دليال يف ّيةالنبو  ًعيينا؟ ت التسعةثبوت الزكاة يف املواردّ
سنا هلـا يف تعيـني ّ التـي أسـّيـة النظر عـن الكـربى املنهجّ مع غض:نقول

ًر موضوع الزكـاة حـرصا ّ قر’ّ النبي منا معكم بأنيسلتموضوع الزكاة، و
؛  ’ بقداسـتهّ أن تنقيص هذه املوارد أو زيادهتا ال يـرضّإاليف هذه التسعة، 

، بل جـاء ّبام هو مرشع ّيةنبون هذا التحديد مل يأت من خصوصيته الألوضوح 
 النقيـصة يف أصـل ّيـةالنظر عن إمكانلو غضضنا ًمن خالل وصفه حاكام، بل 

 الزيادة فيهـا، بـل تبقـى الزكـاة ّية أن ذلك ال يمنع من إمكانّإالاملوارد التسعة 
واجبة يف هذه األمور التسعة، ولكن ما زاد عىل ذلك هـو مـن اختيـارات ويل 

 الزكــاة عــىل اخليــل العتــاق ×  عــيلاممــإلاألمــر وتعييناتــه، وقــد وضــع ا
صيل وهـو  يف دائرة تعيني املصاديق ملوضوع الزكاة األّإالوالرباذين، وما ذلك 

 .)املال(
مـا ثبـت عـن اإلمـام أمـري «: +باقر الـصدر ّ حممد قال أستاذنا الشهيد

ٍ من أنه وضع الزكاة عىل أموال غري األموال التي وضعت عليهـا × املؤمنني ّ
 الثابتـة وضـعت ّيةّ الثابتة، فـإن الـصيغة التـرشيعّيةيف الصيغة الترشيعالزكاة 

ّالزكاة عىل تسعة أقسام من األموال، غري أ نه ثبت عن اإلمام أ نه وضع الزكاة  ّ ٍ
ًخرى أيضا كاخليل مثالأٍيف عهده عىل أموال  ك يكـشف ّ وهذا عنـرص متحـر،ً

                                                             
د باقر الصدر، السرية واملسرية يف حقائق ووثائق، عرض تفصييل موثق لسرية ّحمم) ١(

، ٤٨، ص٤ج: أمحد عبد اهللا أبو زيد العاميل الشهادة، ّحتىالشهيد الصدر من الوالدة 
 .٥٤٤: ، رقم االستفتاء٥٢٦، ص٥ج
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ٍعن أن الزكاة كنظرة  ٍإسالميةّ ٍ ال ختتص بامل دوّ ّن مال، وأن من حق ويل األمـر ّ ّ ّ

ًة يف أي جمال يراه رضورياّنظريِّأن يطبق هذه ال ٍ ّ«)١(. 
ّ بأنا ال نقر بوجـود صـيغة تـرشيع: أن نالحظعىل مـوارد التـي  ثابتـة للّيةّ

ر بـأن الـصيغة ّ، بل نقر+السابق ّكام أشار نصه  بشكل دائمزكاة ّتتعلق هبا ال
 حتديد مصاديق هـذا املـال فهـو ّأما يف املال،  الثابتة هي ثبوت الزكاةّيةالترشيع

ّشأن ويل األمر وفقا الحتياجات األم ة ومتطلباهتا، ويف إطـار األهـداف التـي ً
 .جاءت من أجلها الزكاة

د عـىل ارتكـاز فكـرة ّتؤكـالتـي هناك العديد مـن الـشواهد ن أ :ودعوى
ذه املـوارد ن هأ وجوب الزكاة يف تسعة موارد يف أذهان السائلني، وّيةانحصار

، فلـو كانـت فكـرة ^ ّاألئمـة أو يف زمـن ’ّ النبـي  سواء يف زمـنثابتة
 ىلالتحديد بيد احلاكم هي الفكرة السليمة والصحيحة، لكان من الواجـب عـ

ّ هذا املوضوع، ويبدد ذلك االرتكاز من أذهان الـرواة، إىله ّ أن ينو× اإلمام
 مـن ّاألول القـسم هـذا يف. لكن األمر ـ يف بعـض الروايـات ـ عكـس ذلـك

 .الروايات
فقد كانت األسئلة من قبل بعـض املعتمـدين عـن :  القسم الثاين منهاّأما

 ّاألئمـةثبوت الزكاة يف بعض الغالت غري هذه األربعة الثابتة فيها، وجـواب 
قـد ّ عفا عام سـوى ذلـك، و ’ّحينها واضح؛ حيث نصوا عىل أن الرسول

ً مل يكـن حكـام ’ّ النبـي  أصدره احلكم الذي أنعنعى أن هذا يكشف ّيد
 للحكم اإلهلي الذي ًانّمبي وًاغّمبلبعنوان كونه ، بل كان ًحاكامكونه  منه بعنوان

 . يف تقليله وتنقيصهّليس له احلق
كثرة األسئلة ّالشواهد عىل خالف املطلوب أدل، فإن نفس  بأن :مدفوعة

                                                             
 .٥٣ص: د باقر الصدرّاإلسالم يقود احلياة، حمم) ١(
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ً ال حتمل بعـدا  مفاده أن الزكاة ّ عامٍّعن هذا املوضوع تكشف عن وجود جو

ًديا رصفا، وّتعب ملا كثرت األسئلة حول أصل حتديد  فلو كانت مثل الصالة ّإالً
؛ حيث يف نفس الوقت ّيةً واضحة جدا، بل ورضورّقضيةتكون ؛ إذ مصاديقها

ّ أن الزكاة يف أشياء حمددة، والفرض عدم جواز النقاش فيهـا ’ّ النبي رّقر
كـشف عـن كثـرة هـذه األسـئلة ت، لكـن ً الصالة مثالّيةكام هو األمر يف كيف

وجود ارتكاز عند املترشعة يفيد بأن حتديد مصاديق الزكـاة ال يـرتبط ببعـد 
ّ املصداق بعني االعتبار، بل ومقدار مـا تـوفر ّمالية رصف، بل تؤخذ ديّتعب

ّ من سد الحتياجات الفقراء الذين رشعت الزكاة من أجلهم، ويف ّاليةهذه امل ّ
األسـئلة حـول األرز والـذرة والسمـسم والـدخن ومـا هذا الضوء جاءت 

ًماليةشاهبهام من أمور كانت حتمل   ربام تفوق املصاديق الـسائدة مـن حنطـة ّ
   .وشعري ومتر وزبيب

 
أن نطرح بعـض ب، ال بأس )املال(إن املوضوع يف الزكاة هو  ّتضحبعد أن ا

ًاملختـار؛ اسـتيفاء لـدوائر البحـث، الشواهد التي تصلح كمؤيـدات لالجتـاه 
 .ُ اإلشكاليات التي تطرح يف املقامًومعاجلة لبعض

 عىل بعض اخليول جـاء يف ×  إن ما وضعه أمري املؤمنني:ّاألولالشاهد 
، ولـو كانـت الزكـاة منحـرصة يف ّإطار حتديد املصاديق ملوضوع الزكاة العـام

شياء خارجة عنها، فهذا  أن يضعها يف أ× األمور التسعة فكيف جاز لإلمام
ّيكشف عن أن التحديد يف تسعة ليس أمرا هنائيا ال يمكن التـرصف فيـه، بـل  ً ً

 يف زمـن تـرشيع ’ّ النبي  الذي كان يلحظهّقتصاديهو يف إطار الوضع اال
 .الزكاة

 عىل بعض اخليـول × عيلاإلمام ن الرضيبة التي فرضها أ من: وما يقال
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ًال تعد زكاة، بل هي يف واقع  خذ من مالكي هـذه اخليـول، فـال ُاألمر خراج أّ

 أن حتديـد ّيةداللة هلذه الرواية عىل وجوب الزكاة فيها، وبالتـايل تبطـل فرضـ
 .مصاديق الزكاة بيد احلاكم الرشعي

 عىل ×  عيلمامالتي وضعها اإلبام جاء يف وصف هذه الرضيبة  :ٌمدفوع
 ّنأًالتعبري، خصوصا  بنفس ّ، ولو كان مراده اخلراج لعرب)صدقة( اّأهنباخليول 

 . يف النصوص نفسها تنسجم مع الزكاة ال مع اخلراجهناك شواهد
ِ محادجاء يف الكايف عن َّ ِ بنَ ٰ عيسىْ َعن حريز، عن زرارة، قال، ِ َ َ َ َ ُ َ َْ َ ٍْ ِقلـت أليب :ِ َ ِ ُ ْ ُ

ِعبد اهللاِ ْ ْهل يف البغال يش: × َ َ ِ َ ِ ْ ِْ  ٌء؟ َ
َفقال َ  .َال: َ
ُفقلت ْ ُ َكيف صارَف: َ َ َْ َ عىل اخليل وَ ْ َِ ْ َ ِمل يرص عىل البغال؟َ َ ِ ْ ََ َ ْ ِ َ ْ 
َفقال َ َألن ا غال ال: َ َ َ ِ

ْ  َ
ِتلقح، وا يل اإلناث ي تجن، ول س   ا يـل ا كـور ِ

ُ  َ َ
ِ

ْ َْ َ َْ َْ َ ْ َْ َ ََ َ ْ ُ َ َ
ِ
ْ ُ َ ْ 

 .ٌء َْ 
َقال ُفقلت: َ ْ ُ ِفام يف احلمري؟: َ ِ َ َْ ِ َ 

َفقال َ ْل س  يها  : َ َ َ ِ َ ْ  . ٌء َ
َقال ُقلت: َ ْ ْهل عىل الفرس أو البعري يكون للرجل يركبهام يش: ُ َ َ ْ َّ َُ ُ َ ُ َ ََ ِ ِ ُِ َُ ِ ْ ْ ِْ َ ِ َ َ  ٌء؟ َ

َفقال َ ْال، ل س   ما  علـف  : َ َ ُ َ َْ ُ َ ٰ َ َ ْ ِء، إ مـا ا ـصدقة   ا ـسائمة  َ َِ َ َ َ َ ُ َ   
ِ ِا مرسـلة   ٌ ِ َ َ ْ ُ ْ

َ رجها   ها ا ي  قت يها  يه ا رجل؛ فأما م َ َ َ ُ ُ  ِ ِِ َ َ َ َ َْ ِ  َ َِ ْا سوى ذ ِك، فل س  يه  ْ َ ِ ِِ َ ْ َ َ َ ٰ  .)١(ٌء ٰ
ومن تعبري اإلمام بأن الصدقة عىل السائمة املرسلة نستكـشف أن الـصدقة 

 . معهّإالاملفروضة زكاة، ال خراج؛ إذ ال ينسجم السوم 
بعـدم وجـود شـاهد  :مدفوعـة، ّتقيـةة قد تكون الرواين هذه أ: ودعوى

ن راوي هـذه الروايـة هـو أوضـوح يساعد عليها؛ بل الشاهد عىل خالفهـا؛ ل
  فإذا كان جواب اإلمام.× زرارة بن أعني أحد كبار صحابة اإلمام الصادق

                                                             
 .١٠١ـ١٠٠، ص٧ج: الكايف) ١(
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 فام معنى أن يستأنف زرارة السؤال عـن ،ّتقية يف ثبوت الزكاة عىل البغال ×

ْىل اخليل ومل ّرس صريورهتا ع َ َْ ْ َِ ِرص عـىل البغـالَتَ َ ِ ْ َ َ ْ ٌ وهـو عـارف بـأقوال اإلمـام ،ِ
 ؟وظروفها

ــرم ــول األك ــضافا إىل أن الرس ــذا م ــام يف ـ  ’ًه ــار ك ــون األخب  عي
ّمصادر العامة ـ مل يأخذ الزكاة من اخليـل والرقيـق، بـل واجلعفريات وبعض 

عفا عنها، ومع فرض أن رفع الزكاة عنها أمر تـرشيعي ثابـت ملـا جـاز ألمـري 
 . )١( أن يثبتها فيها× املؤمنني

ن حكم الزكاة ثابت يف عمـوم أ عن  تكشف روايات العفو:الشاهد الثاين
ْخذ مـن أ ـوا ِهم {: ، نظريّيةاألموال؛ بموجب اإلطالقات والعمومات القرآن ِ َ ْ َ ْ ِ ْ ُ

ٌصدقة  طهرهم وتز يهم بها وصـل علـيهم إن صـالتك سـ ن  هـم واهللا سـميع  َ َ َ َ َِ َ َ َُ ْ ْ ْ َْ َ َُ َُ َ ٌَ َ َ  ِ ِ ِ ِ
ْ ُ َُ َ  َ ُ  َ ً

ٌعلــيم ِ ِا يــن يق{. )١٠٣: التوبــة( }َ ُ َ ِ َيمــون ا ــصالة و مــا رز نــاهم  نفقــون  َُ ِ ْ ُ ُْ َ ْ َ َ   ِ َ َ َ ُ{ 
ُوأ يموا ا صالة وآتوا ا ز ة وما  قد وا أل فس م من خ   دوه { .)٣: األنفال( ُ ُ ُِ

َ
ٍ
ْ َْ َ َِ ِْ ُ ِ ُ ْ َ ِ   َ ُ َُ َ َ ََ  َ َ

ٌعنــد اهللا إن اهللا بمــا  عملــون بــص  ِ َ َ ُ َ َ َْ َْ
ِ َ  ِ ِ   ولكــن هــذا العمــوم  .)١١٠: البقــرة( }ِ

ّكرم حـاكام ـ خـص يف تـسعة  األ’ّ النبي ّباب معينة ترتبط بوصفـ وألس ُ ً
 مـا مل  ’األكـرمّ النبـي  فام معنى عفـوّإالعام سوى ذلك، وُموارد، وعفي 

أثبتـه فـيام هـو ّ النبـي ٍمقتض للوجوب، لكـن ما عفا عنه كان فيه نأنفرتض 
  .عمدة الثروة يف عرصه فقط

إىل أن مـوارد  ـ ّكـام تقـدم ـ ن يذهب يونس بن عبد الرمح:الثالثالشاهد 
ّيف بدايات دعوته خـصها يف تـسعة، ّ النبي ، ولكنّيةوجوب الزكاة ثابتة ودائم

ن أ: ، وحيتمـل أن يكـون مقـصود يـونس هـوّية وبإرادة إهل ذلكعها بعدّوسو
حتديد موارد وجوب الزكاة أمر عائد للحاكم الرشعي، وهـذا بنفـسه يـصلح 

                                                             
 .٨٠، ص٩ج: وسائل الشيعة) ١(
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 .جتاه املختار االّية وشاهد عىل متامّكمؤرش

 ّ الكثرية نجد أن أهمّية من خالل مراجعة النصوص الروائ:الشاهد الرابع
ّوظيفة ألقيت عىل احلاكم هي شمول خدماته وإمكاناته لكل  من أبناء ٍ فردٍ فردُ

ساهم يف تعزيز دور احلـاكم الـرشعي الـذي ألقيـت عـىل وعليه أن يجمتمعه، 
ن أ، وال خيفـى ها تفاصـليّجتمع بكـل كربى يف إدارة شؤون املّيةعاتقه مسؤول

 األمـر ال يمكـن أن تكـون ّلها الدولـة وويلّهذه املشاريع الضخمة التي تتحم
ن أن من تنفيذ هذه املشاريع، مع األخذ بعني االعتبـار ّ كبرية تتمكّيةدون ميزان

 ّيـة منطقـة ختتلـف عـن األخـرى؛ الخـتالف الظـروف املكانّاحتياجات كل
 .ّيةوالزمان

 ّيـةّهل يمكن أن تنفذ املـشاريع أعـاله، مـع امليزان: ا الضوء نسألويف هذ
ّرها موارد الزكاة التسعة، خصوصا مع هذا التطـوّالضئيلة التي توف ر البـرشي ً

، ومع تلك االشـرتاطات ّيةاهلائل ومع فقدان بعض هذه املوارد قيمتها الرشائ
وغريه ... وارد كالسومالكثرية التي يشرتطها الفقهاء يف ثبوت الزكاة يف هذه امل

 !من الرشوط؟
ثنا ّوالتي حتـد ـ لها ويل األمرّ الكبرية التي يتحمّيةمن الواضح أن املسؤول

 التـي ترصـد ملـشاريعه ّيةتقتيض أن تكون موارد امليزان ـ ًآنفا عن بعض معاملها
ّمتحركة وسي ن أّ تقدم الزمان واملكان، وهذا هـو الـذي عنينـاه مـن ّالة يف ظلّ

ّصاديق الزكاة عائد إىل ويل األمر وفقا ملتطلحتديد م  .بات املرحلة واستحقاقاهتاً
د هذا االقرتان الرشطي ما بني تقـديم ّ تؤكّية بعض النصوص الروائّولعل

  املؤمننيّ احلقوق املفرتضة، فقد جاء يف نص أمريّيةة وما بني تأدّاخلدمات لألم
 :ات بكر بن وائل القول إىل خمنف بن سليم حينام استعمله عىل صدق× عيل

َمن  ن من أهل طاعتنا من أهل ا ز رة و يما    الكوفة وأرض ا ـشام فـاد  َ َ َْ َِ  ِ ِْ َ َ ََ َ َِ ِ ِ ُِ ْ َ َ َ َِ َ ْ ِ ِ
ْ ْْ ْ ِْ َ َ َ: 
ِ نه أدى صد ته إ   مال ا شام  ِ  ُ َ

ِ ُ َُ َ َ َ  َ َ وهو   حوزتنا  منوع قد  ته خيلنا ورجا ـ، َ َ َُ ََ َ َ َ َِ
َ َُ ْ َْ َُ ْ ٌْ ُ ُِ ْ ِ  ،اَ
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َفال  ز   ذ ِك َ ُ َ ْ ِ

ُ َ ْ و ن،َ
ِ َ ن ا ق   ما ز م  َ َ َ ََ َ  َ ْ َ َ فإنه ل س   أن  ـ ل بالدنـا،َ َْ ََ

ِ
َ
ِ

َ ْ َ ُ َ ْ َ َُ َ و ـؤدي ،ِ   َ ُ َ

َصدقة ما ِ إ  عدونا َ ُ َ َ
ِ ِ َ َ َ َ)١(. 

ة يف ثبـوت زكـاة العـسل أوضـح يف بيـان ّبل إن ما روي عن طريق العام
 كان يف هذا اإلطـار × بوهتا عىل عهد رسول اهللاّاالقرتان املتقدم؛ حيث إن ث

 .والسياق
ًد احتامل ال يمكن البت به، فمضافا إىل ضعف ّ أن إثبات هذا األمر جمرّإال ُّ

 أن تكـون هـذه ّامليـةًداللتها غري واضحة أيـضا؛ الحتإن سند هذه األخبار، ف
  ضمن اتفاقات وعقود سـابقة، فـال يمكـن اسـتنتاجّماليةالصدقات رضائب 

 .  منهاّحكم عام
 مـن ىَّ عىل أن اهلدف املتـوخّيةوص الروائ تضافرت النص:الشاهد اخلامس

ًترشيع الزكاة هو الختبار األغنياء وقوتا للفقراء ومعونـة هلـم، وإن النـاس لـو 
َأدوا ما عليهم مل يبق كيف يمكن احلفاظ عـىل :  نسألّية، مع هذه الفرضّ فقري قطّ

 مـوارد وجـوب الزكـاة يف تـسعة فقـط، ومـع ةّي مع الذهاب إىل انحصارذلك
ر يف مجيع األزمنة واألمكنـة، بـل إن ّاألخذ بعني االعتبار أن هذه املوارد ال تتوف

 الكفـاف رّويل األمـر أن يـوفى للحـاكم و، فكيف يتـسنًّاّ خاصًا ومكانًاهلا زمان
ّخصوصا وإن النصوص أكدت وجوب أن يمون الوايل الفقراء مـن ! ؟للفقراء ّ ً

، وهذا كاشف آخر عىل أن اهلدف مـن الزكـاة )٢(ه يف حالة عدم كفاية الزكاةعند
 .  احتياجاهتمّهو إعالة الفقراء، وسد

 إن نصوص الروايات التي اعتمدت عليها الفكـرة أعـاله تـشري :ال يقال
ن أداء الزكـاة أبوضوح إىل أن وضع الزكاة يف أموال األغنيـاء كـان قـد حلـظ 

                                                             
 .٢٦١ـ ٢٦٠، ص١ج:  املغريب،دعائم اإلسالم) ١(
 .٧٢٢، ص٢ج: الكايف) ٢(
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ّسليمة لسد احتياجات األمّوتوفريها لو تم بصورة  لـو : ة؛ وبتعبري النـصوصّ

ن بعض موارد الزكاة ال أن ذلك ال يسعهم لزادهم، وعىل هذا فصحيح أعلم 
ُ املوارد لو جبيـت بـصورة هر يف بعض األمكنة واألزمنة، ولكن نفس هذّتتوف

ت بـال َصحيحة، وقام اجلهاز احلاكم بتوفريها وتوزيعها بـشكل سـليم، لكفـ
 .أدنى إشكال

األغنيـاء أن  وضـع الزكـاة يف أمـوال ّ وجلّ إن معنى أن اهللا عز: يقالّنهأل
ًهناك حقا    ّن هـذا احلـقأسمه ا للفقراء يف أمواهلم، ولو علم الباري عز ًاّ مقدرّ

ال يسعهم لـزادهم، أي لـزاد مقـداره ال جنـسه، فـإن  ـ ّأي مقدار هذا احلقـ 
ً خصوصا إذا أخذنا بعني االعتبـار  مال عند األغنياء،ّأنهجنسه ثابت فيام ثبت 

ة التي جعلت فيها النسبة يف الزكاة ّنصوص الروايات التي جاءت يف ذكر العل
 .ّ عام هم بصدد االستشهاد بهّية مل تزد ومل تنقص، فهذه النصوص أجنب)%٢‚٥(

 يف هـذا البـاب، ّيةّوإلثبات املدعى أعاله نشري إىل بعض النصوص الروائ
 :مة بعني االعتبارّقدآخذين الفكرة املت

َأمحد بن إدريس و عن * َ ْ ِْ ِ َ ْ ِغريَ ْ ْ، عنِهَ َبن أمحد، عّ حممد َ َ َْ َ ِ ٍن إبراهيم بن حممـدْ َّ َ ََ ُ ِ ْ ْ ِْ ِ ،
ْعن َبن حفص، عن صباح احلذاء، عن قثمّ حممد َ ََ ُ َّ ْْ َّ َ ْ َ َْ َِ ْ ٍ ٍ ِعن أيب عبـد اهللاِ:ِ ْ َْ َِ َ، قـال× َ َ :

ُقلت له َ ُْ ْجعلت فداك، أخرب: ُ ِ ْ َ َ َ ِ ُِ ْ ٍين عن الزكاة كيف صارت من كـل ألـف ُ ِ ِْ َِّ ُ َ َْ َ ْْ َّ ََ َ ِ ًمخـسة ِ َ ْ َ
َعرشين مل تكن أقل أو أكثر؟ مـا وجههـا؟َو ُ ْ َ ْ ْ ََ َ َ َْ َ َ ََّ َُ َ ْ ِ ْ َفقـال ِ َ َإن اهللا: َ َخلـق  ـ َ جـل وَ عـز ـ ِ  َ َ

ْا لق  هم،  علم صغ هم و ب هم، وغنيهم ْ ْ ُْ ُ ُ ُ ِ َ َ ََ َِ
َ

ِ َ ََ ِ َ َ  ُ ْ َ ْوفق هم،   ْ ُ َ ِ َ ٍفجعل من   ألف إ ـسان َ
َ ْ

ِ ِ
ْ َ  ُ ْ ِ َ َ َ َ

َ سة وع  ن  سكينا، و و علم أن ذ ِك ال  سعهم  زادهم؛ ألنـه خـالقهم وهـو  َُ ُ ُ ُ َُ َ َْ ْ ْ ُْ ِ َِ ُ  َ َ َ ََ َ َ ََ ََ َ ٰ  َ
ِ ً ِ ِ ِْ َ ِ

ْ ً ْ

ْأعلم بهم ِ ِ ُ َ ْ َ)١(. 
ِعيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد اهللاِ بن املغرية، عن * َِ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ ُُّ ْ ْ ْ ْ ْ ُ ِْ َ َ َِ ِ ابن مسكان وغري ِ ْ ْ َُ َ َْ َ ِ

                                                             
 .٤١، ص٧ج: الكايف) ١(
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ٍواحد ِ ِعن أيب عبـد اهللاِ:َ ْ َْ َِ َ، قـال× َ ِإن اهللا جـل وعـز جعـل  ِلفقـراء   أ ـوال : َ َ  ْ  َ

ِ ِ َ ََ ُ ْ َ َ ََ َ َ ِ
ْاألغنياء ما ي فيهم، و وال ذ ِك  زادهم، و  ما يؤتون من منع من منعهم ْ ْ ْ ُْ ُ َُ َ َ ََ َ َ َْ ِْ ْ ِْ َ ََ َ َ 

ِ َ ََ َ َٰ َ
ِ ِ ْ ِ ِ ْ َ ْ)١(. 

ٌعدة  * َّ ِمن أصحابنَا، عن أمحد بن حممد، عن احلسني بن سعيد، عـن النَّـرض ِ ِْ َ َ َ ُ َ ْ َِ ِ ِ ٍِ ِ ٍ َِ ْ َ ُ َّْ ْ ْ َ ْ ِْ ْ َ َ َ
ٍبن سويد، عن عبد اهللاِ بن سنَان ِ ِ ٍِ ِْ ْ ْ ْ َ َْ َ ِعـن أيب عبـد اهللاِ، ُ ْ َْ َِ َ، قـال× َ َ إن اهللا عـز وجـل : َ َ  َ َ  ِ

َفرض ا ز ة كما فرض ا صالة ََ  َ ََ ََ َ ََ َ َ  و و أن.  ْ َ ْ رجال  ل ا ز ة فأ طاها عال ية،  م ي ن َ ُ َ َ َ َْ َ ًَ َِ َ ًَ ْ َ َ ََ  ََ ُ

ٌعليه   ذ ِك  يب،  ْ َْ ََ ٰ
ِ ِ َذ ِك أن اهللاوَ  َ َ َ عز وجل ـ ٰ َ َفرض   أ وال األغنياء  ِلفقراء مـا  ـ َ  ِ َِ ََ ُ ْ َ َِ ْ َ ْ

ِ َ ْ َ
ِ

َ

َي تفون به الفقراء، و و علم أن ا ي فـرض ال  َْ َ َ ََ َ ََ َِ  َ َ ِ ْ ُ َ ُ ُِ ِ َ َي فـيهم،  ـزادهم؛ و  مـا ْ  
ِ َ ْ ُْ َ َ َ

ِ ِ ْ َيـؤ   َ ْ ُ

َالفقراء  يما أتوا من منع من منعهم حقو هم، ال ْْ ُْ َُ ُ ُُ َ َ َ َ َْ ِْ ْ ُِ ِ
ُ َ ُ َ ِمن الفر ضة َ َِ

ِ
َ ْ َ)٢(. 

أجل؛ إن متوين الفقراء قد ال يكون من الزكاة فقط، بل هناك العديد مـن 
ًسا لـذلك، كـاخلمس ئيًتكون منبعا ر األخرى التي يمكن أن ّاليةالواجبات امل

مـن املـوارد ... ة واألوقـاف وغريهـاّواجلزية واخلـراج والـصدقات املـستحب
ً أن هذه املنابع ال تعد موردا رئيسا يمكن أن تبني عليـه احلكومـة ّإالاألخرى،  ً ّ

لفرائض لّمشاريع العطاء لفقرائها، بل إن الشارع املقدس نصب الزكاة كأصل 
 .يع هذه االحتياجاتالتي يمكن من خالهلا تأمني مج

 إن مراجعـة التـذييل الـذي جـاء يف نـصوص بعـض :الشاهد الـسادس
ر مـن الزكـاة يكـشف عـن مفـاد االجتـاه الروايات التي وردت يف باب الفـرا

ّ؛ حيث ورد يف تعليل احلكم بعدم وجوب الزكاة عىل من حول دنـانريه املختار
ي كانـت تـراد مـن الـدنانري ، أي أن املنفعة التن املنفعة ذهبت منهأ :إىل سبيكة

املسكوكة كانت هي املناط الذي آل إىل وضع الزكاة عليهـا، ومـن دوهنـا فـال 
 هي التي حتمل منفعـة متداولـة، ّيةن املصاديق الزكوأزكاة، وهذا يكشف عن 

 .جتاههذا االُّوهذا يصب يف سدى وحلمة 
                                                             

 .١٠ص: كايفال) ١(
 .١١، ص٧ج: صدر نفسهامل) ٢(
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 =(ّ من خالل ما تقـدم بـأن موضـوع الزكـاة األصـيل ّتضحا :ّواملحصلة
ّمتعلق املتعلق ّهو املال، وتتغري مصاديق املال من زمان إىل زمان، ومن مكـان ) ّ

 .إىل مكان
 املختار يف طبيعة موضوع الزكاة، ال بـأس بعد هذا العرض الوافر لالجتاه

ة أخـرى، ويف إطـار الرؤيـة ّأن نعود لنقرأ الروايات الواردة يف هذا الباب مـر
 .مّالتي انطلق منها اجتاهنا املتقد
 

 الرواية األوىل من الطائفة األوىل وهي صحيحة الفضالء فقـد محلـت ّأما
ًتفريقا واضحا ب أصـل  حيث فرضـت أن ؛ني الفرض اإلهلي والفرض النبويً

 األكـرمّ النبـي ة بيان مواردها فهو مـن سـنّّأماترشيع الزكاة كان من قبل اهللا، 
 . زمان ومكانّ أن هذا التعيني هو صيغة ثابتة يف كل، وال تعني’

أعني ما هـو فـرض  ـ  أن يكون هلذا التفريقّالبد : لنا أن نتساءلّوهنا حيق
 للـزم اللغـو، فـام هـو ّإال، وّمالك معـني ـ ’ّ النبي  وما هو فرضاهللا تعاىل

 املالك يف ذلك؟
ٍإلهلـي غـري قابـل  يف كون الفـرض او املالك والنكتة يف هذا التفريق هّلعلو

ّللتبديل والتغيري، خالفا للفرض النبوي والولوي؛ حيث يقبل ذلك بشكل عام ً. 
رت بـأن الرسـول ّ الروايات األخرى من الطائفـة األوىل والتـي قـرّأما
ِعفا هلم عام سوى ذلك  ’األكرم َِ ََ َّ َْ َُ  من ^ ّاألئمة، فهي يف إطار ما وجده َ

 يف ’ األكـرمّ النبـي إىل فعلات اجلور يف زمن حكومّاستناد عامل اجلباية 
 بالرتكيز ّإالأخذ ما زاد عىل التسعة وأموال التجارة، فرأوا أن ذلك ال يكون 

 مل خيرج عن دائرة هذه املوارد التسعة فقط، وعفا ’ّ النبي عىل أن ما أخذه
 ثابتـة ّيةّعام سوى ذلك، وهذا ال يعني البتة أن هذه املوارد هي صيغة تـرشيع



 ٨٥ ..........................................................الزكاة وجوب موارد
حسب مقتضيات الزمان  التنقيص منها ـ ّحتىن اإلضافة عليها ـ بل ال يمك
 .واملكان
  النظر عن الضعف السندي يف بعضها ـّ روايات الطائفة الثانية ـ وبغضّأما

ُ أريد لـه االنتـشار ّكشف عن وجود جو عامي كالم اإلمام فيها أسلوب أن ّإال
جـوب الزكـاة يف أشـياء ع فكرة أن و، ذلك اجلو الذي أراد شيويف تلك الفرتة

خارجة عن املوارد التسعة املعروفة، والغـرض مـن هـذا الـشياع هـو انتفـاع 
دون وضعها يف من  شوكتها وسلطاهنا، ّيةالسلطة احلاكمة من هذه املوارد لتقو

مواضعها الصحيحة، ودون أن تكون هلذه السلطة رؤية تـتمكن مـن خالهلـا 
 ^ ّاألئمةة، وهو أمر دعا ّتصاديقتشخيص مصاديق املال يف حياة الناس اال

 إىل الرتكيز عىل هذا املوضوع، وحماولة ّيةيف حقبة خاصة من تلك الربهة الزمن
 املغرض، نالحظ ذلك مـن ّمنع مواليهم عىل أقل تقدير من الرضوخ هلذا اجلو

ِفزبرين: خالل مفردات َ َ َ َقال، َ َ قد أعلمتك؛َ ال:َ ُ ْْ َ ْ َ ُفغضب ثم قـال كـذب، َ ََ َ ُ ََ َ َّ ِ ْفمـن ، واَ َ َ
ُشاء فليؤمن ومن شاء فليكفر َ َْ َ ْ ْ ُْ َْ َ ََ َِ ْ. 

 فبعـد ً أيضا؛ً تقرر مطلبا ال خيالف االجتاه املختارفهيالرواية العارشة  ّأما
 ^ ّاألئمـة أن تكون هذه الرواية هي يف سياق مرام ّاملية النظر عن احتّغض

لطة السابق من حرص موارد وجوب الزكاة يف تـسعة؛ بغيـة كـرس شـوكة الـس
 مارس دور حتديد املصداق للموضوع × وقصمها، ال يبعد أن يكون اإلمام

ِ أنبتـت األرض مـن األرز والـذرة اميفـر عـدم وجـوب الزكـاة ّالزكوي، فقر ِ َِ ُ ُّْ ِّ َُ َْ َْ ََ ْ َ
ِواحلمص والعدس وسائر احلبوب والفواكه غري هذه األربعة األصـنَاف ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ ُ ََ َْ ْْ ْ ُ َ ََّ ِ َ َ ْ ْ ْ ِْ ِِ ِ ْوإن  َ ِ َ 

ُكثر ثمنُه َ ََ ُ  ثابتـة، ّية ال يثبت احلرص كصيغة ترشيع× ، وهذا التحديد من قبلهَ
 هذه األشـياء، فجـاء ّمالية ّيةحلظ خصوصقد  × ُبل حيتمل أن يكون اإلمام

 .التحديد من قبله
 روايات الطائفة الثالثة فنقترص عىل عرض الرواية اخلامسة والـسادسة ّأما
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ِقلـت أليب عبـد اهللا: ءت عن أيب بصري، حيث قال اخلامسة والتي جاّأمامنها،  ِْ َ ُِ َ ْ ُ 

ْ هل يف األرز يش× َ ِّ ُ َ ْ ِ ْ َفقال؟ ٌء َ َ ْ عم :َ َ َ ثم قال،َ َ َإن ا مدينة  م ت ـن يومئـذ أرض : َُّ َ َْ ْ َْ
ٍ ِ َ ْ ُ َ َ َ ِ َ  ِ

ِأرز  يقال  يه ِ َ َ ُ َ  ُ َ
ِ ولكنه قد جعل  يه، ِِ َِ ُ ْ َ َُ َ و يف ال ي ون  يه و مـة خـ،َ  ُ َ َ َ ِ ِ ُ ُ َ َ ْ ِراِج العـراق َ َ َِ

ْ

ْمنه ِولكنَّـه قـد جعـل فيـه:  فيهـا× ّ أن نحلل معنى قول اإلمـامّالبد، ف)١( ِ ِ ِ َِ َُ ُ َْ َ ،
 قـول ’ّ النبـي  مل يـصدر مـنّأنهُفكيف يمكن أن جيعل يشء يف األرز، مع 

 !ر ذلك؟ّ هو الذي يقر’ّ النبي نأفيه، واملفروض 
ام اجلعـل، ومقـام ّ يريد أن يفـرق بـني مقـامني، مقـ× يظهر بأن اإلمام

ّل تعلق باألرز ال بام هو أرز يف أيّالتحديد واإلبراز، واألو  مكان وزمان كان، ّ
ًبل هو ثابت يف األرز الذي يشكل مصدرا ماليا مهام عند الناس، وبالتايل فـإن  ً ً ّ
ّثبوت احلق فيه كان ألجل ماليته املعتد هبـا، وهـذه الروايـة تعـد مـن أوضـح  ّ ّ

ملـا نختـاره ًمنطلقا  × ّاملختار؛ إذ يشكل تعليل اإلمامالنصوص عىل االجتاه 
ّهـل املدينـة املنـورة مل تكـن أرض أرز يف فـرتة : ه نـسألئمن تفسري، ويف ضو

 صدور ترشيع الزكاة؟
نجد من املناسب إلقاء الضوء عىل الوضع الزراعـي يف املدينـة املنـورة يف 

بام ـ آلت إىل حتديد العرص النبوي، وبذلك نخلص إىل حتديد الظروف التي ـ ر
 . األربعةّيةمصاديق موضوع الزكاة يف هذه املوارد الزراع

 ّيـة الربكانمـميذهب الباحثون يف التأريخ الزراعي أن تطويق اجلبال واحل
ّملوقع املدينة املنورة ساهم يف جعل تربتها ذات خصوبة جي دة، وهو أمر أفـىض ّ

ّ العذبة، مما سهل اّيةإىل حجز املياه اجلوف  بقعـة مـن ذلـك ّلوصول إليهـا يف أيّ
ٍهذا العامل وغريه من العوامل ـ نظري وجـود عـدد . ُاجلوف حينام حتفر اآلبار

ٍكبري من األودية التي يسيل املاء إليها حني املطر من تلـك اجلبـال ومـن تلـك 
                                                             

 .٦٥، ص٤ج: هتذيب األحكام) ١(
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ّ ـ جعلت من املدينة املنورة مدينة للزراعـة واملـزارعني؛ فكـان ّية الربكانمماحل

نفسهم فيها، لون بأمها يملكون بساتني وحدائق للنخيل، وكانوا يعمعظم أهل
لون عىل سقي بساتينهم ـ التي كانت تعـرف مكانوا يعالكبري منهم والصغري، 

ط ّاحلوائط ـ عىل مياه األودية أو مياه اآلبـار؛ إذ كـانوا يرفعوهنـا بتوسـ: باسم
 .اإلبل النواضح، كام استخدموا البقر حلرث أراضيهم

ً الناس عموما عـىل الزراعـة واإلقبـال عـىل  ’األكرمّ النبي ّوقد حث
ً أرضا ميتة فهي له، وقـام ىممارستها، فكان العرف السائد يف وقتها أن من أحي

بعـت ُّبإعطاء بعض املهاجرين أرايض بغيـة زراعتهـا واالسـتثامر فيهـا، كـام ات
 ّإال قطع الـسدر  نظري منع، يف املدينةّيةوسائل أخرى للحفاظ عىل الثروة النبات

  ’ًر هذا اإلجراء أخريا يف مرحلة ما بعد الرسول األكـرمّمن حرث، وتطو
 .ًئاإىل معاقبة من يقطع منها شي

ّ أصبحت النخلة من أهـم ّحتىّوهكذا استمرت الزراعة يف املدينة املنورة 
األشجار املزروعة فيها، وأكثر أموال أهلها منها، كـام هـو احلـال يف معاشـهم 

ً حـدا أن  ’األكرمّ النبي  عىل عهدّيةم، وقد بلغ هذا األمر من األمهوأقواهت ّ
جيوز للعبد أن يكاتب مواله عىل عدد من النخل حيييها له بـالقفري، كـام كـانوا 

ًخذون من جريدها وجذوعها سقوفا وأعمـدة لبيـوهتم، مـضافا إىل جانـب ّيت ً
 ّ ثمرهـا مـن أهـماالنتفاع بأليافها وخوصها يف صنع احلرصان وغريها، وكان

اللهم بارك لنا :  القول حني بدو صالحها ’ روي عن الرسولّحتىالثامر، 
 .)١(يف مترنا
 يـأيت بعـد حمـصول التمـر مـن )٢( احلبوب األخرى؛ فالشعري والقمـحّأما

                                                             
 . ٤٥، ص٢ج: ، القسطالينّيةة باملنح املحمدّاملواهب اللدني) ١(
ًارة إىل أن هناك روايات جاءت عن طرقنا ـ وعن طرقهم أيضا ـ تشري البد من اإلش) ٢(

ًإىل مغايرة احلنطة عن القمح، وهذا األمر ال تساعد اللغة عليه، وال العرف أيضا، كام 
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ة ّحيث الكثرة؛ فقد كانوا يزرعوهنا حتت النخل، ومل تكن هناك مـزارع خاصـ

 ذلك، وكان الشعري يأيت يف املقـام ّين بتويل بعد قيام بعض املهاجرّإالباحلبوب 
ً أن ما ينتج داخليا ّيةل يف اعتامد الناس، بينام تنقل لنا بعض املصادر التأرخيّاألو ُ

ضطروا إىل االسترياد من مكان ا ف،ّمن زراعة القمح يف املدينة ال يسد حاجتها
لقـاوي كـان ّآخر، فقد جاء يف الرتاتيب اإلدراية للمحدث الفايس أن سـيام الب

من البلقـاء إىل ) القمح( محل ّأنهًنرصانيا قدم إىل املدينة بالتجارة، فأسلم وذكر 
  ’فبعنا وأردنا أن نشرتي التمر، فمنعونـا، فأتينـا رسـول اهللا: املدينة، قال

 يكفيكم رخص هذا الطعام بغالء هذا التمر الـذي حتملونـه؟ ّأما:  ’فقال
 .)١(ذروهم

ّلفواكه واخلرضوات والبقول أيضا، ولعل أمهكام كانوا يزرعون بعض ا ها ً
ًدة، مضافا إىل زراعة البطيخ واخلربز، وزراعة القثاء ّالعنب الذي له أنواع متعد

 .)٢(والدباء، والبصل والثوم واجلزر
ّبعد هذا االستعراض املوجز لتأريخ املدينة املنورة الزراعي يت ضح لنا بـأن ّ

عة من احلبوب مل يغفل هـذه النقطـة، وهـي احلكم النبوي بجعل الزكاة يف أرب
ّ هذه املوارد وتواجدها املايل يف املدينة املنورة، ويتّيةأمه ًضح لنـا أيـضا بـأن مـا ّ

                                                                                                                                               
بأن اصطالح القمح يف عرصهم يطلق عىل : أشار يف منتقى اجلامن، نعم؛ ربام يقال

َقال : ت وإثبات، جاء يف من ال حيرضه الفقيهّالرديء من احلنطة، وهذا ما حيتاج إىل تثب َ
ِأبو عبد اهللا ْ َُ ُمن  م  د ا نطة وا شع  أجزأ  نه القمح وا سلت والعلس وا رة: َ َ  ْ ْ ََ َ َ َُ َُ ََ َْ ْ ُْ َ َ ُ ْ َْ َ ََ َ ِ  َ ِ

ْ
ِ ِ ْ ، ٢ج: ْ

د ّمالذ األخيار، حمم .٢٥٣، ص١٠ج: الوايف، الفيض الكاشاين: ، الحظ١٧٦ص
  ).ّاملقرر.(٢٢٢، ص٦ج: )الثاين(املجليس د تقي ّباقر بن حمم

 .٣٨، ص٢ج: ّ، أو الرتاتيب اإلدراية، املحدث الكتاين الفايسّيةنظام احلكومة النبو) ١(
، عبد اهللا عبد العزيز بن ’ جمتمع املدينة يف عهد الرسول: الحظ يف هذا الصدد) ٢(

 .٢٠٨ـ٢٠٣ص: إدريس
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ً يف الرواية أعاله كان منسجام مع ما نقلـه التـأريخ × له اإلمام الصادقّسج

راعـة  صاحلة لزًاالزراعي هلذه املدينة؛ حيث مل تكن املدينة يف تلك الفرتة أرض
ّكـام يقـرر  ـ ًاألرز، بـل مل يـزرع األرز فيهـا أصـال؛ وذلـك ألن زراعـة األرز

ًتعتمد اعتامدا كليا عىل وجود كميات كبرية من املاء، ال توفرها  ـ األخصائيون ً
 ّحتـى التي كانت يف املدينة، بل أخفقت زراعة األرز يف هذا البلد ّيةاملياه اجلوف

ّتـوفر يف مثـل هـذه يٍلزراعـة إىل مـاء كـاف ال يف وقتنا احلايل؛ الحتياج هـذه ا
 .البلدان

 خصبة لزراعة األرز ـ فـاألمر ّيةّأما يف العراق ـ البلد الذي تتوفر فيه أرض
ًخمتلف متاما؛ حيث يمكن لزراعة األرز أن تكون صاحلة ومنتجـة فيـه أيـضا،  ً

ّ أيضا يف الرواية نفسها؛ حيث أك× ّوهذا ما سجله اإلمام ل ّد بـأن مـا يـشكً
 أن تثبت الزكاة فيه؟عامة خراج العراق، كيف ال يمكن 

ّ الرواية السادسة فهـي أيـضا ال ختـرج عـن اإلطـار الـذي قرّأما رنـاه يف ً
 يف حتديده ك حلظ اجلانب املايل يوم ذا ’األكرمّ النبي نأاألسطر السابقة، و

 ّملصاديق املوضوع الزكوي؛ حيث استبعد من ذلـك اخلـرض والبقـول، وكـل
 . ّ معتد هباّمالية ّيةّيفسد يف يومه؛ لكوهنام ال يشكالن أمهيشء 

 فقـد ذهـب بعـض ، صحيحة عيل بن مهزيـار الـواردة يف الطائفـة الرابعـةّأما
 متنهـا؛ وذلـك الشـتامهلا عـىل بعـض م املعارصين إىل اضطراهبا؛ الخـتاللاألعال

 واحـدة؛ مـن جهـة ّ التي تدل عىل أن املكاتبة املنقولة فيهـا ليـستّيةالقرائن الداخل
َفوقـع: حدامها يف األثناء؛ حيـث قـالإتني، ّورود كلمة التوقيع يف مقام اجلواب مر ََّ َ 

َ كذلك هو× ُ َ ِ َ ِ والزكاة عىل كل ما كيل بالصاع،َ ََّ َِ َ ِِّ َ ُ ََ مـا جـاء يف آخرهـا مـن : ؛ والثانيةَُّ
َفوقع: القول ََّ ْصدقوا، الزكاة يف كل يش: × َ َ ِّ ُ َِ ُ ََّ ُ َء كيل، ومل َ ِ ُ يعهد يف املكاتبـة الواحـدة ٍ

 . التوقيع يف األثناء، والتوقيع يف آخر املكتوب



 رسائل فقهية ...................................................................٩٠
واجلهة األخرى التي تؤيد أن هذه املكاتبـة واحـدة غـري متعـددة وجـود 

ِوروى غري هذا الرجل: بعض القرائن فيها، من قبيل ُ َ ََّ ْ ََ َ ُ يـشهد بـأن ّ مما ؛ فإن هذاَ
ّرواية األوىل، ومن هنـا نبـه عـىل أن الرواية كانت مذكورة يف املكاتبة عقيب ال

 فاالبتـداء هبـذه اجلملـة لـيس لـه معنـى ّ، وإالّاألولراوي الـغـري هو راوهيا 
 .صحيح يف املكاتبة

ّ هذا ذهب يف هنايـة املطـاف إىل عـالج التنـاقض املتـصور فيهـا ّوبعد كل
ْصدقوا، الزكاة يف كل يش«: يف التوقيع × ن قولهأباالستحباب، و َ ِّ ُ َِ ُ ََّ ُ َء كيل َ ِ ال » ٍ

ّيدل إال عىل أصل ّمـرشوعيتها يف كـل يشرجحان الزكـاة و ّ حينئـذ و ء كيـل، ّ
 ؛تكون شاهدة عىل محل الطائفة الثانية الظاهرة يف الوجوب، عىل االسـتحباب

 × ّ فـإن ذلـك ينـايف تـصديقه؛محله عىل الوجـوبكام ال يمكن .  بينهامًمجعا
 .)١(سعةبصدور األخبار النافية للزكاة عن غري الت
 مـا × اديّ عندما يصدق اإلمـام اهلـ:والصحيح يف أمر املكاتبة أن يقال

َالزكاة عىل ن أّر األعم منه وّه يقرّ، ومع هذا كل× الصادقه ّجدُنقل إليه عن  َ َُّ َ
ِكل ما كيل بالصاع َّ ِ َ ِِّ َ  املفيض إىل التناقض يف مورد اخلالف، فعنـد ذلـك يوجـد ُ

 كـام محلـه الـبعض مـن األعـالم، أو ّتقيـةعىل ال أن نحمله ّإما: أمامنا خياران
ًبأن هناك خيارا : لكن قد يقال. نحمله عىل االستحباب كام محله آخرون منهم

ّثالثا يف إطار الرؤية التي أس  حلـظ أن ادين اإلمـام اهلـأ: سنا هلا فيام سبق وهوً
 ^  هلمم يف إطار املبتغى واهلدف األساسر هذا الكالّ قر×  الصادقهّجد
ّ سد منابع احلكومة وإمكانياهتا يف وقتـه، وهـذا ال يكـشف عـن أن احلكـم يف

ُاألصيل للزكاة مقصور عىل ما ذكر، بل جاء ذلـك يف سـياق اهلـدف واملبتغـى 
                                                             

ّالسيد حممدحاث ًاملرتقى إىل الفقه األرقى، تقريرا ألب) ١(  ّحممد:  احلسيني الروحاين، بقلمّ
 .٢٤٣ـ٢٤١، ص١ج: صادق اجلعفري
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ً يف السائل مثال ـ أراد ّية ـ وخلصوص× ادي يف وقته أي اإلمام اهلّوأما، ّالعام

ّ واهلدف، فصدق ذلـك بيان احلكم الواقعي للمسألة، دون حلاظ ذلك املبتغى
ًر كالمه أيضا، وال تنايف أصال كي يصار إىل اجلمع باالستحباب أو ّالنقل، وقر ً
ًأوال، هذا ّتقيةالطرح بال ّ. 
 كـان × عانا األصـيل يف كـون اإلمـام الـصادقّ كشاهد عىل مـد:ًوثانيا

ئل  الـساّإن: ّلسد منابع السلطة وإمكانياهتا هوّالعام بصدد الرتكيز عىل املبتغى 
  ’رهـا يف مدينـة الرسـول األكـرمّ بتوف× مل يذكر الذرة كي جييبه اإلمام

ومع هذا مل يضع الزكاة عليهـا، بـل سـأله وجـود يشء كثـري عنـدهم يكـون 
أضعاف ذلك وهو األرز، لكن جواب اإلمام ذهب لتوسعة اجلواب يف إطـار 

 .)١(ًة أيضااهلدف الذي يطمح إليه، ليمنع الزكاة ال يف األرز فقط، بل يف الذر
                                                             

الغريب أن بعض أساتذتنا حاول يف جملس درسه أن يقرأ ذيل الرواية قراءة ال ) ١(
إما بنحو التفعيل، ) صدقوا(تنسجم مع صدرها؛ حيث حرص االحتامالت يف مفردة 

ًأو عىل نحو التفعل، اعتامدا عىل كون  ّمشددة كام يف نسخة الوسائل، ) صدقوا(مفردة ّ
 احلمل عىل التفعيل وإرادة التصديق بمعنى اإلذعان، + اخلوئي ّالسيدوقد نسب إىل 

ًوأشار إىل أن هذا االحتامل خالف الظاهر جدا؛ لكون التصديق هبذا املعنى يضاف إىل 
 .ّمتعلقه بحرف اجلر، وهو غري وارد هنا

َصد(وقد عرفت أن مفردة  ّغري مشددة أصال، وهي من الفعل املجرد ال املزيد، ) ُقواَ ً ّ
ْصدقوا، الزكاة يف كل يش(ّكام هو الصحيح يف نسخة الكايف املصححة  َ ِّ ُ َِ ُ ََّ ُ َء كيل، ج َ ِ ٍ٧ ،

، بل إن تشديدها ال ينسجم مع أصل املكاتبة وفحواها؛ إذ السائل أراد )٤٧ص
 من أن × ّالرواة عن جده الصادق ما رواه ّية عن مصداق× االستفسار من اإلمام

كل ما دخل القفيز فهو جيري جمرى احلنطة والشعري والتمر والزبيب يف وجوب 
الزكاة، وبالتايل فهل يعني ذلك وجوب الزكاة عىل األرز وما شاهبه من احلبوب 

َصدق هؤالء الرواة، الزكاة يف كل يشء : × كاحلمص والعدس؟ فأجابه اإلمام َ َ
 اخلوئي عىل ما ذكره بعض أساتذتنا ّالسيدألساس يكون محل كلامت كيل، وعىل هذا ا
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 ـ ّيـة والعملّيةًوأخريا ـ ويف هناية هذا البحث الذي نعتقد برضورته العلم

ّ االهتامم الذي أواله املرشع اإلسالمي ملوضوع الزكاة ّ رغم كل:قد يقول قائل
ّـ كام بني ذلك يف الصفحات املتقدمة ـ ّ ًنا ال نجد أثرا عمليـا لتـأثري هـذه ّ أنّإال ُ ً

 يف رشيعتنـا ّيةة واألساسـّعميل، بل إن هذه الفريـضة اهلامـاملسألة يف واقعنا ال
 انحرست بشكل وبآخر من واقعنا املعـارص، فهـل هـذا االنحـسار ّسالميةاإل

 !يتناسب مع كون هذه الفريضة متثل العصب األصيل لالقتـصاد اإلسـالمي؟
 وما هو عالجها؟ فأين هي املشكلة
 ّيـةجمـرد طقـوس عباد ال خيتلـف اثنـان يف أن اإلسـالم لـيس :واجلواب

ك الفـرد هبـا، ومـن ضـمنها ّرصفة، بل هو حلول ملختلف امليادين التي يتحـر
ة، ّ مهمـًاة وفروضّ قوانني خاصّسالميةامليدان املايل الذي سنّت له الرشيعة اإل

مت ّدهتا بنـصوص وفـرية، وقرنتهـا ـ كـام تقـدّفريـضة الزكـاة وأكـبفجاءت 
ً لكوهنـا عالجـا ّإالالصالة، وما ذلك : وهي ّية األركان العبادّاإلشارة ـ بأهم

ّدائميا لفقراء األم ًا لروح التعاون واإليثار فـيام ّة، وصقل نفوس أغنيائهم، وبثً
ّبينهم، لكن هذه الفريضة مل يسمح هلا أن حتق ُق أهدافها بالشكل الذي أريد هلا، ُ

 م عـىله سـلطاهنم، وإحكـام قبـضتّيـةفكانت وسيلة بيد سالطني اجلور لتقو
ّفقراء الناس ـ بل وأغنيائهم أيضا ـ ومـن هنـا اضـطر  والة األمـر احلقيقيـون ً

لتضييق موارد وجوب الزكاة تارة، وتوسيعها تارة أخرى، فجاءت أخبـارهم 
 من بذل عناية لرفع ذلك التعارض؛ لنجعل ّالبدمتعارضة يف النظر البدوي، ف

 .يعهاة من ترشّ تتناسب مع األهداف العامّيةهلذه الفريضة حرك
ّفتحصل من مجيع ما تقدم ن الزكاة ثابتة من بدايات الترشيع وأصـله يف أ :ّ

عمــوم األمــوال، لكــن حتديــد مــصاديق هــذه األمــوال عائــد إىل ويل األمــر 
 .لتي ختتلف من زمان إىل زمان آخراوتشخيصاته 

                                                                                                                                               
 ).ّاملقرر. (ًخالف الظاهر جدا؛ لعدم مساعدة عباراته عىل ذلك
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تناولنا يف احللقة األوىل من هذه السلسلة مبحث موارد وجوب الزكاة 
ًواخلالف يف حتديدها؛ لكونه مبحثا هاما يمكن من خالله اختبار وجهة نظرنا  ًّ

ُ االستنباط، وقد خلصنا إىل نتيجة ّية الزمان واملكان يف عملّيةالقائلة بمدخل
ًلح دورا أساسيا يف تعيني مصاديق إن للزمان واملكان باملعنى املصط: مفادها ً

ًاملال، والذي هو موضوع الزكاة؛ حيث أوكلت هذه املهمة إىل ويل األمر وفقا  ّ ُ
 .ّاليةًلظروفه ورشوطه وما يراه مناسبا يف إطار احتياجاته امل

منكر الرضوري، : ّنحاول يف هذه احللقة أن نتوقف مع بحث آخر، وهو
ّوخصائصه، وما هو احلكم الذي يتصف به، ّلنتعرف عىل طبيعة هذا املفهوم 

ّ الزمان واملكان يف تغري ّيةُوما هي األقوال التي ذكرت فيه؛ لنرى مدخل
ت وصف الرضوري اعدم ثبّاألحكام الصادرة إزاء هذا املفهوم، وسيتضح 

ّعىل مصاديق حمددة، بل تتدخل الظروف والرشوط يف إضافة مصداق 
 .وحذف مصداق آخر

 
ّاملقرر                                        





 
 

 
 حكم الكفر ملنكر ما هو رضوري من رضوريات الدين، ومل الفقهاءساق 

وه يف أكثـر مـن بـاب فقهـي، ّ هذا احلكم عىل هذا التطبيـق، بـل طبقـوايقرص
ّع هبا هذا املوضوع وكونه عنرصا سيّ التي يتمتّيةوألجل األمه ًاال يلقي بظاللـه ً

يث ّ، نجد من املناسب أن نفصل احلـدّية والكالمّية األبحاث الفقهعىل عموم
س له كعنرص ّ، بل نؤسًفيه بعيدا عن التطبيق الفقهي الذي يطرحه األعالم فيه

وقبـل أن نـدخل يف  .ً أيـضاّيـة والكالمّيةّسيال نافع يف عموم األبحاث الفقه
يف كلامت املاتن أن نرصد موقع البحث  ّالبد ،تفاصيل األبحاث املطروحة فيه

ًوكلامت الفقهاء الذين قبله أيضا؛ لنُسهم بذلك يف وضـع الباحـث يف سـياقه 
 .وتطبيقاته

، )نجاسـة الكـافر(عـىل عن النجاسات هم يف معرض حديثّنص الفقهاء 
ً أو التوحيد أو الرسالة أو رضوريا من ّيةلوهً بمن كان منكرا لألّوفرسه األكثر

ذلـك بكـون هـذا ّعللـني ؛ م)إىل رضوريتـهمع االلتفـات (رضوريات الدين 
 يف هـذه ّيـةّ، وقد حصلت تطورات بحثاإلنكار يرجع إىل إنكار نفس الرسالة

 .دةّاهات متعدّذات اجتاملسألة جعلتها 
 من إماطة اللثـام عـن حقيقتهـا ّالبدًمن الواضح بأن هناك مفردات ثالثا 

ملفـردات هـي وهـذه ا). الـرضوري(و) املنكر(و) الكافر: (وجوهرها، وهي
ّالتي تشكل حماور البحث املعروف يف كلامت الفقهـاء بـأن منكـر الـرضوري 

ًكافر؛ من هنا يتوجب علينا بداية أن  ًنعرف الكفر واإلسالم لغـة واصـطالحا، ّ ً ّ
ّوما هي الرشوط الواجب توفرها ليصح إطـالق مفهـوم  عـىل منكـر ) الكـافر(ّ

 .الرضوري
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ُفرُلكا َ اإليامن، ويفتّضد: ّالضمب ْ ْ ُ َح، وأصِ ِالكفر من الكفر بالفتح مصدر ل ُ ِْ َْ ُ
َكفر بمعنـ ّى الـسْرت، كـالكفور والكفـران، بـضمهامَ َ َِّ ْ ُ َكفـر نعمـة : اليقـ و.ُ ََ َْ ِ  اهللاَ

َيكفرها، من باب نرص َ ُ ْ ِكفر إنكـار: ٍنحاءعىل أربعة أ وهو …َ ْ ُوكفـر جحـود؛ ؛ ُ ُ ْ ُ
ُوكفر مع ُ ْ ِفر نفاقُكة؛ ودانُ ُ ْ.  
َ كفر اإلنكار فهو أّأما ِ ُ ْ َن يكفر بقلبُ ر لـه مـن كُال يعـرف مـا يـذانه، ولسه وُ
ُ كفر اجلحود فّوأما ،التوحيد ُ ْ ّال يقربه وبقلعرتف ن يأُ ِ ُ كفر املعاندة ّوأما بلسانه، ُ ُ ْ ُ
ْ يعَفهو أن ّيقره وِرف اهللا بقلبَ ِ فاق  كفر النّوأما، ًيابغًدا و حسبه نيال يده و بلسانُ

 .)١(ّفهو أن يعرتف بلسانه وال يقر بقلبه
 أو التوحيـد أو ّيـةلوهألُ الكفر باالصطالح الفقهي فيطلق عىل منكر اّأما

 . )٢()تهّمع االلتفات إىل رضوري( من رضوريات الدين ٍّالرسالة أو رضوري
 :االستــسالم، واملقــصوداالنقيــاد واإلذعــان و: ً اإلســالم لغــة فهــوّأمــا

 هو اإلذعـان واالنقيـاد وتـرك : اهللا وهنيه بال اعرتاض، وقيلاالستسالم ألمر
 .ّالتمرد واإلباء والعناد

ُاإلسالم يف ال>: قال الراغب األصفهاين َْ ِ  :ع عىل رضبنيرشْ
ّ دون اإليامن، وهو االعرتاف باللسان، وبه حيقـن الـدم، حـصل :أحدمها

قالت األ{: ّمعه االعتقاد أو مل حيصل، وإياه قصد بقوله
َ ْ

ِ ُعراب آمنا قل  م تؤمنوا َ ِ ْ ُ ْْ َ ْ ُ  َ ُ ٰ
ٰول ن قو وا أسلمنا ْ َ ْٰ َ ُ ُ ْ ِ  .)١٤: احلجرات( }َ

 فوق اإليامن، وهو أن يكون مع االعرتاف اعتقاد بالقلب، ووفـاء :والثاين
 يف × ّوقدر، كـام ذكـر عـن إبـراهيم بالفعل، واستسالم هللا يف مجيع ما قىض

ْإذ قال   ر ه أسلم {: قوله ِ ْ  َ ُ َ ُ َ َ ٰ ْ
َقال أسلمت  ِرب العا م ِ ِ َ َ ٰٰ ْ  َ ُ ْ ْ َ  .)١٣١: البقرة( }َ

                                                             
 .٤٥٠، ص٧ج: تاج العروس من جواهر القاموس: الحظ) ١(
 .٣٥٦، ص٥ج: كتاب العني، الفراهيدي:  الحظ)٢(



 ٩٩ ...............................................................الرضوري منكر
ُإن ا ين عنـد اهللا اإلسـالم{: وقوله تعاىل ٰ ْ ِ

ْ
ِ َ ْ ِ َ : وقولـه. )١٩: آل عمـران( }ِ  

ًتوف   سلما{  ِ ْ ُ ِ َ : قولـه، وّاجعلني ممن استسلم لرضاك: أي، )١٠١ :يوسف( }َ
َإن  سمع إال من يؤمن بآياتنا  { ٰ ِ ٰ َِ ُ ِ ْ ُ ْ  

ِ ُِ ِ ْ َهـم  ـسلمونُْ ُ ُِ ْ ْ منقـادون : أي، )٨١: النمـل( }ُ
 .)١(<ّللحق مذعنون له

ّوبعد أن وضح املعنى اللغوي لإلسالم وتنوع استخداماته وإطالقاتـه، جـاء 
هل إن اإلسالم الذي عنته النـصوص يف إثبـات : هذا التساؤل يف بحوث الفقهاء

 هـو حكـام ـ ـ كالطهـارة وغريهـا مـن األ للمتـصف بـهّيةبعض األحكام الفقه
االعتقاد القلبي بالتوحيد والرسالة مع إغامض النظر عن اإلقرار اللساين هبـام، أو 
هو عبارة عن جمرد اإلقرار اللساين مع إغامض النظر عن اإلذعان اجلنـاين، أو هـو 

ً من التفصيل بني الكافر الذي أسلم مـؤخرا وبـني ّالبدًعبارة عن االثنني معا، أو 
م وترعرع يف كنـف أبـوين مـسلمني أو أحـدمها عـىل أقـل من ولد يف دار اإلسال

 تقدير؟
لقد حصل االتفاق بني مجيع علامء املسلمني عىل كفاية الـشهادتني ـ ومهـا 

كـركنني يكفـي حتقـيقهام ـ ولـو  ـ ’ّ حممد ّ النبيتوحيده عز أسمه ورسالة
ًلفظـا ـ مـن الفـرد يف ثبـوت أحكـام اإلسـالم لـه، وحـاول آخـرون إضـافة 

ّ عز أسمه كركن ثالث هلام، وهو كام ترى؛ لوضوح أن توحيـده جـل )وجوده(
ّ متـضمن ’ّ النبـي شأنه يتضمن افرتاض موجوديته، كام إن اإليامن برسالة

، وهـذا املقـدار مـن البيـان ّية الـرشطّقضيةلرضورة اإليامن بام جاء به بنحو ال
 .تضافرت النصوص يف تأكيده، وال يوجد هناك خالف يف ذلك

ّاخلالف يف اشرتاط أركان أخرى لتحقـق اإلسـالم مـن زاويـة لكن وقع 
رضوري (، ومن قبيل عدم إنكار )املعاد(، من قبيل إضافة اإليامن بأصل ّيةفقه

                                                             
 .٤٢٤ـ٤٢٣ص: مفردات القرآن، الراغب األصفهاين) ١(
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ً، ومن هنا كان لزاما علينا التوقف قليال مع االجتاه القائل بركن)الدين ّ  أصـل ّيةً

 عـدم ّيةيضاح ركنَّاملعاد يف حتقق عنوان اإلسالم، ومن ثم نعطف احلديث يف إ
 .إنكار الرضوري لبيان حقيقتها واالجتاهات يف تفسريها

 املعـاد واسـتعراض أدلتـه، ّيةوقبل أن نتوقف مع بيان االجتاه القائل بركن
 ّيـةًإن هنـاك فرقـا بـني اإلسـالم مـن زاويـة فقه:  أن نشري إىل نقطة وهيّالبد

 ّيـة رضورة منهجنيهـذين الـزاويتمسار ، وحتديد ّيةواإلسالم من زاوية كالم
اإلسـالم نتـائج بحثـه؛ ف عن الوقوع يف أخطاء كثـرية يف الباحثبعد ُدة تّؤكُم

 للتعامـل مـع ّيـةه النصوص الدينت العنوان الظاهري الذي اشرتط:الفقهي هو
حامله يف كل جمـاالت احليـاة؛ تريـد بـذلك حقـن دمـه وعرضـه ومالـه مـن 

ًفرض عليه رشوطا وواجبات، ت وامتيازات، كام وًاض، وتعطي له حقوقّعرتال
ب عليه الثواب والعقاب ّ اإلسالم الكالمي فهو العنوان الواقعي الذي يرتتّأما

، وال مالزمة بني هـذين العنـوانني، وال يمكـن استكـشاف ثبـوت األخروي
 .أحدمها من خالل ثبوت اآلخر

ّعىل أننا نؤكد بأن بحثنا احلايل غري معنـي بتحديـد كيف  ّ حتقـق اإلسـالمّيـةّ
ّالواقعي يف قلب املكلف؛ لوضوح أن هذا التحديد ليس من مهام علم الفقـه،  ّ
وليس من صالحيات الفقيه ـ باملعنى املتداول ـ أن يدلو بدلوه فيه، بل إن كل 
ُّما هيم علم الفقه والفقيه هو إثبات أو نفي اإلسـالم الفقهـي الظـاهري بغيـة 

 .)١( عليهّيةترتيب األحكام الفقه
 

ّ إىل أن أصل املعاد ركن مقـوم لتحقـق + األستاذ اخلوئي ّالسيديذهب  ّّ
                                                             

ً الطباطبائي بحثا مفصال يف تفسريه حول إطالقات اإلسالم ّالعالمةلقد عقد ) ١( ً
  .٣٠٦ـ٣٠١، ص١ج: امليزان يف تفسري القرآن:  فالحظّيةواستخداماهتا القرآن
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ًعنوان اإلسالم باإلضافة إىل الركنني السابقني، ويعد منكره خارجا عن الدين  ّ ُ
ًبغض النظر عن األسباب التي دعته إىل إنكاره، وبغض النظـر ـ أيـضا ـ عـن  ّ

ّ مقومـة ّيةامة، وهبذا يرى للمعاد قيمـة موضـوعاملوقف الكالمي منه يوم القي
 .ملفهوم اإلسالم باملنظور الفقهي

ويف هذا الضوء نعى أستاذنا اخلوئي اإلمهال الذي يظهر من الفقهاء جتـاه 
ّاملعاد وركنيته، وصار بصدد إقامة الدليل عىل مدعاه، ولكن البد أن نشري ب  ّأنهّ

ــرون & ــه ـ ال ي ــذين ينارصون ــاء ال ــة  ـ والفقه ــاد قيم خلــصوصيات املع
ً املهملة ال يعطي جمـاال ّقضيةّ، بل إن اإليامن بأصل املعاد عىل نحو الّيةموضوع ُ

ًحينئذ للتفريق بني اإليامن بكونه جسامنيا أو روحانيـا؛ فهـذه خـصوصيات مل  ً
ًتؤخذ موضوعا يف حتقق مفهوم اإلسالم وبلورته فقهيا، وما يـرتاءى مـن هنـا  ّ ً

 . هلاّية للتفاصيل ال قيمة علمّيةد إثبات املوضوعوهناك من كلامت تري
 باملبـدأ هـو املعرفـة فـإنام املقدار الواجب منها ّوأما>: قال املحقق العراقي

 وكذا معرفـة ،واجلالل اجلامل وحدانيته وبام يرجع إليه من صفات شأنه وبّجل
 وكذلك احلرش والنـرش ،أنبيائه ورسله وحججه الذين هم وسائط نعمه وفيضه

 علمـه وإرادتـه ّيـة ذلك كتفاصيل التوحيد وكيفاما عد ّوأما، ولو بنحو اإلمجال
 ونحـو ّية كيفّالرصاط بأيون امليزان أوسبحانه وتفاصيل املحرش وخصوصياته 

 .)١(<  فال جيب حتصيل العلم وال االعتقاد بتلك اخلصوصيات،ذلك
: ّ املـستقلة فمفـاده املعادّية الدليل الذي ساقه أستاذنا اخلوئي لبيان ركنّأما

ًإن هناك قرنا قرآنيا مؤكدا بني اإليامن باهللا واإليامن باملعاد؛ حيث جاءت آيات  ً ً
ِإن كنتم تؤمنون باهللا وا وم اآلخر{ :عديدة تؤكد ذلك منها ِ

ْ ِ ْ َْ ْ َ ِ ِ َ ُ ُِ ْ ُ ْ ُ ْ ، )٥٩: النـساء (}ِ
                                                             

ّهناية األفكار، تقريرا ألبحاث املحق) ١( لكنه . ١٨٩، ص٣ج: لربوجرديلق العراقي، ً
ّعاد وقرر بأن الرضورة نصت عىل امل  ).ّاملقرر!! (عاد اجلسامينّ
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ِإن  ن يؤمن باهللا وا وم اآلخر{ :منهاو ِ

ْ ِ ْ   َ ْ َ ِ ِ ِ ْ ُ ُ ْ َمـن  ن { :منهـاو )٢٢٨: البقـرة (}ِ ٰ ْ َ

ِمن م يؤمن باهللا وا وم اآلخر ِ
ْ ِ ْ َْ ْ َ ِ ِ ُ ِ ِْ ُْ ِمن آمن بـاهللا وا ـوم { :منهاو )٢٣٢: البقرة (}ُ ْ َ ْ َ ِ ِ َ َ َْ

ِاآلخر ِ
وهـذا يكـشف ،  األخـرىىل غري ذلك مـن اآليـاتإ )١()٦٢: البقرة( }ْ

ًكشفا إنيا عىل أن لإليـامن بـه قيمـة موضـوع وأن هـذا ّ يف حتقـق اإلسـالم، ّيةًّ
ًاالقرتان القرآين ليس جزافيا اعتباطيا، بل يـؤول يف هنايـة املطـاف إىل إعطـاء  ً

ّ مستقلة للمعاد يف حتقق عنوان اإلسالم، وبذلك يثبت املطلوبّيةخصوص ّ)٢(. 
 : ً  يمكن اجلواب عليه نقضا وحال&وما ذكره 

يامن به عز ُ الكثري من األمور التي قرنت باإلّية فالزم ذلك ركن: النقضّأما
ًأسمه قرآنيا، فمثال َلقد قرنت الكثري من اآليات اإليامن بـاهللا تعـاىل بـاإليامن : ً َ

 مـستقلة ّيةباملالئكة والكتب والرسل، فلو ذهبنا إىل أن هذا االقرتان يولد ركن
 مجيع هذه األمور السالفة، وهو كام ّيةّيف حتقق عنوان اإلسالم الفقهي للزم ركن

ٰيا   ها ا ين آمنوا آمنوا باهللا ورسو ِ والكتـاب ا ي نـزل   {: ترى، قال تعاىل َ َٰ  ََ ِ ِ ِ ْ  
ِ ِ َِ َُ ِ ِ ُ ُ َ َٰ َ  َ

ِرسو ِ والكتاب ا ي أنزل من  بل ومن ي فر باهللا و الئ تـه و تبـه ورسـله  ِ ِِ ُ ُُ ََ َ َ َ َِ ُ ُ  ْ
ِ َ ِ ِ ِٰ َ ِٰ ِ ْ ُ ْ َ ْ َْ ُ ْ َ َ ْ َ ِ ِِ َ

ِوا وم اآلخر  قد ضل ضالال بعي َ َ ًَ ٰ  ْ َ َ
ِ ِ

ْ ِ ْ َ ْ  .)١٣٦: النساء( ً}داَ
 فإن االعتقـاد بالتوحيـد والرسـالة واليـوم اآلخـر واملالئكـة :ّ احللّوأما

 أن الـذي حيقـق عنـوان ّإال، ّيةوالكتب والرسـل هـو مـن الواجبـات النفـس
اإلسالم الفقهي الذي به حيقن الدم والعرض واملـال هـو التوحيـد والرسـالة 

ّفقط، دون غريمها من األمور التي تعد مقو  . )٣(مة لإليامن ال اإلسالمّ
ّ إن احلديث تارة يكـون يف أن احلـد األعـىل لإلسـالم ال :وإن شئت قلت

ّ باملعاد، وتارة يف أن الذي حيقق احلد األدنى مـن اإلسـالم مـا هـي ّإالّيتحقق  ًّ
                                                             

 . وورد هذا املقطع يف سور أخرى)١(
 .٥٤ـ٥٣، ص٣ج: التنقيح يف رشح العروة الوثقى: الحظ) ٢(
 .١٩٠، ص٢ج: تنقيح مباين العروة، املريزا جواد التربيزي) ٣(
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 ّية الـرشعّيـة، وحديث األمهّاألولّرشوطه ومقوماته؟ وكالمنا يف الثاين ال يف 

ٍّاملربزة بنص  َ َ  املعـاد ّيـةكـدليل لركن قرآين ـ والتي استند إليها أسـتاذنا اخلـوئيُ
 .ّاألولواشرتاطه ـ تنسجم مع 

ً أن نميز جيدا بني مسألتني، ّالبدومن هنا  ّ  هـي يف كـون اإلسـالم :األوىلّ
 هـي أن إنكـار :والثانيـة؛ ّيةّجاء باملعاد وأكد عليه، وهذا املسألة واضحة وجل

 جتهاد ـ هل خيرج املنكر عن اإلسالم ودائرته أم ال؟املعاد بمفرده ـ ولو عن ا
 اإلمهال الذي نسبه أستاذنا اخلوئي للفقهـاء فهـو غـري وارد؛ لكـوهنم ّأما

ّقدس اهللا أرسارهم فصلوا احلديث يف املعاد، وبان هلـم عـدم ركنيتـه؛ وذلـك  ّ
ّحاصل األدلة التي حرصت حتقق اإلسالم بركنني لـيس املعـاد مـنهام، وعـىل  ّ

 . األستاذ ـ إقامة الدليل عىل ذلكّالسيدي الزيادة ـ كّمدع
ِ إ  {: ة إىل اآلية الكريمة التـي تقـولّ املعاد املستقلّيةستند إلثبات ركنُوقد ي

َتر ت  لة قوم ال يؤمنـون بـاهللا، وهـم بـاآلخرة هـم  فـرون َُ ِ ِ ِٰ ْ ْ ُْ ُ ُ َُ َ َِ
ْ

ِ ِ ِ ِْ ٰ  ٍ َ َ ُ ْ  )٣٧: يوسـف (}َ
ة التـي ّ للملـني بأن هناك وصـف× سان يوسفر عىل لّإن الباري قر: بتقريب
كفرهم باآلخرة، ومقتىض ظاهر : عدم إيامهنم باهللا، والثاين: ّاألول، × ّخلفها

تهام، وبـذلك نثبـت ّ أحد هذين الوصفني لآلخر، ال طوليّيةهذه اآلية هو عرض
 .ةّ املعاد املستقلّيةركن

ً إن كون كل واحد من هذين الوصفني نقصا:َويالحظ عليه  ال يعني كون ِّ
ًكل واحد منهام مالكا وسببا مستقال للكفر، بل إن كـون هـذه األمـور نقـصا  ً ًً ِّ
ًمستقال يشء، وكوهنام مالكني مستقلني للكفر يشء آخر، وعىل هذا فاآليـة ال 

 لكونه من أوضح وأبـده مـا ّإالّتدل عىل سوى أن اإليامن باملعاد ليس له دخل 
ّهذا األمر قيدا مستقال يف حتقق اإلسالمجاءت به الرسالة، دون أن يكون  ًً)١(. 
                                                             

 .٣٧٠، ص٣ج:  باقر الصدرّحممد ّالسيدبحوث يف رشح العروة الوثقى، : الحظ) ١(
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ّتقدم بأن اإليـامن باملعـاد لـيس عـىل حـد اإليـامن بالتوحيـد ّ مما ّفتلخص ّ

ّ سيتضح احلال يف ركنيتها املستقلة مـن عـدمها ّيةوالرسالة، بل هو رضورة دين ّ ّ
 .ًالحقا

 
ف يف اشـرتاط أمـور أخـرى ـ غـري الـركنني ًأرشنـا سـابقا إىل وقـوع اخلـال

ّالسابقني ـ يف حتقق اإلسالم باملنظور الفقهي، فأكد بعض من الفقهاء ـ كاألسـتاذ  ّ
ّ املعاد املستقلة يف عرض الركنني الـسابقني، وأرشنـا إىل أدلتـه ّيةاخلوئي ـ عىل ركن ّ

ا البحـث وما يالحظ عليها، وبقي علينا اإلشارة إىل ما نحن بصدد عرضه يف هـذ
ّ إنكار الرضوري املستقلة يف حتقق الكفرّيةركن: (وهو ّوالتي أكـدها العديـد مـن ) ّ

 .الفقهاء
ّلنبدأ بذكر أصل املسألة، ونعود بعد ذلك إىل تتبع كلامت الفقهـاء الـذين 
ّجاءت هذه املسألة يف أبحاثهم؛ لنعرف من هو الفقيـه الـذي حتملـت كلامتـه 

ّوما هو السياق الذي أثريت فيه، وما هي األدلـة  عنونة هذا العنوان، ّيةمسؤول ُ
 .التي ساقوها إلثبات دعواهم

ّ أصل املسألة فقد أوضحها املحقق العراقي بطرح تساؤل أسايس عـن ّأما
 من جهـة مملحض إنكاره، أ :ّملية احلكم عىل منكر الرضوري بالكفر، فهل هو

 لـو كـان منـشأ فـياموثمرة هذا اخلالف تظهر  ؟’ّ النبي استتباعه لتكذيب
 أو اشـتباه األمـر ’ّ النبـي  بعدم صدور ما أنكره عنهاعتقادّإنكار املكلف 

ب عليـه آثـاره بمحـض ّويرت، ّاألولً، فسوف حيكم عليه بالكفر بناء عىل عليه
 .الثاين حيث ال حيكم عليه بالكفرالفرض  بخالف ،إنكاره

م يف كفـر منكـر اهر إطالق كلامهتـظ: ر بأنّوعاد يف هناية هذا العرض ليقر
ّالنّظـر الـدقيق فيهـا يقتـىض ، ولكـن ّاألول الوجـه ن كان يقتيضإالرضوري و
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 .)١(...خالفه

ــا ــاء فّأم ــامت الفقه ــسألة يف كل ــد امل ــوان ّالب ــات إىل أن عن ــن االلتف  م
ّمل ينص عليه هبذه املفردة يف لسان الروايات؛ ) منكر الرضوري(و) الرضوري(

ّنتوقف لعرضها الحقا، وربـام يكـون املحقـق ّبل استله الفقهاء من روايات س ً ّ
َصاحب الرشائع أول من عنون هذه املـسألة يف آثـاره الفقه  هبـذا العنـوان، ّيـةَّ

 .ّوتاله يف هذا السياق جل الفقهاء الذين حلقوه
ّقال املحقق احليل يف ضابط الكافر  ، من خرج عن اإلسالمُّوضابطه كل> :ّ

 .)٢(<دين رضورة كاخلوارج والغالةأو من انتحله وجحد ما يعلم من ال
 مظهـر للـشهادتني مـا مل ِّولفظ اإلسالم يطلق عـىل كـل>: وقال يف املعترب
  القـادحون يف عـيل: علم من الدين رضورة، فخرج من هذهُيعتقد خالف ما ي

، ّية، كاخلوارج، ومن غال فيه، أو يف غـريه، كالبـرص^ ّاألئمة، أو أحد ×
 .)٣(<...ّية، واخلطابّيةوالسباب

ّألنـه ر؛ حكم النّاصب حكم الكاف> : احليل يف منتهى املطلبّعالمةوقال ال
ّعلم من الدين ثبوته بالرضورةُينكر ما ي ّ>)٤(. 

ًوقال يف التحرير معرفا الكافر ّوهو كل من جحد مـا يعلـم ثبوتـه مـن >: ّ
ّالدين رضورة، سواء كانوا حربيني أو أهل كتاب أو مرتـدين  كـذا الناصـب وّ

 .)٥(<اخلوارج وةالغالو
هنايـة >: ر صـاحب مفتـاح الكرامـة ـ جـاء يفّومثل هذا الكالم ـ كام يقر

                                                             
 .١٩٠، ص٣ج:  األفكارهناية: الحظ) ١(
 .٤٥، ص١ج: ّق احليلّاملحق رشائع اإلسالم يف معرفة احلالل واحلرام،) ٢(
 .٣٤٤ـ٣٤٣ ص،٢ج: ّاحللی نجم الدين ، رشح املخترصیاملعترب ف) ٣(
 .٢٢٤، ص٣ج: ّ احليلّالعالمة، منتهى املطلب يف حتقيق املذهب) ٤(
 .١٥٨، ١ج: ّ احليلّلعالمةا، ّيةحترير األحكام الرشعية عىل مذهب اإلمام) ٥(
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والروض والروضة واحلاشـية  البيانوإلرشاد والذكرى والتذكرة اوم حكااإل

 والتذكرة والروض اإلمجاع عىل ذلـك حكامهناية األبل ظاهر ،  وغريهاّيةامليس
 .)١(<بخصوصه

ُ معرفة األقوال واألدلة التي طرحت يف هذا ويف هذا السياق ـ ونحن نريد ّ
ّاملوضوع ـ علينا بداية أن نفـرس املـراد مـن  الـذي دارت حولـه ) الـرضوري(ً

ّاألبحاث؛ لتتضح طبيعة هذا املوضوع، وبالتـايل نـنقح كيف  ثبـوت احلكـم ّيـةّ
 .املناسب له

 :للرضوري يف اللغة استخدامات ثالثة
لقـرس، ال عـىل اقهـر وطريـق ال فقد يطلـق ويـراد منـه مـا يكـون عـىل •

 .ّ، كام يف الشجر إذا حترك من قبل الريح الشديدةاالختيار
 الغـذاء بـه، كـام يف ّإالاحليـاة والوجـود   تكـونمـا ال وقد يطلـق عـىل •

 . لإلنسان يف حفظ البدنالرضوري
: نحـو أن يقـالً ويطلق ثالثة عىل مـا ال يمكـن أن يكـون عـىل خالفـه، •

 .)٢(ورة حصوله يف مكانني يف حالة واحدة بالرضّاجلسم الواحد ال يصح
وقد جاء الرضوري يف كلامت الفقهاء يف سياق املعنى األخري، وهو الذي 
يرادف البدهيي والقطعي واليقيني باالصطالح املنطقي مع اختالف يف طبيعـة 

 .اخلصائص والرشوط التي يطرحها املناطقة للرضوري باصطالحهم
ّ ـ كام يعرفها الفقيه اهلمـداين ـ عبـارة عـن ّيةوروعىل هذا فاألحكام الرض

 ^ ّاألئمة أو ’ّ النبي  بأن كان صدورها من،األحكام التي قياساهتا معها
ّ يف اإلذعـان بتحققهـا مـن غـري ً بحيث يكون االعرتاف بصدقهم كافيا؛ًبدهييا

                                                             
  .٣٧، ص٢ج:  العاميل،مفتاح الكرامة) ١(
 .٥٠٣ص: مفردات القرآن الكريم: الحظ) ٢(
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ّاحتياجها إىل توسيط مقدمة خارجية من إمجاع ونحوه ّ)١(. 

ّكل من ًذلك؛ واصفا الرضوري باليشء الذي يعرفه بل ذهب إىل أكثر من 
ّ عمن تدين ً فضال،قارب املسلمني ّبدينهم، ويف هذا الضوء نص عىل أن مسألة ّ
 من شـبهة جمامعـة بدعوى نشوء ذلك  ـ التي هي عمود الدينإنكار الصالة ـ

ّلالعرتاف بحقية الرشيعة وصـدق ّجمـرد ( ، يف مجيـع مـا جـاء بـه’ّ النبـي ّ
إن معنى رضوري الدين مـا ...  مصداق يف اخلارجاّ يكاد يتحقق هل ال)ّيةفرض

ّيكون دليله واضحا عند علامء اإلسالم بحيث ال يـصح االخـتالف فيـه بعـد  ً
 .)٢(ّتصوره

عـىل مـا سـمعناه مـن  ـ ّن رضوري الدينإ>: وقال املحدث االسرتابادي
ّحمققي مشاخينا قدس اهللا رسهم ّ ّ هـو الـذي علـامء ملتنـا وعلـ ـّ ّامء غـري ملتنـا ّ

ّيعرفون أنه مما جاء به نبينا ّ  .)٣(<ّ كالصالة والزكاة والصوم واحلج’ ّ
ّويف هناية هذا اإليضاح ال بأس أن نتعرض إىل عبارات بعض الفقهاء التي 
وصفت بعض األمور برضوري الدين؛ لنالحظ طبيعة هذا املفهوم من خالل 

 .ّيةبعض تطبيقاته الفقه
ِحكم الوطء يف دبر املرأة، فاملشهور وجوب الغسل >: قال يف مفتاح الكرامة

وقـد  ...املفاتيح وكشف اللثام واحلدائق فيه عىل الفاعل كام يف  بغيبوبة احلشفة
ّيظهر من السيد أنه من رضوري الدين، بل ربام كان رصحيه ّ>)٤(. 

ــال  ــسيدق ــائيّال ــيل الطباطب ــد رصح >:  ع ــر وق ــب واخلنزي ــا الكل ّومنه
                                                             

 .١٤ـ١٣، ص٨ج: مصباح الفقيه، اهلمداين:  الحظ)١(
 .٢٨٠، ص٧ج: مصباح الفقيه: الحظ) ٢(
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 .١٣ـ١١، ص٣ج: مفتاح الكرامة) ٤(
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 .)١(<ّهو رضوري الدين لب... بتحريمهام

ال شك يف حرمة البدعة يف الدين، وإدخال ما ليس من الـرشع >: قال النراقي
 .)٢(<ّ وامللةّهو رضوري الدينّفيه، وعليه إمجاع األمة، بل 

 الوفاق بـني املـسلمني، ّووجوب مسح اجلبهة منه حمل> :املستندقال فی و
 .)٣(<هو رضوري الدينبل 

 اللواط فهـو وطء الـذكران مـن اآلدمـي بإيقـاب اّأم>: وجاء يف اجلواهر
 عـام ً فـضال،وحرمته من رضوري الديناشتقاقه من فعل قوم لوط،  و،وغريه

 . )٤(<آله الطيبني الطاهرين ود املرسلنيّة سياملبني وسنّ  عليه يف الكتابّدل
ًوريا عنـد رضهل كون اليشء : نتساءل وبعد أن استعرضنا هذه الكلامت

ّد املرشع أم إن هذا الزم أعم؟  يعني رضورة ثبوته عنعامة املسلمني ّ 
ّال شك بأن الرضورة ليست دليال مستقال يف عرض األدلة األخرى، بـل  ً ً

ّا كاشفة عن ثبـوت الـيشء وقيـام األدلـة عليـه، ّأهنهي أكثر ما يقال يف حقها 
َوعليه فإذا ادعى مدع بأن احلكم الكـذائي الـذي ادعـي قيـام الـرضورة  ِ ُّ ّّ ٍ عـىل َّ

ٍثبوته خال من املدرك الصحيح، وأن هذه الرضورة التي قامت عليه منـشؤها 
ّأمور أخرى ال يسوغ االستناد إليها، وبعبارة أخرى هـذه الـرضورة معلومـة : ُ

ّاملدرك، ومدركها عند الفحص والتنقيب قـارص عـن إثبـات مـدعاها، فهـل 
 ًيكون هذا الشخص كافرا؟

والتي محلـت  ـ ها يف األسطر السابقةربام تكون النصوص التي نقلنا بعض
خري شاهد عـىل مـا نقـول، بـل قـد  ـ ةّنظريّادعاء الرضورة لبعض األحكام ال
                                                             

 .٦٢٦ص:  جماهد الطباطبائي احلائريّحممد ّالسيد، املناهل) ١(
 .٣١٩ص:  النراقي،امّعوائد األي) ٢(
 .٤٣٧، ص٣ج: مستند الشيعة يف أحكام الرشيعة، النراقي) ٣(
 .٣٧٤، ص٤١ ج: جواهر الكالم) ٤(
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تكون عبارة الوحيد البهبهاين يف حاشية الوايف أوضح دليل عـىل هـذا األمـر؛ 
ّفقد نص يف التعليق عىل ما يراه الفيض الكاشاين من عـدم تنجـيس املتـنجس 

ًذلك خالف إمجاع املسلمني، بـل ورضوري الـدين أيـضا؛ بأن احلكم ب: ًقائال
 عـن غـريهم، ً فضال، واألطفال والنساءّ يف أذهان العوامّفإن هذا احلكم راكز

 ،ولذا لو بال أحد يف ظرف ال يكتفون بنشف البول ألكل املائعات ورشهبا فيه
 .)١(!!ّإىل غري ذلك من األحكام الرضورية عندهم

 يف أذهان العوام واألطفال والنـساء ال يعنـي ّوال شك بأن وضوح احلكم
ًرضورة صحة مدركه الذي استند إليه، بل قد يكون هـذا الوضـوح آتيـا مـن  ّ

ّعنارص ال يسوغ االستناد إليها يف عمل  االستنباط، وهذا األمر هو الذي أجلا ّيةُ
ًالفقيه اهلمداين إىل التأمل يف تعليق الوحيد البهبهـاين املتقـدم قـائال ّ ا أريـد إذ: ّ

 بذلك  الفيض الكاشاين فرميّإالّبالرضورة غري معناها الذي تقدم فله وجه، و
ّغفلة مـن الرامـي، فـإن رضوريـات الـرشع يف هـذه األعـصار منحـرصة يف  ّ
ّاألحكام الكثرية الدوران يف كلامت الـشارع مـن الكتـاب والـسنّة القطعيـة، 

ّكالصالة والصوم والزكاة ونحوهـا ممـا ال ختتفـي رشعي تهـا عـىل مـن راجـع ّ
ّ وأما ما عداها من األحكام وإن كانت ،الكلامت املعلومة الصدور من الشارع

ّ أو رضورية لدى املترشّيةإمجاع عة يف هذه األعصار بأن عرفها مجيعهم بحيـث ّ
 ، كذلك مل حيتملوا خالفها، فإثبات صدورها من الشارع ولو بعد تسليم كوهنا

ّحيتاج إىل مقدمات نظرية، كقا ّعدة اللطـف، أو استكـشاف رأي الـرئيس مـن ّ
ًاجتامع املرؤوسني، أو قضاء العادة بوصول احلكم إليهم يدا بيد، إىل غري ذلك 

ًمن املقدمات التي غايتها بعد اإلذعان هبا صريورة احلكم بواسطتها قطعيا  ّ)٢(. 
ّولعل ما يزيد كالم الفقيه اهلمداين ـ يف تفسري معنى الرضوري ـ شواهد، 
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ُقرره احلكيم السبزواري يف تفسري رضوري الدين بالـيشء الـذي ال حيتـاج ما  َّ

اتـه ككـون صـالة الظهـر أربـع ّنظرية األربعة كام يف ّفيه إىل استنباط من األدل
ّكـسب، فالتـصديق يـل وّركعات، فهو كرضوري العقل حيث ال حيتاج إىل دل

ّلرضوريات الدين من أركان اإليامن، وإنكار يش اط الكفر إذا مل يكن ء منها من ّ
  .)١(لشبهة

ً أيـضا كـام ّيـة ـ والعقدّية أن الرضورات الفقه:كان فالصحيح هوام وكيف
 ختتلـف بـاختالف الزمـان واملكـان، فـام ّيةًسنوضح ذلك الحقا ـ قضايا نسب

ًا يف زمان آخـر ّنظريًيكون رضوريا ال كالم يف ثبوته أو نفيه يف زمان، قد يكون 
 .ّه أو نفيه إىل حد الرضورة وعدم إمكان اخلالف فيه إثباتّقضيةمل تصل 
ُ التـي تطـرح وتتـداول ّيـةأن الكثري من األحكام الفقه: ّتضحّا تقدم يّومم

 هي أحكام وصلت إىل مرحلـة الوضـوح والتـسليم ّيةاليوم يف الرسائل العمل
 ًبمعنى من املعاين بناء عىل الرؤية املشهورة، ولن تقترص هذه املسألة عىل نفـس

 قد يالحظ املتـابع حتلـيالت ، نعم.ًاألحكام والفتاوى، بل إىل مستندها أحيانا
َّمعينة ربام تغري من صـياغة املـستند، إال  ّ ا ال تعـدو مقـام البحـث دون أن ّأهنـّ

 لألعـالم ّيـةالعمل  مراجعـة بـسيطة إىل الرسـائلّتنعكس عىل الفتوى، ولعـل
ها هبذه الدرجة مـن الوضـوح املعارصين كفيلة ببيان هذا األمر، ومع احتفاظ

ّفقد يقال بعدم احلاجة للتقليد فيهـا؛ وذلـك ألن األعـالم قـرروا يف بـدايات 
 .ن الرضوريات ال جيب التقليد فيهاأ: ّيةرسائلهم العمل
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ّ احلديث يف معنى الرضوري لغة واصطالحا يتجـه الكـالم ّتضحبعد أن ا ً ً

: ألقـوال يف احلكـم الفقهـي ملنكـره، ونعنـي بـاحلكم الفقهـيإىل استعراض ا
ّاألحكام املرتتبـة عـىل هـذا العنـوان، مـن الطهـارة والنجاسـة وحفـظ املـال 

 .ُأو تنفى عنه وما إىل ذلك من األحكام التي تثبت للمسلم... والعرض
ّوقد قرروا يف حترير حمل النزاع ما ييل يؤدي ) أ(إذا كان إنكار الرضوري : ّ

فـال إشـكال يف كفـر ) التوحيـد والرسـالة (= والثاين ّاألول إنكار الركنني إىل
ًاملنكر له؛ ال لكونه ـ أعني هذا الرضوري ـ سببا مـستقال يف الكفـر، بـل أل ً  ّنـهِ

لكن لو . ّيؤول يف النهاية إىل إنكار أحد تلك األركان التي تقدم احلديث حوهلا
ّار األصلني املتقدمني، فهـل يكـون ّال يؤدي إنكاره إىل إنك) أ(كان الرضوري 

 هذا اإلنكار مدعاة ـ بنحو استقاليل ـ لوصف صاحبه بالكفر أم ال؟
 التـي ّدلـةيف إجابة التساؤل أعاله طرحت أقوال ثالثة سنشري إليها، ولأل

 .سيقت للربهنة عليها
 

ً الـرضوري يعـد سـببا مـستقال ذهب أصحاب هذا القـول إىل أن إنكـار ً ُّ
ّللكفر، ويمكن إقامة عدة أدلة عىل هذا القول ّ: 

  اإل اع: ّاألولا  ل 
 <التـذكرة> و<هنايـة اإلحكـام>ّنص صاحب مفتاح الكرامة عىل أن ظاهر 
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ّ، وأكـد هـذا املعنـى صـاحب )١( اإلمجاع عىل كفر منكر الرضوري<الروض>و

 .يناجلواهر وتابعه عىل ذلك بعض املعارص
ّقال صاحب اجلواهر يف معرض رشحه لضابط الكافر عند املحقق احليل ّ :

 بـل وبالثـاين ، إمجاعي أو رضوريّاألولق الكفر بّ، بل حتقًال أجد فيه خالفا>
 .)٢(< الكفر الستلزامه إنكار الدينّية عىل أن سببً بناء؛ًأيضا

هر مجاعـة بل ظـا  ـ يف اجلملة ـبال خالف ظاهر فيه>: وقال يف املستمسك
من األعيان كونه من املسلامت، وظاهر مفتاح الكرامة حكاية اإلمجاع عليـه يف 

 .)٣(<رينّكثري من كتب القدماء واملتأخ
   مات األصحاب: ا  ل ا ا 

ًاستند بعض أنصار هذا القول إىل ظاهر كلامت األصحاب ليجعلها دليال 
ّعىل أن إنكار الرضوري سبب مـستقل يف الكفـر، ال ٌ  احلكـم بكفـره عائـد ّ أنّ

ّإلنكـار أحـد الـركنني املتقـدمني، وهـذا مـا قـرره صـاحب مفتـاح الكرامــة  ّ
وصاحب اجلواهر وكاشف الغطاء والشيخ األنصاري، وذكروا إلثبات هـذه 

 :الدعوى جمموعة شواهد منها
ّعندما عرف الفقهاء الكافر نصوا عـىل . ١  مـن خـرج عـن اإلسـالم ّأنـهّ

ُين رضورة، وعطـف عنـوان منكـر الـرضوري عـىل ُوجحد ما يعلم من الـد ْ
 .ّعنوان اخلارج عن اإلسالم يدلل عىل املغايرة بينهام

ّ عدم اإليامن بالسببية املستقلة إلنكار الـرضوري يفـيض إىل تفريـغ ّإن. ٢
ًهذا القيد من حمتواه، وجيعله قيدا زائدا يف الكالم؛ إذ لو كان مـرادهم منـه مـا  ً
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ٌة مل يعد هناك فرق بـني إنكـار الـرضوري وغـريه مـن يرجع إىل إنكار الرسال

 .األمور
ّيتفق اجلميع عىل كفر اخلوارج والنواصب، وهذا ال ينسجم مع حرص . ٣

ِ الكفر يف إنكار تلك األركان؛ لوضوح أن هذه الفـرق ال تظهـر اإليـامن ّيةسبب
هذا ، و^ ّبالتوحيد والرسالة فقط، بل تتقرب إىل اهللا تعاىل بعداء أهل البيت

 .ّ إنكار الرضوري املستقلة للكفرّيةيكشف عن سبب
ٌ املتقدمة جمال واسعّدلةوللمناقشة يف األ ٌ:  

 :ّ فغري تام؛ وذلك: اإلمجاعّأما
ًأوال  يقال ّحتىّ ألن الفقهاء املتقدمني مل يعرضوا هلذه املسألة ـ كام أرشنا ـ :ّ
 .بإمجاعهم
، والتـي سـيأيت حتقيـق  مدركيته الواضحة املعتمدة عىل النـصوص:ًوثانيا
 .احلال فيها
ً التي ساقوها يف املقام فمناقشة أيضا: الشواهدّأما ٌ. 
 فصحيح أننا نحتاج إىل املغايرة لتصحيح العطف، لكن املغايرة :ّاألول ّأما

ّ غري مطلوبة، بل إن أدنى مغايرة بني املعطوف واملعطوف عليه تـصحح ّيةالكل
مـن خـرج : ( القبيل؛ فمرادنا من تعبـري العطف، وما نحن فيه من هذاّيةعمل

ّيف تعريف الكافر، الفرد الذي خـرج عـن اإلسـالم بنحـو كـيل ) عن اإلسالم
ّ منكر الرضوري فهو كافر ال بمعنى تدينه بدين آخر غري ّأماّوتدين بدين آخر، 

 بإنكاره هلذا الرضوري خرج عن اإلسالم، وال يمكن ّأنهاإلسالم، بل بمعنى 
ًندما نعد املسلمني، وهـذا املقـدار مـن التغـاير يعـد مـسوغا وصفه باملسلم ع ّ ّ ُّ

 . العطف املذكورةّيةلعمل
ّ فإن علـة عـدم تقييـد الفقهـاء اإلنكـار بـالعلم، لوجـود قيـد : الثاينّأما
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 يعني ّإسالميّ؛ وذلك ألن نشوء وترعرع أي فرد يف كنف جمتمع )الرضوري(

وما شـابه  ...ّة والصوم واحلج، نظري الصالّيةمعرفته بأحكام اإلسالم األساس
ُ هـذه األحكـام يغنـي عـن ّيـةّذلك من أحكام، وال شك بأن افرتاض رضور

 ! فام هو وجه رضوريتها؟ّإالتقييدها بقيد العلم، و
يف ) اخلوارج والنواصب (= فإن جمرد ورود هذين العنوانني : الثالثّوأما

ّكلامت األعالم ال يعد دليال عىل ثبوت املدعى، و ًّ ّ من الـذهاب إىل العلـة ّبدالُ
التي حدت باألعالم إىل احلكم عىل اخلوارج والنواصـب بـالكفر، ومـن هنـا 

إن حكم األصحاب بنجاسة وكفر اخلوارج والنواصب ليس إلنكارمها : يقال
، ّيـة؛ إذ الزم ذلك احلكم بكفر مجيع الفرق غـري اإلمام^ إمامة أهل البيت

 .رى أفضت إىل هذا احلكمّمع أن األمر ليس كذلك، بل لعلة أخ
ّوأما نجاسة اخلوارج والنواصـب فنمنـع كوهنـا >: قال الشيخ األنصاري

ّملجرد اإلنكار للرضوري، فلعله لعنواهنام اخلا ّص، بل ال يستفاد مـن األخبـار ّ
 اهللا صـلوات ّاألئمـة، فيكون والية األمري وى ذلك، كام يف اليهود والنصارّإال

ٍالة يف كفر منكرهـا، مـن غـري فـرق بـني القـارص ّعليهم بمعنى حمبتهم كالرس
 .)١(<ّواملقرص

ومنه يظهر بأن األصحاب ال حيكمون عىل اخلـوارج والنواصـب بـالكفر 
 إنكـار الـرضوري املـستقلة؛ بـل ّيةلكوهنم ينكرون الرضوري كي يقال بـسبب

 .يف هذا املجالّ خاصة ّدلةأل
ّيتجه احلديث حينئـذ إىل ّ والشواهد املتقدمة ّدلة بطالن األّتضحوبعد أن ا

ًالدليل الثالث، وهي النصوص اخلاصة التـي يمكـن أن تكـون مـستندا هلـذه 
 .الدعوى

                                                             
 .١٤١، ص٥ج: كتاب الطهارة، األنصاري) ١(



 ١١٥ .............................................................ريالرضو منكر
  ا روايات ا اصة: ا  ل ا الث

ُتعد الروايات التي يستند إليها يف إثبات دعوى كفر منكر الرضوري مـن  ّ
نقتـرص  التي تقام عىل ذلك، والتي يمكن تقسيمها إىل طوائف، وسّدلةّأهم األ

ٍعىل ذكر رواية واحدة لكل طائفة منها، ونتناوهلا بالنقد والتحليل ٍ. 
  ًما  ل عنوان أد  ما ي ون به العبد    : الطائفة األو 

ْعن *  ْعيل بن إبراهيم، عـنَ ْ َْ ََ َِ ِ ّ ٍبـن عيـسى، عـن يـونس، عـن بريـد ّ حممـد ِ ِْ ُ ْ َ ُ ْ َْ َٰ َُ ِ
ِّالعجيل ِ ِْ ٍعن أيب جعفر: ْ َ ْ َ ِْ َ َ، قال× َ ًسأ ه  ن أد  ما ي ـون العبـد بـه  ـ  ،  :َ

ِ
ْ ُْ ُِ ِ َ َ َْ ُ ُ َُ ٰ ْ َ َْ ُ ْ َ

َقال َ  قال:َ َ ِمن قال  ِلنواة: َ َ  َ َ ْ ِإ ها حصاة، و ِلحصاة :َ َ َ َ َْ َ ٌ َ ِإ ها نواة  م دان به: ِ  ِ َ َ  ُ ٌ َ َ  َ ِ)١( . 
إشـارة إىل ) النـواة واحلـصاة(ّفقـد عـربت الروايـة بــ:  داللة الروايةّأما
ّهام ووضوحها، وبعد كـل هـذا الوضـوح فمـن يـصف النـواة  ماهيتّيةمعلوم

بأن يصبح هـذا األمـر دينـه الـذي  ـ ّ يتدين بذلكّباحلصاة واحلصاة بالنواة ثم
ًفهو مرشك، فإذا كان الفرد الذي يتصف هبذا العمل الساذج مرشكا  ـ يدين به ّ

 وغريمها من الرضوريات؟... ّفام بالك بمن ينكر الصالة والصوم واحلج
فقد وصف أكثـر األعـالم هـذه الروايـة بالـصحيحة، :  سند الروايةّماوأ

 :ُولكن يمكن أن تطرح مشكلتان يف سندها
 اإلرسال فيها؛ فإن روايـة يـونس بـن عبـد الـرمحن املـذكور يف ّامليةاحت. ١

الرواية عن بريد العجيل غري معهودة، فقد جاء يف الكيش والتهذيب رواية يونس 
ً بن أذينة عن بريد، وجاء يف الكايف ويف التهذيب أيضا بن عبد الرمحن عن عمر ُ

 ًرواية يونس عن حييى احللبي عن بريد، وجاء يف الكيش أيضا رواية يونس بن
 .)٢(يعقوب عن بريد، ومن هنا فاحتامل اإلرسال يف هذه الرواية وارد

                                                             
 .١٦٣: ، ص٤ج:  الكليني،الكايف) ١(
 .٢٩٠ص: رجال الكيش: الحظ) ٢(
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بـن عيـسى بـن سـعد ّ حممـد بن عيسى الوارد فيها بـنيّ حممد اشرتاك. ٢

 ).املجهول(د بن عيسى بن عبيد ّموحم) الثقة(
بـام احتملـه الـبعض مـن أن يكـون : ّويمكن التغلب عىل املشكلة األوىل

الصواب هو رواية يونس بن عبد الرمحن عن يونس بـن يعقـوب عـن بريـد، 
 .وهبذا يمكن تصحيح اإلرسال الواقع يف الرواية

فه النجـايش ـ بن عيسى بن عبيد ـ كام وصّ حممد فإن:  املشكلة الثانيةّوأما
جليل يف أصحابنا، ثقة، عني، كثري الرواية، حـسن التـصانيف، روى عـن أيب 

 .)١( مكاتبة ومشافهة× جعفر الثاين
 ما نقله أبو جعفر بن بابويه عن شيخه ابـن الوليـد مـن عـدم جـواز ّوأما

كـام ًفال نعرف وجها له بن عيسى ـ عن يونس ّ حممد االستناد إىل نقوالته ـ أعني
 .)٢(لك بعض أساتذتنا، والصحيح وثاقتهر ذّقر

ّفإن الرواية املتقدمة جاءت يف كتاب معاين األخبار مـع : ّأضف إىل ما تقدم ّ
بن احلسن بـن أمحـد ّ حممد عن: ّنحو يسري من التغيري يف املفردات بإسناد تام هو

ّ حممـد بن عيـسى عـنّ حممد ّبن احلسن الصفار عن أمحد بنّ حممد بن الوليد عن
ّ، وبذلك نتخلص مـن ×ري عن أذينة عن بريد العجيل عن أيب عبد اهللا بن عم

 .)٣(اإلشكال الذي أفاده ابن الوليد
  ما  ل عنوان من جحد الفرائض فهو  فر: الطائفة ا انية

ٰبن حييىّ حممد * ْ َ ُ ِ، عن أمحد بن العطارْ ْ َْ َ ْ ْ، عـنبـن عيـسى األشـعريّ حممد ََ َ 
َبن إسامعيلّحممد  ِ َ ْ ِ ِ ْ، عنع بن بزيْ ِبن الفـضيلّ حممد َ ْ َْ ُ ْ ِ، عـن أيب  األزدي الـصرييفِ َ ْ َ

                                                             
 .٣٣٣ص: رجال النجايش:  الحظ)١(
 .١٢٦ـ١١٦ج: معجم رجال احلديث، اخلوئي: الحظ) ٢(
 .٣٩٣: الصدوق معاين األخبار،: الحظ) ٣(



 ١١٧ .............................................................الرضوري منكر
ِّالصباح الكنَاين ِ ِ ْ ِ َّ ٍعن أيب جعفر: َّ َ ْ َ ِْ َ َ، قال× َ َ يل ألم  ا مؤمن : َ ِ ِ ِ ِْ ُ ِ

َ
ِ َمـن شـهد : × َ ِ

َ ْ َ

َأن ال ْ َ
ِإ  إال اهللا، وأن  مدا رسول اهللا   ُ ُُ َ ً  َ  َ َ َُ  

ِ ِ
ً،  ن  ؤمنا’ٰ ِ ْ ُ َ  ؟َ
ْفأي: َالَق َ ُن فرائض اهللاِ؟َ ِ َ َ َ 

َقال ُوسمعته  قول: َ ُ َ ُ ُ ْ ِ َ ِ  ن  : َ َ
َ ُ  قول× َ ُ ِ و  ن اإليمان  ما،  م  ـ ل  يـه : َ ِ ْ

ِ
ْ َ ْ َْ ًَ َ َ ُ َ ِ

ْ َ َ

ٌصوم وال صالة وال حالل وال حرام َ َ َ ٌ ََ َ َ ََ َ ٌَ َ ٌَ ْ. 
َقال ٍوقلت أليب جعفر: َ َ ُْ َ َِ َ ِ ُ دنا قوما يقولون: × ْ َإن عنْ ُ ً َ َُّ َ ْ َ َ ِ َإذا شـ: ِ َ َهد أن الِ ْ َ َ َإلـه  ِ ٰ ِ

ًإال اُهللا، وأن حممدا ََّّ َ ُ َ َ َّ ُ رسول اهللاِ ِ ُ ٌ، فهو مؤمن’َ َ ُِ ْ ُ َ. 
َقال ًفلم ي  ون ا دود؟ و ِم  قطع أيديهم؟ وما خلق اهللا عز وجل خلقـا : َ ْ َ َ َ ََ َ َ َ ََ ُ َْ ََ َِ ِ ِْ َُ ُ ُْ َ َُ ْ ُ َُ ْ

َ أ رم   اهللا عز وجل من ا مؤمن؛ ألن
ِ ِِ ِ ِْ ُ َ  َ َ ََ َ َ َ ْ َ

َ ا مالئ ة خدام ا مؤمن ، وأن جوار َ ِ  َ َ َ ِ ِ ِْ ُ ُ  ُ َ َ َ ِ اهللا  َ
َ ِلمؤمن ، وأن ا نة  ِلمؤمن ، وأن ا ور الع   ِلمؤمن  َ َ َِ ِ ِِ ِ ِْ ْ ُْ ُ ُْ ْ ْ ْ

ِ َ ُ ْ ْ  َ ََ ََ  َ. 
َثم قال َ ً ما بال من جحد الفرائض  ن  فرا؟: َُّ َِ َ ََ َ َِ َ َ ْ َ َ َ َْ َ ُ)١(. 

 يف موضوع احلكم بـالكفر اجلحـد بالفريـضة، ُ فقد أخذ: داللة الروايةّأما
الكفـر؛ إذ ربطـت هـذه  هذا اجلحود يف حتقق موضـوع ّيةوهو يقتيض استقالل

 مـن االلتفـات إىل احتـواء الـنص ّالبدالرواية وصف الكفر بجحود الفرائض، و
بالكفر، الفرائض تفريق بني اإلنكار واجلحود، فوصفت جاحد أعاله عىل فقرة ال

 .ال املنكر هلا
ًة بالصحيحة أيـضا ّ فقد عرب األعالم عن هذه الرواي: سند الروايةّوأما

بن فضيل املشرتك بني الثقة وغري الثقة عندهم، ّ حممد  أن فيهاّإالكسابقتها، 
الـوارد بن الفضيل ّ حممد  أنّيةًوربام حاول البعض توثيقه استنادا إىل فرض

 ّالسيديل كام احتمل ذلك فضبن القاسم بن الّ حممد ويف سند هذه الرواية ه
؛ التفرييش يف كتابه نقد الرجال وتابعه عىل ذلك األردبييل يف جامع الـرواة

                                                             
 ٩٠ـ٨٩، ص٣ج: الكايف) ١(
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الصباح الكناين يف ترمجة إبراهيم بن نعيم العبدي ـ أي أبو التفرييش ذكر إذ 

ًن الـصدوق روى كثـريا عـن أيب الـصباح أبن الفـضيل، وّ حممد ـ روايته عن
ًضيل ومل يذكر يف مشيخته طريقا إىل ذلك، واقتـرص بن فّ حممد طّالكناين بتوس

 يف ّإالبن القاسم بن فـضيل، مـع عـدم روايتـه عنـه ّ حممد عىل ذكر طريقه إىل
ً ومن املستبعد جدا أن يفرد الشيخ الصدوق طريقا هلذين املوردين موردين، ً

فقط وهيمل الطريق الذي روى عنه الكثري، وهذا يكشف عـن أن الطريـق 
بـن القاسـم بـن ّ حممد  ذكره الصدوق يف املشيخة راجع إىلالصحيح الذي
 .الفضيل الثقة

د إىل ًلكنه عاد أخريا ليحتمل أن يكون عدم ذكر الصدوق طريقه ّـ حمم
ُ من عدم ذكره طرقه إىل العديـد &عليه  بن فضيل هو يف سياق ما تعارف

 بريـد ىّحتمن الرواة؛ إذ مل يذكر طريقه إىل أيب الصباح الكناين نفسه، بل و
ويونس بن عبد الرمحن ومجيل بن صالح ومحـران بـن أعـني وغـريهم مـن 

ً أن يكون غفلة أو خطأ أو ّإماّأجالء األصحاب، وهذا اإلغفال أو اإلمهال  ً
 .)١(ًأمرا آخر ال نعرفه
بن القاسم ّ حممد إن الشيخ الصدوق قد روى عنف :أفادهأضف إىل ما 

 يـذكر ً املـشيخة طريقـا إىل مـن ملًبن الفضيل أيضا، فال معنى ألن يفـرد يف
 .)٢(الطريق إليه
بن الفضيل الصرييف األزدي رجل معروف له كتاب، وله ّ حممد كام أن

بن القاسم ّ حممد ُروايات كثرية، فمن غري املحتمل أن يطلق اسمه ويراد منه
 .)٣(بن الفضيل دون قرينة تذكر؛ فإن ذلك خالف قانون املحاورة

                                                             
 .٩٤ـ٩٢، ١ج: نقد الرجال، التفرييش: الحظ) ١(
 . ٥٦٠، ص١٨٠، ص١٧٧، ص٢ج: الصدوقمن ال حيرضه الفقيه، : الحظ) ٢(
  .١٥٣، ص١٨ج: ل احلديثمعجم رجا: الحظ) ٣(



 ١١٩ .............................................................الرضوري منكر
مـا ّفرضـية التفريـيش املتقدمـة  مناقـشة يفنا تذتأسـابعـض وقد أفـاد 

واألزدي الضعيف، بن الفضيل مشرتك بني الضبي الثقة، ّ حممد إن: حاصله
بن القاسم بن فضيل الذي ّ حممد بن فضيل هوّ حممد نأدعوى ّجمرد فال يكفي 

؛ وذلـك  دون نصب قرينـة عـىل ذلـك×هو ثقة من أصحاب اإلمام الرضا 
 كثـرية، هام من أصحاب اإلمام الرضا وهلام روايـاتيّألن الضبي واألزدي كل

 .)١(!ُفال يمكن اجلزم بأن املراد به ما ذكر دون قرينة تقتضيه؟
  بن غزوانبن فضيلّ حممد ًن من املستبعد جدا أن يرويأ :ويرد عليه

ـ عن أيب الصباح  ×ـ والذي هو من أصحاب اإلمام الصادق  الضبي
بن ّ حممد ّ له، ومن هنا يرتجح أن يكونالكناين الذي هو من طبقته ومعارص

بن فضيل الصرييف ّ حممد الفضيل الراوي عن أيب الصباح الكناين هو
 .األزدي

رغم ذهابه يف املستند إىل عـدم ثبـوت  ـ +والغريب من أستاذنا اخلوئي 
ً التي طرحها التفرييش فضال عن الشواهد التي أقامها األردبييل ّيةأصل الفرض

أن يـذهب إىل وصـف هـذه الروايـة  ـ  عدم وثاقة هـذا الرجـلعليها وبالتايل
ً يمكن أن يكـون ذلـك اسـتنادا إىل وروده يف ، نعم.بالصحيحة كام يف التنقيح

أسناد كامل الزيارات كام الح ذلك من معجم رجال احلـديث، وقـد عرفـت 
، واختصاص التوثيق برجال ابـن &ُعدوله عن هذا املبنى يف أخريات حياته 

 .)٢(املبارشين فقطقولويه 
بن الفضيل الوارد يف هذه الروايـة هـو ّ حممد نأ النظر عن ّوبغض :ًأخريا

ـ واملنقول عن مجلـة مـن األزدي الصرييف أو الضبي فإن التضعيف املذكور له 
                                                             

 . ١٨٧، ص٢٢ج: آية اهللا الربوجردي: مستند العروة الوثقى، تقرير: الحظ) ١(
، املستند يف رشح العروة ٦١، ص٢ج: التنقيح يف رشح العروة الوثقى:  الحظ)٢(

 .١٨٧، ص٢٢ج: الوثقى
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، وهـذا املـدرك ال ّيـة املدركتمـلحم ـ ّعالمةالرجاليني كالشيخ وابن داوود وال

فربام يكون تـضعيفهم ؛ ايات هذا الرجلًيمكن أن يكون مستندا لتضعيف رو
ّعـد ُي ومقاماهتم، وهذا اللون من الراويـات ّاألئمةفضائل لسبب رواياته إياه ب

 والزندقـة، ويـسقط ّ يوصف راوهيا بـالغلوًفاصالً خطا ّيةيف تلك الفرتة الزمن
مجيع ما رواه عن االعتبار؛ أقول ذلك من خالل قراءة سـنخ الروايـات التـي 

ريق هذا الرواي ومتابعة مفادها ومـضموهنا، ومـن بـاب املثـال ُرويت عن ط
 :نشري إىل نامذج منها

ٍّعيلعن  .١ ِ ْ، عنَ ِبن عيسىّ حممد َ ِ َ، عن يونس ْ ُ ُْ ْ عن، َ َبن الفضيل، قالّ حممد َ َْ ُِ ْ َْ ِ :
َّسألته عن أفضل ما يتقرب به العباد إىل اهللاِ عز وجل؟ ْ َْ َ ُ َ ُ َ ْ َُّ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ َّ َ ََ َْ ُِ َ َ 

َقال َأفضل ما  تقرب به العباد إ  اهللا عز وجـل :َ َ  َ َ َ َ َِ َ
ِ ُ ِ ِ

ْ ْ
ِ ُ  َ َُ َ

ِ طاعـة اهللا وطاعـة رسـو ِ  ُ َ ُ َُ ََ ََ ِ  
ٍوطاعة أو  األ ر، قال أبو جعفر

َ ُْ َ َُ َ َ َ
ِ ِ

ْ َ ْ ُ َ ٌحبنا إيمان، و غضنا  فر: ×َ ْ ُ َ َُ ُْ ٌ َ ِ  ُ)١(. 
َعدة من أصحابنَا، عن أمحد بن حممد، ع. ٢ َ ُ َ ْ ٍَ ِ َِّ ِ ْ ْ َ ْ َْ ٌ ََّ ْن احلسني بن سعيد، عنَِ َْ ٍ ِ َ ْ َ ُِ ِِ ّ حممد ْ

ِبن ِ الفضيل ْ ْ َ ُ ِعن أيب احلسن : ْ َ َ ْ ِ َ ْ َيف قول اهللاِ تبارك وتعاىل ×  َ َ َْ ََ َ ِ َ َأم  سدون ا اس {:  ِ  َ ُ ُ ْ َ ْ َ

ِ ما آتاهم اهللا من فضله َ  ِ ْ َ ْ ِ ُ ُ  ؟}ُ
َ قال َ ن ا محسودون: َ ُ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ)٢(. 

ْبن حييىّ حممد .٣ َ ُ َ، عن أمح ْ ْ ََ ْد بن حممد، عنْ َْ َ ٍُ َّ ِ ْبن أيب عمري أو غريه، عنّ حممد َ ْ َْ ُِ ِ ٍْ ْ ََ َ َِ ِ 
ِبنّحممد  ِ الفضيل ْ ْ َ ُ َ، عن أيب محزة ْ َ ْ َ َِ َ ٍعن أيب جعفر  :ْ َ ْ َ ِْ َ َ، قال×َ ُقلـت لـه: َ َ ُْ ُجعلـت :  ُ ْ ِ ُ

ِفداك، إن الشيعة يسألونك عن تفسري هذه اآليـة ِ ِ ِ َِ ْ َ َْ ِ ِْ َ ََّ َ ََ َ ُ َ ْ ِّ َ ـم ي ـساء{: َ َ َ َ ون َ ِ عـن ا بـإ  ُ َ َ ِ
ِالعظيم ِ َ  ؟} ْ

َقال ْذ ِك إ  إن شئت أخ  هم، و ن شئت  م أخ هم: َ ْ ُْ ُْ ِْ ْ ُْ َ ُ ُْ ُ ِْ ِْ ْ
ِ َ َ

ِ ِ 
َ َ م» َ َ قال ُ َ ك  أخ ك «: َ ُ ِ ْ ُ  ِ

َبتفس ها َ
ِ ِ ْ

ِ. 
                                                             

 .٤٦١ ـ ٤٦٠، ص١ج: الكايف) ١(
 .٥١٠، ص١ج: الكايف) ٢(
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ُقلت ْ َعم يتساءلون{: ُ ُ َ ََّ َ َ؟ قال}َ َفقـال: َ َ ُِ    أمـ  ا مـؤمن  صـلوات ا: َ َ َ َ َ ِ ِ ِْ ُ ِ

َ
ِ ِهللا َ

َعليه،  ن أم  ا مؤمن  ِ ِ ِْ ُْ ُ َ َ َ ِ َ ُ قول × َ ُ َما   عز وجل آيـة ِ  أ ـ  مـ ، وال: َ َْ َ ِ ُِ َ َ َ ٌ َ َ َ  ِ َ   ِ ِ
ْمن ِ   بإ أ ظم م  ِ ُ َ ْ َ

ٍ
َ َ)١(. 
ُأمحد بن إدريس، عـن عمـران بـن موسـى. ٤ َ ِْ ْ ْ َ ْ ُ َْ ِ َ َ ِْ ِ ُ ٍ، عـن موسـى بـن جعفـر  َ َ ْ َ ْ ِْ َ ُ َ

َالبغدادي، عن ع َْ ِّ َِ َ ْ ْيل بن أسباط، عنْ َ َْ ٍ ِْ َ ِ ِبنّ حممد ِّ ِ الفضيل ْ ْ َ ُ ِّ، عن أيب محزة الثاميل ْ َِ ُّ َ َ ْ َ َِ َ ْعن : ْ َ
ِأيب عبد اهللاِ  ْ َ ِ َ، قال×َ ُسمعته يقول: َ ُ َ ُ ُْ ِ ُأ واح  ـو : َ ُ َ ْ ُعنـدنا، وعـصا  ـو  ×  َ َ ََ َ َ ْ ِ  

َعندنا، و ن ورثة ا  ي   ِ  
ُ َ َ َ َُ ْ َ َ َ ْ ِ)٢(. 

ض املـوجز لـنامذج مـن روايـات هـذا الرجـل ومن خالل هذا االستعرا
وبـذلك  ،ًطبيعي جـدا يف أفـق تلـك املرحلـةّوصف راوهيا بالغلو  بأن ّتضحي

 .ّتسقط رواياته عن االعتبار، فتدبر وانتبه
هـذا بن الفضيل الذي يـروي ّ حممد نأستند إىل دليل آخر لرتجيح ُيوربام 

 كبـار رجـاليي نأدليل بّالسنخ من الروايات هو األزدي الصرييف ال الضبي؛ 
ًا صـدوقا ثبتـا بـل مـن رجـال يـّقـوا الـضبي واعتـربوه إمامّاالجتاه اآلخر وث ً ً

، ّيةالصحيحني، ورووا عنه العديد من الروايات رغم إقرارهم بميولـه الـشيع
ّبل يسقطون رواياته بمجرد أن يروا منه زلة يف تـصورهم ومتبنّيـاهتم، فكيـف  ّ

ّكل هذا يوجـب االطمئنـان ! لون من الروايات؟ًإذا كان مغاليا ويروي هذا ال
 .ّهذه الروايات هو األزدي الصرييف ال الضبيبل اجلزم بأن راوي 

 اإلمـام الـصدوق احلـافظ ،ابن غزوان: قال الذهبي يف سري أعالم النبالء
، وكتـاب )الـدعاء(ف كتـاب  مـصنّ،أبو عبد الرمحن الضبي موالهم الكـويف

  .)٣( ذلكوغري) الصيام (، وكتاب)الزهد(
                                                             

 .٥١٤، ص١ج: املصدر السابق) ١(
 .٥٧٤، ص١ج: املصدر السابق) ٢(
 . ١٧٣، ص٩ج: سري أعالم النبالء، الذهبي) ٣(
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ّقال يف كتاب من تكلم فيه وهو موثـق أو صـالح للحـديثو : روى عنـه: ّ

. ..الثوري، وهو أكرب منه، وأمحد بن حنبل، وإسـحاق بـن راهويـه، والفـالس
 ًان ثقة ثبتا يف احلـديثك: ثقه ابن معني ويعقوب بن سفيان، وقال ابن املدينيوو
 :وقـال أبـو داود،  وابن شاهنيقه العجيل،ّيس به بأس، ووثل: وقال النسائي ...

ًكان شيعيا حمرتقا، ّمل أر فيه جرحا غري ما ذكر الـذهبي هنـا عـن أيب حـاتم، ومل  وً ِ َ ً
 قول ابن سعد، فلم ينقل عن أحد مـصداقه فـيام ّوأماأجده يف غري هذا املوضع، 

ّرأيت، بل مل أر فيه جرحا بغري التشي  مل يكـن ّأنـهع، سوى ما ذكرت، وروي عنه ً
ّ فيه، عليه آثار أهل السنة واجلامعة، يعظـم قـدر الـصحابة، ويـرتحًغاليا م عـىل ّ

 .)١( به اجلامعةّعثامن، احتج
َقال السلو ُ سألت الدارقطن:ُّميُّ بن فضيل بـن غـزوان، فقـال ّ حممد ّي عنّ

بلغني أن أبـاه رضبـه مـن  ،ً كان منحرفا عن عثامنّأنه ّإال، ًكان ثبتا يف احلديث
 .)٢(م عىل عثامن فلم يفعلّره ليرتحل الليل إىل آخّأو

بن فضيل بن غزوان ّ حممد :وقال األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة
 .)٣(ّثقة حمتج به يف الصحيحني
ّيف روضـة املتقـني يف ) (ّاألول(تقي املجلـيس ّ حممد ّولعل يف كالم الشيخ
 وسـوف ما يمكن أن يكون الفيصل يف هذا املقام،) رشح من ال حيرضه الفقيه

 :ننقله بطوله ملا فيه من فائدة جليلة وخطرية
بن الفضيل الـذي يـروي عـن ّ حممد علم أن إ:قال يف رشح مشيخة الفقيه

 لكن الظاهر من ،أيب الصباح الكناين واعتمد عليه املشايخ حمتمل للثقة ولغريه
 ولـه حـديث ّإال وليس يف باب من أبواب األصول والفـروع ،ةّأخباره الصح

                                                             
 .٤٦٥ص: ، الذهبيق أو صالح للحديثّمن تكلم فيه وهو موث) ١(
 . ٦١٥، ص٢ج: موسوعة أقوال أيب احلسن الدارقطني يف رجال احلديث وعلله) ٢(
 .٧٩٨، ص٧ج: باينسلسة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها، األل) ٣(
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 كان مـن مـشايخ ّأنه موافق ألخبار الفضالء األجالء، والظاهر ،تنصحيح امل

 وال يبعد ، هوّأنه فال يبعد أن يكون الثقة، بل الظاهر ،إجازة كتاب أيب الصباح
 ولكن ، الكليني وابن بابويه:أن جيعل أخباره صحيحة كام حكم به الصدوقان

 .الحهم الصطً موافقا، للقومً كالصحيح تبعاًخباره قوياإجعلنا 
ر منصف يف أخبار حريز بـن عبـد اهللا ومجيـل بـن دراج الثقتـني ّولو تفك

اهللا تعـاىل  الثانيـة وّية لكان حيكـم بأصـح، ويف أخباره وأخبار أمثاله،وأمثاهلام
 .يعلم

 ملا يرويه ّأنه والظاهر، ّرمى بالغلوُ ي:إنام قاله، وّمع أن الشيخ مل حيكم بغلو
 تملة عىل املعاين الدقيقة يف فـضائل أهـل البيـتما ال يفهمون من األخبار املش

 . كام رواه الكليني وابن بابويه يف كتبهام^
 :والذي خيطر ببايل أن الباعث للمشايخ أو بعضهم عىل جرح أمثال هؤالء

بات جيعلوهنـا ّ إذا رأوا معجزة مشتملة عىل اإلخبار باملغي)لعنهم اهللا(أن الغالة 
 وأمثال هذه األخبـار كثـرية، وكـذا مثـل ، اهللاّإال  ال يعلم الغيبّأنهة هلم بّحج
 ونحن وجه اهللا، بل األخبار الواردة يف ،ونحن باب اهللا، نحن جنب اهللا :قوهلم

جه كام قـال ّرؤية اهللا حممولة عىل ألسنتهم، عىل أن املراد برؤيته تعاىل رؤية حج
َإن الذين: تعاىل ِ َّ َّ َيبايعونك إنام يبايعون ِ ُ ٰ ُ ِٰ ُِ ُٰ َّ َِ وملا كان بعض األجالء ينقلـون ، ... اهللاََ

ة هلم فاضطروا إىل أن جيرحوا وينبـسوا ّجيعلها الغالة حج وأمثال هذه األخبار
ل ّإن أو: بعـضهمقـال ة علينا كـام ّخذها الغالة حجّإىل الضعف أمثاهلم لئال يت

 كـانوا ً وال ريب يف أن مجاعة أيضا،’ّ النبي درجة من الغلو نفي السهو عن
ف أوىل من اجلزم، وملا كـان دأب ّ فالتوق، وإهليتهم^ ّاألئمة ّيةدون ربوبيعتق

 فمـع ، لألصـول واألخبـار الـصحيحةًاألكثر العمل بـاخلرب إذا كـان موافقـا
 .)١(، انتهي أو أصالة لذلكً ينقلون أخبارهم تأييداً أحياناّجزمهم بالغلو

                                                             
 تقي بن مقصود عيل ّحممدّروضة املتقني يف رشح من ال حيرضه الفقيه، الشيخ ) ١(
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 روايـات ّاملبنـى عـىل صـحة صـدورّالعـام ّورغم مالحظتنا عىل توجهه 

ًالكتب األربعة عموما، بل وحتفظنا عـىل مـا أفـاده أخـريا مـن توجيـه لتربيـر  ّ ً
 أن ما أفاده يدعونا إلعادة النظر يف كثري ّإالتضعيف الرجاليني لبعض الرواة، 

 التي تستند إىل معتقد الراوي ومذهبـه، وقـد أرشنـا يف ّيةمن التقييامت الرجال
 هذا اخلصوص، وسنؤكد ذلـك يف األبحـاث األبحاث السابقة إىل ما نتبنّاه يف

 .الالحقة
بن فـضيل ّ حممد أن: مة هوّفالصحيح بعد مالحظة جمموع الشواهد املتقد

بـن فـضيل ّ حممـد الذي يروي عن أيب محزة الثاميل وأيب الـصباح الكنـاين هـو
ّالصرييف األزدي، والـذي ضـعفه بعـض الرجـاليني؛ الهتامـه بـالغلو، لكـن  ّّ

 .الصحيح وثاقته
  ا حاللّأنهما  ل عنوان من ارت ب كب ة وزعم : الطائفة ا ا ة

ْعيل بن إبراهيم، عن*  ْ ُ َْ ََ َِ ِ ُّ ٰبن عيسىّ حممد ِ ِ ِ َ، عـن يـونس بـن عبيـدْ ُ ُْ  بـن عبـد َ
َ، عن عبد اهللاِ بن سـنَان، قـالالرمحن َ ٍ ِ ِِ ْ ْ َْ ِسـألت أبـا عبـد اهللاِ: َ ْ ََ َُ ْ َ ِ عـن الرجـل × َ ُ َّ ِ َ

َيرتكب الكبرية ََ ِ َ ْ ُ َِ َ من الكبائر فيمـوت، هـل ْخيرجـه ذلـكْ ِ ِ ِٰ َُ ُ َ َ َِ ُِ ُْ َْ ُ ِمـن اإلسـالم؟  َ َ ْ ِ ْ َ ْوإن ِ ِ َ
َب، كان عذاعذِّ ََ َ َهكعذاب املرشكني، أم له مدة وانقطاع؟ب ٌ َ ُ ََ َِ ِْ ٌ َّ ُ َْ َُ َ ِْ ِ َ 

َفقال َ ٰمن ارت ب كب ة من الكبائر، فز م   ها حـالل، أخرجـه ذ ِـ: َ ُ َ ََ ْ َ ٌَ َ َ َ َ َ َ َ َ َ
ِ ِِ ِْ َ ًَ َ ِ َ َ ْ َك مـن َ ِ َ

َاإلسالم، وعذب أشد العذاب؛ و ن  ن مع فا  نه ذنب ومات عليها، أخرجه مـن  ٌِ ُ َُ ََ َ َ َْ َ َ ََ َ َْ َْ َ ََ ْ ََ   ً َ
ِ
َ َُ ْ ْ

ِ ِ
َ ْ  ُ ِ ِ

ْ

ِاإليمان، و م  رجه من اإلسالم، و ن عذابه أهون من عذاب األول ِ َ ْ
ِ

َ ََ َْ ِ َِ ََ ْ َُ ُ ُُ َ َ َِ َ ْ ِ ِ
ْ َْ ْ

ِ
ْ ْ َ َ)١(. 

ّية أعاله إطالق مـن جهـات عـدة؛ إذ ال يفـرق يف  يف الروا:داللة الرواية ُ ّ
 أو غـري ذلـك، ّيـةثبوت احلكم فيها بني أن تكون الكبرية التي ارتكبت رضور

                                                                                                                                               
 .٤٤٨ـ ٤٤٧، ص١٤ج: املجليس

 .٧٠٢ـ٧٠١، ص٣ج: الكايف) ١(
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ًوال بني أن يكون املرتكب هلا عاملا بكوهنا من الـدين أو ال يعلـم، وال بـني أن 

ًيكون املرتكب هلا جاهال قارصا أو مقرصا ًّ ً. 
 .منكر الرضوريومن هذه اجلهات نستكشف كفر 

 .ٌّفتام:  سند الروايةّأما
 

ّقبل أن ندخل يف مناقشة االستدالل بروايات الطوائف الـثالث املتقدمـة 
ّ املستقلة إلنكار الرضوري يف إثبات ّيةوهو الركن ـ ّاألولّإلثبات مدعى القول 

ًبداية التأسيس ألصل معريف يلقـي بظاللـه عـىل طبيعـة الفهـم علينا  ـ الكفر
 ّيةالسليم ليس لروايات هذه الطوائف فحسب، بل لكثري من النصوص القرآن

 .ّيةوالروائ
بـأن الـيشء إذا جـازت : ّهناك قاعدة تذكر يف علم أصول التفـسري تقـرر

 .تسميته جاز توصيفه بصفة هذا االسم، وال عكس
فيجوز ) قادر(أو ) عادل(ًضنا أنك أسميت فردا باسم فلو فر:  مفادهاّأما

ٍلك حينئذ توصيفه بصفتي العدل والقدرة، فتقول له يا عادل ويا قادر، فيكون 
ّلكـن هـذه القاعـدة ال تـنعكس، فـال تـصح . ّالتوصيف فرع صحة التـسمية

ّالتسمية جراء صحة التوصيف؛ إذ ال مالزمة بني هذين األمرين ّ)١(. 
 × َّ وصف القرآن الكريم نبـي اهللا عيـسى بـن مـريم لقد:إيضاح ذلك

ومـع ثبـوت ... ّبأوصاف متنوعة، كاخللق وإحياء األموات واإلخبار بالغيب
ّمجيع هذه اإلطالقات قرآنيا لكن هذا ال يسوغ تسميته ُ  بذلك، فال يمكـن × ً

وكذا األمر يف البارئ عندما نسب لنفـسه ... املحيي واملميت: أن يقال لعيسى
                                                             

، بل ّيةال يراد من التسمية يف هذه القاعدة ما هو متعارف عندنا يف األعالم الشخص) ١(
 .هو بحسب االستخدام القرآين
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ة واملكر والنسيان واملخادعة فهو ال يعني البتة جـواز تـسميته بـاملزارع الزراع

واملاكر واملنيس واملخادع؛ لوضوح اشتامل هذه الـصفات عـىل إهيـام الـنقص 
ّاملستبعد عن ساحة عزه وكامله جل شأنه ّ)١(. 

 والروائيـة ّيـة لنـا بـأن التوصـيفات القرآنّتضحويف ضوء القاعدة أعاله ي
ّتي يتلبس الفرد هبا ال تفيض رضورة النطباق تسميتها عليه، لبعض احلاالت ال

ّبل هو يتصف بذلك من غري صحة للتسم  .ّيةّ
وما نحن فيه من هذا القبيل؛ فإن جمموع األحكـام التـي جـاءت يف هـذه 

ّالنصوص قد رتبت عىل أساس التوصيف ال عىل أساس التسم ، فال يمكـن ّيةُ
 .رتبط هبذا املوضوعاالستناد إليها يف إثبات حكم فقهي م

ّمضافا إىل ما تقدم فإن االستعامالت القرآن ً أيضا ـ مل تقتـرص ّية ـ والروائّيةً
) الـرشك) (الكفـر) (اإليـامن) (اإلسـالم: (عىل استعامل معنى واحد ملفـاهيم

ّ، بل محلت هذه النصوص استعامالت متعددة هلذه املفاهيم دللـت )االرتداد(
ّكة ال متواطئـة، ومـن هنـا فـال يـسوغ لنـا بوضوح عىل كوهنا مفـاهيم مـشك

استكشاف الكفر واإلسالم باملعنى الفقهي بمجرد حلاظ تلك النصوص، بـل 
ًأوال(علينا حترير اإلطالق  ؛ فـإن )ًثانيـا(ّومـن ثـم حتديـد املـراد مـن معنـاه ) ّ

 تسميته بـذلك بنحـو ّيةاتصاف الفرد بمرتبة من مراتب الرشك ال يالزم إمكان
 .ّعام

،  للـرشك مراتـب وللمغفـرة مراتـبأناعلـم >: لويس يف تفسريهقال اآل
وكـذلك مراتـب ، )األخفـى( و)اخلفـي( و)اجلـيل( :فمراتب الـرشك ثـالث

 .املغفرة
ء مـن دون اهللا  يشد َعبـُن يأ وذلـك بـ، وهو للعوام)باألعيان( فالرشك اجليل

                                                             
 .٣١٧، ص٥ج: جممع البيان يف تفسري القرآن، الطربيس: ظ يف هذا الصددالح) ١(
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 ّية العبودإظهار وهو ، بالتوحيدّإالغفر ُ فال ي، والكواكب وغريهاكاألصنامتعاىل 

 .ّية بالرس والعالنًقاّ مصدّية الربوبإثبات يف
 ّيـة وذلـك شـوب العبود،ّ وهـو للخـواص)باألوصاف(والرشك اخلفي 

غفر ُ فال ي،وما سوى املوىل  العبادة كالدنيا واهلوى يفّية غري الربوبإىلبااللتفات 
 .  الواحد للواحد بالواحدإفراد ي وه،ّية بالوحدانّإال

 فال يغفـر ،ّيةواألنان وذلك رؤية األغيار لألخص،ى وهو والرشك األخف
  .)١(<... بالوحدةّإال

ذو مراتب خمتلفة ـ أي الرشك ـ  ّأنهمن املعلوم >: طباطبائي الّعالمةوقال ال
اذ ّد اإللـه واختـّ نظري الكفر واإليـامن، فـالقول بتعـد،بحسب الظهور واخلفاء

عليه أهل الكتـاب مـن الكفـر األصنام والشفعاء رشك ظاهر، وأخفى منه ما 
نحن أبناء : عزير ابن اهللا أو املسيح ابن اهللا، وقالوا: م قالواّأهنة ّ وخاص،ةّبالنبو

اؤه وهو رشك، وأخفى منه القول باستقالل األسباب والركون إليهـا ّاهللا وأحب
 وهـو الغفلـة عـن ، املخلصونّإال أن ينتهي إىل ما ال ينجو منه ىلوهو رشك، إ

 ساحته، فكل ذلك من الرشك، غري أن إطالق تَّلتفات إىل غري اهللا عزاهللا واال
 مـن ً به، كام أن من ترك من املؤمنني شيئاّيةالفعل غري إطالق الوصف والتسم

وكذا سائر الصفات املستعملة يف ... ًالفرائض فقد كفر به لكنه ال يسمى كافرا
كالفاسـقني والظـاملني القرآن كالصاحلني والقانتني والشاكرين واملتطهـرين، و

األفعال املشاركة هلا يف مادهتا، وهو ظـاهر فللتوصـيف  إىل غري ذلك ال تعادل
 .)٢(< حكم، وإلسناد الفعل حكم آخرّيةوالتسم

                                                             
 .٢١٩، ص٢ج: ، اآللويساملعاينروح ) ١(
والحظ يف . ، وما بني شارحتني إيضاح منّا٢٠٣، ص٢ ج: امليزان يف تفسري القرآن) ٢(

 وما بعدها، وتفسري ٣٠١، ص١ وما بعدها، ج٢٨٣، ص١ج: ًهذا الصدد أيضا
 .٢٥٣، ص٤ج:  اخلمينيّالسيدالقرآن الكريم، 



  رسائل فقهية................................................................. ١٢٨
 للروايــات التــي تــداولت مفهــوم الــرشك ّيــة بــأن قــراءة أول:ّفتحــصل

واستخدمته يف وصف بعض احلاالت والتعبري عنها أظهرت لنـا بوضـوح أن 
ّ املفهوم مشكك ال متواطئ؛ فإن هناك نوعا من الرشك ال خيرج من يتلبس هذا ُ ً ّ

ّ ـ يمنعـه مـن الرقـي إىل درجـات اإليـامن ّبه عن اإلسالم، لكنـه ـ دون شـك
ُومـا يـؤمن {: والتقوى؛ قال تعاىل يف وصف هـذا النـوع مـن الـرشك اخلفـي ِ ْ ُ َ َ

ِأ  هم باهللا  ِ ْ ُ ُ َ ْ َ
َ وهم    ونِ إال ُ

ِ
ْ ُ ْ ُ  .)١٠٦: يوسف( }َ

ّوبعد أن وضح احلديث يف األصل املعريف املتقـدم يتـضح حـال الطائفـة  ّ
ّاألوىل من الروايات املتقدمة؛ فإن إطالق وصف الرشك عىل املتصف باألمور  ّ
التي جاءت يف الرواية ال يـالزم صـحة إطـالق الـرشك الفقهـي عليـه؛ إذ إن 

ّ املذكورة يف حملها ـ ّيةهُالرشك الفقهي ـ الذي أنيطت به مجلة من األحكام الفق
 املؤمنـون بـاهللا ّحتـىهو الرشك اجليل الظاهر، ال الرشك اخلفي الـذي حيملـه 

سبحانه وتعاىل كام هو رصيح القرآن الكريم، فال داللـة ملثـل هـذه الروايـات 
 .ًعىل املطلوب إطالقا

 وهو غري مستلزم للكفر ،ّإن للرشك مراتب متعددة>: قال أستاذنا اخلوئي
 الريـاء ّ ألن؛وىلَبطريق أ يف عبادته يّ وإال لزم احلكم بكفر املرائ؛ مراتبهبجميع

ا نـواة أو ّإهنـ بل هو أعظم من أن يقـال للحـصاة ،رشك كام نطقت به األخبار
ّ ألن الرشك املوجب للكفر إنام هو خـصوص ؛ّبالعكس، مع أنا ال نقول بكفره

ء مـن األخبـار  ستدالل بـيش وعليه فال يمكن يف املقام اال،ّيةلوهاألالرشك يف 
 .)١(<نة للرشكّاملتضم

ّولعل ما ورد يف عيون األخبار يؤيد التفسري الذي طرحنـاه هلـذه الطائفـة  ّ
َإن أد  مـا  :ّ مع أيب حممود ما نصه× من الروايات؛ إذ جاء يف حديث اإلمام َ ْ َ  ِ

                                                             
 .٥٦، ص٣ج: التنقيح يف رشح العروة الوثقى) ١(
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َ رج به ا رجل من اإليمان أن  قول ُ َْ ْ َ

ِ َ ِ ِ
ْ َ ِ ُ ُ ُ ِ ُ ِ  ِلحصاة:َ َ َ ْ هذه نواة  م يدين بذ ِك و  أ  مـن ْ  ِ ِ

َ َ ْ َ َ ََ َ َ
ِ َ ِ ِ ُ ٌ َ

َخالفه َ ُ، والرواية واضحة الداللة يف أن ذلك خيرج الفاعـل مـن أدنـى مراتـب َ
 . )١(اإليامن ال الكفر

 :ً حال روايات الطائفة الثانية أيضا؛ وذلكّتضحكام ي
ًأوال رضوري، ّلكوهنا أعم من املدعى؛ حيـث إن املـدعى كفـر منكـر الـ :ّ

ّوروايات هذه الطائفة أثبتت كفـر منكـر الفـرائض أعـم مـن أن تكـون هـذه 
 . أم الّيةالفرائض رضور

ا مل تثبت كفر منكـر الفـرائض، ّأهن ّإال مع فرض اختصاصها ّحتى :ًوثانيا
ًبل أثبتت كفر جاحدها، واجلحود ـ كام سنوضح الحقا ـ إنكار احلق مع العلم  ّ

ــةالروايــات يف إثبــات ركن هلــذه ّيةبثبوتــه، فــال خــصوص  مــستقلة إلنكــار ّي
الرضوري يف ثبوت الكفر، بل يكـون مرجـع ذلـك إىل إنكـار أحـد الـركنني 

 .ّاملتقدمني، ومها التوحيد أو الرسالة
ّ اجلحود ـ كام يعرفه الراغب األصـفهاين ـ نفـي مـا يف القلـب :بيان ذلك

ًتـصا بـه، بـل ذكـره ، وليس هـذا التفـسري خم)٢(إثباته وإثبات ما يف القلب نفيه ّ
ُاجلحود>: مضمونه أغلب اللغويني، قال اجلوهري ُ : يقـال. اإلنكار مع العلم: ُ

ّجحده حقه ُ َ ًبحقه، جحدا وجحودا وََ ً ُّ ُ ْ ُاجلحـود>: ، وقال ابن فـارس)٣(<َ  وهـو :ْ
ّضد اإلقرار، وال يكون إال مع علم اجلاحد به أنه صحيح َّّ ِ>)٤(. 

يني من تفسري اجلحـود بمطلـق اإلنكـار  ما جاء يف كلامت بعض اللغوّأما
دون أخذ قيد العلم فيه فسببه واضح؛ لكـوهنم أفـادوا مـن أن اجلحـود ضـد 

                                                             
 .٣٠٤، ص١ج: ، الصدوق×عيون أخبار الرضا : الحظ) ١(
 .١٨٧ص: مفردات ألفاظ القرآن) ٢(
 .٤٥١، ص٢ج: الصحاح، إسامعيل بن محاد اجلوهري) ٣(
 .٤٢٦، ص١ج: معجم مقاييس اللغة، ابن فارس) ٤(
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باليشء اعرتاف به، أي اعرتاف به بعد وضـوحه ) اإلقرار(ٌاإلقرار، وجيل بأن 

الذي يقابله إنكـار للـيشء بعـد وضـوحه ) اجلحود(ّوحتقق العلم به، فيكون 
 .ّوحتقق العلم به

عى ـ فـإن هـؤالء اللغـويني َّ إىل ذلك ـ وهذا شاهد آخر عـىل املـدًمضافا
كفـر اجلحـود مـع : عىل أن للكفر أربعـة أنـواع، أحـدها) كفر(ّ مادة ّنصوا يف

وهو خري شاهد عىل أن مقصودهم من اجلحود هـو اإلنكـار ... معرفة القلب
 .)١(املالزم للعلم

ًى اجلحـود أيـضا، قـال ّ كام أن اآليات القرآنية أكدت هذا املـضمون ملعنـ
ًوجحدوا بها واس يقنتها أ فسهم ظلما وعلوا{: تعاىل ّ ُ ُ َُ َ ًَ ْ ُ َْ ُ ُ ْ َ َ َ َ َْ ْ ْ ِ ُ َ ّوقد نص . )١٤: النمل (}َ

أي جحـدوا باآليـات بألـسنتهم > :ًيف جممع البحرين يف تفسري هذه اآلية قائال
 مع  واجلحود هو اإلنكار، واالستيقان أبلغ من اإليقان،واستيقنوها يف قلوهبم

وقال ، )٢(<أي أنكره مع علمه بثبوته: ً وجحوداًه جحداَّ جحد حق:العلم، يقال
َا ين ا ذوا دينهم  هوا ولعبا وغر هم ا ياة ا  يا فـا وم ن ـساهم كمـا {: تعاىل ََ َ َ َْ ْ ُْ ُ َُ ْ َْ َ ْ َ َ َْ  ُ َ ْ ُ  َ َ ًَ ِ ً ْ ِ ُ َ  َ ِ  

َ سوا لقاء يو هم هذا وما  نوا بآياتنا َ ٰ َِ ِِ ِ
ُ ََ َ َ َ ْ ِْ َ ُ َ  حدونَ ُ َ ْ  .)٥١: األعراف (}َ

ّ روايات الطائفة الثالثة فقد قررت بأن مرتكب الكبرية كافر إذا ادعـى ّأما ٌ
ًحليتها وعدم حرمتها، ومقتىض إطالقها كونه كافرا سواء أكان عاملـا أم شـاكا  ً ًّ ّ

ً، وقد واجـه التمـسك بإطالقهـا اعرتاضـا مـن قبـل )ّبنحو بسيط أو مركب( ُ ّ
إن التمسك بإطالق هذه الروايات يفـيض : اهلمداين ـ مفادهالبعض ـ كالفقيه 

ًإىل كفر املجتهد الذي حرم احلالل أو حلل احلرام خطأ، مع أنـا نعلـم رضورة  ّ ً ّ ّ
ّعدم شمول هذه الروايات هلذا الفرد، فالبد من تقييد إطالق هـذه الروايـات 

                                                             
 .٣٥٦، ص٥ج: لفراهيديني، كتاب الع: الحظ) ١(
 ٢٠، ص٣ج: جممع البحرين، فخر الدين الطرحيي) ٢(
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 :بأحد قيدين

ة للكفر إنام هي يف حالـة ّ حتليل احلرام وحتريم احلالل املستقلّيةإن سبب. ١
 .العلم والدراية هبام

 أعاله للكفر إنـام تكـون يف حالـة مـا إذا كـان احلكـم مـن ّيةإن السبب. ٢
 . ال مطلق األحكامّيةاألحكام الرضور

والنسبة بني هذين القيدين عموم وخصوص من وجـه؛ إذ إن بعـض مـا 
ّيعلم غري رضوري وبعض ما هـو رضوري غـري معلـوم، وال مـرجح  ألحـد ُ

القيدين عىل اآلخر، فتكون هذه الطائفة من الروايات جمملة، ينبغي االقتصار 
ٍفيها عىل القدر املتيقن، وهو موارد االجتامع، أي إنكار الـرضوري عـن علـم  ّ

 مستقلة إلنكار الرضوري يف مثل هذه احلالة، بل إن مرجعه ّيةودراية، فال سبب
 .)١(إىل إنكار الرسالة

: م بام حاصلهّ اإلجابة عىل اإلشكال املتقد+ اخلوئي وقد حاول أستاذنا
ّإن افرتاض علمنا بعدم شمول هذه الطائفة من الروايـات للمجتهـد واملقلـد 
ًالذين عدوا احلـرام حـالال جـراء اخلطـأ واالشـتباه ال يعنـي رفـع اليـد عـن  ّ
ّإطالقها؛ وذلك ألن عدم الشمول املزبور ـ املرتشح مـن مقيـد خـارجي ـ ال  ّ

زم رفع اليد عن إطالق أصل الدليل، بل نرفع اليد عن اإلطالق بحـدود يستل
 اجلهات مطلقة من غري تقييد بالعلم وعدمـه ّيةّذلك املقيد اخلارجي، وتبقى بق

ًهذا مضافا إىل أن الكفر ليس لـه معنـى واحـد ـ كـام ... أو الرضورة وعدمها
                                                             

ّعىل أن نشري بأن اهلمداين مل يقسم الروايات إىل . ٢٧٩، ٧ج: مصباح الفقيه: الحظ) ١(
 اخلوئي إليه ـ بل ّالسيدطوائف كام طرحنا، كام مل نعثر يف كلامته عىل التنظري الذي نسبه 

 اخلالص من اإلشكال الذي طرحه سوى قوله ّيةيف كيفً الصدر أيضا ـ ّالسيدو
ًبرضورة محلها عىل إرادة ما إذا كان عاملا بكون ما استحله حراما يف الرشيعة، سواء  ًّ

ّأكان هذا احلكم رضوريا يف حد ذاته أم ال، ونظنّه تعميق من   .& اخلوئي ّالسيدً
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ُتقدم ـ بل استخدم يف هذه الروايات بمعانيه األخرى الت ي هي غـري ملحوظـة ّ

 .يف االصطالح الفقهي
ا افرتضت وجود اإلطالق ّأهنّ األستاذ املتقدمة كّالسيد بأن إجابة :نالحظ

ًيف هذه الرواية ليشمل اجلاهل القارص، فجاءت لتطـرح توجيهـا يمكـن مـن 
خالله إخراج اجلاهل القارص عن داللتها، مـع احلفـاظ عـىل إطـالق الروايـة 

 :د، لكن هذه اإلجابة غري تامة؛ وذلكّ اجلهات دون مقيّيةلبق
ًأوال املجتهـد  (= ألن الرواية ال إطالق فيها لشمول اجلاهل القـصوري :ّ
ًأصال؛ لوضوح أن هذه الروايات جعلت اسـتحقاق العقـاب نتيجـة ) واملقلد

ّحمتمة ملن يقدم عىل هذا الفعل وحرمته منجزة عليـه، وال شـك بـأن اجلاهـل  ُ ّ
ّله ـ غري مستحق للعقاب لعدم تنجز احلرمـة عليـه؛ إذ القارص ـ كام ثبت يف حم ّ ّ

 .هو يقدم عىل الفعل وال يعلم باحلرمة وال بالعقاب
ا ّأهنـب: مل ترد يف بعض هذه الروايات كـي يقـال) الكفر( إن مفردة :ًوثانيا

ليست يف قبال اإلسالم، بل الذي جاء فيهـا هـو اخلـروج عـن اإلسـالم، ويف 
ّ إن موضوع الروايات هو الفرد الذي تنجز احلكم يف : أن يقالّالبدضوء ذلك 

ً عد احلرام حـالال، وهـذا العنـوان غـري شـامل ّأنهحقه، ومع هذا أنكره، أي  ّ
ّللمجتهد واملقلد معا؛ بداهة أن اشتباه املجتهد ال ينجز احلكم الـواقعي عليـه  ً

ًوال عىل مقلديه، وعليه فالعمل بإطالق هذه الروايات ال يكون سببا ل وصـف ّ
 . كافرّأنهاملجتهد الذي أخطأ يف الوصول إىل احلكم ب

 إن اختيار إطالق من إطالقات الكفر دون غريه بحاجـة إىل إبـراز :ًوثالثا
 .قرينة، وهذا ما مل نلحظه من األستاذ اخلوئي
 أن هذه الروايات ال إطالق فيها :ّوالصحيح يف إجابة اإلشكال املتقدم هو

ّأصال؛ إذ ال تنجز أي حكـ ًم بحـق اجلاهـل بـه، مـضافا إىل إمكانً  تقييـدها ّيـةّ
 ّإالًبروايات الطائفة األوىل؛ فإن ارتكاب الكبرية ال يكون خمرجا عن اإلسالم 
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ّا ليـست حمرمـة ّأهنـّا كبـرية واسـتحلها لزعمـه ّأهنـإذا كان املرتكب هلا يعلم ب

ا ّأهنـ إذا كان الـشخص ال يعلـم بكوهنـا كبـرية وارتكبهـا بـزعم ّأماوحالل، 
 .ًأصال حالل، فال إطالق يف الرواية لشموله

  وألجل املحذور الـذي طرحـه الفقيـه اهلمـداين جلـأ الـبعض مـن األعـالم 
 . بالرضوري أو بالعلمّإماـ واهلمداين منهم ـ إىل تقييد الرواية 

ّ فألن كون هذه الكبرية رضورية ال يعطي جماال للـشك يف ثبوهتـا، :ّاألول ّأما ً
ًومن هنا فكل من يرتكبهـا يـامرس إنكـارا ملـا ! ّكب هلا حليتها؟فكيف يزعم املرت ّ

 .ً من الرسالة، فيكون كافرا ال حمالةّأنهثبت 
ّ من يعلم بأن الزنا كبرية من الكبائر ويرتكبه بزعم حليتـه ّ فألن: الثاينّأما

ًفال شك يف كفره أيضا ؛ بقرينة مـا ّاألولوربام يكون هذا االحتامل أقوى من . ّ
 .ّعنه الطائفة الثانية املتقدمة باجلحود، وهو اإلنكار مع العلمّعربت 

ّفتحصل مما تقدم ّ ّ عدم داللة طوائف الروايات املتقدمـة عـىل املطلـوب؛ :ّ
 . إنكار الرضوري املستقلة للكفرّيةوهو سبب

 
اجلاهل القارص وحكم اجلاهـل إمجال هذا القول مفاده التفريق بني حكم 

ّاملقرص، فيكفر الثاين دون  ، وقد تبنَّى الـشيخ األعظـم األنـصاري هـذا ّاألولّ
 :  تفصيله فهوّأماالقول يف كتابه الطهارة، 

ٍإن إنكار الرضوري من غري علم ودراية برضوريته له صور ثالث ٍ: 
 .ّيةقائدالذي أنكره من األمور العن يكون اليشء أ  )١(
 .كر جاهل قارصُ، واملنّيةفقهالذي أنكره من األمور ال يكون اليشء أن  )٢(
، واملنكـر جاهـل ّيـةفقهالذي أنكره مـن األمـور الأن يكون اليشء   )٣(

 .ّمقرص
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ًيؤدي إىل الكفر ـ بناءا عىل هذا الـرأي ـ:  األنكار يف الصورة األوىل فهوّأما ّ 

 :بال فرق بني قصوره أو تقصريه؛ وذلك
ًأوال ّ التي متسك هبا األعالم لكفـر منكـر الـرضوري، ّدلةقات األ إلطال:ّ

 .ًخصوصا ما ورد منها يف باب العقائد
ّ إمجاعهم عىل كفر اخلوارج والنواصب؛ معللـني ذلـك بإنكـارهم :ًوثانيا

 .للرضوري
 املطلوب من اإلنسان يف باب العقائد هو العقد واإليامن القلبي ّ إن:ًوثالثا

 املطلـوب فيهـا هـو ّفـإن؛ ّيـةلفقهاألحكام اوب يف بخالف املطلبمواضيعها، 
ه إليه العـذاب ّ من ينكر حرمة رشب اخلمر ال يتوجّعمل دون االعتقاد، فإنال

طلب منه عقد القلب واإليامن باحلكم الفقهـي الـذي ُاء هذا اإلنكار، ومل يّجر
 .ورشبهئه ه إليه العذاب يف حالة احتساّر حرمة رشب اخلمر، وإنام يتوجّيقر

ً األنكار يف الصورة الثانية ـ وهـو اجلاهـل القـارص ـ فـال يعـد كـافرا؛ ّأما ُّ
َ جلهله القصوري غري مكلف بالتدين به ـ أي احلكـم املنكـر ـ وال ّأنهلوضوح  ّ ّ

 .بالعمل عىل وفقه
ً اإلنكار يف الصورة الثالثة ـ وهـو اجلاهـل املقـرص ـ فـسيكون كـافرا؛ ّأما ّ

ّوص التي تقدمت، والتي قربت داللتها عـىل ًلكونه مشموال إلطالقات النص ُ ّ
 .)١(كفر منكر الرضوري

  :الحظ عىل هذا القولوي
ًأوال ب الكفـر ّال يسب ّبشكل عام ّية اإلنكار القصوري لألمور العقائدّنأ :ّ

ّ يف حتقـق ّيةعقائـد هلـا دخالـة موضـوع:  العقائـد عـىل نحـوينّنبل إًأصال؛ 
 ّية، وعقائد ال دخالة موضوع والرسالة نظري االعتقاد بأصل التوحيداإلسالم

                                                             
 .١٤٠، ص٥ج: كتاب الطهارة، الشيخ مرتىض األنصاري: الحظ) ١(
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الثـاين، دون  هو املسبب للكفر منها ّاألولّهلا يف حتقق اإلسالم، وإنكار النحو 

 .أعني التوحيد والرسالة،  إذا رجع إىل إنكار أحد الركنني املتقدمنيّإال
ّ أرشنا فيام تقدم إىل عدم وجود إطالق يف الروايـات التـي اسـتفاد :ًوثانيا
 للجاهل ا منها كفر منكر الرضوري، وعليه فال تصل النوبة إىل شموهلاألعالم
 .ّاملقرص

نتـائج أحكام وب عليها ّ ترتتّية كالمعناوين إن القصور والتقصري :ًوثالثا
 فـال يلحـظ ّية الوضعّية األحكام الفقهّأما، من قبيل العقاب والثواب، ّيةكالم

جلهـل لـيس هلـام أثـر يف ثبـوت ، بـل إن العلـم واعناوينيف ثبوهتا مثل هذه ال
ّ بشكل عامّيةوضعاألحكام ال ٍ. 

كـان  للكفـر، بـل ًاسـببّال يعـد ّاإلنكار بحد ذاته  إذا كان :وإن شئت قلت
ب ذلك، فال معنى ألن نبحث عن دليل يـستثني ّاإلنكار عن علم هو الذي يسب

ألمر  له للكفر، سواء أكان هذا اّيةصورة القصور؛ ألن اإلنكار عن جهل ال سبب
ًيعد سبباّ أو تقصري، وإذا كان اإلنكار بحد ذاته عن قصور  للكفر؛ فال دليل عـىل ُّ

 الــشارع لإلنكــار ّيةعــدم مبغوضــًمــضافا إىل إن . اســتثناء اإلنكــار القــصوري
بـاملعنى الفقهـي؛ ألن األحكـام القصوري ال يمنع مـن سـببيته املـستقلة للكفـر 

 نعم قـد يقـرر البحـث الكالمـي عـدم ،ٍ ترتتب بمعزل عن العلم واجلهلّيةالفقه
 هو احلال يف أطفال الكفار الذين هم مع للعقاب، كامأو ذاك استحقاق هذا املنكر 

 .ملا هو املشهور بني علامئناًكوهنم كذلك ال يعاقبون وفقا 
 

ً إنكار الرضوري ال يعـد سـببا ّنذهب املشهور من الفقهاء املتأخرين إىل أ ّ
 احلكم بكفره لعودته إىل إنكار أحد الـركنني الـسابقني، ّ للكفر، بل إنً ّمستقال

ّوهذا القول هو خمتار األعالم املتأخرين، ومجلة من األعالم الـذين سـبقوهم، 
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ّكاملقدس األردبييل وصاحب الذخرية وكاشف اللثـام واملحقـق اخلونـساري  ّ

 . ّوالقمي
ّاملحقق اخلونساري يف حاشية روضة الشهيد يف بيان علة احلكم عـىل قال  ّ

ّوذلك ألن احلكم بكفر منكر الرضوري كالـصالة، >: منكر الرضوري بالكفر
ً هو باعتبار أن من نشأ بني املسلمني وعارشهم يعلم بدهية وجوب الـصالة إنام ّ

 ر إنكـار أخبـارفإنكاره ال حيتمل أن يكون باعتبا،  ’ّيف رشعنا وإخبار نبينا
 وإن ’ ّالتـصديق بـالنبي وّ به، بل ليس منشؤه إال عدم اإليـامن’ّالنبي 

ّ بوجوبه؛ فـإن مل حيكم ’ّ النبي ّحيكم بحسب الظاهر أنكان يظهر اإليامن و
ّإنام يتمشى ذلـك مـع  وّنحوها، وليس منشأ اإلنكار إال ذلك، وّتقيةذلك منه ل ّ

نشأ يف لصحبة باإلسالم أو املسلمني و الشبهة؛ إذ من كان قريب العهد واعدم
ّبالد الكفر، فال اطالع منـه عـىل عقائـد املـسلمني، فـربام خفـي عليـه بعـض 

 فلو أنكره مل يعلم من إنكـاره إنكـار، ’ّ النبي إخبارواملسلمني ّرضوريات 
 .)١(ّ فتفطن’ّالنبي 

ّأظن بأن ما تقدم مـن مناقـشات ألدلـة القـولني املتقـدمني كفانـا مؤونـة  ّّ
ّعرض أدلة هذا القول؛ فقد اتضح  ) بـالفتح(ر َبأن ختصيص كفر الـيشء املنكـّ

ً رضوريا ال وجه له؛ بداهة أن الـذي يـدعو لوصـف منكـر الـرضوري هبكون
 التي تكشف عن نـسبته األكيـدة للـرشع، فتكـون ّيةبالكفر هو حيثيته الطريق

 .ّ لنفس املرشع والرسالةّيةخمالفته أو إنكاره خمالفة حتم
ّاملعترب يف اإلسالم إنام هو التدين بجميع مـا جـاء بـه: الفقيه اهلمداينقال  ّ 

 يف مجيـع مـا ’ّ النبي ّ بمعنى االعرتاف بصحتها وصدقً، إمجاال’ّالنبي 
ًجاء به عىل سبيل اإلمجال، وأما التدين هبا تفصيال ّ ، ً فال يعترب يف اإلسالم قطعاّ

                                                             
ًنقال عن كتاب الطهارة . ٢٤ـ٢٣ص: حاشية روضة الشهيد، املحقق اخلونساري) ١(

 .١٣٢، ص٥ج: للشيخ األنصاري
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ً اإلمجايل بأن كـان املنكـر معرتفـافاإلنكار التفصييل ما مل يكن منافيا للتصديق ّ 

ّ ال يوجب اخلروج مما يعترب ’ّ النبي بخطئه عىل تقدير خمالفة قوله ملا جاء به
  .)١(يف اإلسالم
ّ األدلـة والـشواهد التـي تقـام عـىل هـذا ّية ومع فرضية عدم متام:ًوأخريا

ّالقول األخري، فمع الشك يف ارتفاع اإلسالم عن منكر الـرضوري، سـيكون 
ُالستصحاب جاريا يف املقام، فيستصحب بقاؤها ً. 

 .هذا متام الكالم يف األقوال يف منكر الرضوري

                                                             
 .٢٧٧، ص٧ج: مصباح الفقيه) ١(



  رسائل فقهية................................................................. ١٣٨
 
 

 
ُ واألقـوال التـي ذكـرت يف حكمـه  الكالم يف منكر الرضوريّتضحبعد أن ا

 :، نجد من املناسب اإلشارة إىل تذييلني أساسينيالفقهي
 ومنكـر ،ر الـرضوري يف األصـول يرتبط بـالتفريق بـني حكـم منكـ:ّاألول

 .الرضوري يف الفروع
 وبيان االشرتاطات الالزمة يف ، يرتبط بحكم منكر رضوري املذهب:والثاين

ّحتقق هذا العنوان، وبذلك نسهم يف معاجلة أغلب اإلشـكاليات التـي تـرتاءى يف 
 .ّهذا املبحث اهلام

 
ًاألعالم ـ بحـسب املتابعـة ـ وضـوحا يف التمييـز بـني مل نلحظ يف كلامت 

 يف األصول، بل طرحـوا بحـث يمنكر الرضوري يف الفروع ومنكر الرضور
ٍمنكر رضوري الدين بشكل عام دون أخذ هلذا التقسيم بعني االعتبار ٍ. 
ة املـالك ّلكن الصحيح هـو التفريـق بـني األحكـام، لـيس ألجـل صـح

ىل أصول وفروع؛ بل لوجود ضـوابط أخـرى املشهوري يف تصنيف املعارف إ
ًسيشار هلا الحقا، عىل أن من املهم اإلشارة إىل عدم وجود دليـل عـىل تقـسيم  ُ
املعارف هكذا، بل استفاد األعالم مضمون هذا التقسيم مـن نفـس املعـارف 

ً وآثارها، فإذا كان األمر مرتبطا بفعل اهللا سبحانه وتعاىل حكموا بكونه ّيةالدين
ًكاإلمامة مثال، وإذا كان مرتبطا بفعل املكلف) ولاألص(من  حكمـوا بكونـه  ً
ًكالصالة والصوم مـثال، وربـام يكـون هـذا املـالك هـو املـالك ) الفروع(من 

 .املتعارف يف كلامهتم هلذا التصنيف
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والصحيح يف مالك تقـسيم املعـارف التـي وردت يف القـرآن والـسنّة أن 

 القرآن الكريم والسنّة الرشيفة ألجـل إذا كانت املعارف التي جاءت يف: يقال
ًاإليامن واالعتقاد هبا أوال وبالذات فهي معـارف  ، وهنـاك معـارف )ّيـةعقد(ّ

 ألجـل العمـل اخلـارجي ال اإليـامن ّيـةجاءت يف القرآن الكريم والسنّة النبو
 ).ّيةعمل(فهي معارف ... ّالقلبي، كالصالة والصوم واحلج والزكاة

ً أيـضا، لكـن ّيةّ قد ترتتب عليها آثار عملّاألولقسم عىل أن املعارف يف ال
ًأوالهذه اآلثار ليست مطلوبة   وبالذات، بـل تـأيت يف طـول املطلـب األصـيل ّ
، كـام أن القـسم الثـاين )عقد القلـب واإليـامن هبـا(الذي جاءت ألجله وهو 

 أن يقرتن بعقـد وإيـامن قلبـي ّيةّاملطلوب فيه العمل ال يشرتط يف صحته الفقه
ّيضا، بل لو امتثل هذا األمر العميل دون عقد قلب وإيامن بـه فـسوف يـصح أ ٍ ٍ ُ ً

 .منه دون العكس
ق ّ مـا يتعلـ:األحكـام املنـسوبة إىل الـرشع منهـا>: قال يف رشح املقاصـد

 ّيةى أصـلّتـسموق باالعتقـاد، ّ ما يتعل:ومنها، ّية وعملّيةى فرعّبالعمل وتسم
 وقرب العهـد ’ّ النبي ء بربكة صحبة، وكانت األوائل من العلامّيةواعتقاد

ة الوقـائع واالختالفـات، ّبزمانه وسامع األخبار منه، ومشاهدة اآلثار مـع قلـ
 ً مستغنني عن تدوين األحكـام، وترتيبهـا أبوابـا،وسهولة املراجعة إىل الثقات

 إىل أن ظهر اخـتالف اآلراء، وامليـل ً وأصوالً، وتكثري املسائل فروعاًوفصوال
واألهواء؛ وكثرت الفتاوى والواقعـات، وأمـست احلاجـة فيهـا إىل إىل البدع 

زيادة نظر والتفات، فأخذ أربـاب النظـر واالسـتدالل يف اسـتنباط األحكـام 
وبذلوا جهدهم يف حتقيق عقائد اإلسالم، وأقبلوا عىل متهيد أصوهلا وقوانينها، 

بتهـا، تهـا، والـشبه بأجوّوتلخيص حججها وبراهينها، وتـدوين املـسائل بأدل
وا العلــم باســم الفقــه، وخــصوا االعتقاديــات باســم الفقــه األكــرب، ّوســم
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 .)١(<وا العمليات باسم الفقه، واالعتقاديات بعلم التوحيدّواألكثرون خص

وبعد أن وضح الكالم اإلمجـايل يف مـالك االنقـسامات أعـاله، ووضـح 
ّالكالم يف حقيقة منكر الرضوري أيضا، وأن يف حقيقـة  هناك اجتاهني أساسني ً

ًدليليته، اجتاه ذهب إىل عده سببا مستقال للكفر؛ واجتاه ذهب إىل عـدم ذلـك،  ً ّ ّ
ّبل حيكم عىل صاحبه بالكفر إذا آل إلنكار النبوة والرسالة، بعد ذلـك كلـه ال  ُ

ًأوال ّيةّبأس بأن نطبق هذا املبنى عىل األمور العمل ً ثانيا؛ ّية، وعىل األمور العقدّ
 .ًهني فيهام معالنلحظ نتائج االجتا

ّ فال شك بأن إنكار الرضوري منها يؤول إىل الكفر؛ ّية يف األمور العملّأما
ّ، سواء أدى إىل إنكـار النبـوة والرسـالة أم ال، بخـالف ّاألولًبناء عىل االجتاه  ّ

االجتاه الثاين؛ حيث حرص احلكم بكفر منكر الرضوري بام إذا آل هذا اإلنكـار 
 .، ومن دون ذلك ال يمكن احلكم بكفرهإلنكار النبوة والرسالة

ً فإنكار الرضوري فيها خمرج عن الدين أيضا بنـاء ّية يف األمور العقدّوأما ً
ّ من توفر رشط أخـر يلحـق ّالبدً بناء عىل االجتاه الثاين فّأما، ّاألولعىل االجتاه 

ّ مما َأن يكون هذا الرضوري املنكر: الرضوري للحكم عىل منكره بالكفر، وهو
 لو كان من تفاصيل ذلـك األمـر املجمـل، ّأماب االعتقاد به بنحو اإلمجال، جي

ًفال حيكم عىل منكره بالكفر بناء عىل هذا االجتاه؛ إذ ال يعد هذا التفصيل ركنـا  ّ ُ ً ُ
ًمقوما لتحقق عنـوان اإلسـالم الفقهـي، فمـثال ّ ً ُمل يـشرتط يف حتقـق عنـوان : ّ
ًل شـأنه واحـدا بالوحـدة غـري اإلسالم عقد القلب عىل أن يكون البـاري جـ ّ

، بل إن عقد القلب واإليامن بالتوحيد بشكل إمجـايل يكفـي يف حتقيـق ّيةالعدد
 لذلك العنوان، دون احلاجة إىل تفاصيل تـرتبط بأصـل ّيةأحد األركان األصل

 .ُذلك األمر املجمل الذي طلب اإليامن به
                                                             

 .١٦٤، ص١ج: الدكتور عبد الرمحن عمرية: رشح املقاصد، التفتازاين، حتقيق) ١(
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ٍوالتفصيل املتقدم ليس ببعيد عن كلامت األعـالم املعـارص ّين، بـل قـرره ّ

 احلكيم يف املستمسك؛ إذ ذهب إىل أن احلكـم بكفـر منكـر ّالسيدمجلة منهم ك
ّ يف االعتقاديات متوقف عىل ثبوت وجوب االعتقاد هبام ّنظريالرضوري أو ال

ّتفصيال ال مطلقا، بمعنى رضورة الرجـوع إىل نفـس الـدليل الـذي دل عـىل  ً ً
ــيشء، فهــل دل عــىل وجــوب  ــه تفــصيال ّوجــوب االعتقــاد بال ــاد ب ًاالعتق

ّوباشرتاطاته املتعددة، أم أن الدليل مل يـدل عـىل أكثـر مـن وجـوب االعتقـاد  ّ ّ
 .)١(بأصله، دون تفاصيله واشرتاطاته

 البحث يف حتديد دائرة مفهومي التوحيـد ّية لنا أمهّتضحويف هذا الضوء ت
 الـذي ّوالنبوة كركنني أساسني لتحقق عنوان اإلسالم، فام هي دائرة التوحيـد

ّتشرتطه النصوص لتحقق هذا العنوان، وما هي دائرة النبـوة كأحـد األركـان 
ًأيضا، عىل أن هذا حيقق لنا أحكاما فقه ّاملشرتطة يف حتققه ّ  سـليمة ملـن أنكـر ّيةً

 .ًشيئا منهام
 

 أن نعطـف ّالبـد ّيـةّبعد أن وضحت رشوط حتقق اإلسالم من زاوية فقه
ّعىل الرشوط التي يشرتط توفرها يف حتقق عنوان التـشيع مـن زاويـة احلديث  ّ ّ

ّعـن الثمـرة املرتتبـة عـىل مثـل هـذا : ً أيضا، وقد يسأل سائلّية، وكالمّيةفقه
 البحث وعن جدواه وفائدته؟

 عديـدة ّيـة وكالمّيـةبأن هناك ثمرات فقه: ّيف إجابة التساؤل أعاله نؤكد
 .ّترتتب عىل هذا البحث

ّما يتعلق بالطهـارة والنجاسـة؛ حيـث حكـم الـبعض : فمنها ّيةه الفقّأما
 .بنجاسة غري اإلمامي

                                                             
 .٣٨٠، ص١ج: مستمسك العروة الوثقى: الحظ) ١(
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 .ّ ما يتعلق بمصارف اخلمس وجواز إعطائه لغري اإلمامي:ومنها
 لغري اإلمـامي، ّية لإلمامي ونكاح اإلمامّيةمسألة نكاح غري اإلمام: ومنها

 .ّوجوازها وعدم جوازها بمعنى األعم من الكراهة واحلرمة
ّمسألة اشرتاط أن يكون ذابح اهلدي شيعيا وعدم صحته من غريه : منهاو ً

 . األخرىّيةوهكذا العديد من الثمرات الفقه... كام قد خيتاره بعض الفقهاء
 ^ ّما يتعلق بمسألة شـفاعة أهـل البيـت: فمنها ّية الثمرات الكالمّأما

 .ّواختصاصها بشيعتهم أو باألعم منهم ومن غريهم
ّطرح من مسألة أن دخول الشيعي للجنة هو للوعـد بـالثواب ُ ما ي:ومنها

 .اإلهلي، وغريه بالفضل اإلهلي
ً ما يراه البعض من أن غري الشيعي حيرش كافرا ال مسلام، وغريمهـا :ومنها ً

 . األخرىّيةمن اآلثار الكالم
ّ التي يتمتع هبا هذا البحث، يتجه احلديث بنـا ّيةّوبعد أن جتلت معامل األمه ّ

ّكر الرشوط الواجب توفرها للحفاظ عىل احلد األدنى من عنوان الشيعي إىل ذ
ُاألثني عرشي، بحيث إن انخرام واحد مـن هـذه الـرشوط يفـيض إىل سـلب 

 :عنوان الشيعي االثني عرشي من الفرد، والرشوط حسب ما نراه ثالثة
 .ثنا عرش ا ’ من بعد رسول اهللا^ ّاألئمةاإليامن بكون . ١
 .÷ة الزهراء ّالسيد باإلضافة إىل ^ متهماإليامن بعص. ٢
 . يأذن اهللا تعاىل بظهورهّحتىّاإليامن بأن اإلمام الثاين عرش منهم حي . ٣

ّوعىل أساس هذه الرشوط الثالثة تظهر ثمرات كثرية البد من االلتفـات 
 يف تشخيص املوضوعات مع ^  أن قول القائل بعدم عصمتهم:إليها، نظري

ال خيرجه عن دائرة عنوان الشيعي، وأن الذهاب إىل أن إيامنه بأصل عصمتهم 
ّ يعلمهم اهللا تعاىل هبا، وليس هلم علم بالغيب ّجزئيةعلمهم يقترص عىل موارد 

ًأصال، ال خيرجه من دائرة العنوان أيضا، وأن الذهاب إىل عدم ثبوت الواليـة  ً
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ار وسـاطتهم ً هلم ال خيرج الذاهب عن دائرة العنوان أيضا، وأن إنكـّيةالتكوين

ّ بتوســط ّإالّيف الفــيض، بمعنــى أن إفاضــة أي يشء يف هــذا العــامل ال يكــون 
 .ًوجودهم، ال يكون سببا يف إخراج املنكر من دائرة ذلك العنوان كذلك

 .هذا متام الكالم يف منكر الرضوري، مع التذييلني
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وهـو ن املناسب اإلشارة إليـه يف خامتـة هـذا التـذييل، بقي بحث نجد م

مـن رضوريـات  مـن رضوريـات الـدين أم مرتبط ببحث اإلمامة، فهل هـي
 الزمـان واملكـان بـاملعنى ّيـةُاملذهب؟ وبـذلك نـسهم يف التـدليل عـىل مدخل

ة، ومـن ّنظريـ إىل ّيـة من رضورّيةّاملصطلح يف تغري مواقع بعض املسائل العقد
ّ، وبالتايل تغري أحكام منكرها، وأن هذا العنرص املـشرتك ال ّيةورة إىل رضّنظري

  .ً أيضاّية فقط، بل يشمل املسائل العقدّيةّخيتص باملسائل الفقه
 ـ عـن اإلمامـة البحـث اًبداية استبعاد أن يكـون حـديثنا ـ يف هـذوعلينا 

ّيـسلم اجلميـع يفقة بوساطة الفـيض والتـي ّ املتعلّية التكوينّيةالوجود  كوهنـا ُ
 التـي تعنـي ّيةقترص حـديثنا عـن اإلمامـة الـسياسبل ية، ّنظري ّيةمسألة مذهب

، فهل هي من رضوريـات الـدين | اخلالفة والزعامة بعد الرسول األكرم
 أم من رضوريات املذهب؟

أن كـون اإلمامـة مـن : ّ املرتتبـة عـىل هـذا اخلـالف هـيّيةوالثمرة الفقه
ّ من اإلسـالم، وترتتـب عليـه مجيـع رضوريات الدين يستلزم خروج منكرها

 إذا كانت من رضوريات املـذهب ّأما التي تلحق غري املسلم، ّيةاألحكام الفقه
ّفمنكرها ال خيرج من الدين، بل خيرج من دائرة املذهب فقط، وال ترتتب عليه 

 .ّ التي ترتتب عىل من هو خارج عن املذهبّيةسوى األحكام الفقه
الدين ورضوري املذهب فكرة تناولتها كلامت ّولعل التمييز بني رضوري 

 مـن ّأولاملتأخرين من الفقهاء؛ ويف حدود املتابعة فقد يكـون الـشهيد الثـاين 
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طرح بذور هذه الفكرة يف كتاب الذكرى عندما ذكـر موضـوع االسـتئجار يف 

يشري إىل أن الـرضورات ال ّ مما ُ علم من املذهب رضورة،ّأنهّاحلج، ونص عىل 
 .)١(ّيةن فقط، بل هناك رضورات مذهبختتص بالدي

 تطبيق هذه الفكرة عىل مسألة اإلمامة فلم نلحظه يف كلـامت األعـالم ّأما
ّالسابقني عىل املحدث االسرتابادي الذي نص عىل مثل هذا التمييز، بل ساقوا 

ا مـن ّأهنـحكم الكفر ملنكر اإلمامة دون متييز بـني ذلـك، وهـو يكـشف عـن 
 . رضوريات املذهبرضوريات الدين، ال من

 :ُوقد طرحت يف رضورية هذه املسألة وعدمها أقوال ثالثة
ًإن اإلمامة رضورية حدوثا وبقاء، بمعنى . ١ ا كان يف صـدر اإلسـالم ّأهنً

ِرضورية كام هي اآلن، ومن هنا حكم عىل منكرها بالكفر، وبالتـايل نجاسـته،  ُ
ات املذهب، وهذا وهذا يعني أن اإلمامة من رضوريات الدين، ال من رضوري

 .)٢(ّهو املحكي عن جل املتقدمني
ًإن اإلمامة ليست رضورية ال حدوثا وال بقـاء، بمعنـى أن اإلمامـة مل . ٢ ً

ً ويف صدر اإلسـالم، فـضال  ’األكرمّ النبي ّتصل إىل حد الرضورة يف أيام
ًعن األيام التي بعده، ولو سلم بلوغها حدوثا درجة من الوضوح والـرضورة  ً ّ

ًن التسليم ببقاء ذلك بعد هذه املرحلة حمل تأمل وإشـكال؛ نظـرا لإلهبـام  أّإال ٍ ّ ّ
 .الذي كان يرافقها

بـاقر الـصدر يف ّ حممد ّلعل هذا القول يرتاءى من كلامت أستاذنا الشهيدو
ّفمـن اجلـيل أن >: ^  يف وصف إمامة أهـل البيـت+، قال ّيةبحوثه الفقه ّ

ًة الرضورة، ولو سلم بلوغها حدوثا  مل تبلغ يف وضوحها إىل درجّقضيةهذه ال ّ
                                                             

 .٧٨، ص٢ج: لّلشهيد األوا الشيعة يف أحكام الرشيعة، ذكرى: الحظ) ١(
 . ٥٨، ص٢٤ج: البحراين، احلدائق الناظرة: الحظ) ٢(



  رسائل فقهية................................................................. ١٤٦
َِتلك الدرجة فال شك يف عدم استمرار وضوحها بتلك املثابة؛ ملا اكتنفهـا مـن  ّ

 .)١(<عوامل الغموض
ً حـدوثا، لكنهـا مل حتـتفظ بـرضوريتها فـيام بعـد، ّيةإن اإلمامة رضور. ٣

  التـي ال ختفـى عـىلّيةا كانت يف صدر اإلسالم من األمور الرضورّأهنبمعنى 
 دون غـريهم، لكـن هـذه  ’اخلواص الذين كانوا بقرب الرسول األكـرم

 .ّالرضورة مل تستمر معها ملا دخلها من شبهات وإشكاالت
ّ من نص عىل مفاد هذا القول من متكلمي الشيعة هو أبو ّأولوربام يكون 

جعفر بن قبة يف كتابه اإلنصاف يف اإلمامة؛ حيث أفـاد بـأن النـاس مل يكونـوا 
دافعني للنص وعاملني بخالفه مع علمهم الرضوري يف تلك املرحلة بأرسهم 

ىل طلـب  إ ’بعـد رحلـة الرسـول األكـرمنام بادر قوم من األنـصار إبه، و
فأدى األمر إىل االجـتامع يف الـسقيفة مـن  ،اختلفت كلمة رؤسائهمف ،اإلمامة

 ذلـك رغبـتهم يف عاجـلإىل إزالة األمر من مستحقه، وكان الداعي هلم أجل 
ًمضافا إىل ما يف نفوس البعض مـن حقـد  والعقد، ّن من احللّالرئاسة والتمك

ّه يف احلروب مع أهلهـم وأقـارهبم، وتقدمـه لملا فع × وحسد ألمري املؤمنني
، وملـا رأى النـاس مـن قبـل لباهرة واملناقب الظـاهرةواختصاصه بالفضائل ا

مل م ّأهنـرهم هـذا األمـر، تـوهم أكثـ ّوجوه الصحابة وأصحاب احلل والعقد
ّ لعذر سوغ هلم ذلـك، ّإالومل يكن ذلك  طئوا فيه،خي فـدخلت علـيهم الـشبهة ٍ

 .)٢(هاّواستحكمت يف نفوسهم، ومل يمعنوا النظر يف حل
وتابعه عىل ذلك مجلـة مـن األعـالم، كاملحـدث االسـرتابادي يف الفوائـد 
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 ١٤٧ .............................................................الرضوري منكر
ُّتـي كانـت تعـد  محل الكثري من املسائل الّاألولّ؛ فقد نص عىل أن الصدر ّيةاملدن

اتـه يف الطبقـات ّنظريّمن رضوريات الدين، وحتولـت بعـد ذلـك لتكـون مـن 
الالحقة؛ وسبب ذلك التلبيسات التي وقعت والتدليسات التي صدرت، ومن 

ّ، ولعل ما يوضح ذلك ـ كام يقـرر× ة أمري املؤمننيهذا الباب خالف  مـا  ـ& ّ
 يف ’ سام الناس بعـده من انق^  األطهارّاألئمةتواترت به األخبار عن 

ّالصدر األول إىل مؤمن ومرتد من انقسامهم يف الصدر الالحـق إىل املـؤمن ، وّ
 .)١(ّوالضال والناصبي من غري ارتداد

ّ إىل ما يشبه هذا القـول؛ حيـث نـص عـىل أن +  اخلمينيّالسيدكام مال  ُ
 من رضوريات اإلسـالم، وبالتـايل تكـون ّاألولأصل اإلمامة كان يف الصدر 

 ّلـنص رسـول اهللا و× ملـوىل أمـري املـؤمننياملنكرين إلمامة ا ـ األوىل لطبقةا
منكرين للرضوري من غـري شـبهة مقبولـة مـن  ـ وزارتهٰعىل خالفته و ’

ّنوعهم، سيام أصـحاب احلـل و ّثـم وقعـت الـشبهة للطبقـات  مـنهم، العقـدّ
ّاملتأخرة؛ لشدة وثوقهم بالطبقة  ًدا عـن قـول ّعدم احتامل ختلفهم عم، وٰاألوىلّ

، وعـدم انقـداح احـتامل الـسهو )سـالم اهللا عليـه   (ّ ونصه عىل املوىل  ’رسول اهللا
 .)٢(ّوالنسيان من هذا اجلم الغفري

َّوقد ناقش أستاذنا اخلوئي حماولة الـبعض عـد إنكـار اإلمامـة مـن قبـل  ُ
 هـذا ّا من رضوريات الدين، بـأنّأهنًاملخالفني مربرا للحكم بكفرهم؛ باعتبار 

ًه وجيه إىل من علم بذلك وأنكره، لكن أهل اخلالف ليس مجيعا من هذا الوج
، وهـذا املعنـى ^ ّالقبيل؛ ألن الرضوري من الوالية هو احلب والوالء هلم

 ّية الوالية بمعنى اخلالفة فهـي ليـست بـرضورّأماّحاصل، وربام ظاهر منهم، 
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هبذا املعنى ناشئ ة، وإنكارهم للوالية ّنظريبوجه من الوجوه، وإنام هي مسألة 

من شبهات تداولت يف تلك األيام، وإنكار الـرضوري ـ كـام أسـلفنا ـ لـيس 
 وإنكـار رسـالته، ’ّ النبي  بعد عودته إىل تكذيبّإالّبسبب مستقل للكفر 

ّوهو غري متحقق يف مجيع أهل اخلالف؛ لعـدم ثبـوت اخلالفـة عنـدهم ألهـل 
 .)١(يات الدين، نعم هي من رضوريات املذهب ال من رضور^البيت

ّوقد أكدنا يف أبحاث مستقلة عىل رضورة التفريق بني نقطتني من البحـث  ّ
 :طاملا يقع فيها اخللط واالشتباه بني الباحثني، ومها

 بمعنـى ّيةإن اخلالف مـع االجتـاه اآلخـر ال ينحـرص يف اإلمامـة الـسياس
ًفـا يف  أو رابـع، بـل إن هنـاك خالّأولً، وأن عليا  ’اخلالفة بعد رسول اهللا

األعم مـن القـرآن أو (ّمن هو املفرس الرسمي للدين :  بمعنىّية الدينّيةاملرجع
ّ، وهل نص عىل هذا املفرس بشخصه أم ال، ) ’ بعد رسول اهللاّيةالسنة النبو ّ

بمعنـى ) ّيةاإلمامـة الـسياس: (ّبغض النظر عن اخلالف يف النقطة الثانية وهي
 .ًاخلالفة وقيادة األمة سياسيا بعده

ّويف ضوء هذا التفصيل تتعقد املـسألة أكثـر وأكثـر، فقـد ال يكـون هـذا 
ًالوضوح املدعى لإلمامة متجليا يف النقطة األوىل، رغـم الوضـوح الـذي قـد  ّ

ب نتـائج عديـدة عـىل هـذا ّيدعيه البعض للنقطة الثانية منهـا، وسـوف ترتتـ
ّالتفريق، نتمنّى أن نوفق يف دراسة مستقلة إلبرازها َّ. 

ّن بعض الرضورات ليست قواعد مسلمة وثابتة يف كل أب ّتضحّقدم يا تّومم ّ
 ختتلف من زمان إىل زمان، ومـن مكـان ّيةاألزمنة واألمكنة، بل هي أمور نسب

، بل تـشرتك بـه املـسائل ّيةّإىل مكان آخر، وال خيتص هذا األمر باملسائل الفقه
مـة يف رضوريتهـا ّمامـة واألقـوال املتقدّ، ولعـل بحـث اإلّية والكالمّيةالفقه
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تها أوضح دليل عىل ذلك؛ فلم تكتف هذه األقوال بحكم واحد ثابـت ّنظريو

للمسألة، بل اختلفت األحكام فيها من زمان إىل زمان آخـر، ومـن ظـرف إىل 
ّظــرف آخــر، ومــن فئــة إىل فئــة أخــرى، كــل هــذا يؤكــد رضورة تفحــص 

وطـه كمستند فقهي وعقدي لعديـد مـن األحكـام، ورؤيـة رش) الرضوري(
 وصـوله إىل مـا هـو عليـه، وبـذلك ّحتـىّ تكونه يف األذهان ّيةوظروفه وكيف

 .نخلص إىل أحكام دقيقة وسليمة
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ّتقدم احلديث ـ يف احللقـات الـسابقة مـن هـذه السلـسلة ـ عـن الزمـان 

، وعنينـا بالزمـان ّيةتأثريمها يف تغيري موضـوعات األحكـام الـرشعواملكان و
َّواملكان جمموعة الرشوط والظروف التي حتيط باملوضوع ويكون املوضـوع يف 
ّإطارها، وأسسنا يف ضوء ذلك ملعامل االجتاه املختار، ودللنا عليه بمجموعة من  ّ

 .ّاألدلة وكذا الشواهد من كلامت األعالم
ًلبحث املتقدم الذكر اخرتنا ـ سابقا ـ نـامذج تطبيقً وانسياقا مع ا    ّيـة فقهّيـةّ

طرحنا من خالهلام وجهة  ـ كمبحث موارد وجوب الزكاة ومنكر الرضوريـ 
  ّالنظر املشهورة يف عالج هـذه األبـواب وطريقـة حـل إشـكاالهتام، وطرحنـا 

 .نيًـ أيضا ـ وجهة نظرنا املختارة؛ فظهرت ثمرات ونتائج عىل كلتا الوجهت
وال خيفى عىل املتابع وجود عديد من الشواهد عىل قصور ـ وربام بطالن ـ 
الوجهة التي يطرحها املشهور يف معاجلة اإلشكاالت الـواردة يف بعـض هـذه 

ًاألبواب، وأبرزنا ـ أيضا ـ مزيدا من الشواهد لتثبيت وجهة نظرنا ً. 
ســب ّويف ســياق األبحــاث املتقدمــة جــاء البحــث يف مخــس أربــاح املكا

ًوالتأصيل القرآين له؛ لكونه مبحثا هامـا يمكـن مـن خاللـه تطبيـق واختبـار  ًّ
 .وجهة النظر املختارة

 جعلها اهللا تعاىل ّيةّلقد نص عموم الفقهاء عىل أن أصل اخلمس فريضة إهل
ّ إكراما هلم عن الزكـاة، وهـو أصـل قـرآين ثابـت ال ^ ّ وذريته ’للنبي ً

 .ً وقع اخلالف يف موارده الحقاخالف فيه بني عموم املسلمني، وإن
ّويف هذه احللقة سنتناول أحد أهم موارد اخلمس يف عرصنا احلـايل، وهـو 
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ّمخس أرباح املكاسب والتجارات والصناعات، والذي اختـصت بـه مدرسـة 

، وسيقترص حديثنا يف هذه احللقة عىل الـدليل القـرآين الـذي ^أهل البيت 
 الكريمـة الـواردة يف تـرشيع اخلمـس؛ يساق إلثباته، أعني بذلك عموم اآلية

ّلنالحظ بأن مخس األرباح املتداول يف فقهنا الشيعي هل هو داخـل يف عمـوم 
، أم ليس األمـر ^ّاآلية كام هو مدعى املشهور من فقهاء مدرسة أهل البيت 

هـل خلمـس : ّكذلك، كام هو خمتار بعض أجلة علامء الطائفة؟ وبعبـارة ثانيـة
 آين؟أرباح املكاسب أصل قر
ّللسؤال املتقدم أمه  كبرية ال يمكن التشكيك فيها؛ فقد كثرت يف اآلونـة ّيةّ

األخرية حماوالت إبعاد الواجبات التي ليس هلا أصـل قـرآين ـ واضـح ـ مـن 
 التـي ّيـة؛ فأنكروا بذلك الكثـري مـن الثوابـت الدينّيةدائرة االلتزامات الرشع

ن غري أن يفهموا أصلها ، م^  وآله الطاهرين ’األكرمّ النبي جاءت من
 .القرآين

ّوعلينا بداية أن نحرر النزاع فيام نريد بحثه يف هذا الـسؤال؛ وننتقـل بعـد  ً
 :ذلك لبحث التفاصيل التي يمكن ذكرها يف هذا املجال فنقول

: ّال يشك أحد يف إن أصل اخلمس حكم قرآين ثبت من خالل قوله تعـاىل
ْواعلموا   ما غنمتم من{ ِ ْ ُ ْ ِ َ َ  َ ُ َ ْ َ  ء فـأن    ـسه و ِلرسـول وِ ي القـر  وا تـا  َ  َ ََ ْ َ َ َْ ُ ْ ِ ِ ُ ُ َ ُ ُ ِ  ِ

َ َ ٍ ْ َ

َوا مساك  وابن ا س يل إن كنتم آمنتم با  وما أنز ا    بدنا يوم الفرقان يوم  َ َ َْ ْ ْ َْ َ َِ
َ ْ ُ ْ َْ ِ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َْ َ ْ َ َ َِ  ِ ُ ُ ُ ْ ِ ِِ ِ  

ِ ِ َ

ْا   ا معان وا        َ  ُ َ َ ُ  َ َِ َ ْ َ ْ َ ٌء قديرْ ِ َ ، حيـث أفـادت أصـل )٤١: األنفـال( }ٍ
ًاحلكم وبينت بعض مصارفه أيضا ّ. 

وقد جزم مجيع الفقهاء واملفـرسين يف داللتهـا عـىل وجـوب اخلمـس يف 
ّغنائم دار احلرب، وال يوجد خالف يف هذا احلد مـن الداللـة بـني أحـد مـن 

لوجـوب فيهـا لكن وقع اخلالف يف دالالهتا األوسع، فهل يقترص ا. املسلمني
 عىل غنائم دار احلرب، أم هو أوسع من ذلك؟



 ١٥٥ ...................................... قرآين؟ أصل املكاسب أرباح خلمس هل
َّ ـ عـىل أن ^ّاتفقت كلمة املدراس األخرى ـ غري مدرسة أهـل البيـت 

ً عىل وجوب اخلمس يف غنائم دار احلرب حرصا، وليس فيهـا ّإالّاآلية ال تدل 
ّأي داللة عىل أكثر من ذلك، نعـم قـد جيـب اخلمـس يف بعـض املـوارد التـي 

ُ ونقلت عنه، لكن هذا غـري مـستفاد مـن نفـس ’رسول األكرم أضافها ال
 .اآلية وحاقها، بل يعود ألمور خارجة عنها

 فقد ذهب املـشهور مـنهم إىل عـدم انحـصار ^ ّأما مدرسة أهل البيت
ٍداللة اآلية بام تقدم، بل فيها مقتض للعموم والشمول لعموم مـوارد اخلمـس  ّ

 .املعروفة
الـوارد ) غنمـتم(ية عائد إىل حتديـد مـدلول ّإن رس االختالف يف هذه اآل

ّفيها؛ فهو مردد بني أن يكون املقـصود منـه خـصوص غنـائم دار احلـرب، أو 
 ّعموم ما يظفر به اإلنسان من غري مشقة وال تعب كام هو مفاد معناه اللغوي؟ 

 إىل ^ تذهب عموم املدارس األخرى وبعض علامء مدرسة أهل البيت
ًم دار احلرب، ليس لكون مفهوم الغنيمة لغة خمتـصا هبـا، ّأن اآلية خمتصة بغنائ ًّ

ّلكن شواهد وقرائن كثرية دلت عىل االختصاص، منها ما هـو داخـل اآليـة، 
 .ومنها ما هو خارج عنها

فقـد ذهـب إىل أن  ^ ّ التوجه املشهور لفقهاء مدرسـة أهـل البيـتّأما
ّالغنيمة يف اآلية عامة وشاملة لكل ما يظفـر بـه اإلنـسان ّ مـن غـري مـشقة وال ّ

تعب، فيكون استعامهلا يف نفس اآلية هو نفس املفاد اللغوي من غري توسعة أو 
ًتضييق؛ ببيانات متعددة سيأيت تفصيل احلديث فيها الحقا ّ. 

 يذهب إىل أن اإليامن بعمـوم ^ّوهناك توجه داخل مدرسة أهل البيت 
ًالغنيمة لغة واستعامال ال ينتج شموهلا ألرباح املكا ًالغنم لغـة يعنـي ّ ألن سب؛ً ُ

ّالظفر باليشء من غري مشقة وال تعـب، وأربـاح املكاسـب ليـست مـن هـذا 
 .ّالقبيل، بل تالزم املشقة والتعب مع عموم أفرادها كام سيأيت احلديث يف ذلك



 رسائل فقهية ................................................................................... ١٥٦
ّويف هذا السياق يكون اخلالف عىل أربـاح املكاسـب جليـا؛ حيـث قـرر  ً ّ

ً أربـاح املكاسـب اسـتنادا إىل عمـوم  وجوب اخلمـس يفّيةاملشهور من اإلمام
اآلية الكريمة؛ فهو غنيمة مـن الغنـائم، يف حـني أنكـرت املـدارس األخـرى 
ّوبعض علامء مدرسة أهل البيت ذلك، وادعت اختصاص داللة اآلية بغنـائم 

 .دار احلرب فقط
 ال يفيض ^لكن الذاهبني إىل االختصاص من أبناء مدرسة أهل البيت 

ّنكار وجوب اخلمس يف أرباح املكاسب بـاملرة؛ فـإن يف ذلـك ذهاهبم هذا إىل إ
؛ بل إن أصـل ^ الواردة عن أهل البيت ّيةًإنكارا لكثري من النصوص الروائ

ّوجوبه ـ بأي نحو فرسنا الوجوب ـ ال خالف وال إشكال فيه يف داخـل هـذه  ّ
 .ّاملدرسة رغم تنوع اجتاهاهتا
كاسب هو نفس مخس غنائم  هل مخس أرباح امل:ّيف ضوء ما تقدم نتساءل

ًدار احلرب سنخا وحكام ومصارف ومقدارا وثباتـا؟ وإن شـئت قلـت ً هـل : ًً
 اخلمس نوعان أم نوع واحد؟

ّ إن االحتامل الذي حررت هذه األبحاث عىل أساسـه هـو:واجلواب َّأن : ُ
مخس أرباح املكاسب خيتلف عن اخلمس الثابت يف اآلية الكريمة، سـواء مـن 

 مـن ناحيـة ّحتـىوب، أو من ناحية سـنخ املـصارف، بـل وناحية سنخ الوج
ًهذا النوع من اخلمس ـ كام سيتضح الحقـا ـ هـو ّ ألن املقدار والثبات؛ وذلك ّ

ّحكم والئي صـدر يف ظـل ظـروف ورشوط خاصـة، واحلكـم باسـتمراريته  ّ ّ
 تلك الظروف والرشوط، بخالف اخلمس الثابـت يف اآليـة ّيةمنوط باستمرار
ًهو ثابت ال يتغـري، ال حكـام وال مـرصفا وال مقـدارا؛ لكونـه الكريمة؛ الذي  ً ً ّ

 .ًجزءا من الرشيعة
 ّيـة املشهور فقد ذهبـوا إىل أن اخلمـس نـوع واحـد ال خـالف يف ماهّأما 

وجوبه بـني مخـس غنـائم دار احلـرب وبـني مخـس أربـاح املكاسـب، وال يف 
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ّ اآلية، بل نـصوا مصارفه وال يف مقداره وال يف ثباته؛ واجلميع داخل يف عموم

ّعىل أن لـسان الـدليل يـأبى التفـصيل املتقـدم، وسنفـصل احلـديث يف هـذه  ّ
 وجوبه ّيةة بخمس أرباح املكاسب وماهّاالختالفات يف بدايات احللقة اخلاص

 ًالتي ستأيت الحقا؛ لنرى أيساعد لسان الدليل عىل ذلك أم ال؟
ًا هـذا البحـث اسـتبعادا ًوعلينا بداية أن نستبق تقرير النتيجة التي خيتاره

 ّالـسيدّألي التباس قد حيصل مـن خـالل قـراءة عنوانـه؛ إذ يـذهب أسـتاذنا 
ًاحليدري دامت إفاضاته إىل أن مخس األرباح خارج خروجـا موضـوعيا عـن  ً ّ

 املتوسـطني ّاألئمـةًاخلمس الثابت قرآنيا، بـل هـو حكـم والئـي صـدر مـن 
ّورشوط معينـة، والقـول  اقتـضتها ظـروف ّماليـة، كرضيبة ^ واملتأخرين

ــرشوط،  ــوفر تلــك الظــروف وال ــوط بت ــة من ــرص الغيب ّباســتمراريتها إىل ع
 تقرير ّيةوتشخيص ذلك عائد إىل مراجع الدين، والذين أوكلت إليهم صالح

ّ يف عرص الغيبة؛ فهم حجة اهللا عىل العباد، واإلمام حجـة اهللا ّيةاألحكام الوالئ ّ
لرشيف، وتفصيل احلديث يف هذا البحث عليهم كام جاء وصفهم يف التوقيع ا

 .موكول إىل األبحاث الالحقة
 فإن األبحاث التي بـني أيـديكم هـي حـصيلة مـا اسـتفدته مـن :ًوختاما

دامـت تأييداتـه؛   كامل احليدريّالسيدآية اهللا العظمى بحوث أستاذي سامحة 
وقد جاء بعضها من خالل أبحاث درسـه، وأنجـز الـبعض اآلخـر يف ضـوء 

 بحوث هذا املوضوع، ّيةَّ وإثاراته وتوجيهاته، وأمتنَّى أن أوفق إلكامل بقإفاداته
ّأعني مخس أرباح املكاسب حتديدا؛ علني أوفق لكـشف معـامل االجتـاه الـذي  ً
ّتتبنّاه هذه السلسلة، والنتائج التي تتمخض عنه، وأرغب من مجيـع البـاحثني 

لقبليات املوروثة، التـي ال ُ ناقدة، بعيدة كل البعد عن اّيةقراءته بروح موضوع
 .ّيةيسوغ التعاطي عىل أساسها يف البحوث العلم

، )دام ظلّـه  (ويف سياق إيضاح قواعد املنهج االجتهادي الذي طرحه أسـتاذنا 
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ّسأشــري يف املقدمــة إىل مبحثــني أساســيني،  ــات األحكــام :ّاألولّ ــرتبط بآي  ي

 وأثرهـا يف ّيـةاين االجتهاد يـرتبط باملبـ:والثاينّواألساليب املتبعة يف تفسريها؛ 
 . هلذه الرسالةّيةّ، ثم أعطف احلديث إىل املباحث األصلّيةتغيري النتائج الفقه

ّ 
قبل الـدخول يف تنـاول آيـة اخلمـس باعتبارهـا إحـدى آيـات األحكـام 

جتاهات يف تفسريها، نجد من الـرضوري املرتبطة بمبحث اخلمس وتناول اال
ّأن نبني حقيقة آيات األحكام واألسلوب الذي نختاره يف تفـسريها، وبـذلك 

 ونتائجهـا، ّية تلقي بظالهلا عىل عموم األبحاث الفقهّيةنؤسس لرضورة معرف
وقد حلظنا تأثري هذه املسألة الواضح يف مبحث الزكاة، عنـدما اختـار البحـث 

ّ؛ استنادا إىل النص القرآين الوارد يف ترشيعها)املال(هو هناك أن موضوعها  ً. 
 لقد أوىل الفقهاء ـ من كلتـا املدرسـتني ـ مبحـث آيـات األحكـام عنايـة 
ّخاصة، فكتبوا فيها دراسات منفصلة، وحرر بعضها يف أثناء البحث الفقهي،  ُ ّ

دايـة ، ويف بّيـةلكن هذا املبحث مل ينعكس ـ كام ينبغـي ـ عـىل البحـوث الفقه
التأسيس لطبيعة احلكم الذي يراد إثباته يف هذه األبواب، وإنام اقتـرص بعـض 

 املراد بحثهـا، ّيةّفقهائنا عىل الروايات لتأسيس الضوابط العامة لألبواب الفقه
ُ من باب التيمن يعرض الكثري من الفقهاء عن ذكر اآليـة، ويكتفـون ّحتىبل  ّ

يف بدايات مكاسب الـشيخ مرتـىض بذكر الروايات املرسلة، كام نالحظ ذلك 
 .األنصاري

ّوقبل ذلك علينا بداية أن نشخص معنى آيات األحكام بشكل دقيق؛ لننتقـل  ً
 .بعد ذلك لبيان اخلالف يف حتديد دائرهتا وبالتايل عددها

ًبأن القرآن الكريم ليس كتابا واضحا وجليا يف بيـان : قد يقال ـ كام قيل ـ ً ًّ
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ً اهلداية واإلرشاد كام هي لغته أيضا، ّيةظيفته األساسوّ ألن ؛ّيةاألحكام الرشع

ًوما يكون نـسيجه مـن هـذا القبيـل ال ينبغـي أن نتوقـع منـه أحكامـا فقه  ّيـةّ
ّا تفاصيل خارجة عن إطار نص القـرآين الدسـتوري؛ نعـم قـد ّهن؛ ألّيةتفصيل

؛ لكن هـذه )ّحرم(و) ّأحل(يالحظ فيه تعابري حتمل صيغة األمر والنهي نظري 
لصيغ ال يراد منها جعل احلكم وإنشاؤه، بل هي لرصف اإلخبـار واإلرشـاد ا

ّألفعــال معينــة قــد تقــع يف الواقــع العمــيل، أراد القــرآن بــذلك تأكيــد مفــاد 
أحكامها، ومن هنا اكتفى يف أمثال هذه اآليات بالبيان الكيل من غري الدخول 

 .ً أيضاةّييف تفاصيلها، بل أحجم عن ذكر الكثري من األحكام الرشع
ّولعل أحد أهم الشواهد التي يسوقها أنصار هذا القول ملـدعاهم هـو أن  ّ

ٌيةمدن (ّيةبعض اآليات التي يقال بداللتها عىل بعض األحكام الفقه ، مـع أن )ّ
ّاحلكم الذي يدعى داللتها عليه قـد رشع يف  ُ نالحـظ ذلـك ). رمـةّة املكّمكـ(ّ

 الوضوء والتـي هـي ّيةّلتي بينت كيفيف اآلية السادسة من سورة املائدة ا: ًمثال
ّ؛ مع أن املسلمني كانوا يتوضؤون بنحو مـن األنحـاء يف مكـ)١(ّمدنية ّ ة، وكـذا ّ

ّاألمر يف اآلية التاسعة من سورة اجلمعة التي يقرر البعض داللتها عىل وجوب 
َّ، مع أن صالة اجلمعة كانت تقام قبل نزول هذه اآليـة، ومـن )٢(صالة اجلمعة

ّبأن هذه اآلية تدل عـىل حرمـة البيـع يف يـوم اجلمعـة ال عـىل أصـل : هنا قيل ّ
 .وجوب صالة اجلمعة

ّوبغض النظر عن سالمة أو خطل مثل هذه األقـوال والتوجهـات؛ فـإن  ّ ّ
ّالكالم املفصل فيها موكول إىل حملـه مـن   والبحـوث ّيـةة املعرفـة الفقهّنظريـّ

                                                             
ِيا   ها ا ين آمنوا إ{: قوله تعاىل(١)  ُ َ ُ ََ َ ِ َّ ّ َ

َذا  متم إ  ا صالة فاغسلوا وجوه م وأيدي م إ   ْ َ
ِ ِْ ْ ُْ َُ َ ُِ ْ َ َ ُُ َُ َ ُِ ِ َ ّ ْ َ

ِا مرافق وا سحوا برءوس م وأرجل م إ  الكعب  ِْ َْ ْ َ َْ َْ ْ ْ ُْ ُ َُ ُ ََ َ ُ َ َِ ُ ِ ِ  .)٦: املائدة (}...ِ
ُ  ها ا ين آمنوا إذا نودي  ِلصالة من يوم ا  َيا{: قوله تعاىل (٢) ْ ِ ْ َ ُ َ ُْ ِ ِِ َ َّ ُ َ

ِ َ َ ِ َّ ّ َ
َ معة فاسعوا إ  ذكر ا   ُ

ِ
ْ ِ َِ

ِ ْ َ َْ َ

َوذروا ا يع ذل م خ  ل م إن كنتم  علمون ُ ُُ ََ ُ َْ َ ْْ ْ ُْ ْ ِ ٌ ْ َ ِ َ ََ ْ ُ  .)٩: اجلمعة( }َ
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 ّيـة إليها عمـوم البحـوث الفقهّ أننا نسلم بالنتيجة التي وصلتّإال، ّيةالتفسري

ّ مهـام اختلـف توجـه ّيـةأن القرآن الكريم محل يف آياتـه تـرشيعات فقه: وهي
البحث مـع االجتـاه املـشهور يف مقـدارها؛ فـإن املتـداول يف كلـامت الفقهـاء 

 املرتبطـة ّيـة باألحكـام العملّيـة القرآنّيـةواملفرسين هو حرص األحكـام الفقه
ّألصغر، واملتعلقة بالعبـادات واملعـامالت واحلقـوق ّبدائرة خاصة من الفقه ا

ّ واسعة وشاملة ملا هو أعم مـن ّية الترشيعّيةوالواجبات، مع أن األحكام الدين
 ّية وفقهّية وأخالقّية، من أحكام اعتقادّيةهذه األمور، أي لعموم املعارف الدين

 .كام هو املختار
ّ املتعلقـة بعقيـدة ُوعىل أساس هـذا املتـداول اسـتبعدت مجيـع األحكـام

اإلنسان بالنسبة إىل اهللا تعاىل واملبدأ واملعاد والرسل واملالئكة وعامل الغيب من 
 األحكام املرتبطة بالسري والسلوك ومـا ينبغـي ّحتى، بل ّيةدائرة املعارف الدين

، ومل تدخل يف هـذه الـدائرة سـوى ّيةفعله وما ال ينبغي من األحكام األخالق
 .ً باملعنى املصطلح حرصا دون غريهاّيةاألحكام الفقه

ُيف ضوء ما تقدم يطرح هذا التساؤل ) ّيـةالقرآن (ّيـةهل دائرة األحكـام الفقه: ّ
  ّتتحدد يف هذا اإلطار، أم هي أوسع من ذلك؟

ّالسؤال املتقدم البد من بـسط احلـديث يف املعنـى اللغـوي  ولإلجابة عن ّ
 : الفقه فنقوللكلمةواالصطالحي 

ًفقه الرجل يفقه فقها: الفهم؛ قال يف كتاب العني: ًالفقه لغة هو ْ ُ ْ ُ َِ ُ َ ِ فهو فقيهَ َ .
َوفقه يفقه فقها إذا فهم ِ َ ً ْ َ ْ َِ ُِ َ ُوأفقهته. َ ْ َ ْ ُّوالتفقه. ّبينت له: َ َ ْم الفقهّتعل: َّ ِ)١(. 

ُفقــه الرجــل، بالكــرس: وقــال يف الــصحاح َ ِ قــه ،َ ُوفــالن ال يفقــه وال ينْ َ ُ ََ َ ْ ٌ، 
َوأفقهتك  ُ ْ َ ْ َّخص َّثم ،اليشءَ َ به علم الرشيعة، والعامل به فقيه، وقـد فقـه بالـضم ُ ٌ َُ َ َِ ُِ ِ ُ ْ

                                                             
 .٣٧٠، ص٣ج: كتاب العني، اخلليل بن أمحد الفراهيدي) ١(
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ًفقاهة َ ََ)١(. 

ْالفقه يف األصل: وقال يف النهاية يف غريب احلديث الفهم، واشتقاقه من : ِ
ّالشق وا ُفقه الرجل: يقال. لفتحّ َ ِ ُ يفقه فقها إذا فهم وعلم، وفقه بالـضم يفقـهَ َ َ ُ َُ ْ ُ َ ً ْ َ ِْ :

ِإذا صار فقي ًها عاملاَ ًوقد جعله العرف خاصا. ً  بعلـم ًختصيصا و بعلم الرشيعة،ّ
 .)٢(الفروع منها

ّ اصطالحا ـ وعند الفقهاء حتديدا ـ فقد مر بتطورات داللّأما  ّ ً  عديـدة، ّيـةً
ُفهو أول ما طرح يف النصوص الدين ّ، وتـداول الرتكيـز واحلـث عليـه، ودار ّيةّ

 ال خـصوص مـسائل ّيـةعـارف الدينًعىل األلسنة أيضا، كان يعنـي عمـوم امل
ٍفلوال  فر من   فرقة {: احلالل واحلرام كام هو مفاد معناه اللغوي؛ قال تعاىل

َ َ َْ ِ  ُ ْ ِ َ َ َ ٰ ْ

َمنهم طائفة ِ تفقهوا   ا ين وِ نذروا قو هم إذا رجعوا إ هم لعلهـم  ـذرون ُ َُ  ٌْ َ ْ ْ ْ ْ ُْ ُ ُ ُ ُ ََ ََ َ
ِ ْ ِ َِ ََ  ٰ ِ ْ ُْ َ ِٰ ِ َ ََ ِ ِ{ 

ٰرب حا ـل فقـه إ  >:  ’، وقال وروي عن الرسول األكرم)١٢٢: التوبة( ِ ٍ ْ ِ ِ ِ َ  ُ

ُمن هو أ قه منه ُْ ِ َ ْ َ َ ُ ْ ّ؛ ومن هنا يظهر بأن العلم بالدين وتعلمـه ال يقتـرص عـىل )٣(<َ
ّ، األعـم مـن ّيةمسائل احلالل واحلرام، بل هو مطلوب يف عموم املعارف الدين

جـل ذلـك مل يكتـف علامؤنـا العقيدة واألخالق والفقه باملعنى املتـداول؛ وأل
ّاألوائل بإتقان مسائل احلالل واحلرام فقط، بل سعوا وأكـدوا رضورة اإلملـام 

 . ملن يريد أن جيتهد يف هذا الطريقّيةبعموم املعارف الدين
التاميز التدرجيي لعمـوم املعـارف (ّلكن ألسباب متعددة قد يكون أبرزها 

الل واحلرام، بل صار هذا العلم هو أصبح علم الفقه يعني مسائل احل) ّيةالدين
ّاملتـأخرة، وانحـرست بـسبب   يف العـصورّيةالوجه الرسمي للحوزات العلم

                                                             
 .٢٢٤٦، ص٦ج: ، اجلوهريّيةالصحاح، تاج اللغة وصحاح اللغة العرب) ١(
 .٤٦٥، ص٣ج:  احلديث واألثر، ابن األثريالنهاية يف غريب) ٢(
 .٣٣٦، ص٢ج: الكايف) ٣(
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 وصـل ّحتـى األخرى، أعنـي العقيـدة واألخـالق، ّيةذلك مجيع العلوم الدين
، ّيةّ عـن أدلتهـا التفـصيلّيةالعلـم باألحكـام الـرشع: تعريف الفقه لـدهيم بــ

، ّيـةّ األحكام املرتبطة بأفعال املكلفـني اخلارجةّيويريدون من األحكام الرشع
ّ، وترتب ّية واألخالقّية االعتقادّية القلبّيةوبذلك خترج مجيع األحكام اجلوانح

 :من قبيـلعىل هذا األمر الكثري من النتائج التي قد توصف بعضها باخلطرية، 
ل  بـالرجوع إليـه هـو عـامل احلـال^ ّاألئمـةأن املرجع الديني الذي أوىص 

 ّيـةهـي األعلم ـ ّالرشط املرجح عند االختالف ـ ّيةواحلرام فقط، وأن األعلم
 لعلـم أصـول الفقـه وعلـم ّإاليف الفقه بمعناه املصطلح، بل ال حيتاج املجتهد 

ف عليه االجتهاد بعد ّالعمدة فيام يتوق>:  اخلوئي يف التنقيحّالسيدالرجال؛ قال 
 : وقواعدها علامنّيةمعرفة اللغة العرب

ال يكـاد ّ ممـا  علم األصول، ومساس احلاجـة إليـه يف االجتهـاد:حدمهاأ
 التي ال حيتاج إثباهتا ّية ليست من األمور الرضورّيةّ ألن األحكام الرشع؛خيفى

ة ّل ألدلـّالربهان، واملتكفـ وف عىل الدليلّة يتوقّنظريإىل دليل، وإنام هي أمور 
 إىل معرفـة يّيـؤدّ ممـا ريمهـاج واألمـارات وغّاألحكام وبراهينها مـن احلجـ

 .... علم األصولّيةاألحكام الرشع
وإن كانـت  ّيةّ وذلك ألن مجلة من األحكام الرشع؛ علم الرجال:وثانيهام

 وغالبها يستفاد من األخبار املـأثورة عـن ، أقل قليلّأنه ّإالتستفاد من الكتاب 
  لكتـب األربعـةنـة يف اَّ، وعىل ذلك إن قلنا بأن األخبـار املدو^أهل البيت 

األصـحاب عملـوا عـىل ّ ألن ـن بصدورها ّنطمئّ مما اّأهنمقطوعة الصدور أو 
فقد اسـرتحنا ـ هذا يفيد االطمئنان بالصدور  و،مل يناقشوا يف إسنادها وطبقها

فـإن الـالزم  ؛ لعدم مساس احلاجة إىل معرفة أحوال الـرواة؛من علم الرجال
ا ّأهنـ مة أّول هبا عنـدهم، لتكـون حجـ هل هي معمّيةٍحينئذ مراجعة أن الروا

ّ ومعه ال متس احلاجة إىل علـم الرجـال إال ؟ عنها لتسقط عن االعتبارٌضَعرُم ّ
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يف بعض املوارد، كام إذا مل يظهر لنـا عمـل األصـحاب عـىل طبـق الروايـة أو 

 .إعراضهم عنها
من أن عمل األصحاب واملشايخ  ّوأما إذا بنينا عىل ما هو الصحيح عندنا

 فال حمالة تـزداد احلاجـة إىل ... لضعف داللتهاً طبق رواية ال يكون جابراعىل
 ... عن السمنيّز الغثّ به يعرف الثقة عن الضعيف وبه يتميَّنإ ف؛علم الرجال
ف عليـه رحـى االسـتنباط ّ مـا يتوقـّ علم الرجال من أهمّ أن:لّواملتحص

ف لالجتهـاد ّتوقـ غري ما ذكرناه مـن العلـوم فهـو فـضل ال ّوأما ،واالجتهاد
  .)١(<عليه

ّولكي ال نستغرق كثريا يف مناقشة هذا التوجه نـشري إىل النتيجـة اخلطـرية  ً
:  الطباطبائي صاحب امليزان حيث قـالّعالمةّالتي تتحصل منه، وعىل لسان ال

 ال حاجة هلا إىل ًمت تنظيامّا نظّأهنت يف أمر هذه العلوم وجدت ّنك إن تبرصإ>
الرصف والنحو والبيان ( ًمها مجيعاّم أن يتعلّ يمكن ملتعلّأنه ّحتى ؛ًالقرآن أصال

ع ّ يتضلّ فيأيت آخرها، ثم)واللغة واحلديث والرجال والدراية والفقه واألصول
 قط، فلم يبق ً مصحفاّ وهو مل يقرأ القرآن، ومل يمس،ر فيهاّ ثم جيتهد ويتمه،هبا

 ؛ لـألوالدًاذه متيمـةّختـا أو ، التالوة لكسب الثـوابّإالللقرآن بحسب احلقيقة 
 .)٢(<فاعترب إن كنت من أهله! حتفظهم عن طوارق احلدثان

ّ أن الفقـه واحلـث عليـه وعـىل تعليمـه ـ حـسب مـا أفادتـه :الـصحيحو ّ
ّ ـ ال خيتص بمسائل احلالل واحلرام، بل هـو شـامل لعمـوم ّيةالنصوص الدين
مقـدار  ّ مؤثر عـىل)الفقه واألحكام(ّ، وأن سعة وضيق مفهوم ّيةاملعارف الدين

 ّية هي األحكام الفرعّيةاآليات املرتبطة بذلك؛ فإذا اخرتنا بأن األحكام الرشع
ّ املرتبطة بأفعال اإلنسان اجلوارحية فال شك بأن مقدار اآليات املرتبطة ّيةالعمل ّ ّ

                                                             
 . التسويد منّا.١٥ـ ١٣، ص١ج: آية اهللا الغروي: التنقيح يف رشح العروة، تقرير) ١(
 .والتسويد منّا. ٢٧٦، ص٥ج: امليزان يف تفسري القرآن) ٢(
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َّالقرآن مل يتعرض هلا إال بنحو يسري، ّ ألن ًهبا ستكون قليلة جدا؛  إذا اخرتنـا ّأماّ

ًاألحكام حتمل معنى شموليا واسعا ال يقترص عىل أفعـال اإلنـسان فقـط، بأن  ً
، واألوامـر والنـواهي ّيـة اجلوانحّيـة القلبّيـة األفعال االعتقادّحتىبل يشمل 

َّاملرتبطة هبا وبمقدماهتا، فستكون دائرة اآليات أوسع وأشـمل، وبالتـايل فـإن  ّ
 .ًدائرة الفقه القرآين ستضحى كبرية جدا

 لو كان املراد من الفقـه هـو الفقـه املـصطلح يف الـسنني :قلتوإن شئت 
ّاملتأخرة والذي يقترص عىل مـسائل احلـالل واحلـرام، فـستكون دائـرة الفقـه 
ّالقرآين ضيقة جدا، خصوصا إذا حرصنا آيات األحكـام بالدالـة عـىل احلكـم  ً ً ّ

نـدهم،  إذا كان املراد من الفقه هو الفقه الـشمويل ال املـصطلح عّأمارصاحة؛ 
ّفسيكون الفقه القرآين واسـعا جـدا؛ حيـث يـشمل اآليـات الدالـة باملطابقـة  ً ًّ

ــشمل  ــل ي ــضمن، ب ــىّوبالت ــصص القرآنّحت ــال والق ــة األمث ــةاالعتقاد، ّي  ّي
 .ً أيضاّيةواألخالق

 عـىل األحكـام والفـرائض والـسنن ّبأن املجال القـرآين الـدالومنه يظهر 
ّتلفـة واسـع جـدا، وهـو أمـر يتطلـة املخّيـ واجلوانحّيـةواألحكام اجلوارح ب ً

 إلدراج هـذه ؛ جديدة باإلضافة إىل األبـواب املتداولـةّيةاستحداث أبواب فقه
األحكام حتت عناوينها، ويضع أمام االجتهاد املتعـارف دائـرة اسـتفهام كبـرية 

 .)١(ب إعادة النظر يف كثري من مقوالتهّتتطل
ّومما تقدم ي ّسبب اخلـالف يف حتديـد  بأن أحد األسباب التـي قـد تـّتضحّ

ّالرؤية العامة التي ينطلق :  هوّيةّ املتعلقة باألحكام الفقهّيةمقدار اآليات القرآن
                                                             

ف الصادر من ستأيت مزيد عناية هبذا البحث عند البحث يف داللة التوقيع الرشي) ١(
ّالناحية املقدسة، والذي يتضمن وأما احلوادث الواقعة فارجعوا فيها إىل رواة : ّ

ًحديثنا، وهو ما سنفرد له مبحثا خاصا يف بحوث الحقة من هذه السلسلة يف إطار  ًّ
 .)دام ظله( ّالسيدأبحاث سامحة 
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 ّيـةمنها الفقيه يف تفسري الفقه وأحكامه، بـل واسـتظهاراته مـن اآليـات القرآن

ّأيضا؛ فام تكون آية حكم انطالقا مـن رؤيـة املفـرس  ً ، هـي ليـست كـذلك )أ(ً
وما تكون آية حكم وفق استظهار فقيـه، قـد ال ). ب(ّ املفرس ًانطالقا من رؤية

 .ًتكون كذلك وفقا الستظهار فقيه آخر
ٌ فقـد ذهـب بعـض إىل أن آيـات األحكـام ال تتجـاوز املئـة ،وكيف كان

واخلمسني، وذهب آخرون إىل كوهنـا ثالثامئـة، لكـن املـشهور بيـنهم القـول 
ُ ألفت كتب هبذا اّحتىبكوهنا مخسامئة آية؛  تفسري اخلمسامئة آية : (لعنوان، مثلّ

شـفاء العليـل يف رشح اخلمـسامئة آيـة مـن (ملقاتل بن سليامن، و) يف األحكام
النهايـة يف تفـسري اخلمـسامئة آيـة يف (النجـري، وّ حممـد لعبد اهللا بن) التنزيل

ّلفخـر الـدين أمحـد بـن عبــد اهللا بـن سـعيد بـن متـوج البحــراين ) األحكـام
ألمحـد بـن ) داية يف تفسري آيات األحكـام اخلمـسامئةمنهاج اهل(، و)هـ٧٧١(

 ).هـ٨٣٦(ّبن حسن بن متوج البحراين ّ حممد عبد بن
 هي ّية ذهب القرطبي وبعض املعارصين إىل أن آيات األحكام القرآن،نعم

 .أكثر من ألفي آية
  أ اء آيات األح م

 :ة األنحاء التي وردت فيها آيات األحكام فيمكن حرصها يف مخسّأما
 بصيغة وجوب ّإمااآليات التي صدرت األحكام فيها بشكل واضح، . ١

ِأحـل ل ـم  لـة ا ـصيام ا رفـث إ {>: أو بصيغة حرمة، كـام يف ُ َ َ َ ِ  َ ْ َ ْ ُ  ِ
ُ

ُ  ـسائ   ِ ، }مِ
ِحرمت علي م ا ميتة وا م و م ا   ر وما أهل لغ  ا { )١٨٧: البقرة(  ِْ ِْ َ ِ ِ ِ

ُ َ َ َِ
ْ ْ ُ ْ َُ ُ ُ ُ َ َْ َْ ْ ُ َ َ  { 

َ  أحل ا  ا يع وحرم ا ر { ،)٣: املائدة( َ َ ََ ْ َ ْ ُ   َ
 .<)٢٧٥: البقرة( }...ا

ّاآليات التي حتمل عنوانا عاما وهي غـري حمـددة بـزمن مـا، بـل هـي . ٢ ً ًّ
والعديـد مـن اآليـات ... ّمستمرة وثابتة، كام يف آية الصوم يف شـهر رمـضان
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 .األخرى التي من قبيلها

ّمل عنوانا خاصا، لكنها غري حمددة بزمن ما، والبد من اآليات التي حت. ٣ ّ ً ًّ
ُيا   هـا ا يـن آمنـوا {: حتديد سبب نزوهلا ملعرفة خصوصيته؛ كام يف آية القتال َ َ ِ  َ  َ

ِقاتلوا ا ين يلون م مـن الكفـار
 َُ ُ ُْ  َ َِ ْ ُ َ ِ ً جـدوا  ـي م غلظـة وِ َ ْ ِ ِْ ُ ُ ِ َ َاعلمـوا أن ا  مـع  وْ َ َ   َ ُ َ ْ

َا متق  ِ  ُ
، فهـذا األمـر اإلهلـي بقتـال الكفـار الـذين حـول )١٢٣: التوبـة( }ْ

ّاملسلمني ليس حكام عاما لكل الكفار الذين حوهلم؛ بل البد من توفر رشوط  ّ ًّ ّ ّ ً
 اسـتفادة حكـم مـن هـذا ّيـةّمعينة لتفعيل هذا احلكم، ومنه يظهر عـدم إمكان

 .هالنحو من اآليات دون الوقوف عىل سبب النزول ورشوطه وظروف
ّـ اآليات التي نزلت يف سبب خاص، وهناك آيات أخرى بينت مفادهـا ٤ ّ

ًبشكل أدق وأوضح، فيكون ذلك املفاد الوارد يف اآليات األوىل جممال بالنسبة  ّ
ّا خمصصة أو ناسخة له، ويف مثل هذه املـسألة البـد ّأهنإىل اآليات األخرية، أو  ّ

 .سليمةّمن تفحص جمموع اآليات للوصول إىل النتيجة ال
ّاآليات التي نزلت إلجابة سؤال حمدد، أو يف أثر واقعة معينـة، كـام يف . ٥ ّ

 .)١(أحكام الظهار أو مسألة الكاللة
 

من خالل متابعة كلامت الفقهاء وآثـارهم يمكـن رصـد مبنيـني يف فهـم 
 بـاملنهج التجزيئـي، ّاألول واالجتهاد فيها، سنصطلح عـىل ّيةاألحكام الرشع

 .ّوعىل الثاين باملنهج املوضوعي إذا جاز وصح مثل هذا االصطالح
 يف التحقيـق واالجتهـاد؛ واكتفـوا ّاألولوقد اختار بعض الفقهاء املنهج 

ّعىل أساسه بدليل واحد تام سندا وداللة إلثبات احلكم، وإذا ما متسكوا بعـدة  ّ ً ً ٍ ٍ
                                                             

 .١٢٩ ـ١٢٨ص:  ايازيّحممدد ّ، سي)ّيةبالفارس( وهي قرآينژپفقه : الحظ) ١(



 ١٦٧ ...................................... قرآين؟ أصل املكاسب أرباح خلمس هل
 فليس النظر إليها بعنوان دليـل واحـد جممـوعي، بـل لكـل واحـد منهـا ّأدلة

ّاستقالليته، وقلام حلظوا هذه األدلة وما تثبته من أحكـام يف سـياق انـسجامها  ّ ّ
ّ بشكل عـام، أعنـي معـارف العقيـدة واألخـالق ّيةمع منظومة املعارف الدين ٍ

ّيف البحث يف كل فرع فقهي  هذا املنهج ّيةّوالفقه بعنوانه الواسع؛ إذ تتلخص آل ّ
ّعن آية أو رواية معتربة تدل عىل املطلوب، ويف حالة عدم وجود أو عدم داللة 

 بأحـد األصـول ّيـةما وجد عىل ذلك تصل النوبة إىل تعيـني الوظيفـة الظاهر
 بمالحظـة منظومـة املعـارف واقعيّ التوصل إىل حكم ّية، رغم إمكانّيةالعمل
 .ّبطة هبذا الفرع وأطره العامة، واألحكام املرتّيةالدين

ّواختار قسم من الفقهاء املنهج الثاين؛ فمع قبوهلم باملنهج األول يف بعض 
ّ أهنم مل يقبلوه بشكل دائم ويف مجيع املسائل، وركنوا إىل منهج آخـر ّإالاملوارد، 

ًعربنا عنه آنفا باملنهج املوضوعي؛ ففقيه هذا املنهج قد ال تستند بعـض فتـاواه  ّ
ّ دليل خاص بعينه كام يف املنهج املتقدم، بل مستندها حيصل من تتبع جمموع إىل ّ ّ ٍ

، ومن خالل املقارنة فـيام بينهـا، بـل قـد ال يكتفـي هبـذا القـدر ّيةاملتون الدين
ّأحيانا، فيلحظ األطر العامة للتعاليم الدين  ومنظومتها وأهدافها، من عقيـدة ّيةً
الدين هو جممـوع ّ ألن ؛ وذلكّيةلدينوأخالق وفقه الستنباط بعض األحكام ا

هذه التعاليم ولوحته املتكاملة، والعالقة التي حتكم هـذه التعـاليم وأجزاءهـا 
 .وثيقة ومرتابطة، وال يمكن النظر التجزيئي إىل بعضها وإمهال بعض آخر

 ال يمكـن ّيةّ بأن كل منهج ال خيرج من رحم النـصوص الـرشع:إن قلت
يه كمرتكز يف فهم األحكام أو اإلفتـاء عـىل أساسـه، القبول به وال االتكاء عل

، )قـدس اهللا أسـرارهم    (، وخيالف سرية فقهائنا ّيةُوما ذكر خيالف قواعد الصناعة الفقه
 والتي اقترصت يف طريقة اإلفتاء عىل املنهج املتداول؟

ّ مـا توصـل إليـه هـو مـن خـارج رحـم ّأنـهّ ال يدعي هذا املـنهج ب:قلت
ل هو وليـد منهـا ومـستند إليهـا؛ وال يمكـن ألحـد أن ، بّيةالنصوص الرشع
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ّ ذات فهم واحد ال يمكن أن يتعدد؛ بل من ّيةّيدعي بأن مجيع النصوص الرشع ٍ ٍ

ًحق أي جمتهد ـ يمتلك املقومات واألسـس الـسليمة لـذلك ـ أن يقـدم فهـام  ّ ّ ّ
 ، لكن يبقى هذا الفهم يف إطار االحتامل ما مل يقـم الرباهـنيّيةللنصوص الدين

 .والشواهد إلثباته
ّ للـدين ومـدخليتها يف الـصناعة ّيةّأن النظرة الـشمول: ّأضف إىل ما تقدم

ّ ليست غائبة عن نـصوص أسـاطني هـذا الفـن وعلامئـه؛ قـال شـيخ ّيةالفقه ً
ّقد علم بالبدهية أن املدار يف طاعة العبيد ملواليهم >: األساطني يف كشف الغطاء ُ

ّ أو مـن تتبـع ؛ً تـرصحيا:ّإمـا علـم بمـرادهموسائر املأمورين آلمـرهيم عـىل ال
 ّاتباعهـا، يف إلـيهم  عهـدواٍ  أو ما يقـوم مقامـه مـن مظنّـة؛ أو أفعاهلم؛أقواهلم
 خـارج، أو داخـل من آخر ّيةأولو ُوعلمت بيشء حكم ّتعلق  فلو.هبا والعمل

ُفاهيم اللفظية، أو علمت مساواته أو ظنّـت امل من فيكون داخل، من ُظنّت أو ّ
ّخل كذلك كـان مثبتـا حلكمـه، فاألولويـة بقـسميها، وتنقـيح املنـاط، من دا ً

وكذا ما ينقدح يف ذهن املجتهد  .ّال ينبغي التأمل يف اعتبارها، ّومنصوص العلة
ّمن تتبع األدلة باالنبعاث عن الذوق السليم واإلدراك املستقيم؛ بحيث يكـون  ّ

ّمفهوما له من جمموع األدلة؛ فإن ذلك من مجلة امل ّ ّنـصوص؛ فـإن للعقـل عـىل ً
ً ذوقـا، وملـسا، وسـمعا، وشـام، ونطقـا، مـن حيـث ال يـصل إىل ّنحو احلـس ً ً ًُ ً ّ
فاعتبار املناطيق، واملفاهيم والتعريـضات، والتلوحيـات، والرمـوز، ، ّاحلواس

 إذ ؛ّواإلشارات، والتنبيهات، ونحوها مع عدم ضعف الظن من مقولة واحـدة
 .)١(<ًهم املعترب عرفا عىل التفاّإالّليس مدار احلجية 

ّومل تتوقف املسألة عند هذا املجال، بل إن املطلـع عـىل كلـامت الفقهـاء جيـد 
ّ سـبب ويـسبب الكثـري مـن ّيةبوضوح أن اختالف املباين يف عموم املنظومة الدين ّ

                                                             
 .والتسويد منّا.  ١٨٨ص ،١ ج: اءّكشف الغطاء عن مبهامت الرشيعة الغر )١(
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 تفـسريها ّيـةً؛ بدءا مـن االخـتالف يف عـدد مـصادرها وكيفّيةاالختالفات الفقه

 .يح فيام بينها الرتجّيةًوانتهاء بكيف
 االسـتنباط ّيـةففي البحث األصويل واملسلك الذي خيتاره الفقيـه يف عمل

ٌ تفسري املتن واضـحا، فبيـنام ذهـب فريـق إىل ّيةًمثال نالحظ االختالف يف كيف ً
 باملعصوم فقط، حرص آخرون ذلك به؛ ّيةعدم انحصار دور تفسري املتون الدين

ُومل يقبلوا أي تفسري يطرح هلذه امل تون عدا التفسري الذي محله املوروث نفـسه، ّ
 لـذلك؛ كـام ّيـةَّأو القواعد التي أسس هلا، وأضاف آخـرون القواعـد العقالئ

ّاشرتط البعض مالحظة الظروف املحيطة بالنص وفـضائه العتبـار تفـسريه، 
 .ّيةٌواختار بعض عدم ذلك، إىل غري ذلك من املباين األصول

 يف التصحيح والتضعيف فقد وقع اخلـالف  ما يرتبط باملسلك الرجايلّأما
ً أيضا؛ فذهب الـبعض إىل ّيةّبني املباين، وأثر ـ بطبيعة احلال ـ عىل النتائج الفقه

ّ وثاقة السند هي الرشط احلرصي املصحح لقبول الرواية، واكتفى آخـرون ّأن
ّبالوثوق بمضموهنا كرشط لقبوهلا رغم ما قد يرى فيها من ضعف سندي، كام  ٍُ

ً معينة سـببا مـسقطا العتبـار الـراوي ورواياتـه، ّيةّالبعض توجهات عقدّعد  ً ّ
ّوأنكر آخرون ذلك ومالوا إىل أن ذلك غري مؤثر يف قبوهلا، إىل غري ذلـك مـن  ّ

 . عديدةّيةاختالفات رجال
ً أيضا أثرت كثريا عىل النتائج الفقهّية املباين الكالمّكام أن ّ ؛ فمـن خيتـار ّيـةً

ّمعنى عاما وواسعا يشمل مجيع حركات املعصوم ـ األعم من بأن ملفهوم السنّة  ًّ ً
ّ ـ خيتلف يف فقهه عن الفقيه الذي يفرق يف ذلك ‘الرسول األكرم أو اإلمام 

ًوينوع أحكامها تبعا الختالف مرتكزها الذي انطلقت منـه؛ وأن فقـه الفقيـه  ّ
 خيتلـف يف ّيـةّ لإلمام أهم من مرجعيتـه الدينّية السياسّيةالذي يرى بأن املرجع

؛ كام وخيتلف فقـه ّية عىل السياسّيةّفقهه عن الفقيه الذي يرجح مرجعيته الدين
الفقيه الذي يعتقد بسعة دائرة األدوار املوكولة إليـه يف زمـن الغيبـة عـن فقـه 



 رسائل فقهية ................................................................................... ١٧٠
 .الفقيه الذي يرى ضيق ذلك وحيرصها يف اإلفتاء والقضاء فقط

عموم األحكام التي جـاءت فإن الفقيه الذي يرى بأن األصل يف : ًوأخريا
 املحضة، خيتلف يف فقهه عن الفقيه الـذي يـرى ّيةّيف القرآن والسنّة هو التعبد

ــرة األحكــام العباد ــةانحــصار ذلــك يف دائ ــيس ّي ّ، وأن األصــل يف غريهــا ل
 .)١(كذلك

 
  ميثاق العرس                                  

  هـ١٤٣٣/ الثاينربيع/٢٦                                  
  النجف األرشف                                  

                                                             
ُتفصيل احلديث يف هذه املسائل أمر يطال بحثنا، ونعد به يف دراسات ) ١( ة املعرفة ّنظريِ

 ). ّاملقرر (ّيةالفقه



 

  
 

 
قبل أن ندخل يف اإلجابة عـن االسـتفهام أعـاله حيـسن بنـا اإلشـارة إىل 

 :ّمسائل تساهم بشكل وبآخر يف حترير حمل النزاع
 .س ترتبط باملعنى اللغوي واالصطالحي للخم:األوىل
 . ترتبط بخصائص آية اخلمس ومميزاهتا:والثانية
 .ّ تتعلق باألساليب التفسريية واملختار يف ذلك:والثالثة

 
 يعني رابـع الكـسور، فبعـد النـصف والثلـث والربـع يـأيت :ًاخلمس لغة

اخلمس، فتكون نسبته إىل الـيشء نـسبة الواحـد إىل اخلمـسة، قـال يف كتـاب 
َ اخلمس جزء من مخسة، مخست القوم، أي متوا يب مخسة:العني ُ ََ َُّ َْ)١(. 

ُاخلمس جزء من مخسة: وجاء يف لسان العرب ْ ُ يطرد ذلك يف مجيـع هـذه ،ِ َِ َّ
ْالكسور عند بعضهم، واجلمع أمخاس ُواخلمس. َ ًأخـذك واحـدا مـن مخـسة، : َْ َ

ُمخست مال فالن: تقول َْ ّومخسهم ْخيمسهم بالضم. َ ُ ُ ََ َ ً مخساَ ْ َأخذ مخس أمـواهلم، : َ ََ ْ ُ
ّومخستهم أمخسهم، بالكرس، إذا كنت خامسهم أو كم َ ُ َْ َِ َِ َِ ْ  .)٢( بنفسكًلتهم مخسةَُ

ً تعادل واحدا من مخسة، جعلهـا الـشارع ّمالية فهو رضيبة :ً اصطالحاّأما
ّاملقدس يف موارد حمددة ّ. 

                                                             
ًكتاب العني مرتبا عىل حروف املعجم، الفراهيدي )١(  .٤٤٣، ص١ج: ّ
 .٧٠، ص٦ج: لسان العرب) ٢(
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مـن وما نريد بحثه يف هذه الدراسة هو أحد املوارد التـي ذهـب املـشهور 

 داخل يف عموم اآلية الكريمة التـي ثبـت ّأنهفقهاء الشيعة إىل كوهنا كذلك، و
مخـس أربـاح (من خالهلا اخلمس، وهو ما يتعارف عليه يف كلامت فقهائنـا بــ

 ).املكاسب
  لعموم الفوائد يف اآلية للعموم والشمولٍهل هناك مقتضًوسنرى الحقا 

سـياق ونـصوص وإمجـاع  مـن ةّيـ واخلارجّية النظر عن القرائن الداخلّبغض
 أم ال) كاإلمجاع والنـصوص( املقتيض فهل هناك مانع ّيةونحو ذلك؛ ومع متام
 ؟يوجد مانع من ذلك

 
اشتملت آية اخلمس عىل خصوصيات امتازت هبـا عـن آيـات األحكـام 

 :األخرى؛ من قبيل
ُواعلموا(ّتصدرها بمفردة . ١ َ ْ ًنـا إخباريـا وإرشـاديا ال ، التـي حتمـل حل)َ ً ً

ًطلبيا آمرا كام هو احلال يف آيات األحكـام األخـرى، نعـم قـد نجـد ذلـك يف  ً
َفـاعلم  نـه ال إ  {: ّيات املتعلقة بالتوحيد واملعاد والعلـم اإلهلـي نظـرياآل َ ِ

َ ُ  َ ْ َ  ِ إالَْ
َواعلمــوا  ن ــم إ ــه  ــ ون{ أو }ُاهللا ُ َ ْ ُ ِ ْ َ ِ ْ ُ  َ ُ َ ْ ُواعلمــوا{ أو }َ َ ْ ٍ أن ا  ب ــل  ء َ ْ َ  ُ ِ َ   َ

ٌعليم ِ  .، لكننا ال نجدها يف اآليات املصطلح عليها بآيات األحكام}َ
 هـو أن مجيـع مـا يف عـامل ّيةمع أن األصل البدهيي يف البحوث الكالم. ٢

 أن ّإالاإلمكان هو هللا سبحانه وتعاىل، وهو أصل مفروغ عنـه وال كـالم فيـه، 
ٌلغنائم إليه عـز أسـمه، وهـو أمـر مل نلحظـه يف  مخس هذه اّيةاآلية نسبت ملك ّ

 الكبرية ّية األخرى، وربام يكون هذا للتدليل عىل األمهّاليةعموم الواجبات امل
ّالتي تتمتع هبا هذه الفريضة، وأن عقاهبا عىل هذا األساس سيكون أشد وآكد،  ّ

ًوسيأيت الكالم يف حقيقة هذه امللكية الحقا ّ . 
ّاء يف ذيل هذه اآلية يكشف عن العناية التـي تتمتـع َّإن اجلزاء الذي ج. ٣
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ّهبا هذه الفريضة أيضا؛ حيث نص عىل أن أداء ذلك كاشف عن اإليـامن بـاهللا  ً

 ذات ّيـة، وهو تـذييل يـأيت يف املعـارف الدين ’األكرمّ النبي وبام أنزل عىل
ّاألمهية اخلاصة، كام يف مسألة اإلطاعة واآلية اخلاصة هبا ّ ّ. 

اشـتامهلا :  التي حدت إىل جعلها من آيات األحكـام فهـيّيةصّأما اخلصو
ِعىل تفاصيل موارد هذه الفريضة، من غري أن تكتف بذكر القاعدة وتـرتك إىل 
ّويل األمر ذكر تفاصيلها، بل نصت عىل وجوب اخلمس يف الغنيمـة، وعينـت  ّ ّ
ن بعض موارد رصفها كام يقال، بخالف فريضة الزكاة التي اكتفت اآليـة ببيـا

ّوجوهبا يف املال، وتركت حتديد مصداق املال إىل ويل األمر كام تقـدم احلـديث  ّ
ًيف ذلك مفصال ّ، ويف هذا الضوء البد مـن العـودة إىل اآليـات والروايـات )١(ّ

ّوالعرف العـام واخلـاص والـرشعي واملتـرشعي لنعـرف الغنيمـة ومـا هـي  ّ ّّ
  .مصاديقها

 ٍذي القربى إنـام هـي خلـصوصياتكام أن إضافة الالم إىل اهللا والرسول و
ٍمعينة  تكشف عنها، وهذه ميزة أخرى يف هذه اآلية ّية االستعامالت القرآنّ لعلّ

 م أّيـة الالم املـضافة، وهـل هـي الم امللكّيةالكريمة تستدعي البحث عن ماه
، وبذلك ختتلف النتائج التي يراد استفادهتا، وستكون املوارد األخـرى غريها

 .)٢(ا هذه الالم هي من موارد مرصفهّالتي مل تتصدره
 

ّ نجد أن هناك أسلوبني يعدان من أكثـر ّيةعند مراجعتنا للبحوث التفسري َّ
ً انتشارا واستخداما أيضا، وإن فاق أحدمها عىل اآلخر يف ّيةاألساليب التفسري ً ً

ألسلوب املوضـوعي، عـىل أن األسلوب التجزيئي وا: ، ومهاّيةهذه اخلصوص
                                                             

 .موارد وجوب الزكاة واخلالف يف حتديدها: الحظ) ١(
ّسنتعرض هلذه األبحاث عندما نتعرض ملبحث تقسيم اخلمس واألقوال املذكورة فيه) ٢( ّ. 
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ّأن التفـسري إمـا أن : ٍاملقسم هلام هو األسلوب ال التفسري بنحو مطلق، بمعنـى َّ

 .يكون بأسلوب جتزيئي، أو بأسلوب موضوعي
ّ للــنص املــراد ّية إبــراز املــدلوالت التفــصيلّيةّ يتحمــل مــسؤول:لّواألو

ّتفسريه، دون إعطاء املوقف العام الذي يتلخص منه؛ وذلك أل ّن املوقف العام ّ َّ
ًيتشكل عادة من جمموعة مداليل تفصيل  هذا املنهج إبـداء ّية ليس من صالحّيةّ

 .الرأي فيها
ّ ملفردات الـنص املـراد تفـسريه، ّزئيةال يكتفي بإبراز املضامني اجل: الثاينو

ّبل يتجاوز ذلك إىل ما هو أهم وأجدى؛ حيث يقـوم بتحديـد املوقـف الـذي 
 .َّفرس جتاه موضوع من موضوعاته املختلفةّأراده هذا النص امل

األسـلوب ( عـىل أسـاس ّيـةعندما نريد تفـسري النـصوص الروائ: ًفمثال
ّفسوف نقوم بتقصيها واحـدة واحـدة بـشكل جزئـي، ونـتفحص ) التجزيئي ّ

 إذا أردنـا ّأمـاّسندها وداللتها، بغض النظـر عـن البـاب الـذي تنتمـي إليـه، 
فـسوف نفـرز الروايـات عـىل ) وضـوعياملاألسـلوب (تفسريها عىل أسـاس 

ًأساس األبواب التي تنتمي إليها، لنقوم أخريا بتفسريها واسـتخالص النتيجـة 
 . منهاّيةالنهائ

ّواألمر كذلك يف القرآن الكريم، فإن األسلوب التجزيئي يفرس اآلية بحد  ّ َّ
ّذاهتا بغض النظر عن اآليات التي قبلها أو بعدها، أو املخصص أو احلاكم،  أو ّ

 :ّاملقيد أو املطلق، وهو عىل نحوين
ّكام لو جرى البحث عن اآليات اخلاصـة بـالثواب والعقـاب : ترتيبيّإما 

ُكام لو بحث عن آيـات األحكـام يف : ّبحسب تسلسل السور، وإما غري ترتيبي
 .ّيةالقرآن بحسب ترتيب البحوث الفقه

فـسريها، مـن ّفرس اآلية بلحاظ مجيع مـا لـه دخـل يف تُي: موضوعيّوإما 
ّص ومن حاكم ومن مقيد ومن مطلق وإىل غـري ذلـك مـن أمـور تـرتبط ّخمص
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 .باملوضوع الذي له دخل يف تفسريها

 : بني هذين األسلوبني فيمكن وضعها يف نقاطّية الفوارق األساسّأما
ًال يشرتط يف األسلوب التجزيئي أن يكـون بحثـه منـصبا عـىل حمـور . ١ ّ

ّتمل عىل مواضيع متعددة، وهـذا مـا حيـصل واحد وموضوع فارد، بل قد يش
ّعادة يف اآليات الطويلة كآية الكريس؛ فإهنـا مـشتملة عـىل الـشفاعة والعلـم 

 موضـوع ّإالوبحث الكريس، بخالف األسلوب املوضوعي الـذي لـيس لـه 
 .واحد
األسـلوب ال يمكن االنتهـاء إىل حتديـد املوقـف الـديني مـن خـالل . ٢

ًوقف املستخلص عن طريق هذا األسلوب رأيا هنائيا ّالتجزيئي؛ إذ ال يشكل امل ً
يمكن االرتكاز عليه يف حتديد الفتوى أو املوقف، بل يعتمـد هـذا األمـر عـىل 
تناول املسألة التي تتحدث عنها اآلية يف سياق مجيع ما له ارتباط هبا، بخـالف 
ّاألسلوب املوضوعي الذي يتحرى فيه مجيـع مـا يـرتبط هبـذا املوضـوع مـن  ُ

 .ّيةاث يف خمتلف العلوم الدينأبح
ّ األسـلوب املوضـوعي ال حتـصل دون التـسلح باألسـلوب ّيةإن متام. ٣

ّالتجزيئــي، وال عكــس؛ فــإن األســلوب التجزيئــي ال حيتــاج إىل األســلوب 
 .املوضوعي

 فهـو مـا اصـطلحنا عليـه يف ّية أسلوبنا املختار يف تفسري اآليات القرآنّأما
ّوب الرتكيبي اجلامع بني األسلوبني؛ إذ البد للمفـرس  باألسلّيةأبحاثنا التفسري ّ

ّأن يبدأ بتفحص مداليل اآليات بشكل جتزيئي أوال، وبعد ذلك يتجه صـوب  ً ّ ّ
ًوضعها يف سياقها املوضوعي الـذي يريـده ثانيـا، وتفـصيل احلـديث يف هـذا 

 .)١(ّيةاملبحث موكول إىل أبحاثنا التفسري
                                                             

، منطق فهم ٥١ـ٤٣،ص١ج: اللباب يف تفسري الكتاب: الحظ يف هذا الصدد) ١(
 .٦٦، ص١ج:  كامل احليدريّالسيدالقرآن، 
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 ثبـت مـن ًاّ قرآنيـًأصل فريـضة اخلمـس حكـامجيمع املسلمون عىل كون 

ْواعلموا   ما غنمتم من  {:  تعاىلقولهخالل  َ ْ ِ ْ ُ ْ ِ َ َ  َ ُ َ ْ ِء فأن    سه و ِلرسـول وِ ي  َ َ َِ ُ ُ َ ُ ُ ِ  ِ  
َ َ ٍ

ُالقر  وا تا  وا مساك  وابن ا س يل إن كنت ْ ُْ ْ ِ ِِ ِ  َ
ِ َ َ َِ َ َ ْ َْ ََ ْ ْ َم آمنتم با  وما أنز ا    بـدنا ُ ِ ْ َْ َ َ َ َْ َ ْ َ َ َِ  ِ ْ ُْ

ْيوم الفرقان يوم ا ـ  ا معـان وا        َ  ُ َ َ َ َُ  َ َِ َِ َ َْ َ ْ َ ْ ْ َْ ْ ُ ٌء قـدير ْ ِ َ ، وال خـالف يف هـذه }ٍ
 .ّسالميةاملسألة بني عموم الطوائف واملذاهب اإل

بدر، وقـال معركة  ا نزلت يفّأهنوقد اختلفوا يف وقت نزوهلا؛ فقال بعض 
كان اخلمس يف غزوة بني قينقاع بعد بدر بشهر وثالثة أيـام للنـصف : آخرون

 . )١(ًال عىل رأس عرشين شهرا من اهلجرةّمن شهر شو
 املـدارس ّيـةق وب^ قد وقع النزاع بني مدرسـة أهـل البيـتوكيف كان؛ ف

ّاألخرى يف حتديد داللة الغنيمة الواردة فيها، ومتخض عن ذلـك اجت اه ّاجتـ: اهـانّ
ا شاملة لكل فائدة وربح بنحو يشمل أربـاح ّأهنذهب إىل عموم الغنيمة فيها و

ّب إىل اختصاصها بغنائم دار احلرب؛ نعـم هنـاك تـصور املكاسب، واجتاه ذه
 يؤمن بعموم الغنيمة يف اآليـة الكريمـة، ومـع ^داخل مدرسة أهل البيت 

 .هذا ال يؤمن بشموهلا ألرباح املكاسب
ًاهني معـا ّة االجتّف مع أدلّستوعب البحث يف مجيع جوانبه سنتوقولكي ن

ة العرض إىل ترجيح ما نـراه يف بالنقد والتمحيص والتحليل، لنخلص يف هناي
 .هذا املجال

                                                             
 .٣٢٣، ص٥ج: املحيط يف التفسري، أبو حيان األندليسالبحر : الحظ) ١(
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ذهب هذا االجتاه إىل أن اآلية الكريمة ال تقترص عـىل غنـائم دار احلـرب، 
ّ كل فائدة وربـح بـام فيهـا أربـاح املكاسـب، وقـد سـلك أصـحابه بل تشمل

 :طريقني لبيان ذلك
  االستظهار من نفس اآلية: ّالطر ق األول

ّاستند أصحاب هذا االجتاه إىل نفس اآلية السـتظهار العمـوم، وأن الغنيمـة 
ّفيها ال ختتص بغنائم معينة، بل تشمل كل ما يظفر به اإلنسان من فوائـد وأربـاح،  ُّ

ًأدلةوقد أقاموا   : وشواهد عىل ذلك؛ منهاّ
غـنم، وعـدم ّ مـادة ّكلامت اللغـويني الدالـة عـىل عمـوم: ّاألولالشاهد 

 .)١(اختصاصها بغنائم دار احلرب
ٌالغـني والنـون واملـيم أصـل   :يف معجـم مقـاييس اللغـةقال ابن فـارس 

ّء مل يملك من قبل، ثم خيتص به  ُّصحيح واحد يدل عىل إفادة يش َُ ِما أخـذ مـن ٍ ُ
َمال املرشكني بقهر وغلبة، قال اهللا تعاىل َ ٍ ْ ْواعلموا  نما غنمتم من  {: َ َ ْ ِ ْ ُ ْ ِ َ ٰ َ َ ُ َ ِء فأن    ْ  ِ  َ َ ٍ

ِ سه و ِلرسول ُ ُ َ َ ُ ُ...{)٢(. 
ــال الطرحيــي يف  ــدة :جممــع البحــرينوق  الغنيمــة يف األصــل هــي الفائ

 .)٣(املكتسبة
 أن نـشري إىل أن ّالبـدّذا التوجـه قبل أن نعرض ملالحظاتنا عىل هـ :أقول

ّالباحثني يف اللغة وتـأريخ وضـع املعـاجم يؤكـدون أن املحاولـة األوىل التـي  ّ
                                                             

، ١٩٦ص: ، كتاب النهاية، الشيخ الطويس٢٧٦ص: املقنعة، الشيخ املفيد: الحظ) ١(
 .٥٤٤، ص٢ج: ، جممع البيان، الطربيس٥٠٧ النزوع، ابن زهرة، صّيةغن

 ٣٩٧، ص٤ج: معجم مقاييس اللغة، ابن فارس) ٢(
 .١٢٩ص، ٦ج: جممع البحرين، الطرحيي) ٣(
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ة اخلليـل بـن أمحـد  هـي حماولـّيـةّأسست لشكلية املعجم اللغوي هبيئتـه احلال

ّيف القرن الثاين مـن اهلجـرة، فهـي أول حماولـة سـعت ) هـ١٧٥(الفراهيدي 
ُ يف إطار نظام منهجي واضـح، لـه أسـس وقواعـد ّيةبحلرص ألفاظ اللغة العر

مضبوطة، والتي اعتمدت يف كتابتها عـىل الروايـة عـن األعـراب؛ والـشعر؛ 
وقـد اختلفـت . والقرآن الكريم؛ واحلديث النبوي؛ واملأثور من كالم العرب

ًهذه املصادر بني من يكون مصدرا لالستقراء املعجمي كالرواية عن األعراب 
ً من يكون امليـل إىل االستـشهاد بـه أكثـر مـن جعلـه مـصدرا، والشعر؛ وبني

 .كالقرآن واحلديث النبوي واملأثور من كالم العرب
وجاءت املحاوالت بعد حماولة الفراهيدي يف القـرن الرابـع مـن اهلجـرة 

ّ فقـد نـص أبـو منـصور لتقتفي نفس املصادر التي اعتمدها يف كتابة معجمه،
 مل يودع يف كتابه مـن كـالم ّأنهب) هتذيب اللغة(يف معجمه ) هـ٣٧٠(األزهري 

ّالعرب سوى ما صح له سامعا منهم؛ أو رواية عن ثقـة؛ أو حكايـة عـن خـط  ً ّ
تـاج اللغـة (يف معجمـه ) هــ٣٩٨(ّوأكـد ذلـك اجلـوهري . ذي معرفة ثاقبة
ّأيضا، وأنه وضع يف كتابه ما صح عنده من هذه اللغة، بعـد ) ّيةوصحاح العرب ّ ً
لعراق رواية؛ وإتقاهنا درايـة ومـشافهة مـع العـرب العاربـة يف حتصيلها من ا

 .البادية
ّوال شك بـأن منزلـة الدرايـة واملـشافهة مـع األعـراب ـ ومنزلـة بعـض 
ًاملصادر األخرى أيضا ـ ليست بمستوى املنزلة التي كانت هلذا املصدر عنـدما 

اوة لتـضاؤل البـد اعتمده الفراهيـدي يف القـرن الثـاين مـن اهلجـرة؛ وذلـك
ّوانحسارها بعد تقادم الزمان وتطور احلضارة والعمران، أضف إىل مـا تقـدم  ّ

لغـة (ّ فيام بعـد ذلـك مرحلـة جديـدة؛ فتـداول الكتـاب ّيةدخول اللغة العرب
ــةعلم ــةاللغــة األدب(يف مقابــل ) ّي والكنــدي ) هـــ٢٥٥(، فظهــر اجلــاحظ )ّي

) هــ٤١٤(وأبـو حيـان التوحيـدي ) هــ٣١٣(وأبو بكر الـرازي ) هـ٢٥٦(
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 . ّيةّوغريهم من كتاب اللغة العلم

َّاملتبعـة   صـارت الوسـيلةّحتى النقل بعد األزهري ّيةوهكذا توالت عمل
ّعند مجيع من بعده باستثناء اجلوهري، فهذا ابن فارس ينص عـىل أخـذه جـل  ّ

ف الغريب : مادته من مخسة مصادر وهي كتاب العني وغريب احلديث ومصنّ
ّالبن السكيت واجلمهرة أليب بكر بن دريد، وما بعـد أليب عبيد وكتاب املنطق 

 .هذه الكتب حممول عليها وراجع إليها
ّكام ينبه ابن منظور يف مقدمة لسان العرب ًعىل اعتامده مخسة مصادر أيضا،  ّ

ــن ســيده  وهــي التهــذيب لألزهــري والــصحاح للجــوهري واملحكــم الب
والنهايـة يف ) ـهـ٥٨٢(واحلوايش عىل صحاح اجلوهري البن بري ) هـ٤٥٨(

 .)١()هـ٦٠٦(غريب احلديث البن األثري 
 يف ّيةّما دعانا إىل ذكر ما تقدم هو رضورة التزام املراجع الثبـت واألساسـ

كانـت ) العـني( التـي كتبـت بعـد كتـاب ّيةتفسري املفردة؛ فإن املعاجم اللغو
ل  بقدر ما تصف املستعمّيةبعضها ال تصف املستعمل الزماين للمفردات العرب

اآلين يف وقتها، ومن هنا فال يمكن االعتامد عليها يف حالة خمالفتهـا للمعـاجم 
ًاألم التي استقت املواد منها، هذا فضال عن عدم تسويغ االعتامد عىل املـصادر  ّ
التي كتبت يف القرن التاسع عرش والعـرشين مـن التـي طغـت عليهـا الرؤيـة 

 ...ملحـيط وأقـرب املـوارد واملنجـد، أمثال حميط اّية اليسوعّية املسيحّيةاملذهب
 .وغريها من املعاجم املعارصة

  :بعد وضوح املقدمة أعاله نالحظ
 ال ّيـة الثانوّحتـى بـل وّية األصلّية من خالل مراجعة املصادر اللغوً:الّأو

                                                             
 املصادر يف مجع مادة املعجم، دكتور إبراهيم بن مراد، جملة جممع اللغة ّيةقض: الحظ (١)

 .١، ج٧٨ج:  بدمشقّيةالعرب



 رسائل فقهية ................................................................................... ١٨٠
ا مطلق الفائدة املكتسبة، بل نراهم ـ ومنذ الفراهيـدي ّأهنًنجد وصفا للغنيمة ب

َّون عىل أن الغـنم هـو الفـوز بالـيشء بـال مـشقة، ّصاحب كتاب العني ـ ينص ُ
 : وإليك نصوصهم

 .)١(ةّمشق غري يف ء الفوز باليش: )هـ١٧٥(ال الفراهيدي يف كتاب العني ق
ُالغنم الفوز :  قوله)٢(عن الليث) هـ٣٧٠(نقل األزهري يف هتذيب اللغة و

رصة وانتهزهـا اغتنم الف: ُانتهاز الغنم، يقال: باليشء من غري مشقة، واالغتنام
 .)٣(...بمعنى واحد، والغنيمة الفيء

ُ الغـنْم:)هــ٣٨٥ (يف املحـيط يف اللغـةالصاحب بن عبـاد قال و ُالفـوز : ُ ْ َ
ْباليش ٍء من غري مشقة َّ َّ َ َ ْ َ ِ)٤( . 

                                                             
 .٤٢٦، ص٤ج: كتاب العني (١)
ار ّالليث بن رافع بن نرص بن سي: ّر بن نرص بن سيار، وقيلّالليث بن املظف: هو (٢)

 إمام علم العروض اللغوي، وقد نسب ،صاحب اخلليل بن أمحد إمام اللغة املعروف
هداه له يف أصنّفه اخلليل بن أمحد و: بعض املؤرخني واللغوين كتاب العني له، وقيل

ّنسخة فريده واحرتق الكتاب، وقيل غري ذلك، وقد نص األزهري يف مقد مة هتذيب ّ
خلليل بن ه نحل اَّنإ) أو الليث بن نصـر أو ابن رافع(ر ّاللغة عند ذكر الليث بن املظف

أمحد كتاب العني مجلة؛ لينفقه باسمه ويرغب فيه من حوله، وأثبت لنا عن إسحاق بن 
ًر رجال صاحلا، ومات اخلليل ومل ّكان الليث بن املظف: قال هّ أنإبراهيم احلنظيل الفقيه ً

ّيفرغ من كتاب العني، فأحب الليث أن ينفق الكتاب كل ى لسانه اخلليل، فإذا ّه فسمّ
 يعني ّإنهف) أخربين اخلليل بن أمحد(أو ) سألت اخلليل بن أمحد(كتاب رأيت يف ال

 ٢٩ الصفحة ّيةوانظر بق(فإنام يعني لسان نفسه ) قال اخلليل(اخلليل نفسه، وإذا قال 
بغية الوعاة يف طبقات : الحظ ترمجته يف ).ة عن هذا الكتابّففيها حتقيقات هام

 ).ّاملقرر(اللغويني والنحاة للسيوطي
 .١٥٠ ـ ١٤٩، ٨ج: هتذيب اللغة، ألزهري: الحظ (٣)

 .٩٣، ص٥ج: املحيط يف اللغة، الصاحب بن عباد) ٤(
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ْالفوز باليش: ُ الغنْم:)هـ٧١١ (لسان العربوقال ابن منظور يف   من غري ءَ

 .)١(مشقة
ّزهري يعلق عىل تعريفها بـالفيء كـام نقـل فنالحظ األ) الغنيمة( لفظ ّأما

َالغنيمـة مـا أوجـف عليـه باخليـل والركـاب مـن أمـوال : عن الليث ويقول ِ ُ
ّاملرشكني وأخذ قرسا، وجيب فيها اخلمس ملن قسمه اهللا له؛  ً  الفيء فهـو مـا ّأماُ

ٍأفاء اهللا من أموال الكفار عىل املسلمني بال حرب وال إجيـاف عليـه بخيـل أو 
 .)٢(...ركاب

يقـال غـنم وغنيمـة ): هــ٤٠١(وقال يف الغـريبني يف القـرآن واحلـديث 
ومغنم، وهو ما أصيب من أموال أهل احلرب، ومـا أوجـف عليـه املـسلمون 

 .)٣(باخليل والركاب
 التي يمكن االعتامد عليها يف معنى املفردة ومـا ّيةهذه هي املصادر األصل

ّيف مثل هذه املسألة املهمـة وضعت له، والعجب من بعض املعارصين اعتامده 
ّعىل املعاجم املعارصة التي ألفت بالنقل من تلك املصادر األصل ّ بل وتأثرت ّيةُ

ّباملستعمل اآلين للمفردة، وعىل أساس هـذا األمـر ادعـى بـأن الغنيمـة عنـد  ّ
ّاللغويني تقال عىل مطلق الفائدة لتكون بذلك شاملة ألرباح املكاسب، مع أن 

ّ مل تذكر سوى املعنيني املتقدمني، وأفادت بـأن ّية األصلّيةلغوعموم املصادر ال ّ
ّالفوز باليشء بـال مـشقة، وأن الغنيمـة: الغنم هو َمـا أوجـف عليـه باخليـل : ّ ِ ُ

ًوالركاب من أموال املرشكني وأخذ قرسا ُ)٤(. 
                                                             

 . ٤٤٥، ص١٢ج: لسان العرب) ١(
 .١٥٠ـ١٤٩، ٨ج: هتذيب اللغة: الحظ (٢)
 .١٣٩١ص:  الغريبني يف القرآن واحلديث، األزهري(٣)

 مهدي ّحممد ّلسيدافقه الشيعة، مدارك العروة الوثقى، كتاب اخلمس، : الحظ) ٤(
 . ١٤، ص٢ج: املوسوي اخللخايل



 رسائل فقهية ................................................................................... ١٨٢
 الـذين يمكـن االعـتامد ظاهر مـن كلـامت اللغـوينيّواملحصلة املستفادة 

ّ مـادة ّإنفـ هبـذه اهليئـة؛) الغنيمـة(وبني ) ُالغنم(ّ مادة نيالتفريق ب: عليهم هي
ّللفوز باليشء بال مشقة، أما  واشتقاقاهتا موضوعة )نمُغ( هبذه اهليئة ) الغنيمة(ّ

َما أوج :فهي ْ ِهم وركاهبم مِلَف عليه املسلمون بخيَ َ وأخـذ كنيرشوال املـَن أمـِ ُ
ّقرسا، كام فرس  ُ ً ة، نعـم أشـار اجلـوهري يف يف كتـاب العـني بالغنيمـ) النهب(َ

ًالصحاح إىل أن املغنم والغنيمة بمعنى واحد، فيقال ًغنم القوم غنام : ّ ُ)١( . 
ّوكيف كان، وقبل أن نستنبط نتيجة من البيان املتقدم نفيد بـأن االسـتناد : ً

 أن يكون لتحديد املجاز من احلقيقة وتعيينهام، كام ّإماًإىل قول اللغوي ـ عادة ـ 
 لتحديـد ّوإمـأيه لنعرف معنى كثري الرماد وداللتها عـىل الكـرم، لو رجعنا إل

ًاملفهوم سعة وضيقا، كام لو رجعنا له لنعرف أن الصعيد هـل مـستخدمة ّ مادة ً
 من الرتاب أم يف مطلق وجه األرض؟ّ خاصة ٍيف حصة

                                                                                                                                               
ً الغنيمة ما حصل مستغنام ّنأ )فرائد اللغة( من كتاب صاحب فقه الشيعة نقل لقد

، بتعب كان أو بغري تعب، باستحقاق كان أو بغري استحقاق، وقبل الظفر أو بعده
 : عليهّورتب عىل ذلك دخول أرباح املكاسب فيها، ويالحظ 

تب يف القرن ُ الذي ك،ان فرائد اللغة لألب هنريكوس المتس اليسوعيمتى ك: ًأوال
ً مرجعا أصليا يستند إليه يف حسم هذا اللون من اخلالف، مع وجود ،التاسع عرش ً

 ! ؟ّيةالعديد من املصادر األصل
ّإن نفس صاحب هذا الكتاب عرف الغنيمة بأهنا ما أخذ من أموال أهل : ًوثانيا

ّال، ومن بعد ذلك عرب عن القول الذي يقول بأن الغنيمة ما ار بقتّاحلرب من الكف
 ).ّاملقرر (.ًإشعارا بضعفه الواضح) قيل(ًحصل مستغنام بتعب كان أو بغري تعب بأنه 

: للغة، األزهري؛ هتذيب ا٥٩، ٤٢٦، ص٤ج: كتاب العني، الفراهيدي: الحظ )١(
ألعظم، ابن ؛ املحكم واملحيط ا١٩٩٩، ص٥ج:  اجلوهري، الصحاح،١٤٩، ص٨ج

، ٣٥٩، ص٣ج: النهاية يف غريب احلديث واألثر، ابن األثري ،٥٤٥، ص٥ج: سيده
 .١٨٨، ص٣٣ج: تاج العروس، الزبيدي. ١٣٣، ص١٠ج: لسان العرب، ابن منظور
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، عـىل أن ّاألول قول اللغوي هـو الثـاين فقـط، دون ّيةوما نختاره يف حج

ٍلغوي احلجة، ليس اجتهاداته اخلاصة وحدسه؛ إذ هو متـساو املراد من قول ال ّ
ّيف هذه مع غريه من املجتهدين، بل املراد نقله املوثق عىل مـا بـني يف حملـه مـن  ّ ُ ّ

 .)١(علم األصول
ّومن هنا يتضح بأن اللغـوي ـ الـذي هـو املرجـع يف حتديـد سـعة مفهـوم 

ثـاين فقـط ومهـا الفـوز ّالغنيمة وضيقه ـ أفاد ثبـوت العمـوم للنحـو األول وال
ّباليشء بال مشقة وال تعب وغنائم دار احلرب، دون أرباح املكاسب، وعليه فال 
ّيمكن التمسك باإلطالق ومقدمات احلكمة إلثبات الشمول والعموم يف مجيع  ّ

 .األنحاء املزبورة
ن الغنم والغنيمة يف أصل اللغة أ املستفاد من كلامت اللغويني ّ أن:ودعوى
 األمـور مـن كان أ سواء ،ًمطلقا بدل بال ء ق الفائدة، والفوز باليشبمعنى مطل

 واهلبـات ونحوهـا، والزراعـات التجـارات، وأرباح ّاحلربية، كالغنائم ّيةّاملاد
 كاغتنام فرصـة العمـر والـشباب، ّيةواملعن األمور من أو ونحوها؛ والعطيات
 .)٢(ثوابواألجر وال
ً داخليـا يف خـصوص أربـاح ً بأن هذه الـدعوى حتمـل تناقـضا:مدفوعة

ّاملكاسب عىل أقل التقـادير؛ إذ البـد أن يكـون هنـاك جـامع مـاهوي بمثابـة  ّ ّ
الفـوز : ًاجلنس بني هذه االستعامالت؛ فإذا كان األصـل يف الغنيمـة لغـة هـو

                                                             
 ّحممد ّالسيدً حممود اهلاشمي، تقريرا ألبحاث ّالسيدبحوث يف علم األصول، : الحظ) ١(

ً كاظم احلائري، تقريرا ألبحاث ّالسيدصول، مباحث األ. ٢٩٥، ص٤ج: باقر الصدر
 صاحب ّالسيدمنتقى األصول، . ٢٥٦، ص٢، ق٢ج:  باقر الصدرّحممد ّالسيد

 .٢٣٣، ص٤ج:  الروحاينّحممد ّالسيدًاحلكيم، تقريرا ألبحاث 
 مهدي ّحممد ّالسيدفقه الشيعة، مدارك العروة الوثقى، كتاب اخلمس، : الحظ) ٢(

 . ١٥، ص٢ج: املوسوي اخللخايل
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ّباليشء بال مشقة وبدل، فإن اجلامع املاهوي الذي البد أن تتوفر عليـه عمـوم  ّ ّّ

ّبالـيشء بـال مـشقة؛ إذ إن قيـد الفوز : االستعامالت هو قيـد ) عـدم املـشقة(ّ
 يف تشكيل ذلك املفهوم، ويف ضوئه خيرج مخس أرباح ّيةّاحرتازي له دخالة ذات

ّاملكاسب عن انطباق هذا املفهوم عليه؛ لعدم توفر ذلك القيد ـ وهو كون تلك 
 بعد ّإالعموم مصاديقه ال حتصل ّ ألن األشياء املغتنمة بال تعب ـ يف مصاديقه؛

ّتعب ومشقة وبدل شديد يف أغلب األحيان، وكيف يمكـن أن يتناسـب هـذا 
املورد مع ذلك األصل اللغوي الذي يشرتط يف إطالقه عىل ما يستعمل فيه أن 
ّيكون بال مشقة وال تعب وال ترقب أيضا كام نصت عـىل ذلـك كلـامت كبـار  ً ّ ّ

ًاللغـويني، كــل هـذا يكــشف كــشفا واضـحا عــن خـروج أربــاح امل ً كاســب ّ
 .والتجارات عن أصل ذلك العموم اللغوي كام أسلفنا

هي الظفـر بالـيشء بـال ًلغة  كون الغنيمة  إن الزم:وال يرد قول من يقول
 غنائم : وهو،خروج مورد اآليةّوترقب كام أفاد ذلك اللغويون، ة وتعب ّمشق

 .)١(ّيالزم التعب واملشقة كام هو واضحالظفر هبا ّ ألن ؛دار احلرب
ّ إن نفس غنيمة دار احلرب بال مـشقة وترقـب:هإذ في عمـوم ّ ألن ً أيـضا؛ّ

ة كالغلبـة والنـرص، ّألسباب وأهـداف خاصــ ًعادة ـ املعارك واحلروب تدار 
ّ، ال أن املـشقة والتعـب والرتقـب كـان والغنيمة تأيت يف طول هذه األهـداف ّ

 .)٢(عمومهاّ ال يرض بّأنه ّإال هناك استثناءات هلذه القاعدة، ، نعم.ألجلها
 إن املعنى اللغوي للغنم والغنيمة ال ينسجم مع فحوى املـراد مـن :ًوثانيا

الفائـدة التـي حيـصل : الغنم كـام أفـاد اللغويـونّ ألن أرباح املكاسب؛ وذلك
ٍعليها اإلنسان من دون مشقة وجهد وكسب، بل أضـاف بعـضهم قيـد عـدم  ٍ

                                                             
 .١٥ص: فقه الشيعة: الحظ) ١(
 .٤٦، ص٣ج: ، املنتظريّسالميةدراسات يف والية الفقيه وفقه الدولة اإل: الحظ) ٢(
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ّالرتقب فيه، ومن البني بأن عموم أربـاح التجـارات   ّإالواملكاسـب ال تتـأتى ّ

ّبمعية التعب واملشقة والعناء عىل اختالف يف قلته وكثرته، بل ترقب حـصوهلا  ّّ ّ
ً مقـدارا معينـا ّيةّجزمي يف كثري من األحيان؛ حيث يتوقع أغلب أفراد اإلنسان ًّ

ّعند دخوهلم أي معاملة، كام حددت بعض أنواع التجـارات مقـدار  من الربح ّ
ّال يزيد وال ينقص، وهذا البيان جيعلنا نشكك يف شـمول األرباح بشكل دقيق 

املعنى اللغوي للغنم والغنيمة ملثل هذا النحو من األربـاح، إن مل نجـزم بعـدم 
 .شموله

ّ أن ما يتصدى اإلنسان لتحصيله وكـسبه يف معامالتـه وجتاراتـه :ودعوى
 ذلـك ً حـرصا، ومـا زاد عـىلّيـةما يعيش به ويرفع حاجاته اليوم:  هوّيةاليوم

ً خارجـا ّيـةغنيمة غري مرتقبة جيب فيها اخلمس؛ فيكـون مقـدار املؤونـة اليوم
ًختصصا عن الغنيمة اللغو  .)١(ّيةّ
ّ متوقـع يف أغلـب ّيةّ؛ فإن ما يفيض عن املؤونة اليومًاّخالف الوجدان جد

، وعندما تسأل املنشغلني يف ذلك عن هذا املقدار ّيةالتجارات واملكاسب احلال
ّ غنيمة حصلوا عليها بال مشقة وال تعب وال ترقب، بل ّأنه يقولوا بالفائض ال ّ

ٍا حاصل تعب ومشقة شديدة، فكيف جـاز لنـا أن نـصف ّأهنجييبك بعضهم ب ّ ٍ
ّالفائض بأنه غنيمة حصلت دون كل ما تقدم؟ ّّ!! 

ٌّ االستظهار املتقـدم، وأن املعنـى اللغـوي عـام ّية ومع تسليمنا متام:ًوثالثا ّ ّ
ّ أن إثبات ذلك العمـوم ليـشمل هـذا املعنـى املتقـدم حمـل شـك ّإالٌوشامل،  ّ ّ

ّوتأمل؛ وعندئذ فال يمكن التمسك باإلطالق إلثبات الشمول ّ. 
 عـىل مـسألة االختـصاص والعمـوم ّيةّوقد ركزت عموم األبحاث الفقه

ّ؛ فحسبوا بأن نفي االختصاص فيها بغنائم دار احلـرب )الغنيمة(ّاللغوي ملادة 
                                                             

 .املصدر السابق، نفس املعطيات: الحظ) ١(
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  ّم لتشمل أرباح املكاسب، وال مالزمة، بل النـافع يف حمـل بحثنـا يالزم العمو

 يف أحد موارد العموم ـ إثبات ّية احلقيقة الرشعّيةـ بعد إغامض النظر عن فرض
 . والثاين منهامّو األولّعمومها جلميع األنحاء املتقدمة، ال خصوص النح

ّظهار املتقـدم،  االسـتّيـةين وكلامهتـم إلثبـات متامّوقد يستشهد بفهم املفرس
االتفاق حاصـل ً أيضا، وأفادوا بأن ىم فهموا من نصوص اللغويني هذا املعنّأهنو

ْغنمتم من  {: عىل أن املراد بقوله َ ْ ِ ْ ُ ْ ِ ار، إذا ظهر بـه املـسلمون عـىل ّ مال الكف}ٍء َ
د َّ قيـ واإلمجاعوجه الغلبة، وال تقتيض اللغة هذا التخصيص، ولكن عرف الرشع

 .)١(نوعاللفظ هبذا ال
 :ويرد عليه

ًأوال ّ إن االستناد إىل أقوال املفرسين إنام يصح يف حالة خلوها من النظـر :ّ ّ
ًواالجتهاد، كام هو األمر يف قول اللغوي عىل ما بينا آنفا،   إتياهنـا ّامليـة مع احتّأماّ

ّـ كام هو احلال يف املقام ـ فال شك يف عدم صحة االستناد إليها من نظر واجتهاد ّ. 
ّ إن النظر واالجتهاد الذي طرحه بعض املفـرسين إلثبـات عمـوم :ًانياوث

ّالغنيمة يف اآلية الكريمة معـارض بنظـر واجتهـاد خمـالف يوازيـه عـىل أقـل  ٍ ٍ
الغنيمة الـواردة ّ مادة التقادير؛ فهناك من أعالم الفريقني من يقول باختصاص

 ذلك ّتضحة كام سييف اآلية الكريمة بغنائم دار احلرب وال تشمل مطلق الفائد
ّوشواهد الـرأي الثـاين القائـل باالختـصاص؛ والبـد مـن ّعند استعراض أدلة 

: ّاإلتيان بمرجح لالستناد إىل أحد هذين االجتهـادين، قـال الطـويس يف التبيـان
 .)٢(»ار بقتالّ احلرب من الكفأهل أموالالغنيمة ما أخذ من «

                                                             
، اجلامع يف أحكام القرآن، ١٥٦، ص٣ج: أحكام القرآن، الكياهرايس: الحظ) ١(

 .١، ص٨ج: القرطبي
 .١٢٢، ص٥ج:  القرآن، الطويسالتبيان يف تفسري) ٢(



 ١٨٧ ...................................... قرآين؟ أصل املكاسب أرباح خلمس هل
املـال املـأخوذ مـن  :مة هيالغني«: وقال ابن كثري يف تفسري القرآن العظيم

  .)١(»الركاباخليل و ار، بإجيافّالكف
ّ عن طريق معرفة ضـد الـيشء نستكـشف حـال ضـده يف :الشاهد الثاين ّ

ّالعموم واالختصاص إذا كان له ضد واحد، وحيـث إن الغـرم ضـد الغـنم،  ّّ
ّوهو ذو معنى عام شامل لكل خسارة، فالبد أن يكون ضده  ّ ّ ّ شـامل ) الغـنم(ً

 .بح وإفادةّلكل ر
ّوربام يستند هذا البيان إىل القاعدة املتصيدة من النبوي الذي ورد عن غري  ّ

 .)٣( كام ورد يف كلامت بعض األعالم)٢(<من له الغنم فعليه الغرم>: طريقنا
اخلـسارة : يعنـي) الغـرم( أكدت أن ّية أن الكتب اللغو: عىل ذلكنالحظ

): ُالغـنم(ّكون ضده املفرتض وهو ّغري املتوقعة وغري املحسوبة، ومن هنا فسي
ُوهذا املقدار من البيـان ال جيعـل الغـنم . ّالربح احلاصل بال توقع وال حسبان

ّشامال ألرباح املكاسب والتجارات؛ وذلك لكوهنا غنائم متوقعـة وحمـسوبة،  ً
ّ قد تسمى أرباح املكاسب غنيمة يف ، نعم.ًبل وحمسومة سلفا يف بعض األحيان

م ال يقـصدون املعنـى ّهنـًهذا ال ينفـع يف املقـام شـيئا؛ ألعرف السوق، لكن 
 .اللغوي هلذه املفردة بعرضه العريض كام أسلفنا

ّ املتبادر من االستعامل أن الغنيمة والغنم مـا ينالـه اإلنـسان :قال يف تفسري املنار
 ًيبذله يف سبيله كاملال يف التجارة مثال، ولـذلك قـالوا ّويظفر به من غري مقابل مادي

                                                             
 .٥٢، ص٤ج: تفسري القرآن العظيم، ابن كثري) ١(
 عن أيب هريرة ٥٩٣٤ احلديث٢٥٨ورد يف صحيح ابن حبان املجلد الثالث عرش ص) ٢(

ُ ال يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه’قال رسول اهللا>: ما ييل  ومن هذه الرواية <ُ
 .م فعليه الغرمُمن له الغن: استخلصت القاعدة القائلة

اخلمس، تفصيل الرشيعة يف حترير . ١٧ص: كتاب اخلمس، الشيخ املنتظري) ٣(
 .١١ص: الوسيلة، الشيخ فاضل اللنكراين
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ّإن الغرم ضد الغنم، وهو ما حيمله اإلنسان من خـرس ورضر بغـري جنايـة منـه وال 

 .)١(ًخيانة يكون عاقبا عليها
ًكام أن ما ورد يف مرتكز هذه القاعدة هو حديث نبوي ـ بناء عىل ثبوته ـ ال 
ًيصلح مستندا إلثبات العموم اللغوي ملثل ما نحن فيه؛ فإن هـذه القاعـدة ال 

ُأن املالك الـذي خيـتص بـالغنْم وال :  بمعنىّيةبلة االختصاصتعني سوى املقا ّ
ّيشاركه غريه به، خيتص بالغرم أيضا وال مشارك له فيه، كـام نـص عـىل ذلـك  ًّ ُ

 .)٢(صاحب مصباح املنري
حـدود ً حـرصا يف +ّ مـا نـص عليـه أسـتاذنا اخلـوئي :الشاهد الثالث

إليها، وهذا ) من يشء(ة بقرينة إضاف) ربحتم(ترادف ) غنمتم(املتابعة، من أن 
ن اخلمس ثابت يف عموم ما يطلق عليه اليشء من الـربح وإن كـان أّيدلل عىل 
ّيسريا جد الغنيمـة :  قال يف مـستند العـروة الـوثقى؛ًا كالدرهم وما شابه ذلكً

ًما لغـة إ باختصاصها بغنائم دار احلرب :هبذه اهليئة وإن أمكن أن يقال بل قيل ّ
ّ إال أن كلمـة  ـّن مل يظهر لـه أي وجـهوإن كاـ ًأو اصطالحا  َغـنم«ّ ِ  بالـصيغة »َ

َربـح«الواردة يف اآلية املباركة ترادف  ِ ّومـا شـاكل ذلـك، فـتعم » َاسـتفاد«و» َ
  .)٣(ّمطلق الفائدة، ومل يتوهم أحد اختصاصها بدار احلرب

 إىل هذا التفسري، وبالتايل أثبت عموم الغنيمـة يف & ولعل الذي حدا به 
                                                             

 .٣، ص١٠ج:  رشيد رضاّحممدتفسري املنار، : الحظ) ١(
: كتاب املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري للرافعي، أمحد املقري الفيومي: الحظ) ٢(

 .٦٢٢، ص٢ج
 .١٩٦، ص٢٥ج: مستند العروة الوثقى) ٣(

ّ اخلوئي يف جملس درسه ذلك إىل القرطبي، مدعيا بأنه نص عىل أن ّالسيدوقد نسب  ً ّ
الدروس : غنم تعني ربح، ومل نجد ذلك يف حدود متابعتنا لتفسري األخري، الحظ

 ).ّاملقرر. (ما يفضل عن مؤونة السنة:  اخلوئيّللسيدّ املسجلة ّيةالصوت



 ١٨٩ ...................................... قرآين؟ أصل املكاسب أرباح خلمس هل
ُأن الـيشء الـذي يغـنْم يف دار : جلميع األرباح التي حتصل للفرد هوهذه اآلية  ّ

ًاحلــرب ال يكــون صــغريا عــادة كالــدرهم وأرضابــه؛ فــإن ذلــك ال يناســب  ً
ّغنائمها، وهذا يكشف عن أن الغنيمة املعنيـة يف اآليـة أوسـع مـن غنـائم دار 

 .احلرب
ثابـت يف يعني أن اخلمـس ) من يشء(ّوهذا الكالم غريب منه؛ فإن تعبري 

ّمجيع ما غنم يف احلـرب، صـغريا كـان أو كبـريا، وال يعنـي هـذا البتـة ثبـوت  ً ً ُ
ُاخلمس يف عموم ما يطلق عليه اليشء من األرباح، بل هو خمتص بام يغتنم ـ أو  ّ ُ

ّيربح ـ يف دار احلرب فقط، بغض النظر عن قيمته وحجمه ومقداره،  هذا مـن ُ
ُ يشء جتدونه هنا، فهل يقـصد مـن ّكلّقبيل ما يكتب يف سوق الوراقني من أن 

ٍهذه العبارة وجود عالج وأدوية للمرىض يف سوقهم؟ ٍ! 
ّـ تتلون بلون موردها، وموردهـا ) ما( إن األسامء املبهمة ـ مثل :وبعبارة ثانية

 مـن حتريـر الكـالم يف ّالتـي البـد) غنمـتم(بل يستفاد من ) يشء(ال يستفاد من 
 ).يشء(دة عمومها أو اختصاصها، ال من مفر
ّ تبعد استـشكال عـدم إمكانّيةّولعل بعض النصوص الروائ  أن تكـون ّيـةُ

الغنيمة يف دار احلرب صغرية؛ إذ جاء يف األثر أن امـرأة عقيـل بـن أيب طالـب 
قد علمنا أنك قاتلـت فهـل جئتنـا بـيشء؟ : قالت له) رضوان اهللا تعاىل عليه(

َّأال ال يغلن رجل إبرة فام : ًناديامّ النبي ّهذه إبرة خيطي هبا ثيابك، فبعث: فقال ُ
 .)١( قد فاتتكّإالما أرى إبرتك : دوهنا، فقال عقيل المرأته

إىل  ـ ّكـام يـنص بعـض املفـرسين ـ وكيف كان؛ فإن الذوق اللغوي يشري
ُعدم ترادف الربح والغنْم؛ فإن الربح هو الزيادة احلاصلة يف املبايعة واملعاملة، 

 .)٢(معاملة  بالُ الغنْم فهو احلاصلّأما
                                                             

 .٩٤٩٤: ، رقم احلديث٢٤٢، ص٥ج:  املصنّف، الصنعاين)١(
 .٣٣٨ص: مفردات القرآن. ٣، ص١٠ج: تفسري املنار: الحظ) ٢(
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ّفتحصل مما تقدم ّ ّ لو سلمنا بأن الغنيمـة ال ختـتص بغنـائم دار ّحتى بأننا :ّ ّ

ّالغنم لغـة ّ ألن ّاحلرب، فإن ذلك ال يوجب دخول مخس أرباح املكاسب فيها؛ ُ
ّوبحسب االستعامل هو ما حيصل عليه اإلنسان من غري مـشقة وال تعـب وال 

هذا القبيل؛ بل حيصل عليـه اإلنـسان ّترقب، ومخس أرباح املكاسب ليس من 
ّباجلدة والتعب واملشقة الكبرية يف بعض األحيان، وترقب حصوله جزمـي يف  ّ ّ
أحيان أخرى، فال سبيل للقول بأن العموم اللغوي شامل له، فيكون خـروج 

ًمخس أرباح املكاسب من اآلية خروجا ختصصيا موضوعيا ال ختصيصيا ً ً ً. 
ما حيـصل : ّاألولّنيمة مصاديق ثالثة مدعاة،  إن للفظ الغ:وبعبارة أخرى

مطلق : ّما حيصل عليه بال مشقة وتعب؛ والثالث: عليه يف دار احلرب؛ والثاين
ّوبحسب قول اللغوي فإن األول والثاين مما وضـع هلـام لفـظ . الفائدة والربح ّ

 ّ الثالث فنـشك يفّأماًالغنيمة، فيكون العموم ناظرا إىل هذين املصداقني فقط، 
 .شمول الوضع له

ّ نتمسك بمقدمات احلكمة إلثبات اإلطالق والشمول ألربـاح :فإن قلت ّ
 ًاملكاسب أيضا؟

 يـشمل أربـاح ّأنـه و،ّ إن اإلطالق ال يعني مـا هـو موضـوع احلكـم:قلنا
ًاملكاسب أم ال؟ وإنام ينفي القيد عام ثبت كونه موضوعا للحكم بدال آخـر يف 

ّفإذا تردد املوضـوع بـني أمـرين أحـدمها . ّيف حملهّ كام هو حمرر ،املرتبة السابقة
 ال يمكن إثبات األوسع يف قبال األضيق من خالل ،ًأوسع من اآلخر مصداقا

ّالتمسك بمقدمات احلكمة ّوعليه فال يمكن التمسك بعمـوم اآليـة إلثبـات . ّ
 .ذلك

  ّ ا ف ةّيةا صوص ا روائ: الطر ق ا ا 
الروايـات الـواردة يف :  اآلية الكريمة فهو الطريق الثاين إلثبات عمومّأما



 ١٩١ ...................................... قرآين؟ أصل املكاسب أرباح خلمس هل
تفسري خصوص هذه اآلية وبيان عمومها، وقد وصـف بعـض األكـابر هـذه 
ّالروايات باملستفيـضة، بـل بـاملتواترة، وسيتـضح لـك حـال هـذه الـدعوى 

 . )١(ًالحقا
وقبل أن نبدأ باستعراض الروايات الواردة يف املقام مـن الـالزم التـذكري 

ّباجتاهنا العام ّ يف دور الرواية يف تفسري النص القـرآين؛ فقـد أفـدنا يف حملـه مـا ّ ّ
ّأن لكل نص قرآين ظهورا خاصا ويتوصل إليه إمـا: إمجاله ّ ّ ًٍّ ً ٍّّ باسـتظهار نفـس : ِّ

ّباستظهار نص قرآين آخر له نحو ارتباط به، وهذا هو الذي نعنيـه : ّالنص؛ أو
 .نفس النصوص القرآنيةة تفسري القرآن بالقرآن، هذا ما يرتبط بّنظريمن 

ّ فينحرص دورها ـ مثاال ال حرصا ـ إما يفّيةّأما النصوص الروائ ً اإلرشـاد : ً
ّتها؛ وإما للرتكيز عىل مراتـب متعـددة ّ وكيفيّية التفسريّية العملّيةوالتعليم آلل ّ

ّ للظهـور؛ وإمـا لبيـان ّيـة وبدوّيـةّللنص القرآين وعـدم االكتفـاء بمرتبـة أول
 .ً حرصاّيةّمهمة التفسري قرآنّ ألن قرآين ال ممارسة التفسري له؛ّمصداق للنص ال

 إزاء الروايات ما هي الوظيفة: ُيف ضوء هذا التأسيس يطرح هذا التساؤل
  الصحيحة املخالفة للظهور القرآين؟

ّ إذا كـان مـؤدى هـذه الروايـات خمالفـا للقـرآن فـال شـك يف :واجلواب ً ّ
روايات العرض عىل الكتـاب؛ إذ ورد فيهـا ًسقوطها عن االعتبار؛ استنادا إىل 

ّاألمر بأخذ ما وافق الكتاب وطرح ما خالفه، وإذا كان مؤداهـا غـري خمـالف؛ 
يمكـن رفعـه بتوجيـه نفـس الروايـة ّ مما ّفإما أن يكون هذا االختالف البدوي

ّفيحل اإلشكال، وإما أن يستقر هذا االختالف فال سبيل حينهـا  ّ ّ  بـااللتزام ّإالُ
 . القرآين وترك العمل بالروايةبالظهور

                                                             
زبدة املقال يف مخس . ٧٥ص: )هـ١٢٨١(كتاب اخلمس، الشيخ األنصاري : الحظ) ١(

 .٧٨ص: الرسول واآلل، الربوجردي
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ّ أال تعد أمثال هذه الروايـات الـصحيحة الـسند منبهـة إىل عـدم :إن قيل ّ

 ّصحة االستظهار القرآين الذي خالفته؟
ّ إذا كانت الروايات املخالفة لالستظهار القرآين بحـد ال يبعـث عـىل :قلنا

ًاالهتامم عادة؛ كأن تكون قليلة مثال، ففي مثل هذه  ال ينبغي االعتناء هبـا احلالة ً
 اسـتظهارنا ّ يوجـب االطمئنـان بـأنٍّ إذا كانـت بحـدّأمـاأو العمل عىل أساسها، 

 مـن ّ، والبـدّيـةخاطئ، ففي مثل هذه احلالة فإن هذا االستظهار يسقط عن احلج
ّإعادة قراءة النص القرآين مر  . الظهور القرآينّحجية ثانية من غري إسقاط أصل ًةّ

ّ التي أكدت بأن مـا خـالف كتـاب اهللا ّيةد النصوص الروائ هذا هو مفاّولعل
ّ من إرجاعه إىل نفس الكتاب؛ األمر الـذي قـد يـشري إىل رضورة أن تتكـون ّالبد

تـه ّة القـرآن أو ملدخليّ حلاكميّإما؛ ّيةنفس الدائرة القرآن  منّيةاالستظهارات القرآن
 .)١( يف تشكيل ظهورهّيةاملوضوع

 :ي استدلوا هبا عىل عموم اآلية، ومنهانعود إىل الروايات الت
  رواية عمران بن  و . ١

ٍبن احلسن الصفار عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفـرّ حممد عن َ َ َّْ َ ْ ْ ْ ْ َّ ِْ ِ َِ ُ َ ُ َ ْ َ ََ َِ ْ 
َ قال× َقرأت عليه آية اخلمس، فقال: َ ْ ََ َ َ َِ ُْ َُ َ ِْ َ ُما  ن    هو  ِرسو ِ وما  ن  ِرسـو: ُ َُ َ ََ ََ ََ َِ َ ُ َ ِ  ِ ِ ِ

َ هو  ا،  م قال َ  ُ َ َ َ ُ ُوا  لقد    ا    ا مؤمن  أرزا هـم  مـسة دراهـم جعلـوا : َ َ ََ َ ََ َِ ِ َِ َ ْ َْ ِ ْ ْ  ُ َ ََ َ ِ ْ ُ ْ َ ُ   َ َ ِ َ

َ ِر هم واحدا وأ لوا أر عة أحـالء   ِ ِ
َ َ ًَ َ َ ْ ُْ َ َ َ ًَ

ِ ًحـالال[  َ َ َ، ثـم قـال]َ َ ٌهـذا مـن حـدي نا صـعب : َُّ ْ َ ََ َِ ِ ْ ِ َ

َ ستصعب ال  ٌ َ َْ ْ ِ عمل به، وال يص  عليه، إال  متحن قلبه  ِإليمانُ َ َ َِ
ْ  ُ ُ ْ ََ ٌَ َ َ َ َْ ُْ ِ ِ ِْ ُْ ِ َ ِ

ُ)٢(. 
ّهكذا جاء طريقها يف الوسائل، وهو كام ترى؛ فإن الصفار ال يـروي عـن 

   بواسـطة واحـدة؛ وطريقهـا الـصحيح × اإلمام موسى بن جعفر الكـاظم
                                                             

 .٥٧ـ٥٥، ص١ج: منطق فهم القرآن: الحظ يف هذا الصدد) ١(
 . ٤٨٥، ص٩ ج: وسائل الشيعة) ٢(
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 :هـو ٍرواية بعنوان مثلـه ــ كام جاء يف البصائر وذكره صاحب الوسائل يف ذيل ال

عن عمران بن موسى عـن موسـى بـن ّ حممد ّبن احلسن الصفار عن أيبّحممد 
 .× بن الفضيل عن أيب محزة عن أيب جعفرّ حممد  عن عيل بن أسباط عنجعفر

ّوهذا الطريق مبتل بجهالة أيب حمم بـني ) عمران بـن موسـى(د، واشرتاك ٍ
ّى اخلشاب غري الثقة؛ وتـرددالزيتوين األشعري الثقة وعمران بن موس ّ حممـد ّ

 .ًبن الفضيل أيضا، بني الضبي الثقة واألزدي غري الثقة
، ويمكـن االسـتناد ّيةفلم يرد له توثيق أو مدح يف الكتب الرجالّ حممد ا أبوّأم

 . )١(ار عنهّبن احلسن الصفّ حممد يف توثيقه إىل رواية
ّنفـسه يف حـل  + ّوأما عمران بن موسى فقـد ذهـب أسـتاذنا اخلـوئي

ّمشكلة االشرتاك إىل احتادمها، وأن عمران بـن موسـى هـو نفـسه األشـعري  ّ
ّالقمي الزيتوين، ومع ثبوت ذلك ترتفع مشكلة تردده ّ)٢(. 

بـأن الـذي  ـ فيام مىض منّا من أبحاث ـ بن الفضيل فقد عرفتّ حممد ّوأما
ة عـىل بـن الفـضيل األزدي، وهـو ثقـّ حممـد يروي عن أيب محـزة الـثاميل هـو

ّالتحقيق، وأن التضعيف املذكور ـ واملنقول عن مجلة من الرجـاليني كالـشيخ 
، وهـذا املـدرك ال يمكـن أن يكـون ّيـة املدركتمـلحم ـ ّعالمـةوابن داوود وال

سبب فـربام يكـون تـضعيفهم إيـاه بـ؛ ًمستندا لتضعيف روايات هـذا الرجـل
ّعـد يف تلـك ُييـات او ومقاماهتم، وهذا اللـون مـن الرّاألئمةفضائل لرواياته 

 والزندقة، ويـسقط مجيـع مـا ّ يوصف راوهيا بالغلوًفاصالًا ّ خطّيةالفرتة الزمن
ُرواه عن االعتبار؛ أقول ذلك من خالل قراءة سنخ الروايات التي رويت عن 

 .)٣(وي ومتابعة مفادها ومضموهنااطريق هذا الر
                                                             

 .٥١٢، ص١ج: بصائر الدرجات: الحظ) ١(
 .١٦٥ـ ١٦٤، ١٤ج: معجم رجال احلديث: الحظ) ٢(
 .٥٠ـ٤٠ص:  كامل احليدريّالسيدًمنكر الرضوري، تقريرا ألبحاث : الحظ) ٣(
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 .صحيحة السندّوعىل أساس ما تقدم تكون الرواية 

ُبعد أن قرئ عىل  × إن اإلمام: ريب االستدالل هبذه الرواية فيقالّأما تق
بـأن :  يريد تفسري الغنيمة الواردة فيهـاّأنهمسامعه آية اخلمس املعهودة أفاد وك

ًاهللا يرس عىل املؤمنني أرزاقهم بخمسة دراهم، جعلـوا هللا درمهـا واحـدا وهـو  ً ّ
ًاخلمس، وأكلوا أربعة دراهم أحـالء أو حـالال عـىل ً ّ  االخـتالف احلاصـل يف ُ

النسخ؛ وبذلك نستكشف بأن الغنيمة عامة، أو تشمل أربـاح املكاسـب عـىل 
 .ّأقل تقدير

إن حرص الغنيمة يف اآلية الكريمة : ّوربام يقرب االستدالل ببيان آخر مفاده
بغنائم دار احلرب ال جيعلها من احلديث الصعب املستصعب الذي ال يعمل بـه 

ّؤمن امتحن اهللا قلبه لإليامن كام يقرر اإلمام يف ذيل الرواية؛  مّإالوال يصرب عليه 
فإن اآلية أوضحت مصارف اخلمس وال صعوبة يف فهم ذلك، نعم؛ قد تكـون 

 يف مثل اخلمـسة دراهـم ّحتىّالصعوبة يف تعميم الغنيمة فيها لكل فائدة وربح، 
يث الـصعب ّالتي البد من دفع درهم فيها هبذا العنوان؛ فسيكون ذلك من احلد

 .ّاملستصعب، وهبذا يتم املطلوب
  :هامويرد علي

ّ إن داللة الرواية عىل املطلوب بالبيانات املتقدمة ال ختلو من نظر؛ إذ ً:الّأو
: ً بصدد تفسري اآلية اسـتنادا إىل املقطـع القائـل× ال يمكن اجلزم بأن اإلمام

ًا لـرهبم واحـدا ّبأن اهللا قد يرس عىل املؤمنني أرزاقهم بخمـسة دراهـم؛ جعلـو ّ
ًوأكلوا أربعة أحالء؛ وذلك الحت  × ً أن يكون هذا الكالم استئنافيا منـهّامليةّ

ن مخس أرباح املكاسب أحـد مـصاديقها، أو أال يرتبط بتفسري اآلية الكريمة، 
 :نقول ذلك بقرينتني

َثم قال( مفردة :)أ( َ  . الكالم املزبورّيةّالواردة قبلها؛ إذ هي تؤيد استئناف) َُّ
َثم قال( مفردة: )ب( َ الواردة بعدها؛ إذ حيتمل أن يكون ما أراده اإلمـام ) َُّ
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من احلديث الصعب املستصعب ال يرتبط بالبيان السابق الذي أفاده، بـل هـو 

 .لنكتة أخرى
ألحـد مـصاديق اخلمـس بعـد تـالوة اآليـة  ×  إن ذكـر اإلمـام:ًوثانيا

ّن أفـراد الغنيمـة ليـتم الكريمة عليه ال يـستلزم أن يكـون ذلـك املـصداق مـ
املطلوب، بل قد يكون من مصاديق ما جيب فيه اخلمس ـ والتي ال تنحـرص يف 
ّغنائم دار احلرب ـ بدليل آخر؛ إذ لعل السائل كان يسأل عـن نفـس اخلمـس 
ًواألشياء التي جيب إعطاؤه منها، وخصوصا اليشء الذي كان سائدا يف أجواء  ً

مخـس الفاضـل عـن : ، وهوّيةك الفرتة الزمناملحيطني باإلمام وحوارييه يف تل
ّاملؤونة، فيكون هذا البيان أعم من املدعى ّ. 

 يف أمثال هـذه الروايـات لـيس ^ ّاألئمةاألكرم وّ النبي ّ إن دور:ًوثالثا
ًدورا تفسرييا؛ ًالقرآن نزل بلسان عريب مبني يفرس بعضه بعـضا، وعنـدما ّ ألن ً ّ ّ

 .أو اإلمامّ النبي رجع حينئذ هو اللغوي التشكل علينا مفردة من املفردات فامل
 . يامرسون دور توسعة املفهوم بإضافة مصاديق جديدة^ هم ،نعم

ّفتحصل مما تقدم عدم داللة هذه الرواية عىل املدعى ّ ّ ّ. 
وقبل أن نختم احلديث يف هذه الرواية ال بـأس أن نجمـل الكـالم حـول 

ايات التـي جـاءت عـن سند كتاب بصائر الدرجات؛ لوجود العديد من الرو
 .طريقه

ّ بن احلسن الصفار قـد وصـل إلينـا عـن طريـق ّحمدإن كتاب البصائر مل
 ا الشيخ فقد روى عـنّبأسانيد خمتلفة؛ أم )عليهما الرمحة (الشيخ الطويس والنجايش 

ّبن احلسن الصفار بشكل عامّحممد   : ثةرق ثالُط طّ بتوسّ
 .ّبن احلسن الصفارّ حممد الوليد عن عن أبن أيب اجليد عن أبن :ّاألول
بـن ّ حممد عن) الصدوق (=بن عيل بن احلسني ّ حممد  عن مجاعة عن:والثاين
 . عن رجالهّبن احلسن الصفارّ حممد الوليد عناحلسن بن 
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بن الوليـد ّ حممد ان بام عدا كتاب البصائر حيث مل يروّوهذان الطريقان خيتص

هـا ّار نفـسه؛ ألسـباب ربـام أمهّفالذي جاء يف الطريقني رواية البصائر عـن الـص
 الواردة يف كتاب البصائر، والتي كانت ختـالف األفـق العقـدي ّيةاملضامني العقد

 .ّية يف تلك املرحلة الزمنّالعام
 بن حييى عن أبيه عنّ حممد احلسني بن عبيد اهللاَّ عن أمحد بن عن :والثالث

 .)١(جات، وهو شامل لكتاب بصائر الدر& ّالصفاربن احلسن ّحممد 
ّوسواء أقلنا بوثاقة ابن أيب اجليد؛ لكي نصحح الطريـق األول  أم مل نقـل ،ّ

ً فـال ينفـع يف املقـام شـيئا؛ إذ مل يـرو ،بذلك واقترصنا عىل وثاقة الطريق الثاين
ّالشيخ كتاب البصائر بتوسطهام، وإنام روى ذلك بتوسط الطريق الثالث فقط،  ّ

 يمكن ، نعم.بن حييىّ حممد  وأمحد بنوالذي هو ضعيف باحلسني بن عبيد اهللا
 .ّتوثيق األول منهام عند القائلني بوثاقة مشايخ النجايش؛ بخالف الثاين

ُّبـن احلـسن بـن فـروخ ّ حممـد ّنص عىل أن إخباره عـنا النجايش فقد ّأم َ
ّالصفار  :ّبتوسط طريقني )٢(َ

 ،يّقمـبن طاهر األشعري الّ حممد ّ عيل بن أمحد بنني عن أيب احلس:ّاألول
 .ام عدا بصائر الدرجات بّوهو خمتصبن احلسن بن الوليد، ّ حممد عن

 ،بن حييـى عـن أبيـهّ حممد  عن أيب عبد اهللا بن شاذان عن أمحد بن:والثاين
 .)٣(وهو شامل لبصائر الدرجات

أسـتاذنا  عـىل رأي ّإال ،يب عبد اهللا بن شاذانبأ: الثاينّقد ضعفوا الطريق و
أمحـد ب ومشايخ النجايش، وأبو عبد اهللا بن شاذان منهم؛ القائل بوثاقة خلوئيا

                                                             
 .٢٢١ـ٢٢٠ص: الفهرست، الشيخ الطويس) ١(
ُّفروخ هو غري  بن احلسن بن ّحممديذهب ابن داوود إىل أن ) ٢( ّ بن احلسن الصفار، ّحممدَ َ

 ). ّاملقرر(
 .٣٥٤ص: رجال النجايش) ٣(
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 .ً الذي هو ليس من مشايخ النجايش أيضابن حييىّ حممد بن

ُهذا فيام يرتبط بالطرق التي روي عن طريقها كتاب البصائر ومـا يمكـن 
 .أن يقال فيها

 كصاحب البحار والوسائل الـذين جـاءت ّيةّأما أصحاب املجامع احلديث
ّئر يف كتبهم فلم تكن لدهيم سوى الطرق املتقدمة، والغريب أن روايات البصا ُ

ّاحلر العاميل نص يف خامتة الوسائل ع ، كـربى نين لبصائر الدرجات نسختأىل ّ
ن أسـانيدمها إىل أُوصغرى، ومل يرش ال الشيخ وال النجايش إليهـام، وال يعلـم 

 .أي النسختني تشري
ّم يف تـردد مـن االلتـزام ّكل هذه املسائل وغريها جعلـت بعـض األعـال

ّبصحة روايات البصائر وبالتايل القول بحجيتها، وقـد بـدا ذلـك مـن خـالل  ّ
ّ؛ حيـث استـشكل يف صـحة نـسبة  نفـسه  + لشهيد الـصدرذنا اابحوث أست

ّ إنـام هـو  طريق صاحب الوسائل إىل بصائر الدرجات ّنملا أفاده من أ؛ الكتاب
 الـصحيح مـنهام ال يـشمل ،ارّللشيخ طريقان إىل الصف و،& ّبتوسط الشيخ

طرقـه إىل أن ّلشيخ نص عىل ّبأن ا ـ ّفيام تقدم ـ وقد أوضحنابصائر الدرجات، 
ًهذا كله عىل أساس املبنى الذي يضع الـسند ميزانـا يف  .ّالصفار ثالثة ال اثنان ّ
 .)١(ّقبول الرواية وردها

ٌفاألمر خمتلف  عىل املبنى املختار ـ الذي يعتمد الوثوق ومجع القرائن ـ ّأما
ًة الصدور مـضمونا؛  روايات كتاب البصائر مطمئنّ العديد منًمتاما؛ حيث إن

ًاملقياس الذي نختاره ال يعتمد السند مقياسا ّ ألن ّ وإن مل يتم سند بعضها؛ّحتى
الوثـوق معـه ًهنائيا يف اجلرح والتعديل ويف الصدور والالصدور؛ بل يلحـظ 

 االسـتدالل عـىل ّيـةًعليه، ويلحظ أيـضا إمكانة ّباملضمون ومجع القرائن الدال
 .ًط أسانيد صحيحة أيضاّفقراهتا بتوس

                                                             
 .٢٥٨، ٢٣٤، ص١ج:  الصدرّالسيد، بحوث يف رشح العروة الوثقى: الحظ) ١(
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  ّ مدّرواية  اد بن عمرو وأ س بن . ٢

ْحممد بن عيل بن احلسني بإسنَاده عن محاد بن عمرو وأنس بن َ ْ ْ َْ َ ٍ ْ ْ ْ َ ُ ََّ َّ َ َ َ ُِ ِ ِِ ِ ِ ْ ِ ْعـن ّ حممـد ِّ َ
ِأبيه مجيعا عن جعفر بن ْ ْ َ ِْ َ ًَ َِ ِ ِ ْعنّ حممد َ ِّ أبيه عن جده عن عيل َ ِ ِ َِ َ َْ َ ِّْ ِ ٍبن أيب طالبَ ِِ َ َ ِ ِ عـن× ْ َ 

ِيا   إن  بد ا مطلـب:  قالّأنه ’ّالنبي  ِِ  ُ ْ َ ْ َ َ  ِ ٍ سـن   ا اهليـة  ـس سـ  × َ
َ ُ َ َْ َ ِ ِ ِ َ ْ ِ  

ِأجراها ا  عز وجل   اإلسالم، حرم  ساء اآلباء   األ ناء َِ َ َ َْ َْ ْ َ َ َ َ َْ َ َ ِ  ِ َ ْ ِ
ْ

ِ  َ َ ُ  َ
َ  فأنزل ا  عز وجل، َ  َ ُ  َ َ ْ َ َ :

َوال  نكحوا ما ن ح آبـاؤ م مـن ال ـساء، ووجـد كـ ا فـأخرج منـه ا مـس  َُ ُُ ُ ُْ ْ ُ ِْ ِ َِ َ َ ََ َ َ َْ  َ َ ًَ ْ َِ َ ْٰ َ ٰ

َ وتصدق به، فأنزل ا  عز وجل ََ َ َ ُ   َ َ ْ َ َ ِ ِ
َ ْواعلمـوا  نمـا غنمـتم مـن  : َ َ ْ ِ ْ ُ ْ ِ َ ٰ َ َ ُ َ ُء فـأن    ـسه ْ َ ُ ُ ِ  ِ  َ َ ٍ 

ِو ِلرسول ُ َو ما حفر ب  ز زم سـماها سـقاية ا ـاج فـأنزل ا   بـارك و عـا ... َ  َ َ َ ََ ََ َ ََ َ َ ََ ُ     َ َ َْ َْ َ ََ َْ َ َ َِ َ ْ ِ :
ِأجعلتم سقاية ا اج وعمارة ا مسجد ا رام كمن آمن با  وا وم اآلخر ِ ِ

ْ ِ ِْ ٰ َْ ْ َ ٰ َِ   ِ َ َ ْ َ َ ََ ٰ َ ْ ْ
ِ ْ ْ َْ َ ِ َ َٰ َِ ُ َ

َ وسـن ...  َ

ِ  القتل
ْ َ ْ َ  مائة من اإلبل فأجرى ا  عزِ ُ  َ ْ َ َ

ِ ِ ِ
ْ َ ِ ًِ ِجل ذ ِك   اإلسالم، و م ي ن  ِلطواف  وَ َ  ْ ُ َ ْ َ َ ِ َ ْ ِ

ْ
ِ َ ََ  

َعدد عند قر ش فسن  هم  بد ا مطلب سبعة أشواط، فأجرى ا  عز وجل ذ ِـك  َ َ ََ  َ َ َ ََ َ َ َُ  ْ َ ََ َ َ
ٍ ْ َ ْ ْ ْ َْ َ ٌِ ِ  ُ ُْ ْ  ُ ٍ

ُ ِ
ِ  اإلسالم َ ْ ِ

ْ
ِ...)١(. 

 للخمـس × إن إخراج عبد املطلـب: الستدالل هبذه الرواية ببيانّويقرب ا
من الكنز الذي عثر عليه يفيد عموم الغنيمة يف هذه اآلية وعـدم اختـصاصها 
بغنائم دار احلرب؛ ولو كانت كذلك فام هو معنى إخراج اخلمـس مـن الكنـز 

 !ونزول اآلية بعد ذلك؟
 :ويرد عىل هذا االستدالل أمور

ًأوال ّ بعـض رواهتـا كحـامد بـن عمـرو ّيـة ضعيفة السند؛ ملجهول الرواية:ّ
 .دّوأنس بن حمم

ّ عىل تقدير صحة السند فهي ال تدل عىل املدعى؛ أل:ًوثانيا ا بصدد بيـان ّهنّ
ّأصل الترشيع، ال يف مقام بيان ما يتعلـق بـه اخلمـس؛ نقـول ذلـك بقرينـة أن 

                                                             
 .٣٦٥، ص٤ج: من ال حيرضه الفقيه) ١(



 ١٩٩ ...................................... قرآين؟ أصل املكاسب أرباح خلمس هل
اإلقرار واإلجراء فيها األمور األربعة األخرى التي جاء ذكرها يف الرواية جاء 

ّعىل أصل الترشيع دون تفاصيله، ولعل الذي يشهد لذلك مـا ورد فيهـا مـن 
 .ّتصدق عبد املطلب بخمس الركاز مع أن املورد يف اآلية ال ينسجم مع ذلك

 ا عىل تسليم داللتها ال تفيد وجوب اخلمس يف أرباح املكاسب؛ّأهن :ًوثالثا
 وأيـن هـذا ،ّائدة احلاصلة بال مشقة وتعـباخلمس يف الكنز يدخل يف الفّألن 

 !من أرباح املكاسب؟
  رواية حكيم  ؤذن ب  ع  . ٣

ْ حييى، عن أمحد بن حممد، عـنْبنّ حممد عن  ْ َْ َ ُ َ ْ َ ٍَ َّ ٰ ِْ َ ِبـن سـنَان، عـن عبـد ّ حممـد َ ِْ ْ َْ َ ٍ ِ
ِالصمد بن بشري، عن حكيم مؤذن  ِّ َ َُ ٍَ ْ ُ ْ َ ْ ََّ ٍ ِ َ عيسى، قالبنيِِ َ ٰ َسألت أبـ> :ِ َ ُ ْ َ ِا عبـد اهللاَِّٰ ْ َ × 

ٰعن قول اهللاِّٰ تعاىل َ ْ َْ ِ َ َواعلموا  نما غ{: َ ٰ َ َ ُ َ ْنمتم من  ْ َ ْ ِ ْ ُ ْ ُء فأن    سه ِ َ ُ ُ ِ  ِ  َ َ ِ ِلرسول وٍ ُ ِِ ي  و 
ٰالقر  ْ ُ ِ فقال أبو عبد اهللاِّٰ،}ْ ْ َُ َ َ َ ِبمر قيه   ركب يه،  م أشار  يده :× َ ِ َ َ َِ َِ َ َ  ُْ ِ ِْ ْْ ُ ٰ َ َ َ َ، ثم قـا)١(ِ : َلَُّ

ِِ  واهللا اإلفادة يوما  يوم، إ ٍ ْ َْ َِ ِ
ً ُ َ َ ْ ِال أن أ َ

َ ُجعل شيعته   حل ل كوا ×   َ ْ َ ِ  ِ ِ ُ َ َ َِ َ َ>)٢(. 
ْورواها الشيخ يف التهذيب واالستبصار بأسناده عن أمحد بن عبدون عـن  ْ َْ ُ َ ٍْ ُ َِ َ

ِأيب احلسن عيل بن ِْ ِّ ِ َ َ َ ْ ِ ِبن الزبري عن عيل بن اّ حممد َ ِْ ْ َ ِّْ ِ َ َ ُِّ ِحلسن بن فضال عن احلسن بن ْ ِ ِ ِ ِْ َْ َ َ َْ َْ ٍَّ َ
ْعيل بن يوسف عن ُ َْ ََ ُ ِ ِّ ِبن سنَان عن عبد الصمد بن بشري عن حكيم مـؤذن ّ حممد ِ ٍِّ َ َ َ َُ ٍَ ْ ُ ْ َ ْ َّ ْ ْ َْ ٍ ِ ِ ِ ِِ ِ

ِبني عبس عن أيب عبد اهللاَِّ ِْ ْ ْ ََ َ َِ َ َ قال× ٍ ْقلت   قو   عا  واعلموا  نما غنمتم>: َ ُْ ْ ِ َ ٰ َ َ ُ َ َْ َ َ َ ُ ُُ َ ُ ْ ْ من ُ ِ
َء فأن    سه و ِلرسول، قال َْ  َ َ

ِ ُ ُ َ َ ُ ُ ِ  ِ  
َ

ًِ  وا  اإلفـادة يومـا: ٍ ْ َ ُ َ َ
ِ
ْ  َ َ يـوم، إال أن أ  جعـل  َ َ ََ

ِ
َ َ  

ِ ٍ ْ ِ
                                                             

حال من مرفقيه، واملعنى رفع مرفقيه ومها : قال املازندراين يف رشح هذه العبارة  )١(
فعال وتطلقه  أن العرب جتعل القول عبارة عن مجيع األّكائنتان عىل ركبتيه، وقد مر

 مشى، وقالت له العينان ي وقال برجله أ، أخذأيقال بيده :  فتقول،عىل غري الكالم
 وكل ، دفعهي وقال بثوبه أ، قلبهي وقال باملاء عىل يده أ، أومأتي وطاعة أًسمعا

 .١٠، ح٤٠٦ص ،٧ ج: ألصول والروضة، اح الكايفرش، ساعّذلك عىل املجاز واالت
  . ٧٢٩ـ٧٢٨: ، ص٢ ج:  الكايف )٢(
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ُشيعتنا من ذ ِك   حل ل كوا ْ َْ ِ  ِ ِ َ َ ِ َ َ َ ِ>)١(. 

ٌّوتقريب االستدالل هبذه الرواية مبنـي عـىل أن الـسائل أراد مـن خـالل 
 الغنيمة فيهـا، فأجابـه عن مفاد × ة الكريمة االستفهام من اإلمامتالوة اآلي

ً يوما بيوم، والتي تعني األرباح والتجارات والفوائد، فيثبت ا اإلفادةّأهنب ×
 .املطلوب
: ّ أسناد هذه الرواية فقد وقع الكالم يف وثاقة عدة مـن رجاهلـا، وهـمّأما
ّم مؤذن بني عـبس أو عـيس؛  بن سنان؛ وحكيّحممدبن الزبري؛ وّ حممد عيل بن

 .عىل اختالف النسخ يف تسميته
 بن الزبري وعـيل بـنّ حممد بن الزبري فهو مشرتك بني عيل بنّ حممد  عيلّأما

ّبن الزبري القريش، وقد ذهب أستاذنا اخلوئي إىل اشرتاكهام، ونـص عـىل ّحممد 
 :ُأن وثاقته قد يستند فيها إىل أمرين

ازة، وقد روى الشيخ عنـه أكثـر األصـول  لكونه من مشايخ اإلج:ّاألول
 .بتوسط أمحد بن عبدون

ّالدال عىل الوثاقة وعلو ) ّعلو الوقت( كان ّأنه قول النجايش فيه ب:والثاين ّ
 . الداماد يف تفسريهاّالسيدّالشأن يف وقته وزمانه، كام يقرر 

 الروايـةّ ألن  كربى وثاقة شـيوخ اإلجـازة؛ّية عدم متام:ّاألولُوأورد عىل 
ًعنهم قد تكون بنقل رواية أو روايتني، أو أصـال مـن األصـول أو كتابـا مـن  ً

 .الكتب، وهذا ال يكشف عن التوثيق
النجـايش نفـسه ّ ألن  بعدم داللة هذه اجلملـة عـىل الوثاقـة؛:وعىل الثاين

 ضـعيف، ّأنـهّيذكرها يف إسحاق بن احلسن بن بكران مـع ذمـه وطعنـه فيـه ب
 ! منهاّويبدو بأن حرف الفاء ساقط

:  مجلـةّنأ إىل عـدم وثاقتـه، و+  هذه الوجوه مال أستاذنا اخلوئيّوبعد كل
                                                             

 . ٥٥، ص٢ ج:  االستبصار فيام اختلف من األخبار )١(



 ٢٠١ ...................................... قرآين؟ أصل املكاسب أرباح خلمس هل
بن الـزبري، فهـي ال ّ حممد  إىل عيل بنرجوعها ّسلم وإن ّحتى) ًا يف وقتهّكان علو(

ًتدل عىل كونه حينها رجال شاخصا، ومن املعاريف، وال يمكـن أن يـستفاد منهـا ً ّ 
 .)١(وثاقته

ّ كبـار رجـاليي ّحتـىجل من املعاريف ال ينكره  إن كون هذا الر:نالحظ
مـام اإل: ّاملذهب اآلخر؛ فهذا الذهبي يف سري أعالم النـبالء يـنص عـىل كونـه

 ّأنه، وديببن الزبري، القريش الكويف األّ حممد الثقة املتقن، أبو احلسن، عيل بن
مـذة ة تالّ، مليح الكتابة، بديع الوراقة، نسخ الكثري، وكان مـن جلـٌ عاملٌأديب
 يف ذي القعدة سنة ثامن وأربعني وثالث ّتويف... قه أبو بكر اخلطيبّوث؛ ثعلب

إبـراهيم بـن أيب العنـبس :  ببغـداد عـنَثَّدَحـ؛ مئة عن أربع وتـسعني سـنة
 بن احلسني احلنينـي، ّحممد، وّحممدان، وأخيه ّالقايض، واحلسن بن عيل بن عف

ابن رزقويه، وأبو نرص بن حسنون، :  عنهَثَّدَح؛ ارّوإبراهيم بن عبد اهللا القص
 .)٢( بن داود الرزاز، وأبو عيل بن شاذان، وآخرونّوأمحد بن كثري البيع، وعيل

 ،بن الزبري القـريش الكـويفّ حممد عيل بن: وقال الشيخ الطويس يف رجاله
 وروى أكثر األصول روى عنـه ،روى عن عيل بن احلسن بن فضال مجيع كتبه

 أربعـني و سـنة ثـامند ومات ببغـدا، أمحد بن عبدون وأخربنا عنه،التلعكربي
 .)٣(× ودفن يف مشهد أمري املؤمنني ، وقد ناهز مائة سنة،ثالثامئةو

  د بن سنان واال اهات   تقييمهّ م
ّ، فوثقه بعـض بن سنان فقد وقع كالم كثري حوله بني الرجالينيّ حممد ّأما

ّوضعفه آخرون؛ وتوقف نزر يسري فيه، ولكي نخترب  مبنانا الرجايل يف التوثيق ّ
                                                             

 .١٥١ـ١٥٠، ص١٣ج:  اخلوئيّالسيدمعجم رجال احلديث، ) ١(
 .٥٦٧، ص١٥ج: سري أعالم النبالء، الذهبي) ٢(
 .٤٨٠ص: رجال الشيخ الطويس) ٣(
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ّوالتضعيف علينا تفحص حال هذا الراوي ومرتكزات تضعيفه وتوثيقه بيشء 

ًعجيبا يف تقييامت بعض الرجاليني أنفسهم له؛  ًمن اإلجياز؛ إذ نالحظ اختالفا
 :ّحيث يذمونه يف أثر ويمدحونه يف أثر آخر، فنقول

يتأكـد تـأريخ والدتـه بن حسن بن سنان الزاهري اخلزاعـي، مل ّ حممد هو
ّ من اهلجرة، تويف والـده وهـو الزال يف ٢٢٠بالضبط، لكن وفاته هي يف سنة 

ّصباه، فكفله جده سنان ونسبه إليه، وإنام ذكرنا اسمه الكامل ليتميز عن ّ حممد ّ
ًبن سنان بن ظريف اهلاشمي، الذي حيتمل أن يكون أخا لعبـد اهللا بـن سـنان 

ّسه، وإن ظريفا جده القريب، وزاهر جده البعيد كام َالثقة، أو هو املرتجم له نف ّ ً
 .)١(ٌمال إليه بعض

؛ وتتلمـذ ^ّيعد من أصحاب اإلمام الكاظم والرضا واجلواد واهلـادي 
الفضل بن شاذان، ويـونس بـن عبـد : عىل يديه غري واحد من األعالم، نظري

 ّ بـن حـسني بـن أيب اخلطـاب،ّحممـد بـن عيـسى العبيـدي، وّحممدالرمحن، و
ّواحلسني بن سعيد األهوازي، وأيوب بن نوح؛ كام أن له كتبا متعـددة، نظـري ً ّ :

ّالطرائف، واألظلة، وكتاب املكاسب، واحلج، والـصيد والـذبائح، والـرشاء  ّ
 .)٢(، والنوادر، كام أحصاها النجايش يف رجالهّيةوالبيع، والوص

  .ً حديثا بحسب إحصاء معجم رجال احلديث٧٩٧وقد ورد يف إسناد 
 :  يف حاله ثالثةّيةواالجتاهات الرجال

ّالعـام ّ اجتاه يذهب إىل وصفه بالضعف وعـدم الوثاقـة، وهـو التوجـه *
للنجايش وابن الغضائري والشيخ الطويس واملفيد يف بعض كتبه، وتبعهم عىل 
ّذلك املحقق احليل والشهيد الثاين وغريمها من متأخري املتأخرين واملعارصين  ّ ّ

                                                             
 .٦٠٦، ص٣ج: ، الكلبايسّيةالرسائل الرجال: الحظ) ١(
، أبو احلسن أمحد بن عيل النجايش، )فهرس اسامء مصنّفي الشيعة(رجال النجايش ) ٢(

 .٣٢٨ص: د موسى الشبريي الزنجاينّسي: تصحيح
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 .ا اخلوئيًأيضا كأستاذن

ّ حممد بن سعيد يف وصفّ حممد ًقال النجايش نقال عن أيب العباس أمحد بن
 وال ،ل عليـهّ ال يعو،ًاّ جدٌ ضعيفٌمسائل عنه معروفة، وهو رجلله : بن سنان

 .)١(د بهّيلتفت إىل ما تفر
 .)٢( فّعُوض عن عليهُ وقد ط،له كتب :وقال الشيخ الطويس يف الفهرست

ًبن سنان مطعون عليه، ضعيف جدا، وما ّ حممد :كاموقال يف هتذيب األح ّ
ُيستبد بروايته وال يرشكه فيه غريه، ال يعمل به ّ)٣(. 

 ال ختتلف العـصابة يف ،مطعون فيه: ّيةوقال الشيخ املفيد يف الرسالة اهلالل
 .)٤( وما كان هذا سبيله مل يعمل عليه يف الدين،هتمته وضعفه

 .)٥(لتفت إليهُي  ال، يضع،ٍضعيف، غال :وقال ابن الغضائري
 عنـد قـال ّأنه عنه وروى ضعيف، عليه،  رجال قد طعن: وقال ابن داوود

 الـسوق؛ مـن اشـرتيتها كتـب هـي فإنام ًشيئا؛ ّحدثتّ مما عني ترووا ال: موته
 .)٦(الفساد حديثه عىل والغالب

ّ ويف قبال هذا القول نلحظ قوال آخر يناقضه متاما، وينص ال عىل وثاقة* ً ً 
 مـن أصـحاب ّأنـهّبن سنان فحسب، بل عىل علو مقامه وجاللة قدره وّحممد 

، والغريب أن بعض األعالم الذين نقلنا عنهم التـضعيف ^األرسار لدهيم 
ّ، نصوا عىل وثاقته يف آثارهم األخرى، فالشيخ الطويس الـذي ّاألوليف القول 

                                                             
 .املصدر السابق، نفس املعطيات) ١(
 .٤٠٦ص: الفهرست، الشيخ الطويس) ٢(
 . ٣٦١، ص٧ج: هتذيب األحكام) ٣(
 .٢٠ص: ، املفيد)جوابات أهل املوصل(ّالرد عىل أصحاب العدد ) ٤(
 .٩٢ص: )رجال ابن الغضائري(كتاب الضعفاء ) ٥(
 .٥٠٥ـ٥٠٤ص: رجال ايب داوود، املطبوع ضمن رجال الربقي) ٦(
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 الغيبة عن أيب أفاد يف الفهرست والتهذيب ضعفه والطعن فيه، يروي يف كتاب

 :طالب عبد اهللا بن الصلت القمي ما ييل
  اهللا جـزى: خر عمره فسمعته يقولآ يف × بى جعفر الثاينأدخلت عىل 

ّوفـوا إيل فقـد ؛ً خريايزكريا بن آدم عنّد بن سنان وّ وحمم ي حيي  بن صفوان ّ ...
بـا سـمعت أ: ّبن سنان فإنه روى عن عيل بن احلسني بـن داود، قـالّ حممد ّأما

رىض اهللا عنـه برضـائي : بن سنان بخري، ويقـولّ حممد يذكر × جعفر الثاين
 .)١(ّعنه، فام خالفني وما خالف أيب قط

ّ قد وثقه يف اإلرشـاد، ّيةّكام أن الشيخ املفيد الذي ضعفه يف الرسالة اهلالل 
ّوعده ممن نص وأشار إىل عيل بن موسى الرضا الـذين و باإلمامة من أبيه، × ّ

ّ، كداود الرقي وحممّاصته وثقاته وأهل الورع والفقه من شيعتههم من خ د بـن ّ
 .)٢(وغريهم ...ّإسحاق بن عامر وعيل بن يقطني ونعيم القابويس

 يف مناقـشة مـا أفـاده املفيـد مـن سوّ السيد ريض الـدين ابـن طـاوّررقو
ّبن سنان لعله مل يقف ّ حممد ًسمعت من يذكر طعنا عىل :تضعيف سابق ما ييل

ّ أن املـشهور عـن عىل.. . وكذلك حيتمل أكثر الطعون،لثناء عليها تزكيته وعىل
 أتـاه  ـ أي املفيـد ـمن الوصف هلذا الرجل خالف مـا بـه شـيخنا ^ السادة

 .)٣(...×، كقول أيب جعفر ووصفه، والظاهر من القول ضد ما له به ذكر
ّأكـد يف ّ احليل عام أفاده يف اخلالصة مـن تـضعيف، وّعالمةولقد تراجع ال

ّكتابه املختلف رجحان العمل برواياته، وعلق بعد ما نقـل خـرب الفـضيل بـن 
بـن سـنان ّ حممد  من املجبور، بأن يف سندهّإاليسار القائل بعدم حتريم الرضاع 

بن سـنان يف كتـاب ّ حممد ا رجحان العمل بروايةّنّقد بي: الذي فيه قول، وأفاد
                                                             

 .٣٤٨ص: الغيبة، الشيخ الطويس: الحظ) ١(
 .٢٤٨ـ ١٤٧، ص٢ج: ج اهللا عىل العباد، الشيخ املفيدّاإلرشاد يف معرفة حج: الحظ) ٢(
  .١٢ص: ّ ابن طاووس احليلّالسيدفالح السائل ونجاح املسائل، ) ٣(



 ٢٠٥ ...................................... قرآين؟ أصل املكاسب أرباح خلمس هل
 .)١(الرجال

ــف كــان فقــد تــابع هــذا القــ ــأخوكي ــأخّول العديــد مــن مت رين ّري املت
 ّ املجلـيس وصـاحب التحريـر الطـاوويس واحلـرّعالمةواملعارصين، أمثال ال

 .)٢( بحر العلوم وغريهم من املعارصينّالسيدث النوري وّالعاميل واملحد
 ّعالمـةلانـرى ّمني نجد من خيتار التوقف فيه؛ فّويف قبال القولني املتقد *

الوجـه عنـدي : ما نقل أقوال العلامء املختلفة فيه يقـولّاحليل يف اخلالصة بعد 
ّإن من الكـذابني : ّام يرويه؛ فإن الفضل بن شاذان قال يف بعض كتبهّالتوقف في

 .)٣(...املشهورين ابن سنان
ّ الصحيح عندنا هو القول الثاين؛ فإن الرجل ـ كـام تقـدم :وبعد هذا نقول

حاب األرسار؛ وإنام جلأ الـبعض نقله عن األعالم ـ من الثقات األجالء وأص
ّلتضعيفه لكون رواياته ال تنسجم مع األفق العقدي العـام يف تلـك املرحلـة، 

 .)٤(وقد أرشنا يف أبحاث سابقة إىل خمتارنا يف مثل هذه التقييامت فالحظ
ُأما األسباب التي ذكرت يف تضعيفه وتوهني رواياته فهي ّإما الهتامه بـالغلو؛ أو : ّ ّ

 .اته؛ أو العرتافه بنقل املعضالت؛ أو لكذبهلوجادة رواي
ّأما مستند الغلو فيمكن أن يرجـع إىل مـا رواه الكـيش يف اختيـار معرفـة  ّ

سـمعت العاصـمي :  عبد اهللا الـشاذاين أيبّطخوجدت ب: الرجال؛ حيث قال
 مـع كنت : قال)بنان(ـ ب بّبن عيسى األسدي امللقّ حممد إن عبد اهللا بن: يقول

: صفوان فقال سنان بنّ حممد علينا دخل إذ منزل، يف بالكوفة حييى بن صفوان
                                                             

 .٣١، ص٧ج: ّ احليلّالعالمةخمتلف الشيعة يف أحكام الرشيعة،: الحظ) ١(
 ّالسيدة، ّ؛ مباين فتاوى يف األموال العام١٤، ٤ج: خامتة املستدرك، املحدث النوري) ٢(

 .٢٥٩ص: كاظم احلائري
 .٢٥١ ص،١ج: ّ احليلّالعالمةقوال، خالصة األ) ٣(
 .٥٠ـ٤٠ص: منكر الرضوري: الحظ) ٤(
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 .)١(معنا ثبت ّحتى فقصصناه ّمرة، غري يطري أن ّهم لقد ،سنان ابن هذا

ّ أن اهتام أمثال هؤالء الرواة بوصف الغلو لـيس بعزيـز يف تلـك :نالحظ ّ ّ
ّ؛ فإن عدم انسجام رواياهتم مع املذاق العام واألفق ّيةاملرحلة الزمن الذي كـان ّ

ّسائدا حينها يؤدي إىل هذه النتيجة، وقد حلظنا ذلك يف بن الفـضيل ويف ّ حممد ً
ّجابر بن يزيد اجلعفي وغريهم من الثقات؛ وأن مالحظة رواياتـه وتفحـصها  ّ
ّيوصل الباحث إىل اطمئنان يقارب اجلزم بأن رواياته هي يف حد املعقول الذي  ّ

ّ كـان مـن خـواص ّإنـهم؛ حيـث  نعـ.وصل إليه البحث العقائـدي املعـارص
، وكانوا يطلعونه عىل أرسارهم وغرائب أمـورهم، فـال ^ ّاألئمةأصحاب 

ّشك بأن عدم حتمل أفق تلك املرحلة هلذه األمور يفيض إىل الطعن والتكذيب  ّ
 .ّوالرمي بالغلو يف أحسن األحوال

ّأضف إىل ما تقدم فإن رواية بعض القميني عنه ـ واملعروفني بتشددهم  يف ّّ
د ّبن عيـسى وحممـّ حممد املوضوع العقدي ـ ينفي هذا االحتامل، نظري أمحد بن

 .د بن عيل بن بابويهّبن احلسن بن الوليد وحمم
 فمستندها ما نقله الكيش عن محدويه بن نصري، مـن )٢( مسألة الوجادةّأما

إن : بـن سـنان، فقـال هلـمّ حممد ًأن أيوب بن نوح دفع إليه دفرتا فيه أحاديث
بن سنان، ولكـن ال أروي ّ حممد تم أن تكتبوا ذلك فأفعلوا؛ فإين كتبت عنشئ

ّلكم أنا عنه شيئا؛ فإنه قال قبل موته ّكل ما حدثتكم بـه مل يكـن يل سـامع وال : ً
 .)٣(رواية، وإنام وجدته

                                                             
 .٥٠٥ص: ّاختيار معرفة الرجال، املعروف برجال الكيش، الطويس) ١(
أخذ احلديث من صحيفة من غري سامع وال : الوجادة يف مصطلح علم احلديث تعني) ٢(

ّمناولة وال إجازة، وتعد أحد طرق حتمل احلديث، وقد وقع  ُ الكالم يف جواز االعتامد ّ
 . فالحظّيةعليها يف البحوث الرجال

 .٥٠٤ص: املصدر السابق) ٣(



 ٢٠٧ ...................................... قرآين؟ أصل املكاسب أرباح خلمس هل
بـن سـنان بـال ّ حممـد  إن املقايسة بني عدد الروايـات التـي رواهـا:أقول

ًادهتـا يعطـي اطمئنانـا قريبـا مـن اجلـزم  ودعوى وج^ ّاألئمةواسطة عن  ً ُ
ًببطالن دعوى الوجادة؛ إذ ال يمكن تصور ذلك خصوصا يف تلـك الظـروف  ّ

بن سنان قد التقى بالعديد من الرواة وصاحبهم، وروى ّ حممد والرشوط؛ فإن
ّعنهم مجعا غفريا من الروايات، فهل يعقل أن تكون مجيعها مكتوبة وحمررة؟ ُ ً ً! 

ّ ذلك فهي عىل فـرض ثبوهتـا امتيـاز لـه، تـدل عـىل احتياطـه لنا عنّولو تنز
ن ثبـوت وجـادة الـبعض ال يـسقط القـسم اآلخـر عـن أده يف النقل، عىل ّوتشد

 .ّاالعتبار فيام لو استطعنا أن نميز الوجادة عن غريها
ً نقلــه للمعــضالت فاملــستند فيهــا مــا رواه الكــيش أيــضا، مــن أن ّوأمــا

بـن ّ حممـد ل مسجد الكوفة، فكـان ينظـر إلينـاكنّا ندخ: العاصمي كان يقول
ّمـن أراد املعـضالت فـإيل، ومـن أراد احلـالل واحلـرام فعليـه : سنان ويقول

 .)١(بالشيخ، يعني صفوان بن حييى
ّواملعضالت تعني الشدائد واإلشكاالت الصعبة املستصعبة التي تتطلـب 

ّعارفا بصريا بحل إعضاهلا، ومن هنا قال البعض ً  من كـل معـضلة أعوذ باهللا: ً
ّليس هلا أبو احلسن، وال شك بأن حديث أهل البيـت مـن احلـديث الـصعب 

ٌ ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبـد امـتحن اهللا ّإالاملستصعب الذي ال حيتمله  ّ ّ
ّ، ولـيس يف هـذا الكـالم أي ريبـة تـدعو إىل )٢(قلبه لإليامن أو مدينـة حـصينة

 .االنتقاص منه
 ّيةومعارفهم الـشمولّ بثوا علومهم ^البيت ّ أن أهل :ّضف إىل ما تقدمأ

ّبطريقة التنويع، فخـصوا بعـض أصـحاهبم بالفقهيـات، وآخـرين بالعقـديات، 
ّ ونوعوا آلخرين بحسب االسـتعدادت، وال وغريهم باملعضالت واملشكالت،
                                                             

 . ٥٠٥ص: املصدر السابق) ١(
 .١٨٩ص: معاين األخبار، الشيخ الصدوق) ٢(
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 .ّيرض ذلك بوثاقة الراوي وال بسالمة مروياته

ّولعل السبب الذي حدا بأعالم الرجاليني إىل اخت اذ هذه املواقف اجلارحة ّ
 ّيـةجمموع الظروف التي كانت حتيط تلك املرحلـة الزمن: إزاء بعض الرواة هو

؛ فـإن اخلـالف الفقهـي يف بعـض ّيـة والعقائدّيةمن حتييـد املعـارف التفـسري
ّالتفاصيل ال يشكل خطرا عىل السلطة احلاكمة آنذاك وال يقلب النظام عليها،  ً ّ

ه احلريف مل يشعل رشارة الثـورات، ومل حيـرك سـكون بل الفقه املتداول وبمعنا
 .الظلم يف يوم من األيام

 قـول الفـضل بـن ه دعوى كذبه فمستندها سامع عبد اهللا بـن محدويـّوأما
وذكر الفـضل يف بعـض . بن سنانّ حممد ّال أستحل أن أروي أحاديث: شاذان
ّالكذابون املشهورون أبو اخلطاب، ويونس بن ظبيـان، ويزيـ: كتبه د الـصايغ، ّ

 . )١( بن سنان، وأبو سمينة أشهرهمّحممدو
ّوال يمكن أن نصدق دعوى كذبه بعد ما عرفت رواية أجالء األصـحاب 

! ّعنه؛ فمع علمهم بشهرة كذبه فام هو املـسوغ لالعـتامد عـىل روايتـه ونقلـه؟
بن سنان بأيب اخلطاب وأيب سـمينة قيـاس مـع ّ حممد ًمضافا إىل أن قياس حال

ّنى تأمل، ومع كل ما تقدم فإن ابن داوود نقـل يف ترمجـةالفارق بأد ّ بـن ّ حممـد ّ
ّعيل بن إبراهيم املعروف بأيب سمينة نص الكذابني املشهورين عن الفضل بـن  ّ

بن سنان فيه، وهذا خري شـاهد عـىل عـدم ّ حممد شاذان من غري أن يدرج اسم
 .)٢(صحة هذه النسبة

بن سـنان، ّ حممد  اختار تضعيف القول الذيّية عدم متام:ّفتحصل إىل هنا
 .والوجوه املذكورة فيه

ّولقد أجـاد صـاحب منتهـى املقـال يف وصـف الـرس الـذي يقـف وراء 
                                                             

 .٥٣٩، ٥٠٤ص: املصدر السابق) ١(
 . ٥٠٧: رجال أيب داوود) ٢(



 ٢٠٩ ...................................... قرآين؟ أصل املكاسب أرباح خلمس هل
 : تضعيف هذا الرجل فقال

ـوا أمـرهم عـىل َإن الناس يف أمثال هـذه األزمـان بنَ   تقـديم اجلـرح عـىلّ
، )شهرةالـ(ّ اعتالهلم العليل، سيام إذا طرق إسـامعهم لفـظ  بناء عىل؛التعديل

ًفضعفوا مجلة من األخبار وأسقطوا كثريا من األخبـار عـن درجـة االعتبـار،  ّ
ًوأنت إذا أمعنت النظر جتد الشهرة املدعاة هنا ال أصل هلا أصـال  وال حقيقـة ،ّ

ّهلا مطلقا، أليس أساطني هذا الفن الشيخ والنجايش واملفيد والكيش ّ ّ والعالمة ً
 خمتلفة، بن سنان ـّ حممد  ـ أيامهتم فيهوالفضل بن شاذان وهؤالء بأمجعهم كل

 واملفيـد ، جاللتـه يف الغيبـة وشهد بفضلهرجاله، ّفأما الشيخ فبعد تضعيفه يف 
 وهـو التوثيـق، فيـه عنـه املشهور النقل ّأن مع فيه، قوليه تعارض رأيت ًأيضا

عادته نقل األخبار والروايات الواردة الكيش  و؛يعطي رجوعه عن التضعيف
 وىوقـد ر:  ومع ذلك رأيته بعد نقل كالم الفضل بن شاذان يقـول،يف الرواة

ّمن العـدول والثقـات، ومـا ذاك إال :  قوله إىل...عنه الفضل بن شاذان وأبوه
 والفضل بـن شـاذان وجدتـه يـروي ...تعريض به وعدم ارتضاء منه بكالمه

ّعنه، وإذنه يف الرواية عنه بعد موته دون أيام حياته ال يـدل عـىل ّ صـحة  عـدمّ
ّ وإال لدل عىل،رواياته عنده  .)١(، انتهى القدح يف الفضل بن شاذانّ

ن بن عيسى أو بني عبس فقد حاول بعض األعـالم توثيقـه ّ حكيم مؤذّأما
  :ًاستنادا إىل خصوصيتني

ّ لكونه مؤذنا؛ وهو أمر يؤكد وثاقته؛ إذ ال يعتمد عىل املؤذن غـري الثقـة .أ ً ُّ
                                                             

 . ٧١ص ،٦ ج: ، أبو عيل احلائريمنتهى املقال يف أحوال الرجال) ١(
ض حلال هذا الرجل، ّ أفضل من تعرّية بحر العلوم يف فوائده الرجالّالسيد ّولعل

ّولآلراء التي طرحت فيه؛ إذ عقد بحثا موس ًعا أوضح فيه غرابة التقييم الرجايل هلذا ً
الفوائد : ، الحظالرجل؛ وذلك لوجود االختالف يف أقوال الرجاليني أنفسهم فيه

 .٢٧٨ـ٢٤٩، ص٣ج: ي بحر العلوم مهدّالسيد، ّيةالرجال
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ّ أيضا؛ ألخذ عنوان املؤذنًعادة، وهو يكشف عن العدالة  فيه؛ إذ فيـه إشـارة ّيةً

 .إىل مواظبته عىل أوقات الصالة وأدائها
ّ خلواصـهم، وهـو ّإال ^ ّاألئمـةّ إن اخلمس وخـصوصياته مل يبينهـا .ب

 .)١(كاشف آخر عن الوثاقة
ًأن كون الرجـل مؤذنـا ال يـالزم وثاقتـه رضورة؛ فقـد : ويرد عىل األوىل ً ّ

ّمؤذنا وهو غري متلبس هبذا الفعل حال اإلطالق، بـل هـو ُيطلق عىل اإلنسان  ً ّ
ً كان يمتهن هذه املهنة سابقا، وقد فارقهـا حاليـا، ومـع ّإنهلعالقة ما كان، أي  ً

ّهذا يطلق عليه مؤذن، كام هو األمر يف الطحان والعجان واحلداد والنجار ّ ّّ ّ. 
   × ق أن اخلمــس ورواياتــه يف عهــد اإلمــام الــصاد:ويـرد عــىل الثانيــة

ًـ الذي رويت عنـه هـذه الروايـة ـ كـان جليـا وواضـحا عنـد الـشيعة، فـال  ً
خصوصية ملن نقل هذه الروايـة تـستدعي القـول بوثاقتـه، أضـف إىل ذلـك 

 مـع × َّ أن يكون الراوي قد سمعها من جملس كان حتدث فيه اإلمامّامليةاحت
 هـذا .ميتهّخواصه حول هذا األمر، فال سبيل هلذا االستكشاف عىل فرض متا

 ّيـة لعـدم إمكانّيةفيام خيص سند هذه الرواية، وقد ظهـر عـدم نقاوهتـا الـسند
 .ّتوثيق حكيم مؤذن بني عيسى

ّ ما خيص داللة هذه الروايـة فقـد حـاول بعـض األعـالم املعـارصين ّأما
 الـسؤال ّيـةأن السائل مل يذكر ماه: التشكيك يف داللتها عىل املطلوب بدعوى

 ×  اإلمام بذكر اآليـة، بـل تـال اآليـة لتـذكري اإلمـامالذي استفهم عنه من
ُبحقهم الذي منعوه وهو  هـي : × ، ويف هذا السياق أجاب اإلمام)اخلمس(ّ

ُواهللا اإلفادة يوما بيوم، وال يعلم بأن الضمري يف مفردة  عائد إىل الغنيمـة ) هي(ً
ا من أصـل ّكي يستفاد منها املطلوب، أو إىل اآلية الكريمة برمتها وما جاء فيه

ّ عام نحـن بـصدد إثباتـه، والـذي يبعـد ّيةترشيع اخلمس، وبذلك تكون أجنب ّ
                                                             

 .٧٨ص: زبدة املقال يف مخس الرسول واآلل: الحظ) ١(



 ٢١١ ...................................... قرآين؟ أصل املكاسب أرباح خلمس هل
كـي يقـال برجـوع الـضمري ) الغنيمـة(ّاالحتامل األول أن اآلية مل حتمل لفظ 

ّفقط، وهـو لفـظ ال يـصح رجـوع ) االغتنام(ّ مادة ّاملؤنث إليها، بل جاء فيها
ُاملؤنث إليه؛ فيقرب االحتامل الث) هي(ضمري  اين والذي يكون النظر فيه إىل ما ّ

ّ، الذي هو يف األصل حيمل حقهم ومخسهم، وأنـه ^ هو يف أيدي خمالفيهم ّ
ّغنائم وفوائد متكاثرة تقع بأيدهيم كل يوم، ومـع كـون أصـلها قـد تعلـق بـه  َّ
ّاخلمس فال شك يف ثبوت هذا احلق فيها، فال يمكن أن تكون ناظرة إىل حتديد  ّ

 .)١(مة التي يف اآلية ليستفاد منها املطلوبّاملعنى العام للغني
 :ويالحظ عليه

 أن الرواية يف نسخة الكايف ختتلف مع ما أفاده الكالم أعاله؛ حيـث ً:الّأو
واملتبـادر ... واعلموا: عن قوله تعاىل ×  سأل اإلمامّأنهّيقول حكيم املؤذن ب

 ال حمالـة، ّمن ذلك سؤاله عن معنى هذه اآلية، فتكون ماهية السؤال متحققـة
ّواإلشكال املتقدم مبني عىل الرواية كام هي يف نـسخة التهـذيب واالستبـصار  ّ

 .)٢(التي قد يقال بعدم وضوحها يف إفادة هذا املعنى
ّ مل يربز الكالم املتقدم أي قرينة عىل دعوى أن السائل بتالوته لآلية :ًوثانيا ّ

ّأراد تذكري اإلمام بحقهم الذي منعوه يسوغ دفع احت ُ امل أن يكـون الـسائل يف ّ
مقام االستفهام عن معنى اآلية وتفسريها، بل هو األصل يف عموم الروايـات 

؛ حيث يقصدهم ّية والدينّيةُالتي تنقل عنهم؛ إذ أن هذا مفاد مرجعيتهم العلم
الرواة لالستفسار منهم واالستفادة مـن معيـنهم، نعـم؛ للخـروج عـن هـذا 

 نصب قرينة، وهذا ما مل نلحظـه يف الكـالم ّاألصل السائد واملتعارف البد من
ّاملتقدم، نعم قد يستند إىل ذيل الرواية املتعلق بتحليل هذا احلق مـن قبلـه ّ ُ ّ × 

ّليجعل قرينة عىل هذا التفسري، لكن ذلك مبني عىل تفسري مـشهوري خـاطئ 
                                                             

 .١٨ـ١٧، ص١ج:  حممود اهلاشميّالسيدكتاب اخلمس، : الحظ) ١(
 . ٧٢٩ـ٧٢٨، ص٢ ج: الكايف: الحظ) ٢(
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 .)١(ًلروايات التحليل، وسيأيت بيان عدم متاميته الحقا

ّ لغويا يف عودة الضمري املؤنث يف مفردة ً ال نجد حمذورا:ّواملحصلة ) هي(ً
ّاالغتنام، وما ذكر ال يعد قرينة حاسمة لدفع هـذا االحـتامل لـريجح ّ مادة إىل ُُّ ُ

ّ، فيبقــى اإلشــكال الــسندي أوجــه يف رد هــذه الروايــة مــن االحــتامل الثــاين
 . الداللة فيهاّيةاإلشكال املضموين أعاله، رغم ما قد يستفاد من متام

ّلو سلمنا بأن الرواية فرست الغنيمة يف اآليـة بنحـو : ؛ يمكن أن يقالنعم ّ
ّ أن ذلك خيالف الظهور القرآين املـدلل ّإاليشمل أرباح املكاسب والتجارات، 

ّعليه لغة واستعامال؛ فال يمكن لنا القبول هبذه الرواية اليتيمة كام هـو توجهنـا  ً ً
 .  التي ختالف الظهور القرآينّية التعامل مع النصوص الروائّيةّالعام يف كيف

  رواية   بن مهز ار. ٤
ِحممد بن احلسن الصفار عن أمحد بن ِْ ْ َّ ُ َْ َُ ْ َ َ َُ ُ َ َ ََّّ ِبن عيسى وعبد اهللاَِّ بـنّ حممد ْ ْ ْ َِ ّ حممـد َ

َبن عيسى األشعريني عن عيل بـن مهزيـار قـال َ َ ََ ْ ْ ِْ ِ ِّ ِ َ ٍكتـب إليـه أبـو جعفـر: َ َ ْ َ ُ ْ ََ ِ َ ِ َ َ × 
َوقرأت أن َ ُْ َ َ َا كتابه إليه يف طريق مكة قالَ ََ َ ََّ َ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َِ ِإن ا ي أوجبـت   سـ   هـذه: َ ِ َ

ِ
َ َ ِ ُ ْ َ ْ َ

ِ  فأمـا ... ِ  
َ َ

َالغنائم والفوائد ف  واجبة عليهم      م، قال ا   عا  َ َ َ ََ ُ  َ َ َ ٍَ َ  ُ ِ ْ ِ
ْ ٌ

ِ َ ََ ِ ُ ِ َِ َ ْ ُْ ْواعلموا  نما غنمـتم : َ ُ ْ ِ َ ٰ َ َ ُ َ ْ

ْمن   َ ْ َوالغنـ...ٍء ِ َ ْ ُائم والفوائـد ير ـك ا  فـ  الغنيمـة  غنمهـا ا مـرء والفائـدة َ َ َ َ َِ ِ َِ ُ َْ ْ ْ َْ َُ ْ َْ َ َ َُ ُ ُْ ِ َ ََ ِ َ ُ  َ ُ

َيفيدها ُ ِ ُ...)٢(. 
ًوهذه الرواية صحيحة السند، وقد أدعي داللتها رصحيا أو ظاهرا عىل أن  ً ّ

 . أرباح املكاسبّحتىّالغنيمة يف اآلية الكريمة تعم مطلق الفائدة 
ّســتدالل هبــذه الروايــة مبنــى عــىل كــون العطــف يف مجلــة وتقريــب اال

                                                             
ًيذهب أستاذنا دام ظله إىل خروج أرباح املكاسب عن روايات التحليل خروجا  )١(

. ًتفصيل احلديث يف ذلك حني بحث روايات التحليل الحقاًموضوعيا، وسيأيت 
 ).ّاملقرر(

 .٦١، ص٢ج: االستبصار فيام اختلف فيه من األخبار) ٢(



 ٢١٣ ...................................... قرآين؟ أصل املكاسب أرباح خلمس هل
مهـا املـرء والفائـدة يفيـدها( َوالغنَائم والفوائد يرمحك اهللاُ فهي الغنيمـة يغنَ ُ ُ َ ُِ ِ ِ ِ ُِ َ َ َ َ َ َ ََ ُ َ َْ َْ ْ ُْ ْ ُ َ َ ْ ُْ َ َ َِ ُ َ (

ًعطفا تفسرييا، بمعنى أن املقصود من الغنـائم هـي الفوائـد، فيـضحى معنـى  ً
 باآلية املباركة )سالم اهللا عليه  (ًاضحا؛ إذ استشهاد اإلمام الغنيمة عىل هذا األساس و

ّ يفـرس الغنيمـة يف اآليـة ّأنهّثم ذكره الغنائم مع عطفه الفوائد عليها، يدل عىل 
 .بمطلق الفائدة بام فيها أرباح املكاسب

 أن االستدالل بالرواية عىل التعميم ال ينحـرص بكـون العطـف :ودعوى
ّلو قلنا بأن العطف مـن نـوع اخلـاص عـىل العـام فـإن  ّحتىًفيها تفسرييا، بل  ّ

ا يف مقـام بيـان وجـوب اخلمـس ال يف ّهنـالرواية أثبتت اخلمس يف كلـيهام؛ أل
ّالغنائم فقط، بل يف الفوائد أيضا، ويلتزم بعموم اآلية الكريمة إما عـن طريـق  ُ ً

يف  ّيـةالغنائم املستخدمة يف هذه الرواية صـارت حقيقـة رشع: الذهاب إىل أن
، وبقيـت الغنيمـة املـستعملة يف × غنيمة دار احلرب يف عهد اإلمام اجلـواد

ّاآلية ذات معنى عام شـامل جلميـع الفوائـد؛ وإمـا عـن طريـق التفريـق بـني  ّ
كام ذهب إليه كثري من األعالم؛ فإن األوىل قد ) غنمتم(وبني الفعل ) الغنيمة(

ّذات معنـى عـام ) مـتمغن(تكون بمعنى غنيمة دار احلرب، لكن الثانية وهي 
 .شامل، يعني الفوز باليشء والظفر به

ّ باآلية الكريمة جاء ليدلل عىل ما أفاده × استشهاد اإلمامّ ألن :مدفوعة
من وجوب اخلمس يف الغنيمة التي تعني الفائدة كام هو الفرض، ومع فـرض 

ّولـو بنحـو العـام واخلـاص ـ تغاير هذين املفهومني فـسوف ال يبقـى هلـذا  ـ ّ
والتـي ) الغنيمـة(ّ مـادة ُاآلية مل حتمل سوى ما يشري إىلّ ألن الستشهاد وجه؛ا

ّوقع الكالم يف عمومها واختصاصها، فكيف جاز أن نقرر وجوب اخلمس يف 
ًالغنائم، ووجوب اخلمس يف الفوائد أيضا ـ بناء عىل تغايرمها ـ استنادا إىل آيـة  ًً

 !ّنصت عىل وجوب اخلمس يف الغنائم فقط؟
كان فقد محلت هـذه الروايـة إشـكاالت عديـدة حـدت بـبعض وكيف 
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 الضـطراب متنهـا، أو إلمجـال فقراهتـا، أو ّإمـااألعالم إىل اإلعراض عنهـا؛ 

ّإلعراض األصحاب عن بعض مقاطعها، من هنا سنؤجل احلديث التفـصييل 
ّيف فقهها إىل بحث الروايات الدالـة عـىل مخـس أربـاح املكاسـب يف العنـوان 

 .ه السلسلةالالحق من هذ
 الغنيمـة ّبأنّلو سلمنا : ّ ما يرتبط بمحل االستشهاد هبذه الرواية فنقولّأما

ّة بغنائم دار احلرب كام قرّيف اآلية غري خمتص بت داللة الرواية أعاله عىل ذلك، ُ
ّ تشمل أرباح املكاسب أيضا؛ لكون حصوهلا يرتافق مـع املـشقفال ة والتعـب، ً

ًلغنم والغنيمة لغة واسـتعامال؛ بـل إن وهو أمر ال يتناسب مع فحوى ا ً  اإلمـامُ
 ال َيـسوق مـوارد ـ وهو يتحدث عن املوارد التي أوجب اخلمس فيهـاـ  ×

؛ ّيةًتتناسب مع أرباح املكاسب أصال، بل هي مصاديق للغنيمة والفائدة اللغو
َوالغنائم والفوائـد ير ـك ا  فـ  الغنيمـة   :×قال  َ َُ ََ َِ َ َ َْ ْ َْ ِ َ ُ  ُ ُْ ِ َِ َ ُغنمهـا ا مـرءَُ ْ َ ْ َ َُ ُ والفائـدة ،ْ َ ِ َ ْ َ

َيفيدها ُ ِ ٌ وا ائزة من اإل سان ال   ها خطر،ُ ََ َ َ َ
ِ
 ْ

ِ َ ِ
ْ َ ِ ُِ َ َ ٍ وا م اث ا ي ال   سب من    أب ،ْ

َ
ِ ْ ْ َْ ِ ُ َ َ ُ َُ  ِْ َ ِ َ

ٍوال ابن
ْ َ ُ ومثل عدو يصطلم  يؤخذ ما ،َ ُ َ َُ َُ ْ ُ َُ ُ َ ْ  ُ َ ْ ِ ْ ومثل ا مال يؤخذ وال  ع،َ ُْ َُ َْ َُ َُ ِ َ ْ ٌرف   صاحبِ ِ َ ُ َ ُ َ ،

مصاديق تنسجم مع مفهوم الغنيمـة  × وجيل بأن هذه املصاديق التي ذكرها
 عـىل ًا شديدًاة وتعبّ، وال تتناسب مع أرباح املكاسب الذي حيمل مشقّيةاللغو

 كـام ال تفيـد الروايـة اختـصاص اآليـة بغنـائم دار ؛ّاختالف يف قلته وكثرتـه
 .ة وال تعبّستفاد بال مشقاحلرب، بل تفيد شموهلا لعموم ما ي

ّفتلخص مما تقدم ُ أن عموم الروايات التي استدل هبـا عـىل تعمـيم لفـظ :ّ ّ
 أن تكون ضعيفة السند فال يعبأ بمخالفتها ّإماالغنيمة ليشمل أرباح املكاسب 

للظهور القرآين القائل بعدم شمول الغنيمة يف اآلية خلمس أربـاح املكاسـب؛ 
ُد غري تامة الداللة فال يعبأ بام طرح من تقريـرات  أن تكون صحيحة السنّوإمأ

ّ أن تكون صحيحة السند تامة الداللة لكن ينبغي ترك ظاهرهـا ّوإمألداللتها؛ 
دور الروايـة يف اآليـات الواضـحة ّ ألن ملخالفتها لالستظهار القرآين؛ وذلـك



 ٢١٥ ...................................... قرآين؟ أصل املكاسب أرباح خلمس هل
ا ّأهنـالظهور ال يعدو إضافة مصداق هلا يتناسب مع فحوى ذلك الظهـور، ال 

ّفرس اآلية بام خيالف الظهور الذي فيها، وعىل هـذا األسـاس فـال يمكـن أن ت
ّنقبل برواية تفرس الغنيمة الواردة يف اآلية بنحو خيالف الظهور الرصيح الـذي 

ًحتمله والذي تقدم احلديث عنه مفصال ِ ّ ّ. 
، والـذي ّاألولهذه هي جمموعة الشواهد التي ذكرها أصـحاب االجتـاه 

ا ّأهنـّلغنيمة الواردة يف اآلية غري خمتـصة بغنـائم دار احلـرب، وّأن ا: كان مفاده
ّوقد تبني عدم متامية املقتىض إلثبات العموم يف . ًشاملة ألرباح املكاسب أيضا

 .ّاألولّاآلية الكريمة من خالهلا، وبه يتم الكالم يف االجتاه 
 

ه الثـاين إىل اختـصاص اآليـة الكريمـة بغنـائم دار ذهب أصحاب االجتـا
ّاحلرب، وقد أقاموا عدة أدلة عىل دعواهم، منها ّ: 

  سياق اآلية قر نة   االختصاص. ١
 مالحظة اآليات التي قبل هذه ّإن سياق اآلية قرينة عىل االختصاص؛ فإن

ل ا يف سياق احلرب والغنائم التـي حتـصّأهناآلية وبعدها تكشف بوضوح عىل 
فيها، وللخروج من سياقها االختصايص وإثبـات العمـوم نحتـاج إىل قرينـة، 

 كـام  املتبادر من الغنيمة الواقعة فيها غنيمة دار احلرب؛ّ ألن وهي غري حاصلة؛
ّيدل عليه سوق اآليات السابقة والالحقة، فال يمكن التجوز هبا يف غـريه،   ّإالّ

 .)١(مع قيام الداللة عليه
ُدليل نجـد مـن املناسـب أن نجمـل احلـديث يف قرينيـة ويف إطار هذا الـ

ًالسياق أوال، ونعطف الكالم عن إمكان  .)٢(ً إجرائه يف املقام ثانياّيةّ
                                                             

 .٣٨٣ـ٣٨٢، ص٥ج: مدارك األحكام ، العاميل: الحظ) ١(
 .ّلقد خلط الكثري من الكتاب بني السياق وبني شأن النزول) ٢(
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ّ فالسياق لغة ـ كام ينص بعض علامء اللغة ـ هو:ّاألولّأما البحث  ُحـدو : ً َْ

َساقه يسوقه سوقا، والسيقة: َّاليشء، يقال ً ُ َِّ ْ ََّ َ ُ ِمـا اسـتيق مـن الـ: َ ويقـال . ّدوابْ
ُسقت إىل امرأيت صداقها، وأسقته، والسوق مشتقة من هذا، ملا يساق إليها من  ٌَ ّ ْ ُّْ َ ُُ َ ُ

ّء، واجلمع أسـواق، والـساق لإلنـسان وغـريه، واجلمـع سـوق، إنـام  َّكل يش ُ َِّ
َّسميت بذلك ألن املايش ينْساق عليها َواملصدر السوق... ّ َّ)١(. 

ّ اصطالحا فيتفق عموم الباّأما  ّية والتفـسريّيـةحثني يف الدراسـات املنهجً
 هنـاك ، نعـم.ّعىل عدم وجود تعريف حمدد للسياق يمكـن مالحظتـه وبيانـه

ّتأكيد عىل أمهيته وجدواه وفائدته، دون حتديد معاملـه باحلـد أو الرسـم، لكـن  ّ
ّاإلطـار العـام : هو أن الـسياق يعنـي ـ ولو من باب املقاربة ـ الذي نميل إليه

ُاملتحدث إيصاله إىل املستمع بمفردات ومجـل متتابعـة ومرتاتبـة؛ الذي هيدف  ّ
ّبحيث إن خروج املتحدث عن هـذا اإلطـار يـتجىل بوضـوح لـدى مـستمع  ّ

 . كالمه
ّوال شك بأن ما يفيده هذا اإلطار العام ّرشيطة اجتامع أركانه ومقوماتـه  ـ ّ

ّهو حجة عىل السامع إذا كان املتكلم مم ـ ّاملذكورة يف حملها ن جيب طاعتـه كـام ّ
ّيف حمل كالمنا، ويف هذا الضوء فإن السياق القرآين الذي تكشف عنه اآليـات  ّ

َّالكريمة هو حجة ال يمكن ختطيه إال بقرينة دالة عىل العكس ّ ّ. 
ّومل حيظ بحث السياق بأمه ُ خاصة عند األصولني؛ إذ مل يفرد لـه عنـوان ّيةَ ّ

فهـوم واألوامـر والنـواهي ّخاص، بـل جـاء يف سـياق أبحـاث املنطـوق وامل
ّونحوها من أبحاث؛ وهو نحو اهتامم أبرزه املتأخرون منهم؛ واملختـار عنـدنا 

ّأن السياق يعد من املسائل املهمة التي جيب عىل الفقيه بـاملعنى املـصطلح : هو ّ ّ
ّعندنا أن يوليه اهتامما خاصا كي يفهم نصوص املرشع كام هي ً ًّ. 

                                                             
 .١١٧، ص٣ج: معجم مقاييس اللغة، ابن فارس: الحظ) ١(
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ن اسـتند إىل إ ّيـة من مجلة تركيبّم مفهوم تركيبي انفها:ق النائينيّقال املحق

 ؛)ّيـةمنطوق( كانـت الداللـة ، ذاهتا عىل ذلك املعنـىّداللة نفس اجلملة يف حد
 بـاملعنى ّن استند إىل لزومـه النفهـام منطـوق اجلملـة بنحـو اللـزوم البـنيإو

ن اسـتند إىل إ و؛)ّيـةمفهوم( كانـت الداللـة ،ّيـةاألخص لتكون الداللـة لفظ
لتكون الداللـة ّعم  باملعنى األّه النفهام منطوق اجلملة بنحو اللزوم البنيلزوم
اإلشـارة  والتنبيـه و كـام يف داللـة االقتـضاء،)ّيةسـياق( كانت الداللة ،ّيةعقل

  من دون فرق يف ذلك بني داللة مجلـة واحـدة عـىل املعنـى الرتكيبـي،وغريها
  .)١(داللة مجلتني عليهو

قـه إىل ّاالنفهـام املـستند يف حتقهـو السياق ي كون ومل يقبل أستاذنا اخلوئ
ّ اللـزوم غـري البـني نظـري : السياق هوّ؛ والحظ بأنّاللزوم البني باملعنى األعم

َواسأل القر ة{ َ ْ َ ْ ْ َ ْ سـأل أهـل او( املقـصود منهـا ّنأفهم بداللـة الـسياق ُ التي ي}َ
يعتمـد يف  بأن السياق ذو معنى واضح، وهـو مـدلول التزامـي أفاد، و)القرية

ّانفهامه للسامع عىل ضم مقد غري لزوم وهي بطبيعة احلال تستند إىل ، ّيةمة عقلّ
ّامتياز اللزوم البني باملعنى األخص عن اللزوم البـني بـاملعنى األعـم ّ ألن ؛ّبني ّ ّّ

َّ حيتاج إىل تعقل نفس امللزوم لالنتقال إىل الزمه، وأن الثـاينّاألولَّأن : هو يف ّ :
 إذا كان ّأماّ من تصور الالزم وامللزوم والنسبة بينهام؛ ّالبدلك، وال يكفي فيه ذ

ّلزوم انفهام يشء النفهام يشء آخر حيتاج إىل ضم مقدمة عقل  كـام ّيـة خارجّيةّ
ُهو البحـث، فـاللزوم ال يكـون بينـا أصـال، وتفـصيل احلـديث يطلـب مـن  ًّ ً

 .)٢(مظانه
 فالذي يفيده املقام هو :لسياق اّية إجراء قرينّيةوهو إمكان البحث الثاين ّأما

الـذي ّالعـام أن اآليات السابقة والالحقة هلذه اآلية تكشف عن هـذا اإلطـار 
                                                             

 .٤١٣، ص١ج: ًأجود التقريرات، تقريرا ألبحاث املحقق النائيني: الحظ) ١(
 . اخلوئيّالسيدحاشية : املصدر السابق (٢)
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ّيريده املتحدث، وهو ال يتعدى احلرب والغنائم التي تؤخذ فيها، ومن هنا فال  ّ

 . يف حالة نصب القرينةّإالّيمكن تعميمه إىل كل فائدة حيصل عليها اإلنسان، 
ًرتاض معركة بدر سببا لنزول هذه اآلية الكريمـة إن اف:إن قلت ال يعنـي  ٍ

 .)١(ّاملورد ال خيصص الواردّ ألن ختصيص الوارد فيها واقتصاره عليه؛
: ّ إن االستدالل املتقدم ال يستند إىل مورد النزول وسببه كـي يقـال:قلت

فـصحيح أن . ّبأن املورد ال خيصص الوارد، بل إىل السياق الـذي محلتـه اآليـة
ًورد النزول هو معركة بدر بناء عىل القول الذي خيتارها موطنا للنزول، لكن م ً

ٍالسياق هو احلرب، فأينام حصلت حـرب بـرشوط معينـة وجـب اخلمـس يف  ٍّ ٌ
 .)٢(!غنائمها، وأين هذا من االقتصار عىل مورد النزول وسببه؟

الة ما  السياق القرآين إنام تثبت يف حّيةّ أن حج:ويالحظ عىل البحث الثاين
ّإذا كان الرتتيب بني اآليات ترتيبا توقيفيا وحيانيا، بمعنى أن مـا بـني الـدفتني  ّ ً ً ًّ

ّ؛ وهذا األمر ال يـسلم بـه  ’ هو من رسول اهللاّيةمن ترتيب لآليات القرآن
َّكثري من الباحثني؛ فإن التجميع احلايل للقرآن الكريم ليس عىل أساس أسباب 

ّالنزول كي يصح الكالم املتقد ُم، بل مجع القرآن بعد ذلك بتدابري معروفة ملـن ّ
 . )٣(قرأ التأريخ وتابع أحداثه

بني علامء املدرسة األخرى وبعض علامء مدرسة ّالعام  ذهب االجتاه ،نعم
                                                             

 .١٩٦ص: مستند العروة الوثقى: الحظ) ١(
 تقتيض ختصيصها باملورد، كام ّيةُّ قد تكون هناك قرائن حتف بعض اآليات القرآن،نعم) ٢(

 الصحيحة عىل كون موردها ّيةلتي كشفت النصوص الروائيف آية اإلطاعة وا
ّ، فال يسوغ تعدهيا إىل غريهم، و ال يقترص هذا الرأي ^ ومصداقها هم أهل البيت

: ، بل هو رأي كثري من الباحثني، الحظ يف هذا الصدد^ عىل مدرسة أهل البيت
 . ١٩١، ص١ج: ّقواعد الرتجيح عند املفرسين، حسني احلريب

 .١٢٨ـ١٢٧، ص١٢ج: امليزان يف تفسري القرآن: الحظ (٣)
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ّ إىل أن الرتتيب بني اآليات هو ترتيب وحياين نبوي، وأكـدوا ^أهل البيت  ّ ّ ّ

ة يف السورة التي هي جزء هلا ّأن اجلمع بمعنى التأليف والرتكيب وجعل كل آي
ًويف موضعها من تلك السورة وكوهنا آية ثانية هلا ـ مثال ـ أو ثالثة أو رابعة ً... ،

ّ النبـي  الـوحي، وال يـصلح إسـناده إىل غـريّإالٌهو مجع نبوي، وال طريق لـه 
ًبوجه، وعىل أساس هذا التوجه يصبح السياق حجـة جيـوز االعـتامد عليـه يف  ّ ّ

 .)١( والكشف عنهاّيةالدينفهم املعارف 
 الرتتيب اآليايت فال يمكـن االسـتدالل ّية القول بوحيانّية مع متامّحتىبل 

ّ هو املرتب واملـنظم والواضـع ال ’ّ النبي ًبالسياق أيضا؛ لوضوح أن كون ّ
ــاط  ــي رضورة أن يكــون مرتكــزه يف هــذا الوضــع والتنظــيم هــو االرتب ًيعن

ربام تكون هناك مرتكـزات أخـرى هـي ّاملضموين لكي يصح االستدالل، بل 
 .)٢(التي حدت لذلك

ًوقد يسلم البعض بام طرحناه آنفا، ويؤمن بعدم   السياق القرآين مـا ّحجيةّ
ّمل يتوفر فيه الرشطان املتقدمان، أعني توقيف  الرتتيب القرآين لآليات، وكـون ّيةّ

ناك الكثـري مـن  يرى بأن هّأنه ّإالاملرتكز يف هذا الرتتيب هو األمر املضموين، 
                                                             

؛ البيان يف تفسري القرآن، ٣٨٢،٥١٤، ص١٠ج: جممع البيان، الطربيس:  الحظ(١)
؛ مدخل التفسري، أبحاث حول إعجاز القرآن وصيانته من ٢٥١ص:  اخلوئيّالسيد

 .٢٦٦ص: التحريف وعدم تواتر القراءات وأصول التفسري، الشيخ فاضل اللنكراين
 هذا الرتكيب ّية كلمة علامء املسلمني بمختلف اجتاهاهتم عىل وحيانّتفقتا(٢) 

ومضمونيته، وال يمكن تقطيع مفردات اآليات، بل إن الفهم الصحيح هلا البد وأن 
لكن ألهل  .يكون بمالحظة املفردات التي قبلها وبعدها، وبالتايل السياق العام هلا

ً رأيا مغايرا ^ البيت  َيا >:  القول×قد روى جابر عن أيب عبد اهللا فللكالم أعاله؛ ً

ْجابر إن  ِلقرآن  طنا و ِلبطن ظهرا، ول س   َ ًَ ْ َ َ َ ُْ َ
ِ

ْ َْ ْ ًْ َ َِ ْ ُ  ِ َأ عد ٌء ِ َ ْ ْمن َ ِ قول ِ
ُ ِا رجال ُ َ ُمنه؛   ْ َاآلية ِ إن ِ َ ُ  ل ْ

ِ
ْ َ َ 

َأو ها ُ  َ
َوأوسطها ٍء َْ  ِ   ُ َ ْ َ ْآخرها    َو ٍء َْ  ِ  َ َ

ِ َ ُ َهوَو ٍء، ِ ٌ م ُ َ ٌمت ف َ  َ َ ٍوجوه ََ  ُ ُ  يعني وهذا ،<ُ
 .نفسها اآلية مفردات يف التقطيع ّيةإمكان
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ّ بحد ذاهتا، بغض النظـر ّية تصلح ألن تكون قاعدة قرآنّيةأجزاء اآليات القرآن ّ

ُير د ا  ب ـم ال ـ  وال ير ـد ب ـم {: عن سياقها وعن مورد نزوهلا، نظري ُُ ُِ ُِ ُ ُِ ِ
ُ َُ َ َ ْ ْ ُ  

ــ  ْالع ُ ــرة (}ْ ــدي م إ  ا هلكــة{، أو )١٨٥: البق ِوال تلقــوا بأي َ ُ ْ ْ ُ َ
ِ ْ ُ ِ

َ
ِ

ُ ْ َ ــرة (}َ : البق
ٍوما جعل علي م   ا ين من حرج{، أو )١٩٥ َ ََ َْ ِ ِ  ِ ْ ُ ْ َ َ ََ ّ؛ فإن مثل هذه )٧٨: احلج (}َ

ا ّأهنـ ّإال رغـم سـياقها وسـبب نزوهلـا املختلـف، ّيةاألجزاء من اآليات القرآن
ًتصلح ألن تكون قاعدة عامة تدخل يف االستدالل لعموم األبواب الفقه ّ  .ّيةً

ّة اخلمس أيضا؛ ببيان أنونفس الكالم يقال يف آي ْواعلموا   مـا غنمـتم {: ً ُ ْ ِ َ َ  َ ُ َ ْ َ

ْمن   َ ْ ُء فأن    سه ِ َ ُ ُ ِ  ِ  
َ َ ّ تشكل قاعدة عامة ال ينبغي اختزاهلا يف شأن نزوهلـا }...ٍ ّ

ّوموردها وسياقها بغض النظر عن توفر وعدم توفر الرشطني املتقـدمني، بـل  ّ ّ ّ
 .)١(قّعليكم ختميس كل ما غنمتموه بشكل مطل

ّ عامـة مـن هـذه اآليـة الكريمـة ّيةّ أن استظهار قاعدة قرآن:ويالحظ عليه
ّبمعزل عن مجيع ما حيتف هبا من قرائن، أمر يصعب تصوره؛ إذ  ٌ ّ  القـائلني ّحتىٍ

بعموم اآلية الكريمة ركنوا إىل استظهار ذلك بمـساعدة رأي اللغـوي وغـريه 
ّمن الروايات املفرسة، ومع تسليم مجيع هذه األ َّمور، إال أن النافع يف املقام هو َ

إثبات شمول اآلية للغنيمة بمعنى مطلق الفوائد واألرباح، وال يمكن إثبـات 
ْمن يش(ذلك من خالل تعبري  َ ْ  .ّالوارد يف هذه اآلية ملا أرشنا إليه فيام تقدم) ٍء ِ

دة ينحرص دورها ّ السياق كقرينة صارفة ومؤكّنأ :ّأضف إىل مجيع ما تقدم
ال املـراد االسـتعاميل، فمـع جزمنـا باملـستعمل فيـه  يّخيص املراد اجلديف تش
 يف حالـة ّأمـاي، ّ نتمسك بالسياق إلثبات املراد اجلد،ًاّنا فيام يراد منه جدّوشك
ّفإننا نشك هل املـستعمل نا يف املستعمل فيه ـ كام هو حال الغنيمة يف اآلية ّشك

                                                             
واملالحظ عىل تفسري . ٩١، ص٩ج:  حسني الطباطبائيّحممد ّالسيدامليزان، : الحظ) ١(

 الرتتيب اآليايت ولو بنحو السالبة ّيةّ الطباطبائي هو أنه رغم اعتقاده بعدم توقيفّالسيد
 !!ّيف كثري من األحيان يستدل بالسياق، مع عدم إثباته هلذه الكربى هّ أنّإال، ّيةزئاجل
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ك بالـسياق ّأن نتمـسعندئـذ  فـال يمكـن ـفيه يشمل أرباح املكاسـب أم ال؟ 

 .إلثبات ذلك
ّ ما استدل به البعض من أن املورد ال خيصص الوارد، فنمنع أن تكـون ّأما ّ

ّهذه القاعدة قاعدة عامة بنحو اإلجياب الكيل، بل نلتـزم هبـا بنحـو اإلجيـاب  ّ
ّاملورد قد خيصص الوارد يف بعض األحيان، فالبـد مـن تفحـص ّ ألن اجلزئي؛ ّّ

 .ّؤية كون موردها خيصص الوارد فيها أم النفس اآلية لر
ّا تقــدم يتــضح عــدم متامّوممــ ّ هــذا الــدليل ببياناتــه املتعــددة إلثبــات ّيــةّ

 .اختصاص اآلية بغنيمة دار احلرب
 يمكن إبراز قرينة عـىل اختـصاص الغنيمـة الـواردة يف اآليـة بـدار ،نعم

حـد يف كوهنـا ّ ال يـشك أّيـةإن بعض اآليـات القرآن: احلرب، وذلك بأن يقال
ّتتحدث عن واقعة حمددة ال سبيل للتأمل فيها بطرح دعوى أن التجميع لـيس  ّ ّ ّ
ّعىل أساس النزول، أو أن الرتتيب احلايل قد ال يكـون عـىل أسـاس االرتبـاط 
ّاملضموين، بل هي آيات مرتابطة تتحدث عن واقعة مشخصة ال سبيل للـشك  ّ

ْواعلموا   ما غنمـتم مـن {: ن اآليةّفيها، واآلية حمل البحث من هذا القبيل؛ فإ ِ ْ ُ ْ ِ َ َ  َ ُ َ ْ َ

ْء فأن    سه و ِلرسول وِ ي القر  وا تا  وا مـساك  وابـن ا ـس يل إن  َْ  ِ ِِ ِ  َ  
ِ

ْ َ َ َ َ َِ َِ ََ ْ َْ ََ ْ ْ ُ ِ ِ ُ ُ ُ ُ ِ  
َ َ ٍ

َكنتم آمنتم با  وما أنز ا    بدنا يوم الفرقان يوم َ َْ ْ ْ َْ َ َِ
َ ْ ُ ْ َ ِ ْ ْ َْ َ َْ َ ْ َ َ َِ  ِ ُ ُ ُ  ا   ا معـان وا      ُ َ َ ُ  َ َِ َ ْ َ ْ َ ْ

ٌء قدير َْ  ِ َ ْإذ {: مـن نفـس الـسورة) ٤٤( اآليـة ّحتى، واآليات التي بعدها و}ٍ
ِ

ْأ تم بالعدوة ا  يا وهم بالعدوة القصوى وا ركـب أسـفل مـن م و ـو تواعـد م  ْ ْ ْ ُْ ْْ ْ ْ َْ ََ َ  َ َ َ َ َ َ َُ ِ َ َ ْ َ َُ ْ ْ ْ ْ ُ ِ ُِ ُ ُ ُِ ِ
ْ ْ

ِالختلفتم   ْ ُ ْ َ َ ْ ْ ا ميعاد ول ن ِ ق  ا  أ را  ن مفعوال ِ هلـك مـن هلـك  ـن َ ْ َْ َ ََ ََ َٰ َِ ْ َ ًَ ًُ ْ َْ َ ْ َ ُ  َ ِ ِ َ ِ ِ
ْ

ٌب نة و   من    ن ب نة و ن ا   سميع عليم  ِ َ َ َ َ َ ٌَ ِ َ َ َ َ    
ِ َ َ ٍَ ٍْ ْ ْ َ َ إذ يـر  هم ا    منا ـك *َ ِ َ َ ِ ُ  ُ ُ َُ

ِ
ْ
ِ

َقليال و و أراكهم كث ا لف َ َ َ َ ًَ ًِ ْ ُْ َ َ َ ٌشلتم و ناز تم   األ ر ول ـن ا  سـلم إنـه علـيم ِ َِ َ َُ  ِ
 ََ َ   ْ ِْ ِٰ َ َ َِ

ْ َ ْ
ِ ُ ُْ َ ْ

ِبذات ا ـصدور  ُ  ِ َ
ِ و ذ ير  مـوهم إذ ا قيـتم   أ يـن م قلـيال و قلل ـم   *ِ ِْ ْ ْ ُْ ُ ُُ  َْ َُ ُ ُ ُ َُ َ ًَ ِ َ ِ ْ َْ ْ ِ ِ ُ ِ ِ

َأ ينهم ِ ق  ا  أ را  ن مفعوال و   
ِ َ ً ًُ ُْ َْ َ َ ْ َ َُ  َ ِ َ ْ ِ ِ ُا  ترجع األ ورْ ُ ُُ ْ َ ْ ُ ِ  {.  



 رسائل فقهية ................................................................................... ٢٢٢
ّإن مالحظة هذه اآليات مجيعا ال تـدع جمـاال للـشك يف كوهنـا نزلـت يف  ً ً ّ
ًسبب واحد وواقعة واحدة، وعىل هذا تكون اآلية خمتصة ـ بقرينة السياق ـ يف  ّ ٍ ٍ
ّغنائم دار احلرب، لكن يبقي هذا األمر جمرد احتامل حيتاج إىل قرائن وشـواهد 

 .إلثباته
  ّ  ادة غنم ت شف عن اختصاصها بغنائم دار ا ربّيةظائر القرآنا . ٢

ّ ملادة غنم واشتقاقاهتا تؤكد ّيةإن مالحظة عموم االستخدامات القرآن ّ
ْما  ن ِ   أن {: اختصاصها بغنائم دار احلرب؛ فعندما نالحظ قوله تعاىل َ  ِ َ

َ َ َ

ِي ون   أ ى ح   ثخن   األرض  ْ َ ْ
ِ َ ِ ْ ُ  َْ َ َ ُ َ َ ُ َتر دون عرض ا  يا وا  ير د اآلخرة َ َ َ َِ

ْ ُ ُِ ِ
ُ ُ  َ َ َْ  َ ُ

ٌوا  عز ز حكيم،  و ال كتاب من ا  سبق  مس م  يما أخذ م عذاب عظيم،  ٌِ َ َ َ َ ٌَ َ َ َ ٌ ََ ْ ْ ُْ ْ َ َ
ِ ِ ِ ُِ  َ ََ ِ   َ َ ٌ ِ ُ َ

َف وا  ما غنمتم حالال طيبا وا قوا ا  إن ا   فور ر ٌ ُ ُ  َ َُ َ    ِْ َ ً  َ ًَ َ ْ ُ ِ َ ِ ُ َحيم، يا   هاَ َ َ ٌ ْقل  ِمن ّ ا   ِ َ ْ ُ

َ  أيدي م من األ ى إن  علم ا    قلو  م خ ا يؤت م خ ا  ما أخذ  ِ ِ
ُ   ِ ًِ ًْ ْ َْ َْ ْ ُْ ُ ُِ ْ ْ ُْ

ِ
ُ ُ

ِ ُِ ِ َ َ ْ ِ َ َ ْ َ َ

ٌمن م و غفر ل م وا   فور رحيم َ ٌِ ُ َْ ُ  َ َْ ُْ َُ ْ ِ َ ْ : ؛ أو قوله تعاىل)٦٩ـ٦٧: األنفال( }ِ
َسيقول ا مخ{ ُ ْ ُ ُ َ ْلفون إذا ا طلقتم إ  مغانم ِ أخذوها ذرونا ن بع م ير دون أن َ  َُ َ َُ ِ

ُ ُْ ُْ ْ ِ
َ َ ُ َ ََ ُ ْ َ َ ِ َ َ ََ  

ِ ِ
ْ َْ ُ

َ بد وا  م ا  قل لن ت بعونا كذل م قال ا  من  بل فسيقو ون بل  سدو نا  َ َ ََ ُُ ُ ُْ ْ َْ ْ َْ َُ ُ ُُ َ َ َ َ َْ ِ ُ    َ َْ ِ ٰ َ ُ ُِ  َ ِ َ َ

َبل  نوا ال  فقهون  ُ َ ُْ َ ََ َ ِ قليلِ إالْ ًومغانم كث ة يأخذو ها و ن ا  عز زا حكيما، ... َ ِ َ ً
ِ

َ َ َُ  َ َ َ ََ ُ ُ ْ ً ََ ِ َ َ ِ َ

ْوعد م ا  مغانم كث ة تأخذو ها  عجل ل م هذه و ف أيدي ا اس  ن م  ُْ ُ ُْ َْ ٰ َ َ َِ ِ َ ِ ِ
َ  ََ َ َِ َ َ  َ َ ُ ُ ْ َ ً ََ ِ َ َ ُ ُ َ

ًوِ كون آية  ِلمؤمن  و هدي م  اطا  َ ِ ْ ُ َ َ َِ ْ َْ َ ََ ِ ِ ُ ْ ً َ ً ستقيماُ ِ َ ْ وغريها ) ١٩ـ١٥: الفتح(، }ُ
ّمن اآليات، نراها تكشف عن إن االستعامل القرآين هلذه املادة خيتص بغنائم 

ّدار احلرب فقط، دون أن يكون عاما لكل فائدة وربح ً ّ. 
 :ويرد عليه

ّ أن األصل يف هذه املادة هو العمـوم ً:الّأو  يف حالـة قيـام القرينـة عـىل ّإالّ
 عدم وجودها يبقى العموم عىل حالـه، ولـنقض اإلجيـاب االختصاص، ومع
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ّالكيل املدعي نحتاج إىل السلب اجلزئي فقط، وقد ذهب أغلـب املفـرسين إىل  ّ ّ
ّأن الغنيمة يف بعض هذه اآليات ال ختتص بغنائم دار احلرب، بل هـي مـشرية 

ّإىل ما عند اهللا عز وجل  يف ّ من رزقه وفواضل نعمه وآالئـه، أو أن مـا عنـد اهللاّ
 .)١(عندكم يف حياتكم الدنياّ مما اآلخرة أفضل

ّ أن املراد باملغانم يف بعض هذه اآليات، وأخص اآلية التـي تقـول:ًوثانيا ّ :
ٌت تغون عرض ا ياة ا  يا فعند ا  مغانم كث ة{ ََ َِ َ َُ ِ َِ ِ  َ ْ ِ َ َ َ َ َْ  ْ َ َ ُ ْ  هو مغانم اآلخرة ال مغانم }َ

 : نيالدنيا، ونرتكز يف ذلك عىل قرينت
د اهللاَِّ«: ّ عندما نضم قوله تعاىل:القرينة األوىل َفعنْ ِ الوارد يف اآليـة أعـاله » َ

ٍما عند م ينفد وما عند ا  باق{: قوله تعاىلإىل ما ورد يف 
َ َِ  َ َْ ِْ َِ ََ ُ َ ْ  لنـا بـأن ّتضح ي}ُ

ّا تنفد، وما عند اهللا باق، وال شك ّهن؛ ألّيةالذي عند اهللا ليس من األمور الدنيو
 .أن مغانم اآلخرة هي من عند اهللا عز اسمهب

ّ يندر عادة أن يعرب القرآن الكريم عن متاع الدنيا ومواردها :القرينة الثانية ً
ٌقل متاع ا  يا قليل {: بالكثري، بل يصفه يف أغلب األحيان بالقليل، قال تعاىل ِ َ َ ُ َْ  َ ْ ُ

َواآلخرة خ   ِمن ا    ْ َْ ٌ َ ُ َ َ مـا{،  )٧٧: النساء (}َِ ِ متـاع ا يـاة ا  يـا   اآلخـرة َ َِ ِ ِ َ َ ُ َْ  َ ْ  ِ إالَ
ٌقليل ِ ِوما ا ياة ا  يا   اآلخـرة { ،)٣٨: التوبة (}َ َ َِ ِ َ َْ  ُ َ ْ ٌ متـاعِ إالَ َ ، )٢٦: الرعـد (}َ

ّعن أن املغانم الكثرية الواردة يف اآلية حمل البحـث هـي مغـانم وهذا يكشف 
 بأمثــال هـذه اآليــة إلثبــات ّاآلخـرة ال الــدنيا، وعليـه فــال يمكــن التمـسك

 . املطلوب
ْومن {: ا خري كثري، قال تعاىلّأهن وصف القرآن احلكمة يف دار الدنيا بنعم، َ َ

ِيؤت ا كمة  قد أو  خ ا كث  َ ً ْ َ َ ِ
ُ ْ َ َ َ َ ْ ِ

ْ َ ْ   .)٢٦٩: البقرة (ً}اُ
                                                             

؛ تفسري القرآن ٣٠٠، ص٥ج: جامع البيان عن تفسري آي القرآن، الطربي: الحظ) ١(
 .٤١، ص٥ج: ؛ امليزان يف تفسري القرآن٥٥٢، ص١ج: العظيم، ابن كثري
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  ّ و  نت فر ضة ا مس بهذه ا ثابة الهتم بها القرآن. ٣

 وشامل، فهذا يعني أن وجوب اخلمـس ال لو كانت الغنيمة بمعنى أوسع
يقترص عىل غنائم دار احلرب يف زمن الترشيع، بل يـشمل كـل فائـدة وربـح، 
وهذا يقتيض أن تكون فريـضة اخلمـس ذات أمهيـة بالغـة كبـاقي الفـرائض، 

 مل ّإنـهّولتحدث عنها القرآن وأشار إليها يف أكثر من مورد، وهـو كـام تـرى؛ ف
 آيات اجلهاد والقتال بشكل منفـرد وجزئـي، وهـذا  يف سياقّإاليذكر اخلمس 

ّ الكربى هلذه الفريضة، وبطبيعـة احلـال فـال تتعـدى ّيةّيكشف عن عدم األمه
 .موارده املورد الذي جاءت فيه، وهو غنائم دار احلرب

 ّيـةّوما يطرح يف هذا الدليل هو إشكال سيال يف كثري من األبحـاث الفقه
، ولعل أبـرز ّية واألساسّيةديد من املباحث األصلّ، وتتوزع عىل العّيةوالعقائد

مثال هلذا املوضوع هو مبحث اإلمامة؛ حيث ذهب أصحاب هذه الكـربى إىل 
ًعدم أمهيتها أيضا؛ لعدم ذكرها يف القرآن الكريم ّ. 

 عموم األشياء الـواردة يف القـرآن بنحـو املوجبـة ّيةّ أن كربى أمه:نالحظ
ّاك كثـريا مـن األمـور اهلامـة يف الـدين  غـري سـليمة؛ لوضـوح أن هنـّكليةال ً

والرشيعة مل يرد ذكرها يف القرآن الكريم، وهناك كثري من األمـور التـي قـد ال 
 يف الدين والرشيعة جاء ذكرها فيه، نالحظ ذلك مـن ّيةّتعد من األمور األصل

َّخالل كثرة اآليات املرتبطة بحجاب القواعـد مـن النـساء واإلرث والـدين، 
، رغـم  كالبحث يف الكريس وما شابه ذلـكّية ترتبط بأبحاث أساسّوقلة آيات

 بالثانية، وهـذا كـاف لـنقض ّية الدينّية األوىل ال يمكن قياسها من حيث األمهّنأ
 مـن َّتلك الكربى، والتي استند إليها هـذا الـدليل، فيكـون هـذا الـدليل أخـص

 .املدعى
ثاين إلثبات االختصاص َّ أن ما استند إليه أصحاب االجتاه ال:ّوهبذا يتضح

ًبغنائم دار احلرب غري تام أيضا نعم، ال يوجد دليل يقتيض الـشمول ألربـاح . ٍّ
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 ّالسيدُاملكاسب، وما ذكر من تقريبات إلفادة ذلك غري تامة، وهذا هو رصيح 

ّاملرتىض والشيخ الطويس يف بعض كتبه، وأكده املحقـق األردبـييل وصـاحب 
جيب اخلمـس يف : قال الشيخ الطويس يف اخلالفّاملدارك ومجلة من املحققني؛ 

مجيع املستفاد من أرباح التجارات، والغالت، والثامر عىل اخـتالف أجناسـها 
: دليلنـا .ومل يوافقنا عىل ذلك أحد من الفقهـاء... بعد إخراج حقوقها ومؤهنا

 .)١(... وطريقة االحتياط تقتيض ذلك،أخبارهم وإمجاع الفرقة
ينا القول بالعموم والقول باالختصاص، فقـد يقـول  وبعد أن نف:ًوأخريا

 ما هو مقدار داللة اآلية عندكم؟: قائل
ّ إن ما نميل إليه هو برزخ بني تلك األقوال، فال نختار العمـوم :واجلواب

الشامل ألرباح املكاسب كام هو خمتار مشهور فقهائنا؛ وال نختار االختصاص 
عى عمـوم االجتـاه اآلخـر مـن أبنـاء ّالنايف لغري غنائم دار احلرب كام هـو مـد

عليهـا اإلنـسان  املدارس األخرى، بل نستظهر شمول اآلية لكل فائدة حيصل
ة غـنم ّمن غري مشقة وال تعب، وهـذا هـو املعنـى اللغـوي واالسـتعاميل ملـاد

 .واشتقاقاهتا كام أفدنا
 ّ الدليل القرآين عىل مخس األرباح وأن الغنيمـة يفّية مع عدم متام:إن قلت

ًاآلية ال تشمله، فهل يعني ذلك إنكارا هلذا النوع من اخلمس بشكل كامـل أم 
 !ًأن لكم رأيا آخر يف توجيه هذه املسألة؟

 الدليل القرآين عىل حكم من األحكام ال يعني عـدم ّية إن عدم متام:قلت
 التـي قـد يقـال ّيةّثبوته بدال رشعي آخر؛ فهناك الكثري من األحكـام الـرشع

                                                             
 ّالسيد، ّيةتصار يف انفرادت اإلمام؛ االن١١٨، ص٢ج: اخلالف، الطويس:  الحظ(١)

، ١ج: ؛ جممع الفائدة والربهان يف رشح إرشاد األذهان، األردبييل٢٢٦ص: املرتىض
؛ مدارك األحكام يف ٢١١ص: ؛ زبدة البيان يف أحكام القرآن، األردبييل٣١١ص

 .٣٨٢ـ ٣٨١، ص٥ج: رشح عبادات رشائع اإلسالم



 رسائل فقهية ................................................................................... ٢٢٦
ًا ال متتلـك دلـيال قرآنيـا ومـع هـذا ثبتـت باألبرضورة بعـضه  ّية الـرشعّدلـةً

؛ وخمس األرباح في هذا السياق أيضاً؛ فإن اختيارنا عـدم داللـة اآليـة      األخرى
 يـة عليه ال يساوق إنكاره أو نفيه من األصـل، وأنّـى لنـا ذلـك والنـصوص الروائ          

كـالم يف  يبقـى النعـم، !طفحت في التأكيد عليه ونـصب الـوكالء السـتالمه؟         
ً داللة هذه الروايات وسنخها، وهل هي تفيد حكام إهليا ثابتا يعد جـزءا ّيةماه ً ًّ ً

ّمن أجزاء الرشيعة نظري الصالة والصوم وأصل وجوب الزكاة؛ أم إن تفحص 
ألسنة هذه النصوص والسياقات التي أحاطت هبا وباحلكم الذي أفادته يؤرش 

يقة عن طبيعي األحكام املتداولة، ًإىل نوع آخر من األحكام خيتلف سنخا وحق
ّويتكرر بتكرر رشوطه وظروفه؟ ًكل هذه األسـئلة وغريهـا أيـضا سـنجيب ! ّ

 .ّعليها يف احللقة القادمة من هذه السلسلة إن شاء اهللا تعاىل فرتقب
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ّيف ضوء ما تقدم من جمموعة األبحاث الكل ّ يكون قد تم عنـدنا ـ مـن )١(يةّ

ّال عـىل جـواز االنتفـاع والتكـسب دّ ـ دليل اجتهـادي عـام ّية املنهجيةالناح ّ
ّقد اسـتفدنا هـذا الـدليل العـام مـن جمموعـة عمومـات وألعيان النجسة؛ با

ّ؛ ويف قبال ذلك مل يتم عندنا دليل خيصص لنا )٢(ّيةقرآن لك الدليل االجتهادي ذّ
 .ّالعام بعنوان النجاسة

ّ عـىل مـرصاعيه، حيـث يتعـني ّزئيةمن هنا ينفتح أمامنا باب األبحاث اجل
سائل األعيـان النجـسة لنعـرف حكمهـا مـّعلينا الوقوف عند كل مسألة من 

ّاخلاص هبا من حيث جواز االنتفاع والتكسب هبا أو عدم جواز ذلك؛  ينبغي وّ
ّأن يعلم أن النتائج التي سوف ننتهي إليها يف أي مسألة مـن مـسائل األعيـان  ُّ

 .نحرصة بتلك املسألةمالنجسة سوف تكون 
ًبحـث اخلمـر ـ مـثال ـ ال َّإن النتيجة التي ننتهـي إليهـا يف : بعبارة أخرى

 .)٣(الخ... و ،ّيمكن ترسيتها إىل بحث الدم أو املني أو امليتة
                                                             

 . فراجع،ّللسيد األستاذ) ّاملحرمةكاسب ّكليات يف فقه امل(ُطبعت حتت عنوان ) ١(
َأحل ا  ا يعَو{: من قبيل قوله تعاىل) ٢( َْ َ ْ ُ   َ

 أن ِ إال{: ؛ وقوله تعاىل)٢٧٥: البقرة (}...
َ

ٍت ون  ارة عن تراض َ َ ََ ً َ َ ِ َ  .؛ وغريمها)٢٩: النساء (}ُ
ّولعل هذه هي النكتة املهمة يف الروايات التي تعالج مواردها فقط) ٣(  وهو ما أسامه ،ّ

 ّيةألصولايف مطلع احللقة الثانية من حلقاته  +  باقر الصدرّحممدّالسيد الشهيد 
ّبالعنارص اخلاصة؛ والتي خيتص كل عنرص منها ببابه وال يمكن االستفادة ) ١٦٠ص( ّ ّ

ْ فروايات اخلمس خاصة باخلمس وال يمكن أخذ ،ن الفقهممنه يف أبواب أخرى  ّ
خالف ب ،ِّالة أو الصوم أو إىل أي باب آخر غري اخلمسنتيجتها إىل أبحاث الص
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 ،ّ ذلك نرشع يف بحث أول مسألة من مـسائل األعيـان النجـسةّتضحذا اإ

 .)١(ّتعرض فيها إىل اخلمر وملحقاتهن التي س،وهي املسكرات املائعة
 : وهي،ّيةُعادة ما يبحث اخلمر يف ثالثة أبعاد أساس

 .نجاسة اخلمر أو عدم نجاسته .١
 .جواز رشبه أو عدمه.٢
 .ّجواز التكسب به أو عدم جواز ذلك.٣

                                                                                                                                               
 وهذا ،العنارص املشرتكة التي يمكن االستفادة منها يف أكثر من باب من أبواب الفقه

نقيح العنارص املشرتكة باصطالح بعض تّال يعني أننا كنّا يف البحوث السابقة بصدد 
ّقد حاول سيدنا األستاذ ذلك ّ وإنام كنّا بصدد تنقيح كربى القياس؛ و،علامء األصول

 .ّلة من اآليات والروايات وأدلة أخرىمجمن خالل 
ّإن النكتة تكاد تكون متقاربة يف ما تعطيه الكربى املبحوث عنها :  يمكن القول،عمن

ُلتي بحثها السيد األستاذ يمكن إعامهلاا فالكربى ،وما تعطيه العنارص املشرتكة و  ل- ّ
 ولكن ال يمكن إعامهلا يف األبواب األخرى من ،عيان النجسةّمتت ـ يف مجيع أبواب األ

ّملعامالت، فضال عن العبادات؛ وهذا بخالف العنرص املشرتك مثل حجية الظهور، أوا ُ ً 
ّحجية خرب الثقة، أو ظهور صيغة افعل يف   ّلوجوب، فإن هذه العنارص يمكن االستفادةاُ

ُ الكربى التي بحثها السيد األستاذ هي َّإن: منها يف مجيع أبواب الفقه؛ وإذا جاز القول ّ
َّبرزخ بني العنارص اخلاصة والعنارص املشرتكة؛ وقد نبه   يف مدخل األبحاث )دام ظلّه(ّ

ّ إىل أنه سوف يدخل يف األبحاث اجلزئيةّكليةال  ّكلية سواء كانت نتيجة األبحاث ال،ّ
ّا وداللة ـ يصحح العمل ّواء انتهينا إىل دليل تام ـ سندس: ؛ أيّية أو سلبّيةإجياب ً

قد و ،ِ أو مل ننته إىل هذه النتيجة،ّ وهي عدم جواز التكسب باألعيان النجسة،بالكربى
ّعرفت ـ مما تقدم يف األبحاث ال ً ـ أن مجيع األدلة التي بحثت سابقا كانت قارصةّكليةّ ُّ ّ، 

و أدنى َّ إىل درجة أن نتائج البحث كانت قاب قوسني أ،ولكن هذا القصور متفاوت
َّن تصحيح الكربى عند استعراض السيد األستاذ ألحد األدلة التي تقدم بياهنام ّ ُ ّ. 

ّربام قدم بحث اخلمر عىل األبحاث األخرى نظرا حليويته واعتباره من املسائل ) ١( ًّ ُّ
 .ً فضال عن غريها،عوب العامل اإلسالميش حيث انتشاره بني ،ّ امللحةّيةاالبتالئ
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ُال شك أن البعد األول يندرج ضمن أبحاث باب الطهارة؛ كام أن البعد و ّ َُّ ّ ّ

ُلبعـد الثالـث فهـو اّالثاين يندرج ضمن أبحاث باب األطعمة واألرشبة؛ وأما 
 .ّحمل كالمنا وبحثنا

ّر لنا من كلامت األعالم أنه ال كالم يف عدم جواز بيـع اخلمـر الذي يظهو
َّأن الكالم ليس يف نتيجـة : ّألدلة عىل ذلك؛ أياّ وإنام الكالم يف ،ّوالتكسب به

 .ّ وإنام يف الطريق إليها،البحث املعلومة
 ،ِّ ينبغي الوقـوف عنـد حـد اخلمـر وحقيقتـه، املنعّأدلةقبل الدخول يف و

ًلفائدة سنقف أيضا ـ ولو بصورة موجزة ـ ا وتتميم ،د منهّولكي يتضح املقصو
 .ّعند البعد الثاين ثم نعود إىل أصل البحث

 
ّقدم علامء اللغة إجابات تتعلق باملعنى العام للخمر ّ  ،ما خامر العقل:  أي،َّ

 من قبيل الطهـارة والنجاسـة؛ ،ّاصةخاخلمر االصطالحي الذي له أحكام  ال
ًما خيرج اإلنسان عن الوضع الذي صار منشأ للتكليف:  هو،مفاخلمر عنده ُ. 

: ُا يـسرت بـهملـ ويقـال ،سرت اليشء: أصل اخلمر> :قال الراغب يف مفرداته
ّواخلمر سميت لكوهنا خامرة ملقر العقل... مخار  :  وهـو عنـد بعـض النـاس،ّ

ُاسم لكل مسكر؛ وعند بعضهم ّسم للمتخذ من العنب والتمر؛ ملا رويا: ٌّ   عنهٌ
َا مر من هات  ا شجرت  ا خلة والعنبة: | ؛ وقـال صـاحب املـصباح )١(<ِ
ٍاسم لكل مسكر خامر العقل، أي: هي> :املنري ُ  .)٢(<ّغطاه: ٌّ

 يثبت عنـدنا ، قول اللغويّحجيةّمن الواضح أنه بعد الفراغ عن ثبوت و
ّكل مسكر وكـل مـا: يأ ،للخمرّالعام ّأن اخلمر يكون هو ذلك املعنى   خـامر ّ

                                                             
 . كتاب اخلاء٢٩٨ص: األصفهاينمة الراغب ّ للعال،القرآنمفردات ألفاظ  )١(
 .٢٤٨ ص١ج:  أمحد املقري الفيومي،املصباح املنري) ٢(
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 قول اللغـوي إىل القـول ّحجيةُالعقل؛ وقد ذهب معظم األصوليني يف مسألة 

 .ّذا أورث القطع أو االطمئنان عىل أقل التقاديرإ ّإال ّجيةبعدم احل
ّ فإن مـدعى اللغـويني ـ أي،كيف كانو ُ ذلـك املعنـى الواسـع ـ يمكـن : َّ

ِّكـم إىل كـل مـا ّ وهي روايات معتربة توسع احل،ّإثباته من خالل عدة روايات
 :ّ ملعنى اخلمر؛ أما الروايات فهيًارحةش فتكون ،ُهو مسكر

ّإن >: ّأنـه قـال × ما ورد يف الوسائل عن اإلمام الكـاظم: ُالرواية األوىل

 فما  ن  قبتـه  قبـة ا مـر ،ّ ول ن حرمها لعاقبتها،سمهاالّاهللا  م  رم ا مر 
:  أي،بـاخلمر االصـطالحيهذا يعني عـدم اختـصاص اخلمـر و؛ )١(<فهو  ر

 .املأخوذ من العنب أو التمر
ّإن اهللا  م  ـرم > :ًأيضا × يف الوسائل عن اإلمام الكاظم: الرواية الثانية ُ ّ

وهـذا  ؛)٢(< مـر فهـو  ـراّا مر السمها ول ن حرمها لعاقبتها، فما فعل فعل 
ّيعني أن املدار يف املقام هو ترتب آثار اخلمر ّ. 

عـن  × سـألت أبـا جعفـر> :ّ أنـه قـال،عن أيب اجلارود: الرواية الثالثة
فـاخلمر هـو ذلـك  ؛)٣(<ودة فهو  رجما زاد   ال ك  : فقال،؟ أمخر هو،النبيذ

ّ ولكن إثباته إنـام كـان بمقتـىض الروايـات ، الذي ذكره اللغويونّاملعنى العام ّ
 . ال بمقتىض اللغة،× لتي تنتهي إىل املعصوما

 × سألت أبا احلسن الرضا> :ّبن سنان أنه قالّ حممد عن: الرواية الرابعة
 .)٤(<  ا مر بعينها:  فقال؟ّعن الفقاع

 × الـصادق اهللا ّعن هشام بن احلكم أنه سأل أبا عبـد: الرواية اخلامسة
                                                             

 .١ ح٣٤٢ ص٢٥ج:  العاميلّ بن احلسن احلرّحممد للشيخ ،سائل الشيعةو) ١(
 . ٢ح:  املصدر نفسه)٢(
 .٤ح:  املصدر نفسه)٣(
  .٧ح، ٣٦١ص:  املصدر نفسه)٤(
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؛ )١(<صـاب ثو ـك فاغـسلهأ و ذا ،ّ فإنه  ر  هول،   ه ال> : فقال،ّعن الفقاع

 .اع من حيث احلرمةّمر والفقوهذا يعني عدم وجود فرق بني اخل
ّذا ما يمكن قوله هنا يف بيان حقيقة اخلمر ويف جمال توسعة احلكم لكـل ه
 .ُمسكر

 
ًتفقت كلمة املسلمني قاطبةا ُ يف هذا البعد الثاين مـن أبحـاث اخلمـر عـىل ّ

ّ بل اتفقوا عىل حرمة رشب كل مسكر،عدم جواز رشبه ّ. 
 خالطـه فأسـكره : أي، ما خـامر العقـل:واخلمر> :قول الشيخ اجلزيريي
ّ سواء كان مأخوذا من العنب املغيل،رمخّ فكل ما غيب العقل فهو ،ّوغيبه  عـىل ً
ًأخوذا مـ ولو كان ّحتى ، أو من العسل أو احلنطة أو الشعري، أو من التمر،النار

وبـضميمة مفـاد  ؛)٢(<ّ يشء وصل إىل حد اإلسـكارّمن اللبن أو الطعام أو أي
ّلروايات املتقدمة تثبت حرمة كل ا  .لكذّ

ًالواقع أن القرآن قد شدد كثريا يف حرمة رشب اخلمـرو ً وبـالغ كثـريا يف ،ّّ
ُ  ها ا ين آمنوا إ مـا ا مـر وا م ـ  واألنـصاب واألزالم يا { :ذلك؛ قال تعاىل ُْ ْ َْ َْ َْ َ ََ َ َْ ُ ِ

ْ  ُ َ ْ  
ِ ُ َ َ ِ َ  َ

ِرجس من  مل ا شيطان فاجت  َ َْ َْ
ِ َ ْ  

ِ
َ ْ ِ ٌ

َبوه لعل م  فلحونِ ُ ِ ْ ُ ْ ُ  َ َ ُ  .)٩٠: املائدة( }ُ
ّ وال شـك أن القـدر املتـيقن هـو اجتنـاب ،هنا يوجـد أمـر باالجتنـابو ّ ّ

ّإن هنالـك :  وهـي،ديرة بـاالهتاممجـ وهنا ينبغي االلتفات إىل نقطة ،الرشب
ًتصورا يف أذهان مجلة من املسلمني  ،ً وخصوصا أصـحاب املـذاهب األربعـة،ّ

ًأن حتريمـه كـان تـدرجييا:  أي،ّاخلمر قد مر بمراحـلّن حتريم أوهو   ومعنـى ،ّّ
ّ ثم قال يف ،ّتنزهوا عن رشب اخلمريّ هو أنه تعاىل طلب من عباده أن :التدريج

                                                             
 .٨ح، ٣٦١ ص،٢٥ج: سائل الشيعةو )١(
 .٢٣ ص٢ج:  للشيخ اجلزيري،^ الفقه عىل املذاهب األربعة ومذهب أهل البيت) ٢(
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ّ ثـم شـدد يف احلرمـة،دون تشديد ب،ّإنه حرام: ّ ثم قال،ّ إنه مكروه:بيان آخر ّ! 

َهل أنتم منتهونَ { :ال تعاىلقحيث  ُ َُ َ َ ْ{. 
ُأهنم يريدون من خالل ذلك تصحيح ما نقل عن اخلليفة الثـاينالظاهر و ّ، 

ُمع أن ما نقل عنه وهـو منطبـع يف  ّحـظ هلـا مـن  ّد تومهـات الّ جمـر،ذهـاهنمأَّ
َهل أنتم منتهونَ {: ً فالقرآن يقول رصحيا،ّيةاملوضوع ُ َُ َ َ وهـذا  ؛)٩١: املائـدة( }ْ
ّ ومما يؤيد ذلك،صورة أكربد بّ ثم جاء التهدي،لنهي كان يف السابقاّيعني أن   ما ّ

ّأجابه بأنه من أول ف ،ملأمون عن ذلكاعندما سأله  × روي عن اإلمام الرضا ّ
ّيوم حرم اخلمر، فحرمة اخلمر مل تكن خمتصة باإلسـالم ُ ومـا يـروى يف كتـب ،ُّ

 . ال خيرج عن التحريف، من عدم املنع، السابقةّية السامولرشائعا
 .ّيج ال يمكن قبوله بتلك الصورة املتقدمةّ فإن التدر،ّعىل أية حالو
ــدريج يف إظهــار كيف،عــمن ــه بــصورة أخــرى وهــي الت ــة يمكــن قبول  ّي

ّثال ـ كان بعنـوان عـاممففي البدء ـ  ، إبراز احلرمةّيةيف كيف: أي ،احلرمة  ويف ،ً
 . وهو معقول،تدريج يمكن قبولهّفإن مثل هذا ال ،ّاألخري كان بنص رصيح

 ،آية اخلمر وامليرس فيها عرشة شواهد عىل التحريمّن أ هنا يرى اجلزيريو
ّ وعدته من عمل ،ً رجساّ وسمته،مليرس واألنصابامت اخلمر يف سلك َّفقد نظ

رادة إ وجعلـت ،ّ وعلقـت الفـالح باالجتنـاب، وأمـرت باجتنابـه،الشياطني
ر ّإرادة الصد عن ذك و، وإرادة إيقاع البغضاء هبا،الشيطان يف إيقاع العداوة هبا

 :لبليغ بصورة االستفهام حيث قالتلنهي ااّ ثم ،ّ الصد عن الصالة وإرادة،اهللا
َهل أنتم منتهونَ { ُ َُ َ َ  .)١(وهو مؤذن بالتهديد ،}ْ

 لننتقـل إىل بحثنـا األسـايس يف البعـد ،ذا ما أردنا إجيازه يف البعد الثـاينه
 .الثالث

                                                             
 .٢٣ ص٢ج: ^ الفقه عىل املذاهب األربعة ومذهب أهل البيت: انظر) ١(
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ُأما البعد الثالثو ّ فقد قلنا بأن ظاهر كلـامت األعـالم ،لبحثُّ وهو حمل ا،ّ
ّ وإنام الكالم يف األدل،يع اخلمربعدم وجود خالف يف حرمة   .ةّ

ُحيرم التكسب باخلمر وكل مسكر مـائع> :قول الشيخ األعظمي ّ ّ، والفقـاع ُّ
ً نصا وفتوى،ًإمجاعا ّ>)١(. 
ال جيــوز بيــع اخلمــر، وبــه قــال > :يقــول الــشيخ الطــويس يف اخلــالفو

ً أن يوكل ذميا ببيعها : وقال أبو حنيفة،الشافعي ّ  .)٢(<...رشائهاوّ
 ّيةيشرتط يف املعقود عليه الطهـارة األصـل> :ّأما صاحب التذكرة فيقولو

 ولـو بـاع نجـس العـني كالـدم ،بول التطهريقّفال ترض النجاسة العارضة مع 
ًامليتة واخلنزير مل يصح إمجاعاو ّ>)٣(. 

 جيـوز بيـع اخلمـر وال التوكيـل يف بيعـه ال> :يقول ابن قدامة يف املغنـيو
ّلعلم عىل أن بيع اخلمر غري جائز؛ وقال أبـو اورشائه ـ إىل أن يقول ـ أمجع أهل 

 .)٤(< غري صحيح وهو،ّجيوز للمسلم أن يوكل: حنيفة
ّ فإنه ينبغي الدخول يف األدلة عىل ذلك،ّعىل أية حالو  وبيـان  ومناقشتها،ّ

ّسليم بحرمة التكـسب  التّيةن املوضوعمه ليس ّن فإ،الصحيح منها من السقيم
َّ وإنام البد من حتقيق املسألة،ًباخلمر اعتامدا عىل ما جاء يف كلامت األعالم ّ. 

    ل القرآ ا
ُ مـا ا مـر إ...{ :ّ به عىل حرمـة التكـسب بـاخلمر قولـه تعـاىلّدلُستّمما ا ْ َ ْ َ  

                                                             
 . املسألة السابعة٤٢ ص١ج: ّاملكاسب املحرمة) ١(
 .٣١١: املسألة: اخلالف )٢(
 .ّ البحث األول من املقصد الثاين،التجارةباب ، ٤٦٤ ص١ج: ذكرة الفقهاءت )٣(
 .٢٨٤ ص٤ج: بن قدامة املقديسا ،ملغنيا) ٤(
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ٌوا م   واألنصاب واألزالم رجس ْ ْ ْ

ِ ُ َُ َْ َْ َ ََ َْ ُ ِ
ُ من  مل ا شيطان فاجت بوهْ ُ ِ َ َْ َ

ِ َ ْ  
ِ

َ ْ  .)٣: املائدة( }... ِ
ُاجت بوهَف{ :قبل الدخول فيام استفاده البعض من كلمةو ُ ِ َ ي التذكري نبغي ،}ْ

ّ مـن أن احلرمـة إمـا ،)١(ّفـصلنا فيهـا يف أبحـاث سـابقة والتـي ،بأنواع احلرمة ّ
 . لسنا بصددها،ةّيّ وأن هناك حرمة أخرى وهي الترشيع،ّية أو وضعّيةتكليف
ّ وأمـا ،ّ تعني عـدم صـحة املعاملـةّيةّضح هنالك أن احلرمة الوضعّقد اتو

ً فإهنا تعني أن نفـس إجـراء املعاملـة يكـون إثـامّيةاحلرمة التكليف ّ َّأن القـدر و ،ّ
ُاملتيقن من احلرمة املبحوث عنها يف هذا الباب هي احلرمة الوضـع وبطـالن  ّيةّ

 . كام سيأيت،ّيةلكالم يف احلرمة التكليفاام ّ وهذا واضح؛ وإن،املعاملة
ُاجت بوهَفـ{ :ًعودا عىل بدء حيث قوله تعـاىلو ُ ِ َ  وحيـث الـسؤال الـذي ،}ْ

 :ينبغي طرحه هنا وهو
 ؟ًيشمل البيع والرشاء أيضاأم ّخاص بالرشب هل هو ّإن هذا االجتناب 

 ناب؟ًاء هل يكون خمالفا لالجتَّإن إجراء املعاملة والرش: بعبارة أخرى
ّذهب مجلة من علامء الفريقني إىل أن االجتناب عام يشمل الرشب  ، وغريهّ

ويف اآليـة > :حيـث يقـول & ردبـييلّملحقـق األا :ّومن الذين رصحوا بذلك
يف هـذه و... داللة عىل حتريم تعاطي هذه األشياء املذكورة يف اخلمر بالـرشب

الـرشب والبيـع والـرشاء ُّاآلية داللة عىل حتريم سائر الترصفات يف اخلمر من 
 .)٢(<، وال داللة فيها عىل نجاسة اخلمرلوجوهاواالستعامل عىل مجيع 

ّإذا تم اإلطالق فإنه سوف تكون مجيع االنتفاعـات ف ها بعـضـ ولـو كـان ّ
ُاجت بوهَفـ{ :عـاىلت فقولـه ،ًحراماـ ًعقالئيا  ُ ِ َ فيـه إطـالق فيـدخل موضـوع  }ْ
ً يكون التكسب حراماٍ وعندئذ،ّالتكسب لذي يعنـي اّ ألنه داخل يف اإلطالق ؛ّ

                                                             
 .الفائدة الرابعة من أبحاث املدخل: فقه املكاسبّكليات : راجع) ١(
 .٤٢ ـ ٤١ص: ردبييلس األّاملقد ، القرآنأحكامزبدة البيان يف  )٢(
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ّأما اجلواز فإنه حيتاج وً ولو كان البعض منها عقالئيا؛ ،حرمة مجيع االنتفاعات ّ

 .إىل دليل
 يف <اجلامع ألحكـام القـرآن للقرطبـي>هذا وقد ورد مثل هذا الكالم يف 

ُاجت بوهَفـ{ :قوله: السابعة>: سورة املائدة؛ حيث يقول ُ ِ َ   يقتـيض االجتنـاب،}ْ
ال بـرشب وال بيـع وال  ، بوجـه مـن الوجـوهءاملطلق الذي ال ينتفع معه بيش
 .)١(<ختليل وال مداواة وال غري ذلك

الرشاء و ّعليه فإن االجتناب الوارد يف اآلية مطلق يشمل الرشب والبيعو
 ؟ّية إضافة إىل الوضعّيةفهل توجد حرمة تكليفّ أما بالنسبة إىل احلرمة ،هاوغري

ً نجـد فيهـا نوعـا مـن ّيةُللموارد التـي فيهـا حرمـة وضـععند مراجعتنا 
ُاجت بوهَفـ{يـة آّ ولكن التـشديد املوجـود يف ،التشديد ُ ِ َ  ،و مـن نـوع آخـر هـ}ْ

 ّيـةّ ومن هنا يتبني وجـود احلرمـة التكليف،فالتشديد فيها يصل إىل أعىل مراتبه
ً مل يبق معنى للتشديد وال ّ وإال،ّيةضافة إىل احلرمة الوضعإ  الوارد يف مجلة ّللعنَ

ُللعن يدل عىل البغض والبعـداّمن الروايات ـ كام سيأيت ـ مع أن  َ ولـذا فهـم ،ّ ِ َ
 ،ّية إضـافة إىل الوضـعّيةّ من الفقهاء أن املراد من اللعن هو احلرمة التكليفٌمجلة

 .)٢(يكون حكم بائع اخلمر عىل غرار حكم املرايبف
وجـود حرمـة ثالثـة يف املقـام يرى   اخلمينيّالسيدّمن اجلدير بالذكر أن و

ّحلرمة غري احلرمة املتعلقة باملعاملـة والتـي كانـت ا وهذه ،ّمتعلقة بنفس الثمن
 ، مقابل األعيان النجسةيفّإن األثامن املأخوذة > :&  حيث يقول،ّحمل الكالم

ّويدل عليـه ...  و، أو ثمن اخلمر،ّهل هي حمرمة بعنوان ثمن النجس أو احلرام
                                                             

 . ٢٨٩ ص٦ج: )اجلامع ألحكام القرآن( تفسري القرطبي )١(
ًن اللعن الوارد يف الروايات ـ والتي سوف يأيت بحثها مفصال ـ يمكن إ: قد يقال) ٢( ّ ّ

 والنائم ،لوارد يف اآلكل وحدهااللعن :  فيكون من قبيل، وما أكثره،رصفه إىل الكراهة
 .الخ... ُ واملسافر وحده،وحده
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ّ اهللا إذا حرم ش ئا حرم ثمنـهّإن>: وفملعراّالنبوي   ـ والظـاهر : ـ إىل أن يقـول<ًّ

ّمنها أن الثمن حمرم بعنوان ثمن احلرام أو ثمن  ّ ألن الظاهر من تعلـق ،لنجساّ ّ
ّ فاحلمل عىل حرمتـه باعتبـار التـرصف يف مـال ،ّحكم عىل عنوان موضوعيته

 .)١(<ّذنه خالف ظواهر األدلةإالغري بال 
 ّيـةّ تشتد بناء عـىل متامّيةّف الثمن فإن احلرمة التكليفّذ املكلوعليه فإذا أخ

؛ ولكن هذا ـ كام قال مجلـة مـن اإلعـالم ـ لـيس &  اخلمينيّالسيدما يقوله 
ّمستقال  كنايـة عـن نفـس ّإالا هـو مإذ حتريم الثمن  ،عن حرمة نفس املعاملةً ُ
ل تلـك احلرمـة  عائـدة إىل أصـّيـةُفتكون حرمة نفس الـثمن التكليف ،املعاملة
 .رمة نفس املعاملةح وهي ّيةالتكليف
ّ فإن الثابت هو وجود حرمة وضعية بمعنى بطالن املعاملـة،كيف كانو ّ، 

ًفـس املعاملـة حمرمـة تكليفـانّ بمعنى أن ّيةوكذلك وجود حرمة تكليف ّوأمـا  ،ّ
 أو ،& اإلمام ّالسيدّما أن تكون كام يقول بخصوص حرمة نفس الثمن فهي إ

ُاية عن التكليفية األوىلنكّأهنا   .ّإهنا عائدة إىل حرمة نفس املعاملة:  أي،ّ
ًبذلك ننتهي إىل متامية الدليل القرآين عىل حرمة التكسب باخلمر وضـعا و ّ

ًي ثابتـة للتكـسب بـاخلمر مطلقـا؟ل ههّ ولكن هذه احلرمة بنوعيها ،ًوتكليفا ّ 
 ؟ّ وحمللةّيةُجود منافع أخرى عقالئ عىل فرض وّحتى: أي

 .فانتظر. ّدلةّذا ما سنعرفه ـ عام قريب ـ عند مناقشة مجيع األه
  ّألدلة ا روائيةا

ّإن من مجلة األدلة التي تساق يف املقام هي األدل ُ  والـذي يظهـر ،ةّة الروائيَّ
ّلروايات الواردة يف حرمة التكسب باخلمر هي اّ أن أغلب :من كلامت األعالم

وثـوق لا وألجـل هـذه الكثـرة حيـصل ؛ ولكنّها كثرية،روايات ضعيفة السند
                                                             

 .١٤ ـ ١٣ ص١ج: & إلمام اخلمينيل ،ّاملكاسب املحرمة) ١(
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 & اخلميني ّالسيد :ّ ومن الذين رصحوا بذلكً.واالطمئنان بصدورها إمجاال

 وهي روايات مستفيضة متقاربـة املـضمون ،ردت يف اخلمروما > :حيث يقول
 ،عقـاب األعـاملو ، وجـامع األخبـار، واملقنـع، والفقيـه،ة عن الكـايفّمروي

 ، وعـوايل الـآليل،ونـديّولـب اللبـاب للرا ، وفقـه الرضـا،ودعائم اإلسالم
وثـوق واالطمئنـان  لكن يمكـن دعـوى ال،دشةخن ال ختلو عن وأسنادها وإ

 .)١(ً<بالصدور إمجاال
 :ُويمكن تقسيم هذه الروايات إىل طوائف

 اهللا الـصادق ُبن مسلم عـن أيب عبـدّ حممد هي صحيحةو: لرواية األوىلا
ْيف رجل ترك غالما له يف كرم  × ً ًيبيعه له عنبا أو عصرياه لُ  فـانطلق الغـالم ،ً

ّفعرص مخرا ثم باعه  .<ال يصلح ثمنه> :×  قال،ً
ًإن رجال من ثقيف أهدى إ  رسول اهللا> :× ّم قالث راو    من  ر  | ّ

ّإن ا ي حرم   ها حرم ثمنها:  وقال،اهر قتاف | فأ ر بهما رسول اهللا ّ ّ>. 
ّاعها الغالم أن يتصدق بثمنهاّإن أفضل خصال هذه ال  ب> :×م قال ث ُ>)٢(. 
ًال يدل عىل احلرمة وضعا» ال يصلح«ّن قوله إ: كام هو واضحو  ،ً أو تكليفاّ

فهـو » هريقتـاُفأ«ّأما قوله و؛ ّإاللكراهة ليس اّدل عليه هو وغاية ما يمكن أن ي
ّأيضا ال يدل عىل احلرمة التكليف ُ ولكن ربام يدل عىل احلرمة الوضع،ّيةً ّ ونه  لكّيةّ

 . يمة لهقال 
ّ فإنـه دال عـىل احلرمـة،»ّحرم ثمنها«ّ الكالم كله هو يف قوله ،عمن  ومـن ،ّ

ًالواضح أن الثمن إذا كان حراما  َّن  أل،املعاملة ال يمكن أن تكـون صـحيحةفّ
 .اطلةبً فإذا كان الثمن حراما فاملعاملة ، نقل الثمنمن آثار املعاملة الصحيحة

ُفإنه قد يقال ألجـل كـون املـال جمهـول املالـك» ّيتصدق هبا«ّأما قوله و ّ، 
                                                             

 .١٠ ص١ج: &  اإلمام روح اهللا املوسوي اخلمينيّللسيد ،ّملحرمة املكاسب ا)١(
 .١ ح٢٢٣ ص١٧ج:  العاميلّ بن احلسن احلرّحممد للشيخ ،سائل الشيعةو )٢(
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ِّوربام ألجل حق االختصاص َّ. 

رجـل : × اهللا قلـت أليب عبـد: وب قالّي رواية أيب أيه: لرواية الثانيةا
ًأمر غالمه أن يبيع كرمه عصريا ّإن أحـب > : فقـال،ّ ثم أتـاه بثمنـه،ًباعه مخراف ،ْ  

ّاألشياء إ  أن يتصدق بثمنه  .لرواية قريبة املضمون من األوىل؛ وهذه ا)١(<ّ
سـألته : قال ـ أبو بصري ـ × ن أيب بصري عن أيب عبداهللاع: لرواية الثالثةا

أهدي إ  > : قالعن ثمن اخلمر؟
ُ

ّراو ة  ر بعدما حرمت ا مر  | سول اهللار ُ

ّ فلما أن  ر بها ا ي ي يعها ناداه رسول ،ُفأ ر بها أن تباع يـا : من خلفـه | هللاّ
ّا راو ة إن ا ي حرم   ها فقد حرم ثمنهاصاحب  ّ  ،ّ فأ ر بها فصبت   ا ـصعيد،ّ

 .)٢(<ُ مر ومهر ا   وثمن ا  ب ا ي ال يصطاد من ا سحتا ثمن :فقال
ّهو جواز بيعها، ولكـن الروايـة » ُفأمر هبا أن تباع«الذي يبدو من كلمة و

ّإن ا ي حرم   ها « :قالت بعد ذلك ذا نستكـشف حرمـة ؛ وهبـ»ّرم ثمنهـاحـّ
ّبيعها؛ وبذلك يتضح أن فاعل كلمة  ّألنه ال معنى  | ليس رسول اهللا» فأمر«ّ

َقدسـها يف  | ّ أن يقول قائل إن رسـول اهللاّإال ،ُصدور اجلواز منه ثم يناديهل َ
 .بولهق وال يمكن ٌ وهو ممنوع؛ذلك املجلس

ه بعد ّ فإن،ّمن هنا نرى أن الفاعل هو نفس الشخص الذي أهدى الروايةو
ُ لكـي يعطـي ،لـك الـشخص بـأن تبـاعذ أمر ،عن قبوهلا | امتناع الرسول

 .)٣(| الثمن إىل رسول اهللا
                                                             

 .٢ح: املصدر نفسه )١(
 .٦ ح٢٢٥ص: املصدر نفسه )٢(
ًربام يعد ذلك خروجا عن ظاهر الرواية) ٣( ّ ُ  فبحسب ظاهرها وسياقها يكون فاعل ،ّ

ُوأن ما ذكر من  ،| نفس الرسول هو» أمر«  لعدم ؛د بطبيعة احلالّوجيه هو جيتّ
ّلينا نحن والرواية فإن ظاهرها هو ما قلناهُ ولكن لو خ،انسجام الصدر مع الذيل ّ. 

ّلكن ما ذكره السيد األستاذ هو الصحيح واألنسبو ِّ نقربه ببيان آخر مفاده،ّ ّإن : ُ
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 | لعن رسـول اهللا> :قال ^ ن زيد بن عيل عن آبائهع: لرواية الرابعةا
 ، وشـار ها، وآ ل ثمنها، وساقيها، و ش  ها، ائعهاو ، ومعت ها، و  ها،ا مر

 .)١(< وا حمولة إ ه،وحا لها
ّأنـه  × اهللا األنصاري عن أيب جعفـر ن جابر بن عبدع: لرواية اخلامسةا

 ، وشار ها، و  ها، وحارسها،  رسها: مر ع ةا   |لعن رسول اهللا > :قال
 .)٢(<منهاث  وآ ل، و ش  ها، و ائعها، وا حمولة إ ه، وحا لها،وساقيها
ام إذا غرسـها أو ّ أن شمول اللعن للغـارس واحلـارس فـي:من الواضحو

 . ًحرسها ألجل أن جتعل مخرا
 ما : نحو؛ يف كتب اجلمهورأهل السنّةهكذا قد وردت مجلة من روايات و

ّحرمـت ا جـارة   > :|ّ النبـي قـال:  قالـت،عن عائـشة: ورد يف البخاري ُ

 .)٣(<ا مر
ّإن اهللا > :ّأنـه قـال | قد روى البيهقي عن أيب هريرة عـن رسـول اهللاو

                                                                                                                                               
ِاملا بتحريمها، فأمر ـ بصيغة املبني عكن ومل ي |ًرجال أهدى الراوية إىل الرسول  ُ ً

بأن يبيعها،  |للمجهول ـ ذلك الرجل من قبل بعض الصحابة أو عائلة الرسول 
ًة، والذي أمره بذلك كان عاملا بتحريم ّوال صاحب اهلدي |و الرسول هفاآلمر ليس 

ّرشهبا ومل يكن عاملا بتحريم بيعها، ثم مر الرجل صاحب  ّ وعرف  |ة بالرسول ّهلدياً
ِاهلدية وأنه قد أمر ببيعها، فقال له ب |ُالرسول  ُ ّ، ولعل »...يا صاحب الراوية«: |ّ

بيعها هو نفس ّخري شاهد عىل أن الذي ذهب ل» ...احب الراويةصيا «: |قوله 
ّنه مر بالرسول ّصاحب اهلدية، وحيث إ خص ثالث غري شّإن اآلمر ببيعها هو ف |ّ

 فإن الرواية ظاهرة يف حرمة ، وكيف كان.ةّديغري صاحب اهلو |الرسول األكرم 
 .بيعها

 .٣ ح٢٢٤ ص١٧ج:  بن احلسن احلر العاميلّحممد للشيخ ،سائل الشيعةو )١(
 .٤ح: املصدر نفسه )٢(
 .١٠٨ ص٣ج: صحيح البخاري) ٣(
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عمـر اهللا بـن  لقيت عبد>: ابت بن يزيد قالثً وأيضا عن .)١(<ر وثمنهاّحرم ا م

إن اهللا لعـن ا مـر > :قـال | ّن رسـول اهللاإ:  فقـال،فسألته عن ثمن اخلمر
 .)٢(<...  هاو

ّبذلك يتضح لنا أن ذلك الكم من الروايات الواردة يف حرمة بيع اخلمـر و ّ ّ
ّ أن كثرهتا واستفاضتها ّإال ،لسندعيفة اضن كانت يف أغلبها ، به وإّأو التكسب

 .  يف املقامٍوهذا كاف × ّتوفر لنا االطمئنان بصدور املضمون من املعصوم
ً لنا أن نسأل عن حدود هذه احلرمة هل هي ثابتة مطلقا للخمر سواء ،عمن

ّ أن احلرمـة ال تـشمل هـذه كـن؟ أمتّ حمللـة أو مل ّيةكانت هنالك منافع عقالئ
 ؟املوارد
 .عرفه عند مناقشة هذه األدلة، فانتظرذا ما سنه
ّهنا نود التعرو  : وهي،ض إىل مواضع أخرى ذات صلة بالبحثّ
ّو أن ثبــوت احلرمــة يف اخلمــر هــل يمكــن تــرسيتها إىل ســائر هــ :ّألولا

 ؟النجاسات األخرى
ّ وهنى عنه وقال إن مالـه لشارع عندما لعن يف اخلمر عرشةّو أن اه :لثاينا

 ؟ُ مسكرِّة اخلمر وكلّكون الشارع قد أسقط ماليي فهل ... و،ُسحت واجتنبوه
ّما املوضع األولأ قد ذهب صاحب اجلواهر إىل القـول بعـدم الفـصل ف: ّ

ّيـتم بعـدم  ...ملعتربة يف العذرة والـدماوإىل ثبوته يف النصوص > :حيث يقول
ّإن الروايات وإن كانت قد وردت يف الكلب واخلمـر :  أي،)٣(<القول بالفصل

ّ أننا نرسي احلكم إىل مجيع األعيان النجـسة األخـرىّإالرة العذو ُ  وهـذا هـو ،ّ
 .معنى القول بعدم الفصل

                                                             
 .١٢ ص٦ج: السنن الكربى) ١(
 .٢٨٧ ص٨ج: املصدر نفسه )٢(
 .١١ـ١٠ ص٢٢ج: ّحممد حسن النجفي لشيخ ل،جواهر الكالم )٣(
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ّأن تـرسية احلكـم  )١(ّك عرفت بحسب ما تقدم يف األبحاث السابقةلكنّو

ٌألخرى أمرامن اخلمر إىل سائر النجاسات   . وبحاجة إىل دليل،ُ مشكلُ
 ُ سـائر املـسكرات األخـرى؛اخلمر إىل يمكن قبول ترسية احلكم من ،عمن

ّمـا تـرسية احلكـم إىل سـائر النجاسـات أ و،)٢(ملساعدة الروايـات عـىل ذلـك
 . األخرى فهذا حيتاج إىل مؤونة كبرية

ّ فإن ترسية احلكم من اخلمر إىل سـائر املـسكرات إنـام صـح ،كيف كانو ّ ّ
ّنظرا لوجود أدلة روائية تدل عىل ذلك ّ   املايضن قبيل ما ورد عن أيب احلسنم ،ً

ّإن اهللا عز وجل  م  رم ا مر السمها ول ن حرمها لعاقبتها> :ّنه قالأ × ّ ّ ّ ما ف ،ّ
 .)٣(< ن  قبته  قبة ا مر فهو  ر

ُومن الواضح أن املسكر عاقبته  ًاخلمر، فهو مخـر أيـضا، وبـضميمة عاقبة ّ
ّ؛ حيث تنـزل كـل بيانـات )٤(< ا مر عـ ة  | لعن رسول اهللا> :× قوله ّ ُ

 ال بمقتـىض ،ّيةآلثار الرشعا بمقتىض ٌ وهو تنزيل،ُ مسكرّذا احلديث عىل كله
 .ّيةاآلثار التكوين

ّ أيضا أنه قال× وعن أيب جعفر سكر حـرام ُ ّ   :| قال رسول اهللا> :ً
ُو   سكر  ر ّ>)٥(. 

ُ ما ا مـر وا م ـ ِإ{ : قوله تعاىليفًأيضا × وعنه ِ ْ َْ َْ َ ُ َ ْ ّ  فـّأمـا ا مـر > :} 
: قـال...  وما أسـكر كثـ ه وقليلـه فحـرام،كر من ا  اب إذا أ ر فهو  رُ س

                                                             
 ّية بحث إلغاء خصوص،ُ األستاذّللسيد ّاملحرمة، فقه املكاسب ّكلياتُيمكن مراجعة ) ١(

 .املورد
ّوبيان علة احلكم يف اخلمر وهو ما يسمى بمنصوص العلة) ٢( ّّ ُ. 
 .١ ح٣٤٢ ص٢٥ج: سائل الشيعةو )٣(
 .٤ ح٢٢٤ ص١٧ج: سائل الشيعةو )٤(
 .٥ ح٣٢٦ ص٢٥ج: سائل الشيعةو )٥(
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 فـان  د   ، فـإن  د فـاج وه، مـر فـاج وهامن  ب :| وقال رسول اهللا

 .)١(<...ا رابعة فاقتلوه
ّأيها ا اس إن من العنب  را و ن من > :ّأنه قال | ًأيضا عن رسول اهللاو ًّ ّ

ّا ز يب  را، و ن من ا م ّرا، و ن من ا شع   را، أال أيها ا اس أنها م عن  ر ً ً ًّ

ُ   سكر ّ>)٢(. 
 .)٣(ملقاماكرت يف نفس ُوهكذا روايات أخرى ذ

ُ ترسية حكم اخلمـر إىل كـل مـسكر،ّيةّبذلك يتضح إمكانو ال إىل مطلـق  ِّ
 . النجاسات

فالـشارع مـن خـالل  ة اخلمـر،ّهو مـسألة إسـقاط ماليـو: ملوضع الثاينا
النهي عنه ولعن عـرشة فيـه، ووصـم كّة من البيانات املتعلقة باخلمر ـ جمموع

حت، وأمره باالجتناب عنه، وما إىل ذلك من بيانـات ـ هـل أسـقط ُّثمنه بالس
ّ وبالتايل ال يمكن التكسب به حتى مع فرض وجود منافع حمللـة خلمر؟ا ّمالية ُ ّ ّ

ّ فترتتـب ؟بعـه مـن املـسكرات اخلمر وتواّماليةّ أنه مل يسقط ، أمّماليةّألنه بال 
ّصحة وجواز التكسب به عند وجود   .ّ حمللةّيةنافع عقالئمّ

 
ّلإلجابة عن ذلك، البد من الرجوع مرة أخرى إىل اآلية والروايات التـي  ّ

 نافـذة قـد ، وقبل ذلك ينبغي أن نفتحّيةالتكليفو ّيةّدلت عىل احلرمتني الوضع
لزمـاين واملكـاين اُمالحظة البعد شارة إليها يف بحوث سابقة، وهي سبقت اإل

 .الروايات  واالجتامعي يف حتديد موضوعات األحكام ويف معاجلةّقتصاديواال
                                                             

 .٥ ح٢٨٠ ص٢٥ج: سائل الشيعةو )١(
 .٤ ح٢٨٠ ص٢٥ج: سائل الشيعةو )٢(
 ).ما فعل فعل اخلمر فهو حرام (١٩ باب ٢٥ج: سائل الشيعةو: راجع) ٣(
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ّ يف عـرص الـنص، أي يف زمـن ّيـةًاخلمر ـ مثال ـ مل تكن لـه منفعـة عقالئف

ّيف عصورنا هذه أن الدم يعترب مـن جد نّالترشيع، وكذا احلال يف الدم، مع أننا 
ّ بل وتوجد بنوك للدم يف عـرض بنـوك ،ّمجلة األمور التي يعتمد عليها الطب

َّألموال، واألكثر من ذلك هو أن املنيا ً أيضا أصبحت له منافع عديدة، منها ما ّ
 .لوراثة وغري ذلكايدخل يف حتديد اجلينات وهندسة 

 وهذا ؟املنافع املعروفة هلملك هل كان نظر الشارع آنذاك هو خصوص تف
ّيعني تغري املوضوع لوجود منافع جديدة حمللة وعقالئ  نظره كان ّ، أو أن كانّيةّ

ً عنها مطلقاّاليةإسقاط امل  ؟ُ
ّإن مسألة تغري املوضوعات يمكن توضيح فكرهتا من خالل موضوعات  ّ

ّيـة لبحث، حيث يتسنّى لنا هضم الفكـرة وإدراك أمهاّأخرى خارجة عن حمل 
ّنـدما يمـر عنجـده ) اقتـصادنا( املوضوع بصورة صحيحة، فلو راجعنا كتاب

مـن > :| ؛ وحديثه)١(< ف   ً  واتاًمن أح  أرضا> :| رسول اهللابحديث 
ذن الصادر وال يكفي اإل...> :+ قولي؛ )٢(<ّأحق فهو ألحد ل ست ًأرضا أعمر

ًكام ورئيسا للدولة بوصفه حاّ النبي ذن صدر منّألن هذا اإل... |ّ النبي من ً
ً ال باعتباره نبياّسالميةإلا بـل ينتهـي بانتهـاء  ّ فال يمتد مفعولـه مـع الـزمن،،ّ

 .)٣(<حكمه
ّإن الناس كانوا قد > :يقولـ ّعندما يمر باملعادن الباطنة ـ يف موضع آخر و

 التـي توجـد ّية املعدنّاجاهتم، من املوادحاعتادوا يف عرص الترشيع عىل إشباع 
ّ األرض أو قريبا منه، بحيازة كمعىل سطح اجاهتم، حّيات من تلك املواد لسد ً

 ّيةاالسـتخراج ًيات ضئيلة بطبيعة احلال، تبعا النخفاض إمكانـاهتمّوكانت الكم
                                                             

 .٥ ح٤١٢ ص٢٥ج: سائل الشيعةو )١(
  .٧٠ ص٣ج: البخاريصحيح  )٢(
 .ةور اإلحياء يف األرايض امليتَ بحث د٤٦٨ص:  الشهيد الصدرّللسيد ،اقتصادنا) ٣(
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لتي سمحت هبا الرشيعة وقتئذ ال يمكـن أن تـصبح ا وهذه العادة ،ّيةواإلنتاج

ّدليال عىل سامح الرشيعة بتملك الفرد ملا حيـوزه مـن ا ختلفـت الكميـات وإن ً
عليها عادة الناس يف عرص ّحيازته يف الكم ويف الكيف عن احليازة التي جرت 

 .)١(<الترشيع
ّ أن اإلنسان يف عرص النص كانت قدراته حمـدودة جـد:يأ ُ ًا عـىل صـعيد ّّ

ّيكون من املعقول جـدا متلفإحياء األرض واستخراج املعدن  ً ا ّكـه لـذلك، أمـّ
ًامال كـً يستطيع الشخص الواحد أن حييي بلدا  احلديثةّاآلن وبواسطة التقنيات

ّوأن يستخرج معادن بلد كامل، فهل هذا يعني صحة متلكه لكل ذلك  ؟ّ
ّلو خلينا نحن واألحاديث،ف َّفإهنم البد أن يملكوا كل ُ ّ ولكن هـل   ذلك،ّ

 الزمـان ّيـةّنه غري مقبول بنكتـة مدخلأهذا مقبول يف زماننا وعرصنا هذا؟ أو 
 ؟ن يف حتديد دائرة موضوعات األحكامواملكا
ُوبذلك تفتح لنا نافذة عظيمة يف اإلطالق والتقييـد؛ إذ الزمـان واملكـان  

َسوف يكونان مقيدين ملوضوعات  ّمما يعني سقوط جمموعـة كبـرية  ألحكام،اِّ
ّوإذا ما قيل بوجـود مطلـق فـإن إطالقـه سـوف  ،ّجيةمن اإلطالقات عن احل

ًكون نسبيا،ي ُطالق مقيد بالزمان واملكان، بل سوف تفتح نافذة أخرى ّأي أنه إ ّ ّ
ّ عام تقدم، وهي حل ّية أمهّال تقل ّ شكلة التعارض بني الروايـات مـن خـالل مّ

مـري أأو  | ّعنرص الزمان واملكان، فإن الرواية الواردة عن الرسول األعظم
، × خيتلف زماهنا عن الروايات الواردة عن اإلمام العـسكري × املؤمنني

ّلتغري احلاصل زمانيا التغري اجلزئي الضيق، وإنام اّومن الواضح أننا ال نريد من  ّ ّ ًّ
لـة مجخيتلـف  × لفت للنظر فزمـان اإلمـام العـسكرياملّهو التغري النوعي 

 خيتلـف × ّكام أن زمان اإلمام العـسكري | ًوتفصيال عن زمان الرسول
 .عن زماننا بام ال حاجة إليضاحه

                                                             
 . بحث املعادن الباطنة،٥٠٠ص: املصدر نفسه) ١(
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َن هنالك مجلة من األعالم قد أدخـل عنـرصّعىل أية حال، فإو ي الزمـان ّ

ّالغنـاء ـ مـثال ـ تـدخل عنـرص الزمـان يف فواملكان يف تعيني موضوع احلكم،  ً
حتديد موضوعه، حيث كان آنذاك هـو الغنـاء الفـاحش املعـروف عنـد أهـل 

ُلفسق، وكذلك موضوع املثلة التي هي حرام ولو بالكلب العقور ـ كـام جـاء ا
َّا قد تدخل عنرص الزمان يف حتديد دائرهتـا ّإهن ـ ف)١(حلديث الرشيفًرصحيا يف ا َ

ّلترشيح ـ ظاهرا ـ متضمن للمثلة؛اف  ترشيح اجلسد ولكـن ّية إذ هو يقوم بعملً
ّمـن الـنص، وقـد أفتـى الكثـري مـن ز مل تكـن موجـودة يف ّيةألغراض عقالئ

ّ الترشيح ملا فيها من فوائد طبيّيةاألعالم بجواز عمل ، بعـد أن كـانوا ّيةانونة وقَِ
ّ التـرشيح يـرون أن ّيـةّاحلرمة، وبطبيعة احلال فإن الـذين أجـازوا عملبيفتون 

ّاملثلة آنذاك إنام هي حمرمة ألهنا حتصل بداعي  ّ ّلتشفي، بخـالف مـا هـو عليـه اّ
ّاآلن يف عمليات الترشيح، وهذا يعني أن املوضوع قد تغـري أو أن دائرتـه قـد  ّّ

ّحددت   .ّقيدتوُ
َا كله إنام حصل بربكة عنرصي الزمان واملكـانوهذ ُ ّ ّ وال فـرق بـني تغـري ،ّ

ّغري موضـوع احلكـم يف النجاسـة التـي تُموضوع احلكم يف املثلة والغناء وبني 
ّاستحالت إىل رماد فصارت طاهرة، غاية ما يف األمر أن التغـري يف االسـتحالة  ّ

ُو تغري من الداخل، ويف حقيقة اليشء، وأما يف امله ّ ثلة والغناء وما شابه ذلـك، ّ
ّفإنه تغري من اخلارج ّلرشائط املستجدة بواسطة عنرصي الزمان ا وذلك بفعل ،ّ

لـك هـو ذّ، فإن أثر ّية أو خارجّيةّواملكان، وسواء تغري املوضوع بواسطة داخل
 .ّتغري األحكام؛ فثبوت األحكام فرع ثبوت موضوعاهتا وقيودها

ّ بأن ذلك يتناىف كلي: قيلفإن ّ  مـد حالل« :× ًا مع قول اإلمام الصادقّ
                                                             

 انظروا ، قات ّ   إالّأال ال يقتلن>: × ته للحسنّ يف وصي× عيلعن أمري املؤمنني  )١(
  سمعت رسول اهللاّ إ ف،ل با رجل  ب  ة، وال يمثًفا  وه   ة  من هذه ا   ة إذا أنا مت

 .٦ ح١٢٨ ص٢٩ج: وسائل الشيعة. <...ورا م وا ثلة و و با  ب العقّإي: يقول |
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َّ؛ وبالتـايل فـإن )١(»ًرام أبـدا إ  يـوم القيامـةحًحالل أبدا إ  يوم القيامة وحرامه 

 .ًيكون باطالـ ّولو بنكتة تغري الزمان واملكان ـ القول بإمكان تغيري األحكام 
ّ إن هـذا جمـر:ّإنه يقالف واملكـان ال ّن القـائلني بـأثر الزمـان ؛ إذ إّد تـوهمّ

ّمجال بحثهم ليس األحكام وإنـام فّيقصدون من ذلك تغري األحكام مبارشة، 
ًموضوعات األحكام، ولذلك فإن احلالل كان وسيبقى حالال إىل يوم القيامة  ّ

ًذا بقي موضوعه، واحلـرام كـان وسـيبقى حرامـا إىل يـوم القيامـة مـع بقـاء إ
ّموضوعه أيضا، فال يوجد متقول واحد يقول  ّ تغري األحكام حاصـل مـع ّأنبً

ّبقاء املوضوعات عىل ما كانت عليه، فإن القائل بذلك ـ عىل فرض وجـوده ـ 
ًصادم كليا مع ذلك احلديث الرشيف، فال يذهب عليك ذلكتيكون قد  ّ. 

َ باقيتان إىل يوم القيامة، وال كالم يف ذلك، ولكن من ّيةّذن فاحلرمة واحللإ ّ
وحـرام ّ حممد  فاحلديث يقول حالل؟لقيامةا يوم ّقال إن موضوعاهتام باقية إىل

 .لقيامةاّحممد، ومل يقل موضوع احلالل وموضوع احلرام باقيان إىل يوم 
ّن هذا ليس جديدا لدخوله ضمن األحكـام الثانويـة، أي أنـه  إ:ال يقالو ً ّ

ًيل كان حراما، ثم صار حالال ّبالعنوان األو العنوان الثانوي، من قبيل أحكام بً
 .رة واالضطرارالرضو
ٌنه ليس كذلك، وهذا وهمإ :ّإنه يقالف  إذ املـراد هـو إنـشاء أحكـام  آخر؛ّ

ّلية، فاملخصص للعامّأو ّ ّ يعترب حكام ثانويا وإنام هو إنـشاء ال ،ّ واملقيد للمطلق،ّ ً ً
ًيل آخـر، وهـذا لـيس مـشاهبا لألحكـام ّ حكـم أوّيل، وحاله حال أيّحكم أو

طرار، فرشب املاء النجس حرام ويبقى كذلك إىل  والناشئة بفعل االضّيةلثانوا
ّيرشب املاء فإن حكمه يتغري إىل اجلواز وربام ف ّ وعندما يأيت املضطر،يوم القيامة ّ ّ

ّإىل الوجوب لو توقفت حياته عىل رشبه، وهذا كله مع بقاء املاء   ،ىل نجاسـتهعّ
ّفاالضطرار مل يغري من املوضوع شـيئا، وهنـا يـصح القـول إن املـ ًّ اء الـنجس ّ

                                                             
 .١٩ ح٥٨ ص١ج:  للشيخ الثقة الكليني،ُاألصول من الكايف) ١(
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ّالضطرار ـ صار جائزا، ومن الواضح أن هذا ابالعنوان الثانوي ـ وهو عنوان  ً

ّنـه ال إّغري ما نحن فيه، فام نحن فيه هو تغري موضوعات األحكام، وقـد قلنـا 
فرق بني ما نحن فيه وبني انقالب أو استحالة بعـض املوضـوعات إىل أشـياء 

ّأخرى بفعل تعرضها إىل تغري داخيل ّ. 
 عنـرصي الزمـان واملكـان ـ التـي هـي مـسألة ّيةّ أن مدخل: بالذكرجدير

مكن تنقيحها يف دائـرة أبحـاث علـم الكـالم أو علـم ي، كام ال خيفى ـ ّيةكربو
ّ فإهنا ليست بحثا فقهيا، وإنام مررنا هبا ملا هلا من ّاألصول وإال ً ً ة قصوى يف ّمهيأّ

، ًعمومـانهج الفقهي القـائم ّ أن املّ، وحيث إننا نجدّيةم الفقهمستقبل األحكا
 عنرصي الزمان واملكان، فعنـدما يتنـاول األعـالم ّيةّهو منهج جمرد من مدخل

ّ ويرتبون ّو امليتة جتدهم يذهبون إىل اللغوي والعرف العامأّبحث الدم أو املني 
انت حتيط بموضـوع كاحلكم عىل ذلك العنوان، دون البحث يف الرشائط التي 

ًكم، وهذا بخـالف مـا لـو كـان املـنهج معتمـدا عـىل احلكم عندما صدر احل
ّ فإنه ال يكفي ـ ضمن هذا املنهج ـ الرجـوع ؛املكانو عنرصي الزمان ّيةمدخل

ّإىل القرآن وكتـب األحاديـث وإمجـاع الفقهـاء، وإنـام البـد مـن  لرجـوع إىل اّ
ّ التي كان عليها موضوع احلكم وأن هـذه الظـروف هـل ّيةالظروف املوضوع

ّتغري احلكـم أو أهنـا باقيـة كـام هـي، فيبقـى يّغري املوضوع وبتبعه سّتغريت فيت ّ
 ؟احلكم عىل ما هو عليه

ّمن هنا ينبغي ـ بل جيب ـ أن يكون املجتهد عاملا بأمور زمانه، ولعل هـذا  ً
ّإىل القـول بـأن االجتهـاد االصـطالحي يف  & خلمينيا ّالسيدهو الذي دعا 

لتقليدي قائم عـىل اّاحلياة، ألن االجتهاد احلوزات العلمية غري قادر عىل إدارة 
 .أسس واحلياة قائمة عىل أسس أخرى

ّذا ولعل من الثمرات املرتتبة عىل تبنّه ّ ما يتعلق : الزمان وعدمهّيةي مدخلّ
ًبمسألة تقليد امليت ابتداء وبقاء،  بناء عىل املـنهج التقليـدي سـوف ال يبقـى فّ
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فروض هو فهـم مـا هـو موجـود يف ّدليل عىل عدم جواز تقليد امليت، ألن امل

لروايات واآليات بشكل دقيق وال عالقـة للزمـان واملكـان يف حتديـد دائـرة ا
الستنباط، وهـذا بخـالف مـا لـو اشـرتطنا ا ّيةموضوعات األحكام ويف عمل

ّ الزمان واملكان فإنه بناء عىل ذلك سـوف يتعـذّيةمدخل ً ًر تقليـد امليـت ابتـداء ّ ّ
ّ تغـري املوضـوعات بتغـريّامليـةواحت ّيـةتحدثات الفقهً نظرا لكثرة ملـسًوبقاء؛ ّ 

ّ فينحرص الرجوع تقليدا إىل الفقيه احلي؛ ،ظروفها ِّ إذا كان الفقيه امليت قـد ّإالً
ِّأمكنه استرشاف املستقبل فطـرح فقهـا افرتاضـيا وجـاء مطابقـا للمتغـريات  ً ً ً

ّتجدات بام ينـسجم َّ أو أن الفقهاء األحياء مل يمكنهم التعاطي مع املس،اجلديدة
 .ّ الزمان وأثره يف تغري موضوعات األحكامّيةمع حاكم

 ّيـةّ املعـارصة التـي اهتمـت بمدخلّيـة من أفضل املرجعيـات الدينّلعلو
َّ؛ السـيام )١(&  اخلمينـيّالسيد :ذلكل والتنظري ، االجتهادّيةالزمكان يف عمل

                                                             
ّن لعاميل الزمان واملكان أثرمها الفاعل يف حركة الفقه، إ: (امته يف هذا املضامرمن كل) ١(

ّواالجتهاد اجلواهري يتغري بتغري هذين  ؛ ٩٨ ص٢١ج: صحيفة نور). لعنرصيناّ
؛ ويقول يف &  اخلمينيّللسيدمة حتقيق كتاب االجتهاد والتقليد ّمقدًوأيضا يف 

 الزمان«: ، حيث يقولم٢٢/٢/١٩٨٩: تأريخلقاه بُخطاب له يف أخريات حياته أ
 هذه نفس حكم، ًقديام هلا كان التي املسألة...االجتهاد يف فاعالن عنرصان واملكان
 مّتتحك التي الروابط ببحس جديد حكم هلا يكون أن يمكن ظاهرها يف املسألة

 إلدارة والكاملة ّيةالواقع ةّنظريال هو الفقه ...ما لنظام واالقتصاد واالجتامع بالسياسة
 ،»والثورة الفكر... اخلميني اإلمام«: ؛ انظر»اللحد إىل املهد من واملجتمع اإلنسان

ِّاملنطلق؛ ثم يرصح يف مورد آخرمنشور يف جملة   لدقيقةا املعرفة خالل من هّنإ«: ّ
 خيتلف ال الذي لّاألو املوضوع لنفس ّيةوالسياس ّيةواالجتامع ّيةاالقتصاد للعالقات

 عىل جيب ،ًجديدا ًحكام ًقهرا بّيتطل ًجديدا ًموضوعا ًواقعا يغدو ،القديم عن ًظاهرا
 اإلمام فكر من ّيةعين مظاهر واملجتمع الرتبية. »زمانه بمسائل حييط أن املجتهد
 . الثقايف اخلميني اإلمام مركز ونرش دادإع؛ قده اخلميني
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 .  يف إيرانّسالميةبعد انتصار الثورة اإل

َّ؛ حيـث تعـرض لـذلك يف &باقر الـصدر ّ حممد الشهيد ّالسيدكذلك و
 .)١(أكثر من مورد

ُذا ما أردنا قوله يف املوضع الثاين، وإن كنّا قد خرجنا عنه إىل بحث آخر، ه
ّولكنّـه كـان رضوريـا ألن  ، الزمـان واملكـانّيـةوهو مدخل ً لـه عالقـة وثيقـة ّ
 .ادةّ وقد اتضح ذلك بام فيه الكفاية فال حاجة لإلع،باملوضوع

 ، قد أمليت فراغاته فال عودة إليهّاليةّهذا ال يعني أن موضوع إسقاط املو
ّإذ ال زال للبحث تتمة وتتمة مهم ّ ّوأن ما أردنا قوله يف السطور السابقة  ًدا،جة ّ

سقاط إهو رضورة النظر إىل عنرصي الزمان واملكان إذا مل يكن الشارع بصدد 
ّا بناء عىل إسقاط ماليّة اخلمر وغريه من املسكرات، أمّمالي ته ـ وهذا حيتـاج إىل ً

ة الزمـان واملكـان يكـون مـن ّن خـالل مدخليـمـّدليل ـ فإن معاجلة املوقف 
 .الصعوبة بمكان كام هو واضح

ّ ـ عىل األدلة التي ّاليةّاآلن ينبغي علينا أن نقف مرة أخرى ـ وبصورة إمجو
ّحرمت التكسب باخلمر، وهنا ينبغي أن  لتحريم،خلمر قد وقع عليه اافعنوان  ّ

ًأوالنسأل  ّأي مخر هذا الذي حرم: ّ ُ  النظـر عـن ّ هل هو مطلق اخلمـر بغـض؟ّ
 ّنافع املحللة املحتملة؟ملا

ّإذا بنينا عىل أن عنوان اخلمر قد تعلق به التحـريم سـواء كانـت هنالـك ف ّ
ّمنافع حمللة أو مل تكن، فإنه عندئذ   ،ّكون من الواضح عدم جواز التكسب بـهيّ

ّىل عدم وجود منافع حمللة، ويف صـورة وجودهـا إاحلرمة ناظرة ّأن ّأما إذا قلنا 
اخلمر بـل بـّ يمكن القول بجـواز التكـسب ٍه عندئذّن، فإّيتغري موضوع احلكم

                                                             
منطقة «، ضمن موضوع ٤٠٠ص: ّحممد باقر الصدر الشهيد ّللسيد ،اقتصادنا: انظر) ١(

 ؛٤٠٩ص: ً؛ وأيضا موضوع جتريد الدليل الرشعي من ظروفه ورشوطه»الفراغ
 .ومواضع أخرى من الكتاب
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 .ّ واملحللةّيةُ فيام إذا وجدت املنافع العقالئ،بمطلق املسكرات
ّإن األدلة التي دلت عىل حرمة التكـسب : بعبارة أخرى ُ ّ ّ بـاخلمر ومطلـق ّ

ّخلمـر رشعـا بنحـو ال جيـوز التكـسب اة ّاملسكرات هل تستلزم إسـقاط ماليـ ً
ّباخلمر مطلقا حتى يف صورة وجـود منـافع حمللـة ّ ّ أو أهنـا ال تـستلزم ذلـك ؟ً

 ؟ّلتكسب يف صورة وجود تلك املنافعافيجوز 
 :ُ ينبغي أن يعقد البحث يف مقامني،لإلجابة عن ذلك

 ّقتيض هلذا اإلطالق تام؟هل امل :ّملقام األولا
ّلتكسب باخلمر مطلقـا حتـا ّماليةهل يوجد دليل أسقط : بعبارة أخرى ً ى ّ

 ؟ّيةّلو كانت له منافع حمللة وعقالئ
ّلو تم املقتيض فهل يوجد مانع من التمسك هبذا اإلطالق :ملقام الثاينا  ؟َُّ

عـىل ّلتكسب باخلمر يف بعض املوارد اّهل يوجد دليل دال عىل جواز : أي
ًنحو يكون معارضا أو مقيدا لذلك اإلطالق  ؟ًّ

ّما املقام األولأ ّفقد تقدم ذكر جمموعة من األدلة والتي منها قوله تعـاىل: ّ ّ: 
ُاجت بوهَف{ ُ ِ َ  ّدلـة، ومن تلـك األّية والوضعّيةحلرمتني التكليفااملساقة إلثبات  }ْ

 اخلمر يف حيث لعن، |  ما ورد عن الرسول:طائفتان من الروايات، األوىل
ُ أن ثمن اخلمر سحت، وما شابه ذلك:، والثانيةعرشة ّ. 
 مع ّحتىً مطلقا ّاليةُ يسقط املٌفيها إطالق: ّ تامة، أيةّهل هذه األدلة الثالثف

 ؟ّوجود املنافع املحللة
ُاجت بوهَف{ :ّما قوله تعاىلأ ُ ِ َ  :فقد نوقش بمناقشتني }ْ
ّحيث يرى أنه ال إطالق  &ني  اخلميّالسيدي ما أفادها ه :ملناقشة األوىلا

ٍا خمتصة بموردّهنيف اآلية، أل  :ِّقة له بمحل الكالم، حيث يقـول، وال عالّ معنيّ
ّبدعوى أن وجوب االجتناب متفرع عـىل > ّ أن :الظـاهر منهـاّألن ...لـرجساّ

ّوجوب االجتناب متفرع عىل الرجس الذي هو من عمـل الـشيطان، وكـون 
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 ببيـان مـن ّإال ال يمكـن لنـا إحـرازه كـان ـً معنـى ّ بـأي ـملـهعالـيشء مـن 

 .)١()الشارع
ّ أن اآليـة أمـرت باالجتنـاب عـن :، ومفادهاّهي األهمو :ملناقشة الثانيةا

وليست اآلية بصدد إثبات عدم  ّيس إال،لاملنافع املتعارفة آنذاك وهي الرشب 
ّاالستفادة من اخلمر مطلقا ولو كانت له منـافع حمللـة وعقالئ فعـة يف ، فاملنّيـةً

 .  الرشب فقط: هي،مان صدور التحريم واألمر باالجتناب عنهاز
 يراهـا ّنـه ألفبها ونعمـت؛ &  اخلمينيّالسيدعليه فلو التزمنا بمناقشة و

ّخارجة عن حمل البحث، أما إذا  ًلتزمنا بتاممية االستدالل فإن االجتناب وفقـا اّ ّ ّ
ًللمناقشة الثانية يكون خمتصا باملنافع يف ذلك ال ّنـه أ ال ، وهـي الـرشب،زمـانّ

 .ًجيب االجتناب مطلقا
 .ّذا خالصة ما يمكن أن يقال فيام يتعلق بالدليل القرآينه
ّما الدليل الروائي األول وهو أن الرسـول األكـرمأ ّ لعـن يف اخلمـر : | ّ
ّ صارت للخمر منافع حمللة، ٍرضنا يف زمنفّإننا لو  :ّ، فإنه يمكن أن يقالعرشة

ّ ألن ؛ًكـون مـشموال بـذلك اللعـنيّذل بإزائها املـال، فإنـه ال ُيب وتلك املنافع
ُاخلمر إنام لعن فيه عرش ّ ألنـه مل تكـن فيـه منـافع حمللـة آنـذاك، وأن ،ةّ ّ ملنفعـة اّ

ً جدا صدور ّالوحيدة املتعارفة آنذاك هي الرشب والفسق، فيكون من الطبيعي
 .ألصلاذلك التحريم لرفع املفسدة من 

ُوهذه الطائفة قارصة عن إثبـات احلرمـة > :&خلميني  اّالسيدهنا يقول و
 .)٢(<ُلتخليل لو فرض إمكانهلملطلق بيع اخلمر، كام لو باع 

ًلو فرضنا أن نجسا من النجاسات ف ًـ سواء كان مخرا أو لـيس مخـرا ـّ  قـد ً
ُثبت علميا أنه يفيد لعالج بعض األمراض ّ  ؟، فهل جيوز بيعه ألجل ذلكً

                                                             
 .١٢ ص١ج: &  اإلمام اخلمينيّللسيد ّاملحرمة،املكاسب ) ١(
 .٢٧ ص١ج:  اخلمينيّللسيد ،ّاملكاسب املحرمة) ٢(
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ّإننـا لـسنا  : فقـد قلنـا،ّإنام يكون من باب االضطرارّال يقال بأن اجلواز و

لثانوية تقول جيوز أكله ورشبـه، ومـن اّبصدد العناوين الثانوية، ألن العناوين 
ّالواضح أننا بصدد إثبات جواز التكسب باخلمر، ال إثبات جواز رشبه ّ. 

ــن  ــهم ــا يت ــةّن ــع اخلمــر يف رواي ــق بي ــة ملطل ــات احلرم ــصور إثب  ضح ق
 فـإذا عـرصها ،ًا عرصها لتكون مخرّنه أل؛ لعنت عارص اخلمريةفالروا ،اللعن

ّصارت مخرا ثم انقلبت خـالف ً ّألجل أن تكون خال  فمثـل هـذا العـارص ال ،ً ًّ
جـل ألَّإن من بـاع اخلمـر : وبنفس النكتة نقول ًيكون مشموال لذلك اللعن؛

 ،ّمنهـا اخلـلُأو يـصنع ّ خالً  ّ أما إذا باعها ألجل أن تكون،ًرشبه يكون ملعونا
ّفهل يكون مشموال لل ُ فهنا يمكـن القـول بـاختالف ًعن كبائعها لتكون مخرا؟ً
 .الصورتني والنتيجتني

ّفلو فرض أن العصري املغيل> :ُبعبارة أخرى ّ ّ بنفسه صـار مخـرا، ثـم صـار ُ ً
ّإنه ملعون بلسان رسـول : ُ فهل يمكن أن يقال،لتخليلل ٌه عارصَ، فعرصً ّخال
ّرصه للخل، ال عبعده، وكان ّ خالً  ً ما يصري مخرا ولو صاره عرصّألن | اهللا

 .)١(<... بأحد احتاملهّأظن
 .)٢(ّفيام يتعلق بالطائفة األوىل من الروايات  اخلمينيّالسيدذا ما أفاده ه

                                                             
 .٢٨ ص١ج: املصدر نفسه) ١(
ّأن ما أفاده السيد اخلميني: جدير بالذكر) ٢(  إذ نحن بصدد إثبات  ما فيه؛ّغري خفي & َّ

ٍحرمة التكسب باخلمر، ال بيشء َّ سوف يصري مخرا ثم ّ ؛ فموضوع البحث هو ّخال ًً
كون هنالك عنب أو متر أو ما ي ال أن ؟هل جيوز بيعه: ُ حيث يقال فيه،وجود اخلمر

ّمولية اللعن ّ؛ ثم إذا أمكن استفادة عدم ش& كام هو املستفاد من عبارته ،شابه ذلك
، ّائعها ليصنع منها اخلل، فهذا بّ فإن هذا ال يمكن تطبيقه عىل ّملن عرصها لتكون خال ً ُ

ّفضال عام فيه شمة من القياس الفقهي َّ َّ ً فإن املوضوع خمتلف فيهام متاما؛ ففي ؛ املمنوعً َّ
،مخّاألول مل يعرص العارص  ّرا ليكون خال ً ّ إذ ال معنى لعرص اخلمر؛ وإنام الصحيح هو ً

ّأنه عرص شيئا يمكن أن يكون مخرا، ال أنه مخر باألساس، يف حني يف  ًّ ورة البيع صً
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ُّأما الطائفة الثانية التي عربت بالسو ّ ّحت عن ثمـن اخلمـر أو أن الرسـول ّ

ُنـه يمكـن أن يقـالإفقد هنى عن ثمـن اخلمـر،  | األعظم ّ إن مناسـبات :ّ
ّ إن احلرمة الثابتة إنام هي للخمر الذي مل تكن له منفعة :احلكم واملوضوع تقول ّ َّ

ّنـه يف ة أتعارفة آنذاك سوى الرشب والفسق، والذي يشهد عىل هـذه احلقيقـم
ّن الشارع حرم التعامل عليها، ولكن أ من املوارد الشبيهة هبذا املورد نجد ٍكثري ّ
ّ وجدت ـ فقهيإذا ّا ـ منافع حمللةُِ ّ فإن نفس الروايات جتيز التكسب ،ً املعاملـة وّ

ّ فالكلب ـ مثال ـ دلت جمموعة مـن الروايـات عـىل عـدم جـواز بيعـه .عليها ً
ّ نظرا لوجود منفعة حمللة فيـه، وكـذا يعه؛بّورشائه ولكن كلب الصيد أجازت  ً

 .يف غمد السيف املصنوع من جلد امليتة
ّدور مدار املنفعة، ولكـن ينبغـي االلتفـات إىل أن التـشخيص ذن نحن نإ

ّتطرق له ال ألجل ذلك وإنام ألجـل نالصغروي ليس باألمر السهل، ونحن مل  ّ
 . كام هو واضحٌّ فبحثنا كربوي،ّخروجه عن حمل البحث

ّ أننا ال يوجد عندنا كالم يف مسألة حرمة بيع اخلمر، :ًينبغي التذكري أيضاو
 لـو وجـدت منـافع ّحتـىًل هي ثابتة مطلقا، هّ يف أن هذه احلرمة ّوإنام الكالم

ّحمللة؟ فإن الروايات املتقدمة تقول ّ ان املراد من اخلمر خصوص إذهاب كإذا : ّ
ّكلهـم ملعونـون؛ ومل تقـل إهنــم ... َّالعقـل فـإن حاملـه وسـاقية وعــارصه و ّ

 . ذلكًلعونون مطلقا، سواء كان املراد من اخلمر إذهاب العقل أو غريم
ٌعليه فإىل هنا مل يتم عندنا دليلو ٌ يقول بان بيع اخلمر حرامّ لو  ّحتىً مطلقا، ّ

 .ّكانت له منفعة حمللة
ًخالّ روايات ال  جوزت جعل ا مر ا ّ  

 حيـث توجـد هنـاك جمموعـة مـن ؛هذا هو املقام الثاين يف هذا البحـثو
                                                                                                                                               

ٌيوجد عندنا مخر  .ً حقيقةُ
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ّ انقلب إىل خل حلّوأن اخلمر إذا )١(ّ خال ً الروايات التي أجازت جعل اخلمر ّ. 

، ّلروايات جواز حتويل اخلمـر إىل خـلّ أن ظاهر هذه ا:ّسوف يتضح لناو
 .ّىل جواز التكسب باخلمرعدون أن توجد فيها داللة 

 :قـال × اهللا  صـحيحة زرارة عـن أيب عبـد:من مجلة تلك الروايـاتو
 .)٢(< ال بأس:الق ؟ّخال ًُ اخلمر العتيقة، جتعل سألته عن>

سـألت أبـا > :قال: × اهللا ًمعتربة عن زرارة أيضا عن أيب عبديف رواية و
 .)٣(< ال بأس: قال؟ّخال ًن الرجل يأخذ اخلمر فيجعلها ع × اهللا عبد

» يأخذ اخلمـر«يف هذه الرواية توجد إشارة إىل مسألة الرشاء، حيث قال و
ً فإن اخلمر لـيس مطروحـا ومرتوكـا، ّوإال، يشمل الرشاء فيه ،فإطالق األخذ ً ّ

 .لكي يأخذه
ّنعم، ال نقول إهنا ظاهرة يف البيـع والـرشاء وإنـام إطـالق كلمـة   <يأخـذ>ّ

 .يشمل ذلك
قلـت > :قالً بن حديد مجيعا عن مجيل ّبن أيب عمري وعيلّ حممد ًأيضا عنو

: ًلرجل الدراهم، فيعطينـي هبـا مخـرا، فقـالايكون يل عىل : × اهللا أليب عبد
 .)٤(»ّخال ًا واجعله: ، قال عيلّخذها ثم أفسدها

 .ّالرواية متضمنة حلصول معاوضة كام هو واضحو
ّذا، وقد وقع اخلالف يف ذيل الرواية حيث اختلفوا يف املـراد مـن عـيل، ه

ّو أنه كالم الرواي عيلأ × فهل هذا هو كالم اإلمام الصادق  ؟ بن حديدّ
تمـل أن ُوحي...> : حيث يقول؛ًاألمرين معا & د اخلمينيّل السيِنا حيتمه

                                                             
ّعدم حتريم اخلل وأن اخلمر إذا انقلبت خال ً، باب ٣٧٠ ص٢٥ج: سائل الشيعةو )١( ّ ّ... 
 .١ ح٣٧٠ ص٢٥ج: سائل الشيعةو )٢(
 .٣ ح٣٧٠ ص٢٥ج: سائل الشيعةو )٣(
 .٦ ح٣٧١ ص٢٥ج: سائل الشيعةو )٤(
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 × واستشهد أبـو عبـد اهللا ملؤمنني صلوات اهللا عليه،ا َ أمريٍّيكون املراد بعيل

لـسند، نقـل عنـه ا بن احلديـد، أحـد رواة َّتمل أن يكون املراد عيلُوحي قوله،ب
 .)١(<ّملتأخر منه تفسريه لإلفسادبعض الرواة ا

ـ  × مري املؤمننيأفيام إذا كان املراد من عيل هو ـ ويوجد احتامل آخر 
ّألنه ينقل عن اإلمام   ّهو أن يكون هذا املقطع قد أضافه مجيل بن دراج،و

بعد كالم اإلمام  × استشهد بقول أمري املؤمننيو ،مبارشة × الصادق
 .× الصادق
ّتوجيه هذه الرواية بعد أن ذكر األدلة  &ذا وقد حاول الشيخ األعظم ه

ّالدالة عىل حرمة التكسب باخلمر ـ  ًكليفا ووضعا ـ تّ ّواملراد به إما > :حيث قالً
ّأخذ اخلمر جمانا ثم ختليلها، أو أخذها وختليلها لصاحبها، ثم أخذ اخلـل  ّ ّ ً ًفـاء وّ

 .)٢(<عن الدراهم
ّ ألنه جيد أهنـا خمالفـة ؛َهنا حياول الشيخ األعظم محل الرواية عىل حمملنيو ّ

ًلإلمجاع نصا وفتوى، والذي  هر ّ أن كـال الـوجهني خمـالف لظـا:ّتصوره هـونّ
قـول تّ وكل ما خالف الظاهر يكون بحاجة إىل دليل وقرينة، فالرواية ،الرواية

ًيعطيني هبا مخرا«  ، وهـذه»هبـا«ّ، أي أهنا ذكرت كلمة <ًيعطيني مخرا>ومل تقل » ُ
ُ يعطيـه اخلمـر بتلـك الـدراهم؛ :ّعنـي أنـهتّ فإهنـا ؛ّالكلمة هلا داللتها اخلاصة

 .)٣(دراهميعود إىل تلك ال» ها«فضمري التأنيث 
                                                             

 .٣٠ ص١ج: &  اإلمام اخلمينيّللسيد ّاملحرمةاملكاسب ) ١(
 .٤٢ ص١ج:  للشيخ مرتىض األنصاري،ّاملكاسب املحرمة) ٢(
ّ؛ فإن ّأنه سوف يكون بحاجة إىل إذن جديد: ًأيضا عىل توجيه الشيخ األعظم ويرد) ٣(

ّإال أهنا ماتزال ّالعني وإن انقلبت خال ً  ، ويوجد احتامل عدم رضاه بذلك،ّألوللً ملكا ّ
ّألنه قد دفعها البن دراج عىل اعتبار عدم وجود منفعة فيها ، ولكنّها عندما صارت ّ

َّ وهنا لعله ال يريد دفع الد،ّ حمللةّيةئ أصبحت ذات منفعة عقالّخال ً  فمن أين ،ينّ
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عىل توجيهـات ـ يف مصباح الفقاهة ـ  & اخلوئي ّالسيدذا، وقد أشكل ه

ّشكل به عىل الوجه األول، وهو أخذ أ نذكر ما ،بإشكالني &الشيخ األعظم 
َّانا، بأن ذلك ال يوجـب سـقوط الـدّاخلمر جم ّ ّ مـع أن ظـاهر ،ين عـن الغـريمً

َّ هو أنه هبذا األخذ قد سقط الدلروايةا ّأما الوجـه > :جل، ولذا يقولين عن الرّ
ّاألول، فألن أخذها جم ّ ّانا ثم ختليلها ال ّ ين عن الغريم، وهي َّوجب سقوط الدُيً

 .)١(<د األخذّرصحية يف حصول الوفاء بمجر
                                                                                                                                               

ّن ّم إث إلذن اجلديد؟ايستفاد األخذ اجلديد أو املعاوضة اجلديدة مع عدم وجود 
 وهذه املقابلة خالف ما ،ّالرواية تدل عىل مقابلة اخلمر املرشوط باإلفساد بالدراهم

ًانا وهو يف قبال يشء ّأخذه جم فكيف يكون ،ًاناّجمىل األخذ ع &محله الشيخ األعظم 
ّرج الرواية عن حمل اإلشكال، ألهنا متضمنة لصحة ُخي فاإلفساد ال: ذنإ !؟آخر ّ ّ ّ

اخلمر هو يف قبال الدراهم بال ف ،ّ وإن قلنا إن األخذ مرشوط باإلفسادّحتى ،املعاوضة
ّما مسألة اإلفساد فذلك ألنه اأوهذا واضح؛ و ،إشكال ه أو ًشرتى شيئا ال منفعة فيّ

ُ ولذا دله اإلمام؛ًدفع ماال ليشء ال منفعة فيه بام هو هو ّخر يتحقق معه آ ٍىل يشءع × ّ
 .ٍّ خل لكي يتسنّى له االنتفاع بهه إىلُحتويل:  وهي،ّ حمللةٌمنفعة

: قال ابن أيب عمري>: نقل يف ذيل الرواية هذه العبارةّالغريب أن الشيخ األعظم يو
ًقاطعا النظر  &  وجيهاته عىل قول ابن أيب عمريت &ني ّ ثم يب،< ًّيعني اجعلها خال
ّفاإلمام مل يذكر اخلل يف الرواية أبدا وإنام قال، × عن مقالة اإلمام ً أفسدها، ويف : ّ

 !.ّوجيهات الشيخ األعظم وردت كلمة التخليل واخلل ثالث مراتت
ّ فالرواية هذه إذا صحت ومتت بتصحيح املعاوضة،ّعىل أية حالو ذا يعني ّ فإن ه،ّ

ّملتقدمة الدالا وتكون معارضة للروايات ، للخمرّماليةوجود  ة عىل حرمة املعاوضة ّ
استفدنا ذلك من . هو خالف الظاهر &ّعىل اخلمر، وأن ما ذكره الشيخ األعظم 

ُالسيد األستاذ   .)دام ظلّه(ّ
 .١٤٥ ص١ج: د اخلوئيّ للسي،مصباح الفقاهة) ١(

ه خالف ظاهر  كونهوفعىل الوجه الثاين  & يّا بخصوص إشكال السيد اخلوئّأمو
 عىل ،ين باخلمر نفسهاَّون استيفاء الدك ّإالَّإن املوجود فيها ليس >: الرواية، ولذا يقول
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َّ أن األخذ مع عدم املعاوضة يوجب سقوط الـد:قد أجيب عن ذلكو ُ ين ّ
 قبـال دينـه، حيـث خلمر، وهـذا القبـول يفاً نظرا لوجود القبول بأخذ ؛ًأيضا

ًفيعطيني هبا مخرا«قالت الرواية  ُ>. 
ّ فإن األخذ والقبول فعالن أحدمها حـيس،وهي إجابة ضعيفة واآلخـر  ،ّ

هـو صـاحب الـدراهم؛ احـد وو ٍ؛ وكال الفعلني صدرا من فاعلّ باطنيّنفيس
َ أخذ اخلمر والقبول هبا يف قبال ماذاّإن: وهنا نسأل ِ يف قبال درامهـه  فإن كان!؟ْ

 وإن كـان يف قبـال ،ّيث يدل ذلك عىل حصول املعاوضةح ؛فهذا هو املطلوب
ّيشء آخر فليدلنا عىل ذلك اليشء اآلخر الذي يعرس تعقله ّ. 

 ذكر إشـكالني يف حاشـيته عـىل  حيث،يروايناآلن لننتقل إىل حاشية األو
 .الرواية
 اجعلهـا :ّال يوجد فيه داللة عىل أن املراد هـو» أفسدها« :ّن قولهأ :ّألولا
ْ أسقطها عن :ّ، إذ لعل املراد هوّخالً  ِ ْ  ال يمكن االسـتفادة منهـا ّحتىالعتبار، اَ

 .بنحو من األنحاء
ّال يوجد حجية فيه، ألن الشيخ » ً ّخال اجعلها :قال عيل« :ّن قولهأ :لثاينا ّ ّ ُ

 مـع ،ّذه الكلمة ملحمد بـن أيب عمـريهّإن : قد سها قلمه فقال &األنصاري 
 .)١( بن حديدّالظاهر لعيلّأهنا حسب 

» ّخـالً بأن جيعلهـا « روايات عديدة تقول ّهو أننا نجد: ّا األول فجوابهّمأ
 .كر روايات معتربة هبذا اخلصوصذّوهذا هو معنى إفسادها، وقد تقدم 

يعطينـي هبـا :  فيه، فالرواية تقولّحجيةّهو أنه توجد : ّأما الثاين فجوابهو
                                                                                                                                               

ًأن املالك مل يعط اخلل وفاء عىل الدراهم ّ ُ ّ وإنام أعطى اخلمر لذلك فقط، إذن فيحتاج ،ّ
مصباح (. < رصحية يف خالفهاملالك، والروايةّخلل كذلك إىل إذن جديد من اأخذ 

 ).دام ظلّهمنه . (؛ وهو إشكال وجيه)١٤٧ ص١ج: د اخلوئيّ للسي،الفقاهة
 .٦ ص١ج: ّيرواين عىل املكاسب املحرمةحاشية املحقق األ) ١(
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 أال يوجـد ظهـور يف :ّ ثم؟ِ قبال درامههيفأخذ اخلمر ًمخرا؛ فهل هذا إهيام بأن ي

بـال ق فيكون ظاهر الرواية هو وجود معاوضة يف ؟جعل اخلمر يف قبال درامهه
 .ّخال ًّمر ال لإلسكار وإنام جلعله اخل

ّالواقع أن هذه اإلجابة تدعونا للتأمل بام صدر عـنو ّ فإنـه إذا |ّ النبـي ّ
 نبـأ | األكـرمّ النبـي ، فلـامذا أمـرً ّخـالأمكن االستفادة من اخلمر بجعله 

 !ّتصب أواين اخلمر؟
 فقعـد |  خرج رسـول اهللا،فلام نزل حتريمها ...> :يث تقول الروايةح

ّانوا ينبذون فيها فأكفأها كلهـاكتهم التي ّيف املسجد ثم دعا بآني هـذي  : وقـال،ُ
ّ ها  ر  .)١(<... ذلك اليوم الفضيخأكثر يشء أكفئ فكان .ّ فحرمها اهللا،ُ

 :وقد أجيب عن ذلك بجوابني 
ًنه مل يكن ذلك متعارفا يف زمـان الرسـولأ :ّألولا ّ أو أهنـم يعرفـون | ّ

ًلك ولكنّه ال يعترب منفعة معتداذ ّ  . هباُ
َن هذا اإلكفاء إنام صدأ :لثاينا ّ  ، أعظـمٍر يف صدر اإلسالم ألجل مصلحةّ
ّك الزمان، فـإن أكثـر ًان موجودا يف ذلك قطع دابر الفساد وأصله الذي :وهي

ُأن يقطـع العـذر عـىل شـاريب  |ّ النبـي كانوا يرشبون اخلمر، فأرادالعرب 
، فأراد غلق هـذا ّخالً نحن نحتفظ به لكي نصنع منه : ُخلمر، لكي ال يقال لها

 .ألوايناالباب وقطع العذر عنهم بإكفاء مجيع 
ّ حممد لشهيد اّالسيدوكذلك  &  اخلمينيّالسيدقد أشار إىل هذه النكتة و

فمنها ما هو صادر ، | األكرمّ النبي ّيث فصلوا يف أفعالح & باقر الصدر
الواليـة، إذ ال خـالف يف وًبنحو الترشيع ومنها ما كان صادرا بنحـو اإلمامـة 

ً نبيا وإماما|ّ النبي كون ً ّ)٢(. 
                                                             

 .٥ ح٢٨٠ ص٢٥ج:  بن احلسن احلر العاميلّحممد للشيخ ،سائل الشيعةو )١(
 . ٤٦٨ص: ر الصدر باقّحممد الشهيد ّللسيد ،اقتصادنا: انظر) ٢(
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ال شبهة يف عدم تعارفه ـ التخليـل ـ > :& اخلميني ّالسيديف ذلك يقول و

ّلعل األمـر بإراقتهـا كـان مـن األحكـام و من املنافع املطلوبة هلا، وعدم كونه
الفساد، وقطع عذر الشاربني للخمـر، حيـث يمكـن هلـم ّ مادة السياسية لقلع

 .)١(<اذها للتخمريّالعتذار باختا
ّنه مل يتم عندنا دليل عىل اإلطالق، أيأ: ّتحصل إىل هناف  كـون اخلمـر ال :ّ
 . لهّمالية

 املـانع ّ فـإن،لثاين، وهـو وجـود املـانع أو عدمـها املقام ّوأما عىل مستوى
 ّالـسيدُ خذها وأفسدها؛ ولـذا نجـد :ّبن دراج التي قالتموجود وهو رواية ا

 اختصاص بعديّأنه ال : ال خيفى عليك: تبرصة> :يقول يف مصباحه &اخلوئي 
ّلرشب واالسكار، وأما لو كـان الغـرض منـه االروايات بام كان املطلوب منه 

ً، آخر ومل يكن معدا لإليشء ّ عـىل مراتـب أُسكار عند العرف، ولـو كـان مـن ُ
 ، فـال حيـرم بيعـه؛ّيـةألغراض العقالئ واّيةألجل املصالح النوع... ُملسكراتا

ًالنرصاف أدلة حرمة بيع اخلمر عنه وضـعا  ّتكليفـا، كانـرصاف أدلـة عـدم وّ ً
 .)٢(<ؤكل حلمه عن اإلنسانجواز الصالة فيام ال ي

 . اخلمرّماليةّام الكالم فيام يتعلق بمسألة ذا مته
  تتمة

ًتتمة نقف عندها قليال، وهي ّ أننا لو فرضنا أن اخلمر ال مالية له كـام هـو :ّ ّ ّ
ّمكن املعاوضة عليه، لو قبلنا بكل ذلك فهل يوجد طريق يعليه املشهور، وال 

 ؟آخر يمكن بذل املال بإزائه ال بإزاء اخلمر
ّحلق هو أنه يوجد طرا ّ والذي يصح بـذل ،ّيق آخر وهو حق االختصاصّ

ملال يكون يف قبال رفع اليد عن ذلـك اّأن بذل : املال بإزائه ال بإزاء اخلمر، أي
                                                             

 .٢٨ ص١ج:  اإلمام اخلمينيّللسيد ،ّاملكاسب املحرمة) ١(
 .١٤٧ ـ ١٤٦ ص١ج:  اخلوئيّللسيد ،مصباح الفقاهة) ٢(
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 .)١(ّاحلق أو االختصاص

ذا متام الكالم يف أبحاث اخلمر وملحقاتـه مـن املـسكرات املائعـة دون ه
 .اجلامدة

  ّإ ال القول   ا ق وا لك
نا قد مررنا بموضوع ّ وحيث إن املسكرات اجلامدة ـ الدخول يف بحثقبل

ّلوقوف عند املراد من احلق، وعند الفروق القائمـة ا ارتأينا ّحق االختصاص ـ
ّبينه وبني امللك، وبيان اآلثار املرتتبة عىل كل واحد منهام ّ. 

ّ البد لنا أن نستعرض عدة ،وألجل بيان ذلك  :ُات ذكرت يف املقامّنظريّ
ًعمومـا، حيـث  )١(هي التي اعتمدت يف الفقه الوضـعيو :وىلة األّنظريلا

                                                             
ءل نا نبقى نتساّ أنّإال )رحم اهللا املاضني منهم وحفظ الباقني(هذا هو املشهور عند علامئنا األعالم ) ١(

ّعن املنفعة العقالئية املعتد ّوفرها انتقال حق االختصاص مُيي ينبغي أن  والت، هباّ ن يد ّ
 املأخوذ منه إىل يد اآلخذ؟

 ؟ُ فيام بذل بإزائهّية حتقيق منفعة واقعيستدعيليس بذل املال أ
ّ إذا قلنا إن ذلك حيقق له امللكّإال ّ بناء عىل كون امللك من مصاديق احلق ّيةّ راجع (ً

؛ والفقه اإلسالمي يف ثوبه ٣٠ ص١ج:  للسمهوري،مصادر احلق يف الفقه اإلسالمي
ّ أو ما ذكره السيد اليزدي يف حاشيته عىل )٢٧٦ ص١ج: ديد، ملصطفى الزرقةاجل

ّن أن حقيقة امللك واحلق واحدةماملكاسب  حاشية ( ولكنّها خمتلفة من حيث املرتبة ّ
وهو خمتار املريزا النائيني  )ّية؛ الطبعة احلجر٢ ص٢ج: ّالسيد اليزدي عىل املكاسب

إذا كان األمر و؛ )٤١ ص١ج: الطالب، تقريرات الشيخ موسى اخلونساريمنية (
ّالسيام ونحن نعلم أن ! ؟ّية ما معنى امللكّإال وّمالية،ّأن اخلمر له :  فهذا يعني،كذلك َّ
 .الخ ... بيع وهبة وّاالنتقال بالنواقل الرشعية منوً أو امللك يكون قابال للنقل ّيةامللك

ّإن بذل املال لرفع اليد عن اخلمر ألجل حتويله إىل خل، ولكن هذا  :ّ ربام يقال،عمن ّ ّ
 وهذا ،ِملال يف قبال اخلمر ألجل ختليلهاّن بذل ضمن شبهة ـ إن مل يكن هو كذلك ـ أيت

 .)دام ظلّهمنه (استفدنا ذلك . حسب الفرض ممنوع
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ّحلـق، فهـم يقـسمون احلـق إىل شخـيصاّذكروا بأن امللك هو أحد مـصاديق  ّ ّّ ُ 

ّ، ثم جيعلون امللـك مـن احلقـوق العينيـّوعيني ة، وقـد أشـار إىل هـذا املعنـى ّ
 .)٣(ًوأيضا مصطفى الزرقاء، )٢(لسنهوريا

يف حاشــيته عــىل  &  اليــزديّالــسيدا هــي مــا أفادهــو :ة الثانيــةّنظريــلا
ّاملكاسب حيث يرى أن حقيقة احلق  امللك واحدة، ولكنّها خمتلفة من حيـث وّ

لـك ذوقد تبنّى املريزا النـائيني ، )٤(ّاملرتبة فاحلق يمثـّل مرتبة ضعيفة من امللك
 سـلطنة ضـعيفة عـىل املـال :وبتعبري آخر> :ًأيضا يف منية الطالب، حيث يقول

ىل املنفعة أقوى منها، واألقوى منهام السلطنة عىل العني، فاجلـامع والسلطنة ع
ّبني امللك واحلق هو اإلضافة احلاصلة من جعل املالك احلقيقي لذي اإلضافة 

ُجعل له وكونه ذا سلطنة ، وكون زمام أمر اليشء بيد من ّيةّاملعرب عنها بالواجد
 .)٥(<...وقدرة
يف هنـج الفقاهـة،  &  حمسن احلكيمّسيدالهي ما أفادها و :ة الثالثةّنظريلا

ّالفرق بني احلق وامللك، حيـث يـرى أنـه ال بًحيث أفرد هلا عنوانا هناك أسامه  ّ
ــافة، أي ــك يف اإلض ــق واملل ــني احل ــرق ب ــعف:ّف ــدة وال ض ــد ش  ،ّ ال توج

ّاالختالف إنام يكمن يف مورد اإلضافة ال يف نفس اإلضافة، واختالف املورد و
ًالترصف به كثريا ّيعني أنه قد جيوز   .قد ال جيوزوّ

ّ بـني املالـك وكـل واحـد مـن ّية واململوكّيةّإن إضافة املالك> :ولذا يقول
ًاحد، فكام أن زيدا مالـك للفـرس والـدرهم واملذكورات يف اجلميع عىل نحو  ّ

                                                                                                                                               
 .الفقه الوضعي هو جمموعة قوانني وأحكام قد وضعها اإلنسان) ١(
 .٣٠ ص١ج:  عبد الرزاق أمحد السنهوري،ّدر احلق يف الفقه اإلسالميمصا) ٢(
 .٢٧٦ ص١ج:  مصطفى الزرقاء،الفقه اإلسالمي يف ثوبه اجلديد) ٣(
 .ّية؛ الطبعة احلجر٢ ص٢ج: ّاملحرمةّحاشية السيد اليزدي عىل املكاسب ) ٤(
 .٤١ ص١ج:  للشيخ موسى اخلوانساري،منية الطالب) ٥(
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شرتى اّين الذي يف ذمة من َّ للدّية كذلك هو مالك بنحو تلك امللك،اخلارجيني

ًمة من باعه سلفا، وملنافعه إذا كان أجريا، وملنافع األعيان ّمنه نسية أو يف ذ ً التي ّ
ىل غري ذلك من األمثلـة، وال إ... ً مثالً إذا كان مغبوناولفسخ العقداستأجرها 

ًتفاوت بني أفراد هذه اإلضافة يف املوارد املـذكورة قـوة وضـعفا، بـل هـي يف  ّ
 .)١(<حو واحد ومرتبة واحدةناجلميع عىل 

ًن كان بعضها خيتص اصطالحا باسم وإ> :يف مسألة الفرق بينهامّثم يقول  ّ
 بحسب ّإال ّيةّ واحلقّية فليس االختالف بني امللك،ّيةاآلخر باسم امللكو، ّيةّاحلق

 .)٢(<...املورد ال غري
يف حاشـيته عـىل  & ّهي ما أفادها املحقق األصـفهاينو :ة الرابعةّنظريلا

 :ً ومل أقف عىل موافق رصحيـاّنظري  يفّرتجحيوالذي > :املكاسب حيث يقول
ّأن احلق يف كل مورد اعتبار  ّ لواليـة اّ له أثر خمصوص، ففي مثـل حـق ّخاص،ّ

ّ اعتبــار واليــة األب واجلــد ّإاللــيس االعتبــار املجعــول ... ّوحــق الوصــاية
 واعتبـار كـون ،ّ الترصف عن املويصيفً واعتبار كون الشخص نائبا ،واحلاكم

ّفإضافة احلق إىل هذه االعتبارات بيانية. ..ًياّالشخص متول ّ...«)٣(. 
ّذا خالصة ما ذكره القوم يف املقام، وهنا البد لنا أن نلتفـت إىل الفـروق ه

ّ بني احلق وامللك، فإننا نجد ّيةاألساس ّ التي بـني أيـدينا أهنـا ّدلةمن خالل األوّ
ّمتيز بينهام من خالل اآلثار، أما فيام يتعلق بنفس حقيقة ا ّ ّمللك وحقيقـة احلـق، ّ

ّإهنا بحوث مرتبطة بفلسفة الفقه وهي خارجة عام نحن فيهف ّ)٤(. 
                                                             

 .٧ص:  حمسن احلكيمّللسيد ،هنج الفقاهة) ١(
 .املصدر السابق) ٢(
؛ ٥ ص١ج: ً؛ الطبعة احلديثة؛ وأيضا٤٤ ص١ج: حاشية األصفهاين عىل املكاسب) ٣(

 .ّيةالطبعة احلجر
ّ فلسفة الفقه ـ وفقا ملا استفدناه من حمارضات قي)٤( ِ مة لشيخنا األستاذ الدكتور أمحد ً
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ّإن الفروق املهم  :ة بينهام يمكن تلخيصها بام ييلّ

ّن الترصف يف امللك مطلق، أما احلق فإنه ال يثبت له سوى أ: ّاألولالفرق  ّ ّ ّ ّ
 . أو اإلسقاط مع البدل،اإلسقاط بال بدل

ل واالنتقـال ّ، وإنـام تقبـل النقـ ال تقبل اإلسـقاطّيةمللكّن اأ: لثايناالفرق 
ّحلق فإنه يقبل اإلسقاطاّ، كالبيع واهلبة وما شابه، أما ّيةبالنواقل الرشع ّ. 

ّ إن امللك :ّ مع أنكم تقولون، امللك ال يقبل اإلسقاطّنإ: ّرب قائل يقولو
 .يقبل اإلعراض

 : الفقهاء فيه قوالن عندّيةّن اإلعراض عن امللكإ: جوابهو
ّ ويـصبح مباحـا لكـل ّيـةّهو أنه عند اإلعراض تسقط امللك: ّاألولالقول  ً

 .&  حمسن احلكيمّالسيدأحد، وهذا هو رأي 
ّ اإلعراض ال تسقط امللكيـة، وإذا اسـتفاد منهـا شـخص ّنأ: لثايناالقول 

 . والثاينّاألولأي الشهيدين رّآخر فإنه يستفيد منها بنحو العارية، كام هو 
 سوف يبقى فرق بـني اإلسـقاط ،ّاألول عىل القول ّحتىّ كان، فإنه كيفو

ّ حـق الـشفعة ٍلساقط، كام لو كـان ألحـداواإلعراض، ففي اإلسقاط ال يعود 
ّفأسقطه، أو له حق القصاص فأسقطه، فإنه ال حيق له الرجوع، وهذا بخالف  ّّ ْ

 . جاز له الرجوع، فمن أعرض عن ملكه.إلعراضا
ِ أن املال إذا أعرض عنه صاحبه ومل يستول عليـه :ده مفاٌهنا يوجد بحثو ّ

                                                                                                                                               
ّمبل  ّيةل األخري من السنوات التحضري والتي أخذناها عنه مبارشة يف الفص،غيُ

، وصفية كانت أم ّيةالت الفلسفّهي جمموعة من التأم(: للدكتوراه يف التفسري ـ
ّ من خارج الفقه متوجهة إىل أصل علم الفقه وكيانه ومبادئه ومتوجّ، تتمّيةمعيار هة ِّ

 وهذا ؛)اته، من دون أن تنتهي إىل إنكارهّته ومسائله ونظريّكذلك إىل حدوده ومنهجي
ّ وإنام صاغه من خالل متابعاته ،مل يعثر عليه يف مكان آخر: ّالتعريف عىل حد تعبريه

 .ّية والتحقيقّيةالعلم
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ٍّاآلخرين سوف يكونون عىل حد سواء يف وّاآلخرون فإنه ـ أي صاحب املال ـ 

ي أّجواز االستيالء عليه، أما إذا استوىل عليه اآلخرون فهـل عنـد رجوعـه ـ 
 ل ـ جيوز له األخذ منهم؟ّصاحب املال األو

بـاإلعراض تـسقط :  قلنـا الـسابقني، فـإناهنينا تظهر الثمرة بني االجته
ًذا استولوا عليـه، أمـا بنـاء عـىل عـدم إًلكا لآلخرين ّ، فإن املال يصري مّيةامللك ّ

ّ فإنه حيق له الرجوعّيةسقوط امللك ّ. 
ّ ألهنـا نـسبة بـني ؛ واحـدٍ يمكن أن تقوم بطرفّية امللكّأن: لثالثاالفرق 

ّاملالك واململوك، أما احلق فإنه ال يمك ّ  .قوم بطرف واحدين أن ّ
ّ أن امللك يتعلـق باألعيـان تـارة:ًوأخريا: الفرق الرابع  وباألفعـال تـارة ،ّ

ّ بخالف احلق فإنه يتعلق باألفعال فقط ؛أخرى ّ ّ)١(. 
 

                                                             
ّتعرض السيد اخلوئي ) ١( ّن إ: وعىل اجلملة«:  هلذا الفرق يف مصباحه حيث يقول&َّ

ّأن األولني : ّارق بني احلق واحلكم وبني امللكالف ل، بخالف  باألفعاّإالّ يتعلقان الّ
ّامللك فإنه يتعل :  اخلوئيّللسيد ،مصباح الفقاهة. <ق باألعيان تارة وباألفعال أخرىّ

 .٥٢ ص٢ج



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ّ 
 
 





 

 
 

)١( 
ّهي ما يطلق عليها يف زماننا احلارض باملخدراتو  .، كاحلشيشة ونحوهاُ
 :ُهنا تذكر ـ عادة ـ يف هذا البحث مسائل ثالث، وهيو
ُـ مسألة الطهارة والنجاسـة فيهـا، وهـي مـا تبحـث ـ عـادة ـ يف بـاب  ١

 .الطهارة
ُـ مسألة جواز االنتفـاع هبـا أو عـدم ذلـك، وهـي مـا تبحـث يف بـاب  ٢

 .األطمعة واألرشبة
ّ وهذه املسألة هي حمل الكالم ّـ مسألة جواز التكسب هبا أو عدم ذلك، ٣

 .حوث سابقةبفيام نحن فيه، كام عرفت ذلك يف 
 .ً نقف ـ قليال ـ عند املسألة األوىل والثانية،ذا، وبغية تتميم الفائدةه

                                                             
ّينبغي االلتفات إىل أن أصل مسألة جواز التكسب باملسكرات ) ١( ُجلامدة تدرج عادة يف اّ

عني ّملناسبة اقتضاها البحث األول ـ أ ؛ّذيل مسألة التكسب باملسكرات املائعة
 وهي اجلامع املشرتك بينهام وبني ّية املسكرّيةوجود خصوصلًكرات املائعة ـ نظرا املس

ّاملسكرات اجلامدة، خاصة ونحن قد نقلنا مسألة االت طهارة مجيع بفاق عىل القول ّ
ّإنام ذكرنا هذه النكتة لدفع دخل مقدرواملسكرات اجلامدة؛  ّْ ّأن القول بطهارة :  وهو،َ

 الذي نبحث فيه ّلعاماروج املسألة عن أصل ذلك املوضوع املسكرات اجلامدة يعني خ
ّ والتي متثل النوع األو،األعيان النجسة:  وهو، يف هذه املواردًعادة ل من أنواع ّ

ًا سوف تكون خارجة ختصصا عن ّ فإهنًإذا كانت املسكرات اجلامدة طاهرةفاملكاسب؛  ّ
ن أنواع املكاسب وع آخر منأصل موضوع البحث، فينبغي إدراج املسألة ضمن 

ّ جواب ذلك مما تقدمَذكر فيها قيد النجاسة، هذا وقد عرفتُاألخرى التي مل ي ّ. 
ّمل يتعرض إىل هذه املسألة ال يف ذيل املسكرات  & َّأن الشيخ األعظم:  بالذكرٌجدير
 ).دام ظلّهمنه ( .ّاملحرمة وال يف بحث آخر من املكاسب ،املائعة
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ًإنــه مل يقــع الكــالم كثــريا يف احلكــم بطهــارة مجيــع ف: ّمــا املــسالة األوىلأ ّ

ّإنـام وقـع الكـالم يف ائعـة بـالعرض، وم وإن صارت ّحتىاملسكرات اجلامدة 
ّنجاسة املسكرات املائعة باألصل، بل أن البعض مل يثبت عنده نجاسة مجلة من 

 .)١(ً فضال عن اجلامدة،ملسكرات املائعةا
ّإن جواز االنتفـاع وعدمـه إنـام يتوقـف عـىل نتيجـة ف: ّأما املسألة الثانيةو ّّ

 البحـث عندئـذ يف ّوهنا طاهرة فإنـه يـأيتكالبحث يف املسألة األوىل، فإن ثبت 
ّجواز االنتفاع وعدمه، وأما إذا ثبت كوهنا نجسة فإنه ال كالم يف عـدم جـواز  ّ

ًالنتفاع هبا أكال ورشبا حرصاا ً  .)٢(ّية ولو كانت فرض،ُ دون املنافع األخرى،ً
ًهذا يعني أن الطهارة وإن كانت رشطا أساسيا يف جواز االنتفاع هبـا و ً  ّإالّ

ّجلواز؛ نظرا لوجود خاصية اإلاحتقيق ّأهنا وحدها ال تكفي يف  ّ  .سكارً
ّهي التكسب باملسكرات اجلامدة، فقد عرفت ـ وفق و: ّأما املسألة الثالثةو

                                                             
:  اخلوئيّللسيد؛ ومنهاج الصاحلني ٤٥ص:  اخلمينيّيدللس ،راجع زبدة األحكام) ١(

 . مسألة العصري العنبي١٠٩ ص١ج
ّأنه ال يوجد دليل عىل انحصار االنتفاع باملسكرات اجلامدة باألكل : ال خيفى) ٢(

واء بقيت املسكرات عىل سوالرشب العرفيني، فلو افرتضنا وجود منافع أخرى، 
ً ـ مثال ّيةستعملت كمرهم لبعض األمراض اجللدجامديتها أو صارت مائعة ـ كام لو ا

 أو املوضعي، ومع عدم االنحصار هبا لكي ال يستند ّلتخدير العاماأو يف عمليات 
عرتض القول ياجلواز إىل قاعدة االضطرار، ففي مثل هذه الصورة ال يوجد مانع 

 .ً ولو كانت نجسة فضال عن كوهنا طاهرةّحتىبجواز االنتفاع هبا، 
ّن باب األطعمة واألرشبة ال يتكفل بإيضاح ذلك أو اإلجابة عام إام يقال ّعم، ربن ّ ّ

ّالرشب العرفيني، مما يستدعي أن و النحصار املورد باألكل ؛يمكن أن يرد يف ذلك
 .يكون البحث يف املنافع املفرتضة يف باب آخر

ّهو أن االنحصار وعدمه ال يعنينا بيشء، فالذي هنتم به هو أ: جواب ذلكو صل ّ
 ).دام ظلّهمنه . (، وهي جواز االنتفاع وعدمهاملسألة
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ّنه مل يثبت لدينا كون النجاسة مانعة من جـواز أّما تقدم يف األبحاث السابقة ـ 

ًالتكسب، ال قرآنيا وال روائيا وال من كلامت األعالم ً ّ)١(. 
 علينا الرجوع إىل املـسألة الثانيـة املرتبطـة ببـاب األطعمـة ّبذلك يتعنيو

ُو رشبه فهـل يفـيض ذلـك إىل عـدم أّواألرشبة، لنرى أن اليشء إذا حرم أكله 
 ؟ّجواز التكسب به

 & وهو ما يمكن اسـتفادته مـن كلـامت الـشيخ األعظـم :ّاألوللقول ا
ّإمجاعـا، نـصّ والفقـاع سكر مائع،م ّاخلمر وكلبّحيرم التكسب > :حيث يقول ًا ً

 .)٢(<وفتوى
دم عـَّ اختصاص احلرمة باملسكرات املائعة، ممـا يعنـي :وظاهر عبارته هو

 .ّوجود دليل عىل حرمة التكسب باملسكرات اجلامدة
ّدم اختصاص حرمة التكسب باملائعة منهـا، وإنـام تـشمل ع: لقول الثاينا ّ

 .ًجلامدة أيضاابّكل مسكر، ولذا حيرم التكسب 
حيث يقول يف ذيل عبارة الشيخ  & ا املعنى الشيخ االيرواينقد أفاد هذو

ُن املـسكرات ّألجل أن الـنجس مـ ؛املائعبالتخصيص > :ّاملتقدمة & األعظم
 .)٣(<...ًهو ما كان مائعا

لنجاســة مانعــة مــن اّيــرى أن  & ّإن الــشيخ األعظــم :توضــيح ذلــك
                                                             

ّ ينبغي الفراغ من الصغرى يف حمل ،، وبغية االستفادة من ذلكًوهذا صحيح كربويا) ١(
 مسألة طهارة مجيع املسكرات يفّأنه مل يقع كالم : منا، واملفروض هو أننّا ذكرناكال

ّى التي حققها السيد األستاذ ّاجلامدة، وعليه فإنه ال يبقى جمال لتطبيق للكرب . )دام ظلّه(ّ
ّ فإنه يأيت الكالم يف تلك الكربى؛ عىل ،ملسكرات اجلامدةاّ لو تنزلنا وقلنا بنجاسة ،نعم

دان عن البحث يف أصل مسألة يَّأن حتقيق الكربى وطهارة املسكرات اجلامدة ال حي
ُ وقد نبه لذلك السيد األستاذ ،املسكرات اجلامدة ّ  . يف مطلع هذا البحث)هدام ظلّ(َّ

 .٤٢ ص١ج:  للشيخ األنصاري،مةّاملكاسب املحر) ٢(
 .٦ ص١ج: حاشية االيرواين عىل املكاسب) ٣(
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 القـول بجـواز ّالتكسب، وارتفاع هذا املانع من املـسكرات اجلامـدة ال يعنـي

ّالتكسب هبا، فإن الشيخ  ّإنام قيد املسكر باملـائع ألن الـنجس مـن  & ألعظماّ ُ ّ ّ
ّاملسكرات هو خصوص املائع منها، أما حرمـة التكـسب أو البيـع  ّ ري ّإهنـا غـفُ

ال اختصاص حرمة البيـع ...> :ّخمتصة باملائع، ولذا يقول األيرواين يف حاشيته
ّبه، فإن احلرمة عامة لعموم  ّرمة االنتفاع باملـسكر، لكنّـك عرفـت أن منـاط ُحّ

يعها بمنـاط بّ فكل املسكرات حيرم ،ًاملنع يف النجس أيضا هو حرمة االنتفاع به
 .)١(<واحد
 ـ يـراوينسكرات املائعة ـ وفق ما يراه األّذن املناط يف حرمة التكسب باملإ

ّة أيضا، فإهنا حترم ّذا املناط متوفر يف اجلامدهّن هو حرمة االنتفاع هبا، وحيث إ ّ ً
 .بنفس املناط والنكتة

ّوينبغي االلتفات إىل أنه ال يوجد كـالم يف حرمـة التكـسب  املـسكرات بّ
ّملنافع املنظورة فيها حمرمة، وإنام الكالم فيام إذا توفرت لدينا ااجلامدة إذا كانت  ّ ّ
ُمنافع حمللة وعقالئ  .ً أيضاّيةّ

ّني بحرمـة التكـسب باملـسكرات  القـائلّأدلـةاآلن ينبغي الوقوف عنـد و
 .األصل هو القول باجلوازف ّوإالّاجلامدة، فإن ثبت مدعاهم كان هبا، 

 
، سوف نقف ّأدلةّكر القائلون بحرمة التكسب باملسكرات اجلامدة أربعة ذ

 .عندها بالتفصيل
ّيني، حيث اسـتفيد مـن كلامهتـم أن الستدالل بقول اللغوا: ّاألوللدليل ا
ّوز التكسب به فإن املسكر اجلامد ال جيّن اخلمر ال  مسكر هو مخر، وحيث إّكل ّ

ًجيوز التكسب به أيضا ّ لصدق عنوان اخلمر عليه، فإن كـل مـا خـامر العقـل ؛ّ
                                                             

 .املصدر السابق) ١(
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 .)١(رمخفهو 

ّما كرباه وهو حجية قول مكن املناقشة يف كرباه وصغراه، فأهذا الدليل يو ّ
ــول بعــدم الل ــشهور هــو الق ــإن امل ــورث القطــع أو حّغــوي ف ــا مل ي ــه م ُجيت ّ

ًأما صغراه فهو باطل أيضا؛و؛ )٢(االطمئنان  لعدم صـدق اخلمـر عـىل املـسكر ّ
 .اجلامد

 .ًسكر مخرام ّ مسكر مائع هو مخر، وليس كلّ كل،نعم
ّعليه فإنه عىل فرض القبول بالكربى فإن الصغرى غري متوفرة يف املقامو ّ  ؛ّ
 ّ ال عىل كـل،ّنوان اخلمر عىل كل مسكر مائعع منظور اللغويني هو إطالق ّألن

 .)٣(ًمسكر مطلقا
                                                             

 .١٨٢ للفيومي ص،املصباح املنري) ١(
 ّحجيةّأنه ال يوجد ما يقدح بحكم العقل ب: ـيف أصول الفقه ـ ر ّيرى الشيخ املظف) ٢(

 .١٢٨ ص٢ج: رّملظفا للشيخ ،ُأصول الفقه: انظر. ّرث للظنقول اللغوي املو
ّ موافقا يف مضمونه لكلامت السيد اخلوئي)دام ظلّه(قد جاء ما أفاده ) ٣( يف مصباح  & ً

ًعتبار قول اللغوي خصوصا يف مثل اّال نسلم >:  حيث يقول١٤٥ ص١ج: الفقاهة
، وهو الصحيح، ولكن <...ّم صحة صدق اخلمر عىل اجلامداملقام، من جهة العلم بعد

؛ فمنهم من ّأن كلامت اللغويني قد جاءت خمتلفة يف املقام:  وهو،ىل يشءعمع التنبيه 
ما أسكر من : ، أيّامع أو ّما أسكر من عصري العنب خاص>: ّيرى أن اخلمر هو

ّعصري كل يشء، والعموم أصح ، وظاهر هذه ١٨٧ ص٣ج:  للزبيدي، تاج العروس<ّ
ّرا، ومنهم من يرى أن اخلمر هومخسكر اجلامد ليس ّالعبارة هو أن امل ّاسم لكل >: ً

؛ وظاهر هذه العبارة هو ١٨٢ص:  للفيومي، املصباح املنري<مسكر خامر العقل
ّيرى أن اخلمر ا الراغب يف مفرداته فهو ّجلامد حتت عنوان اخلمر، وأمادخول املسكر 

ّإنام سميت كذلك ّلناس اسم لكل اند بعض ّلكوهنا خامرة ملقر العقل، وهو ع>: ّ
:  مفردات ألفاظ القرآن<ّضهم اسم للمتخذ من العنب والتمرمسكر، وعند بع

 .؛ وهذه العبارة األخرية ختترص لنا اضطراب كلامهتم١٥٩ص
ّأن اللغويني مل جتتمع كلامهتم عىل أن املراد باخلمر : قوله يف املقام هونالذي نريد أن و ّ
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يف ضمن جمموعـة مـن  و| ما روي عن الرسول األعظم: لدليل الثاينا

 املـسكر يـدخل ّيـة؛ وهنـا بلحـاظ عموم)١(<رامح  سكر ّ > :الروايات قوله
رمـة ُحون املفـاد هـو ّدخل التكـسب، فيكـ، وبإطالق احلرام يـاملسكر اجلامد

 .ب باملسكرات اجلامدةّالتكس
 املـسكر للامئـع ّية شـمول: مهـا،ّداللة الرواية تتوقف عىل وجود عنايتنيف

اب األطعمة واألرشبة واحلرمة يف باب ب احلرمة للحرمة يف ّيةواجلامد، وشمول
 .ّالتكسب

 × اهللا ابتدأين أبو عبـد> :ّ صحيحة الفضيل بن يسار أنه قالقد جاء يفو
ُ   سكر حرام | سول اهللارقال : ًوما من غري أن أسأله فقالي : قلـت: ال، قّ

 .)٢(<نعم، ا رعة منه حرام:  فقال؟ّأصلحك اهللا كله حرام
 × ، فهـل كـان اإلمـام»ّكله«ّهنا البد أن نعرف ما هو املراد من كلمة و

صدد ن بـكـا × ّ أنـه أم؟ًاجلامد معـاوبصدد احلديث عن أنواع املسكر املائع 
 ّبصدد بيان الكمية؟ × ّ ال هذا وال ذاك، وإنام كان؟ أمبيان املسكر املائع فقط

ّ فام تقدم من ذكر العنايتني فإهن:ذنإ ّام البد من وجودمها لتصحيح العمـل ّ
ّراه هو عدم وجود هاتني العنايتني أو أهنام نوالذي ، | ّبمؤدى قول الرسول

                                                                                                                                               
ّلقول برضس قاطع أن مرادهم هو ذلك، كام امكن هو خصوص املسكر املائع، وال ي
ّن الصغرى ّراد من اخلمر هو كل مسكر، وحيث إّأهنم مل جتتمع كلمتهم عىل كون امل

ّ اخلمر هو كل مسكر، وهذا القول غري متفّأخوذة من القول بأنم  فالصغرى ،ق عليهّ
 .تكون باطلة

ّأما الكربى ـ وهي بحث أصويلو ّ فإن قول اللغويني هنا ؛املقامّ ـ فهي غري متوفرة يف ّ
ّال يورث أكثر من الظن  .ً بناء عىل قول املشهور،ّيس بحجةل غري املعترب، وهو ُ

 .٤٠٩ ـ ٤٠٧ ص٦ج:  للشيخ الكليني،الفروع من الكايف) ١(
 .٩ ح٤٠٩ ص٦ج:  املصدر نفسه)٢(
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ّغري تامتني، ففيام يتعلق بالعناية األ  ًةجلامد ال لغاّوىل فإن املسكر ال يصدق عىل ّ

 .ًوال عرفا
ً أن يقال إن هذه الروايات فيهـا إطـالق يـشمل اجلامـد أيـضا، ّإالّللهم ا ّ

 .والذي نراه هو عدم وجود مثل هذا اإلطالق يف املقام
َّما فيام يتعلق بالعناية الثانية فإنـه ال يوجـد دليـل عليهـا أيـضا، بـل إن أو ً ّ ّ ّ

ّملنـافع املتعارفـة واملتمثلـة بالـرشب ا النظر إىل املسكرات من جهـة الثابت هو
 .واإلسكار فقط

ًعىل فرض صدق املسكر عىل اجلامد أيضاف ّ فإن الرواية تبقى منحرصة يف ،ُ
ملنافع املتعارفة آنـذاك بالـرشب، وبـذلك ا النحصار ؛باب األطعمة واألرشبة

ألصـل دون أن يعارضـه ّسوف يبقى جواز التكسب باملسكرات اجلامدة هو ا
 .ءيش

 : حيث يرد ما ييل،َّ أن مقتىض اإلنصاف هو القول بغري ذلكّإال
ال ّ مما ّ فإن هذا،ّيام يتعلق بصدق عنوان املسكر عىل اجلامدف: ّاألولاإليراد 

 . فيهّشك
دق عنوان اخلمر عىل املـسكرات اجلامـدة، صنعم، يوجد كالم يف مسألة 

ّ ذلك وقد تقدم تفصيل ذلك؛ مع أننا يوجد حيث اختلفت كلامت اللغويني يف
 .ً هذا املورد أيضايفلنا كالم 

ًإذا مل يكـن عنـوان املـسكر صـادقا عـىل : وكيف كان، فالذي نريـد قولـه
ّاملسكرات اجلامدة فلامذا سميت  ان يف  وملاذا جاء هذا العنـو!؟املسكرات إذنبُ

 ؟ّت فامذا نسميها إذن وإذا مل تكن هي من املسكرا؟ّيةالكثري من كتبنا الفقه
ُهل كانت املسكرات اجلامدة متعارفـة وموجـودة يف : ًلنا أن نسأل أيضاو

ّنذاك فالبد أن تكون حارضة يف ذهن آ فإن كانت متعارفة ؟× زمان املعصوم
 . لزم أن يستثنى ذلكّإال و،)  سكر حرامّ (وهو يقول  × املعصوم
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ه يـأيت الكـالم يف مـسألة ّعم، لو مل تكن متعارفة أو موجـودة آنـذاك فإنـن

ّهنـا كانـت لظاهر أاصدق عنوان املسكر عليها أو عدم صدقه، ولكن بحسب 
:  قـال؛ذينـةُأّموجودة آنذاك، وربام يمكن استفادة ذلك مـن روايـة عمـر بـن 

بعث له الدواء من ريح البواسري ُلرجل ياأسأله عن  × كتبت إىل أيب عبداهللا>
نبيـذ ( : الشاهد هو قولهّ؛ وحمل)٢(<...ِبيذ صلب من ن)١(جةُّرُسكُأفيرشبه بقدر 

 ).لبص
ًفيام يتعلق بصدق عنوان اخلمر ـ فـضال عـن املـسكر ـ عـىل املـسكرات و ّ

 وذلـك ؛ًيـضاأّ أنه يمكـن الـدفاع عنـه ّإال ،ن كنّا ال نميل إليه، فهو وإاجلامدة
يب  رواية عطاء بن يسار عـن أ:باالعتامد عىل ما جاء يف بعض الروايات، ومنها

؛ )٣(<  ـسكر  ـرّسكر حـرام، و   ّ > :| قال رسول اهللا: قال × جعفر
ّهنا يمكن أن تشكل لنا قرينـة، بـل  أّإالكانت ضعيفة السند ن إ ووهذه الرواية ُ ّ

ُبام ال نحتاج إليها فيام إذا قبلنا بمضمون روايـات أخـرى صـحيحة الـسندر ّ، 
 فمـا> :الق × ملايضاسن  بن يقطني حيث ينقل لنا عن أيب احلّنحو رواية عيل

سـألت أبـا : ً؛ وأيضا عن أيب اجلـارود قـال)٤(< ن  قبته  قبة ا مر فهو  ر
 .)٥(<ما زاد   ال ك جودة فهو  ر> :× قالف ؟ عن النبيذ أمخر هو× جعفر
ّ أن ما زاد رشبه :قاعدة يف الرواية األخرية مفادها × هنا يعطينا اإلمامو

ما ينقل شاربه : بعبارة أخرىوً الطبع وفرحا فهو مخر، ًعىل ترك رشبة نشاطا يف
ّإىل حالة أخرى فهو مخر، ومن الواضح أن املسكرات اجلامدة تقوم هبذا الدور 

                                                             
 .إناء صغري يؤكل فيه اليشء القليل من األدم) ١(
 .٢ ح٤١٣ ص٦ج: يخ الكليني للش، الفروع من الكايف)٢(
 .٣ ح٤٠٨ ص٦ج: املصدر نفسه )٣(
 .٢ ح٤١٢ ص٦ج: املصدر نفسه )٤(
 .٥ ح٤١٢ ص٦ج: املصدر نفسه )٥(
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ّقل بشكل أعظم وأخطر مـن نفـس اخلمـر، خاصـة يف نعىل أكمل وجه إن مل 

ّعصورنا هذه التي تتوفر فيها أنواع من املخدرات املروعة ّ ّ. 
هل يوجد كـالم يف كـون املـسكرات : طرح نفسه هنا هوالسؤال الذي يو

 ؟اجلامدة تفعل باإلنسان ما يفعله اخلمر
ّلو دققنا جيدا بروايتي عيل ً ّيتحدث عـن  ×  اإلمامّن بن يقطني لوجدنا أّ

خر حيـث يقـول يف آينتقل من موضع إىل  × ّ مسكر، خاصة ونحن نراهّكل
ّإن اهللا عز وجل  م  رم ا > :صدر احلديث ؛ <ّمر السمها و كنه حرمها لعاقبتهـا 

  ن  قبته  قبة ا مر فهو فما> :خر فيقولآإىل موضوع  × ّثم ينتقل اإلمام
 .< ر

ًالداللة واضحة وناطقة بـصدق عنـوان اخلمـر رشعـا عـىل املـسكرات ف
 .اجلامدة التي عاقبتها عاقبة اخلمر

 هـل هـو ؟ا هو املقصود من صدق العنوان هـذا م:لكن ينبغي أن نسألو
ّترتب أحكام اخلمر عىل كل يشء عاقبته عاقبة اخلمر والتي  ضـمنها دخل يف يـّ

ًي موضوعا وحكام ال حكام فقط؟ّ أهنا مخر حقيقة أاملسكرات اجلامدة، أم ً ً 
ًإن صدق ذلك العنوان عىل املسكرات اجلامـدة حكـام وموضـوعا : قولن َ ًْ َ َ

ملقام، وال يبقـى سـوى ايف ًن صدق عليها حكام فقط فذلك يكفينا إكان هبا، و
ّمعرفة أحكام اخلمر مجيعا، فإن كانت حمر ًمة رشبا وكسبا كان هبا ً  . فالّوإالً

ًبناء عىل املشهور الذي يرى حرمة التكسب باخلمر ـ فـضال عـن حرمـة و ّ ً
مـة ّرحم فتكـون ،ّرشهبا ـ فإن هذا احلكم يرسي بدوره إىل املـسكرات اجلامـدة

 .)١(ً فضال عن تناوهلا،ًكسبا
                                                             

َّ الزمكان ـ كام تقدم ـ ّيةًا تبعا لظرفّإهن ف؛ هباّ معتدّية إذا قلنا بوجود منافع عقالئ، نعم)١(
مر عىل حرمة رشهبا دون  حيث سيقترص األ،ًفاألمر سيختلف متاما يف إطالق احلركة
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ّوباإلضافة إىل كل ما تقدم نقول ّ إن كلامت اللغويني مل تت:ّ فق عىل إطـالق ّ

هـي مـضطربة يف ف عىل املسكر املائع كام عرفنا ذلـك مـن قبـل، <اخلمر>كلمة 
 ،)٢( والراغب يف مفرداته،)١(ّ وقد عرفت أن صاحب املصباح املنري،حتديد ذلك

 . مسكرّو اسم لكلهّقد ذكرا أن اخلمر 
ً، فـإن صـدق عنـوان اخلمـر عـىل املـسكر اجلامـد حكـام ال وكيف كـان

 .ًموضوعا يمكن القبول به
ّيام يتعلق بعدم شمول احلرمة للحرمـة يف بـاب التكـسبف: اإليراد الثاين ّ، 

 فتكـون احلرمـة <رامحـ  سكر ّ > :| ّوانه ال يوجد دليل عىل ذلك يف قوله
مـا هـي القرينـة : لقـولُ يمكـن اّإنـهّخمتصة بباب األطعمة واألرشبة فقـط ؛ ف

فجعلتهـا منحـرصة باحلرمـة » حـرام«ّ التـي قيـدت كلمـة ّيـة أو احلالّيةاللفظ
ًليس التقييد أمرا زائدا حيَ أو؟ يف مسألة الرشبّيةالتكليف تـاج إىل مؤونـة وهـي ً

 ؟ُ فام هو القيد الذي يلزمنا برفع اليد عن اإلطالق؟وجود القيد
ّأما فيام يتعلق بجهة املنافع املو تعارفة وكوهنا منحرصة باإلسكار والرشب ّ

 .ً فضال عن عدم ثبوته،َّفإن ذلك ال دليل عليه
 ولكـن ،ُعم، ال ينكر بروز منفعة اإلسكار والرشب عىل املنافع األخـرىن

ا آنـذاك هـو بيعهـا هبّهذا ال يعني االنحصار هبا، فمن املنافع األخرى واملعتد 
 .واالنتفاع بأثامهنا

  متعارفة يف تلك األزمـان؟،ًرات عموماة باخلمر واملسك التجارَو مل تكنأ
ريض  ّ الغفـاريّ اجلليـل أيب ذرّكيف يغيب عن أذهاننا اعرتاضات الصحايبو

 ؟ّعلم أنه يتاجر باخلمر عىل حاكم الشام األموي آنذاك عندما ،اهللا عنه
                                                                                                                                               

 ).دام ظلّهمنه . (َّو كانت مفرتضة، كام تقدم ول،ُسائر املنافع األخرى
 .١٨٢ص:  للفيومي،املصباح املنري )١(
 .٢٩٩ص:  للراغب األصفهاين، مفردات ألفاظ القرآن)٢(
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ّبذلك ال يبقى جواز التكسب عىل حاله، هذا إذا قبلنا بام تقدم من انعقاد و ّ

ينئـذ ـ اجلـواز عـىل ح فيبقـى ـ ،َّن االنحصار ال مناص منـه فإّوإال ،اإلطالق
 .حاله
ّر بن مروان، عن عدة من أصحابنا عن سهل بن ّ رواية عام:لدليل الثالثا

: ر بـن مـروان قـالّبوب عن ابن رئاب عن عامحمعن ابن ّ حممد زياد وأمحد بن
ّ   ء غل مـ: عن الغلول، قال × سألت أبا جعفر>  ،حتُسـن اإلمـام فهـو ّ

 وثمن ، أجور الفواجر: منها، وا سحت أنواع كث ة،ُوأ ل مال ا  يم وشبهه سحت
 .)١(<...ّعد ا  نةب وا ر ا ،ا مر وا  يذ وا سكر

 .ّ وسندي،ّ داليل:هذه الرواية بحثانيف و
   حث ا ال ا

ًدة مـن كـون املـسكر سـحتا، وحيـث إّاول املستدل االستفاح ُ ر ّن املـسكُ
ُلسحت يـستفاد منـه احلرمـةاّن امد وإيدخل فيه اجل  فيكـون املـسكر اجلامـد ،ُ

ّحراما، وحيـث إن الكـالم يف أثامهنـا فيكـون احلاصـل هـو حرمـة  ّلتكـسب اً
 .باملسكر
 :ّهنا يمكن إيراد عدة إشكاالت يف املقام منهاو
ّقــة فــتعم املــائع ُإن كلمــة املــسكر جيــب أن تكـون مطل: ّاألولإلشـكال ا
ّبت صدقها عىل املائع فقـط فإنـه ث لو ّوإال ، االستدالل هباّحمد لكي يصواجلا

 .يبقى جمال لالستدالل هبا ال
 بعـد االلتـزام ّإالّ يمكن االلتزام بصحة االستدالل هبا ال: اإلشكال الثاين

ــذ  ــواو العــاطف بــني النبي ــى جمــال ّوإالاملــسكر، وبوجــود حــرف ال  ال يبق
                                                             

 للشيخ احلر ،سائل الشيعةو: ً؛ وأيضا١ ح٣٦٨ ص٦ج: الطويس ،هتذيب األحكام )١(
 .١ ح٩٢ ص١٧ج: العاميل
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ة للنبيذ، ومـن الواضـح سكر ـ عندئذ ـ صف حيث تكون كلمة امل،لالستدالل

ّننا بصدد إثبات حرمة التكسب باملسكرات اجلامدة ال بالنبيذ املسكرأ ّ. 
ّما استفادة وجود احلرف العاطف من عدمه فإنه يتوقف عىل التحقيـق أو ّ ّ

ُبحسب التحقيق وجدنا أن الرواية قـد ذكـرت ويف املصادر التي جاءت فيها،  ّ
لتهـذيب ا نعـم، يف .ض نسخ الوسائل بدون حـرف الـواوويف بع )١(يف الكايف

َّ، فـإذا عرفنـا أن »الواو«وبعض نسخ الوسائل يف طبعاهتا األخرية ورد حرف 
ّنقالن عن الكايف فإنه ال مناص من تقديم نسخة يصاحب التهذيب والوسائل 

ّالكايف عليهام ألنه هو املصدر األول للرواية ّ هذا فضال عام يراه ،ّ مـن ألعـالم اً
ّهو األكثر ضبطا ودقة وإ & كون الكليني  .ًتقانا من غريهً

ّمما يؤيد تقديم وو ورود مضمون الرواية  :ترجيح رواية الكايف عىل غريهاّ
يف » الــواو«ّدة مــصادر وبــدون حــرف عــ آخــر يف ٍ آخــر ومكــانٍهــذه بــسند

 .)٥(وتفسري العيايش )٤(واخلصال )٣(ومعاين األخبار )٢(الوسائل
 تكون الرواية ساقطة عن االسـتدالل ،بعد تقديم رواية الكايفّعليه فإنه و

 .هبا
  ن تتان مهمتان

اآلن وقبل االنتقال إىل اإلشكال الثالـث واألخـري ينبغـي الوقـوف عنـد 
ّنكتتني مهمتني هلام عالقة بمحل الكالم ّ. 

ًوصفا للنبيذ ولـيس معطوفـا» سكرامل«ذا كان لفظ إ: لنكتة األوىلا  ، عليـهً
                                                             

 .١ ح١٢٦ ص٥ج:  للشيخ الكليني،الفروع من الكايف) ١(
 .١٢ ح٩٥ ص١٧ج:  بن احلسن احلر العاميلّحممد للشيخ ،سائل الشيعةو )٢(
 .١ ح٢١١ص:  للشيخ الصدوق،معاين األخبار) ٣(
 .٢٦ ح٣٢٩ص:  للشيخ الصدوق،اخلصال) ٤(
 .١١٥ ح٣٢١ ص١ج:  للعيايش،تفسري العيايش) ٥(
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 ؟سكرملك وجود نبيذ آخر غري فهل يعني ذ

يمكن اإلجابة عن ذلك من خالل الرجـوع إىل بعـض الروايـات التـي و
سكر، ومن تلـك الروايـات مـا غري املو املسكر : مها،ّقسمت النبيذ إىل قسمني

ّورد يف الكايف وعنه يف الوسائل، حيث ينقل الكلبي النسابة أنه سأل أبـا   بـدعّ
وما سـوى كر عالبذه فنطرح فيه ّ، فقال إنا ننحالل:  فقال؟ند النبيذع × اهللا

 .)٢(<...  نةاتلك ا مرة ، )١(شه، شه>: ذلك، فقال
ّ عىل نوع من أنواع النبيذ يميـزه عـن <اخلمر>كلمة  × ُهنا يطلق اإلمامو ُ

 .سكر وآخر غري مسكرمنوع آخر حالل، وهذا يعني وجود نبيذ 
، وعـن ّاألول هـو املـصدر و قطعنا النظر عن كون الكايفل: لنكتة الثانيةا

ًكون الكليني هو األكثر دقة وحتقيقا  ًإتقانا من غـريه، وعـن كـون اآلخـرين وّ
ّيروون عنه، فلو قطعنا النظر عن كل ذلك، كيف يمكن معاجلـة املوقـف مـع 

 ؟ وعدمه، وجود الواو: ومها،ذين االحتاملنيهوجود 
لزيـادة عـىل أصـالة ّنا ربام يقال بالرجوع إىل قاعدة تقديم أصالة عـدم اه

يـة فيهـا يمكـن ّعدم وجود ضـابطة كللً نظرا ؛ والتي مل نقبل هبا،عدم النقيصة
ولكـن عـىل فـرض القبـول بتلـك ، )٣(اعتامدها يف تقديم أصالة عـدم الزيـادة

ّوبذلك يتم االسـتدالل » الواو«ّإن ذلك يعني االلتزام بوجود حرف فالكربى 
ّلـصحيح ـ فإنـه ال يـسعنا ا الكربى ـ وهو ّبالرواية، أما مع عدم االلتزام بتلك

ّ الرجوع إىل القرائن لنرى أي الكفتني أرجح، والذي نراه هو تقديم روايـة ّإال ّ
 .الكايف

                                                             
 .٣٥١ ص٦ج:  للبحراين،جممع البحرين: انظر. مة استقذار واستقباحكل: شه) ١(
 .١ ح٢٠٣ ص١ج: سائل الشيعةو؛ ٣ ح٤١٦ ص٦ج: فروع الكايف) ٢(
ًإن اهللا إذا حرم ش ئا> املشهور ّبحث النبويراجع ) ٣( ّ د ّ للسيّيف كليات فقه املكاسب، <...ّ

 .)دام ظلّه(ُاألستاذ 
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 ذلـك تإذا عرفـ> : حيـث يقـول&  اخلـوئيّالـسيدقد أشار إىل ذلك و

ًفاعلم أنه وإن كان لفظ املسكر معطوفا عىل  ُ ّ أهنـا ّإاللنبيذ يف روايـة التهـذيب اّ
ذكورة يف الوايف والكايف بـدون العطـف بـل بالتوصـيف، فرتجـيحهام عـىل م

وران األمـر بـني الزيـادة لتهذيب مـن الوضـوح بمكـان، ولـو مـع دانسخة 
 .ملطلباّوبذلك يتضح لنا عدم داللة الرواية عىل  ؛)١(<والنقيصة

حت، وهـذا ُت الرواية عن ثمـن املـسكر بالـسّقد عربل: اإلشكال الثالث
ُّتوقف عىل إثبات كون السيتفادة التحريم من ذلك ّيعني أن اس حت هو احلرام ّ

ّفقط، وأما إذا ثبت أنه يستعمل يف املكروه أيضا فإنـه ال يمكـن إثبـات  ًّ ُ رمـة حّ
 .ّالتكسب به

نـا نجـدها قـد اسـتعملت كلمـة ّنحن لو راجعنا مجلة من الروايات فإنو
يف تفـسري  × ام الرضـالامت اإلمك منها ما ورد يف  يف غري احلرام؛<ُالسحت>

ِأ ا ون  ِلسحت{: قوله تعاىل ْ  َ ُ  َ
باهلدية التـي  × ّحيث فرسها، )٤٢: املائدة( }

 .)٢( قبال قضائه حلاجة أخيهيفيقبلها الرجل 
ّمما ال شك فيهو ّأن قبول هذا النوع من اهلدايا غري حمرم، فيكون املراد من : ّ ّ

 .حت هو الكراهةُّالس
 :قال أبو عبـداهللا: امعة، قالُقة سّ املعنى وهي موثّرواية أخرى تؤكد هذاو

 )٣(< وأجر ا زانية وثمن ا مر،ّ جام إذا شارطا منها كسب ،ا سحت أنواع كث ة>
ّومن الثابت يف حمله أن كسب احلجام إذا شارط جائز ولكنّـه  ّ كـروه، حيـث مّ

د أن وذلـك بعـ ،)٤(< كـروه   أن  ـشارط> :ّأنه قال × ورد عن اإلمام الباقر
                                                             

 .١٤٦ ص١ج: د اخلوئيّ للسي،مصباح الفقاهة) ١(
 .٣١ ص٣١ باب ٢ج:  للشيخ الصدوق،عيون أخبار الرضا) ٢(
 .٢ ح٩٢ ص١٧ج:  بن احلسن احلر العاميلّحممد للشيخ ،سائل الشيعةو )٣(
 .٩ ح١٠٦ص: املصدر نفسه )٤(
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ّسئل عن أجر احلجام ُ. 

 مـا ورد يف أجـرة تعلـيم القـرآن، :ّمن الروايات التي تؤكد هـذا املعنـىو
ُّحيث عربت عنها بالس ًحت، مع أن أخذ األجرة عىل ذلك جائز رشعاّ ّ. 

ُّعليه فإن السو ًحت يشمل احلرام االصطالحي واملكروه معـا، هـذا وقـد ّ
ُّتقدم يف أبحاث سابقة تعريف الس  الـيشء القبـيح، وال :ّث قلنـا إنـهيح ؛حتّ

ًتوجد مالزمة بني كون اليشء قبيحا وخمالفا للمروءة وبني كونه حراما، حيث  ً ً
 .ًيمكن أن يكون اليشء قبيحا وهو ليس بحرام

ّللهم ا ُّ أن يقال بأن السّإالّ ّ ُحت إذا أطلق فإنه ال يراد منه ُ ّ وأنـه ، احلـرامّإالّ
رينة تـرصف املعنـى مـن احلرمـة إىل ق وجود ّيف صورة إرادة الكراهة البد من

ُب الوارد يف الروايات؛ حيث إنـه يـ كام هو احلال يف الواج،الكراهة ستعمل يف ّ
ّلواجب االصطالحي ويف املـستحبا ُ أنـه إذا أطلـق فإنـه يـراد بـه ّإالً أيـضا، ُ ّ ّ

 .حاجة إىل نصب قرينةبالواجب االصطالحي وخالف ذلك يكون 
ّحت للمكـروه فإنـه ال يمكـن ُّرة شـمول الـسّكيف كان، فإنـه يف صـوو

لكن مع بقاء اإلشكالني السابقني وّ صح االستدالل ّوإال ،االستدالل بالرواية
 .عىل حاهلام

   حث ا سنديا
قد جاء يف سلسلة السند سهل بن زياد وهو رجل اضطربت الكلامت يف ل

ّ ضـعفه سـهل بـن زيـاد قـد> :ًلفوائد الرجالية يذكره قائالاتوثيقه، فصاحب 
حلكمـة وتبعـه االشيخ وابن الغضائري واستثناه ابن الوليد من كتـاب نـوادر 

:  وقال النجايش،ّ وصوهبام الشيخ الثقة أبو العباس بن نوح،الصدوق يف ذلك
بن عيـسى يـشهد ّ حممد  وكان أمحد بن،عتمد فيهمًكان ضعيفا يف احلديث غري 

ن يقول ـ أكان يسكنها ـ إىل  وّ وأخرجه من قم إىل الري، والكذبّعليه بالغلو
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ّ وفاقا جلامعة من املحققني لنص الشيخ عـىل ذلـك يف كتـاب ؛ّصح توثيقهألاو ّ ً

 وإكثـارهم ،حلـديث كـالكليني والـصدوق عليـهاء ّ والعتامد أجـال،الرجال
جوه وً مضافا إىل كثرة رواياته يف األصول والفروع وسالمتها من ،الرواية عنه

ّاالرتفاع والتخلـيط فإهنـا  خاليـة به من ُ غمر ّامعًالطعن والضعف، خصوصا 
ّن األصـل يف تـضعيفه أ ع مـ،ّ وهي أعدل شهادة عىل براءته عام قيل فيه،عنهام

ام ّسـيـ ّ القميـني  وحال،بن عيسى األشعريّ حممد من كالم القوم هو أمحد بن
 بالتهمـة والريبـة إىل الطعن والقدح واإلخراج من قـمع ّلترسايف ـ ابن عيسى 

ه مـن الـضعف بـ ولو كان األمر فيه عـىل مـا بـالغوا .اهر ملن راجع الرجالظ
 وقدحـه والنهـي عـن األخـذ عنـه هُّ ذمـّاألئمـة والكذب لـورد عـن ّوالغلو

 .)١(<لضعفاء املشهورينا كام ورد يف غريه من ،والرجوع إليه
 × من أصحاب اإلمام اجلواد )٢(ّذا وقد عده الشيخ الطويس يف رجالهه

ًفيه مدحا وال قدحا كام مل يذكر و  ّالـسيدُو املعتاد يف أغلب رجاله، وقد ذكره هً
ّوعده من الضعفاء، ولكن عدم قبوله  )٣(يف معجم رجاله & اخلوئي لروايـة لّ

 لرتجيحه رواية الكايف عىل التهذيب وبعض نسخ ّال ألجل سهل بن زياد وإنام
 .الوسائل
 . بالعطفّقد عرفت أن رواية الكايف قد جاءت بالوصف الو
ّكيف كان، فإن من أراد االستدالل هبذه الرواية إن قبل سـهل بـن زيـاد و

ّ وبقي عليه معاجلة اإلشـكاالت الدالليـة املتقدمـة، وإن مل ،ّصح عنده سندها
ًيقبل بوثاقة ابن زياد فإن الرواية تكون ساقطة عنده سـندا ً فـضال عـن تلـك ،ّ

 .ّيةاإلشكاالت الدالل
                                                             

 .٢١ ص٣ج:  مهدي بحر العلومّحممد ،)ّرجال السيد بحر العلوم (ّيةالفوائد الرجال) ١(
 .٣٧٥ص: طائفة الطويس لشيخ ال،رجال الطويس) ٢(
 .٢٥٧ ص٨ج:  اخلوئيّللسيد ،معجم رجال احلديث) ٣(
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هذا الدليل هو االعتامد عىل مضمون جمموعة مـن الصة خ: لدليل الرابعا

ًوأيـضا ، )١(<نت  قبته  قبة ا مر فهو  ر وما > :×  ومنها قوله،الروايات
 .)٢(<فما فعل فعل ا مر فهو  ر> :× قوله

ّمن الواضح أن اجلامد يفعل فعل اخلمر، وعليـه فإنـه بمقتـىض إطـالق و ّ
ّ إن كل ما ثبت لل:التنزيل يمكن القول  .ًثبت للمسكر اجلامد أيضايخمر ّ

 عدم قبولنـا بعـدم جـواز ـ يف بحث اخلمر ـّهو أننّا قد تقدم منّا : جوابهو
ّنفعة حمللـة، فلـو تنزلنـا وقبلنـا بـصدق مّالتكسب به فيام إذا ثبت لدينا وجود  ّ

ّاخلمر عىل املسكر اجلامد فإن ما جيري يف اخلمر املائع من جواز التكسب بـه   يفّ
ً يكون جاريا يف املسكر اجلامـد أيـضا، هـذا أوال، ّية منافع عقالئصورة وجود ّ ً ً

ًوأما ثانيا ّ وذلك ألن ؛ذه الروايات بإطالق التنزيلهّفإنه ال يمكن االلتزام يف : ّ
ّ ومن الواضح أنه مل يقل أحد بنجاسـة املـسكر ،من أحكام اخلمر هو النجاسة

 .جلامدا
 :حيـث يقـول &  اخلـوئيّالسيد الذين مل يلتزموا هبذا التنزيلذا ومن ه

ّحلكم بنجاسة املـسكر اجلامـد، مـع أنـه مل اَّفإن مقتىض العمل بعموم التنزيل >
ّبإجراء مجيع أحكـام اخلمـر عـىل كـل  )رمحهم اهللا ( ّيقل به أحد، وأما التزام الفقهاء

ّل، بل للروايات اخلاصة كـام سكر مائع، فهو ليس ألجل األخذ بعموم التنزيم
 .)٣(<عرفت
ّن التنزيل البد أن يكون فيه قرائن تصحح ذلك، وبعبارة أخـرىّم إث ّ َّإن : ّ

ً ال أنـه حيـصل مطلقـا؛ ّيةصوصخـّالتنزيل إنام يكـون ألجـل وجـود  نحـن وّ
ّبمالحظة هذه الروايات نجدها تتحدث عن آثار اخلمر حيث إهنـا تقـول  مـا :ّ

                                                             
 .٢ ح٤١٢ ص٦ج:  للشيخ الكليني،الفروع من الكايف) ١(
 .١ ح٤١٢ ص٦ج: نفس املصدر) ٢(
 .١٤٥ ص١ج:  اخلوئيّللسيد ،مصباح الفقاهة) ٣(
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 .عاقبة اخلمر هي اإلسكاروكان عاقبته عاقبة اخلمر، 

 ـ أي ّقتـصاديُ يف حتريم اخلمر ليست هي البعـد االّيةنقطة الرئيسإذن فال
ُإنام هي النظر إىل بعد آخر وهـو أن اخلمـر يـذهب العقـل، وـ مسألة الكسب  ُّ ّ

لـدنيا واآلخـرة اّ فإن عـامرة ؛وفقدان العقل يعني خراب عامرة الدنيا واآلخرة
 .ّإنام بالعقل

ًعليه فإن املسكر اجلامد يكون مخرا من جو ّ وأنه حرم مـن ،هة إذهاب العقلّ ُ ّ
ّ فإذا حرم رشب اخلمر ،هذه اجلهة ًإن املسكر اجلامد حرام أيضا، فيدخل يف باب فُ ّ

 .لطهارةاّ عن باب التكسب وعن باب ٌّاألطعمة واألرشبة، وهذا أجنبي
 وبـذلك ننتهـي إىل ،هكذا ينتهي بنا البحث إىل بطالن هذا الدليل أيـضاو

ّعدم ثبوت حرمة التكس ًملائعة فضال عـن املـسكرات اجلامـدة اب باملسكرات ُ
ّ حمللة، ومما يؤيد ذلكّيةالئفيام إذا كانت هنالك منافع عق ّ  ّالسيد ما ذهب إليه :ّ

ّحيـرم وال يـصح التكـسب بـاخلمر > :ّيف مهذبه حيـث يقـول & السبزواري ّّ ُ
نافع انت فيها امللصيود واخلنزير سواء كاوسائر املسكرات وامليتة والكلب غري 

 .)١(<ّاملحللة أو ال
ًم يعلق صاحب املهذب قائالث ّ ّ   الشاملة لكلتـا الـصورتني؛ّدلةإلطالق األ> :ّ

ّولكن قد يدعى أن املتيقن من اإلمجاع واملنرصف من األدلة إنـام هـو غـري ذي  ّّ ّ ّ ُ
رمـة حّاملنفعة الشائعة املحللـة ـ إىل أن يقـول ـ وباجلملـة إقامـة الـدليل عـىل 

ً مـشكل جـدا، فراجـع ّيـةّنسبة إليها إذا كانت فيها منافع حمللة عرفاملعاملة بال ّ
 .)٣(؛)٢(<ُ دوران احلرمة مدار عدم املنفعةّاصة يفنالكلامت جتد غالبها ظاهرة بل 

                                                             
 .٤١ ص١٦ج:  عبد األعىل السبزواريّللسيد ،ّ مهذب األحكام)١(
 .سهاملصدر نف )٢(
ُما ذكره السيد األستاذ ) ٣(  عىل وجاهته غري مقبول بل وخمالف للوجدان، فام )دام ظلّه(ّ
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ُفق ما تقدم من األدلة التـي ذكـرت يف املقـامو ّ  ّ نكـون قـد انتهينـا إىل أن،ّ
                                                                                                                                               

: في الوسائلف حكام اخلمر؟أّ وال ترتتب عليه ّيةًمعنى أن يكون اليشء حمكوما باخلمر
حالل، : × عن النبيذ، قال × اهللا ّ يسأل الكلبي النسابة أبا عبد)٢ ح٢٠٣ ص١ج(

 ؛ ومن الواضحشه، شه تلك ا مر ا  نة: ×قال ف ...نطرح فيه العكرّفقال إنا ن بذه ف
ُأننا ال يوجد عندنا مخر  .رسكمًكر وأيضا نبيذ سّ وإنام يوجد نبيذ غري م،رسك غري مّ

املسكر املائع باألصالة بجميع >): ١٠٩ ص١ ج(يف املنهاج & ّقول السيد اخلوئيي
؛ فالنبيذ املسكر هو غري اخلمر، ...)سكرملاأقسامه ـ لكن احلكم يف غري اخلمر والنبيذ 

ّوقد جرت العادة عىل عد النبيذ املسكر يف عرض اخلمر، ثم نرجع إىل رواية الكلبي  ّ
ّه مخر، فهل يعني هذا غري ترتب مجيع األحكام املرتتّلتي تصف النبيذ املسكر بأنا بة ّ

ُ فكل ما حكم للخمر عىل النبيذ املسكر؟ ًا حتت عنوان اخلمر ًكونه مخرا يكون منضويبّ
ّأي قرينة أعظم من فًموضوعا؛ ومنع التنزيل لعدم وجود قرينة غريب؛  ًولو حكام ال

 ؟كون عاقبته عاقبه اخلمر
ّإذا مل حيرم اليشء الذي يؤد: لنا أن نسألو َّ ّي إىل فقدان العقل واملؤدي بدوره إىل ُ

ًرشبا وكسباوًخراب عامرة الدينا واآلخرة أكال  َّ فمتى حير،ً ملاذا : ًنسأل أيضاو؛ ؟م ذلكُ
ُ أو ليس ألنه مسكر ويذهب بالعقل و؟ِّحرم بيع اخلمر ّيؤدي إىل خراب الدنيا َّ

 ؟ُ ينظر إىل اجلانب االقتصاديمل فهل يف حتريم اخلمر واآلخرة؟
ّعم، يمكن القبول بعدم احلرمة وضعا فيام إذا توفرت منافع حمللة، وكام هو احلال يف ن ّ ً ُ

ّملتعارفة عرفا، ويف كون الروايات التي عدت ما اّع، ولكن الكالم يف املنافع املسكر املائ ً ُ
سألة م بقدر نظرها إىل ّيةكان عاقبته عاقبة اخلمر فهو مخر ناظرة إىل اجلنبة االقتصاد

 لنا أن نسأل النافني ّيةّفقدان العقل، بل لو مل تكن األدلة ناظرة إىل اجلنبة االقتصاد
ملسكرات اجلامدة فيام إذا بيعت ألجل اأن تثبتوا حرمة بيع من أين لكم : لذلك

ّأما فيام يتعلق بعدم ترتب وُيوجد خمالف يف ذلك؛  ّ مع أنه ال؟ّمنافعها املحرمة ّ
النجاسة فذلك خلروجه بالدليل وليس الدليل هو عدم قول أحد من األصحاب 

 .ب النجاسةّعتمدوا عليه يف عدم ترتاّبنجاسته وإنام هو ما 
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ً وحمللة رشعـاّيةكن هلا منافع عقالئتذا مل املسكرات مجيعها مائعها وجامدها إ ّ، 

ّأو أهنا هلا منافع حمللة ولكنّها نادرة بمنزلة العدم ّ أو أهنا بيعت ألجل منافعهـا ،ّ
ًم التكسب هبا وضعا وتكليفارّ فإنه ال إشكال يف مجيع هذه الصور حي،ّملحرمةا ً ّ. 

ً وحمللة رشعا ومتعارفةّيةّأما إذا كان هلا منافع عقالئو ّ فإنـه جيـوز عندئـذ ّ
 .ّالتكسب هبا

هذه النتيجة هي عىل خالف ما يقول بـه املـشهور، حيـث يـرى حرمـة و
ًالتكسب باملسكرات مطلقا سواء كانت   .أم مل تكنّحمللة ا منافع هلّ

 فهـل ، مقالة املـشهورّلو تنزلنا عن: ، هوالسؤال الذي ينبغي طرحه هناو
 ة؟ّقتصاديحو املنافع االنيوجد طريق آخر يفتح املجال أمامنا 

ّنه من املمكن حتصيل طريق آخر، وذلك من خـالل إ: اجلواب عن ذلكو
ــث يــصبح  ــّحــق االختــصاص، حي ــإزاء رفــع اليــد عــن حــق ب ــال ب ّذل امل

 .االختصاص
ّكـل عـني > : حيث يقـول<ّمهذب األحكام>هذا موافق ملا يراه صاحب و

يكون ملن اسـتوىل عليهـا  ،اخلنزيرونجس ولو كان مثل امليتة والكلب واخلمر 
ّحق االختصاص ـ لظهور اإلمجاع عليه والعتبار العرف والعقالء هذا احلـق ّ، 

ّردع عنه الشارع ـ سواء حصل هذا احلق من احليازة أو من كـون أصـلها يومل 
ّرا أو نحـو ذلـك، وهـذا احلـق مخً كام إذا صار غنمه مثال ميتة أو عنبه ،ًملكا له ً

 أو بغـري ٍ أو االختياري كاهلبة والـصلح بعـوض،رثقابل للنقل القهري كاإل
 ،ًعله عوضا يف مجيع املعاوضات كاإلجارة واجلعالة ونحوهاجّ ويصح ،عوض

ّإذا جعل العوض يف مقابل نفس احلق من حيث هو،  ُ لكنّه خالف االحتيـاط وُ
ً لو بذل الغري ماال لريفع ، نعم.تامل دخوله حتت االكتساب املحذور الح؛ًأيضا

ُ سلم عـن هـذا اإلشـكال؛ لعـدم ،ُده عن العني ويعرض عنهايّاحلق صاحب  َ
ّخولـه يف التكـسب د حيتمـل ّحتـىّوقوع نفس احلق مـورد املعاوضـة حينئـذ 
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 .)١(<املمنوع
 : وهي،هذا يعني وجود صور ثالثو

 .ذل املال يف قبال العنيب: األوىل
 .ّذل املال يف قبال حق االختصاصب: لثانيةا
ّ وهـذا غـري حـق .ّل لريفع صاحب احلق يـده عـن العـنيذل املاب: لثالثةا

 .االختصاص
ّ مـسألة التكـسب باملـسكرات : وهـي،ذا متام الكـالم يف املـسألة األوىله

 .املائعة واجلامدة

                                                             
 .٤٣ ص١٦ج:  السبزواريّللسيد ،ّمهذب األحكام) ١(
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ل يف أبحـاث ذكر هذا العنوان ـ عـادة ـ يف أبحـاث ثالثـة كـام هـو احلـاُي

 :املسكرات وهي
 بعضه، وهذا ّ كله نجس أمهل ّهارة الدم ونجاسته، وأنهط: ّاألولالبحث 

 .بحث يندرج ضمن أبحاث الطهارة
ُ يبحـث يف مـسألة جـواز ، صورة عـدم ثبـوت نجاسـتهيف: لثايناالبحث 

 .اب األطعمة واألرشبةبُتناوله أو عدم جواز ذلك، وهذا ما يبحث يف 
 .ّ، وهذا هو حمل الكالمهّيف جواز التكسب به أو عدم جواز: لثالثاالبحث 

ّ أنه ّلو ثبت لدينا يف باب الطهارة أنه نجس، ويف باب األطعمة واألرشبةف
 ّعدم جواز التكسب؟ الزمة بني ذلك وبنيم ّهل ثمة: حيرم تناوله، نسأل

ُضح ممـا تقـدم ـ يف األبحـاث الـسابقة ـ أنـه ال توجـد مثـل هـذه ّد اتقو ّ ّ ّ
ِالزمة؛ وعليه فال يمنع عن جواز التكسب بالدم القول بنجاستهامل  وال القول ،ّ

 .ّ حمللة أخرىّيةقالئع فيام إذا كانت هنالك منافع ،بحرمة تناوله
ّإن البحث يف جواز التكسب بالدم يذكر عىل مستويني ّ. 

ّنحـرص بـأقوال الفقهـاء مـن الفـريقني، دون التعـرض ي: ّملستوى األولا
 .ّألدلتهم
ّتعرض فيه إىل أدلة الفقهاء يف املسألةن: ملستوى الثاينا ّ. 

 
ّما فيام يتعلق باملستوى أ ّ فإنه توجد شهرة بني األعالم بعـدم جـواز ّاألولّ

ّالتكسب بالدم، بل ادعى مجلة من   .ألعالم اإلمجاع عىل ذلكاّ
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 ُوبيـع> : حيـث يقـول، املفيد يف املقنعةيخ الش:من القائلني بعدم اجلوازو

ّ وما أهل،امليتة والدم وحلم اخلنزير ٍرمحم ُّ وكل، به لغري اهللاُ  ٍ من األشياء ونجسّ
 .)١(<، وأكل ثمنه حرامٌمن األعيان حرام

... اب مـسكررشّوكـل > :، حيث يقول الشيخ الطويس يف النهاية:ًوأيضا
ّومجيع النجاسات حمرم الترصف فيها والت ... وبيـع امليتـة والـدم... ّكسب هبـاّ

 .)٢(<م حمظوراحر
وان كان نجس العني مثل الكلب > :ّملبسوط يدعي اإلمجاع عىل ذلكاويف 

وز بيعة وال إجارته وال االنتفاع بـه جيفال ... اخلنزير والفارة واخلمر والدم وو
 .)٣(<...ً إمجاعاٍوال اقتناؤه بحال

 :لتـذكرة حيـث يقـولا يف ّمـة احلـيلّ العال:ًومن القائلني باإلمجـاع أيـضا
ّ فال تـرض النجاسـة العارضـة مـع ، الطهارة األصلية:ود عليهيشرتط يف املعق>

ًوامليتة اخلنزير مل يصح إمجاعا كالدم ، العنيجسن لو باع ،قبول التطهري ّ>)٤(. 
 .)٥(<...ًمجاعاإبيع الدم ورشاؤه حرام > :وكذلك قوله يف النهاية

 فـال ،وكيـف كـان> :ع صاحب اجلواهر حيث يقول اإلمجاّوكذلك ادعى
ّخالف يعتد به يف حرمة  بل الطهارة بغـري ّلتكسب باألعيان النجسة التي ال تقاُ

 .)٦(<االستحالة
ّ املحقـق احلـيل:- ًأيـضا –ّمن القائلني بحرمـة التكـسب بالـدم و  يف &ّ

                                                             
 .٥٨٩ص:  للشيخ املفيد،املقنعة) ١(
 .٩٨ ص٢ج:  للطويس،؛ والنهاية ونكتها٣٦٤ص: النهاية يف جمرد الفقه والفتاوي) ٢(
 .١٦٥ ص٢ ج للشيخ الطويس،املبسوط) ٣(
 .٤٦٤ ص١ جّ للعالمة احليل،التذكرة) ٤(
 .٤٦٣ ص٢ج: ّمة احليلّ للعال،هناية األحكام) ٥(
 .٨ ص٢٢ج:  للشيخ حسن اجلواهري،اجلواهر) ٦(



 ٢٩٧ .........................................................................الدم 
 .)٢(ّوسالر يف مراسمه )١(رشائعه

ّ بحرمة التكسب بالدم من أعـالم للقائلني &  اخلوئيّالسيدّوقد تعرض 
ني أصـحابنا شـهرة بـاملـشهور > :اهب األخرى، حيث يقول يف مـصباحهاملذ

وعىل هذا املنهج ابن اهلامم احلنفـي يف رشح فـتح ... عظيمة حرمة بيع النجس
ّ، وعـن احلنابلـة ال يـصح بيـع الـنجس بيـعّ ال يـصح ّيةملالكاوعن ، )٣(القدير

، )٤(يـع الـدمبّ ال يـصح ّيةّح بيع الدم، وعن احلنف ال يصّيةكالدم، وعن الشافع
 .ذا عىل مستوى األقوال يف املسألةه؛ )٥(<ًويف أخبارهم أيضا شهادة عىل ذلك

 
ّوأما عىل مستوى األدلة ّ فقد ذكرت جمموعة أدلة يف املقام إلثبات ،ّ رمـة حُ

 .ّالتكسب بالدم
  قرآ ا  ل ال .١

َحرمت علي م ا ميتة وا م و م ا   ر وما {: قوله تعاىل: ّاألوللدليل ا ََ َ َِ ِ
ْ ِ

ْ ُ ْ َُ ُ ُ ْ ُ َ َْ َْ ْ ُ َ ْ  

ِأهل لغ  ا  به ِ  ِ ْ َ ِ  ِ
ُ

 .)٣:املائدة( }
ُمن الواضح أن هذه اآلية حترم الدم، فإذا ما قبلنا بتلك الكربى املستفادة و ّ ّ

ّرم شـ ئا حـرم ثمنـهح ّإن اهللا إذا>:  املشهورّمن النبوي ّشـك أن املعاملـة   فـال<ًّ ّ
يث ح ؛ّسوف تكون باطلة، هذا باإلضافة إىل أن التحريم الوارد يف اآلية مطلق

 .ّ حرمت عليكم أكل الدم:ّإهنا مل تقل
                                                             

ّ للمحقق احليل،رشائع اإلسالم) ١(  .٦ ص٢ج: ّ
 .٩٧ ص١ج:  اخلوئيّللسيد ،مصباح الفقاهة) ٢(
 .١٧٠ ص٥ج:  البن اهلامم احلنفي،رشح فتح القدير) ٣(
 .٢٣٢ ـ٢٣١ ص٢ج:  للشيخ اجلزيري،راجع الفقه عىل املذاهب األربعة) ٤(
 .٩٧ ص١ج:  اخلوئيّللسيد ،مصباح الفقاهة) ٥(
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 وقـد انتهينـا إىل ،ّذا وقد تقدم احلديث يف هذه الكربى يف بحـث سـابقه

 .)١( فال حاجة لإلعادة،عدم متاميتها
ة ّأن يقرب االستدالل باآلية الكريمـ & د حاول الشيخ املامقاينذا وقه

 حيـث هنـى ؛أي الدم ـ غري منتفع بـهـ ّإنه > :ّبعدة تقريبات، حيث يقول هناك
 الدم وهو األكل، لكونـه مـن عىلّفعة التي من شأهنا أن ترتتب الشارع عن املن

ً ـ مـثال ـ لـو  فال عربة باالنتفاع بـه يف مثـل الـصبغ،نس ما من شأنه األكلج
 واملعاملـة ،ّملعاملـة سـفهيةا فتكـون ، وكذا االنتفاع يف مثل التـسميد،ّجوزناه

ّ ويرتتب عليها حرمة الترصف يف عوضه وكـون اإلقـدام عـىل ،ّالسفهية باطلة ّ ّ
ّ إن :ّ وإن شئت قررته بوجه ثالث بأن تقول.ّيةاحلرمة الترشيعبّاملعاملة يتصف 

ًمتمول عرفا، وهلذا ال بئنا، بل هو من قبيل ما ليس فاق علامّالدم غري مملوك بات ُ ّ ُ
ًط يف صحة البيع كون املبيع مملوكاشُرت، وقد ايضمنه من أتلفه  فيبطـل البيـع ،ّ
 .)٢(<...ّيةّيرتتب عليه احلرمة الترشيعوته ّعند انتفاء مملوكي

ُلكن هذا االستدالل يمكن أن يورد عليه بام ييلو ُ: 
ّآلية الكريمة فإنه سوف يتضح لنا أهنـا متعلقـة ببـاب ننّا لو أمتمنا قراءة اإ ّ ّ ّ

 وقـد ،ذه األبواب يف بحوث سـابقةهّ ونحن قد ميزنا بني ،األطعمة واألرشبة
ّقلنا أن عدم التمييز بني هذه األبواب يؤدي إىل اخللط يف أحكامها ُ حيث ينقل ،ّ

 .كم أحدها إىل اآلخرُح
َحرمت عل{ :اآلية الكريمة وإن قالتف َ ْ َ ُي م ا ميتة وا م ُ   ْ َ ُ َ ْ َْ ْ ُ   أننّا بعدّإال }...ُ

: سها نجـد توضـيح املـراد، حيـث تقـولفـنذلك يف اآلية الرابعة من السورة 
َ سأ ونك ماذا أحل  هم قل أحل ل م الطيبات وما علمتم من ا وارح م ب  { َِ

 َ ُْ ِ ِ َ َ ْ   ُ ُْ  َ َ ََ ََ ُ ُ ُْ َ َ  ِ ِ
ُ ُُ ُْ َ َ َ َ

                                                             
ّكليات فقه املكاسب للسيد األستاذ: راجع بحث رواية النبوي املشهور يف أواخر) ١( ّ. 
 ).ّيةالطبعة احلجر (١٨ ص١ج:  للشيخ املامقاين،غاية اآلمال) ٢(



 ٢٩٩ .........................................................................الدم 
ِ علمو هن    ُ َ ُ  َ َ    ما علم ـم ا  ف ـوا  مـا أ ـس ن علـي م واذكـروا اسـم ا  ُ ْ ْْ ْ ْ  ُ ُ َ ْ ُ ُْ َ ُ ََ ََ َ ْ َ

ِ ُ ُ َ

ِعليه ْ َ ببـاب ّ كـل ذلـك مـرتبط ،عدمـهوفالتحريم واجلـواز ، )٤: املائدة( }...َ
ّننا نتكلم يف باب املكاسب املحرمةاألطعمة واألرشبة واملفروض أ ّ ّ. 

ًهذا املعنى نجده متكررا يف ضمن و َإ مـا { : منها قوله تعاىل،آيات أخرىّ  ِ
ِحرم علي م ا ميتة وا م و م ا   ر ِ ِ

ْ َ  ْ َُ َ ََ َ َ ََ َ َْ ْْ ُ َ حيث نجد توضيح ، )١٧٣: البقرة( }... 
ْيا   ها ا يـن آمنـوا  ـوا { :نوع احلرمة وباهبا يف اآلية التي سبقتها حيث تقول ُْ ُ ُ َ َ ِ  َ َ َ

ْمن طيبات ما رز نا م  ُ َ َْ َ ََ َ ِ َواشكروا   إن كنتم إياه  عبدونِ  ُ ُ ُْ َ ُ  ِ ِْ ُ ُ ِ ْ ُ ْ  .)١٧٢: البقرة( }َ
ّالتحريم مرتبط بباب األطعمـة واألرشبـة ال يف بـاب التكـسب، وكـذا ف

ِف وا  ما رزق م ا  حالال طيبا واشكروا نعمت ا  إن {: احلال يف قوله تعاىل    َ َ َ َ َْ ِ ْ ً ُْ ُ ْ َ  ً ُ ُ َ ُ ََ ِ ُ

َكنتم إياه   ُ  ِ ْ ُ َعبدون ُ ُ ُ َإ ما حرم علي م ا ميتة وا م *ْ َ َ َ َ َ َ  َ َْ ْْ ُ ُ َ  .)١١٥ـ١١٤: النحل( }...ِ 
ٍقـل ال أجـد   مـا أو  إ   رمـا   طـاعم {: كذا احلال يف قوله تعاىلو ِِ َ ََ ً َ َ ُ  ِ َ ِ ْ ُ َ ُ ِ

َ  ُ

ُ طعمه  ُ َ ِ أن ي ون ميتة أو دما مسفوحا أو  م خ ِ إالَْ ِ َ ْ َ ْ َْ َ ًَ ًُ ْ  َ ًَ َ َْ َ ِ   ر فإنه رجس أو فسقا أهل ُ
ُ ً ْ ِ ْ َ ٌ ْ

ِ
ُ ِ

َ
ٍ

ِلغ  ا  به ِ  ِ ْ َ  .)١٤٥األنعام ( }... ِ
ّ أن مجيع هذه اآليات املتقدمة إنام تتعلق ببـاب األطعمـة :خالصة القولو ّ ّ ّ

َّأن اخلطأ الذي وقـع فيـه مجلـة مـن ـ ابقة سيف أبحاث ـ األرشبة، وقد ذكرنا و
ّحـاث بعـضها بـبعض، حيـث تـصوروا أن ّ هو أهنم ربطوا هذه األب:األعالم ّ
ّذا كان نجسا يف باب الطهارة والنجاسـة فإنـه ال جيـوز التكـسب بـه؛ إاليشء  ّ ً

ّ؛ وهـي روايـة تامـة )١( حتف العقولّلذي يبدو أن منشأ هذا القول هو روايةاو
 .)٢(رسلةما ّهنالداللة ولكنّها ضعيفة السند أل

ًقلبات إذا ما كان اليشء نجسا، ذا وقد منعت هذه الرواية مجيع أنواع الته ّ
                                                             

 .٣٣١ص:  للشيخ احلراين،حتف العقول) ١(
 .ّدام ظلهّه املكاسب، للسيد األستاذ ّكليات فقراجع بحث رواية حتف العقول يف ) ٢(



 رسائل فقهية................................................................ ٣٠٠
ُومن الواضح أن التكسب يع ّ ّ أن هذا املفاد التام ّإالّن أنواع التقلبات، مً نوعا ّدّ ّ

ُينقصه تصحيح الصدور، وقد عرفت أهنا مرسلة ومل جترب بعمل األصحاب ّ)١(. 
ّاآلن بقي لدينا بحث صغري نختم به الدليل القرآين، وهذا البحث يتعلق و

ّيات التي صـدرت بكلمـة ببعض اآل َإ مـا حـرم {: كـام يف قولـه تعـاىل» ّإنـام«ُ َ َ  
ِ

َعلي م ا ميتة وا م َ َ َ َ َْ ْْ ُ ُ ، ١٧٣: البقـرة: (وقد ورد هـذا املقطـع يف سـورتني ،}...َ
 .)١١٥: ونحل
ّتدل عىل احلرص، فهـل » ّإنام«ّالسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو أن كلمة و

ُحرمة األكل املستفادة من ال  ّلقرآين هذه ختتص باألنواع املذكورة فقـط أماّنص ُ
 تشمل عناوين أخرى؟

ُكيف يتم التوفيق بني هـذا احلـرص وبـني مـا مل يـذكر مـن : بعبارة أخرى ّ
 ؟الخ... املني ووالنجاسات األخرى كالكالب والبول 

ّ أن احلرص الوارد يف هذه اآليات إنـام جـاء ليعـالج مـا :جواب ذلك هوو ّ
ّ إنـه ينـتقض :ُ لكـي يقـالّ عامٌرصحّ ال أنه ،كله يف تلك األزمنةًكان متعارفا أ

 .بالنجاسات األخرى التي مل تذكر
ًفيام يتعلق باخلنزير فإنه مل يكن متعارفـا أكلـه يف املجتمعـات العربيـة يف و ّ ّ

بخـالف امليتـة والـدم فقـد كـان ، )٢(ّ وإنام يف جمتمعـات أخـرىّيةزمان اجلاهل
 .ك األزمنةًمتعارفا تناوهلام يف تل

                                                             
ّلنا أن نطرح سؤاال فيام يتعلق بمنشأ ذلك القول الذي اعتمده مجلة من األعالم) ١( ً، 

ى هلذه رإذا مل يكن األصحاب قد عملوا بمفاد : والسؤال واية حتف العقول، فكيف تسنّ
  واألرشبة إىل بابًالرواية أن تكون منشأ لذلك اخللط أو لترسية احلكم من باب األطعمة

ًلو مل يكن العمل هبا قائام عىل قدم وساق، ولو مل يكن مفادها راسخا يف ف !ملكاسب؟ا ً
ًاهنم فإنه ال معنى ألن تكون منشأأذه  ).دام ظلّهمنه . (ن باب إىل آخرم لترسية حكم ّ

 .يحيةأو عند أقوام آخرين اعتنقوا ديانات مل تكن معهودة أو منترشة عند العرب، كاملس) ٢(
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  ا شهرة واإل اع. ٢

 .ّاألولّذين تعرضنا هلام يف املستوى لنفس الشهرة واإلمجاع ال: لدليل الثاينا
ّ أن مرجع ذلك هو إىل مـا يتبنّـاه الفقيـه يف مـسألة حجيـة :من الواضحو ّ

ّالشهرة، وأيضا فيام يتعلق باإلمجاع، فإن  بت كونه حمتمل املدرك واإلسناد فال ثً
ّحجية ّضال عام إذا كان مقطوع اال له فُ ًناد أو مطمأنا إليهتسً ّ. 
ّ فـال أقـل مـن ،ّإن مل يكن األعالم قد استندوا إىل األدلة املوجودة عنـدناف

ّكوننا نحتمل احتامال معتدا به من أهنم  ً ّ  فـذلك ألجـل ؛ّنام قالوا بعدم اجلـوازإً
 :سببني مها
ُمتعددة أنه يـشرتط ّالنجاسة، حيث رصحوا هبا وذكروا يف أبواب : ّاألول ّ ّ

 .يف املبيع الطهارة
 حيـث كانـت منافعـه ؛ّدم وجود منفعة حمللة فيه يف تلك األزمنةع: لثاينا

ّ ـ وقـد حـرم ّيـةانـت يف زمـان اجلاهلكآنذاك منحرصة بالرشب ـ وهي عادة 
 .ًاإلسالم ذلك لكونه نجسا

ّعىل أية حال، فإن عبارة العالمة احليلو ّ  يف ٌاضـحة و، يف هنايـة اإلحكـام،ّ
جاء ذلك يف كتاب البيع حيث  كام ،لسببنياًكون هذا اإلمجاع مستندا إىل هذين 

 .)١(<، وعدم االنتفاع به لنجاسته،ًبيع الدم ورشاؤه حرام إمجاعا> :يقول
ّ أننّا وفق ما تقدم يف األبحاث السابقة قـد عرفنـا : فاعلم،ذا عرفت ذلكإ

ّأن النجاسة ال تكون مانعة عن التكسب،  ّأما بخصوص االنتفاع والـذي بـه وّ
 . ومن مكان إىل آخر،ّفإهنا مسألة ختتلف من زمان إىل آخر )٢(ّتتحقق الصغرى

                                                             
 .٤٦٣ ص٢هناية األحكام ج) ١(
ّحتقق الصغرى يف عصورنا هذه حيث توفر املنافع العقالئية املحللة بل: ّمما ال شك فيه) ٢( ّ ّ ّ 

ّوالرضورية، وبذلك يصح التكسب بالدم   دائرة تلك املنافع اجلديدة والتي منها إنقاذ يفّ
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ّ الرجـوع إىل األدلـة :ّ ويتعـني علينـا،ًبذلك يسقط اإلمجاع والشهرة معاو

 .األخرى
  ّالعمومات ا تقدمة. ٣

ت ّهو نفس تلك العمومات التـي مـر ذكرهـا يف تفـصيال: لدليل الثالثا
ّوض أي منهـا، والتـي كـان مـن هن، وقد عرفنا آنذاك عدم )١(ّكليةالاألبحاث 

 والتي منهـا روايـة حتـف العقـول والـدعائم ّية والروائّيةمجلتها اآليات القرآن
 . الرشيف وغريهاّالنبويووالرضوي 

 .ًتها مجيعا، وبذلك ننتقل إىل دليل آخرّقد عرفت عدم متاميو
   رفوعة ا واسطي. ٤

 عـيل ّمـر أمـري املـؤمنني>:  مرفوعة أيب حييى الواسطي قال:الرابعلدليل ا
شياء من الشاة، هنـاهم عـن بيـع الـدم أّبالقصابني فنهاهم عن بيع سبعة  ×

ّوالغدد وآذان الفؤاد والطحال والنخاع واخليص والقضيب  فقـال لـه بعـض .ُ
كـذبت يـا  : فقـال لـه؟ سواءّإاليا أمري املؤمنني ما الكبد والطحال : ّلقصابنيا

ّمن ماء أن ئك  الف  )٢(ُلكع، ايتو  بتور ن ُ
ُ؛ فـأويت بكبـد وطحـال ا ب نهمـامـ

ّشقوا الطحال من وسطه وشقوا ا كبد من وسطه :× وتورين من ماء فقال ّ ثم .ّ
 ومل ،ّ فابيـضت الكبـد ومل يـنقص يشء منـه،ًيف املـاء مجيعـا )٣(ُمرساف × أمر

                                                                                                                                               
ّالوقائية والعالجية وغري ّاملرىض ودخوله يف حتديد النتائج املختربية والتحليالت   .لكذّ

ّمن الواضح أن معظم هذه املنافع ـ إن مل يكن كلها ـ ال تتوقف عىل مسألة األكل و ّّ
ّوالرشب العرفيني، وهذا مما يضعف إشكال ًلنجاسة التي يكون عدمها رشطا يف ا ّيةّ

 .)دام ظلّهمنه (. جوازمها
ّراجع كليات فقه املكاسب املحرمة للسيد األ )١( ّ  .)دام ظلّه(  ستاذّ
 ).٢/٦٠٢الصحاح (إناء يرشب فيه : التور) ٢(
 .إنقاعه فيه:  اليشء يف املاءُسْرَم) ٣(
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ّالطحال وخرج ما فيه كله وصار دما كل  .ّتـى بقـي جلـد الطحـال وعرقـهحه ًّ

 .)١(<، وهذا دم هذا  م:هذا خالف ما ب نهما: فقال له
ّ هبذه الرواية عىل حرمـة التكـسب بالـدم وذلـك مـن خـالل ّدلُقد استو

 .ًالنهي الوارد فيها وكونه ظاهرا يف احلرمة
  مناقشة ا رواية

 :يمكن املناقشة يف هذا االستدالل من جهتنيو
 ّتعلق بالبحث السنديت: جلهة األوىلا

َّإن الرواية ـ كام عرفت ـ مرفوعة وهنا ال يمكن القـول بإمكـان تـصحيح 
ًلسند من خالل املتن فإن هذا الطريق وإن كان معتربا ا  )٢(ّ إننا ذكرنا يف حينهّإالّ

ّانه يصح يف العقائد ال الفروع  يمكن االعـتامد عـىل عمـل األصـحاب الكام ، ّ
 :بني مها وذلك لسب؛لتصحيح السند

ّ أن هذه الكربى غري تامة عند :ّاألول  ّالـسيد ك،كثري من علامئنـا األعـالمّ
 .)رمحها اهللا( والشهيد الصدر اخلوئي
ّ وذلك ألنه ؛ّ فإن إثبات الصغرى صعب، الكربىّيةض متامرعىل ف: لثاينا

ّألعالم من املتقدمني قد استندوا عىل هذه الروايـة، بـل هـم اّمل يثبت لدينا أن 
 .ّ أو أهنم يعتمدون روايات أخرى،عون اإلمجاعّيد
 ّتتعلق بالبحث الداليل للرواية: جلهة الثانيةا

 .شكالني يف املقامإّ فإنه يمكن إيراد ،لو قطعنا النظر عن ضعف السند
                                                             

 ؛٣١٥ ح٧٤ ص٩ج: هتذيب األحكام؛ ٢ ح٢٥٣ ص٦ج: الفروع من الكايف) ١(
 .٢ ح١٧١ ص٢٤ج: سائل الشيعةو

 .)دام ظلّه(ّ، للسيد األستاذ  فقه املكاسبّكلياتراجع بحث رواية حتف العقول يف ) ٢(
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 ّاإلشكال األول

ّن أقىص ما يمكن أن تدل عليه هذه الرواية هو حتـريم بيـع الـدم ألجـل إ ّ
ة ّوبقرينـة تلـك األمـور الـست .×  زمن أمري املؤمننييفتلك املنفعة املتعارفة 

ّالتي ذكرت يف الرواية فإن تلك األمور الست ّ ُة إنام يراد منها ُ  .ألكل ال غرياّ
ّ إن الدم إنام حرم ألجل تلك املنفعة املتعارفة آنـذاك :من هنا يمكن القول ُ ّ ّ

ّوالتي حرمها الشارع املقدس،  ّهذا يعني أنه لو فرض أن للوّ دم منافع أخـرى ّ
 .ّفإنه ال يبقى إشكال يف جواز بيعه

 &  الشيخ األعظم، منهم؛ من األعالمٌذا وقد أشار إىل هذا املعنى مجلةه
 .)١(<...ّبيع لألكل، وال شك يف حتريمهلا إرادة حرمة :فالظاهر> :يث يقولح

ّ أنـه مـع ذلـك ال ّإال> :يرى ذلك حيث يقـول &  اخلوئيّالسيد :ًأيضاو
ًضـعا وًيعه لألكـل فقـط تكليفـا أو بلة املرفوعة عىل أزيد من حرمة ّنسلم دال

ّأيضا، كام نبه عىل ذلك العال  إرادة حرمـة :فالظـاهر: وقال، & مة األنصاريًّ
 .)٢(<...ألكللالبيع 
 بحرمة بيع اليشء ألجل ال يمكن القبول بالكربى القائلة: بطبيعة احلالو

 .ّاملنفعة املحرمة
 يف بعـض املـوارد املنـصوصة، ولكـن ال يمكـن عم، يمكن قبول ذلـكن

 .تعديتها إىل املوارد األخرى
 اولة املريزا التربيزي يف دفع اإلشكالحم

 اخلـوئي ّالسيدأشكل املريزا جواد التربيزي عىل ما أفاده الشيخ األعظم و
يمكـن  ال...  اخلـوئيّالسيدف وتبعه كره املصنّذوما > :حيث يقول يف إرشاده

                                                             
 . املسألة الثالثة٢٨ ص١ جّاملحرمةاملكاسب ) ١(
 .١٠٠ ص١مصباح الفقاهة ج) ٢(
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ًال، وثانياّ إلطالق النهي يف الرواية أو؛املساعدة عليه ملشرتي وعلم اّ أن قصد :ً

ّالبائع باستعامل املبيع يف املحرم ال يزيد عن بيع العنب مع علم البائع باستعامله 
 .)١(<...لتخمريااملشرتي يف 

ً أن البائع كـان قاصـدا : هو، عليه الرواية عند املريزاّلّأن أقىص ما تد: أي ّ
ًيضا اشرتاه بقصد األكل، ونحن مل يثبـت عنـدنا أرتي، واملشرتي أن يأكله املش

ّبأن قصد املشرتي لألكل وعلم البائع بأن املشرتي يشرتيه ألجـل  لـك مـانع ذّ
 .ّعن صحة املعاملة

 إلفات نظر
ّاآلن وقبل التعرض لإلجابة عام أفاده املريزا التربيزيو   ينبغي التنبيـه إىل ،ّ

ّه ـ أحيانا ـ تتشكل يف ذهنه جمموعة من التحليالت لفقياّ أن : وهي،ةّنكتة مهم ً
 ٌىل املـشرتي يشءعـ يـشرتط البـائع ّ حيث يرى أن علم البائع يشء وأنةيّالدق

ٌآخر، وأن املـشرتي يـشرتي هلـذا الغـرض أو ذاك يشء ً آخـر أيـضا، وهكـذا ّ
 ّ أننا عندما:ة يف املقام هيّالفرتاضات والتحليالت، والنكتة املهماجمموعة من 

ًالتحلـيالت يف أذهاننـا عينـا وال و تنأيت إىل األسواق ال نجد هلذه االفرتاضا
ّ، سواء كنّا بائعني أو مشرتين، بـل لعـل إلفـات النظـر إىل هـذه الـشقوق ًاأثر

 .تاج إىل بذل جهدحتواالفرتاضات 
ّ إن محـل الروايـات عـىل مثـل هـذه االفرتاضـات :من هنا ينبغي القـول
 . غري صحيحٌملع ،ع واملشرتيوإسقاطها عىل ذهن البائ

 ،ً الفقيه أو طلبة احلـوزة عمومـاّيةَّإن ما هو موجود يف عقل: بعبارة أخرى
 ًملشرتين، فالبائع عندما يعـرض بـضاعةاوينبغي إسقاطها عىل ذهن الباعة  ال

 وعنـدما نـسأله عـن ،ّمثل اللحم والكبد والطحال إنام يعرضها ألجـل بيعهـا
                                                             

 .٢١ ص١ج:  للمريزا جواد التربيزي،إرشاد الطالب) ١(
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 .بيعه ألجل األكل ال غريأ: ّنه يقول، فإيعهابسبب 
مـن بيـع الطحـال  × ّلذا نجد ذلك البائع القصاب الذي منعه اإلمامو

 .واءس ّإالما الكبد والطحال  :× يقول لإلمام
ّ أهنام سواء يف األكل، ومن : هو،املراد منها»  سواءّإال«هذه الكلمة وهي و

 كون املراد من  وهي، الواضحةّيةحلالة العرفاإىل هذه  × هنا كان نظر اإلمام
 إلمـاما ولذا منع مـن ذلـك، فنهـي ؛بيع ورشاء الطحال هو خصوص األكل

 .عن يشء آخر  ال،ّإنام كان عن هذه احلالة املتعارفة ×
ّإنـام هـو قـائم عـىل تلـك ـ يف إرشـاده ـ َّكيف كان، فإن ما ذكره املـريزا و

ــي تعيــشها الذهن ــةالتحلــيالت الت ــة الفقهّي ــةلعرفا ال ّي َّعرفــت أن وقــد ، )١(ّي
ّعموما ليست بصدد النظر إىل تلك التحليالت وإنـام هـي قائمـة  )٢(الروايات ً

ّهن العرف، وبذلك يبقى اإلشكال الداليل األول عىل متاميذعىل ما هو يف  ّ تـه، ُ
 .)٣(ّن مالحظة املريزا غري واردةوإ

                                                             
الشيخ مرتىض احلائري ـ نجل الشيخ شيخنا األستاذ وألجل هذه احلالة وغريها كان ) ١(

ّـ يعرب يف دروسه يف فقه امل  الكريم احلائري عبد ّ أن تلك التحليالت ّملحرمةاكاسب ُ
ّواالفرتاضات إنام هي متثل السرية الع ّقالئية الفقهية ال العرفيةّ ّ  ).دام ظلّهمنه . (ّ

 .ّية الفرعّيةالروايات ذات الصلة باألحكام الرشع: أي) ٢(
 : ّيمكن الدفاع عام أفاده املريزا التربيزي بمالحظة ما ييل) ٣(

ّن السيد األستإ: ًالّوأ َّ يف شطرها األول، حيث قال املريزا بأن ّيةاذ مل جيب عن اإلشكالّ ّ
ّتعلقه خصوص البيع لألكل، والواقع لو خلينا مالنهي الوارد يف الرواية مطلق وليس  ُّ

ٍنحن والرواية فإننا نجد من الصعوبة بمكان ّ مثل هذا اإلطالق، وأن ادعاء َ جتاوزّ ّ
ّ، فإن االنحصار ّإال ليس ّ دعوى قوامها الظن،نحصار الفوائد واملنافع باألكل آنذاكا

ًليس مقطوعا به ـ كام هو واضح ـ لعدم إطالعنا حسا  ًال نقال عىل نحو القطع بام كان وًّ
استعامله يف : ن من منافعه املتعارفة آنذاكـ كا ًمثال ُعليه العرف آنذاك، فالدهن ـ

ّتنجس يف االستصباح، ومن  ولذا أمكن االستفادة من الدهن املّية؛لزيتااملصابيح 
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 اإلشكال الثاين

 دّالـسيوتبعـه عـىل ذلـك  & مـا أفـاده الـشيخ األعظـمهذا اإلشـكال 
 .ًأيضا & اخلوئي
ّ أن مفاد الرواية أخص من املدعى، حيث :ّمؤدى اإلشكال هوو ّ  ّا تـدلّإهنّ

ّما إذا كان الدم طـاهرا فإنـه ال داللـة أ .عىل حرمة خصوص بيع الدم النجس ً ّ
ّ أننـا نبحـث يف حرمـة التكـسب :اية عىل حرمة ذلك، وبحسب الفـرضللرو ّ

ًطلقا أعم من كونه طاهرا أو نجمبالدم   .ًساًّ
ّن الظاهر مـن الـدم إ> :إىل ذلك حيث يقول &  اخلوئيّالسيدقد أشار و

                                                                                                                                               
 يف املناطق التي ّحتى ،ّالواضح أنه مل تعد هلذه الفائدة من وجود يف عصورنا هذه

ّا ـ فإهنا تستعمل النفط أو أحد مشتقات ّ ـ وهي قليلة جدّيةتستعمل املصابيح الزيت ًّ
ّلذكر عن موضوع االستصباح بالدهن املتنجس أو الطاهر االبرتول، ونحن لو قطعنا  ُ

ّعا فإننا ال نجد بم  . كهذه موضوع أو منفعةعد حقبة من الزمن من يلتفت إىلً
 .ّكيف كان، فإن اإلطالق غري خمدوش بصورة متكنّنا من رفع اليد عنهو
ً ما جاء يف النكتة التي أبرزت ما يتشكل ـ أحيانا ـ يف ذهن الفقيه من حتليالت ّإن: ًانياث ّ

ّإن ما جاء يف هذه املالحظة يصب : رف، أقوللعاّدقيقة والتي ال يصح إسقاطها عىل  ّ
ّ أهنا تقوض إشكاله، فهو يقول، اليف صالح ما يريد قوله املريزا  قصد وعلم البائع ّإن: ّ

 هذا ال دخل له يف ّإني ألجل األكل؛ ه يشرتّ وعلم املشرتي بأن،ه يبيع ألجل األكلّبأن
ًنه ذكر شاهدا عىل ّثم إ. تعيني احلرمة  هو موجود يف بيع العنب مع علم ما:  وهو،لكذّ

 . ومع ذلك أجيز من قبل الفقهاء،البائع بقصد املشرتي لتخمريه
ّأن السيد األستاذ قد أكد لنا هذه التفصيالت عند قوله إن البائع : ّضف إىل كل ذلكأ ّّ ّ

ألجل األكل ال : ّ فإنه يقول؟بيعهات وعندما نسأله ملاذا ،يعرض بضاعته ألجل بيعها
ّإن هذا القصد من البائع واملشرتي ال دخل له يف حتديد : خ؛ وهنا يقول املريزاال...غري 

 ،هلا دخل يف حتديد احلرمة وعدمهاًأمورا كهذه ّ إن :عدمها، نعم لو قال املريزاواحلرمة 
ّلصح ما ذكره السيد األستاذ من أن هذه التحليالت  ّ   ُعيدة عن العرف، ولكن املريزابّ

 .ّ ال أنه بصدد إبرازها واعتامدها كهذه، حتليالتصدد رفع اعتامدـ كان بكام عرفنا ـ  
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 ؛ّلذي تقذفه الذبيحة املـسمى باملـسفوحااملذكور يف املرفوعة هو الدم النجس 

ّدون الطاهرة املتخلف فيها الـذي ، )١(ّية أكله يف زمن اجلاهلّيةلكثرته ومرسوم
ّباع بتبع اللحوم كثريا، فإنه مـن القلـة بُي ّ مكـان مل يكـن مـورد الرغبـة ألهـل ً

ّ لينجر ذلك إىل أن يمر عيلّيةاجلاهل ّالقصابني وينهاهم عن بيعه، ولعلـه ب × ّ ّ
 .)٢(< الدم املسفوحّإاللذلك مل يذكر اهللا تعاىل يف القرآن 

ّعليه فإن الرواية ال تشمل الدم الطاهر فتسقط داللتها عـىل حرمـة بيـع و
ًالدم أو التكسب به مطلقا  .ّن املدعىمّا أخص ّ ألهن؛ّ

ّكيف كان، فإن الرواية ال يمكن االسـتدالل هبـا عـىل حرمـة التكـسب و ُ ّ
ً وسـواء كـان طـاهرا أو ،ألكـلاسواء كان لألكـل أو لغـري : ًبالدم مطلقا؛ أي

ّ نظرا لإلشكاالت املتقدمة السند؛ًنجسا  .)٣(ّية والداللّيةً
                                                             

 كان هلا مدخل يف فهم ، وثقافة الطعام والرشابّيةّهذا يعني أن الرشائط االجتامع) ١(
ّ وإهنا تنهاهم عام كان ، وردت هلؤالءّة بحسب فهم السيد اخلوئيالرواية، فالرواي ّ
 .ًمرسوما بينهم

 .١٠٠ ص١ج:  اخلوئيدّللسي ،مصباح الفقاهة) ٢(
 : ها هنا مالحظة وإشكال) ٣(

 والذي ،لداليل الثايناّنا مل نجد الشيخ األعظم يرصح باإلشكال ّفإن: ّأما املالحظة
ّأن الرواية أخص من املدعى: مفاده ّ ّ. 

ّ بيع الدم الطاهر فيام إذا توفرت فيه منفعة حمللة، ولكن هذا ّيةّعم، هو يرصح بأقوائن ّ
لواسطي، وعندما يأيت عىل ذكرها يذكر يف ذيل اّه قبل تعرضه ملرفوعة الترصيح ذكر

اول حيّ الستخباثه، ثم ؛ّ يف التذكرة رصح بعدم جواز بيع الدم الطاهرّالعالمةّبحثه أن 
ًالشيخ األعظم أن يربر للعالمة معلال قوله بعدم وجود منفعة ظاهرة يف الدم غري  ّ ّ ُ

 .ّاألكل املحرم
ّولعل تعرضه لعب ّ يف التذكرة فيه إشارة خفية إىل أنه ال يتبنّى ذلك بدليل ّالعالمةارة َّ ّ

ال  & ّإن الشيخ األعظم: َلكن من قالو، ّالعالمةّحماولته إلجياد تعليل أو مربر لقول 
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 . إىل مدلول الروايةّالعالمةُ يساق ما ذكره عن ّحتى ،ّزال يتكلم يف داللة الرواية
خصوص اإلشكالية األوىل، :  هو،يف املقام &  عظمّن خالصة ما ذكره الشيخ األإ

ُومما يساعد  &  لامت الشيخ األعظمكّوأما اإلشكالية الثانية فهي غري واضحة يف  ّ
ّعىل صحة ذلك هو أن السيد اخلوئي ّمل يتعرض لرأي الشيخ األعظم يف  & ّّ

يه، وما جاء ّ بل هو بحاجة ماسة لتدعيم رأ،ّع أننا اعتدنا منه ذلكماإلشكالية الثانية 
 .ل ليس ببعيدّيف اإلشكال الداليل األو

ّنه ال يوجد أي يشء يف الروايةفإ: ّأما اإلشكالو ّ يدل عىل  ـ ال من قريب وال من بعيد ـّ
ّأن الرواية تتحدث عن الدم النجس  ّإن داللة الرواية : ّاصة دون األعم، لكي يقالخّ

ّأخص من املدعى، ونحن ال نريد القول بعدم وجود ّ دليل عىل انحصار مؤدى الرواية ّ
  ـ ومن ضمن فقرات الرواية ـّخصوص الدم النجس فحسب، بل ندعي وجود دليلب

ًنطباق مؤدى الرواية متاما عىل ا:  والذي يعني،ًعىل شمول النهي للدم الطاهر أيضا ّ
ّ ال أنه أخص من املدعى،ّاملدعى ّّ. 

ُأما الدليل الذي نقيمه عىل ذلكو قد هنى عن بيع سبعة أشياء  × مامّأن اإل:  فهو،ّ
ّصوص املذكاة فقط، إذ ال معنى خّن املراد من الشاة هو إ: من الشاة، وبطبيعة احلال

 .ًاّلتخصيص النهي بسبعة أشياء وهي ميتة، وهذا واضح جد
 ...الطحال كام هو رصيح الرواية:  عنهاّ من مجلة األشياء املنهيّحيث إنو

 وال خيرج ،ّكل ما فيها طاهرو ،ّ ألن الشاة مذكاة؛ّشك الطحال طاهر بال ّوحيث إن
 ...من ذلك سوى الدم املسفوح منها عند الذبح

 كام هو رصيح ،عن بيعة هو دم بعينه × ّن الطحال الطاهر الذي هنى اإلمامحيث إو
؛ فيكون وبحسب <)الطحال(م د وهذا )أي الكبد(هذا حلم >: × قول اإلمام

ٌّأن الطحال منهي: وهيـ ّاملقدمات الثالث  ّ وأنه ،ّ وأنه طاهر بحسب تذكية الشاة، عنهّ
ًنه ينتج لنا أن الدم حرام بيعه سواء كان طاهرا أو نجساـ أ × ّ بنص اإلمامٌدم ً ّ ّ. 
ّأما الدم األول املذكور يف أول الرواية فهو الدم النجسو ّ ّ، والذي عرب عنه القرآن يف ّ

ًأو دما مسفوحا{: وله تعاىلقوح وهو  بالدم املسف)١٤٥: آية: ( األنعامسورة ًُ ْ  َ ْ وهو  }َ
 فجاء ، حيث كانت عادة أهل اجلاهلية األوىل تناوله،الدم اخلارج من الشاة عند الذبح

ّملقدس بالنهي عنه، وقد استظهر السيد اخلوئياالشارع  َّإن >: ذلك حيث يقول &  ّ
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ّقذفه الذبيحة املسمى تالظاهر من الدم املذكور يف املرفوعة هو الدم النجس الذي  ُ
 .١٠٠ ص١ج: د اخلوئيّ للسي،مصباح الفقاهة. <...باملسفوح لكثرته

ًهنا ينبغي أن نطرح سؤاال يتعلق بالدم املذكور نصا يف الرواية وهو قولهو ّ ّ نهاهم >: × ً
ّملتوخاة من الدم منحرصة باألكل فقط وفق ما اإذا كانت املنافع : أقول. <...عن بيع ا م

ّل، فهل كان القصابون يبيعونه ألجل هذه ّاته صاحب اإلشكال الداليل األوأراد إثب
 ؟ هذا الدم نجسّملنفعة وهم يعلمون ـ كام هو املظنون هبم ـ بأنا
ّلو كان الباعة غري متفقهني وغري مطلعني عىل قوله تعاىلو ًأو دما مسفوحا{: ّ ًُ ْ  َ ْ أو غري  }َ

ملشرتون غري سفوح من الذبيحة فهل كان املاّمطلعني عىل نجاسة هذا النوع من الدم 
ّ خاصة ونحن نطمئنّعارفني كلهم بذلك؟، ّبأن زمن صدور الرواية هو ـ بل نقطع ـ  ّ

 ،.)..يا أمري املؤمنني(: ّبدليل قول أحد القصابني له × الفة أمري املؤمننيخيف زمن 
ًفهل يعقل أن يبيع القصابون شيئا نجسا ألجل األكل ويف  ً ّ  هذا ما ان؟لك الزمذُ

 .ًنستبعده وان كان ذلك ممكنا
 : هنا نطرح احتامالت ثالثة وهيو
ّن الدم املسفوح من الذبيحة املذكاة طاهرأ: لّالحتامل األوا  وقد كانوا يبيعونه ألجل ،ّ

 .عن ذلك × األكل فنهاهم اإلمام
 ًن يكون هذا املسفوح نجسا وكانوا يبيعونه ألجل وجود منافعأ: الحتامل الثاينا

 .عن ذلك × أخرى غري األكل فنهاهم اإلمام
ً املسفوح نجسا وكانوا يبيعونه ألجل األكل ،ن يكون هذا الدمأ: الحتامل الثالثا

 .فقط، وهذا ما استبعدناه كام عرفت
 وبذلك سوف ، فعليه أن يقبل باالحتامل الثاين،من كان يقول بنجاسة هذا الدمف

من كان يقول بطهارة هذا الدم وواضح؛ ّيرتفع اإلشكال الداليل األول كام هو 
ّاملسفوح فعليه أن يقبل باالحتامل األول فريتفع اإلشكال الداليل الثاين الذي قال بأن ّ 

 .شمل الطاهرتالرواية ال 
ّأن هؤالء القصابني كانوا يبيعونه ـ عىل فرض :  ومفاده هو،ُعم، يوجد احتامل رابعن ّ

ّا ـ وكيف كان، فإن ّعقول ولكنّه بعيد جدمحتامل نجاسته ـ إىل غري املسلمني، وهذا اال ً
ُالذي نستقربه هو االحتامل الثاين  وبذلك نكون قد دفعنا اإلشكاالت الداللية ،ُ



 ٣١١ .........................................................................الدم 
   ا شهورّا بوي. ٥

ّإن اهللا إذا حرم شـ ئا حـرم ثمنـه> :ملشهور اّهو النبويو: لدليل اخلامسا ًّ   «
 وجمموعـة ّيـة اإلمامّيـةن الكتـب الفقهمـوقد وردت هذه الرواية يف جمموعة 

 .)١( للمذاهب األخرىّيةأخرى من الكتب احلديث
 سـندها ّيـة وانتهينا إىل عـدم متام،ًسبق لنا أن بحثنا هذه الرواية تفصيالو

 .)٢(ّوأهنا مل جترب بعمل األصحاب
                                                                                                                                               

لذكر، وال يبقى عندنا سوى معاجلة السند لكوهنا مرفوعة كام عرفت، ويف اّاملتقدمة 
يف  & شيخ املامقاينلاكام يرى ذلك ـ ن قبلنا بإخبارها بعدم اخلالف إ: هذا املجال

ًحرمة التكسب بالدم مطلقا؛ حيث إّفإنه سوف يثبت لدينا ـ حاشيته عىل املكاسب  ّ ّن ُ
ًالرواية تامة سندا وداللة ّ. 

ّال خيفى أن السيد اخلوئيو ّقد منع من ذلك، كام أنه منع انجبارها بعمل املشهور  & ّ
 ذلك مبنى ّلكنو) ٩٩ ص١ج (لفقاهة احيث أبطل ذلك صغرى وكربى يف مصباح 

ّسلكه يف عدم القول بحجية الشهرة، هذا يف الكربى، وأما يف الصغرى فهو عدم  ّ
 .ملشهور وفق هذه الروايةاثبوت عمل 

ّعم، إذا أمكن لنا تصحيح حجية هذه املرفوعة من خالل متنها وموافقته مع مضمون ن
ّروايات أخرى صحيحة السند أو موثقة فإنه   فال، ّإاللك وّتعني علينا العمل بذيّ

ما جدوى هذا التصحيح إذا كانت الروايات : ولكن إذا كان كذلك فلنا أن نتساءل
 ؟ًوجودة أصالماألخرى الصحيحة 

ّية يف علم الدراية والرجال احلاكمة بعدم صحة ال ينبغي خمالفة الصناعة الفنّ: ًأخرياو
أساتذتنا الكرام، ًالعتبار سندا وداللة عند االسند، وعليه تسقط هذه الرواية عن 

 .داللة يف نظر القارص ًوسندا ال
ّ كتاب كليات فقه املكاسب املحرمة  املشهور يف أواخرّراجع بحث رواية النبوي) ١( ّ

 .ّللسيد األستاذ
ّكانت لدينا مناقشات عىل املستويني السندي والداليل حيث صححنا السند والداللة ) ٢(

لكنّك عرفت نتيجة البحث الداليل من وّاألول  عىل النقل الثاين فضال عن النقل ّحتى
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ّلكن لو تنزلنا وقلنا بصحو ّة سندها فإهنا دالليا إمـا أن حتمـل عـىل عـدم ّ ّ ّ

ًوجود منفعة حمللة أصال يف اليشء  ّلذي حيرم أكله وثمنـهاّ ّ أو أهنـا هلـا منفعـة ،ُ
ّولكنّها نادرة وبمنزلة العدم، أو أن يقال إهنا تبـاع ألجـل األغـراض املحرمـة  ُّ ُ

 .ّيحرم أكلهاف
ّ حمللـة ـ كـام هـو احلـال يف ّيـةرة وجود منافع عقالئّهذا يعني أنه يف صوو

 ال يثبت عندنا حرمـة ّ، ومن ثمالتحريمبّعرصونا هذه ـ فإن هذا غري مشمول 
ًالتكسب بالدم مطلقا ّ. 

ّ دليـل عـىل حرمـة التكـسب ّ أيّيـةإىل هنا نكون قد انتهينا إىل عدم متامو
ّبالدم، وبذلك تبقى األدلة األول واإلباحـة ُلتي تفيد اجلـواز إلطالقات اا أو ّيةّ

َأحل ا  ا يع{: ّفعالة نحو قوله تعاىل َْ َ ْ   َ
ِأوفـوا بـالعقود{و ؛)٢٧٥:البقـرة( } ُ ُ ْ

ِ
ْ ُ ْ َ

{ 
ٍ ارة عن تراض{و؛ )١: املائدة( َ َ َ ً َ َ  .)٢٩: النساء( }ِ

ّأما فيام يتعلق بتحديد املنـافع املرتقبـة مـن الـدم والتـي البـد أن تكـون و ّ ُ ّ ّ
ّة، فإهنا إنام ّ وحمللّيةعقالئ ّهنـا تـدخل ضـمن بحث يف بـاب ومكـان آخـر إذ إُتّ

ّ يف حني إننا نتكلم يف ّيةالبحوث الصغرو نّـا بـصدد ك أننا :، أيّية الكربوّقضيةّ
 :إثبات إحدى القضيتني الكربويتني ومها

ّما أن نثبت حرمة التكسب بالدم مطلقا أو أن نثبت أنـه جيـوز التكـسب إ ّ ّّ ً
ّمـا مـا هـذه املنـافع؟ فهـذا بحـث أّ حمللـة، ّية منافع عقالئبالدم إذا كانت فيه

 .صغروي لسنا بصدده
 .ّذا متام البحث يف مسألة التكسب بالدمه

                                                                                                                                               
ّكون الرواية كانت أعم من املدعى، فراجع ّ. 
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 بقلم
 الشيخ طالل احلسنالدكتور 





 

 
 
 

ّ 
يف بعـض   واملـستحدثةّيـةّعترب مـسألة املنـي مـن مجلـة املـسائل االبتالئُت

  عن مسألة الدم ـ إن مل تكن أكثر ـّيةّقل أمهتاملعارصة، وهي مسألة ال  املجاالت
ّنظرا الرتباط املني بعلم الوراثة وهندسة اجلينـات وتطـوير األنـواع ري غـ إىل ،ً

كثري من ة هذه املسألة يف ّ بلغت أمهيّحتى املستحدثة، ّيةذلك من املنافع العقالئ
 يف عرض بنـوك الـدم ،ّ للمنيّية دولىل فتح بنوكإًبلدان العامل درجة استدعت 

 .املنترشة يف أرجاء العامل
  ّية ات منهجن

قوف عند نكتتني  وجدنا من املناسب الو،ُقبل الدخول يف صلب املوضوع
إلشارة هلام ـ سوف نعرف من خالهلام مقدار اخللط الـذي ا ـ سبقت ّمنهجيتني

 .وقع فيه مجلة من األعالم
 الفصل بني باب الطهارة والنجاسة وبني باب ةّيل بعملّتمثت: لنكتة األوىلا

 .ّلتكسب بام هو نجسااألطعمة واألرشبة وبني باب 
ّإن كل باب له دليله اخلاص بهف ّ ّ حيث مل يثبت لدينا وجود مالزمة عامـة ؛ّ

ّليشء إذا حرم أكـل يشء فإنـه ال جيـوز اّ مل يثبت لدينا أن :بني باب وآخر، أي
 كـام هـو احلـال يف ،ً طاهرا وحيرم أكلـه ورشبـهقد يكون اليشءفّالتكسب به، 

 .ّالعصري العنبي واملخدرات اجلامدة
ّالغريب أن بعض األعالم يرون حرمة التكسب باألعيان النجـسة نو َْ ًظـرا ّ

 :؛ حيث يقـولّانت طاهرة كالعالمة يف التذكرةك إذا لنجاستها أو الستخباثها
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ّوالدم كله نجس فال يصح بيعه، وكذا ما لـيس بـ>  كـدم غـري ذي ،نجس منـهّ
 .)١(<ستخباثه ال؛لنفس السائلةا

ذن فهم يريدون إثبات مالزمة بني حرمة األكـل والـرشب وبـني حرمـة إ
ّالتكسب، بل إن العال ّ ّجها آخر للمنع من التكسب فيام إذا كان و يذكر ّمة احليلّ ً

 .ًاليشء الطاهر من األطعمة واألرشبة مستخبثا
ّ أن التكسب قا:من الواضحو  ال ،ئم عىل أساس وجـود املنفعـة وعـدمهاّ

ّ املحللـة صـح ّيـةجـدت املنفعـة العقالئُو أساس النجاسة أو اخلباثة، فإنعىل  ّ
 .)٢( فالّوإالّالتكسب 

هي نكتة قد غفل عنها مجلة مـن األعـالم، مـنهم الـشيخ و: لنكتة الثانيةا
قهـا، صل املعاملة واملعاوضة وبـني طرأوهي مسألة التمييز بني ، & األعظم

و أّفليس املقصود يف بحث املكاسب املحرمة عنوان البيع أو اإلجـارة أو اهلبـة 
ّ، فإن كل عنوان من هذه العناوين له بابه اخلـاص بـه والـذي فيـه ...املضاربة َّ

 .ّنعرف اخلواص املتعلقة فيه
ًفي باب البيع ـ مثال ـ نبحث رشائـط املتعاوضـني والعوضـني، وهكـذا ف

 .املرتبطة ببحث البيعو املقرتنة ّيةتفصيلمجلة من األبحاث ال
ّ فـإن املبحـوث فيـه هـو خـصوص أصـل ّاملحرمةّأما يف باب املكاسب و

 سواء كـان الطريـق يف ،و عدم جوازهاأاملعاملة واملعاوضة من حيث جوازها 
ّحتقيق املعاملة هو البيع أو اإلجارة أو أي طريق آخر من طرق التكسب ّ. 

ُمن هنا يعلم أن طرق  ُ ّ ّاملعاملة خارجة عن حمل البحث، وإنام البحـث هـو ُ ّ
ّبذلك يتضح لنا اخللط الواقع يف كلامت الـشيخ ويف أصل املعاملة واملعاوضة؛ 

                                                             
 .٤٦٤ ص١ج: ّمة احليلّ للعال،تذكرة الفقهاء) ١(
 .سوف نقف عند هذه املسألة يف بحث امليتة واملناقشة يف ذلك، فانتظر) ٢(



 ٣١٧ .........................................................................ّاملني 
 .)١(<...ّيع املنيبال إشكال يف حرمة >ّحيث يقول يف مسألة املني  & األعظم

ُوهكذا نجده يعرب يف موارد أخرى حيث يذكر طرق املعاملـة ال أصـلها ُّ ُ، 
ّ مـع أنـه ،ّ ويريد منه عنوان التكسب،ّلعنوان اخلاصاّرتب احلكم عىل ذلك وي

ُجـود مالزمـة وً نظرا لعدم ؛قد ال جيوز بيع يشء ما ولكن جتوز املصاحلة عليه
 .بني حرمة اليشء وبني املنع من إجراء معاوضات أخرى عليه

 &  الــسابقون عـىل الــشيخ األعظــمهـذا اخلطــأ املنهجـي مل يتجــاوزهو
وكتـبهم مليئـة ، & خلـوئيا ّالـسيدوال الالحقـون بـه ك & مة احليلّكالعال
 .)٢(بذلك
ّاآلن نعود إىل أصل البحث حيث ذكرت يف بحث املنـي مـسائل ثـالث و

 :هي
 .ّـ حرمة التكسب باملني إذا وقع خارج الرحم أو عدمها ١
 .ّـ حرمة التكسب باملني إذا وقع داخل الرحم أو عدمها ٢
 .عسيب الفحل أو عدمهاّـ حرمة التكسب ب ٣

   ع  ا لغوي  لم ا
 ينبغـي الوقـوف عنـد املعنـى ،بل الدخول يف تفصيالت املسائل الثالثق

 .ّاللغوي لكلمة املني
                                                             

 .٢٩ ص١ج:  للشيخ مرتىض األنصاريّاملحرمة،املكاسب ) ١(
ّ كالم دقيق وينبغي السري عليه، وفيام يتعلق بالنكتة الثانية واخللط )دام ظلّه(فاده ما أ) ٢(

ّقدس ّيث يمكن االعتذار هلم من أهنم حّالذي وقع األعالم فيه فلعله مل يكن ذلك، 
ّ كانوا بصدد ذكر املصداق الغالب واملشهور عرفا ورشعا، إذ مما ال شك فيه أن ّرسهم ً ًّ ّ
ّق حتصيل املكاسب إىل ذهن اخلاصة والعامة، وُو أقرب طرهالبيع  ّ فإهنم يعلمون ّإالّ

ّجيدا ـ كام هو املظنون فيهم ـ بأعمية عنوان  ّملكاسب أو التكسب عىل العناوين اً
 .األخرى
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َّقـدر لـك : َ مَنى لك املاين، أيالتقدير؛: ّاملني> :ّرى صاحب املفردات أني

ِّاملقدر، ومنه َ املنا الذي يوزن به:ُ ِّتشديد الياء ـ للذي قدر به ُّيل، واملني ـ بق فيام ؛ُ ُ
َأ م يك  طفة من م   م {: احليوانات، قال تعاىل ْ ُ  ِ   ً َ ْ ُ ُ َ ْ َ َّ أي تقدر }َ  ما ّيةّالعزة اإلهلبُ

 .)١(<مل يكن منه
 قـال . املعنى اللغوي اآلخر فهـو اإلراقـةّوأماّفاملعنى األول هو التقدير، 

َأفـرأ تم مـا  منـون{: تعاىل ُ ُْ ُ ْ َ ََ ّمـا تريقـون مـن املنـي يف : أي ؛)٥٨: قعـةالوا (}َ ُ
 :احب املـصباحصـ وهو املاء الذي يكون منه الولد، ويف ذلك يقول ،األرحام

ًوأيضا الطرحيي يف جممعـه ، )٢(»ّ أراق منيه:هّاملني معروف، وأمنى الرجل أمنا«
َإذا  م {: قوله تعاىل> :يقول ْ ُ َ

ُأي تدفق يف الرحم، يقال: قيل }ِ  أمنى الرجـل :ّ
 .)٣(<ّإذا أنزل املني: يمني

 .)٤(واآلن ينبغي الدخول يف أصل البحث وتفاصيله
 

بدليلني عىل عدم جواز ذلـك، ومهـا نجاسـة  &  الشيخ األعظمّستدلا
 ،ّنيال إشكال يف حرمة بيع امل> :كاسبهمّاملني وعدم االنتفاع به، حيث يقول يف 

 .)٥(<...فاع به إذا وقع يف خارج الرحم وعدم االنت،لنجاسته
                                                             

 .سورة القيامة من ٣٧: واآلية.  باب امليم٧٧٩ص:  للراغب،مفردات ألفاظ القرآن) ١(
 .٥٨٢ للفيومي ص،املصباح املنري) ٢(
 .سورة النجم من ٤٦: واآلية. ٣٩٩ ص١ج:  للطرحيي،حرينبجممع ال) ٣(
ّإىل أن الكالم يف أصل التكسب ـ ّووفق ما تقدم يف النكتة الثانية ـ ينبغي التنبيه ) ٤( ّ

ُملسألة قد عنونت يف كتب اّن هذه ّة وليس يف خصوص البيع، ثم اعلم أواملعاوض
ّاألعالم فيام يتعلق بمني ّبام كان ذلك ألهنم مل يتصوروا آنذاك أن تكون  ور، احليوانّ ّ

 .ّ اإلنسان فوائد أخرى يمكن التكسب هباّملني
 .٢٩ ص١ج:  للشيخ مرتىض األنصاري،ّاملكاسب املحرمة) ٥(



 ٣١٩ .........................................................................ّاملني 
ّذا وقد ذكر الدليل األول مجلـة مـن األعـالم املتقـدمنيه  مـنهم الـشيخ ؛ّ

بيض ما ال يؤكل حلمه ال جيوز > :ملسألةاحيث يقول يف ذيل هذه  & الطويس
: ليلنـا وكذلك مني ما ال يؤكل حلمه، وللشافعي فيه وجهان، د،أكله وال بيعه

ّ فإهنا تتضمن ذكر البيض؛مجاع الفرقة وأخبارهمإ ّما املني فإنه نجس عندنا فأ .ّ ّ ّ
ُولكنّك عرفت من مجلـة ، )١(<الفخًوما كان نجسا ال جيوز بيعه وال أكله بال 

ّاألبحاث املتقدمة اإلجابة عن ذلك من أن النجاسة ال تكون مانعة من جـواز  ّ
 .ّة بني النجاسة والتكسب لعدم املالزم؛ّلبيع والتكسب بها

ُأما الدليل الثاين وهو عدم االنتفاع فإنه تارة يـراد بـه عـدم االنتفـاع بـه و ّ ّ
ًمطلقا، أي بنفس املعنى الذي استفدناه  ن رواية حتف العقول والتي هنت عن مُ

ُسائر أنواع التقلبات، وتارة يراد منه عدم االنتفاع به بام هو  خـرب أ ّية خارجّقضيةّ
ًعنى أن املني الذي يقع خارج الرحم ال منفعة فيه ألنه يذهب هدراعنها، بم ّّ ّ. 

ّهـو املعنـى األول مـن عـدم االنتفـاع  & ُإن كان مراد الشيخ األعظـمف
 ؛عتمد مفاد روايـة حتـف العقـولتُفجوابه هو عدم التسليم هبذه الكربى التي 

ًوذلك لضعف السند أوال، ولعدم ثبوت انجبار ضعفها بعمل األصحا  .ًب ثانياّ
ّن كان مراده هو املعنى الثاين فإن جوابه قد اتضح مـن مجلـة األبحـاث إو ّ

ّ أن الـيشء قـد يكـون يف زمـان مـا ـ يف أكثـر مـن مـورد  ـ حيث قلنا؛السابقة
 وقد يكون نفس ذلـك الـيشء يف زمـان آخـر ،وضمن رشائط معينة بال منافع

ٍّرشوط أخرى له فوائد مجة، وغري خفي ما أثاره البو حث العلمي واكتـشافاته ّ
ظهـار مجلـة مـن املنـافع والفوائـد مل تكـن إ من ،ّاملتعددة يف هذا املجال وغريه

 .معهودة من قبل
ويف موارد عديدة  & عليه فالذي نستظهره من عبارات الشيخ األعظمو

                                                             
 .١٦٧ ـ١٦٦ ص١ج:  بن احلسن الطويسّحممد لشيخ الطائفة ،اخلالف) ١(
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ّتضح لنا فيام بعـد أن الـشيخ األعظـميهو إرادته للمعنى الثاين، وسوف  ّ & 

ّ جيعل مدار الصحة يف البيع والتكسب هو وجـود ويف مجلة من عباراته ملنفعـة اّ
 .وعدم وجودها

ّخري شاهد عىل أن جواز التكـسب إنـام يـدور  & بذلك يكون ما أفادهو ّ ّ
ّإذا ما كانت املنفعة املحللة موجودة فإنـه فّمدار وجود املنافع املحللة وعدمها،  ّ

 . فالّوإالّجيوز التكسب بذي املنفعة 
ّنا نرى أن وجود املنافع وعدمها إنام يدور مدار الزمان ذا، وبحسب فهمه ّ

 .َّ وقد نبهنا لذلك يف أكثر من مورد،ّواملكان والتقدم العلمي
ّبذلك نكون قد انتهينا من املسألة األوىل من مسائل املني وقد عرفنا أنـه و ّ

ّال يوجد دليل تام يمنع من التكـسب  املني إذا وقـع خـارج الـرحم فـيام إذا بـّ
 .ّ حمللةّيةدت منافع عقالئجُو

 
ّقد ذكرت يف هذه املسألة جمموعة أدلة عىل عدم جـواز التكـسبل ّ  نقـف ،ُ

 :ًعندها تباعا، وهي
    استه.١

 التعليــل :ّفــاملتعني> :حيــث يقــول & ّاســتدل بــذلك الــشيخ األعظــم
 .)١(<...النجاسةب

ّمـا يف كـرباه فإنـه مل أَّإن هذا الدليل غري مقبول كربى وصغرى؛ : جوابهو ّ
 لعدم وجود الـدليل ؛ّ النجاسة من التكسب وإجراء املعاملةّيةيثبت لدينا مانع

ّأما يف صغراه فإنه ال يوجد دليل عىل كون املني املنُتقل من الباطن و عىل ذلك، ّّ
 .ًإىل الباطن حمكوما بالنجاسة

                                                             
 .٢٩ ص١ج: مة،ّاملكاسب املحر) ١(



 ٣٢١ .........................................................................ّاملني 
ّـ والدم كذلك ـ ما دام يف الباطن ال يكون حمكوما بالنجاسة، وإنـام  ّاملنيف ً

 .ن املعتاد، أي خرج من الباطن إىل الظاهرمًيكون حمكوما بذلك فيام إذا خرج 
إىل هـذه  )١(ومجلـة مـن األعـالم & ذا، وقد وأشـار الـشيخ األعظـمه

 ته إذا دخـل مـنعض من نجاسـبلكن قد منع ... > :& ، حيث يقولّقضيةال
 .)٢(<الباطن إىل الباطن

 ؛ّ فإن الصغرى ال يمكـن قبوهلـا فرض القبول بالكربى، عىل:كيف كانو
 .)٣( هذا املورديفّحيث مل يثبت لدينا نجاسة املني 

ّ وا قدار  ما يؤدي إ  ص ورة ا عا لة غررّيةّا هالة  سب ا كم .٢   ّ ةّ
ثانية ـ اخللط الذي وقـع  يف النكتة الّـ مما أسلفناه،ّنك قد عرفت إ: جوابهو

                                                             
ّوأما منع جواز بيعه حينئذ لنجاسته كام يف >: حيث يقول & ّمنهم السيد اخلوئي) ١(

ًاملتن، فمن العجائب، كيف فإهنا منفية قطعا إذا  ّ . <...رج من الباطن إىل الباطنخّ
 .١٠٤ ص١ج: مصباح الفقاهة

 .٢٩ ص١ج:  للشيخ مرتىض األنصاري،ّاملكاسب املحرمة) ٢(
ّفيام يتعلق بالصغرى والتي مل يقبل بتحققها س) ٣( ّ السيد ا األستاذ ومن قبله أستاذهّيدنّ

حلكم بنجاسته هو خروجه من موضعه اإن كانت الضابطة يف : أقول، & اخلوئي
ّعند خروج املني من الباطن إىل الباطن فهل يكون قد خرج من : ُاملعتاد، نسأل منكم

 ؟ملوضع املعتاد أو مل خيرجا
ًو الصحيح وجدانا ـ فام هو املانع إذا كان هذا هو اخلروج من املوضع املعتاد ـ كام هف

 ؟من احلكم بنجاسته
ّم ما هو ث فال؛ ّ حتكم بغري ذلك، التزمنا هبا وإالعم، لو كانت هنالك آية أو روايةن

َ أو ليس كل ؟ّالفرق بني الفضاء اخلارجي وذلك اجلوف الباطني إذا وقع املني فيهام
ًواحد منهام يعترب وعاء  ؟ّاملني وقع فيه ُ

ّ مل كل ذلك العجب الذي أبداه السيد وال ندري ّ َ يف مصباحه، وال ندري  & خلوئياِ
ّأيضا من أين أتاه القطع بانتفاء النجاسة عن املني إذا خرج من الباطن إىل الباطن ً. 
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ملبحوث يف أبواب املكاسب وبني تفـصيالت البيـع، افيه مجلة من األعالم بني 

ّفمام ال خيفى أن العلم بالكمي ّ ّلـصحة يف البيـع ال اّة واملقدار إنام هو من رشائط ّ
 .يف باب املكاسب

 ّيـةّهؤالء األعالم املستدلون بذلك يتعاملون مع مـسائل املكاسـب بذهنف
ُلفوه يف أبحاث البيع عىل ما يراد بحثه يف أُرقة بأبحاث البيع فيسقطون ما مستغ

ّ ولذا أشكلوا عىل جـواز التكـسب بـذلك واعتـربوا ذلـك ،ّاملحرمةاملكاسب 
ُليال عىل عدم جواز التكسب باملني املراد إيقاعه يف داخل الرحمد ّ ً. 

م الـذي لـه َّ أن الك:يمكن أن يقال يف اجلواب عن ذلكّكيف كان، فإنه و
ّ يف صحة املبيع هو الكم ّيةمدخل ّلذي له قيمة، ومن الواضح أن ما نحـن فيـه اّ

ّال توجد فيه أية فائدة أو قيمة للكم ّ ن مـّ يكفي يف حصول املنفعة املتوخـاة ؛ إذُ
 ّ واحـدة أو حيـوان منـويّيـة خل:ّ وجود قطرة واحدة، وبتعبري علميالتلقيح
 .ًراّ وما عدا ذلك فإنه يذهب هد،واحد
ّإن اجلهالة بالكم: بعبارة أخرىو ّ واملقدار إنام تكون مؤثرة فـيام إذا كانـت ّ ّ

ّوجـد أي اخـتالف يف قيمـة املنـي ُيهنالك قيمـة لـذلك، وفـيام نحـن فيـه ال  ّ
ّ والكيف، هذا فضال عام تقدم ذكره من أن الكمّباختالف الكم ّ ّ ّ املعلومة إنـام ّيةً

ّوأمـا >: يـرواينّب، ولذا يقـول املحقـق األ املكاسحتاجها يف باب البيع ال يفن
ُاجلهالة فهي إنام توجب املنع فيام كـان   ،ّملطلـوب فيـه الكـم دون مثـل املقـاماّ

 وهـي ّيـةُواملعترب من القدرة عـىل التـسليم الرافعـة للغـرر هـي القـدرة العرف
ّن هذين الوجهني األخريين إنام يمنعان عن خصوص البيع دون أ مع ،حاصلة ّ
 .)١(<...ُعاملة عليه من صلح أو هبةاملُمطلق 

                                                             
 .؛ الطبعة احلجرية٥ ص١ج: ّيرواين عىل املكاسب املحرمةحاشية األ) ١(



 ٣٢٣ .........................................................................ّاملني 
ً هالة من جهة عدم  قق ا لقاح وص ورته هدراا .٣ ّ ّ  

ّن مثل هذه اجلهاالت ال متنع من صحة املعاملـة إ: جوابهو  لـزم مـن ّوإالّ
يزرعه ومل يثمر قـد بطلـت معاملتـه، ولـه أن لً يكون من اشرتى بذرا ذلك أن

 يلتزم بذلك من األعالم، وبذلك ّيسرتد الثمن، ومن الواضح عدم وجود من
 .)١(ً يمكن االلتزام هبذا الدليل أيضاال
  ُعدم القدرة   ال سليم .٤

ّن القدرة عىل التسليم إنام هي من األمـور العرفإ: جوابهو ّ ال إهنـا مـن ّيـةّ
ّ، ثم إهنا يف يةّالدقاألمور  ّل يشء تكون بحسب حال ذلك اليشء، ويف مقامنا كّ

ّلقـح بـه األنثـى، ُي يستطيع أن ّحتى من ذلك احليوان الذكر هو متكني املشرتي
 . يف املقامٍوهذا املقدار حاصل وكاف

ّإن تسليم كل يش: ُبعبارة أخرى ّء إنام يكون بحسب حـال ذلـك الـيشء، ّ
 .)٢(ق التسليمّ فيتحق،ّقوع املني يف الرحم حاصلوويف مقامنا هو 

  ّقاعدة ا و  نماء األم  .٥
ّ أن األعالم قد أسـسوا : وهو املساقة يف املقام،ّدلةّأهم األمن  الدليل هذاو ّ

ّ وأما يف اإلنـسان فالولـد ،امء األم يف باب احليواناتنّ أن الولد :قاعدة مفادها
 .لألب
ّقد استدل عىل ذلك بالسريتني العقالئو ، وهو ما ذهب إليـه ّيةّ واملترشعّيةُ

                                                             
ّإن املعاملة إنام عىل: ًويمكن القول أيضا) ١( ّ نفس اليشء بغض النظر عام سيكون، ويف ّ ّ

ّاملقام يفرتض أن املعاملة قد جرت عىل املني  ّ ّلداخل يف رحم احليوان بقطع النظر عام اُ
ّة سواء بالكمية أو سيكون أو ال يكون، وبذلك ال يبقى معنى لالستدالل باجلهال

 ).دام ظلّهمنه . (باللقاح
 .١٠٥ ص١ج: ئي اخلوّللسيد ،مصباح الفقاهة:  انظر)٢(
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ّلـذي يـسهل اخلطـب أنّولكن ا «:قولييف مصباحه حيث  &  اخلوئيّالسيد ّ ُ 

هـات يف ّ النتـاج لألمّيـةعة قائمـة عـىل تبعّ من العقالء واملترشّيةالسرية القطع
ّحليوانات، وقد أمضاها الشارع، فـال يمكـن التخطـي عنهـا، كـام أن الولـد ا ّ ُ

عـاملون مـع نتـاج تلقطعيني، ومن هنا ياّللفراش يف اإلنسان بالنص واإلمجاع 
ّ مع العلم بان اللقاح حصل مـن فحـل شـخص ّتىحاحليوانات معاملة امللك 

ّمـا رد النتـاج إىل صـاحب الفحـل إن كـان  فكان الـالزم علـيهم إّوإالآخر،  ّ
، وهـذا ًملالـك جمهـوالا أو املعاملة معه معاملة جمهول املالك إن كـان ،ًمعلوما

 .)١(<ّيشء ال يتفوه به ذو مسكة
ه اؤه املشرتي يف هـذُما الذي يريد رش:  وهي،ّيف ضوء ذلك رتبوا مسألةو

 ؟ملشرتي مالها يشء يبذل ّ أو بإزاء أياملعاملة؟
ّإن املني عند وقوعه يف رحم األنثى اململوكة للمشرتي والتي تلقحت بهف ّّ 

ُوصـار املنـي نــامء وهـو عائـد لــأل ً نفس املـشرتي، فــام الـذي يــشرتيه لـّم أي ّ
يكـون البيـع هذا غري معقـول ولـذا ! ؟؟، هل يشرتي ما هو مالك لهاملشرتي

ًالتكسب باطالو ّ. 
ولو وقع فيه فكـذلك ال ينتفـع > :يقول & من هنا نجد الشيخ األعظمو

ّ ألن الولد نامء األم يف ؛به املشرتي ًحليوانات عرفااّ ّوهنا يعلـق املحقـق ، )٢(<...ُ ّ ُ
ّيرواين بأن املشرتي ينتفع باملنياأل ّ ولكن املشكلة هي أنـه عنـدما ،ً قطعاّ ريـد ُيّ

امء بل ينتفع به لكنّه ملكـه ونـ> : ولذا يقوليدفعه؟من ففي قبال ماذا وضع الث
 .)٣(<...ملكه فال معنى ألن يشرتيه

 عـىل قاعـدة ّيةعّ واملتـرشّيةّكيف كان، فإنه يف عرض قيام السرية العقالئو
                                                             

 .١٠٥ ص١ج:  اخلوئيّللسيد ،مصباح الفقاهة) ١(
 .٢٩ ص١ج:  للشيخ مرتىض األنصاريّاملكاسب املحرمة،) ٢(
 .؛ الطبعة احلجرية٥ ص١ج: يرواين عىل املكاسبحاشية األ) ٣(



 ٣٢٥ .........................................................................ّاملني 
  .ون اإلنساند يف خصوص احليوان ،ّالنامء لألم

  ّبطال القاعدة وأد هاإ
 : ذلك بام ييلنعاجلواب و
ّيام يتعلق بقيام السرية عىل ذلك فإنه ينبغي الوقوف عىل النكتة التي تقوم ف ّ

ّحتامل كوهنا قائمـة عـىل نكتـة غـري متـوفرة يف ال وذلك ؛عليها السرية نفسها
 .املقام
ّمما تقدم ـ ذا وقد عرفنا ه ّأن اليشء الواحد قد يكـون يف زمـان وظـرف ـ ّ
 .خر يكون له قيمة ويبذل بإزائه املالآ ُ ال قيمة له ويعرض عنه، ويف زمانّمعني
ّلذا ذكر بعض األعالم أنه يف مثل هذا املورد إنام يكون ما و ً صحيحا عيُّادّ

ُيث مل تكن للمني أية قيمة تذكرحّفيام يتعلق بتلك األزمنة السالفة  ّ وأنه كـان ،ّ
 يفّومع تطور العلم ودخول مـاء الفحـل ـ ُيبذل بال مال، ولكن يف زماننا هذا 

ّفإنه ال يمكن تصحيح قيام السرية عىل ـ تعديل اجلينات وتغيريها ونحو ذلك 
ُأنه يبذل بال مال ّ. 

ّ أن املني : وهو،ل نحن نرى أكثر من ذلكب  يف تلك األزمان السالفة ّحتىّ
ُ وإنام كان يعرض ، وقيمةّماليةكانت له   ،ً نظرا حلقارته أو ليشء آخر؛ن ذلكعّ

ْن عرضه وبذله بـال ته حمفوظة، وإّال يف قباله، فامليوألجل ذلك ال يأخذون امل ّ
ّال ال يلغي ماليته، وأما يف عصورنا هذه فـال شـكم  يف ازديـاد قيمتـه نتيجـة ّ

ّالتقدم العلمي ودخوله يف تطور اجلينات   .به ذلكاما شوّ
ًعىل أية حال، فإن القول بكون النامء ملكا ملالك األنثى حيتـاج إىل دليـل و ّ ّ

ُالـه حـال البـذر إذا غـرس يف أرض ال حّان ومكان، فإنه قد يكـون ّيف كل زم
ّ الثمر يكون ملكا للباذر، وأما صاحب األرض فلـه أجـرة ّ؛ فإنيملكها الباذر ً

ّملثل، أو عىل األقل يكون صاحب الفحل رشيكا يف النامء وأن النامء ال خيـتص ا ّ ً ّ
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 .)١(ّباألم فقط 

                                                             
ّ إبطال قاعدة عود النامء لالم ليس بواسطة عدم اعتامد حجية )دام ظلّه(لقد حاول  )١( ّ ُ

 ،حن فيه من النكتة التي قامت عليها السرية آنذاكنام من خالل إفراغ ما ّالسرية وإن
ّمن الواضح أن ووذلك بإدخال عامل الزمكان وأثره يف تغيري موضوعات األحكام؛ 

ً هذا ال يعدو عن كونه جوابا مبنائيا، فهو )دام ظلّه(جوابه  ة ّنظري من خالل تبنّيه ل)دام ظلّه(ً
 . مسائل عديدة، ومنها ما نحن فيهاالزمكان حاول اإلجابة عن

 : ّالذي نراه يف املقام هو أن إشكالية القوم تتلخص بام ييلو
ّ املشرتي عندما يريد أن يبذل ماال فإنه سوف يبذله يف قبال نامء عائد لهّنإ ّألن النامء  ؛ً

ّعائد لالم واأل  .ملعاملة باطلةا ملك له، وبذلك تكون ّمُ
ّارت دليال عىل عدم صحة إجراء املعاملة ـ بحسب هذه اإلشكالية ـ والتي صو ً

وضها ولكن بطريقة أخرى غري ما هنالظاهر حسنة ومعقولة، ولكنّنا سوف نرى عدم 
  .)دام ظلّه(أجاب به 

منا بالقاعدة، ولكن ما عالقة القاعدة فيام نحن فيه؟ إذ لو كان املال املبذول ّسل: نقولف
ً القول ببطالن املعاملة عمال ًاّملمكن جدا من من املشرتي هو يف قبال النامء لكان

ُ؛ ألنه مالك لألبالقاعدة، إذ ال يمكن بذل املال بإزاء ما يملكه هو ّم، وهذا واضح؛ ّ
ّأملنا قليال سوف نجد أن املشرتي ال يبذل املال بإزاء النامء وإنام بإزاء املودع تولكنّنا لو  ّ ً ّ

 .ًنامء والذي سوف يصري فيام بعد ،ّيف رحم األم
ّمن الواضح أن جمرو ًد دخول املاء إىل رحم األم ال يمكن تسميته نامء مبارشة، فالنامء ّ

ّتعلقها بجدار الرحم حيث تسمى عندئذ بالعلقة ويبدأ عند تلقيح البويضة باحلويمن  ّ
ّوهذه العلقة هي مرحلة متأخرة عن مرحلة دخول املني إىل داخل رحم األم ّ ّ. 

ّ نوضح اإلجابة وبطريق علميُبغية تتميم الفائدةو ّن البويضة التي حتملها إ: ة، فنقولّ
 األنبوب الواصل ما بني املبيض يف تقوم بقذفها ،األنثى بعد أن تكون صاحلة للتلقيح

ّوالرحم، ويف هذا األنبوب سوف تتم عملية التلقيح، وعند بدء عملية اجلامع فإن  ّ
ن الذكر قد قذفها يف موضع نطلق نحو عنق الرحم بعد أن يكوتاحليامن سوف 

 يف هيو تكون معظم احليامن قد تلفوبعد الوصول إىل عنق الرحم ت. نثىاأل
 يصل حويمن واحد ّحتىّ ثم تبدأ باملسري نحو األنبوب احلاوي عىل البويضة ،الطريق



 ٣٢٧ .........................................................................ّاملني 
 

ُقد عنونت هذه املسألة يف كتب األعالم بجـواز بيـع عـسيب الفحـل أو ل
 .عدم جواز ذلك

ّمما تقدم ـ ذا وقد عرفنا ه ّأن املسألة املبحوث فيها يف املقام هي أعـم مـن ـ ّ ّ
ّالبيع، حيث إهنا تشمل أنواع التكسب  ُطرقه ال خصوص البيع وحدهوّ ُ. 

ينبغي الوقـوف عنـد املعنـى اآلن وقبل الدخول يف تفاصيل هذه املسألة و
 .اللغوي للعسيب

   ع  ا لغوي  لعسيبا
 رضاب الفحـل وطرقـه، أو :العـسب> :ّرى صاحب تـاج العـروس أني

لكـراء عـىل الـرضاب، وهـو ا إعطاء :والعسب...  ماؤه، أي الفحل:العسب
 .)١(< للكراء الذي يؤخذ عىل رضب الفحل اسم:ًأيضا
 ماؤه : عن عسب الفحل، عسب الفحلهنى> :ابن األثرييقول نهاية اليف و

                                                                                                                                               
ّلبويضة بجدار الرحم فتكون علقة ثم مضغة اّيقوم بعملية التلقيح، وعندئذ تتعلق 

 .الخ... ّثم
 املعاملة جتري عىل املاء الواقع يف داخل الرحم الذي مل ّأن:  نريد قوله يف املقام هوماو

طبيعة احلال ـ إىل ذلك األنبوب فيكون التلقيح بيصل بعد إىل عنق الرحم ومل يصل ـ 
 .ويكون النامء

ّمهام كان الزمان بني ذلك ـ قليال أو كثريا ـ فإنه موجود بال إشكال، وبذلك نقول و ً ً
ّصحت أو مل ـ ّإن هذه القاعدة : لنامءاّن أراد إبطال املدعى من خالل مفاد قاعدة مل

ّة عن املقام؛ وبذلك مل يبق دليل يمنع من صحة املعاملة عىل املني الواقع ّأجنبيـ  ّتصح ّ
 .حم احليوانريف 

 .٣٨٠ ص١ج:  للزبيدي،تاج العروس) ١(
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 .)١(<ن الكراءعّ رضابه، وإنام أراد النهي :ًوعسبه أيضا

 أجرة رضبه، ومنه هنى عن عسيب الفحل، :عسيب الفحل> :ويف املجمع
 .)٢(< ...ماؤه: وعسيب الفحل

 )٣(يف مصباحه &  اخلوئيّالسيدُفيام يناسب معنى العسب يف املقام ذكر و
 : هيٍأربعة معان

 .ـ الطروقة ١
 .ـ ماء الفحل يف األصالب ٢
 .ـ أجرة الرضاب ٣
 .ـ إعطاء الكراء عىل الرضاب ٤
ّبطبيعة احلال فإن مسألة جواز التكسبو ًعدمه تـرتبط ارتباطـا مبـارشا  وّ ً

 .االطالقات األربعةوبمراد األعالم من هذه املوارد 
ّنه قـد جـاء يف  ينبغي االلتفات إىل أ،قبل الدخول يف بيان احلكم يف املقامو

ّاملـضامني، والبـد لنـا مـن إيـضاح هـذين وكلامت األعالم عنـوان املالقـيح 
فعىل مستوى كلامت اللغويني نجد ابن األثري يـروي يف هنايتـه عـن . العنوانني

 مجـع :هنـى عـن املالقـيح واملـضامني، واملالقـيح> :ّأنـه | لرسول األكرما
 .)٤(<صالب الفحول أيف ما :املضامني... ملقوح وهو جنني الناقة

ّ أنـه هنـى عـن املالقـيح |ّ النبي عن> :ويف كتب احلديث عن الوسائل
 مـا يف : مـا يف البطـون وهـي األجنّـة، واملـضامني:املالقيح هيوواملضامني، 

يـرضب الفحـل يف ما وأصالب الفحول، وكانوا يبيعون اجلنني يف بطن الناقة 
                                                             

 .٢٣٤ ص٣ج: النهاية يف غريب احلديث واألثر، ابن األثري) ١(
 .١٢ ص٢ج:  للطرحييجممع البحرين،) ٢(
 .١٠٢ ص١ج: ّ السيد اخلوئي،مصباح الفقاهة) ٣(
 .٢٣٤ ص٣ج:  البن األثري،البداية والنهاية) ٤(
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 .)١(<...عامه ويف أعوام

 :هـيوال جيوز بيع املالقيح > :كرةم فقد جاء يف التذّوأما يف كلامت األعال
 .)٢(<...ما يف أصالب الفحول:  وهي وال املضامنيهات،ّما يف بطون األم

ّ أن مـسألة عـسيب :ً ينبغـي أن نعـرف أيـضا،اآلن وبعد أن عرفنا ذلكو
 ؟ غريهااملضامني أم هيوالفحل هل هي نفس مسألة بيع املالقيح 

 كام ،ّن األعالم هو أهنم قد جعلومها مسألة واحدةّن ظاهر كلامت مجلة مإ
 .)٤(مكاسب الشيخ األعظمو)٣(هو احلال يف جامع املقاصد

ّأن مـسألة عـسيب الفحـل  :ّ، ويف ضوء ما تقدمّلكن الذي نراه يف املقامو
عـالم إىل املضامني يشء آخر، وقد أشار بعض األو ومسألة بيع املالقيح ،يشء

 بيع :املضامنيوّالظاهر أن املقصود من بيع املالقيح > :هذه احلقيقة حيث يقول
ُما تكون أو يتكون أو يولد حيوان من هذا الفحل أو من هـذه الناقـة ّ ، ال بيـع ّ

 .)٥(<املاء والنطفة ونحو ذلك
ّكيف كان، فإن مسألة التكسب باملالقيح واملـضامني فيهـا إشـكال مـن و ّ

ه، وذلـك املـاء الـذي سـوف ّطـن أمـبّ ألن احليوان وهو جنني يف ؛جهة الغرر
 وبـذلك تكـون املعاملـة ،ًيكون حيوانا بعد ذلك، فهذان أمران غري معلـومني

 .وجبة للغررُمعليهام 
ّ نجد أن مسألة املالقيح واملضامني غـري مرتبطـة بمـسألة :ًبناء عىل ذلكو

يف مقاصـده  ّكـره املحقـق الكركـيذّ أن ما :ّعسيب الفحل، وبذلك يتضح لنا
                                                             

 .٢٦٢ ص١٢ج:  للحر العاميل،وسائل الشيعة) ١(
 .٦٦ ص١٠ج: ّمة احليلّتذكرة الفقهاء للعال) ٢(
 .٥٣ ص٤ج: ّ للمحقق الكركي،جامع املقاصد) ٣(
 .٢٩ ص١ج:  للشيخ مرتىض األنصاريّاملحرمة،املكاسب ) ٤(
 . ص١ج:  الشيخ حسني املنتظريّاملحرمة،املكاسب ) ٥(
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ّمل حيرر حم & ، فهوّليس يف حمله ًل النزاع جيدا حيث نراه يقولُ ينه بوالفرق > :ّ

، والعـسب قبـل ّوبني املالقيح أن املراد هبا النطفة بعـد اسـتقرارها يف الـرحم
ّد اتضح لـدينا أن املالقـيح هـي األجنّـة قّنه يف حني إ، )١(<استقرارها يف احلرم ّ

 .وليست هي النطفة بعد استقرارها
إىل نفـس املعنـى الـذي  )٢(يف مكاسـبه & شيخ األعظمذا وقد أشار اله

 &  اخلـوئيّالـسيدملضمون إىل كلامت اّذكره صاحب املقاصد، ثم انتقل هذا 
 .)٣(يف مصباح الفقاهة

ّلتكـسب بعـسيب الفحـل، حيـث يمكـن أن نـستعرض انعود إىل مسألة 
ّالعامة ّألدلة بقسميها ا وعىل مستوى ،املسألة عىل مستوى األقوال الواردة فيها

 .ّواخلاصة
  ذكر األقوال   ا سألة: ّاألول ستوى ا

إجارة > :& ن مجلة األقوال الواردة يف هذه املسألة قول الشيخ الطويسم
محظور، وعقد اإلجـارة عليهـا غـري فاسـد، بالفحل للرضاب مكروه وليس 

ّن اإلجارة فاسـدة إ : ومل يكرهه، وقال أبو حنيفة والشافعي، جيوز:وقال مالك
ى احلظـر واملنـع فعليـه ّ فمن ادع،ّأن األصل اإلباحة: األجرة حمظورة، دليلناو

 .)٤(<لفرقة وأخبارهما ما قلناه فعليه إمجاع ّيةّما كراهالداللة، فأ
وكسب صاحب الفحل مـن اإلبـل والبقـر > :ًأيضا & ويف النهاية يقول

 .)٥(<يس به بأس، وتركه أفضللوالغنم إذا أقامه للنتاج 
                                                             

 .٥٣ ص٤ج: ّ للمحقق الكركي،جامع املقاصد) ١(
 .٢٩ ص١ج:  للشيخ مرتىض األنصاريّاملحرمة،املكاسب ) ٢(
 .١٠٣ ص١ج:  اخلوئيّللسيد ،مصباح الفقاهة) ٣(
 .١٦٦ ص٣ج: للشيخ الطويس اخلالف،) ٤(
 .٣٦٦ص:  للشيخ الطويس،النهاية) ٥(



 ٣٣١ .........................................................................ّاملني 
ّحيرم بيع عسيب الفحل ـ وهو نطفته ـ ألنه غري > :ّفإنه يقول ّالمةعّوأما ال
 .)١(<ً مقدور عليه وال نعلم فيه خالفاعلوم والمّمتقوم وال 

ًثم يضيف إىل ذلك قائال  ةّأما إجارة الفحل للـرضاب فعنـدنا مكروهـ> :ّ
ّمة ـ وهو أضعف وجهي الشافعي وبه قـال مالـك ـ ألهنـا منفعـة ّليست حمرو

ّحيتاج إليها يف كل وقتمقصودة  ؛ ّ تعـذر حتـصيلها،ز اإلجـارة فيهـاجيفلو مل  .ُ
 .)٢(<لعدم وجوب البذل عىل املالك

ّومـن األشـياء التـي ال تـصح > :اء يف فقه املـذاهب قـول احلنابلـةّمما جو
ّحبال أنثاها، فال حيل اسـتئجار ثـور إلُ ذكور احليوانات التي تستأجر :إجارهتا

ّن املقصود من ذلك إنام هـو منيـه أل؛ وهكذاٍ ليحبل ناقةًليحبل بقرة، وال مجال ّ ّ 
 إىل ذلك ٌ فإذا احتاج شخص.ّ فال يصح االستئجار عليه،ّهو حمرم ال قيمة لهو

ّومل جيد من يعطيه فإنـه يـصح لـه أن يـدفع األجـرة ويكـون اإلثـم عـىل مـن  ُّ َ
  .)٣(< ...أخذها

 .سألةوإىل هنا نكتفي بذكر هذا املقدار من األقوال يف امل
  ّدلةاأل:  ستوى ا ا ا

ّيام يتعلق باألدلة املساقة يف املقام عىل عدم جواز التكسب بعسيب الفحل ف ّ ّ
ّاألدلة العامبّ يتمثل :ّاألول ؛ّفإهنا عىل نوعني ّ باألدلة اخلاصة: واآلخر،ةّ ّ. 

ّاألدلة العام: ّاألول وع ا   ةّ
ُما هذا النوع فقد أأ  : وهية،ّمجلت أدلته بأربعّ

                                                             
ّعالمة احليل لل،تذكره الفقهاء) ١(  .٦٧ ص١٠ج: ّ
 .املصدر السابق) ٢(
 .١٧٠ ص٣ج:  للجزيري،^ الفقه عىل املذاهب األربعة ومذهب أهل البيت) ٣(
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 .ـ النجاسة ١
 .ـ عدم القيمة ٢
 . والقدرّـ اجلهالة بالكم ٣
 .ـ عدم القدرة عىل التسليم ٤
ّما الدليل األول أ ّأن النجاسة غري مانعة وهو  ـالذي سبق أن أجبنا عنه وـ ّ

ًمن التكسب، هذا كربويا وأما صغرويا  ًّ  مل يثبت لدينا نجاسة مـاء الفحـل هّإنفّ
 .لثابت هو نجاسته بعد خروجه من الصلبّوهو مازال يف صلبه وإنام ا

ًقد ذكرنا أن عدم وجود القيمـة لـيس سـاريا يف مجيـع فّأما الدليل الثاين و ّ
ّلعل اليشء الواحد تكون له قيمة يف زمـان ف ،أعمدة الزمان واملكان والرشائط

 .زمان آخر دون
ّقد عرفت أن اجلهالة إنام تكون مانعة يف بعض أفّأما الدليل الثالث و نحاء ّ

 عـىل فـرض  ـ)فيام نحن فيه( لقدر من اجلهالةااملعامالت ال يف مجيعها، وهذا 
ّ ليس مانعا من صحة التكسب ـوقوعه ّ ً. 
ّأنه مل يرد نـص :  وفيهوبجهالته؛> :يقول &  اخلوئيّالسيدمن هنا نجد و ّ

عويض املعاملة ليلزم من جهالتها بطالهنـا، بوال انعقاد إمجاع عىل اعتبار العلم 
َّإن فّ إنام نعترب ذلك فيها من جهة الغرر املرتفع بالعلم بالطروقة واالجتامع، بل

 .)١(< املعاملة عىل عسيب الفحل هو ذلكالغرض من
ّمن الواضح أن القدرة عىل التسليم يف كل يشء إنـام ف ،ّأما الدليل الرابعو ّ ّ

ّتحقق القدرة عىل التسليم بمجرتهي بحسب ذلك اليشء، ويف مقامنا  نـزول د ّ
ّالفحل وأن يرغب باالجتامع باألنثى، ولذا جتوز املعاملة عىل ذلك سواء  ان كـُ

 .ًبيعا أو إجارة
                                                             

 .١٠٧ ص١ج:  اخلوئيّللسيد ،مصباح الفقاهة) ١(
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ّبذلك نكون قد انتهينا إىل نفس النتائج السابقة وهي أن األدلـة األربعـة و ّ

ّانعة عن التكسب بعسيب الفحـل، هـذا م فال تكون ،ّالعامة ال يمكن اعتامدها
 .لبيع حيث أمكن تصويرهاإذا كانت املعاملة بنحو ا

  جراء ا عا لة بنحو اإلجارةإ
ّوق األدلة املتقدمة فيام إذا كان إجراء املعاملة بنحو البيع حيث َقد كان سل ّ

َأمكن تصويرها ثم س ملزبورة مع األجوبة عنها وإبطاهلا، والـسؤال ا ّدلةوق األّ
الكـالم وك ّلو أهنا أجريت بنحو اإلجارة، فهل يمكن تصوير ذل: املطروح هو

 ؟ّ أن هنالك إشكاالت ترد يف املقامّتقدم، أمامل
ّ ينبغي أن نميز،ولإلجابة عن ذلك ً أوال  ـُ بني البيع واإلجـارة بـام ينفـع ـ ّ

ّما اإلجارة فهـي متليـك منفعـة أّإن البيع هو متليك عني بحال، : املقام، فنقول
ّا املـائز يتعلـق عني بامل، وهذا هو املائز األسايس بينهام، وبحسب مقتىض هـذ

ّنه يتعلـق إ: ّية وبعبارة منطق.ّيةيف باب البيع ـ بنفس األعيان اخلارجـ التمليك  ّ
ّ، أما يف اإلجارة فإن ّ جوهريٌبام له وجود ّلتمليك يتعلق بـاألعراض القائمـة اّ

 .ُبالعني من قبيل سكنى الدار
 ، العـنيّمن هنا ذكر األعالم أنه يف باب البيع حيصل النقل واالنتقـال يفو

ّأما يف اإلجارة فإهنام حيصالن يف  ُملنافع، والزم ذلـك هـو أنـه عنـدما تـستوىف اّ ّ
ّاملنفعة فإهنا البـد أن تنتقـل مـن ملك ّ املـؤجر إىل املـستأجر، فاإلنـسان إنـام ّيـةّ ُ ِّ

ستأجر الشجرة لكي يستفيد من ثمرها، ويف الشاة مـن لبنهـا، ويف البئـر مـن ي
 .مائه، وهكذا

؛ فمن ؟ً أيضاّية أعيان خارجت أعراض أم هي هذه الثمراهنا نسأل هلو
 .ّيةّالواضح أهنا أعيان خارج

 ؟ مع استهالكها حيصل مع بقائها أمّإن االنتفاع هبا هل: ًنسأل أيضاو
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ّال شك أنه حيصل االنتفاع مع استهالكها ّ. 

ّالكالم هو الكـالم فـيام نحـن فيـه، فـإن اسـتئجار : ذا عرفنا ذلك نقولإ
 أي زوال عـني ،ملـاء املنتفـع بـها الزمـه اسـتهالل هـذا ،نتفاع بامئهالفحل لال

ّ ألن ماءه عني خارجي؛املنفعة ّ ال أهنا عرض ومـع زوال هـذه العـني تكـون ،ةّ
ارجة عن باب اإلجارة، فكيف يمكـن تـصوير مـسألة اإلجـارة يف خاملعاملة 

 ؟ بعد ما أمكن تصوير ذلك يف البيع،املقام
 ،جيوز استئجار الـشاة للبنهـا> :& احب العروة هذا املضامر يقول صيف

ّ وال يرض كـون ، ونحو ذلك، واآلبار لالستسقاء،واألشجار لالنتفاع بإثامرها
 ـ فام عن بعض العلامء من إشكال :االنتفاع فيها بإتالف األعيان ـ إىل أن يقول

 وهو خـالف وضـع ّإلجارة يف املذكورات ألن االنتفاع فيها بإتالف األعيانا
 .)١(<جارة ال وجه لهاإل

ّكيف كان، فإن مقتىض التحقيق يف املسألة حيتاج منّا الوقوف عنـد بـاب و
ّ ولكن ما ال يـدرك كلـه ال يـرتك كلـه، ،لكالماّ وهو خارج عن حمل ،اإلجارة ُّ ُ

ًولذا نقول ـ من باب الفتوى ـ إن هنالـك جوابـا قـد ذكـره صـاحب العـروة  ّ
ّم يعـد اللـبنُة هـو العـرف، وعنـدهّ أن املناط يف حتصيل املنفع:فادهم  منفعـة ُ

 .)٢(هكذاو ، وكذلك الثمرة منفعة للشجر،للشاة
يف مسألة اسرتضـاع املرضـعة للرضـاع  & من هنا نجد صاحب العروة

، )٣(ًإن اإلشكال املزبور يـرد فيهـا أيـضا: وكون اللبن هو منفعة املرضعة يقول
ّأن ّ ومـن هنـا البـد مـن ،ّيـةّألن اإلرضاع الزمه زوال اللبن وهو عني خارج

ّنام يكون بحسب العرف ـ وفق ما يراه صاحب العـروة ـ فـإذا استيفاء املنفعة إ
                                                             

 .١٢:  باب اإلجارة، مسألة٤٤٢ ـ ٤٤١ ص٢ج: اليزدي ّللسيد ،العروة الوثقى) ١(
 .املصدر السابق) ٢(
 .املصدر السابق) ٣(



 ٣٣٥ .........................................................................ّاملني 
ّكانت املنفعة من قبيل السكنى فإن  ّالنتفاع يكون بالسكن فيه، أمـا إذا كانـت اُ

ّاملنفعة متمثلة بالتمر أو اللبن أو املاء فإن االستيفاء يعنـي أكـل التمـر ورشب  ّ
 .للبن واملاءا

ّإن استيفاء منفعة يشء إنام يكون بحسب ذلك اليشء: بعبارة أخرى نقول ّ. 
 ّالسيدّ أن ّإاليف عروته وهو الصحيح،  &  اليزديّالسيدذا ما أجاب به ه

 :ّ األول؛ّأن املنفعـة هلـا إطالقـانقد اعرتض عىل هذه اإلجابـة بـ & اخلوئي
ّعريف  وذلـك ؛ًي ال تكـون عينـا املنفعة التـ:ً األعيان أيضا، والثاينّحتى يشمل ُ

ّدليل وقوعها قسام يف عرض العني، وما نقوله يف باب البيع مـن أن التمليـك ب ً
ّىل أن املنافع هي أمور غري األعيان ع ٌ دليل، ويف باب اإلجارة للمنافع،لألعيان

 .ّ ملا صح أصل التقسيمّوإال
قد خلـط  & ّأن صاحب العروة &  اخلوئيّالسيديرى : بعبارة أخرىو

ُني إطالقني للمنفعة، حيث يوجد إطالق يصدق عىل األعيان وأخر يـصدق ب
 .)١(عىل أمور تقع يف قبال األعيان

                                                             
 .٣٧٢ص: ّاملستند يف رشح العروة الوثقى أبحاث السيد اخلوئي كتاب اإلجارة) ١(

ّيمكن أن يالحظ عىل السيد اخلوئي ُ َقبل بأصل اإلشكال واعرتض  هّيف املقام أن & ُ
ّمعتربا إجابته جمر & لعروةاعىل إجابة صاحب  طالقني؛ فام هو اجلديد د خلط بني اإلً

ليس ما أ ؟ّالستعداد هو متعلق اإلجارةاَّيف التفصيل بني نوعي اإلطالق معتربين أن 
ّمن أن نوع وحقيقة املنفعة حيددها العرف، أي أن هوية املنفعة  قاله صاحب العروة ُّ ّ ُ

ّعرفية، هو نفس مضمون مؤدى   ؟نفعة هي االستعدادالمكم يف كون املكُ
ُإن ما ينتفع به املستأجر هو ما حيدده له العرف سواء كانت املنفعة : بعبارة أخرى ّ ُ َّ

و كانت املنفعة حتصل بال استهالك أّحتصل باستهالك العني بحسب اإلطالق األول 
 .حسب اإلطالق الثاين

ّدده االستعداد ُ ما ينتفع به املستأجر حيّ حيث إن؟أليس ذلك هو ما تقولونه: قولأ
ّري قابل لذلك، مع أن إجابة صاحب غنفسه، فمنه ما هو قابل لالستهالك ومنه ما هو 
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ّطالقـني للمنـافع، وأن مـا ّلك البد من التمييز بني هـذين اإلًبناء عىل ذو

ّ فـإهنم ؛ألعيـان ويف اإلجـارة للمنـافعلّذكره األعالم من أن البيع فيه متليـك 
 وذلــك بنكتــة التقــسيم املوجــود، ومــن ؛ّ ال األوليريــدون اإلطــالق الثــاين

 .لتقسيم قاطع للرشكة بالرضورةاّالواضح أن 
 ـ أعني كون ّية املنطقّيةمن هنا وألجل احلفاظ عىل مفاد هذه القاعدة العقل

ّ للـرشكة ـ فإنـه البـد ًاالتقسيم قاطع ّن القـول بـأن املـراد مـن املنـافع هـو مـّ
ـ  والتي منفعتها إعطاء اللبن ًمثال؛ء، فالشاة ـ االستعداد املوجود يف ذلك اليش

ري عقد اإلجارة فيها عىل ذلـك االسـتعداد الـذي متلكـه إلعطـاء اللـبن، جي
 .وهكذا يف الشجرة والبئر، وفيام نحن فيه

يف اعرتاضـه عـىل  &  اخلـوئيّالسيدضح لنا ما أفاده ّبذلك يكون قد اتو
ــروة ــذي جــاء يف  & صــاحب الع ــوال ــم ــث يق ــاكستنده حي إذن > :ول هن

ًا، بـل ال مـدفع عنـه وال حمـيص عـن اإلذعـان ّفاإلشكال املزبور وجيـه جـد
ألعيان املوجودة من املنافع حال العقـد، كإجـارة الـشجرة للثمـر ابالنسبة إىل 

ًاملوجود فيه أو الشاة للبن املحتلب خارجا، وهكذا  ّإن هذا من متليـك العـني فّ
                                                                                                                                               

 ما ذكرتم من االستعداد وإن ّهي أقرب لروح األحكام الرشعية، بل إن & العروة
ُفس مضمون ما حيدده العرف نكان حيمل  ّ ُ أنه أبعد ما يكون عن فهم العرف، ّإالُ ّ

ّ فإهنام ؟ء تعاقدمتايشّ عىل أي :ِّ واملشرتي أو املؤجر واملستأجرفعندما نسأل البائع
 :ًعىل الثمر يف الشجر، والسكن يف الدار، وهكذا؛ فال جتد أحدا يقول: يقوالن

 .تعاقدت عىل االستعداد
 ،ّسوف ينتهي إىل عدم صحة إجابتكم & َّإن عدم قبولكم بإجابة صاحب العروةّثم 

رج ُد التعبري باالستعداد ال خيّجمروإلجارة عليها، ّكم صححتم اّوبحسب الفرض أن
ّاإلشكال عن حمتواه، وأن التفصيل يف ترتب امللكية من األول وبالذات إىل الثاين  ّ ّ

ّ يف أذهان مجلة من أرباب الفن فضال عن عامة ّحتىد تعبري ال خيطر ّرجموبالعرض  ً ّ
 .الناس
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عـم، ال بـأس باإلجـارة بلحـاظ مـا  ن.وبمعزل عن عنوان اإلجارة كـام ذكـر

ّ اإلنتـاج ـ فـإن ّيـة االستعداد وقابلّيةمتليك حيث: عنيأّسيتكون فيها فيام بعد ـ 
ألجسام، واألخـرى اً وهي كونه جسام من ّيةّ حيثيتني إحدامها ذاتًللشجر مثال

ّعرضية وهي صالحي  ّيةته ألن خيرج من الثمر، وملالك الشجر متليك هذه احليثّ
بل هـو ... ّإهنا منفعة قائمة بالعني وليست بنفسها من األعيانفإلجيار، للغري با

ّأيضا مل يكن مالكا له قبل وجوده، وإنام ملك احليث ً لقائمة بالشجر التي مـن ا ّيةً
ّشأهنا أن من يملكها فإنه يملك  ّاملـستخرجة منهـا واملتحـصلة  العنيـ بالتبع ـ ّ

املوجودة وغري املوجـودة حـال العقـد، ّفصل بني األعيان ُي :ُ وباجلملة.بسببها
 .)١(<ّاإلجارة بلحاظ الثاين دون األولّوتصح 
قـد  ـ &  اخلـوئيّالسيد ومنهم  ـّننا نجد مجلة من الفقهاءمن الواضح أو

ً جـدا ّالتزموا هبا، ولذا فمن الطبيعـيو ّية العقلّيةّتعرضوا لتلك القاعدة املنطق
 والتـي قـد ال ،ّيـةيه تلـك القاعـدة العقلّأن ينتهوا إىل نتائج تنسجم مع ما تؤد

ّ أن األمر املبحوث : وهي،ّ بسيطة ربام غابت عنهمٍ لنكتة؛ع األحكاممتنسجم 
 .)٢(قواعدها الدقيقةو ّية ال العقلّيةّفيه إنام يندرج ضمن األمور االعتبار

                                                             
 . باب اإلجارة،٣٧٢ص:  اخلوئيّاملستند يف رشح العروة الوثقى أبحاث السيد) ١(
عىل اإلشكال، واعرتض  &  إجابة صاحب العروة)دام ظلّه(ّ قد تبنّى السيد األستاذ )٢(

من خالل رفضه إلقحام القواعد العقلية يف  &  اخلوئيّالسيدعىل اعرتاض وإجابة 
ّأنكم مه: ُد ومقبول؛ ولكن يالحظ عليهّاملجاالت أو األمور االعتبارية؛ وهذا جي تم دّ

صل اإلشكال من خالل استخدامكم لبعض املصطلحات الفلسفية واملنطقية، أل
 ّناألعراض، وبطبيعة احلال إب وعن املنافع ،ّحيث عربتم عن األعيان باجلواهر

جواهر، :  وبتعبريكم،ّ ألن بعض هذه املنافع أعيان؛ّاإلشكال سوف يتعمق أكثر
ًلواحد جوهرا وعرضا يف آن افكيف يكون اليشء   !.؟واحدً

ُن كان اإلشكال اعتامد القواعد العقلية من قبل األعالم فهذا أمر مل خيل منه إف
لك القاعدة العقلية ـ التي بحسب تعبريكم قد تته ّكالمكم، وإن كان اإلشكال يف ما أد
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ّاألدلة ا اصة:  وع ا ا ا ّ  

ّن التكسب، والثانيـة وجد طائفتان من الروايات، األوىل قد هنت عتوهنا 
ّ ثـم نبـني بعـدها وجـوه ،ّقد جوزت لنا ذلك؛ وسوف نقف عندها بالتفصيل ّ

 .اجلمع بينها
    ا اهية عن عسيب الفحلو: لطائفة األو ا

ّوالنهي فيها إما أن يكون قد تعلق بالثمن وإما بعسيب الفحل ّّ. 
ّلذا ذكر األعالم أنه البد و كـون النهـي  في،أن يكون ذلك بتقدير املضافّ

 إذ ال معنـى كراء أو إجارة عسيب الفحـل؛إّإما عن بيع عسيب الفحل أو عن 
 .للنهي عن نفس العسيب، وهذا واضح

ُذا، وقد وردت هذه الروايات ـ التـي سـنأيت عـىل ذكرهـا ـ مـن طـرق ه
ّقل كلها ـ ضعيفة السند، ولكنّها من نّالفريقني، وهي يف األعم األغلب ـ إن مل 

 .|األكرم ّ النبي ً حيصل االطمئنان ـ تقريبا ـ بصدور بعضها منالكثرة بدرجة
بن عـيل عـن أبيـه ّ حممد من مجلة تلك الروايات ما ورد يف اخلصال، عنو

 دعـا بقوسـه ، خيـرب| سـول اهللارملا افتـتح > :قال ‘ عن احلسني بن عيل
 ،ه بـهّ ثم ذكر مـا فـتح اهللا لـه ونـرص،ّ ثم محد اهللا وأثنى عليه،ّفاتكأ عىل سيتها

يعني عـسب الفحـل ـ  ـ ّعن مهر ا   و سيب ا ابة: ن خصال تسعةعوهنى 
                                                                                                                                               
ّال تكون منسجمة مع األحكام االعتبارية ـ فإنه يفيض إىل أن تتبنّوا ما أفاده السيد  ّ

ّألن كلامت السيد اخلوئي ؛& ّا أفاده السيد اليزدي مال & خلوئيا أكثر  & ّ
ّجلوهرية والعرضية التي تفضلتم هبا ـ من اإلشكالية اً بل ال خمرج ـ بناء عىل ،ًانسجاما

ّفال يعقل أن نعرب باجلواهر واألعراض ثم نعود إىل ، & ّ بإجابة السيد اخلوئيّإال ّ ُ ُ
 .لعرفا
، وهذا ّإالّ بذلك إنام جاء ألجل تقريب املطلب ليس  التعبريّنإعم، يمكن أن يقال ن

 .ّهو األوفق ملباين وذوق سيدنا األستاذ؛ واألمر سهل كام يقال
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 .)١(<...و

:  وهـو، عن عسيب الفحـل| هنى رسول اهللا> :منها ما جاء يف الفقيهو
 .)٢(<أجر الرضاب

ّأن  :عن أبيه عن آبائه عـن عـيلّ حممد عن جعفر بن> :ًأيضا عن الدعائمو

 .)٣(<وعن عسيب الفحل... وا م وا يتة و ن  عن بيع األحرار |رسول اهللا 
ثمن ا لقاح و من ا سحت ثمن ا يتة  :قال ،× عن عيل«وعن اجلعفريات 

 .)٤(<ُ وال بأس أن يهدى   العلف،ّومهر ا   و سب ا جام وعسب الفحل
ّهذا ما جاء عن طرقنا، وأما  ُا جاء عن طرق املذاهب األخرى فمنها مـا مُ

ــسوط  ــربى )٥(ورد يف املب ــسنن الك ــاري، )٦(وال ــضا يف البخ ــه  )٧(ًوأي ويف فق
 .)٨(ملذاهبا

ّذا وقد ذكرنا أن معظـم هـذه الروايـات ـ إن مل يكـن مجيعهـا ـ ضـعيفة ه
ّ باعتبـار أن ؛ّثل هذا املورد ال يـرضمّالسند، ولكن كام قلنا إن ضعف السند يف 
بعـدم  القـول بـاجلواز ال |ّ النبـي ُدواعي االختالق تقتـيض أن ينـسب إىل

                                                             
 . باب التسعة،٤٨٥ص:  للشيخ الصدوق،اخلصال) ١(
وسائل : ً وأيضا،٤٣٣ ح١٠٥ ص٣ج:  للشيخ الصدوق،من ال حيرضه الفقيه) ٢(

 .٣ ح١١١ ص١٧ج:  للحر العاميل،الشيعة
: ً؛ وأيضا٨٢ ص٢ج:  التميمي املغريبّحممد أليب حنيفة النعامن بن ،دعائم اإلسالم )٣(

 .٧٦ ص١٣ج:  للمحقق النوري الطربيس،املستدرك عىل الوسائل
: ً؛ وأيضا١٨٠ص: شعث الكويف األّحممد بن ّحممد ،شعثياتاجلعفريات واأل )٤(

 . ٦٩ ص١٣ج:  للمحقق النوري الطربيس،املستدرك عىل الوسائل
 .٨٣ ص١٥ج:  بن احلسن الشيباينّحممد ،املبسوط) ٥(
 .٦ ص٦ج: ّ للمحدث احلافظ أمحد بن احلسني بن عيل البيهقي،السنن الكربى) ٦(
 .١٢٣ ص٣ج:  بن إسامعيل البخاريّحممد أليب عبداهللا ،صحيح البخاري) ٧(
 .١٩٤ ـ ١٦٩ ص٣ج:  للشيخ عبد الرمحن اجلزيري،الفقه عىل املذاهب األربعة) ٨(
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ّد نسبة االختالق، فإن هدف الوضاعني هـو تـضعيف بعجلواز، ومن هنا نستا ّ

ّوما نحن فيه ال يقـوي أو ، )١(اإلسالم  شـوكة اإلسـالم سـواء قلنـا ّضعفــُيُ
 .باجلواز أو عدم اجلواز يف ذلك

  ّ  ا ج ة  لتكسب بعسيب الفحلو: لطائفة ا انيةا
دير، وصحيحة بـن سة حنّان بن وقد اخرتنا منها روايتني فقط، ومها رواي

 .عامر
ن أيب نـرص بـّ حممـد  الرواية األوىل فهي عن سهل بن زياد عن أمحد بنّأما

ّومعنا فرقد احلجام ـ إىل  × اهللا ىل أيب عبدعدخلنا > :عن حنّان بن سدير قال
ًأن قال ـ جعلني اهللا فداك إن يل تيسا أكريه، فام تقول يف كسبه؟ قال  كسبه ُْ : ّ

ّألي يشء يكرهونـه وهـو : قلـت: ، قال حنّان  ك حالل وا اس ي رهونهّفإنه
 .)٢(ً<عضهم بعضاب عي  ا اس : حالل؟ قال

ّوقد جرى كالم يف سند هذه الرواية نظرا لوجود سهل بن زياد، فمن متت  ً
 . فالّوإال ،عتامدهااه ، أمكنوثاقته عنده

ر ّري عن معاوية بن عـام الثانية، فعن الفضل بن شاذان عن ابن أيب عمّوأما
ّإن العرب : أجر التيوس، قال: قلت له>: القـ يف حديث ـ  × عن أيب عبداهللا

 .)٣(< وال بأس، عاير به
                                                             

ًإن مسألة عدم وجود دواعي االختالق ال تصحح لنا سندا وال تكون جابرة، وال ) ١( ّّ
ّلصناعة يف علم الدراية والرجال ال يمت اّعالقة هلا بقوة أو ضعف اإلسالم، وما عليه 

 . هو مبنى دافع عنه واعتمده يف جتميع القرائن)دام ظلّه(إىل ذلك بصلة، نعم ما ذكره 
 ٦ج:  للطويس،التهذيب: ً؛ وأيضا٢ ح١١٥ ص٥ج:  للكليني،الفروع من الكايف) ٢(

 .١ ح١١١ ص١٧ج:  للحر العاميل،وسائل الشيعة: ً؛ وأيضا١٣٠ ح٣٥٤ص
 ٦ج:  للشيخ الطويس،؛ التهذيب٥ ح١١٦ ص٥ج:  للكليني، الفروع من الكايف)٣(

 .٢ ح١١١ ص١٧ج:  العاميلّ للحر،؛ وسائل الشيعة١٣٣ ح٣٥٤ص



 ٣٤١ .........................................................................ّاملني 
َّإن العمل هبذه الطائفة املجيـزة مرهـون بمعاجلـة الطائفـة األوىل، فـإن مل 

 ثانيـة؛ائفة الملقام أو مانع من العمل بالطاّيمكن اعتامدها فإنه ال يبقى تناف يف 
ّإذ ال تعارض بني احلجة والالحجة ُ ّ. 

ُّما إذا ادأ ُعي اعتامد سند األوىل سواء باالنجبار أو أهنا بمجموعها تـورث ّ ّ
ستفاضتها توجب حصول االطمئنـان اّ وبالبيان املتقدم وهو كون ؛االطمئنان

ّبصدور بعضها، وأن دواعي االختالق غري موجـودة، أو أن اعتامدهـا راجـع  ّ
يف مـصباحه حيـث يقـول  &  اخلوئيّالسيدد بعضها كام هو مبنى ّصحة سنل
 .)١(< وثاقة رواية اجلعفرياتّإال مل تثبت من تلك الروايات املانعة ،نعم«

 ،ّإذا كان كذلك فإنه يقع التعارض بني هـاتني الطـائفتني مـن الروايـاتف
 ّإمـا إىللعريف للجمع بني الطـائفتني، واّ إما أن نصري إىل قواعد اجلمع ٍوعندئذ

 .صل العميل احلاكم يف املقامَّالتساقط ومن ثم الرجوع إىل األ
  جوه ا مع ب  الطائفت و

 :ّهنا ذكرت للجمع بني الطائفتني عدة وجوه، منهاو
ّ وبقاء املجوزة عىل ما ،ّتقية عىل ال،و محل الروايات الناهيةه: ّاألوللوجه ا

ِّهي عليه، وعندئذ تقدم املجوزة  ّ ّعة، والذي يساعد عـىل ذلـك هـو أن ىل املانعُ ُ
ّلتكـسب امجلة من املذاهب األخرى ـ بل معظمها ـ قد ذهبت إىل عدم جـواز 

 .)٢(بعسيب الفحل
ً ينبغي أن يعلم أوال: يف هذا الوجهلكنو ّ  ّتقيةّد يف احلمل عىل الما هو احل: ُ

 مـلّوافق عند الطرف املخالف يسوغ لنـا احلمد وجود قول ّجمرودائرته؟ فهل 
آلخر ا عند الطرف ّية لو كانت املسألة خالفّحتى وهل يكون ذلك ؟ّتقيةعىل ال

                                                             
 .١٠٩ ص١ج:  اخلوئيّيدللس ،مصباح الفقاهة) ١(
 . للجزيري،^ راجع الفقه عىل املذاهب األربعة ومذهب أهل البيت) ٢(
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ّكام هو حمل الكالم؟ فإن هذه املسألة هي خالف ّ وقـد تقـدمت ،ً أيضا عندهمّيةّ

 .اإلشارة إىل ذلك
 يف صورة عدم وجود قول خمالف عنـد ّحتى ّتقيةهل جيوز احلمل عىل الو

ًيقومون بإيقاع اخلالف ـ أحيانـا ـ  ^ ةّاألئمّ؛ وذلك ألن ؟املذاهب األخرى
ّبني شيعتهم ومواليهم حفاظا عليهم لكي ال يبدو يف نظر املرتبصني  ّم أهنـم هبـً

 .^ ًمجيعا من أتباع مدرسة أهل البيت
 يكـون يف صـورة اتفـاق ّتقيـةّ أن احلمـل عـىل ال، أمّهل جيوز كل ذلـكف

عىل  × فيعمل اإلمام ،ًقول شيئا آخرن ونحن ،املذاهب األخرى عىل يشء ما
 ؟ّ له مسوغات أخرىّتقيةحلمل عىل الّ؟ أو أن اّتقيةموافقتهم يف الظاهر 

ّ شك أن هذه املسألة بحاجة إىل حتقيق ملعرفة الضابطة يف تعيـني مـوارد ال ّ
ّيف املقام، ثم   اخلوئيّالسيدكتفي بام أفاده نّ وليس هنا حملها، ولذا سوف ّتقيةال

 ملـا ؛ّتقيـةلاال وجه حلمل الطائفة املانعة عىل > :& ام، يقولّنبني ما نراه يف املق
ًة حمل اخلالف بني العامة أيضاُعرف من كون املسأل ّ يف احلمـل  & فمبناه، )١(<ّ

ّنا فيه، أما نفاق اجلمهور عىل رأي واحد خيالفوّورة اتصّ إنام يكون يف ّتقيةعىل ال
ّإنـه ال معنـى ف ، مـنهم أو مع عدم وجود خمالف لنـا،مع وجود اخلالف بينهم

 .ّتقيةحلمل الرواية عىل ال
 يف مثل هذه املـسائل بعيـد ّتقيةّ أن احلمل عىل ال:ّأما ما نراه يف املقام فهوو
ِّ وال يمكن بأي حال من ،روفه اخلاصةظ له ّتقيةّ وذلك ألن احلمل عىل ال؛ًاّجد

اقنا، فـنحن د عـدم انـسجامها مـع مـذّ ملجرّتقيةّاألحوال محل أية رواية عىل ال
ّنعتقد أن اجلهات التي يتقيها املعصوم ال  .)٢(ّكانت مهتمة بعسيب الفحل × ّ

                                                             
 .١١٠ ص١ج:  اخلوئيّللسيد ،مصباح الفقاهة) ١(
ّإن اجلهات التي كان يتقيها اإلمام: ُربام يقال) ٢( ّال هتتم بمثل مسألة عسيب الفحل،  × َّ

 وال فرق عندهم ، طريقّوسيلة وعن أي ّالكشف عن املعارضني هلا بأيبّولكنّها هتتم 



 ٣٤٣ .........................................................................ّاملني 
ّتمثل هذا الوجه بحمل الروايات الناهية عىل التكليـف أي ي: لوجه الثاينا

ّملجوزة عىل الوضع، أي صحة الكـسب، احرمة نفس الفعل، ومحل الروايات  ّ
 .خرآّ واجلواز تعلق بيش ،ّتعلق بيشءّ ألن النهي ؛ بني الطائفتنيٍفال يبقى تناف

 تّ أن هذا الوجه مقبـول يف نفـسه ولكنّـه ينـسجم مـع الراويـا:ًظاهراو
ّلروايات الناهيـة نجـد أن النهـي مل يتعلـق لاملوجودة يف املقام، فعند مراجعتنا  ّ
ّبالعمل وإنام تعلق بالثمن واألجرة ّ. 

ّعم، لو تعلق النهي بالعمل فـإن احلمـل عـىل التكليـن ًف يكـون وجيهـا، ّ
ًنه تعلق بالثمن ـ فيام نحن فيه ـ فإنه يكون ظاهرا يف اإلرشـاد إىل ولكن حيث إ ّ ّّ

 .)١(لفساد، ومن هنا ال يمكن القبول هبذا الوجها
                                                                                                                                               

ّو التكسب بعسيب أبني أن يكون ذلك الطريق موضوع اإلمامة أو طريقة الوضوء 
 .الفحل

 × ة املعصومّ عىل حتديد هويّتقيةحتمل فيه الَنّوقد كان ينبغي الوقوف يف كل مورد 
 خمالفة  قبل البحث يف مسألة موافقة أو،ُلذي ينقل عنه وظروفه التي كان يعيشهاا

 ّتقيةّلو ثبت لنا أن الروايات صادرة عن معصوم بعيد عن موارد الفاملذاهب األخرى؛ 
 × هّثبت أن ّما لوأ أو عدم وقوعها؛ وّتقيةّفإنه ال معنى بعد ذلك للبحث يف وقوع ال

ّفإن   ـ‘ كام هو حال اإلمامني الباقر والكاظمـ  ّتقيةّكان يعيش أجواء مكثفة من ال
ّإذا عرفنا أن الروايات املنقولة إلينا عن الرسول األكرم فًتلف متاما؛ األمر سوف خي

ّ نظرا لعدم وجود أي،ً إطالقاّتقيةّ فإنه ال معنى الحتامل ال|  | فهو ،ّتقيهاية جهة ً
ّرئيس الدولة واحلاكم فيها، والذي نراه هو أن مجلة من هذه الروايات نقلت إلينا عن 

 .ً فضال عن وقوعه، غري واردّتقيةتامل الصل احأ فيكون |الرسول األكرم 
َّ صاحب هذا الوجه عندما محل النهي عىل حرمة نفس الفعل ال يريد القول أن ّلعل) ١( ُ

ّ ألن هذا العمل جائز بال شك؛نفس العمل الذي يقوم به الفحل حرام  ّ بل ورضوري،ّ
 معاملة :ّة حمرم، أيجراء املعاملإَّإن نفس : ّ كام هو واضح، وإنام أراد أن يقول،ًاّجد

ّحمرمة تكليفا، وهذا ال يعني عدم صحتها كام هو واضحكهذه  ً ّ. 
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ًهو املشهور بني األعالم قديام وحديثا، ومفاده هو تطبيق و: لوجه الثالثا ً

ّإن الروايات املجوفّقاعدة محل الظاهر عىل النص؛   ملـا ؛ّزة هي نص يف اجلـوازّ
إذا ما تعارض فّ، وأما الناهية فلها ظهور يف احلرمة؛ »ّفإنه لك حالل«ورد فيها 

ّالنص مع الظاهر فإن الثابت ـ أصوليا ـ هو تقديم النص عىل الظـاهر فتكـون  ًّ ّ
دليل اجلواز وخذ األجرة عن عسيب الفحل جائز عىل كراهة؛ أّالنتيجة هي أن 
 ودليل الكراهة هو الطائفة األوىل، وكم هلذا املورد من نظري ،نيةهو الطائفة الثا

 . خيفىاليف الروايات، كام 
ل للـرضاب مكـروه إجـارة الفحـ> :يقـول & هنا نجد شيخ الطائفـةو

 .)١(<ناه فعليه إمجاع الفرقة وأخبارهمّما كراهية ما قلفأ... وليس بمحظور
 :ًقـائال &  اخلوئيّالسيدـ قد ذكر هذا املعنى ـ محل النهي عىل الكراهة و

 .)٢(<...ة األوىل املانعة عىل الكراهةلطائفافمقتىض اجلمع بينهام هو محل >
ُمن الواضح أن املراد من الكراهـة هنـا ليـست الكراهـة العرفو ّ وإنـام ّيـةّ

ّلـشارع املقـدس، ولكـن ليـست اّ وهي املبغوضية عند ّيةالكراهة االصطالح ُ
                                                                                                                                               

ًالبيع ـ مثال ـ حرام رشعا يف ظهر اجلمعةف ّ ولكن املعاملة صحيحة بات،ً فاق معظم ّ
جد النهي أقرب إىل نفس نّ فإننا ،لو رجعنا إىل الروايات الناهية:  واآلن،الفقهاء

وقها إىل الثمن واألجرة حيتاج إىل كلفة َ سّاألجرة، بل إناملعاملة منه إىل الثمن و
ّعىل أن النهي عن >: يف قوله & ّو ما عناه السيد اخلوئيهّومؤونة، ولعل هذا الوجه 

ّكسب به حرام ًضعا بل التوُبيع عسيب الفحل يف النبوي ال يوجب حرمة املعاملة 
ٌ التكسب هو عنوانّمن الواضح أنو؛ )١٠٩ ص١ج: ُمصباح األصول(. <ًتكليفا  ّ عامّ

ّوكل هذه ... البيع والصلح واهلبة واملزارعة واملضاربة و:  منها؛ُوله طرق عديدة
ّ فإن هذا الوجه ،ّعليه فإذا صح ما ذكرناهو كام هو واضح؛ ،عامالتماألمور هي 

ًيكون تاما وال غبار عليه ّ. 
 .٢٦٩:  ضمن مسألة،١٦٦ ص٣ج:  للشيخ الطويس،اخلالف) ١(
 .١٠٩ ص١ج: ّ السيد اخلوئي،صباح الفقاهةم) ٢(



 ٣٤٥ .........................................................................ّاملني 
 .بدرجة تصل معها إىل احلرمة

ّ أن يقال بأن هذه الكراهّإالّللهم ا ّة قد بينت يف الروايـات، ففـي الطائفـة ُ ُ
ّوال شـك أن هـذه الكراهـة هـي »  رهونـهيوا اس «الثانية نجد هذا التعبري  ّ

ّن الروايـة تعلـل ّض عند الناس ال عند املوىل، ثم إ، فهو مبغوّيةُالكراهة العرف ُ ّ
، فالكراهـة ً<ي  ا اس بعضهم بعـضا ع> : تقول الناس لذلك حيثّيةنا كراهل

ُهنا مرتبطة بالبعد العريف ال بالبعد  ُ ُ  وبذلك تكون الكراهة يف الطائفة ؛لرشعياُ
ُاألوىل ـ ولو احتامال ـ كراهة عرف  .)١(ّية ال اصطالحّيةً

ّبذلك يتم الكالم يف املـسألة الثالثـة مـن مـسائل التكـسب بـاملني وقـد و ّ
ّعرفت أنه مل يتم عندنا أي ّ ّرمة التكـسب بـاملني، ال عـىل مـستوى ح دليل عىل ّ

 .املسألة األوىل، وال الثانية وال الثالثة
 

ّينا من أصل مسألة التكسب باملنيبعد أن انته ّينبغي التعرض إىل مـسألة ، ّ
                                                             

يف  × َّ إن الكالم بحسب الفرض يدور حول مسألة محل ظاهر كلامت املعصوم)١(
يف روايات أخرى عند وقوع التعارض بينهام، وهذا  × ارد عنهوّروايات عىل نص 

لذي يطرح نفسه اّهو مراد الفقهاء واألصوليني من محل الظاهر عىل النص، والسؤال 
ولذا ! ؟ بل وما قيمة كراهيتهم وتعيريهم؟أين هذا من كراهية الناس وتعيريهم: هو

مل يف ُحتص االصطالحية ال غري، فيكون ما اصوخّنجد أن املراد من الكراهة هو 
َّاملقام سالبا بانتفاء املوضوع؛ ثم إن الكالم ّلناهية والتي نترصف ايف الروايات : ً

ّان ينبغي عىل املستدل عىل عرفية الكراهة أو بظاهرها فنحملها عىل الكراهة، فك ُ
ّألقل ـ أن يتسدل عىل ذلك بمقاطااملحتمل هلا ـ عىل  ع وشواهد من نفس الروايات ّ

ّ ألن و واضح؛هت منها الكراهة وهي خصوص روايات الطائفة األوىل كام ّلُستالتي ا
ّة الثانية، فإن الكالم يدور حوهلا، ال أن يأتينا بشواهد ومقاطع من روايات الطائف

ملستفادة من الطائفة األوىل من كوهنا عرفية أو اّاخلالف إنام هو يف الكراهة 
 .اصطالحية
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 والتـي ينبغـي الوقـوف ،فهي من املـسائل املـستحدثة ّالتكسب بامء اإلنسان؛

ًليال ـ نظرا لعالقة ما عندها ـ ولو ق حيث إن نتيجة بحث ونّا فيه بام نحن فيه؛ كً
ّالتكسب باملني ً الثالث ـ كانت هي اجلواز نظرا لعدم هنـوض دليـل هلائس ـ بمّ

ُ فإنه يعلم من ذلك نتيجة ما نحن فيه؛ ،رمةحلاُمعترب عىل  ّإن الطائفـة األوىل ـ فّ
ّ فضال عن تعدهيا إىل غري ،ردهاّالناهية ـ مل تستطع إثبات حرمة التكسب يف مو ً

 .موردها
ّعم، لو كانت الروايات الناهيـة قـادرة عـىل إثبـات حرمـة التكـسب يف ن

ُموردها فإنه يمكن البحث يف مسالة   احلكـم إىل غـري موردهـا، حيـث ّيـةعدتّ
 .نسأل آنذاك عن إمكان ترسية احلكم إىل ماء اإلنسان أو عدم إمكان ذلك

ب بـامء اإلنـسان تابعـة للـضوابط ّالتكـسمن هنـا سـوف تكـون مـسألة 
ًة، فإذا ترتب عىل بيعه ـ مثال ّوالقواعد العام ّمنفعة حمللـة فإنـه جيـوز عندئـذ ـ ّ ّ

ّالتكسب به وإجياد البنوك اخلاصة به وما شابه ذلك ّ. 
ّال ريب أننا لسنا بصدد تناول مسألة إيقاع املني يف رحـم األجنبو ّ فـإن ّيـةّ

ّنحرص بمسألة جـواز التكـسب بـه أو عـدم ي الكالم ّهذه مسألة أخرى، وإنام
 .ذلك جواز
، ولكنّك قد ؟ّما هي املنافع املحللة يف بيع ماء اإلنسان: ّرب سائل يقولو

 .)١(، فراجعّاملنيعرفت اجلواب عن ذلك يف بحث 
                                                             

نا يف هذه ّبأن:  يمكن القول يف اجلواب عن ذلك،ّباإلضافة إىل ما جاء يف أول البحث) ١(
ّلام حتققت منفعة حمللة يف أي ك: ّاألبحاث بصدد إثبات قضية رشطية مفادها هو ّ عني ّّ

ًنجسة فإنه جيوز التكسب هبا ما مل يثبت لدينا بدليل معترب حرمة ذلك مطلقا، أي  ُ ّ واء سّ
ّإن السؤال عن نوع ومصداق املنفعة : بعبارة أخرىوكانت هنالك منافع أو مل تكن؛ 
ًاملتوخاة من املني يكون خارجا ّ  ).دام ظلّهمنه . ( عن أصل البحث، وهذا واضحّ
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  قتصادية العا ل االّهميأ

ّعودا عىل بدء نقول إننـا ذكرنـا و ن ّأن مــ يف أوائـل أبحـاث املكاسـب ـ ً
 .ة يف اإلسالمّقتصاديألبعاد االاأهداف البحث هو الوقوف عىل بعض 

ّنحن وبحسب قراءتنا نجد أن اسـتقالل الـشعوب إنـام يقـوم بوسـاطة و ّ
ّلتوغل يف بلد ما واهليمنـة عليـه فإنـه ا، فالغرب إذا ما أراد ّقتصاديالعامل اال ّ

ًحياول ذلك أوال عن طريق العامل اال ّ سابقة خري دليل ، والتجارب الّقتصاديُ
 .ىل ذلكع

 يف حتقيـق الـسيطرة ّيـةًعم، ربام يكون ذلك العامل سابقا له قيمة ومدخلن
 الـذي ّاألول هو العامل ّقتصاديلعامل االاَّواهليمنة ولكن ما نراه اآلن هو أن 

ّيلجأ إليه الغرب يف السيطرة عىل الشعوب، وهـذا العامـل هـو مـا نـسميه يف  ُ
 .عرافنا باخلبزأ

ّان، فإن هذا العامل الرئييس يف حياة الـشعوب ينبغـي الوقـوف كيف كو
ّعنده نظرا ألمهيته يف عاملنا اليوم ويف   .ّسالميةة اإلّنظريلاً

عـامر  يف إّيـةُة كـربى مـن الناحيـة العملّ لـه أمهيـّقتـصاديَّن العامل االإ
ًلك أيـضا، ويف اسـتقالل البلـدان ذّ ويف هدم كل ،الشعوب ويف بناء الثقافات

 .دم ذلكوع
ُلعل آخر بعد تستقل فيه الدول املحتلة هـو البعـد االو ُّ ّ ، حيـث ّقتـصاديّ

ّا وثقافيّ سياسيّيمكن هلا أن تستقل ّا ولكنّها ال تـستقل ّفكريوًا ً  وإن ،ًاّاقتـصاديً
 عرصنا هذا والعصور القادمة غري ّأن االستقالل الثقايف والفكري يفكنّا نعتقد 

ّجـد أن وسـائل اإلعـالم املتطـورة مـن قبيـل كن، بل ال معنى لـه ونحـن نمم ّ
 .ًاّبري جدكّاالنرتنيت والفضائيات منترشة ومتنفذة بشكل 

ّال خيفى أن كل ما نراه ونسمع عنه مما جيري يف الرشق األوسط من أهـم و ّ ّ ّ
 مـن ً نظرا ملا يمتلكه الـرشق األوسـط؛ّقتصاديالا هو العامل ّيةأسبابه الرئيس
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 مـن سـكانهناك نسبة كبـرية ، ويف قبال ذلك  هائلةّيةّمقومات وثروات طبيع

ّا يعنـي أننـا ال نملـك القـدرة عـىل ّممـ ّتلك البلدان يعيشون حتت خط الفقر؛
 .دّاستغالل مواردنا بشكل جي

 ؟ّأين تكمن اإلشكالية: سأل بعد ذلكلنا أن نو
َّ نجد ذلك الفقر، علام بأن هذه املـشكلة  ذلك، ويف قبال،ّكل هذه املواردف ً

 .ّىل األقل معظم بلدانهعّعم الرشق األوسط بأرسه، أو ت
ً اهتم كثريا  قد| ّ نجد أن الرسول األعظم،لو راجعنا بعض الرواياتو ّ

ا ّ بارك  ا > : قالّأنه |  ما ورد عن رسول اهللا: نحو؛ّقتصاديبالعامل اال
رائض فـّ أدينـا ينا وال صمنا والّ فلو ال ا   ما صل،ّ  ا   وال تفرق ب ننا و  نه

 .)١(<ّر نا
ّ أن املجتمع اإلسالمي ال يمكن أن ينهض ويقوم بغري العامل :وهذا يعني

ً، ولعل قائال ّقتصادياال وبـني بـني مـا تقولونـه هنـا ـ إذن ـ  ما الفـرق :قوليّ
 ؟ّ املاديةّيةة املاركسّنظريال

ي عليـه أن ّن املجتمع اإلسـالمُ ال تريد أن تقول لنا إّية الرواّن إ:اجلوابو
لطريقـة التـي يقـف عليهـا أصـحاب ا بـنفس ّقتـصاديُيقف عـىل البعـد اال

ّة، وإنام توجد عوامل وأسس أخرى حتـرك املجتمـع ّ املاركسيّيةّات املادّالنظري ّ
 .ُالبعد االعتقادي اإليامين: ّأمههاّ ولعل من ،إلسالميا

 تلك ةّيّ يدخل كعامل مساعد مهم يف تقوّقتصاديّال شك أن العامل االو
ً قويـا، ّقتـصاديالاّاألسس، فكلام كـان العامـل  ّازدادت قـوة تلـك األسـس ّ

 .سالم التي يقوم عليها اإلّيةّاألول
ّ أن مجلة من املتغريات سوف تطرأ عىل الـساحة :هنا ينبغي االلتفات إىلو ّ

                                                             
 .٦ ح٣٠ ص١٧ج: وسائل الشيعة: ً؛ أيضا١٣ ح٧٣ ص٥ ج: الفروع من الكايف)١(
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 .)١(اقعة ال ريب فيهاوّتغريات  وهذه امل،ّسالمية واإلّيةالعرب
 العامــل ّإن:  وهــو، هبــذا النحــوّســالميةة اإلّيمكــن أن تطــرح النظريــو

ّة هـو أننـا عنـدما نـأيت إىل ّقتـصاديالا ّقـضيةُاألسايس أو البعد األسايس يف ال
 ، والتي يف قباهلا الطلب املوجود هلذه املـواردضاملوارد املوجودة يف باطن األر

 :وبعبارة أخرى واملنابع، ،ة وبني املواردّحًال نجد انسجاما بني احلاجة امللّإننا ف
احلاجة إليها كبرية، وهذا هو امللحوظ يف و ،ّنجد أن االستفادة من املنابع قليلة

ّ حيث ال يوجد تناسـب بـني العـرض والطلـب ممـا يـؤدي إىل ؛عاملنا املعارص ّ
 .ّسالميةلوقوع يف الفقر واملجاعة ويف معظم البلدان اإلا

ّهنا طرحت عدة عالجات للحد مـن ظـاهرة الفقـر واو ّ نتـشارها، منهـا ُ
ّلزراعي يف جمتمعاتنا أقـل مـن النمـوا السكاين، فاإلنتاج ّحتديد النسل والنمو ّ 

ّ فيعالج ذلك من خالل حتديد النمو،السكاين ً بدال من رفع اإلنتـاج ، السكاينُ
 .لزراعيا

ّ أن العالج إنـام يكـون بواسـطة العمـل ب:هناك من يرىو ة دارون، ّنظريـّ
 ويف مجلـة مـن ،لسياسة قائمة إىل اآلنا لألقوى، وهذه ّوالتي مفادها أن البقاء

 .مقاطع العامل
ُإذا مل تطـرح احللـول  -  مع بقائهـا واسـتحكامها-  القائمةّيةّن اإلشكالإ

 ـ والعيـاذ بـاهللا ّيـةالتـشكيك يف احلكمـة اإلهلإىل وف تنتهي بنا س ،الناجعة هلا
ي ويف عـريب واإلسـالمّملفكـرين يف عاملنـا الاتعاىل ـ والتي طرحهـا مجلـة مـن 

ُنه ال يوجد دليل عىل كون اخلالق تعـاىل مناسبات عديدة، حيث قالوا إ ًكـيام حّ
ًيف خلقه، حيث إن األرض كانت تستوعب عددا حمدودا مـن البـرش ً  فخلـق ،ّ

ّ مما أدى إىل ،أكثر من ذلك بكثري  .فتقار العدد األكرب من سكان األرضاّ
                                                             

ّينبغي التنويه إىل أن َّ حديث السيد ) ١(  القعدة ذي/ ١٦: األستاذ هذا كان يف تاريخّ
 .ًقبل االحتالل األمريكي للعراق بشهرين تقريبا:  هـ، أي١٤٢٣/
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ُ مدى صحة أو كذب ما ذكـر يف كونـه اآلن نأيت إىل القرآن الكريم لنرىو ّ

ّتعاىل خلق خلقا ومل يوفر هلم أسباب   .لرزق وما يقوم بمعاشهماً
نجـده يـرفض ذلـك ـ ومن خالل مجلة مـن اآليـات ـ ّن القرآن الكريم إ
ّنه يؤكد حقيقة أخرى، ومن تلك ، وإًمتاما  :آليات الكريمةاّ

ِوما من دآبة   األرض{: ـ قوله تعاىل ١ ْ َ ِ ٍ  َ ِ َ َ   ا  رز ها و علم  ـستقرها ِ إال َ َ َ َ َ ْ ُ ُ َ ْ َ ُ ْ
ِ

 َ َ

ٍو ستود ها     كتاب مب  ٍِ  َ َ َ َِ ِ
 ُ َ ْ ْ ُ  ، واضـحة املـضامنيّيـةوهـذه اآل، )٦: هود( }َ

 .ّوبشكل ال حيتاج معه إىل الوقوف والتأمل فيها
ُو  ين من دابة ال  مل رز ها ا {: ـ قوله تعاىل ٢  َ َ ْ

ِ
ُ ِ ْ َ َ

ٍ   َ ِ
َ َ َ يرز هـا و يـا م وهـو َ ُ َ َْ ُ  

ِ
َ َُ ُ ْ

ُا سميع العليم ِ َ ْ ُ ِ ّيهـا تـرصيح بـأرزاق كـل ف ّيـةوهـذه اآل، )٦٠: العنكبوت (} 
ــول اآل ــم تق ــور، ث ــات والطي ــن احليوان ــىل األرض م ــدب ع ــوق ي ّخمل ــةّ : ّي

ْو يا م{ ُ  
ِ ًإلنسان بأن اهللا تعاىل يرزقه أيضاافتخاطب  ،}َ ّ. 

َولقد م{: ـ قوله تعاىل ٣ ْ َ َ ًكنا م   األرض وجعلنا ل م  يها معا ش قليال َ ِ َ ََ َ َ َ َِ َ ِ ْ ْ ُْ ُْ َ َ ِ
َ

ِ   

َما  شكرون ُ ُ ْ َ ّن مجيـع هـذه اآليـات غـري أومـن الواضـح  ؛)١٠: األعـراف (} 
 .ّ وإنام تشمل مجيع الناس أو اخللق،مرتبطة باملسلمني أو املؤمنني فحسب

ْواألرض مددناها وألقي{: ـ قوله تعاىل ٤ َ ْ َ َ ََ ََ ْ َ َ ْ ُ نا  يها روا  وأن تنا  يهـا مـن   َ ِ ِ َِ َ َ َْ َ َ َ ََ ِ َ

ٍ ء موزون  ُ ْ  ٍ ْ َوجعلنا ل م  يهـا معـا ش ومـن لـستم   بـراز   *َ ِ ِِ َ َ َِ ُ َ ْ ُْ ْ  َ ََ َ َ َ َِ ُ َ ْ : احلجـر (}َ
 .)٢٠ـ١٩

، ٍبعـضعي من قبل ُّدملعايش قد ال تكفي اإلنسان كام اّ قلت بان هذه اإنف
ٍو ن من  ء {:  التي تيل ذلكّيةُجتيبك اآل ْ َ  ِ ُ عندنا خزائنه وما     ِ إالَ ُ  َ ُ َ َ ُ ُ ِ َِ َ َ ٍ بقـدر ِ إالَ

َ َ
ِ

ٍمعلوم ُ ْ ٍ أن رزقنا ليس بمتناه:أي )٢١: احلجر (}   . وليس له نفاد،ّ
َأفلـم ينظـروا إ  ا ـسماء فـو هم كيـف ب يناهـا {: ًـ وأيضا قولـه تعـاىل ٥ َ َ َْ َْ َ َُ َ َ َ َْ ْ ُْ َ  َ

ِ ُ َ

َوز ناها وما  َ ََ ٍ ها من فروجَ   ُ ُ ِ َ ِواألرض مددناها وألقينا  يها روا  وأن تنا  يها من  * َ ِ َِ َ َ َ َ َْ َْ ََ ََ َ َ ََ ِ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ

ٍ  زوج بهيج ِ َ ٍ ْ َ ٍ ب ة وذكرى ل   بد منيب * ُ  ِ  ٍ ْ َْ  ُ ِ َ َْ ِ ً َ ِ ًونز ا من ا ـسماء مـاء مبـار   * َ َ  َ  ً َ ِ َ  َ ِ َ َْ َ
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َفأن تنا به جنات وحب ا  ْ  َ َ ََ ٍ  ِ ِ َ ْ َ ِصيدَ ٌ وا خل باسقات  ها طلع نضيد* ِ ٌ َِ ِ ْ َ َ 

ٍ َ َ ْ ِرزقا للعبـاد  * َ  َ ِ
ْ  ً ْ

ِ
ُوأحي نا به ب ة ميتا كذ ِك ا روج ُ ُ ْ َ َ َ ً ْ  ً َ ْ َ َ َِ ِ ْ ْ َ  .)١١ـ٦: ق( }َ

ِرزقا للعبـاد{: ّسؤال املطروح هو أن قوله تعاىلوال َ ِ
ْ  ً ْ

ّن كـل أ : هل يعنـي،}ِ ّ
؟ ...ٍّمن غري عمل وكسب وجد وفكـر و لو جلس يف بيته ّحتىإنسان له رزق 

ًاجلـد؟ فاملـاء رزق أيـضا ولكـن ينبغـي لوّأو أن املسألة مرتبطة بالعمل  نـا أن ّ
ّيصب املـاء وُرشب منه، إذ ليس من املعقول أن تفتح أفواهنا ننذهب بأنفسنا و ُ

 !.فيها
ّن القرآن الكريم جييبنا ئم يف العامل وال يمكن جتاوزه، وإذن يوجد نظام قاإ

ُبأنه ال توجد إشكال ّ فإنـه يمكـن ّيةألسـاس، وإذا مـا وجـدت إشـكالا من ّيةّ
ارقة خال يكون بمعجزة أو بطريقة  ـ بطبيعة احلال  ـّيةّن رفع اإلشكالإ .رفعها
ة وبرنـامج ّنظريّ حيث البد من وضع ؛ّية والطبيعّيةباع األسباب الكونّتّوإنام با
 . كاملّاقتصادي ّتطبيقي

 وفهمها حيتاج منّا املـرور عـىل مجلـة أمـور ّسالميةة اإلّرينظّن اكتشاف الإ
 ً.نعرض هلا إمجاال

ّبد أن يعلـم أن علـم االقتـصاد مـن العلـوم اإلنـسانال: ّاألولاألمر  ُ  ال ّيةّ
ًوجد فيها مطلقات عامة أبـدا، ُت ال ّيةّ، وأن العلوم اإلنسانّية أو التجريبّيةالعقل ّ ُ

ّ وعوامـل الثقافـة، حيـث يـدخل كـل ّية والبيئّيةن واملكاّيةّوإنام الرشائط الزمان
ّات تتغري بتغري الظروفّنظري، وهذه الّيةات اإلنسانّنظريلورة البذلك يف  ّ. 

ّ مرتبطة باإلنـسان، وهـذا يعنـي توقـف ّيةّإن العلوم اإلنسان: األمر الثاين
 ّ فإنه مع عدم فهم حقيقة اإلنسان وهدفهّإالفهمها عىل فهم حقيقة اإلنسان، و

ّ ال نستطيع أن نضع له برناجما، واحلق واإلنصاف،وغايته ّ أن الغرب قد فعـل :ً
ّهذا، أي أهنم فهموا اإلنـسان كـام يـشاؤون ه ودوراإلنـسان  وعرفـوا قـدرة ،ّ

 .ه وهدف وجودءتهوكفا
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 من وجود اإلنسان فوضعوا لـه ّيةّإهنم فهموا النقاط املركز: بعبارة أخرى

نـامج، ومـن مجلـة فقـرات ىل ذلـك الربعـوا ُات تناسب ما فهموه وسارّنظري
 .ّقتصادي العامل اال:براجمهم
ة ّة القرآنيـّنظريـبحسب الـ ّن حقيقة اإلنسان إ: هنا هوالسؤال املطروح و

ٍ أهنـا قائمـة بوجـود أمّملاديا هل هي قائمة بالوجود ة ـّاإلسالمي خـر ـ وراء  آّ
 ؟ُـ هو املمثـِّل احلقيقي لإلنسان ّذلك الوجود املادي

َ ـم أ ـشأناه خلقـا آخـر {: قرآن الكريم عن ذلك بقوله تعـاىلنا جييب اله َ َ ًَ ْ ُ َ ْ َ  ُ

َ تبارك ا  أحسن ا الق  ِ ِ َ َْ ُ ْ َ ُ  َ َ َ َ ُفـإذا سـو ته {: وقولـه تعـاىل، )١٤: نواملؤمنـ (}َ ُ ْ  َ َ
ِ

َ

َو فخت  يه من رو   قعوا   ساجدين ِ ِ َ ُ َ ْ ُ َ َ ََ ِ  ِ ِِ ُ ْ  .)٧٢: ، ص٢٩: احلجر (}َ
ُرفة اإلنسان البد أن تنطلق من فهم هذا البعد الروحي واحلقيقي  مع:ذنإ ّ

ّملعرفة بواسطة علم النفس الذي هو أعـم اّالكامن وراء اجلسد، وتتحقق هذه 
ّعلم نفس فلسفي أو جتريبيمن كونه  ّ ٍ. 

ّ أن معرفة النفس ال تتحقق :من الواضحو  بمعرفة الوجـود، ومعرفـة ّإالّ
 .لوجودارفة خالق  بمعّإالّالوجود ال تتحقق 
ّأن االقتصاد اإلسالمي هو جـزء  :&  الشهيد الصدرّالسيدمن هنا يرى 

ُمـن كـل، أي أن البعـد اال ّ مكـن فـصله عـن األبعـاد األخــرى ي ال ّقتـصاديّ
 .)١(ّية والنفسّية والرتبوّية والثقافّية واالجتامعّية والسياسّيةالعقائد
الكثـري منّـا، فعنـدما بذلك يمكن أن نستكشف القصور الذي يقع فيـه و

ًملكاسب ـ مثال ـ نراه يقـول هـذا حـرام ا يف ّيةّيتعرض البعض إىل مسألة رشع
 ،ّوذاك حالل ومن دون النظر يف األبعاد األخرى املرتتبة عـىل البعـد الـرشعي

 . وغري ذلك بحسب نوع املسألة وما تستلزمه، واالجتامعيّقتصاديالبعد االك
                                                             

 .٣٠٨ص:  باقر الصدرّحممد الشهيد ّللسيد ،اقتصادنا) ١(



 ٣٥٣ .........................................................................ّاملني 
 ؟ّحث الفقهي فينظر فيه من زوايا متعددةمن منّا عندما يأيت إىل البف

 كاملة، ّيةائم عىل أساس رؤية كونقَّإن االقتصاد اإلسالمي : بعبارة أخرى
 والتي مـن خالهلـا نـستطيع أن ّيةفكيف يتسنّى لنا اكتشاف هذه الرؤية الكون

 ؟ّقتصاديىل دور العامل االعنقف 
ل العقـل ّأنه يوجد لـدينا طريـق واحـد، وهـو تـشغي: جواب ذلك هوو

 .اإلنساين
  لعقل وا ينا

ُإن العقل الذي يعترب هو الطريق األوحد يف الكشف عن الرؤيـة الكون  ّيـةَّ
ّ حمتجـني ّيـة والعملّيـةن احليـاة العلمعـقد حاول ـ وما زال ـ الكثري منا عزله 

ّبوقوع العقل يف قبال الدين، غافلني عن دعوة الدين وتأكيده عىل إعامل العقل 
ّ أن البعض يعلل عدم احلاجة للعقل بوجود الدينّتىحّالتفكر، و ّ. 

ّإن الدين معصوم ألنـه وحـي مـن اهللا تعـاىل: بعبارة أخرى ّن العقـل ، وإَّ
 فـال يبقـى معنـى لـرتك ،ألخطـاءا مـا يقـع يف ًااإلنساين غري معصوم، وكثـري

 .  أو االلتزام بغري املعصوم مع وجود املعصوم،املعصوم إىل غري املعصوم
نجـد احلجـج تـرتى يف تربيـر ذلـك، وبـذلك فقـد العقـل دوره هكذا و

ّلـدان العـامل يفكـرون يف وضـع باألسايس يف صنع احلياة، يف حني نجد بعض  ُ
دروس يف املنطق ضمن منـاهج التـدريس ويف املراحـل األوىل مـن الدراسـة 

 .طقّ التفكري كام يتعلم القراءة والكتابة والنّيةّكي يتعلم الطفل كيفل ّيةاالبتدائ
 من يـرى عـدم وجـود حاجـة ّيةيف قبال ذلك نقرأ يف بعض كتبنا املنهجو

ّللمنطق أساسا، ويعلل ذلك بأن قضاياه   يعرفها ّيةة ال قيمة هلا أو بدهيّنظريّما إًّ
 . الطفل أو احليوانّحتى
ّهكذا يرمى باملنطق ويضعف شأنهو ُ  ًة جدا ـ هذاّطبيعيال فتكون النتيجة ـ ،ُ
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تيجة ذلك هو هذا الواقع االجتامعي ن، بل ّسالميةّه األمة اإلالواقع الذي تعيش

ومن  املسلمون يف العامل،ّوالفكري والثقايف ـ املرتدي ـ والذي يبتيل به ويعيشه 
ًا أننا نلقي باللوم دائام عىل اآلخرين ونؤمن كثريا بّاملؤسف جد ًً ، ة املـؤامرةّنظريّ
 هو أن نضع أيادينا عىل مـشاكلنا لذي ينبغي أن نسلكه ونقوم بها ّمع أن النهج

ّ أوال، ثم نحاول إجياد احللول ّية الفعلّيةاحلقيق ً  .ًلناجعة هلا ثانيااّ
ّإن أول األ ور ومبدأها وعمارتها > :ّأنه قال × ن اإلمام جعفر الصادقع ّ

ً  لقه ونورا  ـم، فبالعقـل ً ي جعله اهللا ز نةا ُ العقل: بهّإالال  ال ي تفع  ء 

ّ وأنه ا دبر  م،ّنهم  لوقون  وأ،العباد خالقهم َفَعر ً و أن  م خالقا،ّ عرفوا بـه و ،ّ
 .)١(<، والظلمة من ا هلا سن من القبيح

ّإن هللا   ا اس حجت ، حجة ظاهرة > :× عن اإلمام موسى بن جعفرو ّ ّ

ّوحجــة باطنــة، فأمــا الظــاهرة  ّوأمــا ا اطنــة ، ^ ّاألئمــةا رســل واألن يــاء وفّ

 .)٢(<عقولفال
ّفإذا كان العقل هو احلجة الباطنة فكيف يـصح االسـتغناء  ؟ وكيـف نـهعّ

 ؟ّيمكن معاجلة القضايا بدون هذه احلجة الباطنة والباهرة
ّم من قال أن العقل يقع يف قبال الدينث  ؟ وما هو الدليل عىل ذلك؟ّ
ّعم، إن العقل يقع يف قبال النقل، ولكن هـذا ال يعنـي أنـه يقـع يف قبـن ّ ال ّ

 .لرشع هو العقل الباطناّ وإن ،ّالدين، فإن العقل هو الرشع الباطن
 وحماولـة ،ّ سوف تبقى لدينا مشكلة ينبغـي التعـرض هلـا،لكن مع ذلكو
َ فلم نـرتك املعـصوم ،عصوممّن النقل ّأن العقل غري معصوم، وأ:  وهي،ّحلها ِ

 ؟زم بغري املعصوم مع وجود املعصومإىل غري املعصوم؟ أو نلت
ّإن هذه الدعوى لو تأملنـا : ا نجيب عن ذلك ـ بنحو اإلمجال ـ فنقولهنو ّ

                                                             
 .٢٩ ص١ج:  للشيخ الكليني،يفُاألصول من الكا) ١(
 .١٢ ح١٦ ص١ج: املصدر نفسه )٢(



 ٣٥٥ .........................................................................ّاملني 
ي الواصـل ّاضحة، وذلك ألن نتاج الـوحوّفيها فإننا سوف نجد فيها مغالطة 

 ،لعقلا وكذا نتاج ،ّكليةال من اخلطأ ولكن ليس عىل نحو املوجبة ٌ معصومإلينا
 . ال باجلملة،فهو معصوم ولكن يف اجلملة

 . املهملةّقضيةّإهنام معصومان عىل نحو ال: ُبعبارة أخرى
ّ إن االعتامد عىل نتاج النقل والـوحي موقـوف عـىل :ًل لنا أن نقول أيضاب

 .ّة إنام يكون بواسطة العقلّالنبووّنتاج العقل، فإن إثبات التوحيد والعدل 
عم، يبقى السؤال حول دائرة عصمة العقل، واجلواب هو انحصار ذلك ن

ّوليات واألّبالبدهيي  .اتّ
ذن بواسطة العقل ونتاجه يمكن لنا إثبات النقل والـوحي، فـإذا كانـت إ

 ّزئيةة اجلّملهملة ـ التي هي بقوة القضيا ّقضيةدائرة العصمة يف اجلملة وبنحو ال
يوجد دليل عىل انحصار هذه الدائرة من العصمة بـام ينتجـه الـوحي  ّـ فإنه ال

 .النقلو
ًتني معـا، الظـاهرة وهـي ّال ويف احلج فالعصمة موجودة بنحو اإلمج:ذنإ

إذا ما أردنا أن نقايس بني الدائرتني أو فالوحي والنقل، والباطنة وهي العقل؛ 
ّاحلجتني فإننا نجد أنه لوال عصمة العقـل ملـا أمكـن إثبـات احلجـة الظـاهرة  ّّ ّ

 .دائرة العصمة هلاو
؛  العقـل عن طريـقّإال ال يوجد أمامنا طريق إلثبات الوحي والنقل :ذنإ

ّبعباده، وهبذه احلكمة نثبـت النبـوة و حكيم ولطيف ّأنهفبه نعرف اهللا تعاىل، و
 .وغري ذلك من األمورّ النبي  فيثبت إعجاز|ّ النبي وعصمة
ّ فإنه ال يبقى طريق أمامنا إلثبات ، فإذا شككنا فيهّذا كله هو نتاج العقله

 .ّأية مسألة أخرى
ًما فلامذا نجد مثل هـذه االختالفـات إذا كان نتاج العقل معصو: إن قيلف

 ؟ّيةّالواقعة بني من يعتمد العقل واألدلة واألبحاث العقل



 رسائل فقهية................................................................ ٣٥٦
 ّأن حيث ال إشكال عند اجلميع  عىل مستوى النقض واضح؛ّأما :جوابهف
ُصدر منه معصوم أيضا، ومع ذلك توجد اختالفـات ي معصوم وما |ّالنبي  ً

 .بني العلامء الذين استندوا إىل النقل فقط
فاألمر إذن مرتبط بمقام اإلثبات ال بمقام الثبوت، فنحن عنـدما نـأيت إىل 

ٌّندا وداللة، ومنه مـا هـو ظنـيس ٌّ نجد فيه ما هو قطعي،النقل والوحي ً سـندا ً
وداللة، بل يوجد ما هو خمتلق وموضوع، ونفس املجرى موجود يف األبحاث 

ّ، فنحن ال ندعي أن كل ما يدركه العقل يكوّيةلعقلا ّ ّن معصوما، وإنام منـه مـا ّ ً
 طريقـة الفـصل يف النقـل بـني ّإنو، ّ وما هو ضعيف وما هو خيايلّهو جزمي

ي والضعيف هو االعتامد عىل جمموعة علوم مثـل علـوم اللغـة القطعي والظنّ
 .احلديث والبالغة واألصول وغريهاووالرجال 

 ،ّكــام احتجنــا إىل جمموعــة علــوم وضــوابط لفــرز الغــث مــن الــسمنيف
موعة علـوم وضـوابط وقواعـد جمالصحيح من السقيم، فكذلك نحتاج إىل و

ّإننا يف األمـور فتساعدنا عىل تقليل اخلطأ يف نتاج العقل ورفع درجة اإلصابة؛ 
ّ كلام ازددنا دقةّيةالنقل ّنستطيع أن نتخلص من  ّ قلصنا درجة اخلطأ، ولكنّنا ال،ّ

 .ةّيكذا احلال يف املسائل العقلوًاخلطأ هنائيا، 
 ،ّ وترك العقل ألنـه غـري معـصوم،ّذن فدعوى اعتامد النقل ألنه معصومإ

 .ليل عليهادّهي دعوى ال أساس هلا من الصحة وال 
ّمما تقدم ـ ذا وقد عرفنا ه ّأن هللا تعاىل عـىل خلقـه حجتـني مهـاـ ّ ّ احلجـة :ّ

 . العقل:لباطنة وهياّ واحلجة ، الرشع والنقل:الظاهرة وهي
يف حتديـد  ×  بن أيب طالـبّلامت أمري املؤمنني عيلبمراجعة يسرية لكو

وهـذا  ،)١(<ُي  وا  م دفـائن العقـول> :ضوحو ّوظيفة النقل نجده يقول وبكل
                                                             

 .هنج البالغة، اخلطبة األوىل) ١(



 ٣٥٧ .........................................................................ّاملني 
ّيعني أن كل ما يريد قوله الوحي لنا هو موجود باألسـاس يف بـاطن العقـول  ّ

مور ّاء بـأن هيتمـوا بـاألّلكنّه حيتاج إىل إثارة وبيان، ولذا نويص طلبتنا األعزو
ّيـث ال يمكـن هلـاتني احلجتـني أن حة، ّة بقدر اهتاممهم باألمور النقليـّالعقلي

ّ وذلـك ألن عـامل ؛ّتنفصل إحدامها عن األخـرى، عـىل األقـل يف عـامل الـدنيا
ّ نحتاج فيه إىل الوحي والنقل، وإنام سوف تنحرص احلاجـة بالعقـل الاآلخرة 

 .فقط 
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 واسـعة ّيـة ملـا هلـا مـن أبعـاد ابتالئّة امليتة من املسائل املهمـة؛عترب مسألُت

ُ خالفا ملا هو مذكور يف كتب ،النطاق  .ألعالماً
 اليـزدي ّالـسيدكالشيخ األعظم و -ّ أن مجلة من األعالم :ما نعتقده هوو

 لكتبـوا لنـا منـاهج جديـدة يف ،اماننـا هـذزلو أدركوا  - هـمّس رسّقدوأمثاهلم 
 تغيـري يفُم عندما عاشوا واقعهم آنذاك بذلوا قصارى جهـدهم ّإهن ف،الدراسة

َّاملناهج التي ورثوها من أسالفهم بعد أن وجدوها ال تفي باملطلوب، مما يعني 
ًـ مثال ـ وفق مـا نحـن عليـه اآلن يف   تب الشيخ األعظمكّأنه من اخلطأ تقييم 

ًتعترب حتـوال كبـريا يف حينـه، وهـذه  & كتبهّزماننا، فإن  ً ّ لنكتـة ينبغـي أن ال اُ
 .)١(تغيب عنّا

   يتة   نظر ا  عا
ًأوالّنبغي تسليط الضوء عىل مراد الشارع املقدس مـن امليتـة ي ّ، ثـم بيـان ّ

 .ًسري ـ ثانياي هذا املوضوع ـ ولو بمقدار ّيةأمه
ًام يراد من امليتة ـ رشعا ـّبر يف مـسالكه  & ه الـشهيد الثـاين ما أشار إليـ:ُ

 .)٢(<...ّله منهاحتّمسلوبة احلياة مما > :حيث يقول
                                                             

ّخاصة ونحن نعيش زمنا مليئا باملستجدات واملستحدثات ونالحظ التطو) ١( ُّ ُّ ً رات ً
ُاملدهشة يف كافة العلوم والتي تساهم مسامهة  ُ ّعالة يف تغيري مجلة من موضوعات فّ

  بآخر، وكفى هبذه النكتة التي عاشها أولئك العظام من فقهاء اإلماميةاألحكام بشكل أو
ًردا عىل من يقف بوجه جتديد املناهج يف زمانناهللا ارمحهم   ).دام ظلّهمنه . ( احلارضّ

 .١٢١ ص٣ج: مسالك األفهام للشهيد الثاين) ٢(



 رسائل فقهية................................................................ ٣٦٢
ّولعل هذا التعريف أقرب للمعنى اللغوي منه إىل الرشعي أو ما يصطلح 

ّعليه الفقهاء، فإن املذكى  ّ مع أنه لـيس بميتـة ،صدق عليه عنوان سلب احلياةيّ
ُرشعا، كام أنه ال يراد منها خصوص ما مات  ّ حليـوان الـذي اّحتـف أنفـه ألن ً

 .ُ يعترب ميتة يف نظر الشارع،ّيةُيذبح بصورة غري رشع
وقد فارقته احليـاة  )١(ّ كل ما له نفس سائلة: هي،ذن فامليتة يف نظر الشارعإ

ّليشء يسمى ميتة سواء كان متـام الـيشء أو اّ، فإن مثل هذا ّيةبصورة غري رشع
عـدها، بُلبعض املبان ـ حال احليـاة أو  وسواء كان ذلك ـ أي اجلزء أو ا،بعضه

ّحيث يمكن ذلك يف األجزاء املبانة من احلي ُ. 
ّيف ضوء ذلك فإن امليتة وأجزاءها سوف تأخـذ أبعـادا مهمـة يف حياتنـا و ً ّ

ة يـّ هذا املوضوع، فللميتـة أبعـاد طبّيةمهأّ ومن هنا سوف يتضح لنا ،املعارصة
وبحـسب ـ ّ، فـإن هـذه األعـضاء  كام هو احلال يف بيـع األعـضاء،ّيةواجتامع

سوف تكون ميتة بعد اإلبانة، فهي أجزاء قد أبينت مـن ـ الصطالح الرشعي ا
 كـام ّيةلك النفس السائلة قابلة للتذكتجسم ذي النفس السائلة، وسواء كانت 

 . كام يف اإلنسانّية أو غري قابلة للتذكّيةيف سائر احليوانات العرف
ّ حيـث إننـا افرتضـنا أن ّقتصادييف املجال االة كبرية ّهلذا املوضوع أمهيو ّ

ّ والتـي ال نـستطيع أن نـذكيها بنحـو ّيـةالبحروة يـّمجلة مـن املوجـودات الرب
ّرشعي، إما لعدم وجود إمكانات أو ألسباب أخرى، فلو أخذت مـن الـرب أو  ّ

ّملاء وهي ميتة ـ وبحسب الفـرض أن هلـا فوائـد مجـة ومهمـة ـ فهـل يمكـن ا ّ ّ
 ؟ هباّكسباالنتفاع والت

ّمن هنا يعلم أن البحث يف امليتة بحـث حيـوي  ولـه آثـار وأبعـاد ،ّ ومهـمَُّ
ّ رصحية تثبت وتؤكـد لنـا ّيةًصوصا قرآننّ خاصة ونحن نجد بني أيدينا ،عديدة

                                                             
 .النفس السائلة هي العروق التي يشخب منها الدم عند الذبح أو اجلرح) ١(



 ٣٦٣ ........................................................................امليتة
َّأن اهللا تعاىل قد سخر لإلنسان كل يشء خلقـه، وجعـل خالئقـه األخـرى يف  ّ ّ

ِهو ا {: دمة مسرية اإلنسان، قال تعاىلخ  َ ًي خلق ل م ما   األرض ِ يعاُ َ َِ ْ َ ِ  ُ َ ََ...{ 
ّدخل امليتة ضمن ذلـك ألهنـا مل تواإلطالق هنا واضح، حيث ، )٢٩: البقرة(

ًحتدد لنا كونه حيا ّ ّ  . امليتّحتى فيشمل بذلك ،ُ
ّ فهو مسخر يف خدمة اإلنسان ،ضّوعليه فكل ما هو موجود وحتمله األر ُ

 نحـو قولـه ؛ ذلك ومن اآليات األخـرىّويستطيع اإلنسان أن يستفيد من كل
ُوسخر ل م ما   ا سماوات ومـا   األرض ِ يعـا منـه {: تعاىل ُْ   ً َ ِ ْ َ ْ

ِ َِ َ َ َ َِ َ  َ : اجلاثيـة( }...َ 
ًدخل ما يف الـساموات أيـضا، ُتّوهذه اآلية ال تكتفي بام يف األرض وإنام ، )١٣

ََ أ م تر أن ا  سخ{: ًوأيضا قوله تعاىل َ   َ ََ ْ ِر ل م ما   األرضَ ْ َ ْ
ِ  ُ َ  .)٦٥: ّاحلج( }...َ

ًء مسخرا لإلنسانيشّوعليه فام دام كل   .ّ فإنه ينبغي أن ينتفع اإلنسان بـه،ّ
ً ال يبقى معنى لكونه مسخرا، فاحليوان ـ ،ومع عدم االنتفاع به ّ ًثال ـ يف حياته مً

 ـ إذاى ّيذك، وعندما  االنتفاع بهّية بحسب ما أعطي من إمكان؛ّمسخر لإلنسان
ّكان قابال لذلك ـ فإنه  ًصل منه فوائد أخرى مـسخرة لإلنـسان أيـضا، وإذا حتً ّ

ّ فإنه سوف تكون لـه فوائـد أخـرى مـسخّيةفارقته احلياة بصورة غري رشع رة ّ
 .ًلإلنسان أيضا

   ث ا يتة   مقام 
ّ أن كل يشء مباح لإلنـسان : هو،ذن فاألصل يف القرآنإ ّ إذا دل دليـل ّإالّ

ّنـدما بحـث األعـالم يف امليتـة فـإهنم عىل اخلروج من هذا األصل، ولذلك ع
ّقسموا بحثهم إىل مقامني تبعا لألدلة التي تعرضت لذلك ّّ ً. 

ّواز االنتفاع بامليتة وأجزائهـا التـي حتلهـا احليـاة أو جبحث : ّاألولاملقام 
ّعدم جواز ذلك تكليفا ال وضعا؛ فإذا مـا ثبـت جـواز االنتفـاع فإنـه سـ وف ً

ًيرتتب عىل ذلك القول بجواز التكسب وضعا ّ ّ. 
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ّبحث جواز التكسب بامليتة وأجزائهـا أو عـدم جـواز ذلـك : املقام الثاين

 .ًوضعا
ذا، وقـد جـرى عـىل هـذا التقـسيم مجلـة مـن األعـالم مـنهم الـشيخ ه

ونحـن نـوافقهم ، )١(آخرونو &  اخلوئيّالسيدتبعه عىل ذلك و & األعظم
 .)٢(زم بهعىل هذا التقسيم ونلت

 
ًهب مجلة من األعالم إىل حرمة االنتفاع بامليتـة وأجزائهـا تكليفـا، وقـد ذ

ّأقاموا جمموعة أدلة عامة وخاصة  ّ  .لخروج عن ذلك األصل القرآينلّ
ّأما األدلة فهي ّ: 

 .ـ اإلمجاع ١
 .ـ النجاسة ٢
 ـ حرمة األكل ٣
 .ّ اخلاصةّدلةـ األ ٤

ّعي يف مجلة من كلامت األعالم أنه ال جيوز بيعها أو ُّدّإنه قد اف: ّأما اإلمجاع
 .امليتة وأجزائهاب نحو من أنحاء االنتفاع ّاالنتفاع بأي

وامليتة مـن > :ًإىل أولئك املجمعني قائال صاحب مفتاح الكرامة قد أشارو
 عىل عدم جواز بيعهـا ّويدل... اهر العنيطًنجس العني وأجزائها مطلقا ومن 

 اإلمجـاع عـىل عـدم : ويف رهن اخلـالف،إمجاع التذكرة واملنتهى وكذا التنقيح
                                                             

ّهبذا التقسيم ولكنّه قدم البحث يف املقام الثاين عىل  & لقد التزم الشيخ األعظم) ١(
ّاألول، وقد نوه السيد اخلوئي ّ  .١١٠ ص١ج: صباح الفقاهةم: انظر. إىل ذلك & ّ

ُسيتعرض السيد األستاذ ) ٢( ّ ا املقام ّ وأم،ل فقطّ يف هذه الدراسة إىل املقام األو)دام ظلّه(َّ
 .ُ قد أرجأه إىل مناسبة أخرىهّإنالثاين ف



 ٣٦٥ ........................................................................امليتة
وال خمـالف > :إىل حرمة االنتفاع بامليتة يف قوله &َّم يتعرض ث .)١(<...تهاّلكيم

ّيف عدم جواز االنتفاع بامليتـة سـوى الـشيخ يف النهايـة واملحقـق يف الـرشائع 
ف يف اإلرشاد والنافع وتلميذه كاشفو حب ومال إليه صا...  الرموز واملصنّ

 .)٢(<والصدوق يف املقنع... التنقيح
ّأي إمجاع هذا الـذي يـدعى يف املقـام إذا : السؤال الذي يطرح نفسه هوو ُ ّ

 رشائعـه وخمتـرصه النـافع، والفاضـل يفّ، واملحقق خ الطائفة يف هنايتهكان شي
 !.؟الفني له يف إرشاده خمّعالمةاآليب يف كشفه، وال

ّ العامـة واخلاصـة لألعـالم ّدلـةمع وجود األـ ّ فإنه ،ّلو تنزلنا وقبلنا بهو ـ ّ
 .ّحجية لهال ًن هذا اإلمجاع مدركيا سوف يكو

ّعليه فاإلمجاع املدعى يف املقام فيه تأمل يف كرباهو ّ ألنه ليس تعبـديا وإنـام ؛ّ ًّ ّ
 .ًه أصال لعدم انعقادغراه نظر؛ص له، ويف ّحجية ال ّهو مدركي

قد عرفت اإلجابة عن ذلك يف مواضع عديدة، حيث قلنا ف: ّأما النجاسةو
ّإنه مل يثبت لدينا أن النجاسة مانعة  ّن االنتفـاع بـه، وقـد أرشنـا إىل أن منـشأ عّ

 املشهور، وقـد عرفـت آنـذاك ّ هو رواية حتف العقول والنبويّيةالقول باملانع
 .عف سندمهاض

ّفإهنـا بـال شـك سـوف ختـتص ، النتفاعـاتمنا بامنعيتهـا عـن اّلو سـلو ّ ّ
ّلطهارة، وأمـا االنتفاعـات األخـرى املحللـةاّباالنتفاعات التي تتوقف عىل  ّ، 
 .ّ فإهنا غري مشمولة بذلك،ّوالتي ال تتوقف عىل الطهارة

ّإنه قد اتضح لنا ف: ّأما حرمة األكلو عدم وجود مالزمة بني عدم ـ ًمسبقا ـ ّ
 .النتفاع بامليتة غري منحرص بتناوله فقطاّ ألن ؛نتفاعجواز األكل وبني مسألة اال

                                                             
 .١٩ ص٤ج:  العاميلّالعالمة،مفتاح الكرامة يف رشح قواعد ) ١(
 .١٩ ص٤ج:  جواد العاميلّحممد ّللسيد ّالعالمة مفتاح الكرامة يف رشح قواعد )٢(
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ّ الثالثة املتقدمة، وإنام الكالم يقع يف ّدلةّذا ما أمكن إجيازه فيام يتعلق باأله ّ

ّاألدلة اخلاصة والتي يمكن تقـسيمها عـىل مـستويني؛ بّالدليل الرابع واملتمثل  ّ
 .الدليل الروائي:  والثاين،الدليل القرآين: ّاألول

 
ّستدل بعدة آيات قرآنا ُ عىل حرمة االنتفـاع وقـد ارتأينـا الوقـوف عنـد ّيةُّ

ّ نظـرا الحتـ؛واحدة منها مشريين هبا إىل اآليـات األخـرى اد النكتـة ووحـدة ً
ْ حرمت علي م ا ميتة وا {: االستدالل، واآلية هي قوله تعاىل َ ُ َ َْ َْ ْ ُ ُ َ ْ َ ِم و م ا   ر ُ  ِ

ْ ِ
ْ ُ ْ َ َ ُ

ِوما أهل لغ  ا  به ِ  ِ ْ َ ِ  ِ
ُ َ  .)٣ :املائدة( }َ

ّ أن التحريم هنا قد تعلق باألعيـان املـذكورة يف اآليـة :ًالذي يظهر بدواو ّ
ّ مـع أنـه ال معنـى لتعلـق ،»...مليتـة واّحرمت علـيكم «الكريمة حيث قالت  ّ

 أكـل : وهـو،ّبد من تقدير يشء فاللعني ـ كام عرفنا ذلك ـ ولذامة بنفس ااحلر
 .ّالنتفاع بامليتة أو التكسب بامليتة أو غري ذلكاامليتة أو 
ّوقـد اسـتدل عـىل حتـريم > :نا نجد صاحب مفتاح الكرامة يقـولمن هو

 واملرتـىض ،يف أحد وجهيه ُّالراونديو ،ُّ والبيضاوي،ُّ الطربيس:االنتفاع بامليتة
ف يف ا املختلـف، ولتذكرة وهناية األحكام واملنتهى يف ظاهر االنتصار، واملصنّ

ُحرمت علي م ا ميتة{: ، وغريهم بقوله تعاىلوولده يف رشح اإلرشاد َ َْ َْ ْ ُ ُ َ ْ َ  ُ{>)١(. 
ّات فإنه قد ّ االستدالل باآلية عىل حرمة مجيع االنتفاعات والتقلبّيةّما كيفأ

ّ وإنام البـد ّيةجّحلرمة ال معنى لتعلقها بالعني اخلاراّن إ: أجاب صاحب املفتاح ّ
لـذا و حرمـة منـافع هـذه األمـور، ّ التقدير، وإن أقـرب التقـديرات هـيمن

ًألن التحريم ال يتعلق باألعيان حقيقة> :يف مفتاحه & يقول َ فتعـنيّّ  املجـاز، َّ
جوه االستمتاعات واالنتفاعات، وحكـاه يف و حتريم مجيع :وأقرب املجازات

                                                             
 .١٩ ص٤ج:  جواد العاميلّحممد ّللسيد ّالعالمة مفتاح الكرامة يف رشح قواعد )١(



 ٣٦٧ ........................................................................امليتة
ُقـد يرشـد و األردبييل يف آيات أحكامـه،  واحتمله املوىل،كنز العرفان عن قوم
فلو كـان املـراد هـو ، )١(<حم بالذكر يف اخلنزير دون امليتةإىل ذلك ختصيص الل

ّحـرم علـيكم : ّالرشب لتعني أن يكون اخلطاب هكذاوخصوص باب األكل  ُ
ريـد سـائر يّنـه أطلـق يف ذلـك فهـو امليتة أو أكـل امليتـة، ولكـن حيـث إحلم 

 .ن مجلتها األكل والتي م،االنتفاعات
 بعـد أن ذكـر ،ّ إلثبـات مـدعاهّيـةهنا يذكر صاحب املفتاح قرينة خارجو

 .)٢(<ُوقد جتعل الشهرة قرينة عىل ذلك> : من اآلية، حيث يقولّيةرينة داخلق
وهي كـون أقـرب املجـازات ـ ّهو أن أصل هذه الدعوى : جواب ذلكو

ائن التـي ذكرهـا فهـي ّأمـا القـروبحاجة إىل إثبـات، ـ هي حتريم االنتفاعات 
 املوجودة يف اآلية ّيةضعيفة، والصواب يف املقام هو الرجوع إىل القرائن الداخل

وايات وردت يف ذيـل اآليـة  ور، املستفادة من آيات أخرىّيةالقرائن اخلارجو
ّ فإنه ال يبقى معنـى ،ّن خالل كل ذلكم فإن ثبت لدينا معنى احلرمة .الكريمة

 .اتللرجوع إىل أقرب املجاز
ّ فإننـا ،ّيـة واخلارجّيـةّاآلن لو راجعنا الشواهد املتوفرة يف املقـام، الداخلو

ُحرمــت علــي م ا ميتــة{: ّنجــد أن هــذا املقطــع َ َْ َْ ْ ُ ُ َ ْ َ إن مل يكــن قرينــة عــىل  }...ُ 
ّخصوص األكل فإنه ـ عىل األقل كـرت ُ إذا ذّنـهّ ـ ال يدل عىل خالف ذلك، ألّ

ّ إن املراد من امليتـة هـو خـصوص :لقرينة نقولّ فإننا بنفس هذه ا،ألكلاقرينة 
التكرار، ونحـن ّلتخلص من اّن عدم ذكر هذه الكلمة فألجل ، وإًاألكل أيضا

  حيـث؛ألجل وجود قرائن أخرى مـن نفـس اآليـة الكريمـةّإنام نلتزم بذلك 
ٍ من اضطر    مصة    متجانف إلثـم{: تقول ِ

ْ
ِ
 

ٍ ِ َ َ َ ََ ُ َُ ْ َ ٍَ ْ  ْ
ِ

وهذا املقطـع ، )٣: املائدة( }َ
 .مرتبط باألكل والرشب كام هو واضح

                                                             
 .املصدر نفسه )١(
 .املصدر نفسه )٢(
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:  فمنها قوله تعـاىلّيةّ، وأما اخلارجّيةذا ما يمكن قوله يف القرائن الداخله

ُقل ال أجد   ما أو  إ   رما   طاعم  طعمه { ُ َُ َْ ٍ ِِ َ ََ ً َ َ ُ  ِ َ ِ ْ ُ َ ِ
َ ً أن ي ـون ميتـة أو دمـا ِ إالُ  َ َْ َ ًَ َ َْ َ ُ

ْمسفوحا أو   َ ْ َ ً ُ ْ ٍم خ  ر فإنه رجس أو فسقا أهل لغ  ا  به  من اضطر    بـاغ   َ َ ْ َْ  ُ ْ
ِ َِ َ ِ ِ  ِ ِ

َ ِ ِ  ِ
ُ ً ْ ْ َ ٌ ْ ُ ِ

َ
ٍ ِ َ

ٌوال  د فإن ر ك  فور رحيم ٌ َِ  ُ َ َ   ِ
َ

ٍ َ َ وهذه اآلية واضحة الداللـة ، )١٤٥: األنعام( }َ
ٍ  طـاعم {: ألكـل والـرشب، حيـث تقـولاعىل كون املـراد مـن امليتـة هـو  ِ َ ََ

ُطعمهَ  ُ َ ٍ من اضطر    باغ{: ؛ ثم تقول}ْ َ َ ْ َ  ُ ْ
ِ َ َ{. 

يذكر هاتني ـ ّعندما يمر بآية البحث ـ  يف ميزانه  ـّعالمة الّالسيدلذا نجد و
ّ ليبني لنا عالقة اآليات ؛اآليتني فقـد > :لثالث باألكـل الـرشب، ولـذا يقـولاُ

ّ أن اآلية ال تشمل فيام عدته من املحرمات عـىل :ّاتضح وبان ّ مـر جديـد غـري أّ
ّة املتضمنة تعـداد ّة أو املدنيّكيّ، فيام تقدم عليها من اآليات املمسبوق بالتحريم

 .)١(<للحوم ونحوهااّحمرمات األطعمة من 
  ُهذا املعنى الذي انتهينا إليه مستفاد من اآليات األوىل من سـورة املائـدة و

ا لآلية األوىل منهـا نلثالثة منها ـ فعند مراجعتاـ التي نحن بصدد مناقشة اآلية 
ِأحلت ل م بهيمة األ عام{: نجدها تقول َ َْ َ ُ َ ِ ُ َ ْ  ِ

ُ
ْحرمـت {: ؛ وبذلك تكـون آيـة}... َ  ُ

ُعلي م ا ميتة َ َْ َْ ْ ُ ُ  .د استثناء من ذلك التحليل الذي جاء يف اآلية األوىلّجمر }َ
 حيث يقول يف ؛ الفخر الرازي يف تفسريه:ّذا، وممن ذهب إىل هذا املعنىه
ّرر باآلية باألوىل عىل مجيـع املكلفـنيقّملا ـ تعاىل ـ ّإعلم أنه > :األوىلاآلية  ّ أنـه :ّ

ّجلمليـا والقاعدة ّ وذلك كاألصل الكيل؛يلزمهم االنقياد جلميع تكاليف اهللا  ،ةُ
ّرشع بعد ذلك يف ذكر التكاليف املفصلة مـا حيـرم مـن ّ فبدأ بـذكر مـا حيـل و،ُ

ّم أنـه تعـاىل قـال يف إعل> :بحث فيقول بعدهالاّثم يأيت إىل آية ، )٢(<املطعومات
                                                             

 .١٧٤ ص٥ج:  الطباطبائيّالعالمة ّللسيد ،تفسري امليزان) ١(
 .١٢٥ ص١١ج:  للفخر الرازي،)مفاتيح الغيب( الكبري التفسري) ٢(
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ِأحلت ل م بهيمة األ عام{:  السورةّأول َ َْ َ ُ َ ِ ُ َ ْ  ِ

ُ
ّثم ذكر فيـه اسـتثناء أشـياء  ،} تىل ُتـُ

 :أي، )١(<ُ الصور املستثناة مـن ذلـك العمـومعليكم؛ فههنا ذكر اهللا تعاىل تلك
 .العمومات املوجودة يف املطعومات

ُ نرى أن اآلية الكريمة إن مل تكن عىل خالف مراد :ّ عىل ما تقدم ذكرهًبناءو ّ
ُألقل ـ ال توجد فيها داللة عىل ذلك املعنى اّصاحب مفتاح الكرامة فإهنا ـ عىل  ّ

 .الذي ذكره
 عـن ٍ ما جاء يف روايـة: وهو،ّوق شاهد عىل صحة ما نقولهَهنا يمكن سو

ّضل بن عمر أنه قالاملف  جعلني اهللا فـداك ْأخربين ـ> :× بداهللاعقلت أليب «: ّ
ّـ مل حرم اهللا اخلمر وامليتة والدم وحلم اخلنزير؟ قـال َ م  ـ اهللا تبـارك وتعـا  ّإن: ِ

ّ رم ذ ك   عباده، وأحل  م ما سواه ّ من رغبة منه فيما حرم عليهم، وال زهـد ،ّ

ّفيما أحل  م، و كنه خلق  ّ لق فعلم ما تقوم به أبدانهم، وما يـصلحهم، فأحلـه اّ ُ

ّ تفضال منه عليهم به  صلحتهم، وعلم ما ي هم ؛وأباحه م  ً ّنهاهم عنه، وحرمه فّ

ّعليهم، ثم أباحه  لمضطر، وأحله     ا وقت ا ي ال يقوم بدنه  ّ  به، فـأ ره أن ّإالّ
ُأمـا ا يتـة فإنـه ال يـدمنها أحـد : ّ، ثم قالُ لغة ال غ  ذ كاينال منه بقدر  ّ  ّإالّ

 ّإالموت آ ل ا يتـة يّووهنت قوته، وانقطع  سله، وال ضعف بدنه، و ل جسمه، 
ُفجأة، وأما ا م فإنه يورث آ له ا اء األصفر ّ ّ ُ...>)٢(. 

 ؛ّمن الواضح أن صدر هذه الرواية وذيلها مرتبط باألطعمـة واألرشبـةو
ّواألصـولي> :ملـسألة يقـولاولذا عنـدما يـذكر صـاحب مفتـاح الكرامـة     ونُ

ّاختاروا تعلق التحريم باملنفعة الشائعة ـ هاية والتهذيب ف يف الن ومنهم املصنّـ
 ووافقهم مجاعة عىل ذلك من الفقهاء كصاحب التنقيح ،هي األكلو ،املتبادرة

                                                             
 .١٣٢ ص١١ج: املصدر نفسه )١(
 .١ ح٩٩ ص٢٤ج: ؛ وعنه يف وسائل الشيعة٢٤٢ ص٦ج: الفروع من الكايف) ٢(
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ّوغريه ـ كام ستعرف ـ وأيده املقدس األردبييل  ُ  آياته بذكر األكل قبله وبعده، يفّ

ّولكن الشهرة تدفع ذلك كله ألهنا حينئذ ّ ، )١(<ُة خـالف املتبـادر قرينة عىل إرادّ
ُصاحب املفتاح يقبل بأن املقتيض لالختصاص يف األكل موجود ولكنّه يقول ف ّ

 .تدفع ذلك )٢(ّإن الشهرة
 لنا حرمـة مجيـع أنـواع ُال يمكن هلا أن تثبت - كام عرفنا - اآليةهذه إذن 

ّ حرمة خصوص االنتفاعات التـي تتوقـف ثبتُت أن نعم، يمكن. االنتفاعات
 .ارة كاألكل والرشبعىل الطه

 دون اخلـروج عـن ذلـك ،ّبذلك نكون قد انتهينـا مـن الـدليل القـرآينو
 .التسخريب والذي أسميناه ،ّ العامّاألصل القرآين

 
يقت يف هذا املورد جمموعة روايات إلثبات حرمـة مطلـق االنتفاعـات س

روايات أخـرى إلثبـات اجلـواز يقت جمموعة سبامليتة أو بأجزائها، ويف قباهلا 
 .ّوحلية ذلك

ّ إثبات مدعى مجلة :مفادها هوـ  التي سوف نقف عندها  ـالطائفة األوىلف ُ
 وقد ، صاحب الكرامة،فق ما ذكرهو ؛ هو املشهورّأنهمن األعالم والذي قيل ب

ّفـإن مقتـىض > :مـصباحه حيـث يقـوليف  &  اخلوئيّالسيد :ًنقل ذلك أيضا
ّشهور إنام هي حرمة االنتفـاع  املّ أنّإالجواز االنتفاع بامليتة، يل هو ّألوااألصل 

 .)٣(<هبا
:  هـو،أيت احلـديث عنهـا ـ فمفادهـايـّوأما الطائفة الثانية ـ والتي سوف 

 .إثبات جواز االنتفاع بامليتة
                                                             

 .١٩ ص٤ج:  جواد العاميلّحممد ّللسيد ّالمةالع مفتاح الكرامة يف رشح قواعد )١(
ُولكن هذه الشهرة عىل فرض وجودها فإهنا ال تورث االطمئنان) ٢( ّ  .ً فضال عن اليقني،ّ
 .١١٠ ص١ج:  اخلوئيّللسيد ،مصباح الفقاهة) ٣(



 ٣٧١ ........................................................................امليتة
ً أدلـة الطـائفتني ـ سـندا ّيةوبطبيعة احلال يف صورة متام  ّداللـة ـ فإنـه الوّ

ّ فإنـه ال ، ذلـكّيةّوأما يف صورة عدم متام .)١( اجلمع بينهاممناص من املصري إىل
 .ينهامبيبقى موضوع للجمع 

  ًا روايات ا انعة مطلقا: لطائفة األو ا
 :شتملت هذه الطائفة عىل روايتني مهاا
 ،بن حييـىّ حممد  عن،بن يعقوب الكلينيّ حممد ا ورد عنم: لرواية األوىلا

 بـن أيب ّ عـن عـيل، عن عاصـم بـن محيـد،وببحم عن ابن ،ّحممدعن أمحد بن 
يشء؟ بـُ امليتة ينتفـع منهـا ،ُجعلت فداك: × اهللا قلت أليب عبد> :املغرية قال

 .)٢(<...ال: فقال
ّن داللة الرواية عىل املنع واضحة، خاصة إذا فرسإ ّ ا ّأهنـب» بـيشء«نا كلمة ّ

ّكانت حمرمة أو  ً سواء، من االنتفاعاتٍيشءب:  فيكون املعنى،»ينتفع«عائدة إىل 
 .ّحمللة
ّلكن الكالم إنام يقع يف سند الرواية، حيث اختلف األعالم فيها، و ّ

قد ـ  )٤(ارضات يف الفقه اجلعفريحميف ـ  اخلوئي ّالسيدو )٣(فصاحب الرياض
ّعربا عنها بالصحيحة، يف حني قد عرب عنها باملوثقة يف حوايش مصباح  ّ ُّ

ّ نظرا لوجود عيل؛ آخر يرى ضعفهاُويف قبال ذلك يوجد قول. )٥(لفقاهةا  بن ً
 .ن املغريةب ّ عيل:ً والذي يرد أحيانا باسم،أيب املغرية

ًق بابن أيب املغرية فإنه قد ذكر النجايش كلمةّفيام يتعلو  أوقعت األعالم يف ّ
                                                             

ُأو االنتهاء إىل التساقط إذا تعذر علينا االستفادة من قواعد اجلمع العريف) ١( ّ. 
 .١ ح١٨٤ ص٢٣ج: وسائل الشيعة: ، وعنه٧ ح٢٥٩ ص٦ج:  فروع الكايف)٢(
 .٤٨ ص٨ج:  عيل الطباطبائيّللسيد ،رياض املسائل) ٣(
 .٥٢ص ١ج:  عيل احلسيني الشاهروديّللسيد ،حمارضات يف الفقه اجلعفري) ٤(
 .١١٢ ص١ج:  اخلوئيّللسيد ،مصباح الفقاهة) ٥(
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 ً حيث ذكر كلمة، بن املغريةّرتمجة احلسن بن عيلبّ وذلك عندما مر ،خالف فيه

يب املغـرية أ بـن ّاحلسن بـن عـيل> : تنقيح املقال وهيُحب صا:ًينقلها لنا أيضا
 .)١()...‘ اهللا الزبيدي الكويف ثقة ـ هو وأبوه ـ روى عن أيب جعفر وأيب عبد

فيكون عيل » هو«يف كوهنا معطوفة عىل » وأبوه«هنا وقع الكالم يف كلمة و
 فتكون ّيةئنافالواو فيها است» وأبوه«ّن كلمة أ أو ،ًوالد احلسن ثقة أيضا مثل ابنه

ً وعندئذ ال يتضمن الكالم توثيقا لألب، جديدةّيةبداية مجلة اسم ّ. 
ّهنا ذكرت بعض القرائن من نفس كالم النجـايش تـدل عـىل أنـه كـان و ّ

 : وهي،بصدد توثيق االبن فقط دون األب
ّتـدل عـىل توثيـق االبـن فقـط، فلـو كـان » هـو« كلمة ّنإ: لقرينة األوىلا

ّوحيث إنه مل يـرد » ثقة وأبوه«قول يًاالثنني معا للزم أن النجايش بصدد توثيق 
ّذلك وإنام أراد حرص الوثاقة باالبن فقط فإنه قال  .»هو«:ّ

 × ّإن احلسن بن عيل بن املغرية ال يروي عن اإلمام الباقر: لقرينة الثانيةا
خـرب » روى«صوص األب، وبذلك تكون كلمـة خّوإنام الذي يروي عنه هو 

البن فقد اّعائدة لألب ال لالبن، أما نفس » روى«ّأن مجلة :  أي.»أبوه«لكلمة 
 .»وهو يروي كتاب أبيه عنه «ّأنهّعرب عنه النجايشء ب

ًكيف كان، فالذي قد فهم من عبارة النجايش أنه بـصدد تـوثيقهام معـاو  ؛ّ
ّفإن الرواية تكون عنده صحيحة ويصح   ،ّالعتامد عليها وعندئذ يثبت املدعىاّ

ُأمـا إذا مل يفهـم مـن العبـارة ذلـكو .ًاالنتفاع بامليتة مطلقاحرمة : وهو ّ فـإن ،ّ
 . لكون عيل بن أيب املغرية جمهول احلال؛الرواية سوف تكون ضعيفة

وابن داود  )٢( له يف خالصتهّ احليلّعالمةّم يبقى الكالم يف مصدر توثيق الث
                                                             

 ٢ج:  للشيخ املامقاين، املقالتنقيح: ً؛ وأيضا١٠٦ حتت رقم ٤٩ص: رجال النجايش) ١(
 .٢٦٤ص

ّعالمة احليل لل،خالصة األقوال يف معرفة الرجال) ٢(  .٦٩رقم :  حتت١٩٠ص: ّ



 ٣٧٣ ........................................................................امليتة
ًغـرية مـستندا إىل ان توثيقهام لعـيل بـن أيب املك هل :ُحيث مل يعلم، )١(يف رجاله

ّ أن ًه كـان بـصدد توثيـق االثنـني معـا أمّ حيث فهـام منهـا أنـ؛عبارة النجايش
 ؟ًقهام له كان معتمدا عىل يشء آخروثيت

ومـن خـالل ـ  فقـد عرفنـا ،إن كان توثيقهام مـصدره عبـارة النجـايشف
 .البن فقطاّأنه كان بصدد توثيق ـ القرينتني املزبورتني 

ّهام أن يبينـا لنـا طريـق عليّدا عىل يشء آخر فإنه كان تمّأما إذا كانا قد اعو ُ
 .)٢(ّفعال ذلك فإنه ال عربة بتوثيقهاميّتوثيقهام له، وحيث إهنام مل 

 :يف ذلـك &إىل عدم توثيقه حيث يقـول  ذا وقد ذهب الشيخ املامقاينه
ًن أحـدا مل  إروى، مجلة مستأنفة مرجع ضمريها احلسن، لكـن حيـث: قولهو> ّ

                                                             
حيث قال عنه . ١٣٥ص: ّ لتقي الدين احلسن بن عيل بن داود احليل،كتاب الرجال) ١(

 .»عيل بن أيب املغرية ثقة«): ١٠١٦ (حتت رقم
نجايش ـ وغري النجايش من الرجاليني ـ ويكون لتوثيقه ُملاذا يقبل توثيق ال: ُ يقالقد) ٢(

ً يذكر لنا أيضا طريق توثيق احلسن نفسه وغريه من الرجال؟ يف حني ال ملّ مع أنه ،عربة
  !ّالعالمة وابن داودُيقبل ذلك من 

 .ن باب العمل بخري العدل أو الثقة طريق القبول عن النجايش هو مّنإ: إن قيلف
ّفإن العالمة ً يكن أعظم شأنا وأكثر قبوال  إن ملّ عدالة ووثاقة من النجايش فهو وً

 .ّبمستواه عىل أقل التقادير
ّملاذا يقبل قول النجايش يف أنه وثق االبن دون األبو ّ ترك  بل ،ّ مع أنه مل يطعن باألب،ُ

 .ُلنا إشارة توحي بوثاقة األب
ّو تأملنا بكلمة النجايش بحقلف » كتاب أبيه عنهوهو يروي «:  احلسن حيث يقولّ

 فلو مل يكن ّ األب من قبل االبن عىل األقل؟ىل وثاقةإُأال توجد إملاعة أو إشارة : أقول
ورة عدم ص؟ أليس نقله لكتاب أبيه ـ يف نظر االبن فلامذا ينقل كتاب أبيهاألب ثقة يف 

ّوثاقة أبيه ـ تغريرا باألم بنه  بن أيب املغرية من اّأقرب إىل عيل   هل النجايشّ ثمة؟ً
َّثم إن املجهول احلال هو الشخص الذي ؟ احلسن ّ نعرف شيئا عنه البتالّ : ة، والسؤالً

 !. ؟ بن أيب املغريةّهل هذا املعنى ينطبق عىل عيل
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ّيعد حس وهو يروي كتاب أبيـه عنـه، : وأتى بجملة ‘ لباقريناًنا من رجال ُ

ّثـم ... ستأنفةمّ وتعني كوهنا مجلة ،وأبوه، عىل الضمري: يمكن عطف كلمة ال
 وحيـث ، عىل فهم التوثيق من النجـايشّعالمة الظاهر ابتناء توثيق ال:ّإنا نقول

ابتناء توثيق اخلالصـة لنجايش عىل توثيق أبيه، واملظنون اّتبني عدم داللة كالم 
هو كونه  & لشيخا بغري منشأ، وغاية ما يفيده كالم ّ بقي توثيق عيل،عىل ذلك

ُوبذلك ال يصح سندها وفقا للموازين املعتربة  .)١(<ًا فيكون جمهول احلالّإمامي ً ّ
ّمة كام تقدم، ونتيجة كل ذلـكّأما من حيث الداللة فهي تاويف علم الرجال،  ّ ّ: 

ّنظرا لإلشكال الوارد بعيل ؛عدم اعتامدها  .)٢(ملغريةا بن أيب ً
عن احلسن عـن زرعـة عـن ُقة سامعة بن مهران، ّهي موثو: لرواية الثانيةا

ّإذا رميـت وسـميت  :ُباع أينتفـع هبـا؟ فقـاللساسألته عن جلود > :ُسامعة قال

                                                             
 .٢٦٥ ص٢ج:  للاممقاين،تنقيح املقال) ١(
ُقد عهدنا عن السيد األستاذ ل) ٢(  والتي إن وصلت بنا إىل ، منهج جتميع القرائن)دام ظلّه(ّ

ًتعلق القرائن السند أو الداللة، وبناءم كان ً سواء،ائرة االطمئنان قبلنا بالروايةد  عىل ّ
 ، وما ذكرناه يف املالحظات السابقة، تصحيح مجلة من األعالم للروايةّنإ: ذلك أقول

 ؟ّوفر أرضية حلصول االطمئنان بوثاقة عيل بن أيب املغريةُي  أال
فضه لذلك املنهج ـ القرسي ـ الذي وقع فيه بعض ً أيضا ر)دام ظلّه(ام عهدنا عنه ك

ّخص فإهنم يدخلون البحث ويف شاألصحاب الذين كانوا إذا ما أرادوا ترمجة 
 وهي إخراجه من املذهب وألضعف األسباب، ونحن نخشى ،أذهاهنم نتيجة مسبقة

  ألعاظم قد دخل البحث السندي هلذه الرواية ويف ذهنه الرشيف اأن يكون بعض 
ّا ـ تضعيف الرواية ال ألجل الرواية أو الراوي وإنام ألجل ـ مسبق ّخلروج منها بحلية اً

 ،ّاالنتفاع، أو ربام ألجل الوصول يف خامتة املطاف إىل نتيجة التعارض غري املستقر
ُ بغية إنضاج البحث وطرح آخر االحتامالت ؛ُلعريفاوالدخول يف قواعد اجلمع 

ّخري هو ما نستقربه ونطمئنووضع احللول هلا، وهذا املعنى األ ّ إليه يف طريقة السيد ُ
 .)دام ظلّه(األستاذ 



 ٣٧٥ ........................................................................امليتة
 .)١(<ّفانتفع   ه، وأما ا يتة فال

 الروايـة ّ حيـث إن؛ّ قيل بأهنا مضمرة إذاّإال )٢(ُتعترب هذه الرواية موثـَّقةو
ّ؟ وحيـث إنـه مل و اإلمـام أم غـريهه؟ هل فمن هو املسؤول هنا» سألته«تقول 

 .ّ فإهنا تكون مضمرة،ّيتضح لنا ذلك
 :التايلالبيان بّلكن هذه الدعوى يمكن دفعها و

ًأوال وكـان يـأيت إىل  × ّإن سامعة كان مـن أصـحاب اإلمـام الـصادق: ّ
أو  × ومعه أسـئلة كثـرية فيقـول سـألت اإلمـام الـصادقعادة  × إلماما

ّسأل سامعة مرة أخرى وأخرى يّثم  × فيجيب اإلمام × اهللا سألت أبا عبد ُ
 .سألته: فيقول بعدئذ

 مقطع أو ذيل من روايـة ّإالي هّإن هذه املوثـَّقة املذكورة يف املقام ما : ًثانيا
ّ حيث قطعت منها فصار صدرها الذي يرصح؛طويلة ُ يف  ×  به باسم اإلمـامُ

ّفيه يف باب آخر، ولذا مل يعرب واحد  × ضمر اسم اإلمامُأذيلها الذي و ،باب ُ
ّمن األعالم بأن هذه الرواية مضمرة، وإنام  ّعربون عنها بأهنا موثُيّ ّ  .قة سامعةّ

ّ وهي تامة ـ كـام عرفـت ـ وإنـ،ّذا فيام يتعلق بالسنده ام الكـالم يف بحثهـا ّ
؛ فالروايـة فيهـا <لود السباع أينتفع هبـاجسألته عن > :ا تقولّالداليل حيث إهن

ّولكي يتم االستدالل هبـذه الروايـة » جلود، سباع، ينتفع«كلامت ثالث وهي 
ّإنه ال بد من أن تثبت األمور التاليةف ّ: 

 لـو كـان ّوإال ،ن يثبت من كلمة االنتفـاع عمـوم االنتفـاعأ: ّاألولر األم
ّارجا عن حمـل الكـالم الـذي هـو خه سوف يكون ّكالمه يف انتفاع خاص فإن ً

 .ًمسألة جواز أو عدم جواز االنتفاع بامليتة وأجزائها مطلقا
، وهذا ال يتنـاىف مـع وجـود اسـتثناء يف بعـض ّكليةالالكالم يف املوجبة ف

                                                             
 .٤ ح١٨٥ ص٢٤ج: وسائل الشيعة: ؛ وعنه٣٣٩ ح٧٩ ص٩ج: تهذيبال) ١(
ّإهنا موث>: ـ١١٣ ص١جاء يف حاشية مصباح الفقاهة ـ ج) ٢(  .<قةّ
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ُ وال يمكـن أن يقـال ،ريد مطلق االنتفاعتاألحيان، والرواية واضحة يف كوهنا 

ّ يوجد قدر متيقّأنهب ُ ً الرواية، ألننـا نعلـم جيـدا ـ ن يفُ كـام هـو ثابـت يف علـم ّ
ّ أن القدر املتيقن ال يقيد مقدألصول ـا ّ ُ ّ  إذا ّإالمات احلكمة إلثبـات اإلطـالق َُّ

ّ فإنـه عندئـذ سـوف يقيـد ؛لقيـد اللفظـياّكان القدر املتيقن يف الرواية بنحـو  ُ ّ
 .اإلطالق

ّنـه ال خيـتص بـاملوإ: ن نقـولأ: ألمر الثاينا ّ ألن املـورد املـذكور هـو ؛ردّ
ّ هنا للـسباع بـام هـي سـباع بـل كـل ّيةصوصخّومن الواضح أنه ال » السباع«

 .حيوان يأيت فيه الكالم
ّبد من إثبـات أن اجللـد هـو أوضـح مـصاديق االنتفـاع ال: ألمر الثالثا ّ

ُبأجزاء امليتة وأنه ال توجد خصوص  .لجلد بام هو جلدل ّيةّ
ّ وأنه ، إثبات مطلق االنتفاع: وهي، األمور الثالثةإذا استطعنا إثبات هذهف

ّلجلد، فإن الرواية تكون تامة الداللة، ل ّية وال خصوص، للموردّيةال خصوص ّ
 .ًوعندئذ سوف يثبت لدينا حرمة االنتفاع بامليتة وأجزائها مطلقا

ٍ أن يدعي مدعّإال ّ ُّ ٍية بوجود خصوصَ ّ وذلك ألن الـتامس ؛ للجلد يف املقامّ
ُ حيصل مع اجللود، فلعل مراد عادة  هو املنع  ـعندما منع من امليتةـ  × إلماماّ

 .ّ ال عن مطلق أجزاء ما حتله احلياة،عن اجللود
ّلذا ذهب مجلة من األعالم إىل أن هذه الرواية من الروايات التـي دلـت و ّ

ًمليتـة ال مطلقـا، فتكـون هـذه الروايـة اعىل عدم جواز االنتفاع ببعض أجزاء  ُ
ّلة يف الطائفة الثانية التي حترم االنتفاع ببعض أجزاء امليتةداخ  بخالف الطائفة ،ُ

 .ًاألوىل املانعة من االنتفاع بامليتة وأجزائها مطلقا
ّفإن الرواية ترجـع ـ وهي اجللد ـ  املورد ّيةُإن استطعنا أن نلغي خصوصف

ن مل نستطع ذلـك الستدالل هبا يف املقام، وإاّ يصح ٍإىل الطائفة األوىل، وعندئذ
 .ّفإهنا سوف تكون عائدة إىل الثانية
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ّكيف كـان، فـإن هـذه الروايـة املوثقـة يمكـن هلـا و  عـىل فـرض ّحتـىـ ّ

ملعارضـة للروايـات التـي ا أن تقـع يف طـرف  ـًاختصاصها بجلد امليتة داللـة
 .)١(ّسوف تأيت والتي جوزت االنتفاع بامليتة

                                                             
ذا سؤال واضح وه» ؟سألته عن جلود السباع أينتفع هبا«ّن الرواية تقول إ: ُربام يقال) ١(

ًيتعلق باالنتفاع بجلد السباع مطلقا هنا ينتظر واة أو ميتة؛ ّكذم كانت السباع ً سواء،ّ
ًيفصل اإلجابة له، وفعال  × ّ، أو أنه»ال«أو بـ» نعم«اإلجابة بـ × سامعة من اإلمام ّ ُ
: ، أي»...ّإذا رميت وسميت فانتفع بجلده«: × لتفصيل فقالاطريق  قد اختار اإلمام

ملتعارف ا حيث كان ؛ وهو اجللد،ّكانت السباع مذكاة فلك االنتفاع بذلك اليشءإذا 
 دون سائر األجزاء األخرى، ولو كانت هنالك منافع ،آنذاك هو االنتفاع به فقط

 سوف يشمل ٍ؟ وعندئذته عن السباع أينتفع هباسأل: أخرى معهودة لقال السائل
 باجللد سببه هو انحصار املنفعة به اختصاص السؤالفاجلواب مجيع موارد االنتفاع؛ 

 .آنذاك
َّ ألن السائل سأل سؤاال عاما يشمل املذكى ؛تفصيل اجلواب × ّم يكمل اإلمامث ً ّّ ً

ّوغري املذكى، فأجاز له املذكى : مليتة التي تقع يف قبال ذلك، فقالا وبقي أن جييب عن ،ّ
 .فال جيوز االنتفاع بامليتة» ّوأما امليتة فال«
ّهل يدل : »فانتفع بجلده« نسأل عن داللة هذا املقطع ، اإلشكالية أكثرّلكي تتضحو

جزاء األخرى من ّن االنتفاع يشمل األأّعىل جواز االنتفاع بخصوص جلد املذكى أو 
ّ؟ وبقطع النظر عام إذا كانت لبقية األجزاء األخرى منافع معهودة آنذاك ّالسباع املذكاة

ّن اجللد هو أوضح وأبرز ّملجازة أعم من اجللد وإاملنفعة اّإن : إن قلتمف؟ مقبولةو
ًإن املنع من امليتة يقع يف قبال كل ذلك متاما، : قلنااملنافع،  ّي أنه يشمل اجللد وغريه أّّ
َّ إن املنفعة املجازة موردها اجللد فقط دون سائر األجزاء األخرى :وإن قلتمًأيضا؛ 

ّفإهنا ممنوعة يف املذكى،  ّنوعة يف املذكى فهل حيتمل ممية األجزاء إذا كانت بق: قلناّ
 !.؟إباحتها يف امليتة

ّإن اجلواز شمل اجللد فقط وسكت عن سائر األجزاء األخرى من السباع : إن قيلو
ّاملذكاة، وكذا يف املنع يف امليتة فإنه ـ  ّبقرينة احلديث عن اجللد ـ منع من الترصف أو وّ
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  ًداا روايات ا انعة  ور: لطائفة ا انيةا

 :نقسم روايات هذه الطائفة إىل قسمنيت
فيـه وّ متثل بالروايات املانعة من االنتفاع بجلد امليتة وإليات الغنم، :ّاألول

 . رواياتأربع
 .ًا، وفيه أربع رواياتات املانعة من االنتفاع بامليتة بسطّ متثل بالرواي:الثاين

  يتة و  ات الغنم روايات ا انعة من االنتفاع    ا  ا:ّاألوللقسم ا
بن احلـسن بإسـناده عـن ّ حممد قة أيب مريم، عنّهي موثو: لرواية األوىلا

 :، عن أيب مـريم قـالونس بن يعقوبُي عن ،ّ عن ابن فضال،احلسني بن سعيد
تـة، ّ وهـي مي| ّالسخلة التـي مـر هبـا رسـول اهللا :× اهللا قلت أليب عبد>

تة يـا ّ م ت ن مي :× اهللا ل أبو عبدفقا. ّا رض أهلها لو انتفعوا بأهاهبام :فقال
 ما :| ها، فقال رسول اهللاب فذ ها أهلها فر وا ،ّ و كنها  نت مهزولة،أبا  ر م

 .)١(< ن   أهلها  و انتفعوا بأهابها
هذه الرواية ـ بحسب الظاهر ـ واضحة الداللة يف كوهنا مـن الروايـات و

أن يثبـت جـواز االنتفـاع  أراد | لرسـولااملانعة، فالذي نقل الرواية عـن 
                                                                                                                                               

ّألخرى، وعندئذ تكون الرواية دالة عىل االنتفاع بجلدها وسكت عن أجزاء امليتة ا
ّدم جواز االنتفاع بجلد امليتة فقط، وأما سائر أجزائها األخرى فال داللة يف الرواية ع

ُإن هذا الوجه عىل دقته وإمكانه بعيد عن ذهن العرف، : لناقعىل املنع وال عىل اجلواز؛  ّ ّ
ّولكن مع ذلك فإن مقتىض اإلنصاف هو القول بأن هذا الوج ُهنية العرف ذه بعيد عن ّ

ّالتي اقترصت ثقافتها ومعرفتها وحتددت بانحصار املنافع باجللد، وأما ذهنية ُ العرف ّ
ّوميا عىل حتقق منافع أخرى ألجزاء امليتة األخرىيّتطلع ّاملعارصة والتي اطلعت و ً، 

ّفإن مثل هذه الذهنية تنظر إىل أن اإلمام ع ّخص املنود سكت عن هذه األجزاء ق × ّ
 .باجللد

 .٣ ح١٨٠ ص٢٤ج:  للحر العاميل،وسائل الشيعة) ١(



 ٣٧٩ ........................................................................امليتة
لـسائل اّأثبت العكـس، حيـث عـرف  × ّبجلد امليتة، ولكن اإلمام الصادق

ّا مل تكن مذكاة وقد رمى هبا أهلها لكوهنا هزيلة، وبذلك يثبت عدم إمكان ّأهنب
 املنع عـن بعـض : وهي،لرواية يف الطائفة الثانيةا فتدخل ،االنتفاع بجلد امليتة

 .ة جلد امليت: وهو،األجزاء
ّ املورد يف املقام فإنه يمكن استفادة حرمة مطلق ّيةعم، إذا ألغيت خصوصن

 .االنتفاعات
ّعليه فإن الرواية تامة سندا ـ فهي موثو ً ًقة كام عرفـت ـ وأمـا داللـةَّّ ا ّإهنـ فّ

 .ة يف اجلملةّتام
ّذا، ويوجد فيها إشكال داليله ُنه يوجـد يف ذيـل روايـة أ:  آخر وهوُ بـن اّ
، ال:  فقـال؟ءامليتة ينتفع منها بيش :× لصادقااهللا  قلت أليب عبد> :)١(املغرية
ذه ا ـشاة هـما  ن   أهل : ّ مر بشاة ميتة، فقال| ّبلغنا أن رسول اهللا: قلت

تلك شاة  نت  ـسورة بنـت  × ، فقالإذا  م ي تفعوا بلحمها أن ي تفعوا بأهابها
 ، ماتـتّحـ  ف  وها ،مهاُ نت شاة مهزولة ال ي تفع بلحو |ّ ا   زمعة زوج

ّابها، أي تذ هما  ن   أهلها إذا  م ي تفعوا بأ :| فقال رسول اهللا ُ>. 
ُهنا يوجد هتافت واضح بني ذيل هذه الروايـة وروايـة أيب مـريم، ففـي و

ّإهنا مذكاة، ويف : قة أيب مريم قالّموث ّ إهنا مي:يل رواية ابن املغرية قالذّ  .تةّ
 :رض فرع أمرين مهاهذا التفاوت والتعاو
ّهام معا، وقد عرفت أن هذا مل يثبـت لـدينا تّو القول بحجيه: ّاألولألمر ا ً

 .يف رواية ابن املغرية
ّىل فرض حجيع: ألمر الثاينا ّ معا، فإنامتهّ ّ البد من إثبات وحدة الواقعة، هً

 ،ّليـل عـىل ذلـك، فلعلهـام واقعتـاندُوهذا مل يثبـت لـدينا، حيـث ال يوجـد 
 ال منافـاة بينـه :ّ ميتة واألخرى مذكاة، ولذا قال صـاحب الوسـائلفإحدامها

                                                             
 .م بياهناّوهي الرواية األوىل من الطائفة األوىل التي تقد) ١(
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 .)١(ّ الحتامل تعدد الشاة والقول؛لسابقاوبني 

 .)٢(هذا متام الكالم يف الرواية األوىل
 :قـال ×  رواهـا عـن أيب احلـسن؛هي رواية اجلرجـاينو: لرواية الثانيةا

ًياُلتي يؤكل حلمها ذكاكتبت إليه أسأله عن جلود امليتة > ال ي تفع من  : فكتب؟ّ
 .)٣(<...ا يتة بأهاب وال عصب و

                                                             
 .٣ ح١٨٥ ص٢٤ج: الوسائل) ١(
ُيالحظ عىل االستدالل بالرواية األوىل ما ييل) ٢( ُ : 

ّو تأملنا يف الرواية جيدا لوجدنا أهنا بعيدة عن املقامل: ًالّأو ، فنحن بصدد عرض ًّ
ا املعنى ال نجده فيها، فالراوي النتفاع بامليتة، وهذاومناقشة الروايات التي متنع من 

ّنه أ ومفادها هو | ينقل أو يعرض رواية منسوبة إىل الرسول األكرم )أبو مريم(
ّ، وكأنه يريد التأكد من صحة الرواية هذه، فقال له <...>: ّ مر بسخلة ميتة فقال| ّ ّ

صدد تصحيح مضمون الرواية التي بكان  × ، فاإلمام<...مل تكن ميتة>: × اإلمام
  وال عالقة هلذا بمسألة معاجلة أو بيان حكم االنتفاع بامليتة، فاإلمام،نقلها أبو مريم

 كانت |ّ تلك الشاة التي مر هبا الرسول ّنهذا ال جيوز وأ: يب مريمألمل يقل  ×
 عدم االستفادة من جلدها رغم أهنا يسأل عن سبب |ّمذكاة؛ فكان الرسول 

َّمذكاة؛ وكأن أصحاهبا منعهم احلاجز النفيس من االستفادة من جلدها لكوهنا 
 .ث عن شاة ميتةّمريضة؛ وبالتايل فالرواية ال تتحد

اذا نطالب مل: قولأّىل فرض حجية رواية عىل بن املغرية ـ وهو األرجح ـ ع: ًثانيا
ّبالدليل ممن يريد إثبات أهن  ونحن بني أيدينا الدليل عىل خالف ذلك ،اقعة واحدةوام ّ

واية عيل بن ريف  ×  وقال،<مل تكن ميتة>: يف رواية أيب مريم × َ أمل يقل اإلمام؟ًمتاما
ُ فهل يوجد بيان أو وضوح أكثر من هذا يف إثبات ؟<ّحتى ماتتفرتكوها >: املغرية

ّم إنهث؛ ؟كوهنام حادثتني  ويف رواية ابن ،<فذبحها>: ريميقول يف رواية أيب م × ّ
ّ واألخرى غري مذكاة، فكيف ،ّ، فاألوىل مذكاة»ىّكأي تذ«: املغرية كون بعد ذلك تُ

 !.؟حادثة واحدة
 .٤ ح١٨٠ ص٢٤ج:  للحر العاميل،وسائل الشيعة) ٣(



 ٣٨١ ........................................................................امليتة
ـ  وبحسب ما جاء فيها مـن الـسؤال واجلـواب ،ًهذه الرواية ـ مضموناو

ّ تعـم ٍ إذا قلنا بإلغاء خصوصية املورد، فعندئـذّإال ،تكون ضمن الطائفة الثانية
 .مجيع االنتفاعات األخرى بأجزاء امليتة

ا ّإهنـّ عـىل فـرض القبـول بأعميتهـا فّحتـى ّكيف كان، فإن هذه الروايةو
 وهـو الفـتح بـن يزيـد ،ملبـارشاً نظرا لعدم وثاقة ناقلهـا ؛ساقطة عن االعتبار

 .)١(اجلرجاين
 عن سهل بـن زيـاد عـن أمحـد بـن، )٢(وهي رواية الكاهيل :لرواية الثالثةا
وأنـا  × اهللا سأل رجل أبا عبد> : قاللكاهيلابن أيب نرص البزنطي عن ّحممد 

هـا بُال بأس بقطعها إذا كنـت تـصلح  :×  فقال؟عنده، عن قطع إليات الغنم
ُأن ما قطع منها ميت ال ي تفع به :× ّّإن يف كتاب عيل: ّ، ثم قالما ك ّ ُ ّ>)٣(. 
بإسناده عن الكـاهيل ولكـن  & قد روى هذه الرواية شيخنا الصدوقو

 ال يبقـى فيهـا لروايـة بنقلهـا الثـايناّبدون ذكر سهل بن زياد، وهذا يعني أن 
 بن زياد، بخـالف مـن يـرى وثاقتـه حيـث  ملن ال يعتمد سهلّإشكال سندي

 .ًلرواية عنده عىل النقلني معااّتصح 
ّذا وقد عرفت أننا نرى وثاقته فتصح الرواية عندنا عـىل النقلـني، ومـن ه ّ

 .لداليل فيهااهنا ينبغي رصف الكالم إىل البحث 
                                                             

ّ إىل أن البعض يرى ضعف الرواية بسبب عدم وثاقة رجل آخر ورد يف بيهنينبغي الت) ١(
 ّللسيد ،مصباح الفقاهة: انظر. ملختارا بن ّحممدوهو املختار بن  ،سلسلة السند

ّمن أهنا  &  ّ؛ يف حني ورد يف تذييالت مكاسب السيد اخلميني١١٣ ص١ج: اخلوئي
 .٤٦ص١ج: ّللسيد اخلميني ّاملحرمة،املكاسب : انظر .زيد وغريهي بالفتح بن ؛جمهولة

ّذكرنا أن الناقل إذا كان هو البزنطي فإن امل) ٢( اهللا بن  راد من الكاهيل هو خصوص عبدّ
 .حييى الكاهيل

 .١ ح٧١ ص٢٤ج:  للحر العاميل،وسائل الشيعة )٣(



 رسائل فقهية................................................................ ٣٨٢
ّن حمل الشاهد يف الرواية والذإ ّن ما أ> :ّاد اعتامده يف إثبات املدعى هوُي يرّ

ُقطع منها ميت ال ينتفع به ّهنا حاول البعض أن يستدل عىل املدعى ببيـان و؛ )ّ ّ
شكل مفـروغ ب × أن مسألة عدم جواز االنتفاع بامليتة قد أخذها اإلمام: هو

مـن ّامليتة ال ينتفع هبا، ثم صار يف الرواية بصدد بيان مصداق : عنه، حيث قال
 .مصاديق تلك الكربى

ّل أن هذا أراد القو ×  اإلمامّإن: ًيمكن صياغة ذلك منطقيا هبذا النحوو
ُن امليتة ال ينتفع ُاجلزء املقتطع ميتة وأ ّأن هـذا اجلـزء ال :  فتكـون النتيجـة،اهبـّ

 .ُينتفع به
ّ بينـت يف جممـوهـلّلكن هذه الكربى املذكورة و خـذت ُ أع الروايـات أمُ
ّ مسلم ومفروغ ّ موضوعيٍكأصل ّنه؟ فإن االستدالل قـائم عـىل أسـاس أن عُ ّ

ّتلك الكربى هي كون امليتة توجد يف ذهن الـسائل كأصـل مفـروغ عنـه، وأن  ُ
ّإلمام أراد أن يبني صغرى من صغريات تلك الكربىا ُ. 

ــةإ ــاملقطع املوجــود يف الرواي ــيس ب ــالكربى ،ذن فاالســتدالل ل ــام ب ّ وإن
ّن تلـك الكـربى أصـل ، وإ الروايةيفاملذكورة ُاملستكشفة من خالل الصغرى 

 .مفروغ عنه
 ّالــسيد ومــنهم ،قــد جــاء هــذا البيــان يف كلــامت مجلــة مــن األعــالمو

ّ أن عـدم جـواز االنتفـاع :يظهر منهـا> :يف املكاسب حيث يقول & اخلميني
ً لكونه ميتـة حكـام وتنـزيال أو ؛ّ وإنام ال ينتفع باملقطوع،ًبامليتة كان مفروغا منه ً

 .)١(<ًليات عدم االنتفاع بامليتة أيضاقيقة، ومقتىض إطالق عدم االنتفاع باإلح
ّ أن يقال أن هذا االستدالل كام ينسجم مع هذا البيان ينسجم مع بيـان ّإال ُ

ُلذي ينتفع به من امليتة والقـدر الـذي ال اآخر، فاإلمام ليس بصدد بيان القدر 
                                                             

 .٤٦ ص١ج:  اإلمام اخلمينيّللسيد ،مةّاملكاسب املحر) ١(



 ٣٨٣ ........................................................................امليتة
ّينتفع به منها، فإن هذا أمر مسكوت عنه،  ّ أن :ّأما األصـل املفـروغ عنـه فهـوُ

ُال ينتفع هبا، حيـث ال جيـوز أكلهـا وال لبـسها يف الـصالة، ـ  اجلملة يفـ امليتة 
أمر مسكوت عنـه ـ  ّكليةلا أو عىل نحو ّزئيةعىل نحو اجلـ فعدم االنتفاع بامليتة 

ُيف متن الرواية، وإنام تريد القول  ّ أن هذا املقطوع من الغنم ليس حكمه حكم:ّ
ّاملذكى، وإنام  ّكمه حكم امليتة، أما نفس حكم امليتة فإن الروايـة سـاكتة عـن حّ ّ

 .ذلك
ّإن الرواية ليست متصدية لبيان ما هو حكم امليتة: بعبارة أخرىو ّ. 
ّعم، لو أهنا تـصدت لـذلكن  ألمكـن القـول باسـتفادة اإلطـالق بعـدم ؛ّ

ّبان أو املقطوع من أنه ليس ُجلزء املاّاالنتفاع بامليتة، ولكنّها تصدت لبيان حكم 
هـذا يعنـي و وسـكتت عـن حكـم امليتـة؛ ،ّ وأنه حمكوم بحكم امليتة،ّكاملذكى

 :وجود سؤالني، مها
 .ًسؤال عن كون هذا اجلزء ملحقا أو غري ملحق بامليتة: ّاألول
 .سؤال عن حكم امليتة: الثاين

 . وسكتت عن الثاين،ّاألولأجابت عن ف
ُما من يريد أن يستفيد أ ّاإلجابة عن السؤال الثاين مـن مـتن الروايـة فـإن ّ

ّعليه أن يبني لنا ذلك، علام أن مجيع  ً ّ ّال تدل ّ إهنا :ّن استدلوا هبذه الرواية قالوامُ
 .ّن حكم امليتة أصل مفروغ عنه يف ذهن السائلعىل ما هو حكم امليتة، وإ

ُ أن الذين أرادوا أن يثبتوا لنا حرمة االنتفاع با:هذا يعنيو مليتة هم أنفسهم ّ
ّا تكـشف لنـا أن تلـك ّإهن :ّلرواية، وإنام قالواامل يستفيدوا هذا املعنى من هذه 

 وقـد أراد الـسائل معرفـة ، الكربوية أصل مفروغ عنه يف ذهن السائلّقضيةال
 .ُجلزء املقتطعا

ُيناقش يف اإلطالق،  أن ّإال> : ـ ّواحلق معه ـ &  اخلمينيّالسيدلذا قال و
ّ إن حكم امليتة مل:ُ يقالبأن  بـصدد تنزيـل ّإال مل تكن الروايـة ،ًفروغا منهما كان ّ
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حلكم الثابـت اًاجلزء املقطوع منزلة امليتة يف عدم االنتفاع، فيكون اجلزء تبعا يف 

ّللميتة فيكون مقدار عدم االنتفاع به كمقداره منها، ومل يتضح منها، وليـست 
بصدد بيان عدم االنتفاع به ابتداء، بل ّإهنا ليست : بصدد بيانه، وبعبارة أخرى

 .)١(<فال إطالق فيهابصدد بيان تشبيهه هبا يف احلكم الثابت، 
ّ إهنا رواية تامة السند ولكنّها غري تامة داللة:خالصة القول فيهاو ّ  وذلك ؛ّ

ّنفعنا يف املقام، إذ ال إشـكال أن امليتـة ال جيـوز يّألن عدم االنتفاع يف اجلملة ال 
ًإنام الكالم يف مسألة عدم جواز االنتفاع هبا مطلقا، أي ما أكلها، و شرتط فيـه ُيّ

 .)٢( ُالطهارة وما مل يشرتط
                                                             

 .٤٦ ص١ج:  اإلمام اخلمينيّللسيد ّاملحرمة،املكاسب ) ١(
ّ، وفصلناه )ّميت ال ينتفع بهّإن ما قطع منها ـ أي من الغنم ـ (: × ّلو تأملنا قوله) ٢(

ً لوجدنا فيه موضوعا واحدا ،ًمنطقيا ُما قطع «ّحممولني أو حكمني، أما املوضوع فهو وً
من أراد أن ف؛ <ال ينُتفع به> و،<ّميت>ّليات الغنم، وأما احلكامن فهام ُويراد به إ» منها

اع هبا وعدم  حيث االنتفمنـ  إلليات املقطوعة والتي صارت ميتةيعرف ما هو حكم ا
 .ُال ينتفع به: قال × ّ ألنهالنتفاع هبا؛اال جيوز :  قلنا لهاالنتفاع ـ

ُعىل اإلليات املقطوعة بأهنا ال ينتفع هبا × ّهنا نسأل عن الرس يف حكم اإلمامو ّ إن ؟،ّ
ُجل ذلك ال ينتفع هبا؛ ّإهنا ميتة، وأل: القحيث  × ّالرس يف ذلك قد كشفه لنا اإلمام

ُنه ال يوإف ّجد ما يرير عدم االنتفاع هبا سوى كوهنا ميتة، ومن ذلك سوف ينقدح حكم ّ ُ
ُاإلليات هو صريورهتا ميتة فامليتة ال ينتفع هبا؛ بامليتة، فإذا كان املالك يف عدم االنتفاع 

ّن الرواية مل تكن تتحدث عن أيحيث إو ّ  ال ّحتى مصداق من مصاديق االنتفاع ـ ّ
ّيقال أن ذلك قرينة عىل عد ُملنفعة ـ فإننا نستفيد حرمة مجيع االنتفاعاتام جواز تلك ُ ّ. 

ّلو تنزلنا عن كل ذلك وقلناو ّإن تلك الكربى غري مستفادة من الرواية وأهنا موجودة : ّ ُ ّ
فأجابه  × كون موجودة يف ذهن اإلمامتّيف ذهن السائل، وبطبيعة احلال البد أن 

ّراضيا بمؤدى تلك الكربى  × مامّ بأهنا ميتة، وهنا إما أن يكون اإل× اإلمام ً
ّنها ـ وهذا ما فعله بالضبط ـ فتكون تلك الكربى حجة وهي حرمة عوسكت 

ّأن يبني  × ىل اإلمامعًراضيا بالكربى، وعندئذ كان  × االنتفاع بامليتة، أو ال يكون ُ



 ٣٨٥ ........................................................................امليتة
 ّعـن معـىل بـنّ حممـد ّهي رواية الوشاء، عن احلسني بنو: لرواية الرابعةا
:  فقلـت× سـألت أبـا احلـسن> :قـال) الوشـاء(عن احلسن بن عـيل ّحممد 

   :دهم إليات الغـنم فيقطعوهنـا، قـالنّ إن أهل اجلبل تثقل ع،ُجعلت فداك
ُأمـا تعلـم أنـه يـصيب ا ـد وا ـوب، وهـو : القـ ،؟هبا )١(ُ، قلت فنصطبحرامح ّ

 .)٢(<حرام
 ّهنا يظهر من السائل ـ من خالل سؤاله الثاين ـ أنه فهم من قول اإلمـامو

ُالنتفـاع، ولـذا أراد الـسائل أن خيــرج اّ أن احلرمـة ملطلـق <هـي حـرام> :×
 .<وهو حرام> :×  فقال له اإلمام،حاالستصبا

 .ً إثبات حرمة االنتفاع بامليتة مطلقاّذا البيان حياول املستدلهب
ا تعلـم أمـ> :× فنصطبح هبا؟ فقال اإلمـام: ّ أن السائل قال:وهجوابه و

ُأنه يصيب ا د وا وب  ّىل جواز االستـصباح باإلليـات، ألنـهع، وهذا دليل <...ّ
 .ّإنام أجاب بيشء آخرو. ال جيوز: مل يقل له ×

ّإنـه : ، حيـث قـال لـهّيةانتقل إىل احلرمة الوضـع × ّإنه: بعبارة أخرىو

 كـام هـو ،ّالنجاسة حكـم وضـعيو نجس، :، أيُيصيب ا د وا وب وهو حرام
 .واضح

                                                                                                                                               
ًللسائل ذلك، وحيث انه مل يفعل ـ كام عرفت ذلك ـ فإن سكوته يكون إمضاء لتلك  ّ ّ

ّبذلك يثبت لدينا املدعى، فدليل الكربى املستفادة من خارج الرواية كان وى؛ الكرب
ّيف ضمن الرواية، فكيف ال يستدل  !؟ملقاما هبا بعد ذلك عىل ُ

ّدلة أ(: َّجدير بالذكر أن املوقع احلقيقي هلذه الرواية هو يف البحث الالحق حتت عنوان
ُم به السيد األستاذ  وهذا ما قا،)القائلني بجواز االنتفاع بامليتة ؛ حيث ذكر هذه )دام ظلّه(ّ

 .  عىل جواز االنتفاع بامليتةٍالرواية كدليل ثان
:  للجواهري،ج اللغةالصحاح تا: انظر. أرسج به لإلضاءة: اصطبح به واستصبح به) ١(

 .٣٨٠ ص١ج
 .٢ ح٧١ ص٢٤ج: وسائل الشيعة: ًوأيضا. ٣ ح٢٥٥ ص٦ج: فروع الكايف) ٢(
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ًم إنه ال يوجد عندنا دليل عىل حرمـة تنجـيس اليـد أو الثـوب تكليفـا، ث ُ ّ ّ

، وهـو ّيـةّرس احلرمة األوىل بالتكليففوهذا ما استفاده صاحب احلدائق حيث 
؛ )وهـو حـرام( :×  وهـو قولـهّية والثانية بالوضع،)هي حرام( :× قوله

ّبذلك يتضح أنهو قد أجاز للسائل االنتفاع بامليتة يف مـورد االستـصباح،  × ّ
ًبني للسائل حكام  × ولكنّه  .ًخر إرشاديا وهو نجاسة اإللياتآّ
ّأنه ملا مل يكـن إصـابة اليـد : وفيه> :قولي &  اخلوئيّالسيدمن هنا نجد و ّ

ّبـد ًمتام البدن هبام حرام قطعا، فاللويث توالثوب للميتة وسائر النجاسات بل 
 يفًإرشـادا إىل النجاسـة، كـام » وهو حـرام« × ّإما من أخذ التحريم يف قوله

 عـن الـصالة، أو إىل صـورة املعاملـة معهـا معاملـة ّيةأو إىل املانع، )١(احلدائق
ّملذكى، بل عدم تعرضها عنـه النتفاع هبـا باالستـصباح املـسؤول احلكم  × ّ

ّتها عن الصالة أدل دليل عىل جـواز االنتفـاع ّنعيّوتصديه لبيان نجاستها أو ما
 .)٢(<ا دون العكسهب

 من الطائفة الثانية املانعـة مـن االنتفـاع ّاألولّإىل هنا نكون قد بينا القسم 
ًاطقـا بعـدم جـواز االنتفـاع بجلـد امليتـة نذا القـسم ًبامليتة موردا، وقد كان ه

ّ يتـضح لنـا أن إلغـاء اخلـصوص القسممن خالل هذاووإليات الغنم؛  ّ حمـل ّيةّ
ّ وذلك ألن التعامل مع اجللد قد يؤدي إىل ؛ّتأمل جاسة الثـوب واليـد وغـري نَّ

 األعضاء األخرى وترسية احلكم إىل سائر ّيةذلك، فيكون إلغاء هذه اخلصوص
 .ّأملتّل حم

ّ إذ لعل ؛ وهذا غري معلوم، يف اجللدّية عدم اخلصوص:ّن الترسية تعنيّم إث
ألجزاء األخرى من امليتة؛ فإذا ما ألغينـا ا يف اجللد غري موجودة يف ّيةاخلصوص
 .ّ يف اجللد فإنه سوف تكون عندنا طائفة واحدة ال طائفتانّيةاخلصوص

                                                             
 .٧٣ ص١٨ج:  للشيخ البحراين،رضةاحلدائق النا) ١(
 .١١٢ ص١ج:  اخلوئيّللسيد ،مصباح الفقاهة) ٢(



 ٣٨٧ ........................................................................امليتة
ائفـة الثانيـة والـذي أريـد مـن اآلن نأيت إىل بحث القسم الثاين مـن الطو

ّوهو املدعى ـ مع أهنا ناطقة بحرمة ـ ًخالله إثبات حرمة االنتفاع بامليتة مطلقا  ّ
املدلول املطابقي الذي يمكـن اسـتفادته منـه هـو عـدم جـواز فاللبس فقط ؛ 

ثبـات حرمـة االنتفـاع بامليتـة إًاالنتفاع بامليتة لبسا، ومن خالل هذه املنع أريد 
 .ًمطلقا
ّ أن مجيع روايـات الطائفـة األوىل وروايـات :لذي ينبغي تأكيده هنا هواو

ّبمختلف ألسنتها قد سيقت إلثبات املـدعى وّالقسم األول من الطائفة الثانية 
ّ وهو حرمة االنتفاع بامليتة تكليفا، إما باملطابقة كـام يف الطائفـة األوىلّالعام  أو ،ً

ًبالترسية كام يف القسم األول، وأيـضا ا لقـسم الثـاين مـن الطائفـة الثانيـة كـام ّ
 .ستعرف ذلك

  ًا روايات ا انعة من االنتفاع با يتة ل سا: لقسم ا ا ا
 . هذا القسم الثاين من الطائفة الثانية قد اخرتنا أربع روايات فقطيف
ّذا وقد ذكرنا أن الغرض واهلدف األول هو إثبات املـدعى العـامه ّ ّ  وهـو ّ

، وذلـك ّيـةام عرفـت ـ هـي التكليفكـً مطلقا، واحلرمة ـ حرمة االنتفاع بامليتة
 وترسية احلكم مـن موردهـا إىل سـائر االنتفاعـات ّيةبواسطة إلغاء اخلصوص

 .األخرى
ّهي مما جاء يف لباس املصيلو: لرواية األوىلا يف ـ ، عن عبداهللا بـن جعفـر ّ

ّ عن جده عـيل،حلسنا بن عبد اهللاعن ـ قرب اإلسناد  خيـه  عـن أ، بـن جعفـرّ
؟ ه عن لبس الـسمور والـسنجاب والفنـكسألت> :قال × موسى بن جعفر

ُ ال يل س وال يص : قالف ً أن ي ون ذكياّإال فيه ُ ّ>)١(. 
                                                             

؛ الباب الرابع من أبواب لباس ٦ ح٣٥٢ ص٤ج:  للحر العاميل،وسائل الشيعة) ١(
ّاملصيل ُ. 
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اهللا بن احلسن، حيث  ّهذه الرواية فيها تأمل من جهة سندها لوجود عبدو

ّأمـا مـن و بذلك تكون الروايـة ضـعيفة،و فهو جمهول احلال، ،مل يرد فيه يشء
ّالداللة فإن حمل الشاهد فيها هو قولـهحيث   :ّ؛ وأمـا قولـه<ُوال يلـ س> :× ّ

ّوال يص > ّنه، حيث إن الثابت يف حمله هو عـدم جـواز الـصالة م فهو مفروغ <ُ ّ
 .ّ سواء كانت ميتة أو مذكاة،هبذه األمور

ّال يص « :× ّمن هنا يرى البعض أن قوله ، ولـذا )١(ّتقيـةحممول عىل ال» ُ
 .»ُال يل س« :× سوف ينحرص يف قولهّفإن الكالم 

هذه املفردة واضحة الداللة يف موردها وهو عدم جواز اللبس ما مل يكن و
ّمذكى، ومن هنا حاول املستدل  أن يـستفيد مـن هـذا املنـع ّالعـام ّىل املدعى عّ

الوارد فيها بواسـطة تـرسية احلكـم إىل سـائر االنتفاعـات األخـرى، فتكـون 
 .ًالنتفاع بامليتة مطلقالنتيجة هي عدم جواز اا

ّ أن إثبات املدعى :وهجوابه و  املـورد، ّيةموقوف عىل إلغاء خصوصّالعام ّ
ّودونه فإنه البد من االقتصار عىل   حرمة خصوص لـبس : وهو،ّلقدر املتيقناّ

 .ّهذه األشياء ألهنا ميتة
ّ، إذ لعـل هـذه ّيةّمن الواضح أنـه ال يمكـن االلتـزام بإلغـاء اخلـصوصو

 ّهي غري متوفرة يف املنـافع األخـرى،و ، كانت هي مالك احلكم باملنعةّياخلصوص
                                                             

ُ ال ينقيض العجب من هذا البعض؛ فنحن ال نجيز الصالة هبذه األمور سواء كانت )١(
ّمذكاة أو ميتة، فإن قوله ّال يص  >: × ّ  موافق ومطابق متام االنطباق ملبانينا يف <يهفُ

سوف يكون  × ّ كان القوم يقولون باملنع فإن قولهفإن، × مدرسة أهل البيت
ّيكون قد خالفهم، مع أنه بحسب  × ّم وإن كانوا يقولون باجلواز فإنههلًموافقا 

ُ البد أن يوافقهم بالرأي، ولذلك نقولّتقيةمقتىض ال  يف ّتقيةعنى الحتامل الم ال ّنهإ: ّ
ّأراد إيقاع اخلالف بني أصحابه حفاظا عليهم، فإنه مل  × هّاملقام، وال ينبغي القول بأن ً

 . ما هو موافقّإاليقل 



 ٣٨٩ ........................................................................امليتة
ًوبذلك ال تكون هذه الرواية تامة داللة، فضال عـن عـدم متام  سـندها كـام ّيـةّ

لكنّهــا مــع ضــعفها خمــصوصة > :&  اخلمينــيّالــسيدلــذا يقــول ورفــت؛ ع
 .)١(<باللباس
 تـت األرض فـال بـأس نّف  مـا أ> :ا ورد يف حتف العقولم: لرواية الثانيةا

ّبل سه وا صالة فيه و   ء  ل   .)٣(<فال بأس بل س ج ه ا   منه )٢(مه ّ
 كـام هـو حـال مجيـع مـا ورد يف ،هذه الرواية من حيث الـسند مرسـلةو

 إن ما جاء فيه يمكـن :ًقلنا أيضاوالكتاب، وقد ذكرنا ذلك يف أكثر من مورد، 
ًأن يكون شاهدا ومؤيدا ولو قطعنا ا ّلنظر عـن جهـة الـسند فإهنـا مـن حيـث ًّ

ّدل عىل عدم جواز لبس جلد ما يؤكل حلمه إذا مل يكن مذكى، أي تّالداللة إنام  ّ
 .كان ميتة
ّذا ولو تأملنا قليال فإننا نجد أن هذه الرواية تتحدث عن مطلبني مهاه ّّ ً ّ: 

 .واز اللبس وعدمهج: ّاألول
 .واز لبسه يف الصالة وعدمهج: لثاينا
ًاضح أنه من املمكن جدا أن يكون اليشء الواحد جائزا لبسه فيام من الوو ً ّ

ّعدا الصالة، فإن الثوب املتنجس   .وز لبسه فيام عدا الصالةجيّ
ومـا جيـوز مـن «لو نظرنـا إىل عنـوان الروايـة يف حتـف العقـول نجـده و

 ّ أن الكالم هـو فـيام:، وهذا يعني»...نبتتأّفكل ما «ّ، ثم تبدأ الرواية »اللباس
 .ما ال جيوز وُجيوز أن يلبس

ّهبذا البيان يتضح لنا التأمل فيام ذكره و  :حيـث يقـول &  اخلمينيّالسيدّ
                                                             

 .٤٧ ص١ج:  اإلمام اخلمينيّللسيد ،مةّاملكاسب املحر) ١(
ّودوهنا السيد اإلمام اخلميني يف املك» أكله«ّقرأها السيد األستاذ ) ٢( اسب كذلك، ولكن ّ

 .الصواب هو ما أثبتناه
 .٣٣٨ص: اينّ للشيخ احلر،حتف العقول) ٣(
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فـال (ّ عن سندها، بأن الظاهر من قوله ّلغضاويمكن اخلدشة يف داللتها بعد >

ال ، )١(<...صدد بيـان حكـم اللـبس يف الـصالةّ أنه ب)بأس بلبسه والصالة فيه
ّمما تقدم ـ ضح لك ّكم اللبس، ولكن قد اتح ّأن الرواية بـصدد بيـان حكـم ـ ّ

يـان مـسألة جـواز اللـبس يف بًاللبس من حيث اجلواز وعدمه، وأيضا بصدد 
 .الصالة وعدم جواز ذلك

ّمن الواضح أن عدم جواز اللبس يف الـصالة ال يلـزم منـه عـدم جـواز و
ّاللبس مطلقا، ولذا فإن هذه الرواية تامة  ّ  لـبس جلـد ُ موردها وهـو حرمـةيفً

ًوهو حرمة االنتفاع بامليتة مطلقا، ناهيك عـن ضـعف ّالعام ّامليتة ال يف املدعى  ُ
 .)٢(ندها وإرساهلاس

                                                             
 .٤٧ ص١ج:  اإلمام اخلمينيّللسيد ّاملحرمة،املكاسب ) ١(
 هلا، ولنالحظ هذا املقطع  يف هذه الرواية الثانية مقدار من االضطراب يعيق فهمنا)٢(

ّو   ء  ل  مه >: ًجيدا ؛ <...ّ  منه وصوفه وشعره وو رهال بأس بل سه ج ه ا فّ
لد جّوالذي نفهمه من هذا املقطع هو أن احليوان املأكول اللحم تارة يكون له 

 ى له شعر كالشياه، وأخرى يكون لهكاملاشية، وتارة يكون له صوف كاألغنام، وأخر
 .الدواجن وأنحاء الطيور املأكولة اللحمكوبر كاإلبل، بل ومنها ما يكون له ريش 

ّن احليوان املأكول اللحم جيوز لبس جلده إذا كان مذكى، وجيوز إ: ا تقول الروايةهنو ُ ّ
ّلبس صوفه أو شعره أو وبره سواء كان مذكى  ّو غري مذكى؛أُ ّ وذلك ألهنا حرصت ُ

و ن  ن ا صوف وا شعر وا ر ش وا و ر من >: ّم تقول الروايةث .قيد التذكية باجللد فقط
ًا يتة وغ  ا يتة ذكيا ُهنا تريد الرواية أن تنتقل إىل و؛ < فال بأس بل س ذ ك وا صالة فيهّ

ّ فضال عن اللبس، فإن ،ّمسألة الصالة فأضافت قيد التذكية لتقول إنه جتوز فيه الصالة ً
ّ بمقتىض املقطع األول الذي ذكرناه ولذا جرى احلديث بعدها حول جيزُااللبس قد 

 .الصالة
؟ هل األصناف ّ ما هو متعلقهام< يتة وغ  ا يتةمن ا>: × ّالسؤال هو أن قولهو

 ؟ّمتعلقهام خصوص أحد هذه األصناف أم )الصفوف، الشعر، الوبر، الريش(ّاملتقدمة 
ّأيا كان املتعلقو ً ً فكيف يكون اليشء الواحد ميتة وذكيا يف نفس الوقت،ّ ليست ؟ أوّ



 ٣٩١ ........................................................................امليتة
 عن أخيه موسـى بـن جعفـر )١(ن عيل بن جعفر يف كتابهع: لرواية الثالثةا

                                                                                                                                               
ًذكيا«كلمة  ّ لكل ما تقدمًخربا» ّ ًذكيا«ّلو قلنا إن و ؟ّ  هي خرب للصوف فقط، فام هي »ّ

ّهنا نريد أن نوجه سؤاال للشيخ احلرو ؟ةّأخبار البقي ً ّ ُ أين أمارات الصدق يف : & اينُ
كون : هل من تلك األماراتف ؟ّمضمون الروايات والتي وعدتنا هبا يف مقدمة الكتاب

ًاليشء الواحد ميتة وذكيا  !؟ّ
ّ وقد تأملنا فيام قاله السيد اخلميني،هذا لنجس افالثوب ، &  لنا وجاهة ما قالهّتبنيف ّ

ّال يوجد كالم يف جواز لبسه فضال عن الطاهر، وفضال عام أنبتته األرض، بل ال  ً ً
 .معنى الحتامل املنع يف ذلك

ًمن هنا كان النظر األويل إىل مسألة اللبس يف الصالة نظرا لعدم وجود مالزمة بني  ّ
ُالسيد األستاذ جواز اللبس وجواز الصالة فيه ـ كام أفاد   ـ فأرادت الرواية أن )دام ظلّه(ّ

ّتبني لنا هذه املسألة، فكادت أن تنطق بجواز الصالة بجلد املذكى ّ ّ أهنا جعلت ّإال ،ُ
ّ فأدخلت الصوف والشعر والوبر مطلقا، أي سوء كان مذكى أو ،ّاللبس مقدمة لذلك ً

ّغري مذكى، ثم عادت الرواية إىل موضوعها وهو اللبس يف ا  .لصالةّ
ُ يعني لنا موضوع اللبس أو يساعد عىل )ما جيوز من اللباس(ّأما كون عنوان الرواية و ُّ

ّ ألننا مل نعلم أن هذه العناوين من ّإنه ال يمكن الركون إليه؛ فليه،عذلك، أو هو شاهد  ّ
ّملظنون هو أهنا قد ابل ، × ًضال عن عدم وضعها من اإلمامف & وضع املصنف

ّققني أو املعلقني عىل الكتاب كام هو احلال يف كتاب هنج البالغة وضعت من قبل املح ُ ّ  
ّ فإن ما كتبه ،دخل يف حتديد اللبس أو موضوع الصالة فيهمًـ مثال ـ ولو كان للعنوان 

باب >: ّ يف أول هذا الباب هذا العنوان حيث ذكر؛باعّتصاحب الوسائل أوىل باال
إذا مل يكن ما ذكرناه و؛ )٣٤٥ ص٤ج: شيعةوسائل ال(. <... الصالة يف الفراء وجواز

ّ فال أقل من احتامله بنحو يمنع من االستدالل بالرواية عىل موضع ،هو الصحيح
ً فضال ، عىل مستوى موردها وهو اللبسّحتىّلرواية تامة االلبس، وبذلك ال تكون 

ّعىل عدم جواز االنتفاع بامليتة مطلقا؛ والذي هيوـ ًقطعا ـ عن عدم داللتها  ن اخلطب ً
 . فتكون ساقطة عن االعتبار،هو عدم متامية سندها

: ×  جعفر الصادقاإلمامابن  املنسوب إىل ،مسائل عيل بن جعفر ومستدركاهتا) ١(
 .١٣٩ص



 رسائل فقهية................................................................ ٣٩٢
رجل، فيموت بعضها، أيـصلح لـه بيـع ل تكون :سألته عن املاشية> :قال ×

ّال، و ن ل سها فال يص : قالجلودها ودباغها ويلبسها؟   .)١(< فيهاُ
ّمن الواضح أن حمل الكالم ليس يف الدباغـة والبيـع، وإنـام يف اللـبس، و ّ ّ

ّومما ال شك فيه . ال: × وهنا يقول  وظاهرة يف احلرمة ،ّهنا من أداوت النهيأّ
ّـ بحسب ما حققه األصولي مليتـة؛ اون ـ وبالتايل سوف حيرم لبس جلد املاشـية ّ

ّ يبدو هو أن املستدل هبـذه الروايـة حـاول أن يـستفيد مـن نكتـة هـذا الذيو ّ
 .ّ وقد غاب عنه متعلق النهي،الظهور
ّا تـدل ّأهنـّلو كانت بمفردها فإنه يمكن القول ب» ال«ّإن كلمة : لذا نقولو

ُاهر يف احلرمة، ولكن يوجد يف صدر ظّعىل حرمة اللبس ألن النهي عن اللبس  ُ
ال :  فيكون مدلول اجلواب هو،»يصلح« وهو كلمة ،لكالرواية ما يمنع من ذ

صلح، وهذه الكلمة أقرب إىل الكراهة منها إىل احلرمـة، فـال تكـون الروايـة ي
ّدالة عىل حرمة اللبس، بل هي دالة عىل  واز ذلك ولكن عىل كراهة، وهذا ما جّ

ًيمكن استفادته من ذيل الرواية أيـضا حيـث تقـول ّوإن لبـسها فـال يـصىل «:ُ ُ 
ّمن الغريب والبعيد يف رواياهتم أن يكون يشء ما حراما ثم  ^ ّإهنمف، »يهاف ً

ّيفرتضونه ويرتبون عليه حكام آخر، وإنام  ّهـي أهنـم يـذكرون  ^ ريقتهمطـًّ
 .احلرام فقط

ّ لو كان اللبس حراما فهذا يعني أنه:يف املقامو افرتض الفعل احلـرام  × ً
ًثم رتب عليه حكام آخر وهو املنع  ّ لـصالة فيـه، وهـذا بعيـد وغريـب يف ن امّ

ّولذا فإن املعنـى األقـرب هـو أن اللـبس مكـروه، ، ^ طريقتهم ورواياهتم ّ
ّن كل مكروه جائز، فإنه يفرتض لبسهحيث إو ّ ّ فإذا لبسه فإنه ال جتوز الصالة ،ّ

ّن الصالة ال حيث إ ؛^ هل البيتأة يف فقه ّفيه، وهذا موافق للقواعد العام
ّ هذا من حيث الداللة، وأمـا مـن حيـث الـسند فإهنـا .هر بثوب طاّإالّتصح  ّ

                                                             
 .٦ ح١٨٦ ص٢٤ج:  للحر العاميل،وسائل الشيعة) ١(



 ٣٩٣ ........................................................................امليتة
 .تيجة ضعف سند أصل الكتاب الذي وردت فيهنضعيفة 
سـألته عـن أكـل > :ُن عثامن بن عيسى عن سـامعة قـالع: لرواية الرابعةا

ّال بأس ما  م يعلم أنه : فقال ؟)٢(الغراو)١(اجلبن وتقليد السيف وفيه الكيمخت ُ

 .)٣(<ميتة
ّدالل هبذه الرواية ـ عىل املدعى العامّتوقف االستي  ـ عىل انعقاد اإلطـالق ّ

ًيان حكم املنطوق فإنه سوف يكون خارجـا بّيف مفهومها، فإذا ثبت أهنا بصدد  ّ
ّعن حمل إثبات املدعى ّ. 

ً ينبغي أن نقف قليال عند املراد من املفهـوم األصـويل، ،قبل حتديد ذلكو
 عـىل نحـو ّقـضيةملفهوم، فهل يثبت لنا الاُحيث ينبغي أن يعلم مقدار ما يثبته 

ّبنحو القضية املهملة التي هي يف قوة املوجبة اجلزئية أو ّالكليةاملوجبة  ّ  ؟ّ
ّإذا كان املاء قدر كر فال ينجسه يشء(: لو قال املوىلف ُ ّ :  مفهومه هـوهلف؛ )ُ

ّأنه إذا مل يكن قدر كر فإنه ينجسه كل  ّ ُ ّ  ؟ةّكليال؟ أي عىل نحو املوجبة يشءّّ
ّنا مل يقل علم مـن األعـالم إنه َ  فيكـون ؛ّكليـةال املفهـوم يثبـت املوجبـة َ

ّتنجس، وكذا يف املقـام، فـإذا علمـت يّ فإنه ّإذا مل يكن املاء قدر كر: املفهوم هو
ًال جيوز االنتفاع بـه مطلقـا، :  أي؟ّكليةالّأنه ميتة فهل فيه البأس بنحو املوجبة 

 ؟ّنه يف اجلملةأ مأ
 ّقـضيةعـىل نحـو ال:  أي،ّ أنه ال جيوز االنتفاع به يف اجلملـةهو: اجلوابو

ّاملهملة، حيث إننا نعلم أنه ال جيوز   نحـو ؛النتفاع بامليتة يف مجلـة مـن املـوارداّ
                                                             

 للشيخ ،جممع البحرين: انظر. لوحاملمنوع من اجللد وهو جلد امليتة : الكيمخت) ١(
 .٤٤١ ص٢ج: لبحراينا

ُيشء يتخذ من أطراف اجللود يلصق به وربام يعمل من السمك: الغرا) ٢( ّ مع جم: انظر. ُّ
 .٣١٥ ص١ج: البحرين

 .٥ ح١٨٥ ص٢٤ج:  وسائل الشيعة)٣(



 رسائل فقهية................................................................ ٣٩٤
 .ُالصالة وما يشرتط فيه الطهارة

ّعليه فإن هذه الرواية إذا تم سندها و  ـ)١(وهي بحسب الظاهر لنا موثـَّقةـ ّ
ّفإهنا غري تامة د ًا حترم االنتفاع مطلقا، ّأهن ال ، اجلملةيفّ ألهنا تثبت البأس ؛اللةّ ّ ُ

 وفق ما ،ّزئية اجلّقضية وهي بقوة ال، املهملةّقضيةّأهنا تثبت البأس بنحو ال: أي
 .ّقرر يف علم املنطقمهو 

 ،بصدد بيان حكم املنطـوق ال املفهـوم«: ّ أهنايمكن القول: بعبارة أخرى
 .)٢(<لعلم يف اجلملةا ثبوت البأس مع ّإالُفال يستفاد منها 

ُبذلك نكون قد انتهينا من روايات الطائفة الثانية والتي قصد منها إثبات و
ّحرمة االنتفاع بامليتة مطلقا، وأن  ً ّ، وقد عرفـت أن ّيةُحلرمة هي احلرمة الوضعاُ

روايات الطائفة األوىل والثانية بقـسميها ـ والتـي يمكـن تـصنيفها إىل ألـسن 
: باجللد، والثالـث: ًحتريم االنتفاع بامليتة مطلقا، والثاين:  هوّاألولة، كان الثث

ًخصوص اللبس ـ بعضها كان تاما سندا  ً ًوبعضها اآلخر تاما داللـة  ،)٣(داللةوّ ّ
 . واآلخر بالعكس،ًال سندا
ّمن متت عنده ولو رواية واحدة عىل املدعى ف ّسندا وداللة فإنه تثبت ّالعام ّ ً

ا ّممــ ّ أي روايـة ّيـةلكنّك عرفت عدم متامو ًاالنتفاع بامليتة مطلقا،ده حرمة عن
 .ّعىل هذا املدعىـ ّتقدم 

: ملنع اجلزئي، وبعبـارة أخـرىاّنعم، تم عندنا بعض منها ولكن يف إثبات 
 .ًز لنا االنتفاع بامليتة ولكن ليس مطلقاّ قد وجدت عندنا روايات مل جتوّإنه

ًة ـ كنا قد أرشنا إليها وصارت مبنى لنـا ـ وهـي هنا ينبغي التنبيه إىل نكتو
                                                             

ّوفاقا ملا يراه السيد اخلميني يف املكاسب) ١( ّ؛ والسيد اخلوئي يف مصباح ٤٨ ص١ج: ً
 .١١٦ ص١ج: الفقاهة

 .٤٨ ص١ج:  اإلمام اخلمينيّللسيد ّاملحرمة،املكاسب ) ٢(
 .يف موردها اخلاص دون إمكان تعدية حكمها إىل مطلق االنتفاعات األخرى: أي) ٣(



 ٣٩٥ ........................................................................امليتة
ىل املتن والبحث الداليل فيه بـصورة أكـرب عّأننا عندما نزيد من تسليط الضوء 

ّمما هو عليه البحث السندي فذلك ألننا نحاول أن نجمع أكرب عدد ممكن  ن مـّ
الروايات يف املورد الواحد بغية الوصول إىل العدد الـذي يوجـب االطمئنـان 

 .ذه الرواياتهدور املعنى الذي تدور يف فلكه بص
ّإننا بصدد مجع أكرب عدد ممكن مـن القـرائن للوصـول إىل : بعبارة أخرى

ّثباتـه أو نفيـه فـيام إذا مل تـتم عنـدنا وال روايـة إدرجة االطمئنان باملعنى املراد 
 .ًواحدة سندا

  ّدلة القائل   واز االنتفاع با يتةأ
ّفة يف قبال مجيع ما تقدم من روايات الطائفة األوىل قع روايات هذه الطائت

 فتكون بذلك ،لطائفة إثبات جواز االنتفاع بامليتةاوالثانية، حيث يراد من هذه 
 .ملتعارضنيا السند لكال ّيةمعارضة للطائفة األوىل والثانية يف صورة متام

 . روايات من هذه الطائفة األخرية، وسوف نقف عند ثامينذاه
 وهــو اململــوحســألته عــن جلــد >: ُقــة ســامعة، قــالّموث:  األوىلالروايــة

 .)١(<ّسه فهو أفضلمتإن مل : ّالكيمخت، فرخص فيه وقال
 عندما نقف عند وجوه اجلمع بني ،ذه الرواية يمكن أن تساعدنا فيام بعده

ّ فإن موثقه سامعة هذه ،الطائفتني، ففي صورة محل الطائفة األوىل عىل الكراهة
ّ بدليل أهنا جوزت لنا االنتفاع؛رينة عىل ذلكسوف تكون ق ّ. 
ّفضل عدم املستنعم، هي   وهذا ال خيـرج عـن دائـرة الكراهـة كـام هـو ،ّ

 .واضح
» ّفرخص فيـه« حيث قالت ،ّن داللة الرواية عىل جواز االنتفاع واضحةإ

ًفتكون الرواية تامة سندا وداللة ّ. 
                                                             

 .٨ ح١٨٦ ص٢٤ج:  للحر العاميل، وسائل الشيعة)١(



 رسائل فقهية................................................................ ٣٩٦
ًنقـال عـن كتـاب » لـرسائرا«بن إدريس يف آخـر ّ حممد نع: الرواية الثانية

سألته عن الرجل يكون له الغنم، >: الق × البزنطي صاحب الرضا» جامع«
ُنعـم، يـذيبها :  قـال؟يقطع من إلياهتا وهي أحياء، أيصلح أن ينتفـع بـام قطـع

 .)١(<ها وال يأ لها وال ي يعهابُو  ج 
ا ّرم أكلهـحيـ و،االنتفـاع بامليتـة بواسـطة اإلرساج × هنا جييز اإلمـامو

ّ ألن اجلـزء املبـان مـن احلـي ؛اضحوّوبيعها، فأما مسألة املنع من أكلها فذلك  ُ ّ
ّواضح أن األكل يشرتط فيه الطهارة، وإنام الكالم الميتة أو بمنزلة امليتة، ومن  ُ َّ

 االنتفاع هبا حيث قال َأو ليس قد أجاز اإلمام: ملنع عند بيعها، حيث نقولايف 
ّفرتضنا وجود منفعة عقالئيـة أو أهنـا ا فإذا .ّي وهذا االنتفاع عقالئنعم،: ×

ّ فان البيع أو جوازه يدور ؟ بيعها×  فلامذا منع اإلمام ـمكام يف املقاـ ُوجدت 
 . فالّوإالُ فإن وجدت جاز البيع ،ّدار املنفعة املحللةم

 يف األزمنة الـسالفة، ّماليةّ أن يقال بأن االستصباح هبا مل تكن له ّإالّللهم ا
ُول الكـالم، إذ كيـف يمكننـا إثبـات أّوز البيع عندئذ، ولكن هـذا هـو فال جي ّ
 ؟ذلك
ّعىل أية حال، فإن هذه املسألة ينبغي إرجاؤها إىل حملها، وهو البيعو ّ ّ. 
هـي  فّية مـن الناحيـة الـسندّوأمـاّالرواية تامة الداللة كام هـو واضـح؛ ف

 .)٢(ضعيفة السند
سـمعت >: قـال × ن أمري املـؤمننيدعائم اإلسالم، عيف : الرواية الثالثة

ّ، فلام كـان  تفع من ا يتة بأهاب وال عظم وال عصبُيال : يقول | رسول اهللا
مـا  ن : قـالفمن الغد خرجت معه فإذا نحن بسخلة مطروحة عىل الطريـق، 

                                                             
 ٢٤ج:  للحر العاميل،وسائل الشيعة: ً؛ وأيضا٤٧٧ص: ّ البن إدريس احليل،الرسائر) ١(

 .٤ ح٧٢ص
 .<ّأدلة القائلني بجواز االنتفاع بامليتة>مبحث  )٢(



 ٣٩٧ ........................................................................امليتة
: يا رسول اهللا فأين قولـك بـاألمس: قلت: ، قال  أهل هذه  و انتفعوا بأهابها

 .)١(<ُي تفع منها با لحاف ا ي ال يلصق: الق؟ بأهابينتفع من امليتة  ال
ّ عندما قال إنه ينتفع منها باللحاف |ّ النبي ّأن: يف بيان مدلوهلا ذكرواو

ُعنـي اجللـد إذا كـان مـدبغا بنحـو ال تلـصق ي | ّالذي ال يلصق، فإنه كان ًّ ُ
ّأجزاؤه باليد فإنه جيوز عندئذ االنتفاع به، أما إذا مل يكـن كـذلك فإنـ ه سـوف ّّ

 النتقال بعض األجزاء من جلد امليتة ًعة احلال ـ عند اللمس منشأكون ـ بطبيي
 .إىل بدن اإلنسان

ّ حيـث ذهبـوا إىل أن هـذه ،ّذا ما قاله بعض املعلقني عـىل هـذه الروايـةه
ّالرواية قد جوزت االنتفاع بامليتة، ولكن  رشط عـدم انتقـال أجـزاء امليتـة إىل بّ

 .صق بهال تلت: ُاملستعمل، أي
ّإنام أجاز االنتفاع بامليتة بعد الدباغة فذلك  |ّ النبي ّنيقال بأمن هنا قد 

 .ةّ كام هو املشهور بني العام،لد امليتةجلّ مطهرة ؛الحتامل كون الدباغة
ّ هذا االحتامل ال يمكن الركون إليه يف املقام، فإن صاحب الـدعائم ّلكنو

يث يقول ّالدباغة مطهرة للميتة، حون ك نجده يستنكر ،وهو ناقل الرواية هذه
َّإن ... ^ ّعن أبيـه عـن آبائـه عـن عـيلّ حممد وروينا عن جعفر بن>: يف ذلك
ا يتـة  ـس : ُ هنى عن الصالة بجلود امليتة وإن دبغت، وقـال| هللارسول 

ّال يص     ا يتـة و ـو : ّنه قالأ × بن عيلّ حممد  وعن أيب جعفر.ُو ن دبغت ُ

ّدبغت سبع   ر ّة، إنا أهل بيت ال نص ُ ُ ُ وعنه أنـه سـئل .ُ  لود ا يتة و ن دبغتّ ّ
إن ل ـستها :  منها بامليتة وتعمل منها الفراء، قالّلود الغنم، خيتلط الذكيجعن 

ّفال تص  ال تبعهـا، و ن  ـم تعلـم فاشـ  ش ها و ّ فيها، و ن علمت أنها ميتة فال ُ
                                                             

: ؛ وعنه١٢٦ ص١ج:  التميمي املغريبّحممد أليب حنيفة النعامن بن ،دعائم اإلسالم) ١(
 .١٩٢ ص١٦ج: املريزا حسني النوري الطربيس: أليفت ،مستدرك الوسائل
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 .)١(<ي تفع با يتةال  ...×  ين ا س ّ ن  :  وقال.و ع

ّوضـح لنـا أن صـاحب الـدعائم يـرى أن الدباغـة غـري ُتفهذه الروايات  ّ ّ
 .ّمطهرة جللد امليتة

يكون قد أجـاز االنتفـاع  |ّ النبي ّ فإن،ّ ومع كوهنا غري مطهرة،بذلكو
لداللة، ويبقى الكالم يف سندها حيث عرفت اّبجلد امليتة، فتكون الرواية تامة 

ّما يتعلق بصحاب الدعائم، فمـن كـان يـرى ـ ث السابقة من جمموع األبحاـ 
 فـال، فتكـون حمكومـة ّإالاتـه، وّفيمكنـه اعـتامد مروي ّحة ووثاقة ما يرويـهص

ّحة مرويصباإلرسال فيام إذا ثبتت وثاقته فقط دون   يف صـورة عـدم ّإال و،اتـهّ
 عـن ً فـضال،ُ عىل فرض كوهنا مسندةّحتىاته ساقطة ّ مرويّالقبول بوثاقته فإن

 .)٢( كام هو احلال الذي عليه،عدم إسنادها
 عـن ،عن عبد اهللا بن إسـحاق العلـويّ حممد ن عيل بنع: الرواية الرابعة
: ، عـن عـيل بـن أيب محـزة قـاللـديلميابن سـليامن ّ حممد احلسن بن عيل عن

 ؟عـن لبـاس الفـراء والـصالة فيهـا × وأبا احلسن × سألت أبا عبد اهللا>
ّأو ليس الـذكي ممـا ذكـي : قلت: ، قالً ما  ن منها ذكياّإالّصل فيها تال : فقال ُ ّ َ

 .)٣(<ّب  إذا  ن  ما يؤ   مه: الق ؟باحلديد
ّن هذه الرواية واضحة الداللة، حيـث إهنـا هنـت عـن الـصالة بلبـاس إ ّ

                                                             
 .١٢٦ ص١ج:  التميمي املغريبّحممد أليب حنيفة النعامن بن ،دعائم اإلسالم) ١(
ّينبغي التنبيه إىل أن هذه الرواية قد ساقها مجلة من الفقهاء لالستدالل هبا عىل حرمة ) ٢(

: يف مصباح الفقاهة & ّليه السيد اخلوئيعاالنتفاع بامليتة ال عىل جواز ذلك، كام هو 
ُ؛ وظاهرها يساعد عىل ذلك؛ ويكفي يف إثبات ذلك الرجوع إىل صدر ١١٣ ص١ج

 .الرواية
؛ الباب الثاين من أبواب لباس ٢ ح٣٤٥ ص٤ج:  للحر العاميل،وسائل الشيعة) ٣(

ّاملصيل ُ. 



 ٣٩٩ ........................................................................امليتة
عـن : عن اللبـاس واآلخـر: حدمهاأالفراء، وهنا إذا افرتضنا وجود سؤالني، 

لـسؤال الثـاين اقـد أجـاب عـن  × ّة، وأن اإلماملباس جلد امليتة يف الصال
ّاملتعلق بالصالة، فإن ذلك يعني جواز اللبس يف غري الـصالة، وبـذلك جيـوز  ّ

ّلصالة، وال يقـال إن اإلمـامااالنتفاع بامليتة يف غري  مل يـرد اإلجابـة عـن  × ُ
ًذلك، ألن هذا يعترب تأخريا للجواب عن وقت احلاجة ُّ. 

ّنه ال يوجد يف الرواية سؤاالن وإنام هـو سـؤال واحـد  إُ أن يقالّإالّللهم ا ّ
 .لصالةافقط وهو عن لباس جلد امليتة يف 

ّ أنه ال يوجد سؤاالن فيها، ولكن ـ وبحسب ظاهر الرواية ـما نراه نحن و ُ ّ
ّاحد، وإنام نريد القول بأنه يكفي يف بطالن وهذا ال يعني وجود ظهور لسؤال  ّ

النتفـاع ا عدم وجود ظهور لسؤالني فيها، فجـواز االستدالل هبذه الرواية هو
ّبامليتة هنا يتوقف عىل وجود الـسؤال األول  ظهـور سـؤالني، ّ أو عـىل األقـل،ّ

ّن اجلواب باملنع متعلقهإ: ٍلصالة، فنقول عندئذاعن : يف البس واآلخر: ّاألول ّ 
 .اللبس يف الصالة دون اللبس يف غريها

 ،ّ ألنه بحاجة إىل دليل له ظهـور؛نتفاعال يمكن استفادة جواز اال: عليهو
 .)١(وهو مفقود يف هذه الرواية

                                                             
 فلو سألنا ؟ًإذا كان السؤال واحدا» الواو«اذا جاء السائل بحرف العطف مل: ُربام يقال) ١(

َّ مع أن ؟ن ذلك وجود سؤال واحد فقطمُعن لباس السواد والصالة فيه، فهل يفهم 
ُالسيد األستاذ  ُ يوجد ظهور لسؤال دم وجود ظهور لسؤال واحد، فإن ملعَّ أكد )دام ظلّه(ّ

ُاحد وال ظهور لسؤالني أيضا، فامذا يوجد إذنو ُنا ال نريد إلغاء احتامل وجود ّ رغم أن؟ً
ّإن األظهر من كل ذلك هو وجود : سؤال واحد أو عدم وجود سؤالني؛ ولكن نقول ّ

ّبحسب مفاد الرواية وبقرينة العطف؛ علام أن هوسؤالني  ذه الرواية من حيث السند ً
ون ابن محزة هو البطائني كً وأيضا الحتامل ، بن سليامن الديلميّحممد لوجود ؛ضعيفة

 .ّ والثاين ثقة دون األول،وليس الثاميل
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، عـن  بن املغريةعبد اهللا عن ، عن أبيه،ّن أمحد بن حممدع: الرواية اخلامسة

ًإن رجال سأل أبا >: عيل بن أيب محزة وأنا عنده، عن الرجل الـذي  × عبد اهللاّ
ّيتقلد السيف ويصيل ُ ُن فيـه الكيمخـت، قـال إ، فقال الرجل،نعم:  قال؟ فيهّ ّ :

ً، منه ما يكون ذكيا ومنـه مـا يكـون ميتـة، ّجلود دواب:  قال؟ُما الكيمختو ّ
ّنه ميتة فال تصل فيهما علمت أ: فقال ّ>)١(. 

وف نعتمد يف هذه الروايـة تلـك النكتـة املزبـورة يف الروايـة الـسابقة، س
ن الـسؤال لصالة، والكالم هـو يف كـواقد أجاب عن التقليد يف  × فاإلمام

ّتقلد السيف وفيه جلـد امليتـة، وتقلـد الـسيف :  مها،ًاملطروح واحدا أو اثنني ّ
 ؟يه جلد امليتة يف الصالةفالذي 
ّما يمكن أن يذكر هنا هو عني ما تقـدم يف الروايـة الـسابقة، وعـىل أيـة و ُّ

ّ فإنه ينبغـي أن يقـع الكـالم بعـد قبل،ن الداللة أو مل ّيةحال، فسواء قبلنا بتامم
يث حُذلك يف جهة السند، حيث يوجد فيها عيل بن أيب محزة، وهو خمتلف فيه، 

ُيوجد ما يسمى بالبطائني وهو من رؤوس الواقفة وال يعتمد عليـه، واآلخـر  ُّ ُ
املفيـد يف معجـم رجـال >ليه، وقـد جـاء يف عُهو الثاميل وهو عدل ثقة يعتمد 

: زةمحـاسـم أيب >: يـيل، مـا عيل بن أيب محزة البطائني:  وحتت عنوان<احلديث
طريق الشيخ والصدوق إليه،  × والكاظم ×  من أصحاب الصادق،سامل

ّضعيف كذاب متهم، كام قاله ابن  ُ هو أحد أعمدة الواقفة بل أصـلهم، : ّضالفّ
الطمع يف الـدنيا وامليـل إىل : أصل سبب الواقفةو × مل يعرتف بإمامة الرضا

وهو مشرتك بني عـدد، عـيل ... ظم فأكلوا أموال اإلمام موسى الكا،طامهاُح
 .)٢(<...زة الثاميلمحيب  بن أّواحلسن، وعيل! أيب محزةبن 

                                                             
 .٤ ح٤٩١ ص٣ج:  للحر العاميل، وسائل الشيعة)١(
 .٣٨١ص:  اجلواهريّحممد: أليفت ،املفيد يف معجم رجال احلديث) ٢(
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ّمن الواضح أن تشخيص أي واحد منهام إنام يكـون مـن خـالل الـرواة و ّ ّ

 وهـو ،ملذكور يف هذه الرواية هو البطـائنياّفقت الكلمة عىل أن ّعنهم، وقد ات
 .نفسه املذكور يف الرواية السابقة

 عن ، بن إسحاق العلويعبد اهللا عن ،ّ بن حممدّن عيلع: ية السادسةالروا
،  عن عيثم بن أسـلم النجـايش،ليامن الديلميسبن ّ حممد  عن،ّاحلسن بن عيل

ن  : عن الصالة يف الفـراء؟ فقـال × عبد اهللاسألت أبا >: عن أيب بصري قال
ًرجال  دا ×  بن ا س ّ  ، )٢(ّن دباغهـا بـالقرظُال يدفئه فراء ا جاز، أل )١(ً

ّما قبل م بالفرو فيل ـسه، فـإذا حـ ت ا ـصالة  ف ن يبعث إ  العراق فيؤ  
لعـراق اإن أهـل :  فقـال؟ُألقاه وأل  القميص ا ي يليه، فـ ن  ـسأل عـن ذ ـك
ّ ستحلون  اس ا لود ا يتة، و زعمون أن دباغه ذ ته ّ>)٣(. 

ّن ظاهر هذه الرواية هو أنهإ  نعـم، يوجـد تفـصيل .فع بامليتةكان ينت × ّ
 حيث يلقي الثوب يف حـال ؛ الصالةيفبني اللبس يف غري الصالة وبني اللبس 

 .جواز االنتفاع بامليتة: الصالة، وهذا يعني
ُلكن ربام يقالو ّ باعتبـار أن ه الرواية ليست بصدد هذا املوضـوع؛ّن هذإ: ّ
 حمكـوم بالطهـارة، وق املسلمني وهوُسكان يشرتي هذا اجللد من  × اإلمام

ّمذكى، فهو جائز اللبس يف مجيع األحوال، وال يبقى سوى أن نسأل عـن : أي ُ
 .يشرتيه من أسواق املسلمني × ّلرس يف نزع الثوب يف أثناء الصالة مع كونها

ّأن االحتياط حسن عىل كل حـال، فـإن اإلمـام: اجلواب هوو كـان  × ّّ
ّيعلم بوجود من يقول بأن الدباغـة تطهـر  ّد امليتـة وأنـه يبـاع يف العـراق، لـجّ

                                                             
 ،جممع البحرين: انظر. ًمن جيد الربد رسيعا: فتح الصاد وكرس الراءالرصد ب) ١(

 .٨٥ ص٣ج: للبحراين
ُلم يدبغ به األديمورق الس: القرظ) ٢(  .٢٨٩ ص٤ج:  للبحراين،جممع البحرين: انظر. َ
 .٤ ص٤٦٢ ص٤ج:  للحر العاميل،وسائل الشيعة) ٣(
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ّ يكون مقتىض احلال هو االحتياط، فإذا قبلنا هبذا التفسري فإننا سـوف ٍوعندئذ

 وذلك لعدم وجود ؛ىل عدم داللة هذه الرواية عىل جواز االنتفاع بامليتةإننتهي 
 .املقام ًميتة أصال يف

ّلكن القبول هبذه النتيجة مبنيو يعمـل  ×  عـىل القبـول بكـون اإلمـامّ
  وهذا ثابت، فهل يمكن لإلمـامّيةاألحكام الواقعبعامل  َّباالحتياط، فإن اإلمام

 ؟ّيةلواقعاُ مع قدرته عىل معرفة األحكام ّيةالعمل باألحكام الظاهر ×
ّمن قبـِل باملبنى الكالمي القائل بأنهف يعمل بالظاهر مع قدرتـه عـىل  × َ

ّالواقع فإن الرواية ال تدل عىل االنتفاع   لعدم وجود ميتة، ومن مل يقبـل ؛امليتةبّ
ّ فإنـه يمكـن ،هـي عـني الواقـع × ّ حيث يرى أن مجيع أعامل اإلمام؛بذلك

 .)١(ّلتمسك هبذه الرواية إلثبات جواز االنتفاع بامليتةا
                                                             

 ـ ١١٤ ص١ج:  اخلوئيدّللسي ،يمكن مراجعة تفصيل املسألة يف مصباح الفقاهة) ١(
 النسبة إىل اإلمامبهناك من العمل بالظواهر  & ّ؛ حيث يمنع السيد اخلوئي١١٥
ًطلعا عىل األحكام م ×  بعد القطع بكون املعصومّإنه وهو القول الصحيح؛ ف،× ّ

في ف ؟ّليشء الذي يدفعه أو يضطره للعمل باحلكم الظاهرياما هو : الواقعية، نسأل
ّيف نجاسة مائع فهل حيكم بطهارته بناء عىل أن  × ّ لو شك اإلماممثل قاعدة الطهارة

ّ شك أن املاء املشكوك النجاسة ال ال ؟جس بعينهنّ تعلم أنه ّحتىّكل يشء لك طاهر  ّ
ًخيلو واقعا إما أن يكون طاهرا أو نجسا ً عامل بالواقع، فلو  × ّ وبحسب الفرض أنه،ًّ

ّملشكوك طاهرا فإن الداعي للحكم هاكان  و علمه بالواقع ال قاعدة الطهارة، وإن كان ً
ُنجسا واقعا فهل من املعقول أن يوقع نفسه يف هذه  ً ملفسدة املعلومة لديه ألجل العمل اً

 !؟بقاعدة الطهارة
 والتي منها  ـّفقت كلمة األعالم عىل أن الداعي للعمل باألحكام الظاهريةّهذا وقد ات
ّعات اخلارجية، ومن الواضح أن املوضووة هو اجلهل باألحكام الواقعيـ االحتياط 

ّعقال ونقال؛ وعىل فرض التنزل والقول بأن االحتياط  × ّ ممنوع يف حق املعصومهذا ّ ً ً
ُفام هو مقتىض االحتياط فيام ، × ً وهو حسن أيضا للمعصوم،ّحسن عىل كل حال

ُ أو ليس مقتىض االحتياط هو ترك اللبس سواء يف ا؟جاء يف رواية أيب بصري لصالة أو َ



 ٤٠٣ ........................................................................امليتة
 بخصوص سـندها فهـي روايـة ّوأماذا ما يمكن قوله يف بحثها الداليل ه

كـام يوجـد يف الـسند أبـو ، )١(ميلـديلابن سـليامن ّ حممد ًضعيفة نظرا لوجود
ا هبُا عند إطالقها يراد ّأهن ّإال ،ُبصري، وهذه الكنية تنطبق عىل مخس شخصيات

 . وهو ثقة عدل،حييى بن أيب القاسم األسدي
  ة أ  بص ّهو  ديد 
 بلـغ عـددها ّحتـى جاء يف سندها أبو بـصري، ّرد كم هائل من الرواياتو

 الوقــوف عنــد هــذه الكنيــة وبيــان نبغــييروايــة، وألجــل ذلــك » ٢٢٧٥«
 .مصاديقها

ُقد ذكروا يف كتب الرجال أن هذه الكنية تنطبق عـىل مخـس شخـصيات ل ّ
 : وهم

 .ـ حييى بن أيب القاسم األسدي، وهو عدل وثقة ١
 .ُـ ليث بن البخرتي املرادي، وهو عدل وثقة ٢

                                                                                                                                               
ّكان مضطرا لذلك، فإن االضطرار خارج عن حمل  × ّنهُ؟ وال يقال إلصالةايف غري  ّ ً ّ

َّالكالم؛ ثم إن األعامل ـ كام هو وارد يف روايات عديدة ـ هلا آثار وضعية مبارشة عىل 
ًثال ـ عند العلم حرام تكليفامسلوك اإلنسان، فأكل امليتة ـ  ً فيكون اآلكل مأثوما ،ً

ًله لذلك موجبا لقسوة القلب كام هو وارد يف الروايات؛ ويكون أك ّمن الواضح أن وُ
 .ًآكل امليتة جهال منه ال يعفيه من األثر الوضعي

ّخلمر باعتقاد منه أنه ا شارب ، كام هو يف حالًنعم، هو غري مأثوم وغري معاقب أخرويا
 هذا ضحّتذا اإالخ؛ ف...ماء، فهو غري مأثوم ولكنه سوف يسكر ويذهب عقله و

ّفكيف يعقل يف حق املعصوم تمل ُحي فاألحكام الظاهرية ؟الوقوع يف مثل هذا × ُ
 ّذلك يف حق املعصومـ أو يعتقد ـ لنا أن نسأل من حيتمل و .فيها عدم إصابة الواقع

ًتصيل معها قرصا عمال    ملاذا ال،إذا كنت يف حرض وحكمك الواقعي التامم: × ً ُ
 ؟االحتياطب

 ).دام ظلّهمنه . (رصي أو النرصي أو املرصيلباملعروف با) ١(



 رسائل فقهية................................................................ ٤٠٤
 .األسدي الكويف، وهو غري معروفّ حممد  بنعبد اهللاـ  ٣
 .ن احلارث، وهو غري معروفـ يوسف ب ٤
 . بن اهلروي، وهو غري معروفعبد اهللاـ محاد بن  ٥
ُ روايـة واحـدة يف كتـب ّة األواخر غري معروفني ومل يثبت أن هلم الثالثّإن

ّن حمل البحث وعن أي بحث روائيعاحلديث، ومن هنا فهم خارجون  ّ  ، آخرّ
بحـث باألسـدي ه، ولـذا سـوف ينحـرص الفيام إذا وردت كنية أيب بـصري فيـ

 .ُاملراديو
ُما فيام يتعلق باملرادي فإنه يوجد فيه كـالم كثـري، حيـث نقـل إلينـا ابـن أ ّ ّ ّ

ولكنّنـا بمراجعـة ، )١(ّ ذم املـرادييف × الغضائري رواية عن اإلمام الصادق
ّالروايات الصحيحة السند نجد أن املرادي هو فوق الوثاقـة والعدالـة، ومـن 

 × عبد اهللاسمعت أبا >: ّن دراج حيث يقولحة مجيل بلروايات صحياتلك 
ُبرش املخبتني باجلنّة، بريـد بـن معاويـة : يقول ُ لعجـيل وأبـا بـصري ليـث بـن اّ

ُالبخرتي املرادي وحممد بن مسلم وزرارة، أربعة نجباء أمنـاء اهللا عـىل حاللـه  ّ ُ
ًوأيـضا صـحيحة ، )٢(<ّالء انقطعت آثـار النبـوة واندرسـتوال هؤلوحرامه، 

 ذكرنا وأحاديث أ  ح أًما أجد أحدا : قولي × عبد اهللاسمعت أبا >: سليامن
ُ بن  سلم و ر د بن معاو ة، و وّ زرارة وأبو بص   ث ا رادي و مدّإال ال هـؤالء ُ

ُحد  س نبط هـذا، هـؤالء حفـاظ ا يـن وامنـاء أ أما  ن    حـالل اهللا  × ّ
 .)٣(<إ نا   اآلخرةا سابقون و ، وا سابقون إ نا   ا نيا،وحرامه

ُنـا أن مكانـة أيب بـصري املـرادي ّمن هنا يتـضح ل وفـق هـاتني الـروايتني ّ
                                                             

 .١٤٢، ص١٤ج:  اخلوئيّللسيد ،معجم رجال احلديث) ١(
 . الطبعة احلديثة٢٨٦:  رقم،٢٤٦ص:  للشيخ الطويس،اختيار معرفة الرجال) ٢(
 .٢١٩:  رقم،٢١٩ص:  املصدر نفسه)٣(



 ٤٠٥ ........................................................................امليتة
 .)١(لوثاقة والعدالةاّالصحيحتني متثل أعىل درجات 

ّأما فيام يتعلق بيحيى بن أيب القاسم األسدي فهو وجيه وثقة كـام يقـول و ّ
مـن الروايـات هذا باإلضافة إىل وجـود جمموعـة ، )٢(ذلك النجايش يف رجاله

ّالتي تبني مكانة الرجل ومدى اعتامد   .عليه ^ ّاألئمةُ
 × عبـد اهللاقلـت أليب >:  قـال؛من تلك الروايات ما رواه العقرقـويفو

 يعنـي أبـا .عليـك باألسـدي: القـ فمن نسأل؟ ،ّربام احتجنا نسأل عن اليشء
ا ن فيه يمكّ الرواية الوارد فيها أبو بصري إما أنّوعىل ضوء ذلك فإن. )٣(»بصري

ّ يؤثر ذلـك يف ، ويف كلتا احلالتني الالحدى هاتني الشخصيتني أو إلتشخيص 
 .عتمد عليهامُيّهنام ثقتان عدالن سلسلة السند، إذ إ

ُأنه عند عدم الشخيص بينهام فإن كنية أيب بصري تنرصف إىل : عم، ذكروان ّ ّ
 .الواردة عنهجل كثرة الروايات النرصاف ألاّحييى األسدي، وربام يكون هذا 

 عـن ،بن عيل بـن حمبـوبّ حممد بإسناده ـ أي املفيد ـ عن: الرواية السابعة
سألت >: ، عن زرارة، قاليب زياد النهديأ عن ، عن أيب عمري،يعقوب بن يزيد

ًعن جلد اخلنزير جيعل دلوا يستقي به املاء؟ قال × عبد اهللاأبا   .)٤(<أسبال : ُ
 بـه املـاء،  جلد اخلنزير الذي يـستقىًسؤاال عنهنا تعرض هذه الرواية و

عـن حكـم االنتفـاع بجلـد لـسؤال اوينبغي حتديد جهة السؤال، فهـل كـان 
 ؟ عن حكم املاء وطهارتهاخلنزير، أم

                                                             
صف آّ، ملحمد بحوث يف علم الرجال: ُويمكن مراجعة تفصيل ذلك يف كتاب) ١(

 . الطبعة القديمة،٢٣٠ص: املحسني
 .١١٨٧:  رقم،٤٤١ص: رجال النجايش) ٢(
معجم رجال : ً؛ الطبعة احلديثة؛ وأيضا٢٩١ رقم ٢٤٧ص: اختيار معرفة الرجال) ٣(

 .١٤٢ ص١٤ج:  اخلوئيّللسيد ،احلديث
 .؛ الباب الرابع عرش من أبواب املاء املطلق١٦ ح١٧٥ ص١ج: وسائل الشيعة) ٤(



 رسائل فقهية................................................................ ٤٠٦
ًأنه من البعيد جدا أن يكو: لواقعا  ن السؤال عن طهـارة املـاء ونجاسـته؛ّ

ًألن اخلنزير نجس العني وهو حي، فضال  ّ  .ّام إذا كان ميتةعّ
حول جواز االنتفاع بامليتة الستخراج املاء، وهنا ال ينبغـي : سؤال إذنالف

ُملستخرج ألجل الرشب فهو نجـس بـال إشـكال اّأن يتبادر إىل الذهن أن املاء 
ُوال جيوز رشبه وإنام يستخرج ألجل سقي الزرع واحليوانات ّ. 

الوجـه >: يف هتذيبه حيث يقول هناك & ّهذا ما علق به الشيخ الطويسو
يف سقي الدواب واألشجار ونحو لك ذ به لكن يستعمل ه ال بأس أن يستقىّأن

 .)١(<ذلك
ّمن حيث الداللة تدل الرواية عىل جواز االنتفاع بجلد امليتة ومن نجس ف

ًالعني حيا ّأما فـيام يتعلـق بالـسند فإنـه ولطاهرة العني؛ اً فضال عن جلد امليتة ،ّ ّ ّ
 .بن أيب عمري وأيب زياد النهديّ حممد ّينبغي أن يقع الكالم يف كل من

   بن أ  عم ّ مد
ْقد كتبت يف شخصيةل ِ ُبن أيب عمري رسائل مستقلة، ويعتـربّ حممد ُ رضـي اهللا   ( ّ

 .ن أصحاب اإلمجاع، وهذا واضحم )عنه
ُذا فان ما نريد بحثه هنا هو مسألة أخرى بغية معاجلة ما عليـه أبـو زيـاد ل ّ

ّيف كتاب العدة، حيث يقول يف آخر  & لطويساالنهدي، وهي دعوى الشيخ 
البزنطـي، وّإن ابن أيب عمـري وصـفوان بـن حييـى : ّبحث حجية خرب الواحد

 . عن ثقةّإالُهؤالء الثالثة ال يروون وال يرسلون 
ًوإذا كان أحد الراويني مـسندا أو مرسـال>: ّقال الشيخ يف العدة ُ ظـر يف ُن ،ًُ

ُن كان يعلم أنه ال يرسل فإ: حال املرسل  بـه فـال تـرجيح ، عن ثقة موثوقّإالُّ
                                                             

: ً؛ وقد نقل هذا التعليق صاحب الوسائل أيضا١٣٠١ ح٤١٢ ص١ج: يبالتهذ) ١(
 .١٧٥ ص١ج



 ٤٠٧ ........................................................................امليتة
ه ابـن أيب عمـري وت الطائفة بني ما يرويـّس وألجل ذلك ؛خلرب غريه عىل خربه
لثقـات ابن أيب نرص البزنطي وغـريهم مـن ّ حممد محد بنوصفوان بن حييى وأ

ُالذين عرفوا بأهنم ال يروون وال يرسلون  ُ عام يوثـق بـه، وبـني مـا أسـنده ّإالّ ّ
 .)١(<لوا بمراسيلهم إذا انفردوا عن رواية غريهمغريهم؛ ولذلك عم

ُ عن ثقة وال يرسـلون ّإالّعليه فإذا ثبت لدينا أن هؤالء الثالثة ال يروون و
ُ عام يوثق بهّإال ّلشخص الذي نقل عنه ابـن أيب عمـري يف حمـل اّ فهذا يعني أن ،ّ

ًأن أبا زياد النهدي سوف يكـون موثقـا: كالمنا هو ثقة، أي ّ بـن اّ أن  باعتبـار؛ّ
 . عن ثقةّإالُعمري ال يروي وال يرسل 

  جوه تصحيح دعوى ا شيخو
يف هـؤالء  & قد ذكرت ثالثة وجوه لتصحيح دعوى الشيخ الطـويسو
 :  وهي،عجمهميف  &  اخلوئيّالسيد نقلها إلينا ،الثالثة
ّنا نـستقرئ كـل مـا رواه ابـن أيب ّأن: دعوى االستقراء، أي: ّلوجه األولا

ّم ثقات، والواقع أنه مل يقم أحـد بمثـل هّ كل الذين روى عنهم ّعمري لنجد أن
ُ ألن الروايات املرسلة ال يمكن فيها معرفـة ؛هذا االستقراء، بل هو غري ممكن ّ

ّثم إن هذا خالف الواقع؛. ن ينقل عنهمم َّ وذلك ألنه قد ثبت أن ابن أيب عمري ّ ّ
ُممن تعتمد مراسيلهـ وصاحبيه   .الضعفاءد رووا عن قّأهنم ـ  مّ

قـد : ًورابعا>:  معجمه حيث يقول يف&  اخلوئيّالسيدذا ما ذهب إليه ه
كـر مجلـة منهـا الـشيخ الطـويس وارد ذمـثبت رواية هؤالء عن الـضعفاء يف 

 .ّوعليه فإن دعوى االستقراء هذه ال يمكن القبول هبا، )٢(<بنفسه
 ًواء سـ،ّإن هذه شهادة مـن هـؤالء بوثاقـة مـن رووا عـنهم: لوجه الثاينا

                                                             
 .٢٣٠ص: ّالعدة يف أصول الفقه، الطويس) ١(
 .٦٦ ص١ج:  اخلوئيّللسيد ،معجم رجال احلديث )٢(



 رسائل فقهية................................................................ ٤٠٨
ُكانت الرواية مسندة أو مرسلة ُ. 

ّلكن هذه الشهادة إنام تكون هلا قيمة فيام إذا صدرت مـن أصـحاهبا، أي و
ًأن ابن أيب عمري ـ مثال ـ يقول ، ايت هـم ثقـاتّلذين أنقل عـنهم يف مرويـاّن إ: ّ

ّوهذا مل يثبت عنهم ولذا نجد أنه مجلة ممن علقوا عىل هذه الـدعوى قـالوا ّ ّن إ: ّ
ّنه فهم من بعض القرائن أهنـم ال حيث إ ؛& جتهاد من الشيخ الطويسذا اه ّ

 . عن ثقةّإالُيرسلون وال يروون 
ّلذا يعرب و ون إثباهتـا خـرط القتـاد ّ أن هذه الـدعوى د&  اخلوئيّالسيدُ

 ،ؤالء الثالثـة وأرضاهبـم مـن الثقـاتهّن ّإن هذه الدعوى، وأ>: حيث يقول
ّن معرفة ذلك يف غري مـا إذا رصح الـراوي دعوى دون إثباهتا خرط القتاد، فإ ّ

ُنفسه أنه ال يروي وال يرسل ب  .)١(<... عن ثقة غري ميسورّإالّ
ّثم إذا فرتضنا أن هذه الدعوى ثبتت هلؤالء روون وال يـّأهنـم ال :  وهـي،ّ

ّ عن ثقة، فإنه إذا ثبت عندنا بطريق صحيح عدم وثاقة بعض مـن ّإاليرسلون 
لــشاهدتني يف موضــع التوثيــق وعدمــه ســوف اّ فــإن هــاتني ،يــروون عــنهم

ّ، فإما أن نرجح إتتعارضان ُ ّمها عىل األخرى فـيام إذا وجـد مـرجحاحدّ ّمـا إو ،ُُ
ّننتهي إىل التساقط، وهذا يعني أنه ليس كل ما يروون عنه ثقـة، حيـث تكـون  ّ

 .ُ تقبلّأوالقبل ُتّما أن ، إشهادته واحدة من الشهادات
ل ـ ال يمكـن معرفتهـا يف املراسـي املعارضـة وهي وقوعـ ّإن هذه النقطة 

ُألننا ال نعرف بالضبط عمن يروي أو يرسل  ّ  لعـدم معرفـة ؛ال تقع املعارضةفّ
 ـ يف درايتـهـ   &  ومنهم الشهيد الثاين، ولذا ذكر مجلة من األعالم،املعارض

ِّ ومل يبينـه،َّحـدثني ثقـة: ذا قال ثقـةإ>: حيث يقول ِ مل يكـف ذلـك اإلطـالق ،ُ
 تقـدير ىلعـّاكتفينا بتزكيـة الواحـد؛ إذ البـد ن إ و،ِتوثيق يف العمل بروايتهوال

                                                             
 .املصدر السابق) ١(



 ٤٠٩ ........................................................................امليتة
 أطلـق القـوم عليـه  هـل:ُنـه وتـسميته لينظـر يف أمـرهّ بتزكية من تعيكتفاءاال

 وغـريه ، جلواز كونه ثقة عنده؟ مل يذكروهمأ ، تعارض كالمهم فيه أم،التعديل
 .)١(<...لع عىل جرحه بام هو جارح عندهّقد اط
ّ لو تنزلنا عن اإلشكال األول فإنه يرد اإلشـكال الثـاينّحتىن ذإ ّ :  وهـو،ّ

ّلكي يصح هذا التوثيق البد أن نحرز   .دم املعارض لذلك التوثيقعّ
ّأن هؤالء قد رووا : ّأما اإلشكال األخري الذي يرد عىل الوجه الثاين فهوو

 .ان من أولئك الضعفاءكّعن الضعفاء، فلعل من أرسل عنه 
ّإن هؤالء لشدة ورعهم واحتياطهم وعلمهم باألشخاص : الثالثلوجه ا
َتص ّدق هذه املقولة فيهم، فإذا وجد إنسان عايل املقام يف الورع والتديُ ُِ ن والعلم َّ

ن عـ ّإالّبالرجال ينقل رواية فإن ذلك يكشف عن كونه ال يـروي وال يرسـل 
 .ثقة

ّأنه أعم من املدعى، فاملدع: يرد عىل هذا الوجهو ّ َّى هو أن هـؤالء الثالثـة ّّ
ّقة، يف حني إن هذا الضابط لو توفر يف غريهم ث عن ّإالُال يروون وال يرسلون 

ّفإنه سوف يثبت املدعى هلم أيضا، مـع أن األعـالم ال يلتزمـون بـذلك،  ً ّ ذا هـّ
ًأوال ّ. 

ًوأما ثانيا ّن املسألة سوف تكـون شخـصية، أيفإ: ّ ًأن شخـصا قـد يثـق : ّ ّ
ُأن هؤالء ال يروون وال يرسـلون : فادهامية فيصل إىل نتيجة هبؤالء وثاقة عال ّ

ُ عن ثقة، يف حني ربام يوجد شخص آخر قد تابع كلامهتم ولكنّه مل يصل ّإال ىل إّ
 .هذه النتيجة

ّكيف كـان، فإننـا إذا نظرنـا إىل جممـوع تلـك الوجـوه لتـصحيح هـذه و
ال يمكـن ـ ناعة بمقتـىض الـصوـ ّالروايات الواردة عن هؤالء األعـالم فإنـه 

                                                             
 .؛ املسألة اخلامسة، يف حدود التزكية٢٠٠ص: الرعاية يف علم الدراية للشهيد الثاين) ١(



 رسائل فقهية................................................................ ٤١٠
لكـن و؛ &  اخلوئيّالسيدالقبول هبا، حيث يمكن املناقشة فيها كام فعل ذلك 

ّأن هـؤالء ـ وبمقتـىض املوضـوعية واإلنـصاف ـ يف قبال ذلك ينبغي القـول 
 ال ًا ـّ جـدّيـةالذي يمتاز بمكانة رفعـ ًصوصا خًالثالثة عموما وابن أيب عمري 

ُيمكن أن يقاسوا أو يعاملوا معامل  .ّة أي شخص ثقة آخرُ
 ـ وهي ّية يف بحث السرية العقالئهنا ينبغي االلتفات إىل نكتة تذكر عادةو

ًيس بالرضورة دائام أن نقبل بيشء أو نرفـضه مـن لّأنه : بحث أصويل ـ مفادها
ُخالل الدليل الصناعي ـ عىل حد تعبريهم ـ وإنـام هنالـك مجلـة مـن األمـور  ّ ّ

 عـدم إمكـان إثباهتـا أو نفيهـا بمقتـىض  عـىل فـرضّحتـىيمكن القبول هبـا 
 .)١(الصناعة

                                                             
ّيام يتعلق بالوجه األول ف )١( ُ، حيث منع السيد األستاذ )دعوى االستقراء(ّ  من )دام ظلّه(ّ

ً معلال ؛ً فضال عن وقوعه،إمكان ذلك ُلك بعدم إمكان معرفة من يرسل عنهم؛ ذّ
ُفالظاهر أن صاحب الدعوى ال يريد من يرسل عنهم ابن أيب عمري ّألن  ،& َّ

ُإنام يريد مسانيده  و،استحالة معرفة ذلك معلومة بداهة  والتي ،قط دون مراسيلهفّ
ّمتكن املستقرئ من الوقوف عىل الرجال الذين ينقل عنهم ّ والذي يدعي صاحب ،ُ

ًالوجه األول أهنم مجيعا  ّ  .قاتثّ
ًهذه الدعوى دقيقا جدا عىل صاحب  & ّوألجل ذلك كان جواب السيد اخلوئي ً

لضعفاء ، فروايته عن ا<...ضعفاءلاقد ثبت رواية هؤالء عن : ًورابعا>: حيث قال
 . هو خصوص املسانيد ال املراسيلّقرينة عىل أن املقصود

ُيام يتعلق بالوجه الثاين والذي مؤداه أن هؤالء يعترب نقلهفو ّّ م شهادة بوثاقة من ينقلون ّ
ّقد رد ذلك بأهنعنهم، ف ّهادة مل يرصح هبا أصحاهباشا ُّ َّ فتكون الدعوى باطلة؛ فإن ،ُ

ُومن يف طبقته أال يعتربون من األمناء عىل الدين واإلسالم  & ن أيب عمري بّحممد
ُ وعليه فكيف حيتمل أن ينقل هؤالء ؟ّ وهل يشك ذو مسكة يف ذلك؟واملسلمني

 ؟واسطة أناس غري ثقات أو جمهويل احلالب ^ هل البيتأاألعاظم روايات عن 
عنهم، فلامذا يفعلون ذلك إذا مل يكونوا يعلمون بوثاقة من ينقلون : بعبارة أخرى
ّويوقعون األم ِ ّأصحاب الورع وأهنم وأهنموة يف الضاللة وهم األمناء ُ ال والخ؛ ... ّ



 ٤١١ ........................................................................امليتة
                                                                                                                                               

ّيقال بأهنم معرضون للخطأ والسهو والنسيان واالشتباه و ّإنه يقال بأهنفالخ؛ ... ّ م إذا ّ
ًرصحوا هم بأنفسهم أن فالنا الذي ينقلون كذا رواية عادل وثقة و ّ ل احتامل ، فه...ّ

ّرد يف مسألة ما رصح بهياخلطأ واالشتباه وما شابه ذلك ال  ام هو الفرق بني ف ؟ُ
ًترصحيهم بأن فالنا ثقة وبني عدم ترصحيهم بأحوال من ينقلون عنه إذا كنّا نعلم مسبقا  ً ُّ

ًأن احتامل اخلطأ موجود يف احلالتني معاوّأهنم أمناء عىل الدين   وهذه األسئلة ؟ّ
ّام نوجهها إىل السيد اخلوئيّاألخرية إن ثباهتا إدون : الذي مل يرتض الدعوى وقال & ّ

 !.خرط القتاد
ُوأما ما قاله السيد األستاذ  ّ من أن هذه الدعوى تصبح جمر)دام ظلّه(ّ د شهادة فيام إذا ثبت َّ

ا كذلك؛ ولكن ما عالقة ّيف قباهلا عدم وثاقة بعض من يروون عنهم؛ فالصحيح أهن
ّدعوى، فإن أصحاب الدعوى ال يقولون بان توثيقهم لشخص حني ّهذا بصحة ال ّ
ّم إهنا تكون شهادة ثّ إذا ثبت ببينة عكس ذلك؛ ّحتىّمكن التنصل عنه يينقلون عنه ال  ّ

ّواحدة من الشهادات عند من يثبت عنده بطريق آخر وثاقة من رووا عنه، وأما أصل 
 من عدم وقوع املعارضة يف )دام ظلّه( ّأما قولهوصلها وأثرها؛ أالدعوى فهي باقية عىل 

ثاقة ومسألة املراسيل لعدم إمكان معرفة من أرسل عنهم، أي من ثبت عنده عدم 
ّبعض من رووا عنه سوف حتصل معارضة بني ما ثبت عندهم وبني مؤدى تلك 

 ّإنهذه املعارضة ال تقع يف املراسيل؛ فهالدعوى احلاكمة بوثاقة من يروون عنه، فمثل 
ّعد قدحا يف الدعوى؛ أو ليس ذلك يؤدي إىل إبطال أثر ما ثبت عنده عن عدم ُال ي َ َ ً ّ

ّدري أن من ثبت عنده عدم وثاقته هو نفسه من أرسل عنه نّوثاقة البعض، ألننا ال 
ّعارضة إنام هو امل  عدم وقوع مثل هذهّنعليه فإو ؟ أثر يبقى ملا ثبت عندهُّ، فأيهؤالء

ّأخريا فإن ما ذكر يف رد الوجه صحيح فنيا، فال شك ّيف صالح الدعوى ال ضدها؛ و ً ُ ّ ًّ ّ
ّأنه أعم من املدعى، وبالطبع ال نريد هنا أن نثبت املساواة ح سؤال فقط رطّ وإنام ،ّّ

ساد أو اإلشكالية تكمن يف أصل  فهل الف؟ّما هو الضري واملشكل يف كل ذلك: وهو
إن كانت ف ؟ّيف الزم األعميةّ أهنا تكمن لدعوى أما الطريق الذي أقيم لتصحيح هذا

ّاإلشكالية تكمن يف أصل الطريق فلامذا االعرتاض أو الرد بإشكالية األعمية عىل  ّ
ّن شدة الورع واالحتياط والعلم بالرجال إ: ّ أما كان األجدر أن نقول مبارشة؟ّاملدعى ّ

تاج إىل مالك أعظم وأخطر حتّ يف قبول الدعوى، فإن مثل هذه الدعوى ٍغري كاف
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بـن احلـسن ّ حممـد بإسـناده ـ أي الـشيخ الطـويس ـ عـن: لرواية الثامنةا

: يب القاسم الصيقل وولـده، قـالأ عن ،بن عيسى بن عبيدّ حممد  عن،ّالصفار
 ليـست لنـا ،ّ إنا قوم نعمـل الـسيوف،جعلنا اهللا فداك: × كتبوا إىل الرجل«

ّ ونحن مضطرون إليهـا، وإنـام عالجنـا جلـود امليتـة ،ارة غريهاجتمعيشة وال  ّ
ها ورشاؤهـا ّيحل لنا عملف، ال جيوز يف أعاملنا غريها، ّيةوالبغال واحلمري األهل

ّوبيعها ومسها بأيدينا وثيابنـا؟ ونحـن نـصيل ُ  يف ثيابنـا، ونحـن حمتـاجون إىل ّ
، وكتـب ًل ثو ا  لصالةاجع: دنا لرضورتنا؟ فكتبّملسألة يا سياجوابك يف هذه 

ّجعلت فداك وقوائم السيوف التي تـسمى الـسفن : إليه ُ ّتخـذها مـن جلـود نُ
 .)١(»ال بأس ×  ولسنا نأكل حلومها؟ فكتب،السمك، فهل جيوز يل العمل هبا

ُن يقع الكالم أوال يف السند، حيث يوجد كالم يف أيب القاسم هنا ينبغي أو ًّ
ّلكـن األقـوى يف األخـريين هـو القـول وّالصيقل ويف الـصفار وابـن عبيـد، 

 ، روايـة١٦٣ بن عيسى بن عبيـد، روى ّحممد>:  جاء يف املفيدفقد، )٢(بوثاقتهام
                                                                                                                                               

ًزم األعمية فهو غري مقبول متاما،ّأما إذا كانت اإلشكالية يف الو ؟الخ... كثري وب ّ 
 ،متياز هؤالء عن أقراهنماّحيث إننا إذا قبلنا بأصل التصحيح واعتربناه هو املالك يف 

 !.؟فلامذا ال نقبله يف اآلخرين إذا أحرزوا مثل هذا املالك
 يف مسألة سند هذه الرواية، )دام ظلّه(تهى إليه ّ نستطع أن نحدد بالضبط ما انملنا ّبقي أن

 )دام ظلّه(لبوادر التي تشري إىل تصحيح العمل هبذه الرواية، فهو اُوإن كنّا قد ملحنا بعض 
ُمري حيسب له ع بن ّحممدّإن : ًمل يقبل بأصل الدعوى عن هؤالء الثالثة ولكنّه قال أيضا

ًأي ثقة آخر، وأيضا مل حيرص القبول ّ يمتاز به عن الكثريين وأنه ليس كّحساب خاص ّ
 مع العجز عن إثباهتا ّحتىّسع دائرة القبول بأشياء و حيث ؛بيشء بالدليل الصناعي

ّصناعيا؛ إضافة ملا نعلمه من ميله العام ً ِّ للقبول والتصحيح أكثر من ميله للرد ّ
 .والطعن

 . من أبواب ما يكتب به٣٨: ؛ الباب٤ ح١٧٣ ص١٧ج: وسائل الشيعة) ١(
 .٥٠ ص١ج:  اإلمام اخلمينيّللسيد ّاملحرمة،املكاسب ) ٢(
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ّنها عن عيل بن حممد، وهو متم بـن عيـسى بـن عبيـد بـن ّ حممد د مع الحقهحّ

 ، جليـل ثقـة،العسكري، ظاهر العدالـةويقطني من أصحاب الرضا واهلادي 
روى يف التهـذيب : ال النجايشق × يب جعفر الثاينكثري الرواية، روى عن أ

الـشيخ والـصدوق إليـه ّمشيخة التهذيب وكامل الزيارات طريق كـل مـن و
 .)١(<...صحيح، روى

ُوعليه فإنه ال توجـد  ّشكلة يف ابـن عبيـد وال يف الـصفار أيـضا، وإنـام مـّ ً ّ
ّاملشكلة تكمن يف أيب القاسم الصيقل وولده، فإن هذا الرجل ات لكلمـة افقـت ّ

ًعىل أنه جمهول احلال، وبناء عىل قواعد الصناعة الرجال ّ فإن هـذه الروايـة ال ّيةّ
ّجد يف مجلة من كلامت األعالم أهنم اعتـربوا نولكن مع ذلك . يمكن اعتامدها

ّهذه الرواية معتربة وموثقة بل وصحيحة، ومـن هـؤالء   & خلمينـيا ّالـسيدُ
بـن عبيـد عـن أيب القاسـم بـن عيـسى ّ حممـد ومنها صـحيحة>: حيث يقول

 الـراوي ّ ألن؛ّرض هبـا جهالـة أيب القاسـميـوالرواية صـحيحة وال ... وولده
بـن ّ حممـد قـال: قال كتبوا، أي: بن عيسى، وقولهّ حممد للكتابة واجلواب هو

:  لقـالّوإالُكتـب الـصيقل وولـده، فهـو خمـرب ال الـصيقل وولـده، : يسىع
 فـال يبقـى ،ن عيـسىبـّ حممـد ام قائلهـا هـوّإن» ...قال«ّأي أن كلمة ، )٢(<كتبنا

ّأنـه لـو كـان : ّيل عىل أنه هو الكاتـب والناقـل والدل، إذ الناقل هلا ثقة؛حمذور
 .كتبوا: ّن العبارة هيكتبنا، يف حني إ: قاللالكاتب الصيقل وولده 

بـن عيـسى بـن ّ حممـد ُتوجد قرينة أخرى عىل كون الناقل واملخـرب هـوو
 فلـو .<...وكتب إليه>: يث تقول الروايةحيل الرواية، عبيد، وهي ما جاء يف ذ

ّ ولـذا فـإن ؛<ُوكتبـت إليـه>: كان النقل واملخرب الصيقل لكان ينبغي أن يقول
ّن احتامل كون الـراوي هـو الـصيقل خمـالف ، وإُالراوي هو ابن عبيدوالناقل 

                                                             
 .٥٨٤ص:  اجلواهريّحممد للشيخ ،املفيد يف معجم رجال احلديث) ١(
 .٤٩ ص١ج:  اإلمام اخلمينيّللسيد ّاملحرمة،املكاسب ) ٢(
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واحتامل كون الـراوي الـصيقل >: هنا &  اخلمينيّالسيدللظاهر، ولذا يقول 

وإليه، فلو كان الـراوي الـصيقل : ّ سيام مع قوله يف ذيلها،ًاّالف للظاهر جدخم
 .)١(<...ُكتبت إليهو: لقال

 ،بـن عيـسىّ حممـد القائـل«: ـ يف مـالذ األخيـار ـ هنا يقول املجلـيس و
ًوزاجتوالكاتب أبو القاسم وولده مع رفيق، أو  وقد أردف ولده برفيق  ؛)٢(<...ّ

ًأو أن ذلك كان جتوزا، حيـث » كتبوا« جاء يف الكتاب هّن أل؛لكي يكونوا ثالثة ّ
 .ن كانوا اثننياجلامعة وإبّعرب 

ّإما أن يكون اإلمام احلجـة :  يف الرواية فهو<الرجل>ّأما املراد من و  أو #ّ
ع وهـو ُويوجد احتامل راب × إلمام اهلادياأو  × اإلمام احلسن العسكري

 .كام سيأيت ×  الرضاّكونه اإلمام عيل
 صـار قرينـة ،ذا وقد وردت هذه الرواية يف التهذيب مع اختالف يـسريه

: هنـا & يث يقول الـشيخ الطـويسحعىل كون الكاتب هو الصيقل وولده، 
ّحممد بن احلسن الصفار عن> ُبن عيسى بن عبيد عن أيب القاسم الصيقل ّ حممد ّ
ملوجود يف ؛ فـا)٣(<...ُوكتبت إليه ... إنا قوم × كتبوا إىل الرجل: ولده قالو

 &  اخلمينـيّالـسيدّأن : ظهر لناي، والذي »ُوكتبت إليه«: نسخة التهذيب هو
ّ ومن الواضح أن كلمة ،»كتبت«: قد اعتمد عىل نسخة الوسائل التي ورد فيها

 قرينـة عـىل فهـي» ُكتبـت إليـه« كلمة ّوأمارينة عىل إرادة ابن عبيد، ق» كتبت«
 .إرادة الصيقل وولده

 يبقى لدينا ظهور يف كون الناقل واملخرب هو ابن عبيد، وهـذا ال: ًبناء عىل ذلكو
 . وهو جمهول احلال،حتامل كون الناقل هو الصيقلال ؛عدم اعتامد الرواية: يعني

                                                             
 .٥٠ ص١ج: املصدر نفسه )١(
 .٣٩٠ ص١٠ج: مة املجليسّ للعال،مالذ األخيار يف فهم هتذيب األخبار) ٢(
 .٢٢١ ح٣٧٦ ص٦ج:  للشيخ الطويس،التهذيب) ٣(
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ّعم، من يقوى عنده الظهور بأن املراد هو ابن عبيـد فـإن الروايـة تكـون ن ّ

جلـيس يف ًوأيـضا امل &  اخلمينـيّالـسيدصحيحة عنده، وهذا ما انتهى إليـه 
فهـو عـدم اعتبـار هـذه ـ وبحـسب الـصناعة ـ ّمالذه، وأما ما نـراه يف املقـام 

ّ وأن صـاحب الوسـائل قـد ، نسخة التهذيب هي األصلّذلك ألنو ؛الرواية
ّنقلها عنه، وقد اتضح لنا أن القائل يف نسخة التهذيب  و الصيقل وليس ابـن هّ

ّن الصيقل جمهول احلال هو وولده فإن، وحيث إعبيد  الروايـة تكـون سـاقطة ّ
 .عن االعتبار

ّلكن إذا كان املتكلم هو الصيقل فلامذا قال يف أول الروايةو  ؟كتبوا: ّ
ّأنه باعتبار كوهنم مجاعة وهو يف ضمنهم، وهـذا وإن كـان : اجلواب هوو

جود قرينة يف ذيل الروايـة عليـه كـام وُخالف الظاهر ولكن يصار إليه بسبب 
 .أسلفنا
ُجود أربعة احتامالت يف حتديد هوية الرجل الذي كنّي به ذا وقد ذكرنا وه

ّن هنالك قرينة تدل عىل أن املقـصود هـو أولكن قد ذكروا ، × عن املعصوم ّّ
  ملـضمون اوهي وجود رواية أخرى حتمل نفـس  × خصوص اإلمام الرضا

 أيب القاسـم الـصيقل، منقولة عن القاسم الصيقل وليس عـنًـ تقريبا ـ لكنّها 
ّ فإهنـا ّإالّأنه يوجـد تـصحيف يف االسـم و & خلمينيا ّالسيد يعتقد ومن هنا

عمـل أغـامد أّإين : × كتب إىل الرضـا>: الرواية هينفس الرواية السابقة، و
ّالسيوف من جلود امليتة فتـصيب ثيـايب فاصـيل فيهـا؟ فكتـب إيل ًا ـذ ثو ـا : ّ ّ

مـن األوىل ّن هذه الرواية هـي أوضـح داللـة أومن الواضح ، )١(<... صالتك
ّإنا قوم نعمل الـسيوف«التي كانت تقول  ّإين «بخـالف الثانيـة التـي تقـول » ّ

ُأنه يوجد تصحيف يف  &  اخلمينيّالسيدولذا يرى » ...عمل أغامد السيوفأ ّ
، وهاتـان »نغمـد«هـي » نعمل«ملراد من كلمة اّن ؛ حيث إًالرواية األوىل أيضا
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: هبـواملظنون لوال املقطـوع >: به مكاسيف & الكلمتان متقاربتان، ولذا يقول

ّ فـإهنام شـبيهتان ،ُنغمد السيوف: َّ مصحف عن قوله،نعمل السيوف: ّأن قوله
ًأوال ـ ، والشاهد عليه ّيةكتابة يف العرب ّصقيل الظاهر أنـه واية القاسم الر: هوـ ّ

 .)١(<ابن أيب القاسم
ّ فإنه بناء عىل احت،وعليه إلمـام ال هـو  يكـون املـراد مـن الرجـ،اد الروايةّ

فتكون املـشكلة التـي اعرتضـتنا يف الروايـة األوىل بـأيب القاسـم ، × الرضا
اد الرواية أو بانفصاهلام، هذا ّ قلنا باحتًواءس ،الصيقل تعرتضنا يف الرواية الثانية

 .من حيث السند
ّأما فيام يتعلق بالبحث الداليل للرواية، فإننا نالحظ وجود سؤالني، كان و ّ ّ

 ويف الثانيـة عـن أغـامد الـسيوف، ،لسيوفاالرواية األوىل عن عمل ّاألول يف 
ّهنم كانوا ينتفعون بجلـد امليتـة، سؤال يف كلتا الروايتني خالصته هي أوهذا ال

نغمـد «هـو نفـس قولـه يف الثانيـة » نعمـل الـسيوف«ّما كون قوله يف األوىل أ
 .ًكون خالفا للصناعةي سوف ّوإالفهو بحاجة إىل قرينة » السيوف

، فهل معنى ذلك هـو »نعمل السيوف«نحن وظاهر الرواية األوىل وهو ف
ّأننا نصنع السيوف أو أن معناه هو ًجعلها سيفا؟ كام لو كان عنده قطعة مـن ن: ّ

ّ وهذا املعنى الثاين لعلـه مناسـب للقـب الفاعـل ،ًحديد فتصقل لتكون سيفا
ّلصيقل، أما كيف حيصل هذا الصقل؟ فإنه يكون بواسطاوهو  ة جلـود امليتـة، ّ

 .ّإنام ألجل صقل السيوفوفاالنتفاع باجللود ليس ألجل صناعة األغامد 
ّأي أن عـالج الـسيوف هـو » ...جنا جلود امليتـةّوإنام عال«قول الرواية ت

ينقـل الروايـة يف مـتن  & ّبجلود امليتـة، والغريـب هـو أن الـشيخ األعظـم
ّوإنـام غالفهـا مـن >: ظ حيث ينقل الرواية بلفـ» عالجنا«املكاسب بغري لفظ 
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 ٤١٧ ........................................................................امليتة
 .»عالجنا«ّمع أن الوارد يف التهذيب والوسائل هو ، )١(<...مليتةاجلود 
 : ّكيف كان، فإنه يوجد يف الرواية سؤاالن مهاو
 سـواء لتغليـف ّعامل جيوز االنتفاع بجلود امليتة بشكل ه: ّاألوللسؤال ا

 ؟السيوف أو لصقلها
 ؟ت أيادينا أو ثيابنا جلود امليتةّل جتوز الصالة إذا مسه: لسؤال الثاينا
أجعل >: × عن سؤال واحد فقط، حيث قال × هنا قد أجاب اإلمامو

ّمثل هذه الثياب التي مـستها جلـود امليتـة، بال جتوز الصالة :  أي<ًثو ا  لصالة
جاب أقد  × فيكون من باب أوىل عدم جواز الصالة بنفس اجللود، فاإلمام

 ذلك عىل جواز االنتفاع بامليتة يف األغـامد ّل، فيدّن السؤال الثاين دون األولع
ُوتقريره حجة، نعم يقترص فيـه عـىل القـدر  × إلماماّوالصقل ألن سكوت  ّ

ّاملتيقن، وهو انحصار املنفعة اجلائزة باألغامد والصقل ُ. 
  ةّش ة دال  

لكن مع ذلك توجد مشكلة يف الرواية ينبغي معاجلتها، واملشكلة تكمن و
ّنه ألجـل حالـة االضـطرار التـي إ: جلواز، حيث يمكن القولاك يف سبب ذل

ّمن الواضح أن و، »...ّونحن مضطرون إليها«: كانوا فيها، حيث تقول الرواية
ّالرضورات تبيح املحذورات، وعليه فالبد من معاجلة هذا املانع لكـي يـصح  ّ ُ

 .ًامليتة اختيارامكن االستدالل هبا عىل جواز االنتفاع بي ال ّإالاالستدالل هبا، و
ث يقـول يف  حيـّيةهلـذه اإلشـكال &  اخلـوئيّالـسيدّذا وقـد تعـرض ه

ن إ و أسـئلتهم عـن األمـور املـذكورة× ُال يقال إن تقرير اإلمام>: مصباحه
ّ أنه ألجل اضطرارهم إىل جعل أغامد السيوف من جلود امليتة ّإال ،ُينكر كان ال

 كـام ، مـن غـري ذلـك العمـل مع عدم وجود معيشة هلـم،حلمري والبغالامن 
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ات ّريها، وال ريب أن الرضورغال جيوز يف أعاملنا : ّيرصح بذلك ما يف سؤاهلم

 فال داللة يف املكاتبـة عـىل جـواز بيعهـا يف غـري حـال ، إذنوراتتبيح املحظ
 .)١(<الضطرارا

  ةّ ا و  عن اإلش  ّا سيدواب ج
ّ أن منـشأ اإلشـكال يف ذيل تقريره لإلشكال &  اخلوئيّالسيدهنا يرى و

ال جيوز يف أعاملنا : يف قول السائل» غريها«ّهو التوهم يف عود الضمري يف كلمة 
 ّيةم أرجعوا الضمري إىل جلود امليتة، ولـذا وجـدوا اإلشـكالّإهنغريها، حيث 

ّحمكمة، ولكن الصواب هو عود الـضمري إىل جلـود البغـال واحلمـري، ومـن 
 ولـذا ال معنـى ؛ً يكون ذلك اضطراراّحتىيتة ّالواضح أن هذا ال عالقة له بامل

ُ، حيــث ال يوجــد عنــدنا »ورات املحظــالــرضورات تبــيح«النطبــاق قاعــدة 
ّ وقد عرفت أن الضمري ال يعود إليها وإنـام إىل ،ور هو امليتةظورات، فاملحظحم ّ

 .وراتملحظاجلود البغال واحلمري وهي ليست يف 
و السبب يف حصول هذا اإلشكال، ّأن عود الضمري إىل امليتة ه هذا يعنيو

ّفإنـه يقـال ال >: يقول يف مـصباحهلذا ، و& ّمع أنه ال يعود إليها وفق ما يراه
ال جيـوز يف «يف قول السائل » غريها« قوهلم إرجاع ضمري ّإالمنشأ هلذا الكالم 

 ال يمكن ّحتى هلا ّية إذ ال خصوص؛إىل جلود امليتة، ولكنّه فاسد» أعاملنا غريها
ّلضمري إنام هـي جلـود احلمـري والبغـال، األغامد من غريها، بل مرجع جعل ا

 .)٢(<ّسواء كانت من امليتة أم من الذكي
لد سواء كان ميتة أو غري ميتة ال جّفام كانوا يضطرون إليه هو اجللد بام هو 

 للميتة يف املقام، وبذلك يكون عود الـضمري ّيةإىل جلد امليتة، وعليه فال مدخل
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 ٤١٩ ........................................................................امليتة
ورات، املحظليس من ـ بام هو جلد ـ لد ال إىل جلود امليتة، واجللد فس اجلنإىل 

ّو إىل جلود البغال واحلمري، وهو أعم هّإذن فاالضطرار املوجود يف الرواية إنام 
 .ور يف املقاميتة، فال تنطبق القاعدة إذ ال حمظمن كونه ميتة أو غري م

ّأهنا لن تبقى أي معنى: لكن يرد عىل هذه اإلجابةو ُ ّفيحـل « لقول السائل ّ
ّفإذا كـان الـذي يـضطرون » ّمسها بأيدينا وثيابناولنا عملها ورشاؤها وبيعها 

ّل تلـك كـّإليه هو اجللد بام هو جلد وليس جلود امليتة، فلامذا يسأل عن حليـة 
 ؟ وهي غري ممنوعة ما مل تكن ميتة،األفعال واألعامل

ل عن جلود امليتـة ولـيس ّأنه كان يسأ: ّذن من خالل سؤال السائل يتبنيإ
ّإنه يـسأل عـام يـضطر : لود، وبعبارة أمجعجعن جلود البغال واحلمري بام هي  ّ ّ

ليه عّإليه من استعامل جلود البغال واحلمري عندما تكون ميتة، وقيد امليتة يدل 
ُسؤال السائل حيث يذكر مسه هلا ومس ثيابه، وأنه يصيل يف هذه الثياب؛ فلـو  ّّ ّ

 .سؤاله كام هو واضحله ال معنى ّمل تكن ميتة فإن
  ةّ ا مي  عن اإلش  ّا سيدواب ج

ّأن االضطرار الـوارد يف الراويـة  &  حيث يرى،هو اجلواب الصحيحو
ُملتعـارف عنـدنا يف أبـواب الفقـه اليس هو االضطرار املـصطلح أو الـرشعي 

ٍ من اضطر    باغ{: ّوالذي عرب عنه اهللا تعاىل يف قوله َ َ ْ َ  ُ ْ
ِ َ ّأي أنه ، )٣ :املائدة( }َ

ّورات، وإنام هو اضـطرار مـن نـوع ُالضطرار الذي يبيح املحظاليس من نوع 
ّآخر، فالسائل إنام أراد أن يشري إىل حاجته املاسة يف   .ملهعّ

ُإنه يريد أن يقول: ُبعبارة أخرى  .ّإن عملنا قائم عىل ذلك: ّ
ّارة العامـة ًيمكن توضيح هذا املعنى بان نفرتض رجـال يعمـل يف التجـو

ً فنقول لـه ـ مـثال ـ ؟ن البنوك الربويةمهل جيوز االقرتاض : الضخمة، فيسأل
ّفيقول لنا إن عمله قائم عىل ذلك وبدونه سوف يتوقف هذا . ال جيوز  .لعملاّ
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ًإذا ترك عمله سوف ال يموت جوعامن الواضح أن هذا التاجر و  نعـم، .ُ

ّسوف تتوقف جتارته، فيقول إن عميل   إىل االقرتاض من هذه البنوك، ّضطرينيّ
ّولكــن مــع ذلــك فــإن هــذا االضــطرار لــيس هــو االضــطرار الــرشعي أو 

ُ ما يوجـد باعـة يف األسـواق عنـدما ًاالصطالحي، وكم هلذا من مثيل، فكثريا
 إجاباهتم، وهم جيدون أنفـسهم يفتسأهلم عن ثمن رشائهم للبضاعة يكذبون 

ّمضطرين للكذب، ألهنم لو صدقوا ربام  ّ ًتبور بضاعتهم أو ال يربحون كثـريا، ّ
ورات، ُال يبيح املحظّ، ومن الواضح أن هذا النوع من االضطرار كذبونيولذا 
ّأن مـا تـضطرون :  أو،ّن عملكم صحيحإ: ؤالء الباعةهلُيوجد فقيه يقول  وال ّ

 .إليه يف الكذب جائز
ّذن يوجد اضطرار رشعيإ  وآخر عريف تقتضيه طبيعة السوق ، اصطالحيُ

ّوأمـا >: يف مكاسبه حيث يقول هناك & خلمينيا ّالسيدندهم، هذا ما أفاده ع
ّل حيـّونحن مضطرون إليهـا، لـيس املـراد مـن االضـطرار هـو الـذي : قوله

ّاملحظورات، سيام يف مثل رجل صـيقل كـان يبيـع مـن الـسلطان، بـل املـراد 
بمجـرد هلذا تـرك القاسـم العمـل بامليتـة واالضطرار واالحتياج يف التجارة، 

ُاذ ثوب للصالة، بل ال وجه لالضطرار املبيح للمحظـور إىل عمـل ّصعوبة اخت
ّبـل املـراد أنـه ال ... ّيةصوص امليتة يف بلد املسلمني الشايع فيها اجللود الذكخ

ال يكـون املــراد ع االبــتالء هبـا، فــمـ ّإالجيـوز عملهــم، وال تـدور جتــارهتم، 
 .)١(<االضطرار بخصوصها

 . االضطرار غري واردة يف املقامّيةّأن إشكالّبذلك يتضح لنا و
   آخرّإش ل دال 

يف  &  أثاره الـشيخ األعظـم إشكال آخراآلن بقي علينا أن نجيب عنو
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 ٤٢١ ........................................................................امليتة
 مـن حيـث ّإالال ظهور له يف اجلـواز  )١(جلواباّمع أن >: مكاسبه حيث يقول

 .)٢(<ّتقيةللًالتقرير الغري ظاهر يف الرضا، خصوصا يف املكاتبات املحتملة 
 جـواز البيـع أمهـو  هـلوهنا ال نريد أن نناقش ما هو مراده من اجلواز، 

ّع، وإنام نريد الوقوف ّبارته أنه يقصد البيعّ مع أننا نستظهر من ؟جواز االنتفاع
ان كـإن : ، حيث نقـول<... حيث التقرير الظاهر يف الرضا منّإال>: عند قوله

ّفإن هذا قـد ـ دير يف املقام أي عدم وجود تقـ يناقش يف أصل وجود الصغرى 
ّنقبله منه، أما أن يقر بوجود هذه  ّثم يلغـي حجيتـهـ وهو التقرير ـ لصغرى اّ ّ، 

ّفهذا ما ال نقبله منه، ألنه قد ثبت يف حمله أن قول اإلمام وفعله وتقريره حجة،  ّ ّ ّ
 .ّكام أن قوله وفعله أمارتان فكذلك تقريرهف

ند إىل القول أو الفعل ختتلف عن دائرة ّعم، إن دائرة احلكم الرشعي املستن
ّ أما أن ال يكون تقريره حجة ،قريره، وهذا نقبل بهتاحلكم الرشعي املستند إىل  ّ

 .ةّفهذا غري مقبول البت
ّم إنه قالث ، ولـيس البحـث <...ّتقيـةًخصوصا يف املكاتبات املحتملة لل>: ّ

ّ وإنام نريد أن نقول لرواية أو عدم ذلك،ا يف ّتقية وجود الهنا يف الصغرى وهي
ّإن الذي يمنع من محل الرواية عىل اجلد وأصالة اجلهـة هـو فـيام إذا أحـرزت  ّ

 لـن ّ فإنـهّتقيةّ لو أبطلنا اجلد بمجرد احتامل وجود الّوإالّ ال أهنا حمتملة، ّتقيةلا
لك املوارد التي إذا ورد فيها االحتامل بطـل تيبقى عندنا حكم، فهذا ليس من 

ّإنام البد من إحراز وجود الاالستدالل، و األصل هـو ف، مع عدم اإلحراز ّتقيةّ
ّاجلد واجلهة، وهذا يعترب من مجلة القواعد التي نقحها األعالم ُ ّ. 

 ّيةّإن فعل>: ًيف مصباحه جييب عن ذلك قائال &  اخلوئيّالسيدلذا نجد و
ن يكـون رد االحـتامل فغـري قابـل ألجمـّ وأما ، موضوعهاّيةّ إنام هي بفعلّتقيةال
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ّموضوعا هلا وسببا لرفع اليد عن األدلـة الـرشع ً  ،ّيـة إذا صـارت فعل، نعـم.ّيةً

ًفع اليد عام خيالفها مكاتبةروجب  ُ  .)١(< كان أم غريهاّ
مـن عـدم الظهـور يف الرضـا  & ذن فالذي يفرتضـه الـشيخ األعظـمإ

ورد  يف هـذا املـّتقيـةحـتامل الا أصل ّإن:  بل نحن نقول، مردودّتقيةواحتامل ال
 لعدم رفع اليـد عـن أصـالة ؛غري موجود، وعىل فرض وجوده فهو غري قادح

 .)٢(ورد االحتاملماجلهة يف 
                                                             

 .١٢٢ ص١ج:  اخلوئيّللسيد ،مصباح الفقاهة) ١(
ُ يمكن أن يالحظ ،)رواية الصقيل(ُق بالدليل األخري من الروايات املجيزة َّفيام يتعل) ٢( ُ

 : ما ييل
ًأوال مسألة القبول ـ  دام ظلّهّوتبعهم السيد األستاذ ـ ّقد علق مجلة من األعالم ل: ّ

ّبالرواية وردها عىل حتديد هوي  كام يرى  ـم، فإن كان هو ابن عبيدّملتكلاة الراوي أو ّ
ّفإهنا تقبل، وان كان املتكلم هو الصيقلـ  & مينيّذلك السيد اخل  كام يرى ذلك  ـّ

ُوالسيد األستاذ &  اخلوئيّالسيد  .ّ فإهنا تكون غري مقبولة  ـّ
ّبد أن حتدد أوال هويال: قولأ ًّ ّ السؤال ليس عن ف؛ )كتبوا(: ة القائل أو الناقل هلذا اخلربّ

ّهل كان املتكلم هو أبو ف ؟بوا، من هوّالذي كتبوا وإنام عن املخرب عن هؤالء الذين كت
ّ حيث انه خيرب عام كتبه قومه وهو بضمنهم ويعمل معهم؟القاسم الصيقل  والذي ،ّ

ّأو أن املتكلم هو » ...ّإنا قوم« الكتاب يفُيساعد عىل ذلك ما جاء   بن عيسى بن ّحممدّ
ّنا يبدو أن  فإىل ه؟ّعبيد، حيث خيربنا عن الصيقل وقومه من أهنم كتبوا إىل الرجل

ّالذين أرادوا الكتابة هم أكثر من اثنني، ولذلك نرجح نسخة التهذيب حيث تقول يف  ُ
 .»ًاجعل ثوبا للصالة«: ألولااجلواب عن الكتاب 

ّوهنا يرجح السيد اخلميني ّكون املخرب هو ابن عبيد حيث خيربنا بأن الصيقل  & ّ
 ).كتبنا(: لقالّدليله هو أنه لو كان الصيقل و ،...وابنه قد كتبوا

ّأيضا لو كان املتكلم ابن عبيد لقالو: قولأ ّبألف االثنني ال بواو اجلامعة؛ ثم ) كتبا(: ً
ّإنكم تعتربون أن الكاتب هو الصيقل وولده،  ًاجعل ثوبا (: لامذا جاء اجلوابفّ

ّ؛ باعتبار أنكم تعملون بنسخة الوسائل، وتقولون لو كان املتكلم هو ؟)للصالة ّ
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نا إىل هوًلكنّه قال ذلك رصحيا يف نسخة التهذيب؛ و ،)ُوكتبت إليه(: لالصيقل لقا
 فقد جاء يف ؟ة، وهذا واضح، ولكن ماذا بعدّتكون نسخة التهذيب هي املرجح

ً، وهبذا املقطع يتبني لنا ـ ولو ظاهرا ـ )ُفكتبت إليه(: املقطع الثاين يف نسخة التهذيب ّ
ّأن املتكلم هو الصيقل ّكلم يقول يف ّ ال يعمل األغامد، واملفروض أن املتبيدعّ ألن ابن ،ّ

م ّهنا ينقلب املتكلو؛ ...)فهل جيوز يل العمل... ّنتخذها. ..جعلت فداك: (كتابه
ًواملخرب من ابن عبيد إىل الصيقل، مع أن النسختني معا قد اتفقتا عىل كلمة  » كتبوا«ّ

 بنسخة ّإالحسب الظاهر ـ ّ وهذا ال يتحقق ـ ب،حدة السياقوولذا ينبغي احلفاظ عىل 
لصيقل ا وهنا يقصد ،...)كتبوا(:  حيث يقول؛ فيكون املخرب هو ابن عبيد،الوسائل

كتب الصيقل بعدما جاءه اجلواب عىل :  أي،)وكتب إليه(: ّوابنه وقومه، ثم يقول لنا
ّبق أن أرشنا إليه ـ وهو أن املخرب يف أوسّالكتاب األول، ولكن يوجد احتامل آخر ـ  ل ّ

ّنه خيرب عن قومه الذين يعمل معهم بأهنالكالم هو الصيقل نفسه، حيث إ : مّ
الصيقل أن  اجلواب أراد ، وبعد جميء...)اجعلوا(: جاءهم اجلوابف ،...)كتبوا(

 وبذلك ،...)ليهإُوكتبت (: ًخرب ابن عبيد بذلك قائال لهيستفرس عن أمور أخرى فأ
والذي ـ ّأن هذا االحتامل األخري ًنحافظ عىل وحدة السياق أيضا، ومن الواضح 

 & ّن االحتامل الذي ذكره السيد اخلمينيمّهو أكثر قوة ـ ينطبق عىل نسخة التهذيب 
ُ ألن الذي يناسب جواب،ىل الوسائلعالذي ينطبق و أنا ... كتبوا إىل الرجل(: ّ

: لتهذيب قالتاّ، هذا وقد عرفت أن نسخة »اجعل« وليس <اجعلوا>:  هو،...)قوم
 .<لوااجع>
َّ لو تركنا كل هذه االحتامالت والتأويالت وسألنا عن اإلشكال األسايس يف ،اآلنو

ّو الصيقل ستكون غري مقبولة ألنه هّإذا ثبت أن الراوي : عدم قبول الرواية، لقالوا
 .جمهول احلال

ّلنغض النظر عن احتامل كون الناقل هو الصيقل ولنقل وبرضس قاطع أن ما ف: قولأ ّ
ّ وكل ما عداه ،بن عبيد هو الصحيحايف كون الراوي هو  & ّسيد اخلمينياحتمله ال

هل صانع فَّإن هذا ال يعفينا عن السؤال عن الصيقل وابنه؛ : قولأباطل وفاسد؛ 
ّبأنه قد جاءه ُ يمكننا القول ّحتىتني هو ابن عبيد ّاألغامد وكاتب الكتاب والسائل مر

من هو السائل ومن هو : ُبعبارة أخرىو ؟لصيقل نفسها هو ؟ أمخرب عنهاجلواب فأ
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ً أو ليس هو الصيقل وابنه قطعا وجزما؟املقصود باجلواب ولو يف ضمن قومه ً َ هنا و ؟َ
 ومن هو مصداق تلك احللقة ؟من أين جاء ابن عبيد هبذه األنباء ليخربنا هبا: نسأل

 ؟× التي بينه وبني اإلمام
ّإن تلك احللقة سواء متثلت بالصيقل: اجلوابو ّ وابنه أو بغري ذلك فإن ابن عبيد ينقل ّ

ّأما ما أجهد األعالم به أنفسهم وًلصيقل جمهوال؛ اًإلينا خربا عن جمهول، هذا ملن يعترب 
د وفيه ثمرة علمية ولكنّه يف مقام ّيف تعيني الراوي وحتديد النسخة الصائبة، فهو جي

 .ُسمن وال يغني من جوعُيالعمل ال 
وقد » عالجنا«ًبدال عن » غالفها«الرواية بلفظ  &  األعظمقد نقل الشيخ ل: ًثانيا

َّأبدى السيد األستاذ استغرابه من ذلك؛ مع أن ما نقله الشيخ األعظم دعو ي & ّ
 .لإلعجاب

ّل قليال يف عمل ذلك الصيقل، أنه يصنع األغامد ويصقل السيوف، ّلنتأمف وبحسب ً
ّنه يتكلم عن عمله هذا ال عن نفسه، الفرض أ  فام هي ؟ناسب أن يقول عالجناهل املفّ

 ؟منيّاملناسبة إلضافة الكلمة لضمري املتكل
عالجها جلود امليتة، ال : ّلو صحت مادة الكلمة لكان األنسب واألصوب أن يقولف

 .عالجنا جلود امليتة: أن يقول
الحظ خصوصية عملهم، إن مل يكن قد عثر عىل  & ّذا ولعل الشيخ األعظمه

ري واضحة كام هو احلال يف غوكانت النسخة التي نقل عنها  ،نسخة تثبت ما نقله
 .الكثري من الكتب القديمة، فنقل الرواية بام وصل إلينا عنه

 وقد ،ًهذه الرواية دالليا فقط يف مصباح الفقاهة & ّلقد تناول السيد اخلوئي: ًثالثا
لمة  يف كعود الضمري:  مفاده،ًالضطرار بوجه دقيق جدااًحاول جاهدا دفع إشكالية 

ُ ال إىل جلود امليتة، وقد أجابه السيد األستاذ <البغال واحلمري>إىل » غريها« ّأن ب )دام ظلّه(ّ
 عملها ورشاؤها وبيعها ّفيحل لنا>:  حيث يسأل،هذا سوف يفقد سؤال السائل معناه

ّإنكم : كفينا يف جوابه أن نقولي ولكن كان ،د ومقبولّ وهو جواب جي،<...ّومسها
نسخة التهذيب كام هو املنقول إليها يف اهلوامش، وما جاء يف نسخة التهذيب اعتمدتم 

ّوإنام عالجنا من جلود امليتة من البغال «ليكم حيث تقول عّ يف الرد ٍكاف
مليتة من امن جلود «ّ وإنام قالت <...ومن البغال>: ا مل تقلّإهن:  انظر،»...واحلمري
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  جوه ا مع ب  الطائفت و

ّعد أن انتهينا من روايات الطائفة املجيزة وقد عرفنا مما تقدم أن الروايات ب ّ ّ
ًا إمـا مطلقـا أو ّرم االنتفاع بامليتة وأجزائهحتاملانعة عىل اختالف ألسنتها كانت  ّ

جلمـع اّيف بعض املوارد، بعد أن عرفنا كل ذلك ينبغي وقوع البحث يف وجوه 
                                                                                                                                               

ّذا فضال عن أنكم قدمتم ه؛ !؟ال واحلمري فكيف يعود الضمري عىل البغ،»...البغال ّ ً
الذي نقل إلينا رواية  &  ضوء مكاسب الشيخ األعظمأبحاثكم الرشيفة يف

 .التهذيب
ُقد علق السيد األستاذ ل: ًرابعا ّ ًخصوصا يف (: &  عىل قول الشيخ األعظم)دام ظلّه(ّ

ًعيا لرفع اليد عن الحتامل ال يكون دااّ من أن جمرد ،...)ّتقيةاملكاتبات املحتملة لل
 . ملا بقي عندنا حكمّإالأصالة اجلهة و

 صحيح وال ، ألصالة اجلهةّتقيةَّإن ما ذكرتم يف مسألة عدم رافعية احتامل ال: قولأ
ُ فإهنا عىل الغالب حتمل عىل ، ولكن هنالك خصوصية يف مسألة املكاتبات،غبار عليه ّ

ّ ألهنا معرضة عادة للوقوع بيد اخلصوم، ّتقيةال ًوخصوصا يف (: & ولذا قالّ
ّ فاملسألة ليست احتامال جمر،...)املكاتبات ُدا وإنام يوجد ما يدعم ذلك وهو كوهنا ً ّ ً

 .مكاتبة
ا هي الضابطة يف كون م: قولأّفيام يتعلق بمجهولية أيب القاسم الصيقل، : ًخامسا

 اإلمام قد كتب إليه!) املجهول(ّن هذا الرجل إ ف؟فالن جمهول واآلخر معلوم احلال
ّ  أعمال ال  با ص  ير ك اهللا، فإن  ن>: × اجلواد ملجهول ا(؛ وهذا املجهول <...ّ
 ،ًبأن جيعل له ثوبا للصالة، وقد حاول الرجل × قد أمره اإلمام الرضا!) ًجدا

 .لعمل بجلود امليتةا ترك ،وعندما وجد نفسه ال يستطيع ذلك
ُقد نقل السيد األستاذ ل: ًوأخريا  هذه الرواية باالعتامد عىل نسخة الوسائل ـ )هدام ظلّ(ّ

 ألجل ذلك مل جيب بام )دام ظلّه(ّولعله  ؛& خلمينياّوهذا واضح ـ كام فعل ذلك السيد 
واب جًيف مسألة عود الضمري، وأيضا ما استفدناه من  & ّأجبنا به السيد اخلوئي

ّل ذلك هو أنه ّ؛ ولكن الظريف يف ك...)اجعل(: ً بدال من،)اجعلوا(: & اإلمام دام (ّ
عتمد عىل كون الناقل والذي اـ للرواية  & خلمينياّ عندما أراد دفع توثيق السيد )ظلّه

 .ّ متسك برواية التهذيب واعتربها هي األصلهو ابن عبيد ـ
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 ،الطائفة املانعة من االنتفاع بامليتة وأجزائهـا: تنيبني الطائفتني، ونعني بالطائف
 .ّوالطائفة املجيزة لكل ذلك

ذا وقد عرفت املبنى الذي سلكناه يف املورد الـذي مل تـرد فيـه روايـات ه
موع تلك الروايـات الـضعيفة إىل أن جم حيث نقوم بجمع القرائن من ،ُمعتربة

 .نصل إىل درجة االطمئنان بصدور املضمون الذي جاءت به
 : )١(ّذا، وقد ذكرت عدة وجوه للجمع بني الطائفتني هيه
ّن أدلة اجلواز هي نص فيه وأما أدلة التحريم فإهنـا ظـاهرة أ: ّاألوللوجه ا ّّ ّّ ّ

ّورة وقوع التعـارض بـني الـنص والظـاهر صّ ومن الواضح أنه يف يف احلرمة،
ّيقدم النص عىل الظاهر، فنلتزم بمفاد ومدلول النص ونترصف بمفاد  ّ ّ لظـاهر اُّ

ُبام حيقق له االنسجام مع مفاد النص، فتحمل احلرمـة عـىل الكراهـة، ويبقـى  ّ ّ ُ
 .ّالنص يف اجلواز عىل ما هو عليه

ّ منهـا مـا تقـدم يف ،ه هو وجود قرائن عديدةُالذي يساعد عىل هذا الوجو
ّ؛ فـاملس لـيس فيـه مـانع )ّسه فهـو أفـضلمتإن مل (: ُقة سامعة حيث قالتّموث

                                                             
ّينبغي أن يعلم أن البحث يف وجوه اجلمع هو فرع التعارض والتعارض هو فرع ) ١( ُ

ّندنا حجية الطائفتني معا فإنه ال معنى للتعارض، هذا فيام  لو مل يثبت عّإالّاحلجية، و ً ّ
ّيتعلق بالسند وأما فيام يتعلق بالداللة فإنه إذا ثبت كون  ّ مها متنع بعض احدإّّ

ً مطلقا واألخرى جتيز بعض االنتفاعات ال مطلقا ومل تكن املمنوعة هي الاالنتفاعات  ًُ
ذن إلبحث يف وجوه اجلمع؛ لال معنى  ال يبقى موضوع للتعارض، وّإنهعني املجازة ف

ّفاملبدأ األول يف البحث يف وجوه اجلمع هو وجود تعارض فعيل  ال  والذي ينبغي أنّ
ّيكون تعارضا مستقرا وإال ً ًّ  .لتساقط ا انتهينا إىل ُ

ًمن هنا سوف نفرتض مبدئيا حجية املتعارضني سندا، وال فرق يف طريق حتصيل هذه  ًّ
و بواسطة مجع القرائن من جمموعة روايات أطة وثاقة الرواة ّاحلجية سواء كان بواس

ًتناولت مضمونا واحدا فيحصل اطمئنان بصدور هذا املضمون من املعصوم ً ×. 
 .)دام ظلّه(منه 
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ًولكن عدم املس هو األفضل مع كونه ليس حمرما ّ ّ ّ. 

ن نحمل الروايات املانعة عىل عـدم جـواز االنتفـاع بامليتـة أ: لوجه الثاينا
ّأن الروايـات : ى، أيّكُلـذي ينتفـع باملـذاحو ّوأجزائها التي حتلها احلياة بـالن

ّاملانعة ال تريد املنع مطلقا وإنام تريد املنع من حيث أن ال نتعامـل :  وهي،ةّمعين ّيةًُ
ُكام جيـوز االنتفـاع باملـذكى فـيام ال يـشرتط فيـه : ى، أيّع امليتة تعامل املذكم ّ

ُأما املوارد التـي يـوالطهارة فكذلك جيوز ذلك يف امليتة،    شرتط فيهـا الطهـارة ّ
ٍفإنه ال جيوز استعامل امليتة فيه، وعليه فإنه ال يوجد تنـافـ كالصالة واألكل ـ  ُ ّ ّ 
ُن الروايات املانعة متنع من التعامل يف املوارد التي ال يـشرتط  املقام، حيث إيف ّ

 .فيها الطهارة
ِّ، وأما املحرمة فّتقيةّل األخبار املجوزة عىل المح: لوجه الثالثا ّإهنـا تبقـى ّ

 .ًنتهي إىل عدم جواز االنتفاع بامليتة مطلقانعىل ما هي عليه، وعندئذ سوف 
ّيف هذا املضامر ذكر مجلة من األعالم أن املشهور بـني علـامء العامـة هـو و ّ

نالك وجه حلمل إحدى الطـائفتني عـىل هعدم جواز االنتفاع بامليتة، فإذا كان 
ّ ألهنا هي املوافقة للعامـّتقيةانعة عىل الّ فإنه ينبغي محل الطائفة املّتقيةال ن أ ال ،ةّ

: ّيف الرد عىل هذه الوجـه & اخلوئي ّالسيديزة، ولذا يقول نحمل الطائفة املج
ّإنك عرفت يف أول املسألة : وفيه> رصيح بعضهم بذهاب أكثـرهم إىل حرمـة تّ

ام كًضا،  بجلودها قبل الدبغ، وقد ورد ذلك يف أخبارهم أيّحتىاالنتفاع بامليتة 
ّعرفت عند التعرض للطائفة املانعة، ومن هنا منعوا عن بيـع امليتـة وجلودهـا 

ُقبل الدبغ، وأيضا عللوا حرمة بيع  ّ مليتة بانعدام ركن البيع فيه الذي هو مبادلة اً
ّمال بامل، بدعوى أهنا ال تعد ماال عند من له دين ساموي ً ّ ُ النتفـاع ا، فلـو كـان ّ

 األشـياء ّماليـةّفوهوا بـذلك التعليـل العليـل، لـدوران ًهبا جائزا عندهم ملا ت
ًوجودا وعدما مدار جواز االنتفاع هبا   .)١(<حرمتهوً

                                                             
 .١١٦ ص١ج:  اخلوئيّللسيد ،مصباح األصول) ١(
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ُوهذه قاعدة ربام يستفاد منها املقام الثاين وهو مسألة جواز البيع أو عدمه، 

ّ فإنه يرتتب عليه بحث املقام الثاين وهو ّاألولالنتفاع بامليتة يف املقام افإذا جاز  ّ
َّإن : ّلتكـسب أو عدمـه، فـإذا قلنـااواز البيع وعدمه، وبعبارة أشمل جـواز ج

ّجواز التكسب يدور مدار وجود املنفعة املحللة وعدمها ُ فإهنا متى ما وجدت ،ّ ّ
 . فالّإالّلتكسب واجاز 

َّ أن مقتىض الصناعة هو القول بـأن ّإال ّدوران البيـع أو التكـسب حـول >َّ
ًليل عليـه؛ فـإن بحـث البيـع واملكاسـب عمومـا  ال د<وجود املنافع وعدمها

ًمستقل متاما   .املنافع:  أعني،ّاألولن بحث املقام عّ
ّال عالقة للتكسب بنتيجة بحث املقـام األول: ُبعبارة أخرى  سـواء قلنـا ،ّ

ًبحرمة االنتفاع أو بجواز ذلك؛ فالذي يثبت عنده حرمة االنتفاع مطلقـا هـل 
ّقول بأن موضوع التكسب سـالب بانتفـاء  وهل له أن ي؟ّغلق بحث التكسبي ّ

 ؟ وهو وجود املنافع،موضوعه
ّ التذكرة ومنتهـى املطلـب بعـدما ادعـى يف ّ احليلّعالمةوهل فعل ذلك ال

 ؟اإلمجاع عىل حرمة االنتفاع بامليتة، أو املقداد السيوري يف تنقيحه
ّم ماذا نفعل بالروايات الـواردة يف مـسألة التكـسب بقطـع النظـر عـن ث ّ

 ؟فادهام
واز االنتفاع بامليتة يف جّفهل ندعي عدم احلاجة إليها يف صورة ثبوت عدم 

 ؟ّاألولاملقام 
ً يعلم أننا ال نحرص كثريا عىل إثبات احللينبغي أنو ّ  أو احلرمـة بالنـسبة ّيةُ
ًلك مهام جداذكان الوصول إىل نتيجة يف ن إ و،ب بامليتةّللتكس ّ ً ّ ولكن األهـم ،ّ

 . ما نعتمد عليه يف إثبات ذلكّيةّمن كل ذلك هو رشع
نحن ـ وبقطع النظر عن نتيجة البحث يف املقـام ـ نريـد أن : بعبارة أخرى

ّإن حرمة التكسب أو جوازه البد أن تكون حـصيلة : نقول ّ ، أي ّيـة رشعّأدلـةّ



 ٤٢٩ ........................................................................امليتة
ّ، أمـا أن نقـول أن التكـسب ّيةّتكون نتيجة ما أدت إليه اآلية أو الرواية الكذائ ّّ

وت عـدم النتفـاع هبـا ـ يف صـورة ثبـال هو ثبوت عـدم جـواز  والدلي،حرام
 ً. ـ فهذا ال يبدو مقبوالاالنتفاع

ّم إن ثبوت جواز االنتفـاع قـد ال يكفـل لنـا جـواز التكـسب، فث  ّالـسيدّّ
ّن التكسب مّيف مصباح الفقاهة صحح جواز االنتفاع بامليتة ومنع  & اخلوئي

ًة هو حرمة البيع وضعا وتكليفاّة واخلاصّهبا، بل املجمع عليه بني العام  ّحتـى ً
 .عند من أجاز االنتفاع هبا

  عود   بدء
إذا فـالثالـث؛   الوجـهعىل هذا & اخلوئي ّالسيدَّواآلن لنعد إىل ما رد به 

ّكان األمر كذلك فإنـه سـوف ينقـدح سـؤال عـام سـنفعله بتلـك الروايـات  ّ
ّكسب هبـا، وهـذا مـا لصحيحة السند والداللة التي منعت عن بيع امليتة والتا

 .نرجو الوقوف عنده يف املقام الثاين
يف حاشــيته عــىل  & يــرواينّهــو مــا ذكــره املحقــق األو: لوجــه الرابــعا

: ينهام وبني الطائفة املانعة عـن االنتفـاعبوأحسن مجع >: املكاسب حيث يقول
 نعمحل الطائفة املانعة عىل صوره التلويث كام يشهد به ما ورد من تعليل املنع 

 يصيب اليـد والثـوب وهـو حـرام، ومحـل أخبـار ّأنهاإلرساج باليات الغنم ب
ّو عدم استعامل ما يتلوث هبا يف مـا أّالرخصة عىل صورة التحفظ من التلويث  ُ

ّيشرتط بالطهارة، ويف رواية الصيقل الترصيح بذلك، وإن املنع مـن اسـتعامل 
 .)١(<ّتة إنام هو من جهة حصول التلويثلد امليج

ّإنـه ال يوجـد دليـل عـىل :  حيـث قلنـا،ّقد تقدم اجلواب عن ذلكلكن و
                                                             

 .٥ ص١ج: حاشية االيرواين) ١(
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 ّإاللروايات املانعة عىل التلويـث، ا نحمل ّحتى ،حتريم تلويث اليد أو املالبس
 حيـث يكـون األفـضل ؛ وهـذا ال حمـذور فيـه،ًأن تكون إرشادا إىل النجاسة

ّقـدم، تجنّب ذلك، فيكون مرجع هذا الوجـه إىل الثـاين الـذي يتيلإلنسان أن 
: ي، أيّكعهـا معاملـة املـذمّوهو أن محلها ـ أي املانعة ـ عىل تلك التي يتعامل 

ن يتعامل مع ّها معاملة املذكى، أي ال ينبغي أُاملانعة ـ عىل تلك التي يتعامل مع
 .ىّكملذاامليتة تعامل 

 .ّعليه فهذا الوجه غري تام وكذلك الثالث بخالف األول والثاينو
ّ الروايات املجوزة عىل خصوص موردها فقط، وهو لمح: لوجه اخلامسا

 .كثرة االبتالء هبالً نظرا اجللود واإلليات واللبس؛
ّلكن أول ما يرد عىل هذا اجلمع هو أنه مجع تربعي ال قرينـة عليـه، وإذا و ّ ّ

ّ وذلك ألنـه يف تلـك األزمنـة القتصار عليه؛لّكانت هناك قرينة فإنه ال معنى 
ذا هـُ ال يوجد مثـل ّإنهّلود واإلليات، أما يف زماننا هذا فكان االبتالء فقط باجل

ًاالبتالء، وعىل سبيل املثال ـ ال احلرص ـ إننا ال نجد يف املـصانع احلديثـة ملـسا  ّ
ًللامدة أصال، هذا فضال عن  ً  .ّلتلوت أو االبتالء هبااّ

ُم إنه يوجد ابتالء آخر يف زماننا هذاث ّ ، ّ وهو ما يتعلـق بالتـرشيح الطبـي،ّ
ًوعليه ال يمكن أن نجعل زمانا خاصا  ًاعيا للحكم بيشء يشمل مجيع األزمنة دًّ

 .ًاألخرى، هذا فضال عن عدم وجود شاهد عىل ذلك
يف مـصباحه حيـث  &  اخلـوئيّالـسيدهو مـا ذكـره و: لوجه السادسا
ّوأما ما ختيله بعضهم من ختصيص >: يقول ّملجـوزة بـاألجزاء التـي ال حتلهـا اّ ّ

ّوف والقـرن واألنفحـة والنـاب واحلـافر وغريهـا مـن كـل يشء احلياة كالص
 ّانعة عىل غريها، فهو ختيل فاسـد؛ّلشاة والدابة فهو ذكي، ومحل املايفصل من 

ّوذلك ألن صدق امليتة ممنوع جد ٍجلمع منافاّ عىل أن هذا ،ًاّ  ّ لرصاحة مـا يـدلُ
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 .)١(<عىل جواز االنتفاع هبا كام عرفت

 ال؟  يـصدق عليهـا كوهنـا ميتـة أمهـلّلها احليـاة األجزاء التي ال حتّإن ف
ّ ألن احلياة واملوت ليسا نقيضني ليصدق ؛ليهاعالصواب هو عدم صدق امليتة 

تكـون ف ،ّأحدمها إذا امتنع اآلخر بالرضورة، إنام مها من قبيـل العـدم وامللكـة
ة ال ّاألجزاء التي ال حتلها احلياة ليست ميتة، فاليشء الذي ال يكون فيـه امللكـ

 السـتحالة ؛حلال يف عدم صدق العمى عىل اجلدارايصدق عليه العدم كام هو 
دق امليتـة ص ّنإ &  اخلوئيّالسيدصدق البرص عليه، وهذا واضح، ولذا قال 

 .ًاّعليه ممنوع جد
ذا ما أردنا ذكره من وجوه اجلمع يف املقام بني الطوائف املانعة والطائفـة ه

ّجلمع فإنه سوف ننتهي إىل جواز االنتفاع ان وجوه ّ فإن تم ما ذكرنا م،ّاملجورة
ّبامليتة وبأجزائها التي حتلها احلياة، وأما إذا اسـتحكم التعـارض لعـدم صـحة  ّ ّ

ّجوه اجلمع ـ عند من يرى عدم صـحتها ـ فإهنـا سـوف تتـساقط، وعندئـذ و ّ
نهـا باألصـل القـرآين القائـل عّ والتـي عربنـا ،ّيـةنرجع إىل العمومات القرآن

َأ م تـر أن ا  {:  من قبيلّية والذي استفدناه من جمموعة آيات قرآن،سخريبالت   َ ََ َ ْ َ

َسخر ل م ما   األرض والفلك  ري   ا حر بأ ره و مسك ا سماء أن  قع    َ َ َ ََ َ  َ َ ْ ْ ُْ ِ ُ َ َ َِ ِ ِ ِِ َ ْ ِ ِْ  َ ْ ُْ ِ ْ َ ْ ُ َ َ

ِاألرض ْ َ ْ
ُ وسخر ل ـم مـا{: ؛ وقوله تعاىل)٦٥: احلج( }... َ َ ِ   ا ـسماوات ومـا   َ َ َِ َ َِ َ  

ِاألرض  ْ َ ْ
 .وغري مها من اآليات ؛)١٣: اجلاثية( }...

ّمن مجيع ما تقدم يف املقـام األول ـ ّتحصل ف جيـوز االنتفـاع بامليتـة : ّأنـهـ ّ
 .شرتط فيه الطهارةُيّوأجزائها التي حتلها احلياة فيام ال 

ّ املتمثـّل بجواز التكـسب ّهبذه النتيجة يتعني علينا البحث يف املقام الثاينو
                                                             

 .١١٧ ص١ج:  اخلوئيّللسيد ،مصباح الفقاهة) ١(
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 .)١(بامليتة أو عدم جواز ذلك

 
 قع الفراغ منه صبيحة يوم الثالثاءو

  هـ١٤٢٣/ ّذي احلجة  / ٢        
 هـ١٤٣٣/ ذي القعدة  / ٢٢ًت مراجعته هنائيا يف ّومت  

 سةّقم املقد         

                                                             
ُكنا قد نبهنا يف مطلع املسألة الرابعة إىل أن السيد األستاذ ) ١( ّ َّ سيتعرض يف هذه )دام ظلّه(ََّّ

 قد أرجأه ّإنها املقام الثاين منها فّ وأم،الدراسة إىل املقام األول من املسألة الرابعة فقط
 .ُإىل مناسبة أخرى
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ٌّّ 
 مـن تـهّماهي وبيـان ّاحلـق تفـسري يف عـالماأل بني الواسع ختالفاال وقع

 ويف ثانيـة، جهـة مـن وامللـك احلكـم منّ كل وبني بينه الفرق بيان ويف جهة،
 تـشخيص يف الـصغروي اخـتالفهم إىل إضـافة ثالثـة، جهـة مـن ّاحلق قسامأ

 .املختلفة الفقه بوابأ يف الثالثة العناوين ههذ مصاديق
 واحلكـم ،وامللك ،ّاحلق: وهي ـ الثالثة العناوين هذه بني التفريق ويمكن

 : ييل ما بذكرً مجاالإ ـ
 ّاحلـر كملـك فعـال،واأل واملنافع عياناأل من ّبكل ـ ّمر كام ـ امللك ّتعلقي
 فقـط، فعـالباأل ّتعلـقي ّ فإنهّاحلق بخالف يستأجره، ما ومنفعة وعمله، لداره

 فـسخ« بــ هّحق ّتعلقي اخليار فصاحب الفعل، منها فاملراد بالعني ّتعلق ما ذاإو
ًلباـ  ّحقه ّتعلقي ًأرضا ّحيجر ومن فعل، هو الذي »العقد ّ  أوىل وكونه بالفعل،ـ  ُ

ّ إال أن املرهونة، بالعني ّتعلق وإن الرهانة ّوحق عامرهتا، يف غريه من ّأن : مفادهّ
ّ، كـام أن وهكذا املدين، وفاء عدم عند املرهونة العني من دينه استيفاء مرهتنلل

 إسـقاط: الـسلطنة هـذه مراتب ضعفأو ه،ّحق عىل السلطنة له ّاحلق صاحب
 .ّاحلق ذلك
ّ إال أنه األعيان، دون باألفعال هّتعلق يف ّاحلقك فهو احلكم اّمأ  ،عنه خيتلفّ

 يبـاح«: املـوىل قـال فلـو ،ذلكلـ قابل غري هو بل ،باإلسقاط يسقطال : نهكوب
ّويمثـل لـه، ّاملكلـف بإسقاط يسقط ال احلكم هذاّ فإن ،»املاء رشب  عـادة لـه ُ

 يـسقط ال اهلبـة يف الطـرفني كـال رجـوع بجـواز احلكـمّ فإن اهلبة، يف باجلواز
 اخليـار لـصاحبّ فـإن البيـع، يف باخليار الثابت اجلواز بخالف له، بإسقاطهام

 .بذلك ًالزما البيع فيصبح لرجوع،با هّحق إسقاط
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ّ 
 : وهي أحكامها، وذكر أقسام، ثالثة إىل ّاحلق + األنصاري الشيخ ّسمق

 شيخالـ عنـه َّعـرب كام ،باملال للمعاوضة القابلة غري احلقوق: ّولاأل القسم
 وهـو سـيأيت، كـام ،واإلسـقاط واالنتقـال النقل يقبل ال ما: منه واملراد ،+
 .احلضانة ّوحق ب،واأل الرشعي للحاكم لواليةا ّكحق

 اإلسـقاط يقبل ما: منه واملراد النقل، دون اإلسقاط يقبل ما: الثاين القسم
 ّبحـق + لشيخا له ّومثل الغري، إىل النقل يقبل لكن الو العوض، ومع ،ًاناّجم

 .الشفعة ّوحق اخليار
 + الشيخ عنه ّوعرب واإلسقاط، نتقالالوا النقل يقبل ما: الثالث القسم

 يكـون ًأرضا ّحجر فمن التحجري، ّبحق هلا ّومثل ،»نتقاللال القابلة احلقوق«بـ
 إىل وينتقـل عـوض، ودون ،بعـوض ّاحلـق هـذا نقل ويمكنه هبا، ةّاألولوي له

 .ًأيضا إسقاطه يمكنه كام ،رثإلبا الورثة
 : ييل، كام حكمه مع قسمّ كل إىل ّتعرضن وسوف
 
 النقــل يقبــل ال الــذي ّاحلــق: هــو احلقــوق مــن القــسم هــذا مــن املــراد
 نأ لـصاحبه يمكـن فال ختيار،ا غريب أو ختياراب ؛بدونه أو بعوض ،واإلسقاط

 أو ،رثإبـ الغـري إىل ينتقـلّ كام أنه ال ،غريه إىل ينقله نأ وال نفسه، عن يسقطه
 الواليـة ّبحـق + لـشيخا لـه لَّومث ،ضطراريالا نتقالالا وسائل من نحوه

 ّاألم حـضانة ّوحق الباكر، البنت عىل ّواجلد ولألب ،الرشعي للحاكم الثابت
 القـضاوة ّوحق ّامليت، ّلويص الثابت الوصاية ّحق ُومثلهام نة،ّمعي ةّملد لولدها



 ٤٣٧ ........................................................................ّاحلق
 أو للحـاكم لـيس؛ إذ احلقـوق مـن وغريمها للرشائط، اجلامع للقايض الثابت

 إىل ينقلـوه أو هـمّحق يـسقطوا نأ: القايض أو ّالويص أو ّماأل أو ّاجلد أو باأل
 ًفـضال ،العنـوان يف يامثلـه من إىل ّاحلق حدهمأ ينقل نأ رّيتصو بل ال غريهم،

 للحـاكم فليس له، لنقله معنى فال ،ّاحلق لذلك ًواجدا يكونّنه إ؛ إذ غريه عن
 إىل هّحقـ ينقل نأ للقايض وليس خر،آ حاكم إىل الوالية ّحق ينقل نأ الرشعي

 .له العنوان ثبوت بمقتىض ،ّاحلق لذلك واجدّ ألنه مثله؛ ٍقاض
 يقبـل مـا ال«بـ واإلسقاط النقل يقبل ال الذي ّاحلق عن + لشيخا َّوعرب
 دام فـام إسـقاطها، أو لنقلهاّ إما احلقوق عىل املعاوضة لكون ؛»باملال املعاوضة

 .)١(اإلسقاط وال لالنق يقبل و الفه املعاوضة يقبل ال ّاحلق من النوع هذا
 بعـض: هـو »املعاوضـة يقبـل ال ما« من لشيخا مراد ّنإ: قالُي نأ ويمكن

 ّحـق يف ُيقـال قد كام ،)٢(عوض دون لكن والنقل اإلسقاط تقبل التي احلقوق
 إسـقاط جواز إىل تبعه ومن +ّ احليل ّالعالمة ذهب؛ إذ الزوجات بني القسم
 وبناء ،)٣(عوض دون لكن ،هتاّرض إىل نقله أو ،ازوجه عن القسم ّحق الزوجة

 مـا: هو احلقوق من ّولاأل القسم من + لشيخا مراد يكون: الوجه هذا عىل
 . ًاناّجم والنقل اإلسقاط ِلبَق نإو املعاوضة، يقبلال 

 : بإشكالني التفسري هذا عىل شكلُأ ولكن
 لواليـةا ّبحـق + الـشيخ متثيـل بمالحظـة الظـاهر، خالف ّأنه: ّولاأل

                                                             
 .٥٧، ص١ج:  اليزديّالسيد، حاشية املكاسب: راجع) ١(
 الشيخ اخلونساري يف حاشيته عىل + ىل هذا الرأي يف تفسري كالم املصنفذهب إ) ٢(

 ).١٧ص: احلاشية األوىل عىل مكاسب الشيخ األنصاري: الحظ(. املكاسب
ّالعالمة احليلذهب ) ٣( ّ إىل عدم جواز املعاوضة عىل حق القسم، وعلله الشهيد + ّ ّ

: راجع( وال منفعة ،ً عيناكون الزوج عندها، وهو ليس: ض هوّ املعوّ بأن+ الثاين
 ).٤٢٤، ص٥ج: ّ؛ والروضة البهية٩٤، ص٣ج: قواعد األحكام



 رسائل فقهية................................................................ ٤٣٨
 مـا ال ،ًمطلقـا والنقـل اإلسـقاط يقبـل ا الملـ إرادته عىلّ يدل هوف واحلضانة،

  .ًاناّجم يقبلهام
 يف صـحيح غـريّ أنـه مع ـّ فإنه خيفى؛ ما ال وفيه«: + اليزدي ّالسيد قال

 ذكرنـا، مـا: + مـراده ّأن الظـاهرّ فـإن العبـارة، ظـاهر خـالف ـ نفسه ِّحد
 .)١(»ّفتدبر

 واإلسـقاط النقـل تقبل التي احلقوق هذه ملثل صغرى دوجو عدم: الثاين
 . عليه دليل فال القسم ّحق يف ذكر ماّأما  فقط، عوض بال

 يف الكربى هلذه صغرى وجود عىل دليل ناّيدل مل«: + اخلوئي ّالسيد قال
ّأما حقو اخلارج،  .)٢(»القبيل هذا من كونه عىل دليل فال القسم ّ
 مل نإفـ«: + الـشيخ قـول يفـ  املعاوضة من راداملّأن : إىل التنبيه ينبغيو
 مقابل ،شخص إىل يشء انتقال: من منها يفهم ما ليسـ  »باملال املعاوضة تقبل

 املبيـع، مقابـل ّاحلـق بنقـل ختـصاصهاا مّليتوه ؛اآلخر الشخص إىل نتقلا ما
 مـا: هنـا املعاوضـة مـن املراد، بل ّاحلق وبني املبيع بني فيها املعاوضة فتصدق

 إسـقاط مقابـلً مـاال الـشخص بـذل بأن يًأيضا، ٍبعوض ّاحلق إسقاط مليش
 طلقـتأف العـوض، بـاذل إىل منـه ّاحلـق ينتقـل أن دون ،هّحلقـ ّاحلق صاحب
 يعني وال االسقاط، مقابل يف يبذل العوض لكون ؛ّاحلق إسقاط عىل املعاوضة

 .باالنتقال املعاوضة حصول: ذلك
 النقـل يـشمل مـاــ  الـشيخ كالم يفـ  املعاوضة من املراد فيكون: وعليه
 مـا ال: هـو باملـال املعاوضـة يقبل ال الذي ّاحلق من مراده فيكون واإلسقاط،

 يف املعاوضـة يقبـل مـا ال + الـشيخ جعل: هنا ومن واإلسقاط، النقل يقبل
 .النقل دون ،سقاطإلا يقبل الذي الثاين القسم قبال يف ّولاأل القسم

                                                             
 .٥٧، ص١ج: حاشية املكاسب) ١(
 .٣٩: ص، ٢ج: مصباح الفقاهة) ٢(



 ٤٣٩ ........................................................................ّاحلق
  ًوضاع القسم هذا وقوع عدم د ل

 يف ًعوضـا وقوعهـا بعـدم: احلقوق من قسمال هذا عىل + الشيخ حكم
 وقـوع يفـ  )اقدس سرمه( اجلواهر وصاحب الشيخ بني اخلالفّأن : والظاهر البيع،

 يف شـبهة أن ال: يبـدو إذ ؛)١(احلقـوق من النوع هذا يشملال ـ  ًعوضا احلقوق
 النـوع هـذا عتبارها لعدم ذلك يكون أن يمكنبل  ،ًعوضا وقوعه ةّصح عدم
 .ًالحقا له ّتعرضن سوفو ،األعالم من عدد عليه كام ،ًأساسا احلقوق من

 فواضـح؛ البيع يف ًعوضا احلقوق من القسم هذا وقوع عدم يف الوجهّأما 
 إىل نقلـه يمكـن فـال ،عنـه نفكاكـها يمكن وال ،بصاحبه ٌقائم ّاحلق هذاّن إ إذ

 النـوع هـذا يعترب أن يمكن بل ال للغري، متليك البيعّ أن مع العوض، صاحب
 مـا إزاء املـال لبـذل عقالئـي رّمرب وجود لعدم العقالء؛ عندً ماال احلقوق من

 مـال مبادلة البيعّ أن مع عنه، إسقاطه وال نقله يمكن وال ،بصاحبه ًقائام يكون
 والذيـ  له الثابت الوالية ّحق مقابل الرشعي للحاكم كتابه ملكي فمن بامل،

 بـادلّنـه أ: عليـه يصدقال ـ  غريه إىل نقله وال ،عنه إسقاطه لحاكمل يمكنال 
 .ًأصال مبادلة حتصل مل بل ،باملً ماال

 عـدم جهـة من لذلك قبوله عدم يكون أن ّالبد«: + احلكيم ّالسيد قال
 البيـع يف ًعوضـا يكـون ألن صالحيته فعدم: وحينئذ العقالء، عندً ماال كونه
 يكـون ّلـئال بإزائه، املال بذل ّحيص بحيث يكون أن العوض يفّ البد إذ ؛ظاهر
 . )٢(»وغريه ّاحلق بني فرق دون من ،بالباطل للامل ًأكال ّاملعوض أكل

 
 تقبــل التــي وهــي احلقــوق، مــن الثــاين القــسم إىل + الــشيخ ّتعــرض

                                                             
 .٩، ص٢ج: رشاد الطالب إىل التعليق عىل املكاسبإ: راجع )١(
 .٩ص: هنج الفقاهة) ٢(



 رسائل فقهية................................................................ ٤٤٠
 َّوعـرب ،ّاحلـق صـاحب غـري إىل النقل بلتق أن دون وبدونه،  ٍٍبعوض اإلسقاط

 املعاوضة من املرادّأن : َّمر فيام ذكرنا وقد ،»النقل تقبل مل لو وكذا«: بقوله عنها
 ألحـد ًقـابال يكـون مـا فيقابلهـا واإلسـقاط، النقـل ّيعم ما: ّولاأل القسم يف

ــرين ــيهام، أو األم ــون لكل ــراد فيك ــن امل ــوق م ــي احلق ــل الت ــل ال تقب    النق
 مـا الّ ألن ؛بذلك حّيرص مل نإو ،فقط سقاطإلا تقبل ما: هي ـ املقابلة نةبقري ـ

 يقبله، أن اّوإم ،سبق فيام ذكره وقد ًأيضا، اإلسقاط يقبل أن الّإما : النقل يقبل
 .القسم هذا وهو

 النقـل يقبـل بكونـه ال: ّولاأل القسم مع احلقوق من القسم هذا فيشرتك
 مـا إذا ضطراريالا واالنتقال اإلسقاط قبلي نهكوب: عنه وخيتلف االختياري،

 .ونحوه كاإلرث ،سببهّحتقق 
 ّحـق مـن واملـراد اخليار، ّوحق الشفعة ّبحق: ّاحلق هلذا + الشيخ لَّومث
 باعهـا لـو فـيام رشيكـه ةّبحـص ّتعلقوامل ،للرشيك املجعول ّاحلق: هو الشفعة

 دفعـه الذي الثمن ببذل كهاّويتمل املشرتي من ينتزعها أن للرشيكّ فإن غريه،ل
 . )١(»الشفيع«بـ الشفعة ّحق صاحب ّويسمى رشيكه، إىل البائع

ّأما حق  عقـد فـسخ يف هاميكلـ أو ّالبيعـني ألحد الثابت ّاحلق فهو اخليار، ّ
 .املثمن أو بالثمن والرجوع البيع
 عـىل املعاوضـة رّنتصو أن لنا + الشيخ ذكره الذي التمثيل خالل منو
 إسـقاط ثمنهـا وجيعـل ًدارا، عمرو من ٌزيد شرتيأن يب: وذلك ،احلقوق هذه
 خالد، من عمرو اشرتاها تيّوال خالد، رشيكه ةّحص يف له الثابت الشفعة ّحق

 فـيام الـشفعة ّحلـق إسقاطك مقابل داري أبيعك«: لزيد )البائع( عمرو فيقول
 كتابـه ٌزيـد بـاع لـو كـام ،اخليـار يف الكالم وكذلك ،»رشيكك من أنا اشرتيته

                                                             
 .٧٧٦، ص٤ج: رشائع اإلسالم: راجع) ١(



 ٤٤١ ........................................................................ّاحلق
 هذا يسقط أن املشرتي وأراد ًمثال، للبائع ًاثابت الرشط خيار ّحق وكان مرو،لع

 .خلياره إسقاطه مقابل يف ،)اخليار صاحب( لزيد ًثوبا فيبيع اخليار،
 هـذه لوقوع ٌوجه يبقى فال ،النقل يقبل ال احلقوق من النوع هذا كان اّملو

 عـىل رّيتـصو وهو نقله،، ال ّاحلق إسقاط: اهّمؤد يكون نأّ إال ،ًعوضا احلقوق
 : نحوين

 بـاع لو كام ،ّاحلق عليه من هو ّاملعوض صاحب يكون نأ: األوىل الصورة
 لزيـد عمـرو يبيعّثم  العقد، هذا يف اخليار ّحق لزيد وثبت عمرو، إىل داره زيد
 .العقد فسخ يف ّحلقه زيد إسقاط ثمنه ويكون ،ًكتابا

 بـاع لو كام ،ّاحلق عليه من غري ّاملعوض صاحب يكون نأ: الثانية الصورة
 مـع معاملتـه يف لزيـد الثابت اخليار ّحق إسقاط ثمنه وجعل ًكتابا، لزيد خالد
 .السابق املثال يف عمرو

 ؛فللمـصنّ مـرادة غـري الثانيـة الصورةّأن : إىل ّالرشاح بعض ذهب وقد
 طّتسل ببطالن ًعوضا احلقوق من القسم هذا وقوع عدم عىل استدالله إىل ًنظرا

ّ أن مع واحد، ٍآن يف ّاحلق عليه ومن ّاحلق صاحب وكونه نفسه، عىل شخصلا
ّ إال .)١(ّاحلق صاحب غري ّاملعوض صاحب كان لو فيام وارد غري شكالإلا هذا
 استداللهّبأن : شكلأف ،الشيخ كالم من ذلك يستفد مل ّاملحشني ةّجلأ بعضّأن 

 .)٢(عىّاملد من ّأخص ّبالتسلط
 احلقـوق مـن القـسم هذا وقوع من + الشيخ منع فقد: حالّ كل وعىل

 تقبـل مل لو ـ ًعوضا جعلها عدم يف إشكالال : أي ـ وكذا«: قال، حيث ًعوضا
 .»الغري متليك البيعّ ألن اخليار؛ ّوحق الشفعة ّكحق النقل،

                                                             
 .١٥٠، ص٢ج: هداية الطالب :راجع) ١(
 .٥٧، ص١ج:  اليزديّالسيد، حاشية املكاسب: راجع) ٢(



 رسائل فقهية................................................................ ٤٤٢
  ًعوضا القسم هذا وقوع عدم   ا  ل
 هـذا وقوع من املنعّأن : القسم هذا يف + الشيخ كالم جممل من ستفادي
 .فيه الطرفني من التمليكّ حتقق عدم يف يكمن البيع يف ًعوضا القسم

 ٍّ لكـلمتليك البيعّأن ـ  األعالم لبعض ًخالفاـ   اختارّإن الشيخ: توضيحه
 ّيملك أن جيب واملشرتي البائع من ً ّكالّ أن يرىّاملعوض، حيث و العوض من

 املبادلة معنىّأن : ذكرنا أن سبق وقد املبادلة، معنى يصدقّ حتى بيده ما اآلخر
 بـالعوض، ويربطـه ّاملعـوض مـن ّملكيتـه حبل البائع ّيفك أن: هو ّامللكية يف

 مل ومـا ،ّاملعوضبـ ويربطـه العـوض مـن ّملكيته حبل ّيفك املشرتي وكذلك
 .البيع يصدق، ال الطرفني من ٍّ لكلالتمليك هذا يصدق
 فالبـائع املـشرتي، طـرف نمـ التمليك هذا يصدق فال فيه، نحن فيام اّمأ
 ةّصالحي لعدم ؛مقابله ًشيئا املشرتي هكّيمل، ال ّاملعوض املشرتي ّيملك عندما
 ،اخليـار يف هّبحق الكتاب يبادل فمن ،والتمليك للنقل احلقوق من القسم هذا
 فهـو إسقاطهّأما  االختياري، للنقل اخليار قبول لعدم يشء؛ ملكه يف يدخلال 

 عـىل يصدق وال ،املشرتي طرف من التمليكّفال يتحقق :  وعليه،ًمتليكا ليس
 .البيع عنوان املبادلة هذه مثل

 اخليار؛ ّوحق الشفعة ّكحق النقل، تقبل مل لو وكذا«: + شيخال قال ولذا
 .»الغري متليك البيعّألن 

  إش ل صاحب ا واهر 
 مـا إىل ،»عليه هو من عىل الدين ببيع ينقض وال«: بقوله + الشيخ أشار

 ذهـب الـذي + الغطاء كاشف أستاذه عىل + اجلواهر صاحب به أشكل
 عليـه واجلـواب اإلشـكال هذا وبيان البيع، يف ًعوضا احلقوق وقوع منع: إىل

 : فنقول التفصيل، من ًشيئا بّيتطل



 ٤٤٣ ........................................................................ّاحلق
 وقـوع عـدم: إىل ـ األقوال بيان يفّ كام تقدم ـ الغطاء كاشف الشيخ ذهب

 تقعّأهنا ال : فالظاهر احلقوقّأما و«: فقال يع،الب يف ًضاّمعو وال ًعوضا احلقوق
 عـدم رجـعأ فقـد ،)١(»امللـك من يتبادر فال ،فيها ّامللكية خلفاء ًمثمنا؛ وال ًثمنا

 البيـعّ أن يـرىّ بأنـه يشعر بام ،ّامللكية خفاء إىل البيع يف ًمثمنا ال وًثمنا وقوعها
 ؛للنقـل احلقـوق تـصلح فال ،سواء ّحد عىل واملشرتي البائع طرف من متليك
 .فيها ّامللكية خلفاء

 يف ًعوضـا احلقـوق وقـوع ةّصـح اختـار اجلواهر صاحب تلميذهّ أن ّإال
 : وجوه بثالثة ذلك عىل ّواستدل البيع،

 مطلـق البيـع يف العـوض كون عىل ّالدال والفتاوى ّاألدلة إطالق: ّاألول
ًشخصيا منفعة، أو عني من ،املقابل ًكليا، أم كان ّ  بني الفرق حرص من يظهر كام ّ
 من اإلطالق عىل ّفيدل البيع، يف ّاملعوض يف ّالعينية اشرتاط يف واإلجارة البيع
 .ّللحق الشامل العوض، جهة

 اخليـار ّبحـق العـني عـىل الـصلح جـواز من ذكروه بام االستشهاد: الثاين
 البيـع، يف ًعوضـا احلقـوق وقوع جواز عن ٌكاشف وهو والتحجري، والشفعة

 ووقوعهـا احلقـوق عـىل الـصلح بني الفرق بوجود اجلواهر صاحب َّأقروإن 
 مبـارشة، هسـقوطــ  ّاحلـق إسقاط عىلـ  الصلح ىّمؤدّن إالبيع؛ إذ  يف ًعوضا
ّثم  ما ٍحلظة يف ّاحلق كّمتل إىل ّ؛ إذ يؤديالبيع بخالف اآلخر، إىل ينتقل أن دون

 مانع؛ إذ ال البيع يف ًعوضا احلقوق وقوع يف ّخيل ال الفرق هذا ّنإّ إال سقوطه،
 .كهاّمتل من

 اجلـواهر صـاحب مناقـشة هـتّتوج بالـذات النقطـة هذه ومن: الثالث
 البيـع كـون: هـو ًعوضا احلقوق وقوع عن منعه ّرسّأن : اعترب، حيث ألستاذه

                                                             
 .١٣٢ص: ّ ابن املطهرّالعالمةرشح الشيخ جعفر عىل قواعد  )١( 



 رسائل فقهية................................................................ ٤٤٤
 فيهـا رّيتصو بل ال النقل، تقبلال  التي احلقوق ينقل أن يعقل فال ،النواقل من
 عـىل الفقهاء بتسامل عليه فأشكل ،البيع ال الصلح يف يكون وهو اإلسقاط،ّإال 
 دنـانري، مخسة عمروّ ذمة يف لزيد كان لو كام ،عليه هو من عىل الدين بيع ةّصح
 ّبأقل أو القيمة بنفس عمرو عىل دينه يبيع أن )الدين صاحب( لزيد ّصحي ّفإنه

 .عمروّ ذمة عن الدين سقوط إىل ذلك ّيؤديو منها،
  الّأن كـ: اهمعنـف املسقطات، من وليس النواقل من لبيعا كان فلو: وعليه

 بـرأي ــ ّصحيـ وال اآلخـر، الطـرف ّملكيـة يف يـدخل أنّ البد العوضني من
 واملحـذور تـه؛ّذم يف هـو ملن ًمملوكا صار الدينّ أن نعترب أن ـ اجلواهر صاحب

 غـريه كـهّيمل ملـا نفـسه عـىل ًمالكا اإلنسان صريورة إمكان عدم: هو ذلك يف
 الـدين ببيـع قبلنـا مـا فـإذا ًعوضـا، ّاحلـق جعل يف املحذور نفس وهو عليه،

 يف به قبلنا وإن ًأيضا، ّاحلق يف نتجاوزه أن علينا ينبغي اإلشكال، هذا وجتاوزنا
 وهـو عليـه، هو من عىل الدين بيع ونمنع ،ًأيضا الدين يف نقبله أنّ فالبد ّاحلق

 .الفقهاء فتاوى خالف
 ّ رصحما والفتاوى ّاألدلة إطالق من فالظاهر ّما الثمنأ«: اجلواهر يف قال

 والعـني ّوالكـيل الشخـيص فيـه فيـدخل املقابل، طلقمّ أنه من املصابيح يف به
 ٍّ لكـليقـع الـصلح،و اإلجارةك ذلك إىل بالنسبة حينئذ البيع فيكون املنفعة،و

 البيـع ّتصفيخـ ،ّاملعوض يف الفرق امّوإن اجلهة، هذه من بينهام فرق الو ،منهام
 رشح يف ،نعم.... هبام يقع، كام عليهام الصلح يقعو باملنفعة، واإلجارة بالعني،
ًحقا، كونه عدم اعتبار األستاذ  اإلطـالق من عرفته ملا منع؛ من خيلوّ أنه ال مع ّ
 فـال ،احلقـوق عـىل وقوعه يف إشكال ال الذي كالصلح لكونه املقتيض املزبور
 ذلـك اقتـضاء بـني فـرق غـري مـن وغـريه، لبيـعا يف ًثمنا وقوعها ةّصح يبعد

 اقتـضائه وبني سقوطهام معنى عىل والشفعة اخليار ّبحق العني كبيع ،سقوطها
 باعتبـار ؛ّاألول إىلــ  املنـع يفـ  + نظره وكان ونحوه، التحجري ّكحق ،نقلها



 ٤٤٥ ........................................................................ّاحلق
مـن ّأن : وفيـه الـصلح، بخالف ،املسقطات من ال النواقل من البيع كون ةّمعلومي
 ولو اإلسقاط، حينئذ اقتضائه يف ريب وال عليه، هو من عىل الدين )١(بيع البيع

 رّيقـر بعينـه الذي عليه، غريه يملكه ما نفسه عىل يملك ال اإلنسانّ أن باعتبار
 .)٢(»أعلم واهللا والشفعة، اخليار ّحق نحو يف

 : ييل ما يف + اجلواهر صاحب ذكره ما تلخيص ويمكن
، كـام اإلسقاط نحو عىل كان سواء ًعوضا، ّحلقا جعل جواز اختارّنه إ .١

 .التحجري ّحق يف كام ،والتمليك النقل نحو عىل أو والشفعة، اخليار ّحق يف
 يف النقلّأن : عىلـ  ًعوضا احلقوق وقوع عنـ  الغطاء كاشف منع محل .٢

 .املسقطاتمن  ال النواقل من والبيع اإلسقاط، وجه عىل يكون احلقوق
َنقض .٣  إذ ؛عليه هو من عىل الدين ببيع: »النواقل من البيع ّإن« لهقو عىل َ

 تـه،ّذم يف ملا ًمالكا الشخص كون لعدم الدين؛ لصاحب ًمتليكا كونه رّال يتصو
 .ًعوضا ّاحلق جعل حمذور نفس وهو

: ذلك عىل وبناء النواقل، من البيع بكون القائلني من الشيخّ أن إىل ًونظرا
 عليـه ّفيتعـني البيـع، يف ًعوضـاــ  للنقل القابلة الغريـ  احلقوق وقوع من منع

 : ييل فيام إليه ّتعرض ما وهو اجلواهر، صاحب ذكره ما عىل اإلجابة
 

 بيـع بـني بـالتفريق: + اجلـواهر صاحب به نقض ما عىل الشيخ أجاب
 الـدين بيـعّأن : إىل وذهـب ًعوضـا، ّاحلق جعل وبني ،عليه هو من عىل الدين
النواقل  من البيع كون ينايف لكي له، ًإسقاطا بكونه ينحرص عليه ال هو من عىل
 الـدين، عليه من إىل ًومتليكا للدين ًنقال يكون أن يمكن بل املسقطات،من  ال

                                                             
 .، وما أثبتناه هو الصحيح<... البيع بيع الدينّأن>:  يف األصل)١(
 .٢٠٩، ص٢٢ج: جواهر الكالم) ٢(
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 علقتهّ حيل الدائنّ أن باعتبار ّثم يسقط املدين،ّ ذمة إىل الدائن ّملكية من فينتقل
 بيـعّ ال أن بـذلك، ّثـم يـسقط تـه،ّذم إىل فينتقـل املدين، ةّمبذ ويربطها بالدين
 ذهـب ملـا ًنقـضا املـسألة هذه ّتشكل ال: وعليه األساس، من له إسقاط الدين

 مـن البيـع كـون مـن ،الفقهـاء مـن وغريهم + الشيخو الغطاء كاشفإليه 
 .املسقطاتمن  النواقل ال

: ًاسـقاطإ، ال ًمتليكـا عليـه هـو نملـ الدين بيع كون إمكان عىل يشهد ّاومم
 ًإسـقاطا كونه بني )١(اإلبراء يف دّ، حيث تردالقواعد يف + الثاين الشهيد ُكالم

 لـو ملـا بيانـه معـرض يف الـشهيد ذكر فقد ،له ًمتليكا أو املدين،ّ ذمة عن للدين
 فقـال ،»األصـلني دليل بحسب فيه احلكم فيختلف أصلني، بني  اليشء دّترد«

 عّويتفـر متليـك؟ أو إسـقاط هـو هل اإلبراء،: أصلني بني دّاملرتد ومن«: +
 املـربئ ّوتويل ّبرده، ّارتد القبول اعتربنا فإن وعدمه، القبول إىل احتياجه: عليه
 جـواز عـىل يبنى التمليك وعىل اإلسقاط، عىل جائز بوكالته املربئ عن العقد
 .)٢(»الطرفني ّتويل

 ّامللكيـةب عليـه هـو مـن إىل الـدين متليـك كـون عن كاشف دّالرتد وهذا
 معنـى إذ ال ؛اإلسـقاط وبـني بينـه الشهيد دّرد ملا ّوإال ًعقال، ًممكنا ّعتباريةاال

 ،الـدين نقـل إمكان عىل شاهد فهذا:  وعليهواملمتنع، ًعقال املمكن بني دّللرتد
 مـا التمليـك دون باإلسـقاط الدين بيع + اجلواهر صاحب حلرص وجهفال 
 .فيه حمتملني الوجهان دام

 ـ عليه هو من عىل الدين ببيعـ  اجلواهر صاحب استشهاد ّيصحفال : وعليه
                                                             

ّ يقوم به من ثبت له حق أو دين عىل شخص آخر بإبراء إيقاع:  هو،املراد من اإلبراء) ١(
 واحلقوق القابلة ،ّالديون املالية: ق هبا، وأبرز مصاديقهّ وإسقاطه ملا تعل،تهّذم

 .لإلسقاط، كأن يكون لزيد دين عىل عمرو، فيبادر زيد إىل إسقاط دينه
 .٢٩٢، ص١ج: القواعد والفوائد) ٢(



 ٤٤٧ ........................................................................ّاحلق
 يمكـن الـدين لكون البيع؛ يف ًعوضا احلقوق من القسم هذا جعل إمكان عىل
ّفـإن : ذلـك عىل ًبناءو اإلسقاط،ّ إال يقبل ال الذي ّاحلق بخالف ،التمليك فيه

 ٌومتليـك ٌنقـل البيع إذ ؛حاله عىل ٍباق احلقوق من القسم هذا نقل يف اإلشكال
 .النقل يقبل ال الذي ّاحلق لنقل حّمصح فال للغري،

  ّالفارق ا وهري ب  بيع ا ين ونقل ا ق
 فـارق إبـداء إىل يستند أنّ البد + الشيخ من اجلواب هذاّفإن : وبالطبع

  .ّاحلق نقل وبني ،عليه هو من إىل الدين نقل بني ّجوهري
 نقـل بخـالف ًممكنـا، عليه هو من إىل الدين نقل جعل الذي ّالرس هو فام
 عليه، هو من إىل ّاحلق نقل من يمنع الذي املانع هو وما عليه؟ هو من إىل ّاحلق
 الدين؟ نقل دون

 امللك، يف عنها تلفخي ّاحلق يف النسبة نوعّن إ: ييل بام ذلك عىل + أجاب
 ومن ،ّاحلق صاحبو ،ّاحلق ّتعلقم: هي أطراف، بثالثة ّتتقوم ّاحلق يف النسبةف

 النـسبة وهذه .احلق عليه ومن ،ّاحلق له من: مها النسبة هذه وطرفا .ّاحلق عليه
 ،عليـه ًطاّومسل ًسلطانا بذاهتا تستبطن فهي ّوالتسلط، االستعالء من نوع فيها
 ةّوالعلـ بـن،الوا كاألب بالتضايف، املتقابلني من النسبة هذه طريف ّإن: ُقلأو 

 مـن واحـدّ حمل يف جتامعهاما يمتنع املتقابلنيّفإن : عروفم هو وكام واملعلول،
 ًةّعلـ ةّالعلـ وال لـه، ًبنـااو البنه ًأبا األب يكون أن يعقل فكام ال واحدة، جهة

 وهـو السلطان، هو: الشخص يكون أن يمكن ذلك الك ،له ًومعلولة ملعلوهلا
 .عليه ّاملسلط

 سـلطنة« ّاحلـق ونبكـ + الـشيخ عنـه ّعـرب وقـد ،ّاحلق إىل بالنسبة هذا
ّ؛ إذ أنـه هأموالـ عـىل املحجور سلطنة يف، كام ةّشأني ليستّأهنا :  بمعنى،»ةّفعلي

 ّاحلـق يف الـسلطنة بل ،ًفعال فيها ّترصفال عن حمجور ،ًشأنا هأموال عىل ّمسلط
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 .فيها ًاواحد عليه طّواملسل السلطان يكون أن يعقل فال ،نافذة ةّفعلي

 واململـوك، املالك بني ّاعتبارية نسبة: عن عبارة هوف امللك، إىل بالنسبةّأما 
 هـذهّ حتقـق يف عليـه مملـوك أو ،ثالـث طـرف إىل حتتاج وال والدار، زيد وبني

 املالـك غري وهي املنفعة، أو العني هو واململوك الشخص، هو فاملالك النسبة،
 ذيالـ الـدين هو واململوك الدائن، هو املالك: الدين مثال ففي:  وعليهًقطعا،

 ّملكيتـه حبل ّوفك املدين، إىل للدين ّملكيته الدائن نقل ما فإذا ين،ِاملدّ ذمة يف
 بّيسب وال ته،ّذم يف الذي للدين ًمالكا املدين يكون باملدين، وربطه منه للدين
 املـدين بـني ّامللكية نسبة ّفتحقق متغايران، مها بل ،واململوك املالك ادّاحت ذلك
 ،)التعبـري ّصـح إن ؛عليـه مملوك( ثالث طرف إىل تاجحي ال الدين ّتعلقم وبني

 .ّاحلق بخالف
 بحـسب ـ الـسلطنة ّنإ«: الـشيخ أفـاده ما بيان يف األصفهاينّ املحقق قال
 غايـة ،بنفـسها ىّتتعـد وال االسـتعالء، بحرف ّيةّتعدامل املعاين منـ  مفهومها

 عليها السلطنة فله رة،ّاملحج كاألرض األعيان من ٌعني تارة هاّتعلقم ّأن: األمر
 عىل السلطنة اخليار ذيلف ،األشخاص من شخص وأخرى ّومتلكها، بإحيائها

 اشـرتاه مـا كّبتملـ املشرتي عىل سلطنة وللرشيك عقده، ّبحل ّاحلق عليه من
 .الثمن ببذل

 أو ًاّخارجيـ ًعينـا اململوك كان سواء ،بنفسها ىّتتعد اّ فإهنّامللكية بخالف
 كـون لـزم إليـه انتقلـت إذا شـخص عـىل شـخص سـلطنة فمثـل ،ًياّذم ًياّكل

 .حمال وهو ،متقابالن عنوانان فيه فيجتمع عليه، ًطاّومسل ًطاّمسل الشخص
، فال اململوك غري املالكّ فإن نفسه،ّ ذمة يف ملا اإلنسان ملك إذا ما بخالف

 عنـوان إىل ّامللكيـة عنـوانّ حتقـق يف حاجـة وال متقـابلني، عنوانني ادّاحت يلزم
 شـخص يف عليـه واململـوك املالـك عنـوان اجـتامع يلـزمّ حتى عليه ململوكا



 ٤٤٩ ........................................................................ّاحلق
 .)١(»واحد

 تـهّذم يف ملـا الـشخص ملك من ّعقيل مانع أن ال: ذلك من صّفتلخ ،إذن
 الـدين بيـع َّصح ولذا ؛ّالذمة عن سقوطه ذلك أثر ويكون ،ّعتباريةاال ّامللكيةب

 ّامللكيـةال هـذه لكـن ه،تـّذم يف ملـا ًمالكـا الـشخص فيكون عليه، هو من عىل
 عـن الـدين سقوط سوى هلا ثرأ وال ما، ًوآنا واحدة للحظة تكون بل ،ّتستمر
 .عليه هو من إىل ّاحلق نقل من يمنع ٌّعقيل ٌمانع فيوجد ّاحلق يف ّأما ّالذمة،

 املـشرتيّأن : يعنـي«: ـ  الشيخ كالم بيان يفـ  + اينيگالبگال ّالسيد قال
ّ فإنه ًعوضا؛ ّاحلق جعل بخالف عليه، كان ما سقوط أثرهو ،ما ًآنا ًمالكا يصري

 .)٢(»ما ًآناّ حتى فيه امللكّ حتقق يمكنال 
 مـن ًمانعـا + اجلواهر صاحب جعله ما ّيةمتام عدم: ضحّات البيان وهبذا

 يملكـه ملـا ًمالكا اإلنسان كون ةّصح عدم وهو عليه، هو من إىل الدين متليك
 آخـر طرف إىل حتتاج ال امللك يف النسبةّأن : هو هتّمتامي عدم ووجه غريه، عليه
 اململـوك«و املالـك قيام يمتنعّ حتى ،»عليه ًمملوكا« يكون واململوك املالك غري
 أن ويمكـن ،واململـوك املالـك بني ّاعتبارية نسبة هي بل ،واحدّ حمل يف »عليه
 .ّاحلق بخالف ما، ًآنا ّعتباريةاال ّامللكيةب تهّذم يف ملا ًمالكا اإلنسان يكون

 ّذمتـه يف ملـا ًمالكـا يكون أن يعقلّأنه : واحلاصل«: + الشيخ قال وهلذا
 ّاحلـق هـذا ّأن: ّوالـرس ،نفسه عىل ّيتسلط أن يعقل وال السقوط، متليكه ّفيؤثر

 نـسبة اّ فإهنـامللك، بخالف واحد، بشخص طرفيها قيام يعقل  الّيةفعل سلطنة
 املالـك ّاحتاد يستحيلّ حتى عليه يملك من إىل حيتاج وال واململوك، املالك بني

 .»فافهم عليه، واململوك
                                                             

 .٥٤، ص١ج : اليزديّالسيد، حاشية املكاسب) ١(
 .٢٩ص: بلغة الطالب) ٢(



 رسائل فقهية................................................................ ٤٥٠
 مـن البيـان هـذا جعلـوا قـنيّواملعل ّالرشاح غلبأّ أن إىل: اإلشارة وجتدر

 ،البيـع يف ًعوضـا للنقـل قابلةال غري احلقوق وقوع عدم عىل آخر ًدليال الشيخ
 القسم هذا يف ذلك ّ حتققوعدم ،الطرفني من ًمتليكا البيع كون من ذكره ما بعد
 ّخيتص لكونه )١(ّاملدعى منّ أخص بعضهم اعتربه: ذلك عىل ًوبناء احلقوق، من

 اإلشـكال؛ هـذا عليـه يـرد فال غريه إىل نقلهّأما  ،ّاحلق عليه من إىل ّاحلق بنقل
 عـىل ًدلـيال اإلشـكال هذا البعض عتربا فيام ،عليه طّواملسل طّاملسل ادّاحت لعدم
 نفـس وتوضـيح بيـان مقام يف ّأنهو جديد، دليل بيان + فاملصنّ إرادة عدم

 إىل إضافة ،ّاحلق صاحب هو إليه املنقول كان لو فيامـ  عليه يرد ّأنهو اإلشكال،
 .)٢(عليه طّواملسل طّاملسل بني ٌادّاحتّ أنه ـ البيع يف ينقل ا المل ًنقال كونه

؛ إذ سبق ملا ًتتميام وليس بل ،آخر ًدليال ليسّأنه : يرى ةّجلاأل بعضّ أن ّإال
 النواقـل، مـن البيـع كـون إثبـات ّمجـردب تثبت ّاحلق هذا نقل ةّصح عدم ّإن

 إليه ذهب ما عىل للجواب وتعميق وامللك، البيع بني للفرق بيانّأنه : فالظاهر
 .+ اجلواهر صاحب
 عـدم عـىل لالسـتدالل ًتتمـيام لـيس البيان هذا«: + احلكيم ّالسيد قال

 إثبـات ّمجـردب ّيتم ذلكّ ألن ؛ًعوضا نتقالالا يقبل ال لذيا ّاحلق جعل جواز
 مـن إىل ّاحلـق  انتقال جواز عدم إثبات عىل ّتوقفي وال ،النواقل من البيع كون
 عـىل يكـون الـذي ّاحلـق جعـل خـصوص يف لـيس الكـالمّ أن مع عليه، هو

 مـن إىل ّاحلق انتقال امتناع إثبات إىل ليحتاج البيع، يف ماله عن ًعوضا شخص
 انتقـال جـواز يف ّاحلـقو امللـك بـني الفرق إبداء املرادّأن : فالظاهر عليه، هو

 إىل نقلـه ّصحيـّ مما كان نإو ،ّاحلق يف ذلك جواز وعدم ،عليه هو من إىل امللك
                                                             

 .٥٧، ص١ج:  اليزديّالسيد، حاشية املكاسب: راجع) ١(
 .١٥٠، ص٢ج: هداية الطالب: راجع) ٢(



 ٤٥١ ........................................................................ّاحلق
 .)١(» عليه هو من غري

 مـن مزيـد يـأيت وسـوف الثـاين، القـسم يف + الشيخ أفاده ما بيان هذا
 الـشيخ كـالم عـىل نيّحققـوامل األعـالم أورده مـا بعض بيان مع له التوضيح

 .ًالحقا
  ما يقبل ا قل واإلسقاط: القسم ا الث

 بيـان إىلــ  احلقوق من السابقني للقسمني بيانه بعد ـ + الشيخ ّتعرض
 الرهانة ّوحق التحجري ّكحق باملال، مقابلته ّيصح ما: وهو منها، الثالث القسم
 الـصلح، يف باملـال ّاحلـق هـذا يقابل نأ ّصحي؛ إذ )٢(والرشط القصاص ّوحق
 إىل ّاحلـق ذلك ينقل أن له ّصحي فيها، ةّاألولوي ّحق له وثبت ًأرضا ّحجر فمن
 . باملال عليه باملصاحلة غريه

 عـني عـىل الـصلح ّصحيـّ أنه يف إشكال فال«: + اجلواهر صاحب قال
 ولغريه لذلك، ّيةاملقتض للعمومات منفعة؛ أو ٍبعني منفعة وعىل منفعة، أو ٍبعني
 ّوحـق التحجـري ّوحـق اخليـار ّكحـق ،ًنقـال أو ًإسـقاطا ّاحلق عن الصلح من

 بـل ،خـتالطاال صـور مـن ذلك غري أو ،منفعة أو ٍعني أو مثله، ّبحق الشفعة
 إسـقاطه جواز عدم يعلمّحتى  ّحقّ كل عن الصلح ةّصح تقتيضّأهنا : الظاهر

 القـذف ّوحـق الوقـف، إىل سبقالـ ّكحق كثرية، أفراد ولذلك ،ًرشعا نقلهأو 
 .)٣(»ذلك وغري ،البذل يف الطالق يف الرجوع ّوحق والغيبة،

 عـدم: مـن ّتقـدمامل اإلشـكال احلقوق من القسم هذا عىل يردفال : وعليه
 . باملال عليه للمعاوضة ًقابال كونه

                                                             
 .٩ص: هنج الفقاهة) ١(
 .٥٦ص:  اليزديّالسيد، حاشية املكاسب: راجع) ٢(
 . ٢٣٠، ص٢٦ ج: جواهر الكالم) ٣(



 رسائل فقهية................................................................ ٤٥٢
 ونحـوه، التحجـري ّكحق لالنتقال القابلة احلقوق ّوأما«: + الشيخ قال

 وقوعهـا جـواز يف ّأنّ إال الـصلح، يف باملـال وقوبلـت النقـل قبلت وإن فهي
 ظهـور مـع ًوعرفـا، ًلغة املبايعة عويض يف املال أخذ من ً،الإشكا للبيع ًعوضا
 يف أجـرة يكـون أن ّيصح ِوملا ،العوضني لرشوط ّالتعرض عند الفقهاء كلامت

 .»املال يف الثمن حرص يف اإلجارة
 اإلسقاط، نحو عىل البيع يف ًعوضا يقع ًارةت احلقوق من القسم هذا ّإنّثم 
 يف الكـالم عـني فيـه جـرى اإلسقاط نحو عىل كان فإن النقل، بنحو وأخرى
 نحو عىل كان وإن ،املسقطات  منالنواقل ال من البيع كون: من ،الثاين القسم
 .املقام يف + الشيخ يقصده ما فهو النقل
  القسم هذا ةّعوضي ّصحة عدم   ا وجه
 ـ النقل نحو عىل ـ ًعوضا احلقوق من النوع هذا وقوع يف + كلاستش قد

 التعريـف مـن يـستفاد مـا ّأن: ّ تقـدموقـد عليهـا،ّ املالية صدق عدم جهة من
 فهـذا ًمـاال، البيـع يف العوضني منّ كل كون لزوم: هو للبيع والعريف اللغوي
ّ إال أنـه الـصلح، يف عليـه املعاوضـة يمكـن كان وإن ّاحلق من القسم  يـشكلّ
 عـدم نحـرز مل ولـو ًمـاال، كونـه لعـدم البيع؛ يف ًعوضا وقوعه ّبصحة احلكم
 .ةّصحال بعدم القايض األصل إىل نرجع ناّفإن عليه،ّ املالية صدق

 يفّ تقـدم مـا: فهـو البيـع صـدق يف العوضنيّ مالية اعتبار عىلّ يدل ماّأما 
 الفقهــاء كلــامت بعــض إىل إضــافة العــريف، واالســتظهار اللغــوي التعريــف
 العوضني، يفّ املالية اشرتاط إىل ذهبوا الفقهاء غلبأ ّأن: عرفت وقد ّاملتقدمة،
 حتديـد يف الفقهـاء بعض كلامت من باالشرتاط القول يظهر: ذلك إىل وإضافة

 مـن همبعـض اعتربهـااإلجارة، حيـث  يف األجرة رشوط بيان ويف العوضني،
 األجـرة تكـن مل إذا ينعقـد  فـال،انعقاده رشوط ومن ،اإلجارة عقد ماتّمقو
 ً.ماال



 ٤٥٣ ........................................................................ّاحلق
 ينعقـد فال ،ّاملالية: األجرة يف تشرتط«: التذكرة يف +ّ احليل مةّالعال قال
 صـلح مـا ّكلّأن : والضابط وشبههام، اخلنزير وكاخلمر باميل، ليس بام اإلجارة

 عقـدّ ألنـه ؛اإلجـارة عقـد يف ًعوضـا يكـون أن ّصح ،البيع يف ًثمنا يكون أن
  .)١(»البيع بهفأش ،معاوضة
 .ثابت البيع يف العوضنيّ مالية فاشرتاط ،إذن

  ًأ واال ا قوق كون عدم   ا  ل
 موالاأل من احلقوق كون عدم عىل + الشيخ به ّيستدل أن يمكن ماّأما 

 وعدمّ الشك ةّصحال عدم يف ويكفي العريف، الصدق عدم: هو يكون أنّفالبد 
 ةّيـّحلّ أدلـة تـشمله وال ة،ّاملالي مشكوك بيع ّصحة بعدم فيحكم ّاملالية، إحراز
 .ةّاملصداقي الشبهة يف ّبالعام ّالتمسك قبيل من ذلك لكون البيع؛

ّأن : وهو ،+ الشيخ لكالم آخر ًتوجيها + اخلراساينّ املحقق ذكر وقد
 ؛ّاملاليـة عليـه تـصدق أن يمكن فال ّاملالية،و ّامللكية قبال يف يقع ّيةّاحلق مفهوم

 . للمقابلة ٍافمنّألنه 
 ّاملعوضك العوض يفّ املالية باعتبار قيل لو«: املكاسب عىل حاشيته يف قال

 وإن ،ًعوضـا ّاحلـق جعـل ةّصح عدم يف إشكال فال  ـاملصباح من يظهر كام ـ
 ،ّامللكيـةو ّاملاليةك ات،ّاالعتباري من كانت وإن ّيةّاحلقّ فإن ،لالنتقال ًالقاب كان

ّإال أهنا   .)٢(»غريمهاّ
 بـني كـانّبأنـه وإن : ذلـك عـىل + اينهاألصـفّ املحقق تلميذه وأجاب

ّ إال أنه ال تقابل، ّيةّواحلقّ املالية مفهومي  فـيمكن املصداق، يف ادمهاّاحت من مانعّ
 ّحقـقبت مـوالاأل مـن ــ ًمـثال التحجري ّكحق ـ ّاحلق مصاديق بعض يكون أن

                                                             
 ).الطبعة القديمة (٢٩١ص: تذكرة الفقهاء) ١(
 .٤ص: حاشية املكاسب) ٢(



 رسائل فقهية................................................................ ٤٥٤
 . العوض بإزائه ويبذل عالنو إليه يميلّ مما كونه وهو فيه،ّ املالية مالك

 تارة اإلشكال«: احلقوق من القسم هذا يف الشيخ إلشكال تقريره يف قال
 قبال يف ةّيّاحلق كون حيث من وأخرى ،ًعرفا ًماال ّاحلق كون عدم حيث من

 شيخنا عن، كام املقابلة مع ملنافاته ؛ّاحلق عىل املال يصدق فال ّاملالية،و ّامللكية
 تنتزع ّإنامّ املالية ّأن: من ًسابقا ّمر بام ؛الوجهني بكال شكالاإل ويندفع. األستاذ
  ـ بام هو ـّء بإزائه، واحلق ء وبذل يش يش يف ورغبتهم النوع ميل بلحاظ
، ال ًمفهوما فاملقابلة إليه، بنقله االنتفاع مكان إل؛ة البذل بإزائهّصح لكذلك؛
 .)١(»الصدق عن يأبى كي ؛ًوجودا بالتقابل له دخل
 

 من النوع هذا وقوع عن املنع يف الوجه بيان عىل + الشيخ اقترص
 له، ّتعرضي فلم كذلك وقوعه ةّصح يف الوجهّأما  البيع، يف ًعوضا احلقوق

 : أمرين أحد يكون أن يمكن هنّولك
  ّا ا ة اش اط   ا  ل عدم: ّاألول

 يفّ املالية اشرتاط من + الشيخ عاهّاد ما عىل ـ ّاملحشني بعض أورد
 بتعريف االستشهاد من ذكره ماّأما  ذلك، عىل الدليل بعدمـ  البيع عويض
 من أكثر عىلّ ال يدل الذي اللغوي التعريف منّ ألنه عليه؛ يعتمد فال املصباح
 هبا اعتبار فال الفقهاء كلامتّأما و العريف، الصدق دّحيد وال االستعامل، موارد

 ًموردا فيكون ،ًعوضا احلقوق جعل موارد يف العريف البيع صدق فرض مع
 اعتبار عدم يفـ  كلامهتم من يظهر ما يفـ  احلال هو كام ،البيع إمضاء ةّألدل

 إىل ّيؤدي ال ّتام غري أمر إىل ّتفاقاال هذا يف استنادهم احتاملّ فإن ًبيعا، املعاطاة
                                                             

 .٥٧، ص١ج: حاشية املكاسب) ١(



 ٤٥٥ ........................................................................ّاحلق
 .)١(إحرازه عن ًفضال ومه،ولز البيع جوازّ أدلة عن اليد رفع
  ا قوق  ّ ا ا ة صدق: ا ا 

 القابلـة احلقـوقّ فـإن العوضـني، كـال يفّ املاليـة اشـرتاط مناّسـل لـوّثم 
ّ كـام تقـدم ،عليهـا مالكـه النطباق املال؛ مصاديق من تكون باملال للمعاوضة

ا ّ ممـالتحجـري ّحـقّأن : الواضـح فمن ،+ األصفهاينّ املحقق كالم يف ذلك
 .العقالء فيه ويرغب املال بإزائه يبذل

 عـىل البناء كان فإن باألعيان، ّخمتص ًعرفا املالّأن : عالماأل بعض واعترب
 املنفعـة وقـوع مـن نمنـع أن لـزم عنـه، ّالتعـدي وعـدم اللفظ، بظاهر األخذ

 مـاّ كـل عىل وتطبيقه العريف، املعنى عن ّالتعدي عىل بني وإن ًعوضا، والعمل
 جـواز يف واملنفعـة والعمـل ّاحلق بني للتفريق وجه فال ،العقالء هعلي يتنافس
 .)٢(البيع يف ًعوضا جعلها

ّ املاليـة صـدق عدم: + الشيخ مرادّبأن : ذلك عىل جياب أن يمكن ،نعم
 بعـض تكـون أن يمكـن؛ إذ هاءزاإ املال ببذل مهاّتقو لعدم ؛ّاحلق عىل ةّالعرفي

 يف كـام ،العـرف لـدىً مـاال كوهنـا عـدم عم موالاأل بإزائها يبذلّ مما األشياء
ّ إال إليهـا، للوصـول املـال يبذلّ مما ،الناس بني والوجاهة ،ةّاحلكومي املناصب

 العرف، عند بامل ليس ّاحلق يكون أن يبعد فال ،العرف لدىً أمواال ليستّأهنا 
 .)٣(موالاأل بإزائه يبذل كانوإن 

  وا لك ا  م عن وفرقه ّا ق حقيقة
ً حمله أن هناك قسام من احلقائق ذكرنا يف ّ  املعترب، باعتبار وجوده قوام يكونّ

                                                             
 .١١، ص٢ج: رشاد الطالبإ: راجع) ١(
 .١١ص: هنج الفقاهة) ٢(
 .٣٠ص: بلغة الطالب) ٣(



 رسائل فقهية................................................................ ٤٥٦
 تلـك مـن وذكرنـا االعتبـار، ذلـك لـوال الوجـود من ّحظ له يكون أن دون

 ّامللكيـة مفهـوم فيعتربون حياهتم، لتسيري العقالء يعتربها التي ّامللكية: النامذج
 بفـرض املالـك، كمل زّحي يف اليشء وفقها يكون وأسس ضوابط له وجيعلون

 ،الغـري إىل ونقله ،فيه ّترصفال بجواز تقيض امللك، ذلك عىل السلطنة من نوع
 .األخرى النواقل من غريها أو واهلبة بالبيع

 يعتـربه اعتبـاري أمـر هـو بـل ،اخلارج يف لهّ ال حتقق ّامللكية مفهوم فمثل
 األمـور هـذه ومـن عليـه، اآلثار بعض لرتتيب ؛العقالئي أو الرشعي ّاملرشع

: فيقـال األشخاص، لبعض احلقوق بعض ُتعترب فقد ّاحلق، مفهوم: ّعتباريةاال
 للمرهتنو رشيكه، ةّحص يف الشفعة ّحق للرشيكو البيع، يف اخليار ّحق للبائع
 .احلقوق من وغريها املرهونة، العني من دينه استيفاء ّحق

 هـو؛ إذ لـكامل واعتبـار ّاحلـق اعتبـار بني زّيمي العرفّأن : الواضح ومن
 ًمالكـا الـزوج كون وبني دها،ّلسي مملوكة ةّاألم كون بني قِّيفرـ  التفات بأدنى
 ،ّاحلق اسم الثاين وعىل امللك، اسم ّولاأل عىل فيطلق بزوجته، االستمتاع ّحلق

 املالـك مـنّ لكـل بالتـايل ؛ إذ يثبـتثاراآل بعض يف املفهومان هذان دّاحتوإن 
 .والزوجة مةباأل االستمتاع جواز والزوج
 احلكـم مفهـومي بـني ًافرقـ هنـاكّفـإن : أخرى جهة ومن ،جهة من هذا
 الـشارع حكـم بـني ًواضـحا ًبونـا هنـاكّأن ّ؛ إذ ال شك ًأيضا ّاحلقو الرشعي

 ،البيـع يف للمتبـايعني اخليار ّحق ثبوت وبني هبته، عن الواهب رجوع بجواز
 مـن االقتـصاص جـواز وبني احلرب، ساحة يف احلريب الكافر قتل جواز وبني

 ةّمر يرجع أن فله الواهب أسقطه وإن يسقط، اهلبة ال يف الرجوع ّحقف اجلاين،
 أسـقطه مـا إذا يسقط ال  ـالقتال ساحة يفـ  احلريب الكافر قتل وجواز أخرى،

 اخليـار ّحـق بخالف ولغريه، له ًنافذا احلكم هذا يبقى؛ إذ نفسه عن الشخص
 ّحـق سـقطأ فمـن ام،هلـ ّاحلـق صـاحب اطبإسـق يسقطان امّ فإهنوالقصاص،



 ٤٥٧ ........................................................................ّاحلق
 .اجلاين من ّويقتص خرىأ ةّمر يرجع أن له ّصحي ال القصاص

ّ كل عن وفرقه ،ّاحلق حقيقة بيان يف الفقهاء بني البحث طرح فقد: هنا من
 الرسـائل مـن العديـد ذلـك يف فـتّلأو قـسامه،أ وبيـان وامللـك، احلكم من

 عـن الكتاب خيرج املباحث تلك وراء االنسياقّأن : الواضح ومن ،)١(ّالعلمية
، البحـث يف ةّاملحوريـ النقـاط بعـض إىل باإلشارة االكتفاء نحاول لذا ؛غايته

 جـامع تعريـف وبيـان ّاحلق حقيقة بيان يف يكون ّاحلق عن البحث ّإن: فنقول
 هّحـد وبيـان األقسام، تلك جلميع جامع مفهوم وتصوير ،أقسامه جلميع مانع

 يف وأخـرى الثبـوت، مقـام يف تـارة: واحلكم امللك من ّ كلوبني بينه الفاصل
ّأن :  بمعنـى،ّفقهيةال الترشيعات يف غريه عن ّاحلق واستكشاف ،اإلثبات مقام

 ًاّيـأو امللـك، عىلّ يدل منها ًاّيوأ لصاحبه، ّاحلق ثبوت عىلّ يدل منها ترشيع ّأي
 .احلكم عىلّ يدل منها

ّ حمـل وصـار األعـالم، بحـث ّحمـط وقـع مـاّأن : فاعلم ،ذلك ضحّات إذا
 ثبـايتاإل البحثّأما  ،ّاحلقّ ماهية تفسري يف الثبويت البحث هو واإلبرام، النقض
 االسـتقرائي للبحث تكون فيه الفصل كلمةّأن : عىل تساملوا الفقهاءّ أن فيبدو

 املجعولّ أن لتشخيص ؛فيها املوارد اتّوخصوصي لألحكام ةّثباتياإل ّاألدلة يف
 ؟ّاحلق أو احلكم من هو هل فيها

  ا قوق ألقسام ا امع تصو ر   ا ش ة
 احلقـوق أنواعّ لكل اجلامع تصوير حول الثبويت البحث يف املشكلة تكمن

ّأن : ّيتضح فسوف الفقهاء، هاّيعد التي ّاحلق أقسام بني الواضح ختالفالا يف
                                                             

 املطبوعة + ّ، للمحقق األصفهاين<ّرسالة يف حتقيق احلق واحلكم«: ًالحظ مثال )١(
 املكاسب، ؛ راجع حاشية كتاب١٧٥ـ ١١١، ص١ج: ضمن حاشيته عىل املكاسب

 .٥٢ ـ ٢٥، ص١ج: ّاملحقق اإلصفهاين



 رسائل فقهية................................................................ ٤٥٨
 سـواء ،ّاحلق ّتعلقم عىل السلطنة من ًنوعا ّاحلق يفّ أن يعتربون الفقهاء مشهور

 ومـن ،امللـك أنحاء من ًنحوا جعله نَم أو السلطنة، بمعنى جعله نَم ذلك يف
؛ إذ ّاحلـق إسـقاط وهو مراتبها، أدنى ثبوت ًسلطنة كونه مقتىضّأن : الواضح

 السلطان، هذا يسقط أن سلطانه مراتب أدنىّ فإن يشء، عىل ًسلطانا يكون من
 لـدى مةّاملـسل القاعـدة عليـهّ تدل ما ووه ،ّاحلق ّتعلقبم ارتباطه عقدة ّويفك
 .)١(»هّحق إسقاط ّحق ذي ّلكل«: الفقهاء

 اخليـار، ّكحـق احلقـوق، أقـسام غلبأ يف ًثابتا كان نإو اإلسقاط وجواز
ّ إال احلقـوق، مـن وغريها ختصاص،الا ّوحق ة،ّاألولوي ّوحق الشفعة، ّوحق

 الثابـت الواليـة ّقكحـ ،احلقـوق مـن الفقهـاء هّيعد ما بعض يف ثابت غريّأنه 
 حـضانة ّوحـق البـاكر، البنت عىل ّواجلد األب والية ّوحق الرشعي، للحاكم

 القـضاوة ّوحـق ّامليـت، ّلويص الثابت الوصاية ّوحق نة،ّمعي ةّملد لولدها ّاألم
 أو ّاألم أو ّاجلد أو األب أو للحاكم ليس ّ فإنهللرشائط، اجلامع للقايض الثابت
 .غريهم إىل ينقلوه أو همّحق سقطواي أن ،القايض أو الويص

 بـنيّ حقيقي جامع وجود إنكار إىل األعالم ببعض املشكلة هذه تّأد وقد
 ّاحلـق ّفعـد احلقـوق، لشتات جامع إجياد رّتعذ أن بعد املختلفة، احلقوق أنواع

 سـوف، كام ذلك إىل وما خمتلفة، حقائق عىل يطلق الذي اللفظي شرتاكالا من
 .ّيتضح
 

 .الباطل يقابل بام ّاحلق ّاللغويني من مجع فَّعر
 . )٢(»الباطل ّضد: ّاحلق«: العرب لسان يف قال

                                                             
 .٦١، ص٥ج: املكاسب: راجع) ١(
؛ والنهاية يف ٥٤٧، ص١ج: جممع البحرين:  والحظ؛٥٠، ص١٠ج: لسان العرب) ٢(



 ٤٥٩ ........................................................................ّاحلق
 قـال وثبـت، ًاّحق صار: ًوحقوقا ًاّحق ُّقُوحي ُّقِحي األمر َّوحق«: ًأيضا وقال
 ويف. أنـا تـهّحققو القـول عليـه ّوحـق ،ًوجوبـا جيب وجب معناه: األزهري
َقال{: التنزيل َ ينا َ ِ ُعليهم َ حق   ِ

ْ َ ُالقول َ ْ َ  .)١(»...ثبت: أي ،}ْ
 بمعناه الثبوت:  بمعنىيكون اللغوي باملعنى ّاحلق ّإن: القول يمكن ،إذن

 ،ّاحلـق االعتقـاد: فيقال الثابت،:  بمعنىفيكون الوصفي معناهّأما  املصدري،
 .األمر نفسيف و ًواقعا الثابت: بمعنى

 يف: اخلارجي املوجود فثبوت له، املناسب اءالوع يف يكون الثبوت ّإنّثم 
 فيكون أمري، النفس املوجودّأما  الذهن، يف: الذهني واملوجود اخلارج،

   ةّاجلعلي ّعتباريةاال للوجودات يقال أن يمكن هنا ومن األمر، نفس يف ثبوته
 تةثاب اّألهن ؛»ّحق« اّبأهنـ  ةّوالزوجي ّامللكيةك اخلارج، يف هلاّحتقق التي ال ـ 

 .االعتبار ءوعا وهو ،ّاخلاص هائوعا يف ةّحققومت
 الباطـل، قبال يف ،ّحققوالت الثبوت: هو ّللحق اللغوي املعنى فيكون إذن

 اسـتعامله ورد وقـد ،)٢(ّاخلـاص ئـهوعا يف ّحققمت وجودّ كل عىل يصدق وهو
  .الكريم نآالقر يف املعنى هبذا ًكثريا

ُالقول َ حق{: تعاىل قال ْ َ أل ِ مـ  ْ
َ َْ  ـألنَ َجهـنم َ  َ َمـن َ ِا نـة ِ  ِ

ْ
ِوا ـاس  َأ عـ  َ  ِ َ ْ َ{ 

َو ن{: وقـال ،)١٣: السجدة( َ ًحقـا َ ّ َعلينـا َ َْ ُنـ  َ ْ َؤمن ُمـا  َ ِ ِ  ،)٤٧: الـروم (}ْ
ْلقد{: وقال َ ُالقول ّحق َ ْ َ ْأ  هم ََ  ْ ِ ِ

َ ْ َ
ْ هم  ُ َيؤمنون ال َ ُ ُِ  .)٧: يس( }ْ

 
 مـن نـوع: هـو الفقهـي، صـطالحياال بمعنـاه ّاحلـقّأن : واضحومن ال

                                                                                                                                               
 .٤١٣، ص١ج: غريب احلديث

 .٤٩نفسه، صاملصدر ) ١(
 ومصباح ؛٢٣، ص٢ج:  وحمارضات يف الفقه اجلعفري؛٦ص: هنج الفقاهة: راجع) ٢(

 .٥٤، ص٢ج: لفقاهةا



 رسائل فقهية................................................................ ٤٦٠
 آثارهـا هلـا والتـي ة،ّاخلاصـ بحـدودها الشارع أثبتها التي ّعتباريةاال املفاهيم
ّأمـا  واحلكـم، امللـكك ،ّعتباريـةاال املفـاهيم من غريها عن وختتلف ،ةّاخلاص
 ألعـالم،ا بـني البحـث حوهلـا وقـع فقد تهّوماهي االعتباري األمر هذا حقيقة

 : باختصار نذكرها راءآ ّعدة إىل فيه واختلفوا
  ا سلطنة من ٌنوع ّا ق: ّاألول ا رأي

 كام ،)١(السلطنة من نوع ّاحلقّأن : الفقهاء بعض كلامت من يفهم أن يمكن
 مـن كالمها وامللك ّاحلقّ أن عتربا، حيث + اإليرواينّ املحقق من ذلك يظهر

ّ إال أن ،السلطنة  فإذا وضيقها، السلطنة دائرة سعة هو امللك عن ّقاحل قّيفر ماّ
 بـبعض كـان إذاّأمـا  ،ًملكـا كـان اتهّحيثي بجميع اليشء: السلطنة ّتعلقم كان
 املالـك سـلطنة يف داخلـة األمـةّ فإن والزوجة، األمة يف كام ،ٌّحق فهو اتهّحيثي

 خالفب له، ًملكا فتكون واالستخدام، واالستمتاع البيع من ،اهتاّحيثي بجميع
 ّحلـق ًاّتعلقم كونيف االستمتاع، عىل السلطنةّ إال يملك ال الزوجّ فإن الزوجة،

 .فقط االستمتاع
 بعموم وامللك ّاحلق بني الفرق ّنأ: ّثم الظاهر«: + يروايناإلّ املحقق قال

ء حتت الـسلطان اليش بدخول يكون فامللك وخصوصه، لطانوالس االستيالء
ّنه وكافة حيثياتهؤوبتامم ش  جهاته ببعض لطانالس حتت بدخوله يكون ّاحلقو ،ّ
 آخــر إىل ويــنكح وهيــب يبيــع بــأن أمتــه عــىل ّمــسلط خصفالــش اتــه،ّوحيثي

 يف زوجته عىل ّمسلط ًوأيضا ملكه، األمة ّإن: حينئذ فيقال ائغة،الس اتّترصفال
 العـني يف احلـال وكـذا ّحقـه، ّتعلـقم وجـةالز ّإن: فيقال املباضعة، خصوص

                                                             
وقع البحث بني الفقهاء يف العالقة بني امللك والسلطنة، وهل السلطنة هي نفس  )١(

للتفصيل .  وغري ذلك من البحوث التي ال يسع املجال لذكرها؟امللك أم من آثاره
، ١ج:  وفقه العقود؛٢١ـ١٧، ص١ج:  لألصفهاينحاشية املكاسب: الحظ

 .١١٢ـ ١١١ص



 ٤٦١ ........................................................................ّاحلق
 .)١(»وامللك ّاحلق موارد من ذلك غري إىل املستأجرة، لعنيوا اململوكة

  ا لك من  رتبة ّا ق: ا ا  ا رأي
 يف اختلفـوا مّهنـأّ إال ،امللـك نفـس هو ّاحلقّأن : إىل األعالم بعض ذهب

 ّأن + اليـزدي ّالسيد من ظهريف منها، ًانوع أو ّامللكية من ضعيفة مرتبة كونه
 ّتعلـقم ء يش عـىل لطنةسال من نوع ّاحلق ّفإن«: قالامللك، حيث  من نوع احلق
 غريهـا أو ،ّامليـت تركة يف الغرماء ّحقو الرهانة، ّوحق التحجري، ّكحق ،بعني
 ،احلـضانة ّحقو القصاص، ّكحق ٍشخص عىل أو ،بالعقد ّتعلقامل اخليار ّكحق
 صـاحبهو ،منه نوع بل ،امللك من ضعيفة مرتبة فهي ،ذلك نحوو القسم وحق
 .)٢(»إليه أمره يكون ء يشل مالك

 واعتـربه ،امللك من ضعيفة مرتبة ّاحلق كون: + النائيني ّحققامل واختار
  .الناضجة غري ّامللكية: + وبتعبريه ناقصة ّملكية

 ومرتبة ضـعيفة مـن  ،اليشء عىل السلطنة هو ّاحلقف«: تقريريه أحد يف قال
 عنـهّ يعـرب األسـاطني ضبعـ كـان وقد ،ومن عليهّاحلق  قائمة بمن له ،ّامللكية

 . )٤(»)٣( )نارسيده تملكي(بـ
ّ إليـه املحقـق ذهـب مـا عىل ًبناء ـ ّاحلقو امللك بني الفرق فيكون: وعليه

 القـول هـذا أصـحاب ّفكأن ،ّامللكية مراتب بني ختالفالا هو ـ + النائيني
 ةّالــشد يف املختلفــة املراتــب ذات كةّاملــشك املفــاهيم مــن ّامللكيــةّ أن اعتــربوا

 .امللك هي منها ّيةّالقو واملرتبة ،ّاحلق هي منها الضعيفة املرتبة ّنأو والضعف،
                                                             

 .٧٣، ص١ج: حاشية املكاسب) ١(
 .٥٥، ص١ج: حاشية املكاسب )٢(
 .ة غري الناضجةّامللكي: تعبري فاريس، ويعني) ٣(
 .٩٢، ص١ج: املكاسب والبيع) ٤(



 رسائل فقهية................................................................ ٤٦٢
 ّاحلـق ّفـرس، حيث + احلكيم ّالسيد: بامللك ّاحلق تفسري إىل ذهب ّنومم
ّ أن + اعتـرب فقـد اململـوك، يف االختالف بينهام الفارق جعلّنه أّ إال بامللك،
ّ كـل يف واحد سنخ هي ـ لشخص ًبعاتا اليشء كون تعني التيـ  ّامللكية إضافة

 ّتعلـق مـوارد عتبـاراب ًمـوردا اختلفا وإن ،ًمفهوما ادمهاّالحت وامللك؛ ّاحلق من
 ،ىومعنـ ًاضَعر أو والفرس، كالدار ،ًعينا يكون أنّ إما ّامللكية ّتعلقفم ،ّامللكية
 ةّيّذم أو كالدار، ةّخارجي تكون أنّ إما والعني األعيان، ومنافع اإلنسان كعمل
 ثنـني،الا غري تكون أو النسيئة، يفّ الكيل والثمن السلف، بيع يفّ الذمي ّكالكيل
 .ةّالزكوي بالعني ّتعلقامل الزكاة ّوحق اجلاين، بالعبد ّتعلقامل اجلناية ّكحق

 كعمـل ،ًيـاّذم يكون نأّ إما فهو ،ىمعن أو ًاضَعر ّامللكية ّتعلقم كان إنّأما 
 بعـني ًقـائام يكـون نأ اّوإمـ األجـري،ّ ذمة يف لمؤجرل مملوكّ فإنه األجري، ّاحلر

 األعيـان كمنـافع ة،ّذمـ إىل ضـافةاإل عـىل ملكيته عتبارا ّتوقف دون ةّخارجي
 ّتعلـقّ فـإن اململوك، العبد وكعمل بتبعها، مملوكة اّ فإهنالدار كمنافع اململوكة،

 ّيـةملك تهـايملك يف ويكفـي للمنفعة، العني ةّبقابلي منوط هبا ّعتباريةاال ّامللكية
 .العني

 اعتبـار عـىل ًاّتوقفـم  ـواملعنـى ضَالعـر يفـ  ّامللكية اعتبار يكون أن اّوإم
 ّاحلقّ فإن والشفعة، اخليار ّكحق لالعتبار، حّمصح ووجود ،مالك إىل إضافته

 لكـي ؛الـرشيكني أو أحد املتبايعني أحد إىل إضافته اعتبار عىل ّملكيته ّتوقفي
 ّامللكيـة ّتعلـق ّتوقـفي ًوأيـضا اململـوك، العبـد منـافع بخـالف ،ًملكا يكون

 عيـب أو رشط أو غـبن كوجـود العتبارها، حّمصح وجود عىل به ّعتباريةاال
 رشيكـه ةّحلـص الـرشيك اسـتحقاق حّتصح الدار يف الرشكةّ كام أن ،ونحوها

 .عةااملب
 وبمرتبـة سـواء ّحـد عـىل األقـسام هذهّ كل يف ّامللكية إضافةّفإن : وعليه

 ّحلـق أو ي،ّالـذم ّللكـيل أو للـدار، مالـك زيـد: قولنـا بـني فرق فال ،واحدة



 ٤٦٣ ........................................................................ّاحلق
ّ إال أنـه اخليـار، ّحلق أو املرهونة، العني من الدين الستيفاء أو ،االقتصاص  يفّ

ّ يـسمى  ـاخليار ّوحق اجلناية ّحق مثلـ  واملعنى العني أقسام من الثالث القسم
ًحقا، فيها امللك  .ًاّاصطالحي ًملكا فيها يكون التي ىاألخر املوارد بخالف ّ

 يعتـرب ملّأنـه : هـو + النائينيّ إليه املحقق ذهب ّعام الوجه هذا ّيميز وما
 مواردهـا عـىل تنطبـق واحدة مرتبة ذات هي بل ،كةّاملشك املفاهيم من ّامللكية
ّ إال أن واحد، ًبمعنى  تلك موارد يف هو نيّاالصطالحي وامللك ّاحلق بني الفرقّ
 .فقط ّيةامللك

 يف  ـاإلضـافة هـذه أفـراد بـني تفاوت وال«:  ـ الفقاهة هنج يفـ  + قال
 ومرتبـة واحـد نحـو عـىل اجلميـع يف هـي بل ،ًوضعفا ًةّقوـ  املذكورة املوارد

 ،ّامللكية باسم واآلخر ،ّيةّاحلق سماب ًاصطالحا ّخيتص بعضها كان نإو واحدة،
 .)١(»غري، ال املوارد بحسب ّ إالةّواحلقي ّامللكية بني االختالف فليس
  ا سلطنة آثاره من ّخاص اعتبار ّا ق: ا الث ا رأي

 لـيسّ كام أنه ،السلطنة هو ليس ّاحلقّأن : إىل + اخلراساينّ املحقق ذهب
 وهلـذا للملـك، ٍومـواز ،احلقيقـةو الكنـه جمهـول آخـر اعتبـار هو بل ،امللك

  .السلطنة مجلتها من خمصوصة ثارآ االعتبار
 كانـت وإنـام سـلطنة، لـيس بنفـسه ّاحلـقّ أن خيفـى ال«: حاشـيته يف قال
 اعتبـار ـ إليـه أرشنـا كـام ـ هو امّوإن امللك، آثار منّ كام أهنا ،آثاره من السلطنة

 أو اخليـار، ّحـق يف كـام الفـسخ عـىل الـسلطنة منها خمصوصة، آثار له ّخاص
 إىل التحجـري، ّقحـ يف كام ٍعوض بال أو فعة،الش ّحق يف كام بالعوض ّالتملك

 . )٢(»ذلك غري
                                                             

 .٧ص: هنج الفقاهة) ١(
 .٣ص: حاشية املكاسب) ٢(



 رسائل فقهية................................................................ ٤٦٤
 فـرق هـوــ  الـرأي هذا عىل ًبناءـ  وامللك ّاحلق بني الفرق فيكون: وعليه

 الوجـه هـذا من الظاهرّ، كام أن ًذاتا متغايرين نيّوضعي اعتبارين بني ّجوهري
 عـىل وينطبـق ًسـنخا، واحـد هـو »ّاحلـق«بــّ يسمى الذي ّاخلاص االعتبارّأن 

 .وموارده مصاديقه من ًمجيعا كوهنا حد؛وا بشكل احلقوق أصناف
 للملـك ّاحلـق مغـايرة عـىل ّواسـتدل اخلميني، ّالسيد الرأي هذا واختار
 يف كام والسلطنة، امللك فيهاّيتحقق التي ال  املوارد بعض يف بصدقه: والسلطنة

 .وغريها ّالشط، ماء من االنشعاب ّوحق املسجد، إىل السبق ّحق
 السلطنة،و امللك تباراع غري ّخاص اعتبار ّحلقا ّأن: والتحقيق«: + قال
 امللـك صـدق عـدم مـع املـوارد، بعـض يف ّاحلـق صـدق: ذلك عىل والدليل

 .)١( »... عليه والسلطنة
  ّلفظي ٌ ش ك ّا ق: ا رابع ا رأي

 صـنافأ بـني جـامع تـصوير مكـانإ عدم + األصفهاين ّحققامل اختار
 ثبـتأ أن بعـد مـصاديقه، عـىلّلكـيل  اانطباق عليها لينطبق املختلفة، احلقوق
؛ إذ امللـك من مرتبة ّاحلق بجعل يقبل مل كام ،)٢(وامللك واحلكم ّاحلق بني الفرق
 أن يمكـن ال ــ حقيقتـه بيان يف ذكرت التي الوجوه ةّكاف عىل ـ امللكّ أن اعترب
 . املراتب وذات كةّاملشك املفاهيم من يكون
 ويف االعتبـارات، من ّعدة بني لفظي ٌمشرتك ّاحلقّبأن : القول إىل وانتهى 
 هااشـئمن بـاختالف احلقوق آثار ختتلف ولذا ،ّاخلاص أثره له يكون اعتبارّكل 

 ففـي بينهـا، جـامع وال ،خمتلفـة يهف االعتبارات تلك حقيقةّأما  ،ااهتواعتبار
 الواليـة ّحـق يف كـام ،للـسلطنة ٌاعتبـار ّاحلـق يف يكـون املـوارد ال من العديد

                                                             
 .٤٨ص: البيع )١(
 .١٧، ص١ج: حاشية املكاسب: راجع) ٢(



 ٤٦٥ ........................................................................ّاحلق
 نفـس هـو فيهـا واملعتـرب املجعـولّ فإن الرشعي، للحاكم والتولية والوصاية
 »الـسلطنة«بــ عنـهّ يعرب آخر العتبار حاجة وال والتولية، والوصاية، الوالية،
 الواليـة هـو ّاحلـق معنـىّأن :  بمعنـىة،ّبيانيـ إضافة إليها ّاحلق إضافة فتكون

 .االعتبارات من وغريها الوصاية،و
 الـسلطنة مـن نـوع ثبـوت عـىل الـدليل ّفيـدل ،ّقاحل واردم بعض يفّأما 
 نفـس فيه جيعل بعضها ،ًذاتا خمتلفة ّاحلق واردم فتكون:  وعليه،ّاحلق لصاحب

 جـامع وال الـسلطنة، فيهـا ثبـتت وبعـضها السلطنة، من نوع إثبات بال ّاحلق
 .ّاحلق لفظ يف االشرتاك غري احلقوق أصناف بنيّحقيقي 
 وافـق مـن أجـد مل وإن ــ يقال أن ويمكن«: + األصفهاينّ املحقق قال

 آثـار لـه ،خمـصوص اعتبـارــ  موردّ كل يف ًمصداقاـ  ّاحلق ّنإ: ـ ًرصحيا عليه
 أحكام ومن ،ّواجلد واألب احلاكم والية اعتبارّ إال ليس الوالية ّفحق ة،ّخاص
 حاجـة وال ،ًووضعا ًتكليفا عليه ّاملوىل مال يف ّترصفه جواز االعتبار هذا نفس
 ّحـقو ،التوليـة ّحـق وكـذلك ة،ّبياني الوالية إىل ّاحلق إضافةف آخر، اعتبار إىل

 ،ًرشعـا وثيقة العني كون اعتبارّ إال ليسّ فإنه الرهانة، ّحق كذلك بل ،النظارة
: أي ،التحجـري ّحـقو الوفـاء، عـن االمتناع عند ببيعه االستيفاء جواز وأثره
 آخـر، اعتبـار لـزوم دون مـن رضباأل أوىل كونه اعتبارّ إال ليس عنه بّاملسب

 مـن بـاألرض أوىل كونـه اعتبار نفسّ إال ليس رضاأل يف االختصاص ّحقو
 اعتبـار نفـسّ إال لـيس اخلمـر يف االختـصاص ّحـقو آخر، اعتبار لزوم دون

 ةّاألولوي وأثر له، سلطنة أو ملك اعتبار دون من اآلخر، قبال يف به اختصاصه
 .له ريالغ مزامحة جواز عدم واالختصاص

 ّكحـق فيـه الـسلطنة اعتبـار مـن الـدليل عليـه سـاعد بـام بـأس، ال نعم
ْ قـد{ قائـل مـن ّعز قال، حيث القصاص َ ْجعلنـا َ َ ِ ِوِ ـه َ ًسـلطانا َ  ْ : االرساء (}ُ

 ّحـق يف، كـام للمقـام مناسـب اعتبـاري معنـى هنـاك يكـن مل لو وكذا ،)٣٣



 رسائل فقهية................................................................ ٤٦٦
 عليه ّبتملكه تهّحص إىل يكالرش ةّحص ّضم عىل السلطنةّ إال ليسّ فإنه الشفعة،

: ، أيًء مـشفوعا الـيش كون ـ كاللقمة ـ والشفعة ،ّالضم هو الشفعّ فإن ،ًقهرا
 كـان معنـاه اعتبـارّإال  إىل ملكه، وال معنى العتبار نفس الـشفعة، وًمضموما

 ّمجـردب، ال باألخـذ بالـشفعةّ إال يملـكّ أنـه ال ة الـرشيك، مـعّ حـصّملكية
 .ٍّصريورته ذا حق

 األمـرين أحـد تـرجيح وهو ـ االختيار عىل السلطنة هو اخليار ّحق وكذا
 ،ًحاّمرج كونه اعتبار ةّقو يفّ فإنه ،ًخمتارا كونه اعتبار ال ـ واإلمضاء الفسخ من
 ،نعـم .ّاحلـق جعـل ّمجـردب إمضاء وال فسخّ أنه ال مع ،ًممضيا أو ًفاسخا: أي

 ،ًمعـا وفـسخه هؤإمضا فذن ّوإال ،ًمعا واإلمضاء الفسخ ملك اخليار ّحق ليس
 أحـد وال امللك، حال حاهلاّ فإن السلطنة وكذا أحدمها،ّ إال منه ينفذّ أنه ال مع

 بـه مّيتقـوّ حتى له ثبوت ال دّاملرد أحدمهاّ فإن واإلمضاء، الفسخ من األمرين
 عـىل األمـرين أحـد برتجـيح ّتعلـقي الـسلطنة أو امللـك بل ،والسلطنة امللك

 ألحـد ترجيحـه وهـو ، واحـد أمـر الـسلطنة أو امللك تبارالع ّفاملقوم اآلخر،
 .)١(»األمرين
 بمعنى يكون موارده بعض يف ّاحلقّأن : عىل يوافق + فاألصفهاين ،إذن
 وإن مـوارده، بعـض يف امللـك بمعنـى ّاحلق كون من يمنعّ كام أنه ال السلطنة،
 ّحــق يف كــام فيهــا، امللــك رّتــصو يمكــن ال أخــرى مــوارد يف عنــه اختلــف

 . ّاخلل عن املنقلب باخلمر االختصاص
 ّلكن منه، مانع ال  ـامللكبمعنى ـ  ًمصداقا أو ًمفهوما ّاحلق جعل ّنإ«: قال

 كحـق االختـصاص ،ًء مل يكن له اعتبار امللك رشعـا يش إىل يضافّ ربام ّاحلق
التـي ال رة ّة يف األرض املحجـّ األولويـّكحق أو ،ًقبالّ خالً  باخلمر التي كانت

ّأن احلق :  فيعلم منه،هو املشهور، كام باإلحياءّ إال كمتل  ّماإ امللك، بمعنى ليسّ
                                                             

 .احلكمّ رسالة يف حتقيق احلق و،٤٤، ص١ج: حاشية املكاسب) ١(



 ٤٦٧ ........................................................................ّاحلق
ًكلية  .)١(» املوارد هذه خصوص يف أو ّ

 ّاحلـقو امللـك معنى ادّاحت يرى + األصفهاينّ املحقق ّإن: القول ويمكن
 داخلـة غري فهي األخرى املوارد يفّأما  امللك، فيها رّيتصو التي ّاحلق موارد يف
 لعـدم ؛ّقيقيـةاحل، ال ةّاللفظيـ املـصطلح ّاحلـق موارد من كانت نإو امللك، يف

 .احلقوق لشتاتّ حقيقي جامع وجود
  اآلثار   والفرق ا  م نفس هو ّا ق: ا ا س ا رأي

 الفـرق ّنأو ،ًحقيقـة احلكم سنخ من ّاحلق كون + اخلوئي ّالسيد اختار
ّ إال أن الرشع، من جمعوالن اعتباران كمواحل ّاحلق من  كالّ فإن اآلثار، يف بينهام ّ
 فـال ،لـه فّاملكلـ بإسـقاط يسقط واحلكم ال له، فّاملكل بإسقاط يسقط ّاحلق
 جـواز وبـني األحكـام، مـن هو الذي اهلبة يف الرجوع جواز بنيّ حقيقي فرق
 فّللمكلـ يمكـن ّاألول ال احلكـمّأن : األمـر غايـة البيـع، يف اخليـار يف ذلك

 آثـاره مـن ،ّرشعـي حكـم هوف ،باإلسقاط يسقط إذ ؛الثاين بخالف إسقاطه،
 .باإلسقاط السقوط
 بمعنـاه هنـا خـذأ ّاحلقّأن : فهو احلكم، دون »ّاحلق«بـ عنه التعبري ّرسّأما 
 وبمعنـاه الثبـوت، يعنـي املـصدري بمعنـاه ّاحلقفـ ،»الثبوت« وهو اللغوي،
 مـن التـي اماألحكـ من الصنف ذلك عىل فأطلق الثابت، عن عبارة الوصفي

 .باإلسقاط السقوط آثارها
 مـنهام، ٍّ كـلّتعلقم يف فهو ـ الرأي هذا عىل ـ وامللك ّاحلق بني الفرقّأما و

 مـن واالقتـصاص العقـد، كفـسخ األفعـال، من ًفعال يكون ّاحلق ّتعلقمّفإن 
ّ أعـم فهـو امللـك ّتعلقمّأما  الشفعة، يف بعوض الرشيك ةّحص ّومتلك اجلاين،

 األجـري عمـل وعـىل الـدار، ملـك عىل فيصدق والفعل، ةّارجياخل العني من
                                                             

 .٤٢، صنفسهاملصدر ) ١(



 رسائل فقهية................................................................ ٤٦٨
 .للمؤجر اململوك
 ،احلكـم يغـاير، ال ّاحلق إن: يقال أن فالصحيح«: + اخلوئي ّالسيد قال

 ملـا يـشهد اّوممـ... إسـقاطه فلـه ،ّاحلق له من بيد اختياره ّرشعي حكم هوبل 
 غري احلكمي اجلواز بني ًقافر نرى ّأنا ال ـ بعينه احلكم هو ّاحلقّ أن من ـ ذكرناه
 قتـل جواز يف ّاحلقي اجلواز وبني ًتكليفا، الكافر قتل جواز يف لإلسقاط القابل
 رجوع وجواز ًوضعا، الواهب رجوع جواز يف فرق وهكذا ال ًقصاصا، اجلاين

 بني فرق ذلك الوك ّحقي، والثاين ،حكمي ّولاألّ أن مع البيع، يف اخليار له من
 احلكـم سـوى آخـر أمر ّاحلق ثبوت موارد يف فليس حلكمي،وا ّاحلقي اللزوم

 مـن غـريه دون لإلسـقاط قابـلّأنـه : األمـر غايـة ف،ّبـاملكل القائم الرشعي
 .ّرشعيةال األحكام
 باألفعـال،ّ إال ّتعلـقي ّواحلـق ال ،باألعيان ّتعلقت قد ّامللكية ّإن: قلنا وهلذا

 يفـي؛لكالت احلكـم مـن نتزعةم وليست عقالئي، أو ّرشعي اعتبار ّلكيةاملّفإن 
 لـه ولـيس مالـكّ فإنـه ّكالصبي كليفي،الت احلكمّ حتقق عدم موارد يف لثبوهتا
 .)١(»وبالعكس ،احلكم عني ّاحلقف تكليفي، حكم

 املسألة، هذه يف واألقوال ،ّاحلق حقيقة بيان يف اليسري املقدار هبذا ونكتفي
 األعـالم كتـب يف ّانـهظم عـىل بالوقوف ٌفرهن الواسع البحث هبذا ّأما اإلملام
 . وتعليقاهتم

                                                             
ـ ٤٥، ص١ج: صولألمصباح ا:  وانظر،٢٢، ص٢ج: حمارضات يف الفقه اجلعفري )١(

٤٧ . 



 ٤٦٩ ........................................................................ّاحلق
 

 
 ّعـدةب الـسابق + الـشيخ كـالم عىل قنيّواملعل نيّاملحش من عدد أشكل
 : وهي ها،ّأمه إىل ّتعرضن إشكاالت،

  واحدّ  ل   ّا ق طر  اجتماع إ  ن: ّاألول اإلش ل
 ة،ّفعليـ سـلطنة ّاحلقّأن : وامللك ّاحلق بني الفرق بيان يف + الشيخ ذكر

 أقـسام يف املندرجـة ةّوالبنـو ةّكـاألبو املتـضايفة املفـاهيم من السلطنةّ أن بامو
 السلطنة قيام يعقلفال :  وعليهواحد،ّ حمل يف املتقابلني ادّاحت يعقل وال التقابل،

 .واحد بطرف ّاحلق يف
 : هي وجوه، ّعدةب + األصفهاينّ املحقق عليه أشكل وقد
ًأوال  هـو ليس ،فيه املتقابلني ادّاحت ويمتنع التقابل، أقسام من يكون ما ّإن: ّ

 ٌتغـاير طرفيـه بـني يكـون مـا وهو منها، ّخاص قسم بل ،التضايف أقسامّكل 
 املتقـابلني، ادّاحتـ فيه يمتنعّ فإنه ر،ّوالتأخ ّتقدموال واملعلول، ةّكالعل ،ّوجودي

 فهـذا واحـد،ّ حمـل يف قيـامهام مـن مانع فال ،ّوجودي تغاير بينهام ليس ماّأما 
ّ إال أنه املتضايفني، من كان وإن القسم  مثـل يف كـام ،التقابـل أنحـاء مـن ليسّ
 كـام ،واحدّ حمل يف حداّيت أن يمكن؛ إذ ةّواملحبوبي ةّيّواملحب ة،ّواملعلومي ّيةالعامل

 ّواملحـب لـوم،واملع العـامل حـدّفيت هلـا، ًاّوحمبـ بنفـسه، ًعاملـا اإلنسان كون يف
 .واملحبوب

؛ + األصـفهاين  حسب رأيالثاين القسم من كالمها ّامللكيةو والسلطنة
 ذلـك وكون آخر، شخص عىل ًقاهرا الشخص كون هي السلطنة حقيقةّن إإذ 

 عـىل صـادق املعنـى هذاّأن : الواضح ومن اته،ّترصف يف إلرادته ًخاضعا الغري
 بإرادتـه،ّ إال كّيتحـرّنـه ال إّقيقية؛ إذ احل السلطنة يف نفسه عىل اإلنسان سلطنة



 رسائل فقهية................................................................ ٤٧٠
 نفسه عىل اإلنسان سلطنة عىل ًصادقا ّقيقيةاحل السلطنة من النوع هذا كان فإذا
 الـسلطنة يف املحذور ذلك يكون أن ال األوىل فمن منها، حمذور ّأي لزوم دون
 .)١(ّاحلق يف الثابتة ّعتباريةاال

ّ فـإن عليـه، طّواملـسل طّاملـسل ادّاحتـ يف االستحالة بوجود مناّسل لو: ًثانيا
 حّاملـصح لألثـر تابعـة لكوهنا ؛ّعتباريةاال، ال ّقيقيةاحل السلطنة يف يكون ذلك

 كام ،نفسه عىل اإلنسان سلطنة العتبار حّاملصح وجود فرض ما فإذا لالعتبار،
 حمـذور فـال ـ الثاين القسم يفّ كام تقدم ـ ّاحلق سقوط هو حّاملصح هذا كان لو

 ًحاّمـصح )ّاحلـق سـقوط( األثر هذا كون ةّصح يف نناقش اكنّ وإن ك،ذل من
ّ إال أن نفسه، عىل اإلنسان سلطنة العتبار  االسـتحالة عن ًابعيد آخر ًاباب لذلكّ
 .)٢(ةّالعقلي

 مـن يظهر ما وهو بالسلطنة، ّاحلق ناّفرس لو جهّتت االستحالة هذه ّإن: ًثالثا
 كونه من ّاحلق حقيقة بيان يفـ  األخرى ءاآلرا عىلّأما  واملشهور، ،+ الشيخ
 بـني ًاّلفظيـ ًومـشرتكا نهُالك جمهول ًأمرا كونه أو منه، ًنوعا أو ،امللك من مرتبة

 هـذا جـهّيت فـال ـّ تقـدم فيام + األصفهاينّ املحقق ذلك استظهر كام ،أقسامه
 .)٣(ًأصال السلطنة بمعنى ّاحلق كون لعدم اإلشكال؛

 
 مـنـ  + األصفهاينّ املحقق أفاده ما عىل + الگلبايگاين ّيدالس أجاب

 ــ فيهـا حمـذورالتي ال  أفعاله عىل اإلنسان سلطنة عىل ّاحلق يف السلطنة قياس
 االسـتعالء مـن نحـو فيـه خـذُأ الـسلطنة مفهومّن إ إذ الفارق؛ مع قياسّبأنه 

                                                             
 .٥٥، ص١ج: حاشية املكاسب: راجع) ١(
 .٥٦نفسه، صاملصدر : راجع) ٢(
 .نفسهاملصدر ) ٣(



 ٤٧١ ........................................................................ّاحلق
ّ حمـل يف امعهـااجت يمكـنالتـي ال  ةّوالتحتي ةّالفوقي قبيل من فيكون ق،ّوالتفو
 .ةّواملعلومي ةّالعاملي قبيل من وليس واحد،

 أفعالـه عىل ًطاّمسل اإلنسان كون من + صفهاينألاّ املحقق ذكره ّوأما ما
 بتغـاير يكون ذلك ّألن صحيح؛ فغري السلطنة، طريف ادّاحت مع ّحقيقية سلطنة
 هـي كاتـهوحر وأفعالـه ،طّاملـسل هو اإلنسان يكونعليه؛ إذ  طّواملسل طّاملسل
 ّاحلق عليه من عني هو ّاحلق له منّ فإن ،ّاحلق يف السلطنة بخالف عليه، طّاملسل

 .شكالإلا ويعود ،عليه طّواملسل طّاملسل ٍحينئذ حدّفيت االعتبار، بنفس
 الفـارق، مـع قيـاسّ أنه فيه: أقول«:  ـّحققامل إشكال بيان بعدـ  + قال

ء  يش وجـود ذلـك والزم سـتعالء،واال ّالعلو فيها لوحظ إضافة السلطنةّفإن 
ء فوق  يعقل أن يكون يش، فال ةّة والتحتيّ نظري الفوقي،آخر يكون مستعىل عليه

 منّما إ ،السلطنة عليه من عىل قّالتفو له السلطنة له فمن ،نفسه  حتت أو ،نفسه
 .إليه بالنسبة دانية مرتبة يف فهو عليه ّاملسلطّأما و بعضها، أومن ،اجلهات مجيع

ًمسلطا اإلنسان ونوك  بنفـسه فهـو بيـده، فعلـه أمـرّأن : معنـاه فعله عىل ّ
 بنفـسه كونـه مـن هـذا وأيـن عليه، طّء آخر مسل يش هو الذي وفعله ،ّمسلط
ًمسلطا ًومسلطا ّ  يمكـن، ال ٍفعـل ال ٍشـخص عـىل طّالتسل له كان فمن عليه؟ ّ

 يف عليـه طَّللمـسلـ  طَّللمسل املعتربةـ  ضافةاإلّ حتقق يمكن فال ،ًمطلقا ادهّاحت
 .)١(»واحد ٍآن

 ّاحلقيقيـة األمـور يف ًاّتامـ كـان وإن الكـالم هـذا ّإن: املقـام يف يقـال وما
 .ّاالعتبارية األمور يف ّيتم لكنّه ال ة،ّالوجودي ةّالتكويني
 

 جعـل امتنـاع تعليـل منـ  + الشيخ أفاده ما عىل األعالم بعض أشكل
                                                             

 .٢٩ص: بلغة الطالب) ١(



 رسائل فقهية................................................................ ٤٧٢
ّ بأنـه أخـص  ـاملتقـابلني اجـتامع استحالة بمحذور ،البيع يف ًعوضا ّاحلق  مـنّ
 لو ما دون ،ّاحلق عليه من إىل ّاحلق انتقل لو بام املحذور هذا ّخيتص إذ ؛عىّاملد

 .)١(الصورة هذه يف عليه طّواملسل طّاملسل ادّاحت لعدم غريه؛ إىل انتقل
 مــن + ّالــسيد ذكــره مــا ّإن: ذلــك عــىل اإلجابــة يف يقــال أن ويمكــن

 مـن غري إىل ّاحلق نقل عىل وروده لعدم ًصحيحا؛ ذاته ّبحد كان وإن ةّيّاألخص
ّ إال أنه ال عليه، هو  .الشيخ عىل يردّ

 دون اإلسـقاط يقبـل ما وقوع عدم عىلّ استدل + الشيخّأن : ذلك بيان
 أو ،عليـه هو من عىل البيع كان ءسوا ،ًمطلقا البيع يف ًعوضا احلقوق من النقل
ّثم تعرض املسقطات،من  النواقل ال من البيع بكون: غريه عىل  إىل ذلـك بعـد ّ
 ال الـذي ،عليه هو من عىل الدين بيع من + اجلواهر صاحب به نقض ما ّرد

 أجـاب هنـا ومـن التمليـك، ال ،اإلسـقاط نحو عىل يكونّ إال أن فيه رّيتصو
 اإلسـقاط ال التمليـك نحـو عـىل الـدين بيع كوني أن يمكنّ بأنه + الشيخ
ًأوال  لـو فـيام عليه طّواملسل طّاملسل ادّاحت بلزومه الدين عن خيتلف ّاحلق ّوبأن ،ّ
 .ًثانيا عليه هو من إىل نقل

 نقـل صورة: هوـ  عليه طّواملسل طّاملسل ادّاحت يفـ  + الشيخ نظر ّفمحط
 .عىّاملد من ّخصأّأنه : عليه دير فال ،النقل مطلق عليه ال هو من إىل ّاحلق

 
 »الغري متليك البيع ّألن«: الشيخ قول عىل اخلراساينّ املحقق أورده ما وهو

  .البيع يف ًعوضا احلقوق من الثاين القسم وقوع عدم عىل استدالله مقام يف
 من ًومتليكا ًنقال كونه عىلّ يدل ،الغري متليك البيع كون ّإن: اإلشكال بيان

 ومن ،ًأيضا املشرتي طرف من كذلكّ أنه عىل فيه داللة وال فقط، البائع طرف
                                                             

 .٥٧، ص١ج:  اليزديّالسيد، حاشية املكاسب: الحظ) ١(



 ٤٧٣ ........................................................................ّاحلق
 عليـه داللـة وال الطرفني، من ًنقال البيع كون هو املنع يف ينفع ماّأن : الواضح

 . + كالمه من
ًمعلقاـ  + اخلراساينّ املحقق قال  كالمّأنه : خيفى ال«:  ـالشيخ كالم عىل ّ

: بقولـه عليـلالت يناسـبه فال ،ال أم ًعوضا جتعلّأهنا : مقام يفّ فإنه ؛النظام ّخمتل
 كـان إذا يناسب ّإنامّ فإنه ،ًأصال ّالدين ببيع النقض وال الغري، متليك البيعّألن 

ًمعوضا جيعلّ أهنا ال بيان بصدد  .)١(»البيع يف ّ
 ،املبادلـة وجـه عىل التمليك: + مرادهّبأن : ذلك عىل جياب أن ويمكن

:  وعليـهاآلخـر، إىل ماله الطرفني من ٌّ كلّملك بأن ياملصباح تعريف يف َّمركام 
 فعـل بكون ترصحيه يأيت وسوف ًأيضا، ًامتليك املشرتي طرف من البيع فيكون

ّ إال أنــه ك،ّالتملــ حقيقتــه كانــتن أ و)الــرشاء( املـشرتي  التمليــك يــستبطنّ
 مـن الغـري كمتليـ البيـع بكـون املنـع دليـل جهّفيت: كذلك كان وإذا ،)٢(ًضمنا

 البيـع، يف ًعوضا النقل تقبلالتي ال  احلقوق تقع فال ،ًإسقاطا وليس الطرفني،
 .اإلشكال عليه يرد وال

 
 عن ٌديبع عليه هو من عىل الدين ببيع النقضّبأن : الشيخ عىل يشكل وقد

 ّوحمـل ًعوضـا،، ال ًضـاّمعو يكون الصورة هذه يف الدينّن إ؛ إذ البحث مورد
 الـدين بوقـوع الـنقض جـهّيت فـال ،البيـع يف ًعوضا احلقوق وقوع: هو بحثنا
 مـا وهذا ،البحثّ حمل عن ًغريبا لكونه ؛ًصالأ النقض هلذا داعي وال ًضا،ّمعو
 ؛ًأصـال ّالـدين ببيع النقض وال«: السابق قوله يف + اخلراساينّ املحقق ذكره

                                                             
 .٣ص:  حاشية املكاسب)١(
 .١٣، ص٣ج: املكاسب: الحظ) ٢(
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ًمعوضا لجيعّأنه ال  بيان بصدد كان إذا يناسب ّإنامّفإنه   .)١(»البيع يف ّ

 نقـض عـىل ًاّرد ؛ذلـك ذكـر + الـشيخّبأن : ذلك عىل اجلواب ويمكن
 مـن فمقصوده ،َّمر كام ،النواقل من البيع جعل من عىل + اجلواهر صاحب
 مـن عىل الدين ببيع ًعوضا احلقوق جلعل اجلواهر صاحب تنظري منع: البحث

 .عليه هو
 مقـصود لكون وارد؛ غري اإلشكال هذا نفسّ فإن بذلك نقل مل لو ىّوحت
ّأن كل : ومعناه ة؛ّباألولوي النقض: + الشيخ  من البيع كون ةّصحب يقول منّ
 العـوض جهـة مـن كذلك كونه ةّصحب يقول أنّ البد ،ًإسقاطا ّاملعوض ناحية
 املـشرتي ّأما فعـل ّللمعوض، متليك هو البائع فعل حقيقة لكون ؛أوىل بطريق

 .)٢(سيأيت كام ًضمنا، تمليكوال ًصال،أ كّالتمل فهو
 وجـه عـىل عليـه هـو مـن عىل الدين بيع ةّصحب يقول ملن فيمكن: وعليه

 يف ًعوضـا احلقـوق وقـوع مـن يمنع من عىل ينقض أن التمليك، ال اإلسقاط
 يكـون ال فكيـف ،ّاملعـوض يف ٌجـائز اإلسقاطّبأن : اإلسقاط وجه عىل البيع
 العوض؟ يف ًجائزا

 ،+ الشيخ كالم عىل الفقهاء بعض أوردها تيال اإلشكاالت بعض هذه
 .)٣(اإلطالة خشية ذكرها عن عرضناأ أخرى إشكاالت إىل إضافة

                                                             
 .٣ص: حاشية املكاسب )١(
 .١٥١، ص٢هداية الطالب ج: راجع )٢(
: ؛ ومصباح الفقاهة٥٨ـ ٥٧، ص١ج: حاشية املكاسب: ة اإلشكاالت يفّالحظ بقي )٣(

 .٢٩٣ـ ٢٩٢ص: )الرسائل الفقهية( البالغي ّالعالمة؛ وموسوعة ٤٢ـ٤١، ص٢ج



 

 
 

 
 

 
 

ّ اخلــوئي، تقريــرا ألبحــاث املحقــق النــائيني،ّالــسيد، أجــود التقريــرات .١ ً 
 . هـ، قم١٣٦٨منشورات مصطفوى، الطبعة الثانية، 

: ّ، أبو احلسن عـيل بـن حممـد الطـربي الكيـاهرايس، حتقيـقالقرآنأحكام  .٢
ّموسى حممد عيل وعزت عبد عطية، دار الكتب العلمية، ط ّ هـ، ١٤٠٥، ٢ّ

 . لبنان،بريوت
ّ، املعروف برجال الكـيش، لـشيخ الطائفـة اإلماميـة اختيار معرفة الرجال .٣ ّ

ّالشيخ الطويس، حققه وصححه وعلق عليه ّ  مركـز العالمة املـصطفوي،: ّ
  .م، القاهرة٢٠٠٩، ٩ّنرش آثار املحقق، ط

، الـشيخ املفيـد، املطبـوع ضـمن اإلرشاد يف معرفة حجج اهللا عـىل العبـاد .٤
 . إيران،هـ ، قم١٤١٣، ١سلسلة آثار الشيخ املفيد، مؤمتر الشيخ املفيد، ط

ــار .٥ ــيام اختلــف مــن األخب ــصار ف ــب االستب ، الــشيخ الطــويس، دار الكت
 . إيران،ـ ش، طهرانه١٣٩٠، ١ّاإلسالمية، ط

 مـن اخلـامس اجلزء ضمن املطبوع الصدر، باقرّ حممد ،احلياة يقود اإلسالم .٦
 التخصـصية والدراسـات األبحـاث مركز ،+ الصدر الشهيد موسوعة
 .قم إيران ، هـ١٤٢١ ،١ط الصدر، للشهيد

 الـصدر، الشهيد موسوعة ضمن املطبوع الصدر، باقرّ حممد ّالسيد ،اقتصادنا .٧
 .هـ١٤٢٤ قم الصدر، للشهيد ّالتخصصية والدراسات اثاألبح مركز



 رسائل فقهية................................................................ ٤٧٦
 ّالــسيد (= املوســوى احلــسني بــن عــىل ،ّيــةاإلمام انفــرادات يف االنتــصار .٨

 .قم، هـ١٤١٥ اإلسالمي، النرش مؤسسة ،)املرتىض
: ّ، ابو حيان حممد بـن يوسـف االندلـيس، حتقيـقالبحر املحيط يف التفسري .٩

 . بريوت لبنانهـ،١٤٢٠ّصدقي حممد مجيل، دار الفكر، 
ّآية اهللا الـسيد حممـود اهلاشـمي : ، كتاب اخلمس، تأليفبحوث يف الفقه .١٠

 .هـ، قم١٤٢٥، ٢الشاهرودي، مؤسسة دائرة معارف الفقه اإلسالمي، ط
 الـشهيد جممـع الصدر، باقرّ حممد ّالسيد ،الوثقى العروة رشح يف بحوث .١١

موسـوعة  :الرتقيم عىل أساس .قم إيران ،٢ط هـ،١٤٠٨ العلمي، الصدر
 للـشهيد ّية، مركز األبحـاث والدراسـات التخصـص+الشهيد الصدر 

 . قم،هـ ، إيران١٤٢١، ١الصدر، ط
 واألصـول واحلجـج اللفظـي الـدليل مباحث ،األصول علم يف بحوث .١٢

 باقرّ حممد ّالسيد العظمى اهللا آية األستاذ السعيد الشهيد تقريرات ،ّيةالعمل
 .قم هـ١٤١٧ شوال ،٢ط ،ّالميةساإل للدراسات الغدير مركز الصدر،

 رشـد بـن أمحـد بنّ حممد بن أمحد بنّ حممد ،املقتصد وهناية املجتهد بداية .١٣
 .م١٩٨٢ ـ ق هـ١٤٠٢ ،٦ط املعرفة، دار القرطبي،

 تـصحيح: حتقيـق، ارّالصف فروخ بن احلسن بنّ، حممد بصائر الدرجات .١٤
 مطبعـةهــ،  ١٤٠٤، بـاغي كوچـه حـسن مـريزا احلاج: وتقديم وتعليق

 .طهران ،األعلمي منشورات ،األمحدي
، احلـافظ جـالل الـدين عبـد والنحـاةبغية الوعاة يف طبقات اللغـويني  .١٥

م، دار ١٩٧٩، ٢ّحممد أبو الفـضل إبـراهيم، ط: ، حتقيقلسيوطيالرمحن ا
 .الفكر، بريوت لبنان

مـن ) ٥٠(ّ، الـسيد اخلـوئي، املطبـوع يف اجلـزء البيان يف تفـسري القـرآن .١٦
 .&اخلوئي، مؤسسة إحياء تراثه موسوعة اإلمام 



 ٤٧٧ .....................................................................صادرامل
ّ الـسيد حممـد مرتـىض احلـسيني ،تاج العـروس مـن جـواهر القـاموس .١٧ ّ

 .هـ ١٤١٤، ١عيل شريي، دار الفكر للطباعة والنرش، ط: الزبيدي، حتقيق
ّ، حممد بن احلـسن الطـويس، دار إحيـاء الـرتاث التبيان يف تفسري القرآن .١٨

 .  لبنانأمحد قصري العاميل، بريوت ـ: العريب، حتقيق
 ّتفكـر، نـرش املنتظـري، عـيل حسني الشيخ ،الوثقى العروة عىل التعليقة .١٩

 .طهران إيران ،هـ ١٤١٥ ،١ط
ّ، لإلمام حممد رشـيد رضـا، تفسري القرآن احلكيم، املعروف بتفسري املنار .٢٠

 .، مل تذكر سنة الطبع٢دار الفكر، ط
ر الكتب ، إسامعيل بن عمرو بن كثري الدمشقي، داتفسري القرآن العظيم .٢١

 .هـ١٤١٩ ّحممد حسني شمس الدين، بريوت ـ لبنان،: ّالعلمية، حتقيق
ً، آيـة اهللا امليـزرا عـيل الغـروي، تقريـرا الـوثقى العـروة رشح يف التنقيح .٢٢

 اخلوئي، األجزاء عـىل أسـاس موسـوعة اإلمـام اخلـوئي، ّالسيدألبحاث 
 .هـ ١٤١٨، إيران قم، ١مؤسسة إحياء آثار اإلمام اخلوئي، ط

 خرسـان حـسن: حتقيـق الطـويس، احلـسن بـنّ حممد ،األحكام يبهتذ .٢٣
 .طهران ،٤ط ،هـ١٤٠٧ ،ّسالميةاإل الكتب دار املوسوي،

 هــ، ٣٧٠ هـ ـ ٢٨٢ّ، أليب منصور حممد بن أمحد األزهري هتذيب اللغة .٢٤
ّاألستاذ حممـد عـيل النجـار، : األستاذ عبد العظيم حممود، مراجعة: حتقيق

 .النرش، مطابع سبل العربّالدار املرصية للتأليف و
ّ، حممد بـن أمحـد القرطبـي، منـشورات نـارصو اجلامع يف أحكام القرآن .٢٥

 .هـ، طهران إيران١٤٠٦، ١خرسو، ط
 عبـاس: وحتقيـق تـصحيح النجفي، حسنّ حممد الشيخ ،الكالم جواهر .٢٦

 ٧ط هــ،١٤٠٤ العـريب، الـرتاث إحيـاء دار اآلخونـدي، وعيل القوچاين
 .بريوت



 رسائل فقهية................................................................ ٤٧٨
 إبـراهيم بنّ حممد بن يوسف ،الطاهرة العرتة أحكام يف النارضة احلدائق .٢٧

 .قم إيران ،١ط ق، هـ١٤٠٥ اإلسالمي، النرش مؤسسة البحراين،
ّ، املحدث مريزا حسن النوري، مؤسسة آل البيت إلحياء خامتة املستدرك .٢٨

 . هـ، قم إيران١٤١٧، ١الرتاث، ط
: حتقيـق، ٧٢٦: تـوىفامل، احليل العالمة،  األقوال يف علم الرجالخالصة .٢٩

 .قم ـ إيران، اإلسالمي النرش مؤسسة  هـ،١٤١٧، القيومي جواد الشيخ
 .هـ، قم١٤٠٧، الشيخ الطويس، مؤسسة النرش اإلسالمي، اخلالف .٣٠
، تفصيل الرشيعة يف حترير الوسـيلة، الـشيخ فاضـل اللنكـراين، اخلمس .٣١

 .هـ، قم إيران١٤٢٣، ١، ط^املركز الفقهي لألئمة األطهار 
، الـشيخ حـسني عـيل ّسـالميةية الفقيه وفقـه الدولـة اإلدراسات يف وال .٣٢

 .هـ، قم١٤٠٩، ٢تفكر، ط: املنتظري النجف آبادي، نرش
 املنتظـر، دار الـصدر، باقرّ حممد الشهيد ّالسيد ،األصول علم يف دروس .٣٣

 .األوىل احللقة: ق هـ١٤٠٥
 :حتقيـق املغـريب،ّ حممـد بن النعامن ،واحلرام احلالل وذكر اإلسالم دعائم .٣٤

 .ش١٣٨٥ ،٢ط ،قم ،الرتاث إلحياء البيت آل مؤسسة فييض، آصف
 ّالـسيد: بقلـم السيـستاين، عيل ّالسيد حمارضات ،األصول علم يف الرافد .٣٥

 .هـ١٤١٤ ،١ط السيستاين، ّالسيد مكتب القطيفي، عدنان ّالسيد منري
، املطبوع ضمن رجال الربقي، احلسن بن عيل بن داوود يب داوودأرجال  .٣٦

 .هـ ش، طهران١٣٨٣جامعة طهران، : احليل، نرش
ّ، شيخ الطائفة أيب جعفر حممد بن احلسن الطويس، رجال الشيخ الطويس .٣٧

ّحققه وعلق عليه وقدم له ّ ّالعالمة الكبـري الـسيد حممـد صـادق آل بحـر : ّ ّ
 .م، النجف األرشف١٩٦١ّالعلوم، منشورات املكتبة واملطبعة احليدرية، 

ليل أبو العباس أمحد بن عيل بـن أمحـد الشيخ اجل: ، مجعهرجايل النجايش .٣٨



 ٤٧٩ .....................................................................صادرامل
 .بن العباس النجايش األسدي الكويف، مؤسسة النرش اإلسالمي

ّ، حممـد بـن حممـد بـن )جوابات أهل املوصل (ّالرد عىل أصحاب العدد .٣٩ ّ
ّالنعامن العكربي البغدادي امللقب باملفيد، املطبوع ضمن اجلزء التاسع مـن 

ّمهدي نجف، املؤمتر العاملي أللفيـة : سلسلة مؤلفات الشيخ املفيد، حتقيق
 .هـ، قم إيران١٤١٣، ١الشيخ املفيد، ط

ّحممـد : إبـراهيم الكلبـايس، حتقيـقّ حممـد بـنّ، حممد ّيةالرسائل الرجال .٤٠
 .هـ، قم١٤٢٢، ١حسني الدرايتي، دار احلديث، ط

 عبـد عـيل: حتقيق اآللويس، حممود ،العظيم القرآن تفسري يف املعاين روح .٤١
 .لبنان بريوت ق، هـ١٤١٥ ،١ط ،ّيةالعلم الكتب دار ،ّيةعط الباري

ّ، أمحد بن حممد األردبييل، املكتبـة اجلعفريـة زبدة البيان يف أحكام القرآن .٤٢ ّ
 .، طهران إيران١ّإلحياء اآلثار اجلعفرية، ط

ــول واآلل .٤٣ ــس الرس ــال يف مخ ــدة املق ــائي زب ــسني الطباطب ــسيد ح ّ، ال
 .ب احلسيني القزوينيسيد عباس بن أيب ترا: الربوجردي، تقرير

الذهبي،  بن أمحد بن عثامنّ حممد اإلمام شمس الدينسري أعالم النبالء،  .٤٤
ّشـعيب األرنـؤوط، حقـق : ّأرشف عىل حتقيق الكتـاب وخـرج أحاديثـه

 .م١٩٨٠،هـ١٤٠٢، ١، مؤسسة الرسالة، طإبراهيم الزيبق: اجلزء
  حـسنجعفـر بـن نجم الدين، رشائع اإلسالم يف معرفة احلالل واحلرام .٤٥

  . ق  ه١٤٠٨، ٢ط،  إيران، اسامعيليان، قمةمؤسس، )املحقق احليل(
صالح بن أمحد املازندراين، ّملوىل حممد ا ،ألصول والروضة، ارشح الكايف .٤٦

 .هـ ش، طهران١٣٨٢ّابو احلسن الشعراين، املكتبة اإلسالمية، : حتقيق
، إسـامعيل بـن محـاد اجلـوهري، ّيـةالصحاح تاج اللغـة وصـحاح العرب .٤٧

م، بـريوت ١٩٨٤أمحد عبد الغفور العطار، دار العلـم للماليـني، : قيقحت
 .لبنان



 رسائل فقهية................................................................ ٤٨٠
 ،)الـصدوق( القمـي بابويـه بـن عيل بنّ حممد ،× الرضا أخبار عيون .٤٨

 .طهران ش، هـ ١٣٧٨ العامل، منشورات الالجوردي، مهدي: حتقيق
ّ، العالمة ابو عبيد أمحـد بـن حممـد اهلـروي الغريبني يف القرآن واحلديث .٤٩

أمحـد فريـد املزيـدي، مكتبـة نـزار : ، حتقيـق)هـ٤٠١( األزهري صاحب
 .هـ١٤١٩، ١مصطفى الباز، مكة املكرمة الرياض، ط

 مؤسـسة زهـرة، ابـن ّالـسيد ،والفـروع األصول علمي إىل النزوع ةيغن .٥٠
 .إيران قم ،١ط ، هـ١٤١٧ ،× الصادق اإلمام

 ثتـرا حتقيـق جلنـة إعـداد األنـصاري، مرتـىض الشيخ ،األصول فرائد .٥١
  .هـ١٤٢٢ املظفر صفر ،٢ط األعظم، الشيخ

ّ، مدارك العروة الوثقى، كتاب اخلمس، السيد حممـد مهـدي فقه الشيعة .٥٢ ّ
  .هـ، قم١٤٣٠، ٢املوسوي اخللخايل، دار البشري، ط

ّ، سـيد حممـد ايـازي، مركـز القـراءات والتحقيقـات وهي قـرآينژپفقه  .٥٣
ّاإلسالمية، كلية الفقه واحلقوق، مركز النرش اإل سالمي التابع ملركز التبليغ ّ

 .هـ ش، قم١٣٨٠، ١اإلسالمي، ط
 الثقلـني، دار اجلزيري، الغروي الرمحن عبد ،األربعة املذاهب عىل الفقه .٥٤

 .لبنان بريوت ،١ط ق، هـ ١٤١٩
 ريض الـدين ابـن طـاووس احلـيل، ّالـسيد، فالح السائل ونجـاح املـسائل .٥٥

 . هـ١٤٠٦يف قم املقدسة،   ّية اإلسالمي التابع للحوزة العلمعالممكتب اإل
: حتقيـق الطـويس، احلـسن بـنّ حممد جعفر أيب الطائفة شيخ ،الفهرست .٥٦

 .األرشف النجف ،ّيةالرضو املكتبة العلوم، بحر صادقّ حممد ّالسيد
 حتقيـق هــ،١٢١٢: ، املتـوىفالعلـوم  بحـر  مهـدى  ّالسيد ،ّيةالفوائد الرجال .٥٧

 ،األوىل الطبعـة، لـومالع بحـر حـسني، العلوم بحر صادقّحممد : وتعليق
 .طهران ،الصادق مكتبة، آفتاب: املطبعة، ش ١٣٦٣



 ٤٨١ .....................................................................صادرامل
 االسـرتابادي، العـاميل أمنيّ حممد ،ّيةاملك الشواهد وبذيله ّيةاملدن الفوائد .٥٨

 قـم، ،٢ط اإلسـالمي، النـرش مؤسـسة أراكـي، رمحتـي اهللا رمحـة: حتقيق
 .هـ١٤٢٦

: املحقـق لـدينبن يعقوب الفريوز آبادي جمـد اّ حممد ،القاموس املحيط .٥٩
لبنان، الطبعة الثامنـة،  ـ ، بريوتمؤسسة الرسالة، نعيم العرقسويسّحممد 

 .م٢٠٠٥ ـ ١٤٢٦
، دكتور إبراهيم بن مـراد، جملـة جممـع املعجمّ مادة  املصادر يف مجعّقضية .٦٠

 .ّاللغة العربية بدمشق
، حسني بن عيل بن حسني احلريب، راجعـه ينّقواعد الرتجيح عند املفرس .٦١

 .م، الرياض١٩٩٦ّالشيخ منّاع بن خليل القطان، دار القاسم، : ّوقدم له
 للطباعـة احلـديث دار الكلينـي، جعفـر ابـو يعقـوب بـنّ حممد ،الكايف .٦٢

 .قم ق، هـ١٤٢٩ والنرش،
، إعداد جلنة حتقيق تـراث )هـ١٢٨١(، الشيخ األنصاري كتاب اخلمس .٦٣

 .قم إيران: هـ١٤٣٠، ٣الشيخ األعظم، جممع الفكر اإلسالمي، ط
 .، قم١، حسني عيل املنتظري النجف آبادي، طكتاب اخلمس .٦٤
 العـاملي املركـز آبـادي، النجـف املنتظـري عـيل حـسني ،الزكـاة كتاب .٦٥

 .قم إيران ق، هـ١٤٠٩ ،٢ط ،ّسالميةاإل للمطالعات
، أبو احلسني امحد بن أيب عبد اهللا )رجال ابن الغضائري (كتاب الضعفاء .٦٦

 . احلسيني اجلاليل، قم إيرانّسيد حممد رضا: ابن الغضائري، حتقيق
ًكتاب العني مرتبا عىل حروف املعجـم .٦٧ ، اخلليـل بـن أمحـد الفراهيـدي، ّ

، ١ّالدكتور عبد احلميد هنداوي، دار الكتـب العلميـة، ط: ترتيب وحتقيق
 .م، بريوت لبنان٢٠٠٣

 مهـدي الـدكتور: حتقيـق الفراهيـدي، أمحـد بـن اخلليـل ،العـني كتاب .٦٨



 رسائل فقهية................................................................ ٤٨٢
 .مرائيالسا وإبراهيم املخزومي،

 .هـ ١٤١٠، اخلليل بن أمحد الفراهيدي، دار اهلجرة، قم، كتاب العني .٦٩
ّ، أمحد بن حممد بـن كتاب املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري للرافعي .٧٠

 .م١٩٢٢، ٥، املطبعة األمرية بالقاهرة، ط)هـ٧٧٠(عيل املقري الفيومي 
هــ، ١٤٠٠، ٢، الشيخ الطـويس، دار الكتـاب العـريب، طالنهايةكتاب  .٧١

 .بريوت لبنان
  ، الشيخ جعفر كاشف الغطاء،كشف الغطاء عن مبهامت الرشيعة الغراء .٧٢

 . إيران،هـ، قم١٤٢٢مركز التبليغات اإلسالمي يف قم املقدسة، 
 .ّ، آية اهللا العالمة السيد كامل احليدريالكتاباللباب يف تفسري  .٧٣
ّ، أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن منظورلسان العرب .٧٤ : ، حتقيقّ

هــ، ١٤١٤، ٣أمحد فارس، دار الفكـر للطباعـة والنـرش ودار صـادر، ط
 . لبنان،بريوت

 سامحة ألبحاث ًتقريرا احلائري، احلسيني كاظم ّالسيد ،األصول مباحث .٧٥
 .قم ف،ّاملؤل: النارش الصدر، باقرّ حممد ّالسيد الشهيد العظمى اهللا آية

م احلـائري، إصـدار مكتـب ّ، السيد كـاظمباين فتاوى يف األموال العامة .٧٦
 .م، قم إيران٢٠٠٧، ١سامحته، ط

 تقـيّ حممـد ّالـسيد: حتقيـق الطـويس، الـشيخ ،ّيـةاإلمام فقه يف املبسوط .٧٧
 .طهران ،٣ط ، هـ١٣٨٧ ّاجلعفرية، اآلثار إلحياء ّاملرتضوية املكتبة كشفي،

 إدريـس، بـن العزيـز عبـد اهللا عبد ، ’الرسول عهد يف املدينة جمتمع .٧٨
 .املاجستري درجة لنيل ّقدمت رسالة سعود، امللك جامعة ب،اآلد ّيةكل

 .هـ، طهران١٤١٦، ٣، الطرحيي، مكتبة مرتضوي، طجممع البحرين .٧٩
 منـشورات الطـربيس، حـسن بـن الفضل ،القرآن تفسري يف البيان جممع .٨٠

 .طهران إيران ش، هـ ١٣٧٢ ،٣ط خرسو، نارص
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 املقـدس(ّ حممـد بن امحد ،األذهان إرشاد رشح يف والربهان الفائدة جممع .٨١

 اإلسـالمي، النـرش مؤسـسة وزمـالؤه، العراقي جمتبى: حتقيق ،)األردبييل
 .قم إيران ،١ط ق، هـ١٤٠٣

ُ، أيب احلسن عيل بن أسامعيل بن سـيده املـريس املحكم واملحيط األعظم .٨٢
الدكتور عبد العزيز هنـداوي، دار : ، حتقيق)هـ٤٥٨(املعروف بابن سيده 

 .هـ، بريوت لبنان١٤٢١، ١ّالكتب العلمية، ط
 تفـصييل عـرض ووثـائق، حقائق يف واملسرية السرية ،الصدر باقر ّحممد .٨٣

 أبـو اهللا عبـد أمحـد الشهادة، ّحتى الوالدة من الصدر الشهيد لسرية موثق
 .م٢٠٠٧ ، هـ١٤٢٨ لبنان، بريوت للمطبوعات، العارف العاميل، زيد

سن آل ياسني، عـامل حّحممد : الصاحب بن عباد، حتقيق، املحيط يف اللغة .٨٤
 . هـ١٤١٤، ١الكتاب، ط

العالمـة (ّ، احلسن بـن يوسـف املطهـر خمتلف الشيعة يف أحكام الرشيعة .٨٥
  .هـ ق، قم إيران١٤١٣، ٢، مؤسسة النرش اإلسالمي، ط)احليل

ّ، السيد حممـد بـن عـيل  رشائع اإلسالمعباداتمدارك األحكام يف رشح  .٨٦ ّ
 .هـ، بريوت لبنان١٤١١، ١، طالعاميل، مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث

، أبحاث حول إعجـاز القـرآن وصـيانته مـن التحريـف مدخل التفسري .٨٧
وعدم تواتر القراءات وأصول التفسري، الـشيخ فاضـل اللنكـراين، مركـز 

 .هـ١٤١٨، ٣النرش اإلسالمي، ط
ــه إىل املرتقــى .٨٨ ــى الفق ــرا ،األرق ــسيد ألبحــاث ًتقري  احلــسينيّ حممــد ّال

 للتحقيقـات اجلليـل مؤسـسة اجلعفـري، صـادق ّحممـد: بقلم الروحاين،
 .طهران إيران ق، هـ١٤١٨ ،١ط ،ّيةالثقاف

 حتقيـق العريـيض، جعفـر بـن عـيل ،ومستدركاهتا جعفر بن عيل مسائل .٨٩
 .قم ،إيران هـ،١٤٠٩ الرتاث، إلحياء ^البيت آل مؤسسة: ونرش
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 التفـسري، دار مؤسـسة احلكـيم، حمسن ّالسيد ،الوثقى العروة مستمسك .٩٠

 .إيران قم ،١ط ق، ـه١٤١٦
 الربوجــردي، مرتـىض الـشيخ اهللا يـةآ: تقريــر ،الـوثقى العـروة مـستند .٩١

 اإلمـام آثـار إحيـاء مؤسـسة اخلوئي، اإلمام موسوعة أساس عىل األجزاء
  .هـ١٤١٨ قم، إيران ،١ط اخلوئي،

 بـاقريّحممـد : حتقيـق اهلمداين، هادي بنّ حممد رضا آغا ،الفقيه مصباح .٩٢
 . ق هـ١٤١٦ ،١ط اإلسالمي، نرشال مؤسسة  وزمالئه،

ّ، احلافظ الكبري أيب بكر عبد الرزاق بـن مهـام فّاملصن .٩٣ ، عنـي الـصنعاينّ
حبيب الرمحن األعظمي، نرش املجلـس : بتحقيق نصوصه وختريج أحاديثه

 .م١٩٧٢، ١العلمي، ط
 املـؤمتر الـصدر، بـاقرّ حممـد الـشهيد ّالـسيد ،األصول يف اجلديدة املعامل .٩٤

 .الشهيد لإلمام العاملي
 مؤسـسة ،)الـصدوق (القمـي بابويـه بـن عيل بنّ حممد ،األخبار معاين .٩٥

 .قم هـ،١٤٠٣ اإلسالمي، النرش
ً رضا املوسـوي اخللخـايل، تقريـرا ّالسيد، ّاملعتمد يف رشح مناسك احلج .٩٦

  .، قمهـ ١٤١٠ ألبحاث أبو القاسم املوسوي اخلوئي، دار العلم،
 .هـ١٤١٣ اخلوئي، ياملوسو القاسم ابو ،احلديث رجال معجم .٩٧
 عبـد الـسالم: ، أمحد بن فارس بـن زكريـا، حتقيـقمعجم مقاييس اللغة .٩٨

 .هـ ، قم إيران١٤٠٤، ١هارون، نرش مركز التبليغات اإلسالمي، طّحممد 
 قدامـة بـنّ حممـد بـن أمحـد بـن اهللا عبدّ حممد أبو الدين موفق ،املغني .٩٩

 عبد بن عبد الدكتور: حتقيق احلنبيل، الصاحلي الدمشقي ّاجلامعييل املقديس
 الكتـب عـامل دار احللـو،ّ حممـد الفتـاح عبـد والـدكتور الرتكـي، املحسن
 .م١٩٩٧ ،٣ط الرياض، والتوزيع، والنرش للطباعة
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: ّحسني بن حممد الراغب األصفهاين، حتقيق ،،الكريم مفردات القرآن .١٠٠

 .هـ ، لبنان سورية١٤١٢ ّاودي، دار العلم دار الشامية،صفوان عدنان د
 .١ط هـ،١٤١٥ اهلادي، اإلمام مؤسسة الصدوق، الشيخ ،ملقنعا .١٠١
 ، هـ١٤١٣ باملفيد، ّامللقب العكربي النعامن بنّ حممد بنّ حممد ،املقنعة .١٠٢
 .إيران ،قم ،١ط
 املجليس تقيّ حممد بن باقرّ حممد ،األخبار هتذيب فهم يف األخيار مالذ .١٠٣
ــاين( ــق ،)الث ــدي: حتقي ــائي، مه ــة رج ــآ مكتب ــيش اهللا ةي ــي، املرع   النجف

 .هـ١٤٠٦
 مؤسـسة الـصدوق، القمـي بابويه بن عىل بنّ حممد ، الفقيهحيرضهمن ال  .١٠٤

 .قم إيران ،٢ط ق، هـ١٤١٣ اإلسالمي، النرش
ّالـسيد حممـد ً صاحب احلكـيم، تقريـرا ألبحـاث ّالسيد، منتقى األصول .١٠٥ ّ

 .هـ١٤١٦ ،الطبعة الثانية ، مطبعة اهلاديالروحاين،
الرجايل اخلبري أيب عيل احلائري، الشيخ ، جالمنتهى املقال يف أحوال الر .١٠٦

 إلحيـاء ^مؤسـسة آل البيـت : ّحممد بن إسـامعيل املازنـدراين، حتقيـق
 .هـ، قم إيران١٤١٦، ١الرتاث، ط

ّ، من أبحاث آية اهللا العظمى السيد كـامل احليـدري، منطق فهم القرآن .١٠٧
 .هـ، دار املرتىض، بريوت لبنان١٤٣٣، ١بقلم الشيخ طالل احلسن، ط

ً، تقريـرا ألبحـاث آيـة اهللا  حقيقتـه رشوطـه حكمـهمنكر الرضوري، .١٠٨
 .ّالسيد كامل احليدري، بقلم ميثاق العرس

 القـسطالين،ّ حممـد بـن أمحـد الشيخ ،ّيةاملحمد باملنح ّيةاللدن املواهب .١٠٩
 ،ّيـةالعلم الكتـب دار اجلنـان، الـدين حميي بن مأمون: عليه ّوعلق رشحه
 .هـ١٤١٦

ّ، السيد حممد حسني الطباطبائي، مؤسسة النرش قرآنامليزان يف تفسري ال .١١٠ ّ
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  .هـ ١٤١٧، ٥اإلسالمي، ط

 الفـايس، الكتاين املحدث اإلدراية، الرتاتيب أو ،ّيةالنبو احلكومة نظام .١١١
 أيب بـن األرقـم دار رشكـة اخلالـدي، اهللا عبـد الـدكتور: وحتقيـق باعتناء
 .األرقم

تقي ّ حممد الشيخ: ي، بقلمً، تقريرا ألبحاث املحقق العراقهناية األفكار .١١٢
 .الربوجردي، مؤسسة النرش اإلسالمي

الـسعادات ، لإلمـام جمـد الـدين أيب احلـديث واألثـرالنهاية يف غريب  .١١٣
 حممـود: ، حتقيـق)هــ٦٠٦(اجلزري، املعروف بـابن األثـري ّ حممد املبارك بن

 مؤسـسة: ً أيضا.الطناحي وطاهر أمحد الزاوي، مؤسسة التأريخ العريبّحممد 
 .قم ـ إيران ،٤ط للطباعة، امعيليانإس
 ،× طالـب أيب بـن عـيل املـؤمنني أمري وكلامت خطب ،البالغة هنج .١١٤

 هــ١٤١٤ البالغة، هنج مؤسسة الريض، املوسوي احلسني بنّحممد : مجعه
 .قم ،

 أمـري مكتبـة ،)الكاشاين الفيض (=مرتىض شاه بن حمسنّ حممد ،الوايف .١١٥
 .فهانصإ إيران ق، هـ١٤٠٦ ،١ط ،× املؤمنني

 آل مؤسـسة ،)العـاميل احلر (=عيل بن حسن بنّ حممد ،الشيعة وسائل .١١٦
 .قم إيران ،١ط ق، هـ١٤٠٩ الرتاث، إلحياء ^البيت
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ّأليف السيد اإلمام اخلميني، مؤسسة تنظيم ونرش ت، الجتهاد والتقليدا .١
 .ّقدسةتراث اإلمام اخلميني، قم امل

ّأليف شيخ الطائفة حممد بن ت رجال الكيش، = اختيار معرفة الرجال .٢
 .ّاحلسن الطويس، منشورات الرشيف الريض، قم املقدسة

 .أليف املريزا جواد التربيزي، انتشارات إسامعيليان، قمت، رشاد الطالبإ .٣
يب جعفر حممد أ تأليف شيخ الطائفة ،األخباراالستبصار فيام اختلف من  .٤

ّ، حتقيق وتعليق السيد احلجة سن الطويسبن احل ، حسن املوسوي اخلرسانّ
هـ، ١٣٩٠، سالميةدار الكتب اإلتصحيح الشيخ حممد اآلخوندي، 

 .طهران
 .ّأليف الشيخ حممد رضا املظفر، نرش دانش اسالمي، قمت، أصول الفقه .٥
ّأليف ثقة اإلسالم أيب جعفر حممد بن يعقوب ت، لكايفاُاألصول من  .٦

 .ّدار الكتب اإلسالمية، قم املقدسةالكليني، 
ّأليف السيد حممد باقر الصدر، نرش املجمع العلمي للشهيد ت، قتصادناا .٧ ّ

 .الصدر، قم
 .، منشور يف جملة املنطلقوالثورة الفكر ... اخلميني اإلمام .٨
تأليف اإلمام الشيخ املفيد حممد بن حممد بن النعامن ، أوائل املقاالت .٩

 .بريوتـ، ه١٤١٤، الطبعة الثانية، دار املفيد، نرش لعكربي البغداديا
ّأليف العالمة حممد ت،  اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهارحار األنوارب .١٠ ّ



 رسائل فقهية................................................................ ٤٨٨
 .باقر املجليس، نرش املكتبة اإلسالمية، طهران

ّ الشهيد آية اهللا العظمى حممد ّ السيدتقريرات، بحوث يف علم األصول .١١
مركز الغدير للدراسات ، ميّتأليف السيد حممود اهلاش، باقر الصدر
 .ّ املقدسةقم،  الطبعة اخلامسة،اإلسالمية

 .قمّبحاث السيد الربوجردي، أ، لبدر الزاهر يف صالة اجلمعة واملسافرا .١٢
ّأليف أيب الفيض حممد بن حممد احلسيني الزبيدي، وزارة ت، اج العروست .١٣ ّ

 .اإلرشاد واألنباء، الكويت
، للسيد حسن الصدر، طبعة رشكة تأسيس الشيعة الكرام لعلوم اإلسالم .١٤

 .ُالنرش والطباعة املحدودة يف العراق، مطبوع يف األوفسيت يف إيران
ّأليف أيب حممد احلسن بن عيل بن ت، ف العقول عن آل الرسولحت .١٥

 .احلسني، نرش مؤسسة النرش اإلسالمي، قم
ّالعالمة احليل(أليف احلسن بن يوسف بن املطهر ت، ذكرة الفقهاءت .١٦ نرش ) ّ
 ^لبيت اطبعة مؤسسة آل : ًملكتبة الرضوية، الطبعة احلجرية، وأيضاا

 .ّ، قم املقدسة)احلديثة(حياء الرتاث إل
 ونرش إعداد؛ +اخلميني اإلمام فكر من عينية مظاهر واملجتمع الرتبية .١٧

 .الثقايف اخلميني اإلمام مركز
ّأليف أيب النرض حممد بن مسعود العيايش، املكتبة ت، فسري العيايشت .١٨

 .العلمية اإلسالمية
، أليب عبد اهللا حممد بن أمحد )اجلامع ألحكام القرآن (تفسري القرطبي .١٩

مؤسسة التأريخ العريب، : ًأيضا ،دار الكتاب العريباألنصاري القرطبي، 
 . هـ، بريوت١٤٠٥

، ٥٤٤: (لإلمام فخر الدين حممد الرازي) مفاتيح الغيب (التفسري الكبري .٢٠
 بيضون، الكتب العلمية، الطبعة األوىل، ، منشورات حممد عيل) هـ٦٠٤
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 .هـ، بريوت١٤٢١

، للفاضل املقداد بن عبد اهللا السيوري التنقيح الرائع ملخترص الرشائع .٢١
ّ، طبعة مكتبة السيد املرعيش، قم املقدسة) هـ٨٢٦: ت( ّ. 
 .أليف الشيخ عبداهللا املامقاين، الطبعة احلجرية، قمت، نقيح املقالت .٢٢
، تأليف الشيخ عيل الغروي التربيزي، ّيد اخلوئيلتنقيح، أبحاث السا .٢٣

 .مؤسسة إحياء آثار اإلمام اخلوئي، قم
ّ، حتقيق السيد الطويسالطائفة حممد بن احلسن لشيخ ، هتذيب األحكام .٢٤

م، قم ١٩٩٥حسن اخلرسان، دار الكتب اإلسالمية، الطبعة الرابعة، 
 .ّاملقدسة

، )ـ  ه١١٠١: ت (دبييلألراحممد بن عيل الغروي للشيخ ، جامع الرواة .٢٥
 .ّ هـ، قم املقدسة١٤٠٣منشورات مكتبة آية اهللا املرعيش النجفي، 

 . ّأليف السيد أمحد اخلونساري، مؤسسة إسامعيليان، قمت، امع املداركج .٢٦
ق الثاين الشيخ عيل بن احلسني ّلمحق، لجامع املقاصد يف رشح القواعد .٢٧

الطبعة ، رتاثحياء ال إل^حتقيق ونرش مؤسسة آل البيت، الكركي
 .ّقم املرشفة، مطبعة املهدية،   ه١٤٠٨ربيع األول ، األوىل

من أعالم  (شعث الكويفحممد بن حممد األ، شعثياتاجلعفريات واأل .٢٨
، مكتبة نينوى احلديثةاإلسناد، نرش مطبوع مع كتاب قرب ، )القرن الرابع

 . .طهران
لنجفي حممد حسن ا  لشيخ، لواهر الكالم يف رشح رشائع اإلسالمج .٢٩

، حتقيق عباس القوجاين، دار الكتب اإلسالمية، )اجلواهرياملعروف ب(
 .دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ومطبعة خورشيد

 كاظم اليزدي، الطبعة ّالسيد، ّاشية السيد اليزدي عىل املكاسبح .٣٠
 .احلجرية، مؤسسة دار العلم، قم



 رسائل فقهية................................................................ ٤٩٠
ّمد حسن لشيخ حما، )غاية اآلمال (اشية املامقاين عىل املكاسبح .٣١

 .املامقاين، الطبعة احلجرية، جممع الذخائر اإلسالمية، قم
ّلشيخ حممد حسني ا، ق األصفهاين عىل املكاسبّاشية املحقح .٣٢

 .األصفهاين، الطبعة احلجرية، جممع الذخائر اإلسالمية، قم
ملريزا عيل األيرواين، الطبعة ا، اشية املحقق األيرواين عىل املكاسبح .٣٣

 .دية، طهراناحلجرية، مطبعة رش
ق يوسف البحراين، حتقيق حممد تقي ّ، للشيخ املحقاحلدائق النارضة .٣٤

اإليرواين، نرش مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني، قم 
 .ّاملقدسة

أليف املريزا حسني النوري الطربيس، مؤسسة آل ت، امتة املستدركخ .٣٥
 .البيت، قم

الشيخ ( احلسن البغدادي ّأليف أيب جعفر حممد بن عيل بنت، خلصالا .٣٦
 .مؤسسة النرش اإلسالمي، قم) املفيد

ّأليف احلسن بن يوسف بن املطهر ت، الصة األقوال يف معرفة الرجالخ .٣٧
ّالعالمة احليل(  .، مؤسسة النرش اإلسالمي، قم)ّ
، حتقيق عيل  جعفر حممد بن احلسن الطويسأيبشيخ الطائفة ، اخلالف .٣٨

هـ، قم ١٤١٧سة النرش اإلسالمي، اخلراساين وجواد الشهرستاين، مؤس
 .ّاملقدسة

ي، الشاهرود عىل ّالسيد اهللاّة آي ليفأت، األصول علم يف دراسات .٣٩
 .ّهـ، قم املقدسة ١٤١٨اإلسالمي،  الفقه املعارف دائرة ةسسؤم
ّأليف السيد الشهيد حممد باقر ت، )احللقات (روس يف علم األصولد .٤٠ ّ

 .الصدر، مؤسسة النرش اإلسالمي، قم
ّأليف أيب حنيفة النعامن بن حممد التميمي املغريب، دار ت، م اإلسالمعائد .٤١



 ٤٩١ .....................................................................صادرامل
 .املعارف يف القاهرة

ّأليف شيخ الطائفة حممد بن احلسن الطويس، مؤسسة ت، جال الطويسر .٤٢
 .ّالنرش اإلسالمي، قم املقدسة

 .ّأليف حممد بن عمر الكيش، طبعة جامعة مشهد، إيرانت، جال الكيشر .٤٣
أيب العباس أمحد بن عيل النجايش، مؤسسة آل أليف ت، جال النجايشر .٤٤

 .البيت إلحياء الرتاث، قم
أليف حممود شكري ت، وح املعاين يف تفسري القرآن العظيم واملثاينر .٤٥

 .اآللويس، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت
ّأليف املحقق العالمة حممد باقر اخلوانساري، الدار ت، ّوضات اجلناتر .٤٦ ّ ّ

 .اإلسالمية، بريوت
، لموىل حممد تقي املجليس، لقني يف رشح من ال حيرضه الفقيهّضة املترو .٤٧

، مؤسسة )مؤسسة الثقافة اإلسالمية ( إسالميكمن منشورات بنياد فرهن
 .ـ، طهران  ه١٣٩٩ : الطبعسنة، ورباج حسني كوشاناحل

أليف املريزا عبد اهللا أفندي األصفهاين، مكتبة آية اهللا ت، ياض العلامءر .٤٨
 .املرعيش، قم

ّتأليف آية اهللا املحقق السيد ،  بالدالئلاألحكامرياض املسائل يف بيان  .٤٩
،  مطبعة الشهيد،  للطباعة والنرش^مؤسسة آل البيت ي،  الطباطبائعيل

 .ّهـ، قم املقدسة ١٤٠٤
وفسيت مهر، أّأليف السيد اإلمام اخلميني، مطبعة ت، بدة األحكامز .٥٠

 .إيران
 أمحد بن حممد الشيخيف العامل الرباين تأل،  القرآنأحكامزبدة البيان يف  .٥١

، ق عليه حممد الباقر البهبوديّقه وعلّحق، )ردبييلّالشهري باملقدس األ(
 .هران، طثار اجلعفريةحياء اآلاملكتبة املرتضوية إل
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ّأليف أيب جعفر حممد بن املنصور بن ت، لرسائر احلاوي لتحرير الفتاويا .٥٢

 .سالمي، قمأمحد بن إدريس احليل، مؤسسة النرش اإل
ّأليف الشيخ املحدث عباس القمي، دار األرسة للطباعة ت، فينة البحارس .٥٣

 .والنرش، إيران
 كتاب ،شعث السجستاينيب داود سليامن بن األأللحافظ ، سنن أيب داود .٥٤

دار الفكر للطباعة والنرش ، حتقيق وتعليق سعيد حممد اللحام، العلم
 .م، بريوت١٩٩٠، الطبعة الثانية، والتوزيع

ّ، للمحدث احلافظ أمحد بن احلسني بن عيل البيهقي، نرش السنن الكربى .٥٥
 .دار الفكر، بريوت

أليف أيب القاسم نجم الدين ت، ائع اإلسالم يف مسائل احلالل واحلرامرش .٥٦
 .، مؤسسة املعارف اإلسالمية، قم)ّاملحقق احليل(جعفر بن احلسن 

م الشريازي، ، تأليف صدر الدين حممد بن إبراهيرشح أصول الكايف .٥٧
حتقيق وتصحيح حممد اخلواجوي، مؤسسة األبحاث الثقافية، الطبعة 

 .هـ، طهران١٤٢٥ُاألوىل، 
 تأليف األمري عالء الدين عيل بن ، ان برتتيب ابن بلبانّصحيح ابن حب .٥٨

ق عليه شعيب ّج أحاديثه وعلّقه وخرّحق، )   ه٧٣٩: ت (بلبان الفاريس
 .، مؤسسة الرسالة، بريوت  ه ١٤١٤، الطبعة الثانية ، رنؤوطاأل

ّأليف أيب عبداهللا حممد بن إسامعيل البخاري، دار ت، حيح البخاريص .٥٩
 .اجليل، بريوت

 ، لإلمام اخلميني، مؤسسة تنظيم ونرش آثار اإلمام اخلمينيصحيفة نور .٦٠
 .، إيران+

 .ّأليف السيد كاظم اليزدي، انتشارات إسامعيليان، قمت، لعروة الوثقىا .٦١
الشيخ (ّأليف حممد بن عيل بن احلسني القمي ت، لل الرشايعع .٦٢



 ٤٩٣ .....................................................................صادرامل
 .، املكتبة احليدرية، النجف األرشف)الصدوق

أليف ابن أيب مجهور ت، وايل الآليل العزيزية يف االحاديث الدينيةع .٦٣
 .االحسائي، طبعة سيد الشهداء، قم

نرش مكتبة ي، محد النراقألموىل ، لاأليام يف بيان قواعد األحكامعوائد  .٦٤
 .ّاملقدسةقم ،    ه١٤٠٨ ،بعة الثالثةالط، بصرييت

ّأليف أيب جعفر حممد بن عيل بن احلسن البغدادي ت، يون أخبار الرضاع .٦٥
 .مؤسسة النرش اإلسالمي، قم) الشيخ الصدوق(
لة تصدر عن مؤسسة إحياء آثار اإلمام جم، العدد السادس عرش، لغريا .٦٦

 .اخلوئي، قم
ّقيه البارع األقدم السيد لف، لُإىل علمي األصول والفروعغنية النزوع  .٦٧

مؤسسة ، قق الشيخ إبراهيم البهادري، حتمحزة بن عيل بن زهرة احللبي
 .قم،   ه١٤١٧، مطبعة اعتامد،  للتحقيق والتأليف×مام الصادق اإل

حتقيق ،  جعفر حممد بن احلسن الطويسأيب تأليف شيخ الطائفة ،الغيبة .٦٨
مؤسسة املعارف ، حمحد ناص أالشيخ عيلوالشيخ عباد اهللا الطهراين 

 .ّ املقدسةقمهـ، ١٤١١اإلسالمية، 
ّأليف املحدث إبراهيم بن حممد اجلويني، مؤسسة ت، رائد السمطنيف .٦٩ ّ ّ

 .املحمودي للطباعة، بريوت
ّأليف السيد حسن الصدر، طبعة النجف، ت، صل القضاء يف فقه الرضاف .٧٠

، قم  هـ١٤٢٢ًومنشور أيضا يف جملة علوم احلديث، العدد العارش، سنة 
 .ّاملقدسة

 .ّأليف حممد حسني األصفهاين، الطبعة احلجريةت، ّلفصول الغرويةا .٧١
أليف الدكتور مصطفى الزرقاء، الطبعة ت، لفقه اإلسالمي يف ثوبه اجلديدا .٧٢

 .اخلامسة
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ؤسسة آل م، ×، الكتاب املنسوب إىل اإلمام الرضا لفقه الرضويا .٧٣

 .إلحياء الرتاث، قم ^البيت
ّلسيد حممد حسني فضل اهللا، نرش دار املالكأليف ات، قه الرشيعةف .٧٤ ّ. 
ّأليف السيد كاظم احلائري، جممع الفكر اإلسالمي، قم ت، قه العقودف .٧٥

 .ّاملقدسة
أليف عبد الرمحن ت، ^ لفقه عىل املذاهب األربعة ومذهب أهل البيتا .٧٦

 .ّاجلزيري، حممد الغروي و يارس مازح، دار الثقلني، بريوت
ّ جعفر حممد بن احلسن الطويس، منشورات يخ الطائفة أيبش، لفهرستا .٧٧

 .ّالرشيف الريض، قم املقدسة
ّأليف السيد حممد مهدي ت، )ّرجال السيد بحر العلوم (لفوائد الرجاليةا .٧٨ ّ

 .ّبحر العلوم، حتقيق حممد صادق بحر العوم، مكتبة الصادق، طهران
دار ّمد بن يعقوب الفريوز آبادي،  ، جمد الدين حملقاموس املحيطا .٧٩

 .عرفة، بريوتامل
أليف تقي الدين احلسن بن عيل بن ت ،)رجال ابن داود (تاب الرجالك .٨٠

 . قم، منشورات الريض،دواد احليل
 تأليف الشيخ الفقيه أيب جعفر ،احلاوي لتحرير الفتاويكتاب الرسائر  .٨١

سالمي مؤسسة النرش اإل، + ّحممد بن منصور بن أمحد بن إدريس احليل
 .ّقم املرشفةهـ، ١٤١٠ الطبعة الثالثة، ،التابعة جلامعة املدرسني

 .ّ، اخلليل بن أمحد الفراهيدي، مطبعة الباقري، قم املقدسةتاب العنيك .٨٢
صفهاين  لبهاء الدين حممد بن احلسن بن حممد األ،كشف اللثام .٨٣

، ّمنشورات مكتبة السيد املرعيش النجفي، )املعروف بالفاضل اهلندي(
 .ّقم املقدسةهـ، ١٤٠٥

ّ، من أبحاث السيد الشهيد حممد باقر الصدر، تأليف ار رضر وال رضال .٨٤ ّ



 ٤٩٥ .....................................................................صادرامل
 .ّالسيد كامل احليدري، دار الصادقني، قم

أليف ابن منظور االفريقي، دار إحياء الرتاث العريب، ت، سان العربل .٨٥
 .بريوت

أليف ابن حجر العسقالين، مؤسسة األعلمي ت، امليزان سانل .٨٦
 .للمطبوعات، بريوت

ّأليف شيخ الطائفة أيب جعفر حممد بن احلسن ت، ّملبسوط يف فقه اإلماميةا .٨٧
 .الطويس، املكتبة الرضوية إلحياء اآلثار اجلعفرية، إيران

 .ّأليف حممد بن احلسن الشيباينت، ملبسوطا .٨٨
أليف الفقيه الشيخ فخر الدين الطرحيي، املكتبة ت، مع البحرينجم .٨٩

 .الرضوية إلحياء اآلثار اجلعفرية
أليف أيب عيل الفضل بن احلسن الطربيس، ت، آنجممع البيان يف تفسري القر .٩٠

 .مؤسسة األعلمي بريوت
ّبحاث السيد اخلوئي، تأليف السيد عيل أ، ارضات يف الفقه اجلعفريحم .٩١ ّ

 .الشاهرودي، طبعة النجف األرشف
أليف املوىل حمسن الفيض ت، ة البيضاء يف هتذيب اإلحياءّملحجا .٩٢

 .سةّالكاشاين، مؤسسة النرش اإلسالمي، قم املقد
ّأليف احلسن بن يوسف بن املطهر ت، تلف الشيعة يف أحكام الرشيعةخم .٩٣

ّالعالمة احليل(  .ّ، مؤسسة النرش اإلسالمي، قم املقدسة)ّ
ّ، السيد الشهيد حممد باقر الصدر، جممع الشهيد الصدر، ملدرسة القرآنيةا .٩٤

 .قم
 .أليف أيب يعيل سالر، منشورات احلرمني، الطبعة الثانيةت، ملراسما .٩٥
أليف زين الدين بن عيل ت، سالك اإلفهام يف رشح رشائع اإلسالمم .٩٦

الطبعة احلجرية، دار اهلدى للطباعة والنرش، قم، ) الشهيد الثاين(العاميل 
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 .ّؤسسة املعارف اإلسالمية، قممًوأيضا الطبعة احلديثة، 

 جعفر اإلمامابن ، املنسوب إىل مسائل عيل بن جعفر ومستدركاهتا .٩٧
حتقيق مؤسسة آل  ،×  ّيل بن جعفر بن حممدأليف عت، ×الصادق

لطبعة ، ا×مام الرضاإللاملؤمتر العاملي نرش ، حياء الرتاث إل^البيت 
 .ّ، مشهد املقدسة، إيران   ه١٤٠٩األوىل، 

أليف املريزا حسني النوري الطربيس، مؤسسة آل ت، ستدرك الوسائلم .٩٨
 .إلسالمية، قما ^ البيت

يخ عيل النامزي الشاهرودي، حتقيق أليف الشت، ستدرك سفينة البحارم .٩٩
 .الشيخ حسن بن عيل النامزي، مؤسسة النرش اإلسالمي، قم

ّ، كتاب اإلجارة، أبحاث السيد اخلوئي، تأليف الشيخ مرتىض ملستندا .١٠٠
 .ّالربوجردي، طبعة مؤسسة احياء آثار اإلمام اخلوئي، قم

 أيب أليف عيل بن اجلعد بن عبيد اجلوهري، حتقيقت، سند ابن اجلعدم .١٠١
 .ّالقاسم عبداهللا بن حممد البغوي، دار الكتب العلمية، بريوت

ّأليف املحدث أمحد بن حنبل، دار الفكر، ت، سند أمحد بن حنبلم .١٠٢
 .بريوت

أليف الدكتور عبدالرزاق ت، صادر احلق يف الفقه اإلسالميم .١٠٣
 .السنهوري، القاهرة

ّ تأليف السيد حممد رس،ّأبحاث السيد اخلوئيصباح األصول، م .١٠٤ ور ّ
 .الواعظ البهسودي، طبعة النجف

ّبحاث السيد اخلوئي، تأليف الشيخ حممد عيل ا، صباح الفقاهةم .١٠٥ ّ
 .التوحيدي، مكتبة الدواري، قم

ُأليف أمحد بن حممد بن عيل املقري الفيومي، مؤسسة ت، ملصباح املنريا .١٠٦
 .ّدار اهلجرة، قم املقدسة



 ٤٩٧ .....................................................................صادرامل
 الطبعة احلجرية، أليف الشيخ أيب القاسم كالنرتي،ت، طارح األنظارم .١٠٧
 .قم
 .أليف ابن شهر آشوب املازندراين، الطبعة احلجريةت، عامل العلامءم .١٠٨
ّأليف شيخ الطائفة حممد بن احلسن الطويس، مؤسسة ت، عاين األخبارم .١٠٩ ّ

 .النرش اإلسالمي، قم
 .   ه١٤١٥، لدكتور أمحد فتح اهللا، لمعجم ألفاظ الفقه اجلعفري .١١٠
بية، انتشارات نارص خرسوي، مع اللغة العرجم، ملعجم الوسيطا .١١١

 .طهران
ّأليف السيد أيب القاسم اخلوئي، منشورات ت، عجم رجال احلديثم .١١٢

 .مدينة العلم، قم
ّأليف أيب حممد عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة املقديس، ت، ملغنيا .١١٣ ّ

 .عامل الكتب
ّأليف السيد حممد جواد ت، مةّفتاح الكرامة يف رشح قواعد العالم .١١٤ ّ

 . قم،^  العاميل، مؤسسة آل البيتاحلسيني
، حتقيق صفوان األصفهاين للعالمة الراغب ،مفردات ألفاظ القرآن .١١٥

، قم هـ١٤٢٤عدنان داوودي، انتشارات ذوي القربى، الطبعة الثالثة، 
 .َّاملقدسة

ّأليف حممد اجلواهري، مؤسسة آل ت، ملفيد يف معجم رجال احلديثا .١١٦ ّ
 . قم،^البيت

 الشيخ أسد اهللا التسرتي، منشورات مؤسسة آل أليفت، قابس األنوارم .١١٧
 .ّ، قم املقدسة^ البيت

ّأليف أيب عبداهللا حممد بن حممد بن النعامن البغدادي ت، ملقنعةا .١١٨ الشيخ (ّ
 .، مؤسسة النرش اإلسالمي، قم)املفيد
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لشيخ حسني املنتظري، املركز العاملي للدراسات ا، ّملكاسب املحرمةا .١١٩

 .اإلسالمية، إيران
، املطبعة +ّأليف السيد اإلمام روح اهللا اخلمينيت، ّ املحرمةملكاسبا .١٢٠

 .ّالعلمية، الطبعة القديمة، قم املقدسة
أليف الشيخ األعظم مرتىض األنصاري، جممع ت، ّملكاسب املحرمةا .١٢١

ّحتقيق وتعليق حممد كالنرت، مؤسسة : ً؛ أيضا ّالفكر اإلسالمي، قم املقدسة
 .النور، بريوت

ّحاث املريزا النائيني، تأليف حممد تقي اآلميل، ، أبملكاسب والبيعا .١٢٢
 .مؤسسة النرش اإلسالمي، قم

ّأليف العالمة حممد باقر املجليس ت، الذ األخيار يف فهم األخبارم .١٢٣
 .طبعة مكتبة آية اهللا املرعيش، قم» الثاين«
ّأليف أيب جعفر حممد بن عيل بن احلسن ت، ن ال حيرضه الفقيهم .١٢٤

 .ّ، مؤسسة النرش اإلسالمي، قم املقدسة)الشيخ الصدوق(البغدادي 
ّالعالمة احليل(ّأليف احلسن بن يوسف بن املطهر ت، نتهى املطلبم .١٢٥ ّ( ،

 .الطبعة احلجرية
 .ّأليف السيد أيب القاسم اخلوئي، مدينة العلم، قمت، نهاج الصاحلنيم .١٢٦
أليف الشيخ موسى اخلوانساري، ت، نية الطالب يف حاشية املكاسبم .١٢٧

 .سالمي، قممؤسسة النرش اإل
 .ّأليف السيد عبد األعىل السبزواريت، ّهذب األحكامم .١٢٨
 .أليف الشيخ حممد ري شهري، دار احلديث، قمت، يزان احلكمةم .١٢٩
طبائي، اّ، للسيد العالمة حممد حسني الطبامليزان يف تفسري القرآن .١٣٠

 .ّإسامعيليان، قم املقدسة
لسعادات ابن أليف جمد الدين أيب ات، لنهاية يف غريب احلديث واألثرا .١٣١



 ٤٩٩ .....................................................................صادرامل
 .األثري، املكتبة العلمية، بريوت

 لشيخ الطائفة أيب جعفر حممد بن احلسن ،د الفقه والفتاوىّالنهاية يف جمر .١٣٢
انتشارات قدس ُ، دار األندلس، بريوت؛ أوفسيت بن عيل الطويس

 .ّاملقدسةقم ، حممدي
لشيخ الطائفة أيب جعفر حممد بن احلسن بن عيل ، النهاية ونكتها .١٣٣

 .ّإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني، قم املقدسةامؤسسة النرش ، الطويس
، مجع الرشيف الريض، ×، لإلمام عيل بن أيب طالب هنج البالغة .١٣٤

نسخة املعجم : ً؛ أيضا حتقيق الشيخ حممد عبده، دار املعرفة، بريوت
 .املفهرس، مؤسسة النرش اإلسالمي، قم

دي، مؤسسة االعلمي، ّأليف الشيخ حممد باقر املحموت، ج السعادةهن .١٣٥
 .بريوت

 .ّأليف السيد حمسن احلكيمت، ج الفقاهةهن .١٣٦
ّأليف حممد بن عيل بن حممد الشوكاين، دار الفكر، ت، يل األوطارن .١٣٧ ّ

 .بريوت
ّأليف الشيخ حممد بن ت، سائل الشيعة إىل حتصيل مسائل الرشيعةو .١٣٨

 طبعة :ًاحلسن احلر العاميل، طبعة آل البيت إلحياء الرتاث، بريوت، وأيضا
 .بريوت دار إحياء الرتاث العريب،

ّأليف شمس الدين أمحد بن حممد ت، فيات األعيان وأنباء أبناء الزمانو .١٣٩
 .بن خلكان، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت
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 الـشيخ اهللا آيـة األسـتاذ: تـأليف ،املكاسـب عىل التعليق إىل رشاد الطالبإ .١
 .الثالثة الطبعة هـ،١٤١٦ قم، ـ إيران سامعيليان،إ ّسسةمؤ التربيزي، جواد

 اهللا آية العرص فقيه أبحاث تقرير ،املكاسب بيع عىل التعليق يف الطالب بلغة .٢
 احلسيني عيل السيد ،+ الگلبيگاين املوسوي رضاّ حممد السيد العظمى
 .هـ١٣٩٩ قم، ـ إيران خيام، مطبعة: نرش امليالين،

 عـيل بن يوسف بن احلسن الدين مجال الكبري ّالعالمة ملؤلفه، ذكرة الفقهاءت .٣
 اآلثــار إلحيــاء املرتــضوية املكتبــة منــشورات مــن ،+ ّاحلــيل مطهــر بــن

 :ً أيـضا.هـ١٣٨٨ ،)واحد جملد يف القديمة (األوىل الطبعة إيران، اجلعفرية،
 .هـ١٤٢٠الرتاث، إلحياء ^ البيت آل ّمؤسسة وحتقيق نرش

 قنيّاملحق وإمام الفقهاء شيخ تأليف ،اإلسالم رشائع رشح يف الكالم جواهر .٤
 حةّواملـصح املخطوطـة األصـل بنـسخة قوبل النجفي، حسنّ حممد الشيخ
 وهنـض طبعـه عـىل وأرشف عليـه قّوعلـ قـهّحق .ثراه طاب فاملصنّ بقلم

ــرشوعه ــشيخ :بم ــيل ال ــدي، ع ــب دار اآلخون ــران، اإلســالمية، الكت  طه
 الطبعة بريوت، العريب، الرتاث حياءإ دار: ً أيضا.التاسعة الطبعة ش،١٣٦٨

 .هـ١٤٠٤ السابعة،
  حسنيّ حممد الشيخ الفقيه العظمى اهللا آية سامحة تأليف ،املكاسب حاشية .٥

 .هـ١٤١٨ القطيفي، سباع آلّ حممد عباس الشيخ:  ونرشحتقيق األصفهاين،
 ،+ اليزدي الطباطبائي كاظمّ حممد السيد ّالعالمة ،املكاسب حاشية .٦



 ٥٠١ .....................................................................صادرامل
 . ه١٣٧٨ إيران، ـ قم  والتوزيع، والنرش للطباعة عيليانإسام ّمؤسسة

 .الثاين الشهيد ،الدمشقية اللمعة رشح يف ّالبهية الروضة .٧
 نجـم القاسـم أبـو ّاحلـيل ّاملحقق ،واحلرام احلالل مسائل يفرشائع اإلسالم  .٨

 عـيلّ حممـد احلـسني عبـد: وحتقيق وتعليق إخراج احلسن، بن جعفر الدين
 .قم ـ إيران إسامعيليان، انتشارات ّبقال،

 الشيخ األكرب الشيخ ،املطهر ابن ّالعالمة قواعد عىل جعفر الشيخ رشح .٩
 .هـ١٤٢٠ الذخائر، دار ،)١٢٢٨ ـ هـ١١٥٦ (+ الغطاء كاشف جعفر

 جممع احلائري، احلسيني كاظم السيد اهللا اية سامحة: تأليف، قه العقودف .١٠
 .الثانية الطبعة هـ،١٤٢٣ إيران، ـ قم االسالمي، الفكر

 بن احلسن منصور أيب تأليف ، يف معرفة احلالل واحلراماألحكام قواعد .١١
 ّمؤسسة: ونرش حتقيق ،)ّاحليل ّالعالمة (+ األسدي رّاملطه بن يوسف

 إيران، ـ قم املقدسة، ّبقم سنيّاملدر جلامعة التابعة اإلسالمي النرش
 .هـ١٤١٣

 اهللا عبد أيب اإلمام: ليفتأ ،والعربية واألصول الفقه يف والفوائد القواعد .١٢
 حتقيق هـ،٧٨٦ عام ّاملتوىف ،لّاألو بالشهيد املعروف العاميل مكي بنّحممد 

 .إيران ـ قم املفيد، مكتبة منشورات احلكيم، اهلادي عبد السيد الدكتور
 مرتىض الشيخ واملجتهدين الفقهاء أستاذ األعظم للشيخ ،املكاسب كتاب .١٣

 العاملي املؤمتر األعظم، الشيخ تراث حتقيق جلنة: حتقيق ،+ األنصاري
 إيران، ـ قم األنصاري، الشيخ مليالد الثانية املئوية الذكرى بمناسبة
 .هـ١٤١٥

 ابن مكرم بنّ حممد الدين مجال الفضل أيب ّالعالمة لإلمام، لسان العرب .١٤
 . ه١٤٠٥ إيران، ـ قم احلوزة أدب نرش املرصي، اإلفريقي منظور

 أعاد الطرحيي، الدين فخر الشيخ الفقيه ثّاملحد للعامل، مع البحرينجم .١٥
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: العرصية عاجمامل طريقة عىل بعده وما الكلمة من لّاألو احلرف عىل بناءه

 .إيران سالمي،اإل مكتب اإلعالم عادل، حممود
 السيد العظمى اهللا آية سامحة ألبحاث ًتقريرا، ارضات يف الفقه اجلعفريحم .١٦

 احلسيني عيل السيد ةّاحلج ّالعالمة: لمبق ،+ اخلوئي املوسوي القاسم أبو
: ً أيـضا.هــ١٤٠٩ إيـران، ــ قم اإلسالمي، الكتاب دار ،+ الشاهرودي

 الطبعـة هــ،١٤٢٩ إيـران، ــ قـم اإلسـالمي، الفقه معارف دائرة ّمؤسسة
 .الثانية

 القاسـم أبـو الـسيد العظمى اهللا آية سامحة أبحاث تقرير ،صباح الفقاهةم .١٧
 انتـشارات التربيـزي، التوحيـدي عـيلّحممـد : مبقل + اخلوئي املوسوي
 .ش هـ١٣٧٧ قم، ـ إيران داوري،

 ،+ النائيني املريزا األعظم األستاذ أبحاث تقرير، ملكاسب والبيعا .١٨
 اإلسالمي النرش ّمؤسسة ،+ اآلميل تقيّ حممد الشيخ ّالرباين ّالعالمة بقلم

 .إيران ـ قم سني،ّاملدر جلامعة التابعة
 البالغي، جوادّ حممد الشيخ ،)الفقهية الرسائل (البالغي ةّالعالم موسوعة .١٩

 .هـ١٤٢٨ إيران، ـ قم اإلسالمية، والثقافة العلوم مركز
ّ حممد بن املبارك السعادات أيب الدين جمد لإلمام ،احلديث غريب يف النهاية .٢٠

 إسـامعيليان ّمؤسـسة الطنـاحي،ّ حممـد حممـود: حتقيـق األثري، ابن اجلزري
 .الرابعة الطبعة ش، هـ١٣٦٤ إيران، ـ قم والتوزيع، والنرش للطباعة

 األعظم الشيخ مكاسب من البيع كتاب عىل تعليق، ج الفقاهةهن .٢١
 الطباطبائي حمسن ّالسيد العظمى اهللا آية العرص فقيه تأليف ،+ األنصاري

 .هبمن ٢٢ انتشارات ،+ احلكيم
 مطبعة التربيزي، الشهيدي احّفت املريزا ،املكاسب رسارأ إىل الطالب هداية .٢٢

 .هـ١٣٧٥ إيران، ـ تربيز اطالعات،



 

 
  

 

)١( 
  ة واخلالف يف حتديدهاموارد وجوب الزكا

  ٧ .............................الزمان واملكان ونظرية املعرفة الفقهية: مةّمقد

  ١٣ .............................................................ّمدخل عام

  ١٣ .................................................ّجواز عملية اإلفتاء. ١

  ١٥ .................................ّاالستنباط ممارسة وليس نظرية فقط. ٢

  ١٧ .........ّالتطورات البحثية ملفهوم االجتهاد، أسباهبا ووجوه تفسريها. ٣

  ٢١ ..................................................................توطئة

  ٢٣ ...................................................موارد وجوب الزكاة

  ٢٦ ......................آراء الفقهاء يف حتديد األشياء التي جتب فيها الزكاة

ّالطوائف الروائية الدالة عىل موارد وجوب الزكاة ّ....................... ٢٨  

  ٢٩ ..........................................................الطائفة األوىل

  ٣٥ ..........................................................الطائفة الثانية

  ٤١ ..........................................................الطائفة الثالثة

  ٤٣ .........................................................الطائفة الرابعة

  ٤٥ ...............عالم لرفع التعارض املفرتضوجوه اجلمع التي ذكرها األ

  ٥٧ .........................................البحث يف الكربى: ّاملقام األول

  ٥٩ ........................................البحث يف الصغرى: املقام الثاين

  ٦٣ .........................................الوجه املختار يف حل التعارض



 رسائل فقهية................................................................ ٥٠٤
  ٧٧ ..............................................شواهد عىل الوجه املختار

  ٨٤ .............................. املختارالروايات املتعارضة يف ضوء الوجه

)٢( 
  منكر الرضوري

  ٩٥ ...................................................................متهيد

  ٩٧ ........................................................منكر الرضوري

ًالكفر واإلسالم لغة واصطالحا ً........................................ ٩٨  

ّالسيد اخلوئي وركنية أصل املعاد ّ...................................... ١٠٠  

  ١٠٤ ............................ ركنيتهمنكر الرضوري واخلالف يف طبيعة

  ١١١ .....................................األقوال يف مسألة منكر الرضوري

  ١١١ ...................إنكار الرضوري سبب مستقل للكفر: ّالقول األول

  ١١١ ................................................اإلمجاع: ّالدليل األول

  ١١٢ ......................................كلامت األصحاب: الدليل الثاين

  ١١٥ .....................................الروايات اخلاصة: الدليل الثالث

  ١١٥ ............ًما محل عنوان أدنى ما يكون به العبد مرشكا: الطائفة األوىل

  ١١٦ .............ما محل عنوان من جحد الفرائض فهو كافر: الطائفة الثانية

  ١٢٤ .......ّما محل عنوان من ارتكب كبرية وزعم أهنا حالل: الطائفة الثالثة

  ١٢٥ ......ّالطوائف الثالث املتقدمة والبحث يف متامية داللتها عىل املطلوب

  ١٣٣ ....................ّالتفصيل بني اجلاهل القارص واملقرص: القول الثاين

ًإنكار الرضوري ال يعد سببا مستقال للكفر: القول الثالث ً ّ............. ١٣٥  

  ١٣٨ ...........إنكار الرضوري بني األصول والفروع. ١تذييالن أساسيان

  ١٤١ ......................................حكم منكر رضوري املذهب. ٢

  ١٤٤ ..........أم من رضوريات املذهب؟ هل اإلمامة من رضوريات الدين



 ٥٠٥ ....................................................................الفهرس
) ٣( 

  هل خلمس أرباح املكاسب أصل قرآين؟

  ١٥٣ ...............................................................املقدمة

  ١٥٨ .حقيقتها، واألساليب املتبعة يف تفسريها آيات األحكام :لّاملبحث األو

  ١٦٥ .................................................أنحاء آيات األحكام

  ١٦٦ ...املباين االجتهادية وتأثريها يف اختالف النتائج الفقهية :املبحث الثاين

  ١٧١ ................................................................توطئة

ًاخلمس لغة واصطالحا. ١ ً........................................... ١٧١  

  ١٧٢ .....................................خصائص آية اخلمس ومميزاهتا. ٢

  ١٧٣ ..............................ّسريية واملختار يف ذلكاألساليب التف. ٣

  ١٧٦ .....................هل تشمل أرباح املكاسب؟ الغنيمة يف آية اخلمس

  ١٧٧ ..........................مول اآلية لكل فائدة وربحش: ّاالجتاه األول

  ١٧٧ .............................االستظهار من نفس اآلية: ّالطريق األول

ّالنصوص الروائية املفرسة: الطريق الثاين ّ.............................. ١٩٠  

  ١٩٢ ...........................................رواية عمران بن موسى. ١

ّرواية محاد بن عمرو وأنس بن حممد. ٢ ّ............................... ١٩٨  

  ١٩٩ .....................................رواية حكيم مؤذن بني عيسى. ٣

  ٢٠١ ..................................ّحممد بن سنان واالجتاهات يف تقييمه

  ٢١٢ ..............................................رواية عيل بن مهزيار. ٤

  ٢١٥ .......................اختصاص اآلية بغنائم دار احلرب: االجتاه الثاين

  ٢١٥ .................................سياق اآلية قرينة عىل االختصاص. ١

ّنظائر القرآنية ملادة غنم تكشف عن اختصاصها بغنائم دار احلربال. ٢ ّ. ٢٢٢  

  ٢٢٤ ...............ّلو كانت فريضة اخلمس هبذه املثابة الهتم هبا القرآن. ٣



 رسائل فقهية................................................................ ٥٠٦
)٤( 

  املسكرات
  ٢٣١ ................................................................اخلمر

  ٢٣٣ .........................................................حقيقة اخلمر

  ٢٣٥ .................................................جواز الرشب وعدمه

  ٢٣٧ ................................................ّجواز التكسب وعدمه

  ٢٣٧ ........................................................الدليل القرآين

  ٢٤٠ ........................................................ّاألدلة الروائية

  ٢٤٦ .................ّمدخلية الزمان واملكان يف حتديد موضوعات األحكام

  ٢٥٧ ...............................ّ الروايات التي جوزت جعل اخلمر خال

  ٢٦٣ .................................................................مةتت

  ٢٦٤ ..........................................ّإمجال القول يف احلق وامللك

  ٢٧١ ....................................................املسكرات اجلامدة

ّدلة القائلني بحرمة التكسب باملسكرات اجلامدةأ ّ...................... ٢٧٤  

  ٢٨١ .......................................................البحث الداليل

  ٢٨٢ .......................................................نكتتان مهمتان

  ٢٨٥ ......................................................البحث السندي

  ٢٨٩ .......................................................خالصة املسألة

)٥( 
  الدم

  ٢٩٥ ........................لفقهاء يف املسألةأقوال ا: ّاملستوى األول
  ٢٩٧ ...........................ّأدلة الفقهاء يف املسألة: املستوى الثاين

  ٢٩٧ ..............................................الدليل القرآين. ١



 ٥٠٧ ....................................................................الفهرس
  ٣٠١ ...........................................الشهرة واإلمجاع. ٢
  ٣٠٢ .........................................ّالعمومات املتقدمة. ٣
  ٣٠٢ ..........................................مرفوعة الواسطي. ٤

  ٣٠٣ .................................................مناقشة الرواية
  ٣١١ .............................................ّالنبوي املشهور. ٥

)٦( 
  ّاملني

  ٣١٥ .................................................ّكات منهجيةن
  ٣١٧ ...........................................املعنى اللغوي للمني

ّجواز التكسب باملني الواقع خارج الرحم: املسألة األوىل ّ........ ٣١٨  
  ٣٢٠ ّالتكسب باملني املراد وقوعه داخل رحم احليوانات: املسألة الثانية

  ٣٢٠ ....................................................نجاسته. ١
ّهالة بحسب الكمية واملقدار مما يؤدي إىل صريورة املعاملة غرريةاجل. ٢ ّ ّّ ّ ٣٢١  
ًاجلهالة من جهة عدم حتقق اللقاح وصريورته هدرا. ٣ ّّ.......... ٣٢٣  
  ٣٢٣ ....................................ُعدم القدرة عىل التسليم. ٤
  ٣٢٣ ........................................ّقاعدة الولد نامء األم. ٥

  ٣٢٥ .........................................ّإبطال القاعدة وأدلتها
  ٣٢٧ .........................ّالتكسب بعسيب الفحل: املسألة الثالثة

  ٣٢٧ ........................................املعنى اللغوي للعسيب
  ٣٣٠ .........................سألةذكر األقوال يف امل: ّاملستوى األول
  ٣٣١ ..........................................ّاألدلة: املستوى الثاين

ّاألدلة العامة: ّالنوع األول ّ..................................... ٣٣١  
  ٣٣٣ ...................................إجراء املعاملة بنحو اإلجارة



 رسائل فقهية................................................................ ٥٠٨
ّاألدلة اخلاصة: النوع الثاين ّ..................................... ٣٣٨  

  ٣٣٨ .................وهي الناهية عن عسيب الفحل: الطائفة األوىل
  ٣٤٠ ...........ّوهي املجيزة للتكسب بعسيب الفحل: الطائفة الثانية

  ٣٤١ .....................................وجوه اجلمع بني الطائفتني
  ٣٤٥ ..........................................ّالتكسب بامء اإلنسان

  ٣٤٧ .......................................ّأمهية العامل االقتصادي
  ٣٥٣ .................................................العقل والدين

)٧( 
  امليتة

  ٣٦١ .............................................امليتة يف نظر الرشع
  ٣٦٣ ..........................................بحث امليتة يف مقامني

  ٣٦٤ ........................ًجواز االنتفاع بامليتة تكليفا: ّ األولاملقام
  ٣٦٦ ..............الدليل القرآين عىل حرمة االنتفاع: ّاملستوى األول
  ٣٧٠ .......................................الروايات: املستوى الثاين
  ٣٧١ ..........................ًالروايات املانعة مطلقا: الطائفة األوىل
  ٣٧٨ ..........................ًالروايات املانعة موردا: الطائفة الثانية
  ٣٧٨ الروايات املانعة من االنتفاع بجلد امليتة وإليات الغنم: ّالقسم األول
  ٣٨٧ ............ًالروايات املانعة من االنتفاع بامليتة لبسا: القسم الثاين

  ٣٩٥ ..............................ّأدلة القائلني بجواز االنتفاع بامليتة
  ٤٠٣ ...........................................ّحتديد هوية أيب بصري

  ٤٠٦ ..............................................ّحممد بن أيب عمري
  ٤٠٧ ..................................وجوه تصحيح دعوى الشيخ

  ٤١٧ .................................................ّمشكلة داللية



 ٥٠٩ ....................................................................الفهرس
  ٤١٨ ............................ّن اإلشكاليةّجواب السيد اخلوئي ع

ّجواب السيد اخلميني عن اإلشكالية ّ........................... ٤١٩  
  ٤٢٠ ..............................................ّإشكال داليل آخر

  ٤٢٥ .....................................وجوه اجلمع بني الطائفتني
  ٤٢٩ ...................................................عود عىل بدء

)٨( 
  حقيقته، أقسامه، آثاره ّاحلق

  ٤٣٥ ..................... واحلكم وامللكّ للفرق بني احلقّ إمجايلٌبيان
  ٤٣٦ ....................................................ّأقسام احلق

  ٤٣٦ ........................ما ال يقبل املعاوضة باملال: ّالقسم األول
  ٤٣٩ .............................ًدليل عدم وقوع هذا القسم عوضا

  ٤٣٩ ....احلقوق القابلة لإلسقاط دون النقل االختياري: القسم الثاين
  ٤٤٢ .......................ًالدليل عىل عدم وقوع هذا القسم عوضا

  ٤٤٢ .......................................إشكال صاحب اجلواهر
  ٤٤٥ .....................جواب الشيخ عىل إشكال صاحب اجلواهر
  ٤٤٧ ......................ّالفارق اجلوهري بني بيع الدين ونقل احلق

  ٤٥١ ........................ما يقبل النقل واإلسقاط: القسم الثالث
ّالوجه يف عدم صحة عوضية هذا القسم ّ........................ ٤٥٢  

  ٤٥٣ ............................ًالدليل عىل عدم كون احلقوق أمواال
ّالوجه يف صحة عوضية هذا القسم من   ٤٥٤ ................. احلقوقّ

  ٤٥٤ ..........................ّعدم الدليل عىل اشرتاط املالية: ّاألول
  ٤٥٥ ................................ّصدق املالية عىل احلقوق: الثاين

  ٤٥٥ ...........................ّحقيقة احلق وفرقه عن احلكم وامللك



 رسائل فقهية................................................................ ٥١٠
  ٤٥٧ .......................املشكلة يف تصوير اجلامع ألقسام احلقوق

  ٤٥٨ ...........................................ّحقاملعنى اللغوي لل
  ٤٥٩ ......................................ّاآلراء يف بيان حقيقة احلق

ٌاحلق نوع من السلطنة: ّالرأي األول ّ............................ ٤٦٠  
  ٤٦١ ..............................ّاحلق مرتبة من امللك: الرأي الثاين

ّاحلق اعتبار خاص من آثاره السلطنة: الرأي الثالث ّ............. ٤٦٣  
ّق مشرتك لفظياحل: الرأي الرابع ٌ ّ............................... ٤٦٤  

  ٤٦٧ ..........ّاحلق هو نفس احلكم والفرق يف اآلثار: الرأي اخلامس
  ٤٦٩ ..........................إشكاالت عىل كالم الشيخ األنصاري

ّإمكان اجتامع طريف احلق يف حمل واحد: ّاإلشكال األول ّ......... ٤٦٩  
  ٤٧٠ ...............................................جواب اإلشكال

ّوجه املنع يف القسم الثاين أخص من املدعى: شكال الثايناإل ّ..... ٤٧١  
  ٤٧٢ ...............................................اإلشكال الثالث
  ٤٧٣ ................................................اإلشكال الرابع

 ٤٧٥ .........................الرسائل األوىل والثانية والثالثة مصادر
 ٤٨٧ ..........الرسائل الرابعة واخلامسة والسادسة والسابعة مصادر

 ٥٠٠........................................مصادر الرسائل الثامنة
 ٥٠٣ .......................................................الفهرس

 


