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  ه                         مقدم                               
 

 

 م بسم اهلل الرحمن الرحی

و السالم علی خیر خلقه و اشرف بریته، حافظ سره و مبلغ رساالته، افضل  الصالةالحمد هلل رب العالمین و 

صلی اهلل علیه و آله السفراء المکرمین و خاتم االنبیاء و المرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد )

و اللعن الدائم علی اعدائهم  )روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء( اهلل  فی االرضین  بقیةسیما الطاهرین( 

 اجمعین الی قیام یوم الدین آمین رب العالمین.

با سالم و درود به ارواح طیّبه تمـامی فقهایی که از عصـر حضور تـا زمـان غیبـت کبری تالش هـا و 

ائی مجاهـدتهای بسیـاری به خرج دادنـد تا دیـن مانـده و برای همیشه تاریخ به گوش جهانیان برسد؛ فقهـ

که در دفاع از آیین الهی تا آخریـن قطره خـون خویـش ایستـاده و در ایـن راه به شهادت رسیدند و بدن 

؛فقهایی که زندان های مختلف، تبعیدها و انواع و اقسام 1شریفشان  به دار آویخته شده و آتش کشیده شد

د، علمایی که برای تفقّه و تحصیل شکنجه ها را به جان خریدنـد تا دیـن و آییـن اسالم مانـدگار بمانـ

علوم دینی  تحمّل رنج قربت وفراق از وطن را به جان خریدند تا علوم آل محمد)ص( را فـراگیرند و به  

ایتـام آل محمد)ص( برساننـد، دانشمندانی که جهت تبلیغ و ترویج دیـن اقسام ابتالئات را به جان خریدند 

ال وزن و فرزند و خانواده خویش ترجیح دادند و چه بسا مبتالی به شدند و حفظ دین را حتّی بر جان و م

                                                           
ادند تا دین اسالم و فقهای شیعه برای حفظ دین و مذهب تشیع دست از پای نشناخته و جانبازی ها و فداکاری های مختلفی به خرج د. 1

مذهب تشیع ماندگار بماند هر چند خودشان نظیر شهید اول )ره( به دستور حکام جائر زمان به دار آویخته شده و بدن شریفشان پس از 

  (542ـ542المراد فی شرح نکت االرشاد، ص غایةمدت ها ماندن در سر دار، به آتش کشیده شود) ر، ک: 
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، 5داغ عزیزی شده و به خاطردوری وطن حتّی قـادر بر حضور در مجلس عزای عزیز سفر کرده نبودند

 شب به حلّ مشکالت علمی می نشستند.را برچشم خود حرام کردند و در دل که خواب  اندیشمندانی

فقه و علـوم آل محمّد  )ص( را در چهـارده قـرن  ل تالش و کوشش فراوان خویشتمـامی ایـن فقها با بـذ

حفظ نمـودنـد تا امـروز به دسـت ما برسـد و به راحتی در دستـرس ما قـرار گیـرد و ما میهمان سفـره 

 با مجاهـدت ها و جان نثـاری های خـویش به یادگار نهادند. تـرده ای باشیـم که  فقهـاء بزرگگس

 ژگی های کتابوی
کتاب مکاسب نوشته فقیهی ژرف نگر، غواص معارف الهی، شیخ مرتضی انصاری)ره( است، شخصیتی که 

و کتابش بالغ بر صد سال متن درسی ملقب گشت « دینخاتم الفقهاء و المجته»به خاطر عمق افکار خود به 

و فقهاء دیگر بحث های علمی و خارج خود را بر اساس آن بنیان نهاده است جهان تشیع  حوزه های علمیه

 اند که این خود بیانگر ویژگی خاص کتاب مزبور است. 

هر انسانی که در کتاب مکاسب به دیده انصاف بنگرد تصدیق می کند که کتاب فوق غوامض فراوانی دارد 

ر آن نگاشته شده و امثال محقق اصفهانی، ای فراوانی باز این رو است که شرح ها، حواشی و تعلیقه ه

 آخوند خراسانی، محقق ایروانی، مرحوم شهیدی و ... به بحث و بررسی پیرامون آن پرداخته اند.

حقیر در سال هایی که کتاب مکاسب را در حوزه علمیه قم در مدارسی چون فیضیه، الهادی)ع(، امام 

ره( تدریس می کردم پس از هر درسی خالصه آن را و موسسه امام خمینی) )ع(صادق)ع(، موسی بن جعفر

به رشته تحریر در آورده و جزواتی را در اختیار طالب بزرگوار قرار می دادم، اینک نیز به خاطر درخواست 

به عنوان کتاب در می آید تا همگان از آن استفاده نموده و ما را برخی از آن عزیزان، یاد داشت های فوق را 

 ش فراموش نسازند.از دعای خیر خوی

، از آنجایی که جزوات اولیه کتاب بعد از تدریس آن تدوین می شد به نظر می رسد ویژگی عمده کتاب

سالمت آن از خطا باشد، عالوه بر آن که در برخی از موارد که متن کتاب غامض بود و نیاز به توضیح 

 داشت به بررسی متن نیز پرداخته شد.

                                                           
زی )ره( که وقتی در نجف اشرف مشغول تحصیل علوم دینی بود و خبرعزای پدر به وی می دهند قادر به مانند مرحوم آیت اهلل ایا. 5

 شرکت در مراسم عزیز از دست رفته خود نبود
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یر در آید و خالی از نقص باشد مگر آن که از طرف خدای متعال نازل گشته و کتابی نیست که به رشته تحر

جمع آوری شود از این رو است که قرآن کریم یکی از ویژگی های خود را فقدان  ن)ع(معصومیاز گفتار یا 

 .3«ال یاتیه الباطل من بین یدیه و ال من خلفه»نقص و انحراف بیان کرده و می فرماید 

نویسنده اعتراف به خطای خود داشته و از تمام اساتید بزرگوار حوزه و دانشگاه و طالب و دانشجویان  

آن را به خطاهای موجود در  و نوشتار ما را مالحظه کردند، محترمی که با کتاب مکاسب ارتباط دارند

 ر گردد.نگارنده هدیه دهند تا در چاپ های بعدی در حد وسع و توان حقیر از نقص آن کمت

 اهدا و تقدیم 
برای شروع و پیشرفت انسان درهر کاری نیاز به عامل تشویق کننده و حامی است که در تمام سختی ها و 

، وی را هدایت کرده و دست وی را گرفته به سر منزل مقصود ترقی برساند، حقیر نیز از مشکالت پیش رو

پدرانه  تدریش خو.یش مرهون راهتمایی و هدایت هایاین قاعده مستثنی نیستم، در زمینه شروع و تداوم 

استاد اخالق و الگوی فضیلت و انسانیت حضرت آیت اهلل العظمی ملکوتی تبریزی)ره( می باشم که در اثر 

اصرار فراوان ایشان جهت شروع تدریس، پای در این عرصه نهاده ام، عالوه بر آن که در همه مشکالت 

 دلسوز برای حقیر بوده اند. درسی پشتوانه ای محکم و پدری

آن زمانی در حال چاپ است که در داغ فراق آن استاد عزیز به سر می بریم از این رو ثواب کتاب پیش رو 

را به روح آن عالم فرزانه هدیه نموده و از خدای سبحان غفران الهی و علو درجات اخروی آن عزیز را 

 خواستارم
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 .22. فصلت،  
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  چیست؟« حمرمه ماکسب» عنوان در اکتساب حرمت معین:1

 حرمت حرمتی، چنین از مراد و است  حرام اثر، ترتب قصد به کاال انتقال و نقل که است این مراد

 مال، اکل حرمت زیرا باشد ـ تکلیفی حرمت ـ حرام آن مقابل در مال اکل که این نه است وضعی

 نشد، مترتب آن بر انتقال و نقل اثر و بود باطل و حرام معامله وضعا وقتی و است تبعی و فرعی امری

 طرف تصرف نتیجه در و بوده باقی او ملکیت به مشتری و بایع از یک هر مال صورتی چنین در

بنابراین در بسیاری از موارد بیع، هم حرام تکلیفی است   است حرام نکلیفا و بوده دیگری مال در تصرف مقابل،

 و هم باطل. 

  کنید؟ بیان را حمرمه ماکسب انواع2 :

  نظیر دارد مختلفی انواع محرمه مکاسب

 نجسه اعیان به اکتساب: 1 

 .شود می آن از حرام در انتفاع قصد که اعیانی به اکتساب: 2

 .ندارد به معتد حالل منفعت که اعیانی به اکتساب: 3

 .است عمل ذاتی حرمت آن، حرمت علت که حرامی اکتساب: 4

 .واجب امور به اکتساب: 5

 

  استثنی ما عدا نجسة اعیانبا اکتساب : اول نوع

 ابوالبا اکتساب: اوله سالم                

  کنید؟ بیان را بول معاوضه حمک: 1
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 است قسمدو  بر بول

 : بول حیوانات غیر ماکول اللحم 1

 : بل حیوانات ماکول اللحم 5
 به است حرام آن معاوضه اللحم؛ ماکول غیرحیوانات  بول: 1

                                                  دلیل

 ماکول غیر بول که بیان این به 4«ثمنه حرم شیئا حرم اذا اهلل ان »ی )ص(نبو روایت شمول و حرمت إ:

 حرمت بین فرموده فوق روایت در( ص) پیامبر زیرا است حرام اش معاوضه بنابراین بوده حرام اللحم

 .است معاوضه حرمت از کنایه فوق روایت در ثمن حرمت زیرا است مالزمه معاوضه حرمت و شیئ

 معاوضه که روایاتی اساس بر بنابراین بوده نجس اللحم ماکول غیر بول که بیان این به نجاست؛ :ب

 وجوه من شیئ او ... الشراء و البیع من الحرام وجوه اما» العقول تحف روایت نظیر ـ نجس شیئ

   .است حرام آن معاوضه داند می حرام را ـ 5«النجس

 انسان اگر بنابراین اکالست از مندی هبره معاوضه هدف زیرا معاوضه؛ بودن ابطل به مال الک و منفعت فقدان :ج

 قالب در و  کند ای اس تفاده آ ن از تواند منی که بدهد کیس به معاوضه قالب در را اللحم ماکول غری بول نظری اکالیی

  .است حرام و بوده ابطل به مال الک ای معاوضه چننی کند درایفت عویض آ ن

 

  بر دو قسم است: بول حیوانات ماکول اللحم؛ 5

  :است احتمال دو آن معاوضه مورد در شتر؛ بول: 1

 

 

 

 

 

                                                           
4
 .311، ح111، ص2. عوالی اللئالی، ج 
5
 .313. تحف العقول، ص 
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  دلیل به است جایز :إ

 را شتر بول اختیاری شرب اگر یعنی :آن اختیاری شرب جواز به قول صورت در اختیاریه منفعت وجود: 1

    .است جایز بیعش لذا بوده منفعت دارای اختیار حالت در فوق بول فرض این در بدانیم جایز

 : اجماع منقول 2

 ب: نظریه شیخ انصاری)ره(: 

 بیع و بوده اختیاریه منفعتدارای  بولیچنین صورت این در :دانیم می جایز را ابل بول اختیاری شرب: 1
 .است جایز اش معاوضه و

 فوق بول دیگر معاوضات و بیع اختیاریهمنفعت فقدان خاطر به :دانیم نمی جایز را آن اختیاری شرب: 2  
 .نیست جایز

 

 گاو، نظیر دیگرـ اللحم ماکول حیوانات از شتر غیر بول: 3

  :دارد احامتل دو ؛... و گوسفند

  .است جایز اش معاوضه و بیع و بوده اختیاریه منفعت دارای :ابش می می آ ن اختیاری رشب به قائل: 1

 :دارد احامتل دو :نیستمی آ ن اختیاری رشب به قائل: 2 

 .نیست برخوردار آ ن از فوق بول و است اختیاریه منفعت وجود فرع بیع جواز زیرا نیست جایز بیعش :ا  

 می مرگ از رهایی ای و بامیری درمان برای انسان و است منفعت دارای الرضوره عند زیرا است جایز بیعش :ب

  .گرید هبره آ ن از تواند

 اللحم ماکول حیوانات بول بیع حرمت حکم به نسبت :نکته

  از عبارتند که شده مطرح اشکاالتی

 منفعت دیگر اللحم ماکول حیوان و شتر بول از یک هر:1 

 معاضات و بیع و بوده منفعت واجد لذا دارند اضطراریه

 .است جایز آن دیگر
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« مثنه حرم شیئا حرم اذا هللا ان»وی)ص( نب روایت اساس بر
 بیع جواز در مالک و بوده اکلعدم اضطراریه منفعت6

 است منافع مجیع حرمت ای ش ئی حرمت از مراد زیرا شود می برده ش ئی از اکرثا که است ای اختیاریه ای دامئه منفعت

 حرام را فوق حیواانت بول اختیاری رشب اگر بنابراین است آ ن رشب بول، مورد در که منافع امه حرمت ای و

   .داد بیع حرمت به فتوی ابید رو این از گردد منی بیع جموز اندره منفعت بدانمی،

 حرمت وجود با که است گل نظیر اللحم ماکول حیوانات بول: 2

  است؟ جایز بیعش اکل منفعت

 ان» (ص) نبوی در و است جایز بیعش دارد گل از غری امهی العاده فوق منافع گل و است حرام گل خوردن تنها که آ جنایی از

 گل، غالبه منفعت زیرا ندارد وجود گل در امری چننی و است غالیب ای و دامئی انتفاع حرمت مراد «مثنه حرم شیئا حرم اذا هللا

 «رشب» آ ن غالبه منفعت که حیواانت ابوال خالف به  ابشد منی حرام که است ... و منازل تعمری و ساخت در آ ن از بردن انتفاع

 .است حرام و بوده

 و  نبوده منفعت واجد اختیار حال در هرچند که است داروهایی نظیر اللحم ماکول حیوانات بول: 3

  باشد؟ می جایز بیعش رو این از دارد فایده اضطرار حالت در ولی نیست جایز

 در هرچند که دارو خالف به بود خواهد اضطرار خاطر به بدانمی جایز را بول بیع خبواهمی اگر زیرا نیست حصیح دارو اب بول مقایسه

 آ ن بیع جواز علت یعین گردد می جایز بیعش رو این از شود می منفعت دارای اضطرار هنگام در ویل دارد رضر اختیار حالت

 .است نفع عنوان به رضر عنوان تبدل

  فرمائید؟ بیان را درندگان بیع حکم: 2

 .ندارد باشد آن بیع مجوز که ای اختیاریه منفعت زیرا نیست جایز درندگان گوشت بیع :إ

 ـ دیگری حالل منافع ولی نیست جایز اکلش و نادره منفعت هرچند زیرا است جایز درندگان پی بیع :ب

 .داراد ـ خانه فضای از خارج در چراغ کردن روشن و کشتی به مالیدن روغن نظیر

 لعن( »ص) نبوی روایت با درندگان پی بیع جواز حکم :اشکال

«ثمنها اکلوا و فباعوها الشحوم علیهم حرمت الیهود هللا
7
 

 برای پی از انتفاع فوق روایت اساس بر زیرا دارد منافات

 انجام حرامی کار فروختند را آن چون و بوده حرام یهود

  .اند گشته لعن مستحق و داده

                                                           
6
 .311، ح111، ص2. عوالی اللئالی، ج 
7
 .221ح، 181، ص1. همان، ج 
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 پی انتفاعات جمیع که آنجایی از گفت توان می زیرا ندارد منافاتی فوق روایت با پی بیع جواز :جواب

 خالف به داشت دنبال به را یهود لعن آن، انجام رو این از بود حرام نیز بیعش بوده، حرام یهود برای

 فراوان حالل منافع مزبور پی حال عین در و است حرام برایشان درندگان پی خوردن تنها که مسلمانان

 .بفروشند را آن توانند می رو این از دارد برایشان دیگری

  .دهید توضیح را زیر اصطالحات:3

 هیچ و دیده را فقها نظرات تمام آن مدعی که است معنی این به: الخالف عدم ، خالف بال خالف، ال :إ

 االبل بول بیع یجوز» کند ادعا تواند می (ره)انصاری شیخ زمانی مثال است نیافته حکم در مخالفی گونه

 هر باشد نیافته جواز به حکم مورد در مخالفی و آورده دست به را شیعه فقهاء تمامی نظر که «فیه بالخالف

 .کنند سکوت حکم، مورد در و باشند نداده مساله به فتوی فقها از برخی چند

  :است خصوصیت دو دارای و است حکمی مورد در علما اتفاق معنی به  :اجماع :ب

 اجماع رو این از کنند سکوت برخی که این نه باشند داده فتوی اجماع مورد مساله مورد در فقها : تمامی1

 .است صحیح نیز فقها از برخی سکوت با «الخالف» زیرا است «الخالف» از باالتر ای مرتبه

 .باشند کرده بیان را حکم و فتوی یک فقها تمامی: 5

 باشد مخالفی اگر و است نشده چشمگیری و ظاهر مخالفت که است معنی این به   :ظاهر خالف بال :ج

 .باشد نمی توجه مورد چندان

 ممکن هرچند ندارد وجود مساله در مخالفی که است این حال ظاهر یعنی :فیه خالف ال انه الظاهر :د

 .باشد مخالف واقع در است

 نموده بررسی و تتبع فوق سخن مدعی که ای اندازه تا یعنی :اجده بالخالف مخالفا، اجد لم :هـ

 انسان اگر و نبوده تام استقراء شخص استقراء است ممکن حال عین در ولی است نیافته مساله در مخالفی



 3اول(...............................................................................................................تلخیص مکاسب )جلد 
 

 ال الوجدان عدم»د گوین می که است رو این از کند پیدا مخالف کند تفحص مساله حکم مورد در دیگری

 «. الوجود عدم علی یدل

 

  سه نجره عذ بیعه دوم: سالم                 

  فرمائید؟ بیان را نجس عذره بیع حکم: 1

            دلیل به است حرام عذره بیع

 نجس سرگین بیع حرمت بر اجماع: 1

   فتوائیه شهرت: 2

  نظیر روایاتی :3

« النجس وجوه من ش ئی او ... الرشاء و البیع وجوه من احلرام وجوه اما» العقول حتف روایت :ا  
8

 بیع آ ن اساس بر که

 .است شده دانس ته حرام جنسه عناوین

« رشائه ال و بیعه جیز مل عنه منهیا اصهل حمرما اکن ما» الاسالم دعامئ روایت :ب
 جناست، علت به فوق عذره و9

 .برد انتفاع آ ن از توان منی و بوده حرام اصلش

« السحت من العذرة مثن» روایت :ج
10

 .داند می شدید حرام و حست را عذره مثن از اس تفاده و بیع که

   :نکته چند بیان

 بیع حرمت بر دلیل که« السحت من العذرة ثمن» روایت مقابل در: 1

«العذرة ببیع الباس» تعبیر با دیگری روایت است، عذره
11
 رددا وجود 

 و بوده تعارض فوق روایت دو بین رو این از رساند می را آن جوازکه 

 روایت اساس بر توان نمی بنابراین گردد می ساقط حجیت از دو هر

 .داد عذره بیع حرمت به فتوی« السحت من العذرة ثمن»
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 11اول(...............................................................................................................تلخیص مکاسب )جلد 
 

 که عبارتند از  است شده بیان مختلفی های جمع وجه فوق تعارض رفع برای :جواب

ال باس ببیع »بر عذره انسان و روایت « ثمن العذرة من السحت»روایت إ: وجه جمع شیخ طوسی)ره(: 

   از این رو موضوع دو روایت فوق مختلف بوده و تعارضی با یکدیگر ندارند.بر عذره بهائم حمل می گردد « العذرة

ثمن العذرة من »دال بر جواز بیع بوده و روایت « ال باس ببیع العذرة»روایت ب: وجه جمع محقق سبزواری)ره(: 

 کراهت بیع را می رساند و از آنجایی که حکم جواز با کراهت قابل جمع است تعارضی بین روایات فوق وجود ندارد. « السحت

بر کراهت حصیح « مثن العذرة من السحت»ایت از آ جنایی که حست به معین حرمت شدید است بنابراین محل رو: جواب شیخ انصاری)ره(

   نیست.

روایات فوق بر اختالف بالد حمل می شوند یعنی در شهری عذره دارای فایده بوده ج: وجه جمع اول مجلسی)ره(: 

امام )ع( فتوی از این رو فاقد منفعت بوده در آن، از این رو امام )ع( بیع آن را جایز دانسته است به خالف شهری دیگر که عذره 

 به حرمت بیع داده است. 

از آنجایی که در روایت سماعه امام )ع( به یک نفر هم فرموده بیع عذره جواب شیخ انصاری)ره(: 

 .حرام است و هم فتوی به جواز بیع داده است بنابراین حمل روایات بر اختالف بالد صحیح نیست

بیع عذره را حرام می دانند بنابراین می توان گفت روایت  از آنجایی که اهل سنتد: وجه جمع دوم مجلسی)ره(: 

   تعارضی ندارد.« ال باس ببیع العذرة»بر اساس تقیه صادر شده از این رو با روایت جواز « ثمن العذرة من السحت»منع 

از آنجایی که بسیاری از فقهاء شیعه بیع عذره را حرام دانسته اند قول به تقیه جواب شیخ انصاری: 

  بودن روایت منع صحیح نیست.

ال باس ببیع »و « ثمن العذرة من السحت»در مورد رفع تعارض بین روایت ابتدا شیخ انصاری)ره( : 2

و می گویند از باب تناسب بین حکم و موضوع روایت تقویت نموده نظریه شیخ طوسی)ره( را « العذرة

الباس ببیع »ه بهائم است به خالف روایت نص در عذره انسان و ظاهر در عذر« ثمن العذرة من السحت»

که نص در عذره بهائم و ظاهر در عذره انسان می باشد بنابراین بین ظهور هر یک از روایات فوق با « العذرة

برای رفع چنین تعارضی اخذ به نص روایات نموده و ظاهر آن را طرح می نص دیگری تعارض بوده و 

 رام و بیع عذره بهائم، جایز می گردد.  کنیم که در نتیجه بیع عذره انسان، ح

 



 11اول(...............................................................................................................تلخیص مکاسب )جلد 
 

 : نهایتا شیخ انصاری )ره( در مورد وجه جمع شیخ طوسی )ره( می گویند مراد از چنین جمعی چیست؟3

 «.الجمع مهما امکن اولی من الطرح»: مراد جمع تبرعی است؛ جمع خوبی است زیرا 1

متعددی نظیر مخالفت شهرت، اجماع، اخبار عامه نظیر روایت تحف : مراد غیر جمع تبرعی است؛ جمع خوبی نیست و اشکاالت 2

 فتوی به حرمت بیع فوق می دهیم.« ثمن العذرة من السحت»العقول دارد فلذا از حجیت ساقط شده و بر اساس روایت 

 علت حرمت بیع عذره چیست؟: 4

 در مورد علت حرمت بیع عذره باید گفت 

 : فتوی به حرمت هر « مثن العذرة من السحت»هر یک از عذره انسان و هبامئ می ابش می؛ بر اساس روااییت نظری قائل به معومیت لفظ عذره برای ا 

 یک از عذره انسان و غری انسان می دهمی.

ب: قائل به اختصاص واژه عذره در عذره انسان می باشیم؛ هرچند می توان گفت از طریق روایات عامه ای نظیر 

آن بیع هر چیز نجسی حرام دانسته شد، اثبات حرمت بیع عذره غیر انسان می کنیم ولی روایت تحف العقول که در 

فکل شیئ »اشکالش این است که چنین روایاتی دال بر حرمت بیع نیست زیرا مثال در همان روایت تحف العقول آمده 

عذره بهائم جهت صالح دارد بنابراین می توان گفت از آنجایی که  12«فیه جهة من جهات الصالح فحالل بیعه و شرائه

 ـمثال برای کود درختان ـ بیعش جایز است.

 

 

در مورد بیع ارواث طاهره ـ مدفوع پس از ماندن در زیر : حکم بیع ارواث طاهره را بیان کنید؟ 5

 آفتاب و خشک شدن و کود گشتن ـ اختالف نظر است: 

ابشد نظری اس تفاده به عنوان کود درختان و ای مزارع، اگر ارواث دارای منفعت حالل مقصوده إ: شیخ انصاری)ره(: 

 چنان که ش یخ طویس )ره( ادعای عدم اخلالف و س ید مرتیض )ره( ادعای اجامع در مساهل منودند بیعش جایز است

  بیع ارواث جایز نیست به دلیلب: شیخ مفید: 
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 12اول(...............................................................................................................تلخیص مکاسب )جلد 
 

در آیه نیز اطالق داشته و شامل  زیرا در آیه فوق خبائث حرام دانسته شده و حرمت  : آیه تحریم خبائث؛ 1
است بنابراین بر اساس اطالق  « خبیث»هر استف اده ای نظیر اکل ، بیع و ... می شود و از طرفی نیز روث  

 آیه بیع روث جایز نیست. 

که مراد از « یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث»از آنجایی که در آیه فوق آمده جواب شیخ انصاری)ره(: 

حلیت طیبات باالجماع، حلیت اکل است، مقابله بین حلیت و حرمت اقتضا می کند که مراد از حرمت خبائث نیز تنها 

 حرمت اکل باشد نه استفاده های دیگر نظیر بیع و ... 

 : روایاتی نظیر 2

  13«ان اهلل اذا حرم شیئا حرم ثمنه»)ص(  نبویإ: 

بوده و بر « خبیث»بر اساس روایت فوق بیع هر چیز حرامی، حرام است و از آنجایی که روث نحوه استدالل به روایت فوق: 

  حرام است بنابراین بیعش نیز حرام می باشد.« یحرم علیهم الخبائث»اساس آیه 

 14«اصله منهیا عنه لم یجز بیعه و ال شرائه ماما کان محر »روایت دعائم االسالم  ب:

 استدالل به روایت فوق، همان نحوه استدالل به نبوی )ص( است.   نحوه

اس تدالل به رواایت فوق برای اثبات حرمت بیع ارواث حصیح نیست زیرا حرمت بیع ش ئی به حلاظ منافع دامئیه جواب شیخ انصاری)ره(: 

 یک از منافع دامئی و غالیب ارواث حرام نیست ات بیعش حرام ابشد.و ای غالبه آ ن است در حایل که هیچ 
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 ه خون معاوضه سوم: سالم                        

   حکم معاوضه خون را بیان نمائید؟ : 1

     : اجماع و عدم وجود مخالف1 خون بر دو قسم است 

                                                                                                                       : خون نجس نظیر خون بدن انسان؛ 1

 الحرام من البیع و الشراء   اما وجوه» روایت تحف العقول: روایاتی نظیر 2          معاوضه اش حرام است به دلیل

 . 15«وجوه النجس  ... او شیئ من 

 : خون پاک مظیر خون باقیمانده در بدن حیوان پس از خروج خون متعارف؛ 2

           اگر دارای منفعت حالل باشد اقوی جواز بیع آن است به دلیل  شیخ انصاری)ره(:  یهإ: نظر 

     : وجود مقتضی زیرا قابلیت انتفاع دارد.1

    : عدم مانع زیرا چننی خوین پاک بوده و روایت حتف العقول شامل آ ن منی گردد.  2

دلیل « یحرم علیهم الخبائث»بیع خون پاک جایز نیست زیرا خباثت داشته و آیه ب: نظریه  عالمه حلی)ره(: 

 بر حرمت آن است. 

تنها اکل را حرام دانسته ولی در عین حال، خون  آیه شریفه فوق به دلیل مقابله با حلیت طیبات ،جواب شیخ انصاری)ره(: 

  فوائد دیگری دارد از این رو بیعش جایز است.

: نسبت به جواز بیع خون پاک اشکال می شود که حضرت علی )ع( از بازار قصابین گذشته و 2

بنابراین باید گفت بیع خون جایز نبوده و  16قصاب ها را از فروش اشیایی نظیر خون منع کرده است

 نهی حضرت علی )ع( دلیل بر حرمت بیع است. 

شیخ انصاری )ره( جواب داده اند که حضرت علی )ع( تنها بیع خون جهت اکل ـ کسی خون بخرد تا بخورد ـ حرام 

ت فوق داللتی بر حرمت آن یدانسته است بنابراین اگر خون را در جهت استفاده در منافع دیگر خریداری نماییم روا

 ندارد زیرا در روایت امور دیگری نظیر طحال، غدد و ... ذکر شده که تنها برای خوردن خریداری می شود. 
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 12اول(...............................................................................................................تلخیص مکاسب )جلد 
 

 نی مبیع ه چهارم: سالم                    
 بیع نطفه حرام است به دلیل 

 : ابن زهره )ره( در غنیه دلیل حرمت بیع منی را عدم وجود شرایط عوضین دانسته و آن را در دو جهت دانسته اند 1

: هجالت؛ زیرا ابیع و مشرتی نسبت به مقدار و خصوصیات نطفه اطالعی ندارند.   ا 

 ب: عدم قدرت بر تسلمی؛ زیرا ابیع منی تواند نطفه را به دست مشرتی بدهد. 

 نصاری)ره(: بیع نطفه به دو دلیل حرام است : شیخ ا2

من البیع و الشراء ... او شیئ من  وجوه الحرام   اما وجوه»: نطفه نجس است از این رو روایات عامه ای نظیر 1

 دلیل حرمت بیع آن می شود.  17«النجس

خارج رمح ماده رخیته شود اما در دلیل اخص از مدعی است زیرا می توان گفت نطفه تنها در صوریت جنس است که در جواب: 

  صوریت که نطفه از داخل نر به رمح ماده تزریق گردد جنس نبوده بنابراین در چننی فریض بیعش جایز است.

 نطفه دارای دو حالت است: : نطفه هیچ گونه منفعتی ندارد زیرا 2

 ریخته شود؛ فاسد گشته و از بین می رود. ماده إ: در خارج رحم 

 زیرا ولد در انسان تابع پدر و در حیوان تابع مادر است  ب: در داخل رحم ریخته شود؛ مشتری از او نفعی نمی برد 

 یت فرزندمال مشتری باشد نیز مشتری نفعی نمی برد زیرا تبعبنابراین اگر حیوانی که نطفه داخل رحمش می گردد 

    بپردازد تا ولد داخل در ملک او گردد.از مادر، قهری بوده و نیازی نیست که مشتری ثمنی 

می توان گفت در فرضی که مشتری نطفه را خریداری کند فرزندی که متولد می گردد ملک مشتری بوده و جواب: 

بلکه تنها تابع مادر نیست فلذا اگر مادر مال شخصی باشد فرزند مال مشتری نطفه می گردد نه ملک صاحب مادر 

 از این رو مشتری از خرید نطفه نفع می برد.ی می گردد که فرزند در او پرورش یافته است رحم حیوان، رحم استیجار
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 ه مردارمعاوضه پنجم: سالم            
 : حکم معاوضه میته و اجزاء روح دار آن را بیان کنید؟ 1

 مردار بر دو قسم است: 

  دلیلمعاوضه آن جایز است به : مردار حیوانی که خون جهنده ندارد؛ 1

 : وجود مقتضی؛ زیرا چنین مرداری دارای فایده است. 1

: عدم مانع؛ زیرا چیزی که مانع صحت معاوضه است نجاست می باشد در حالی که 2

 مردار حیوانی که خون جهنده ندارد نجس نیست. 

 ؛ بر دو قسم است.: مردار حیوان دارای خون جهنده.2

 : معاوضه مردار به تنهایی 1

 مردار به همراه مذکی : معاوضه2

 الف: معاوضه مردار به تنهایی دارای دو حالت است

 : مردار حیوانی که خون جهنده ندارد؛ معاوضه اش جایز است.  1

 : مردار حیوان دارای خون جهنده؛ معاوضه چنین مردار و اجزاء روح دار آن حرام است به دلیل 2

 

«من البیع و الرشاء ... او ش ئی من  وجوه النجساحلرام   اما وجوه»: روایت حتف العقول 1                 : شهرت 1
18

 ؛ زیرا چننی میته 

 جنس بوده ذلا بیعش حرام است.ای  : اجامع 2

«ما اکن حمرما اصهل منهیا عنه مل جیز بیعه و ال رشائه»: روایت دعامئ الاسالم 2  : رواایت عامه نظری 3
19

؛ زیرا اس تفاده از مردار 

 فوق 

 حرام بوده ذلا بیعش حرام است.                             
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 16اول(...............................................................................................................تلخیص مکاسب )جلد 
 

«ان هللا اذا حرم شیئا حرم مثنه»: روایت نبوی)ص( 3                          
20

 . 

 ال ینتفع من املیتة ابهاب و ال »؛ به این بیان که از طریف روااییت دارمی که می رساند میته هیچ گونه فایده ای ندارد : دلیل تلفیقی4

«عصب
21

و از طریف دیگر نزی چزیی که منفعت حالل نداش ته ابشد بیعش الک مال به ابطل بوده و جایز نیست بنابراین بیع  

 مردار و اجزاء روح دارش جایز نیست.

روایات متعددی بر جواز بیع اجزاء روح دار مردار حیوان دارای خون جهنده داللت دارد نظیر روایت صیقل ال: اشک
کتبوا الی الرجل جعلنا اهلل فداک انا نعمل السیوف و لیست لنا معیشة و ال تجارة غیرها و نحن »که در آن آمده 

البغال و الحمیر االهلیة ال یجوز فی اعمالنا غیرها فیحل لنا مضطرون الیها و انما نعمل غالفها من جلود المیتة من 
 .22«عملها و شرائها و بیعها و مسها بایدینا و نحن نصلی فی ثیابنا؟ ... فکتب )ع( اجعلوا ثوبا للصالة

رده و از آنجایی که امام )ع( استفاده از پوست مردار جهت غالف سازی و بیع آن را منع نکنحوه استدالل به روایت فوق: 

      تنها فرموده اند از آنجایی که پوست مردار به لباس برخورد نموده و آن را نجس می کند برای نماز لباس دیگری انتخاب کنید، 

  می رساند که بیع غالف تهیه شده از اجزاء روح دار مردار جایز است بنابراین بیع اجزاء روح دار حیوان جایز می باشد. 

 ایت فوق برای اثبات جواز بیع اجزاء روح دار مردار اشکاالتی دارد نظیر استدالل به روجواب: 

: مورد روایت ساخت، خرید و فروش خود مششری است نه غالف آ ن بنابراین منی رساند که معامهل بر پوست مردار واقع شده و 1

 امام )ع( آ ن را جایز دانس ته است بلکه تنها می گوید می توان غالف مششری را پوست مردار قرار داد. 

مردار هتیه شده، داللت می کند، داللت روایت از راه تقریر معصوم)ع(  : اگر مه بگویمی روایت بر جواز بیع غالیف که از پوست 2

ـ این که امام)ع( از معل فوق هنیی نکرده اندـ اثبت می شود در حایل که تقریر دال بر رضایت نیست خمصوصا در ماکتبات که 

 احامتل تقیه در آ ن زاید است. 

 دو صورت دارد:؛ ب: معاوضه مردار به همراه مذکی

بیع نسبت به ؛  نظری جایی که دو حیوان اکمل به فروش می رسد که یکی میته و دیگری مذیک است یک از میته و مذیک معنی و مشخص اند: هر 1

هزار تومان آ ن در مقابل مذیک  055مذیک حصیح بوده و نسبت به مردار ابطل است بنابراین اگر مجموع مردار و مذیک به یک میلیون فروخته شده و 

هزار تومان مقابل آ ن به ابیع منتقل گش ته و مذیک نزی مال مشرتی می  055هزار تومان دیگر در مقابل مردار ابشد بیع مذیک حصیح بوده و  055و 

 شود ویل بیع مردار ابطل است زیرا مذیک قابلیت اس تفاده داش ته و مانعی برای بیع آ ن وجود ندارد به خالف مردار که فاقد منفعت است.
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مذیک خمتلط شده است مثال قصاب گوشت میته و مذیک را خملوط منوده و چوخ کرده است؛ بیع ابطل است زیرا در : میته و 2

 مورد ش بهه حمصوره اجتناب الزم است.

 پوست مردار را بیان کنید؟ معاوضه : حکم 2

 شیخ انصاری)ره( در مورد معاوضه پوست مردار گفته اند 

 در مورد معاوضه پوست مردار دو احتمال است : 1

: در صورت قول به وجود انتفاع برای پوست مردار؛ صرف نجاست مانع معاوضه نبوده بنابراین اگر اجماع در 1

 مورد حرمت بیع نداشتیم می توانستیم قائل به جواز بیع گردیم. 

: قائلیم که هی نوع انتفاعی از نجس حرام است؛ نمی توان بیع و معاوضه پوست مردار را جایز دانست زیرا 2

 منفعتی ندارد. 

بیع و معاوضه پوست مردار جایز است زیرا جواز و حرمت بیع دائر مدار وجود منفعت و عدم : نظریه شیخ انصاری)ره(: 5

د، ظاهر رواایت داهل بر منع بیع جنس العنی نزی این است که رصف جناست مانع بیع وجود آ ن است و پوست مردار نزی منفعت دار 

حتف العقول دعامئ الاسالم  و روایت هر یک از نبوده بلکه آ چنه موجب حرمت بیع می گردد فقدان منفعت حالل است چون در 

 .علت منع بیع، فقدان منافعی نظری الک، رشب، لبس، امساک و ... دانس ته شده است

 را بیان کنید؟ آن حل مست : حکم بیع میته مشتبه به3

 درابره بیع میته مشتبه به مس تحل آ ن دو احامتل است

 : بیع فوق جایز نیست زیرا میته مشتبه اب مذیک دارای ش بهه حمصوره بوده که اجتناب در اطراف آ ن الزم است. 1

«املذیک ابملیتة بیع ممن یس تحل املیتةاذا اختلط »: بیع فوق جایز است به دلیل روااییت نظری 2
23

  . 

 در مورد توجیه روایت فوق احتماالت مختلفی بیان شده است نظیر جواب: 
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بیع میته  :در ارشاد االذهان و عالمه حلی)ره()ره( در شرائع االسالم : نظریه محقق 1

  مشتبه با مذکی به قصد بیع مذکی جایز است.

 مبنای شما در شبهه محصوره چیست؟ جواب: 

: لزوم اجتناب از جمیع اطراف شبهه؛ در این صورت قصد مزبور فاید ه ای ندارد زیرا در مقام عمل باید از تمام 1

 اطراف شبهه ـ هر یک از میته و مذکی ـ اجتناب نمود.

: کفایت اجتناب از بعض اطراف؛ در این صورت قصد مزبور فایده دارد زیرا می توان گفت حرام واقعی همانی 2

است که ترک شده است ولی اشکال این نظریه این است که کفایت لزوم اجتناب از بعضی از اطراف شبهه 

ـ نظیر شک در تذکیه حیوان که  محصوره در فرضی است که اصل بر طهارت و حلیت باشد نه بر حرمت و عدم تذکیه

اصل عدم تذکیه جاری می گردد ـ زیرا در این صورت نسبت به هر یک از اطراف شبهه می توان به اصل حرمت 

 تمسک نمود. 

روایت به این معین است که دادن میته به اکفر در حقیقت بیع نبوده : نظریه عالمه حلی)ره( در مختلف: 2

 و گرفنت مال از او زیرا مال مس تحل میته احرتامی ندارد.  بلکه راهی است برای استنقاذ

  ممکن است اکیف مس تحل میته از کساین ابشد که گرفنت مال او جایز نیست و مالش دارای احرتام است نظری اکفر ذمی.جواب: 

  در روایت دو مطلب است:: نظریه شیخ انصاری)ره(: 3

 : بیع میته مه می تواند مراد از آ ن بیع اجزاء غری روح دار میته نظری مو، اس تخوان و ... ابشد. 1

: ختصیص مشرتی به مس تحل میته از این رو است که اکفر مس تحل میته برای خرید گوشت، انگزیه دارد ویل انگزیه مادامی که 2

 موجب وقوع بیع بر گوشت نشود عامل حرمت بیع منی گردد. 

عن جامع الزبنطی »روایتی وجود دارد که ممکن است از طریق آن جواز بیع میته استنباط گردد : 4

صاحب الرضا)ع( قال سالته عن الرجل یکون هل الغمن یقطع الیاهتا و می احیاء ایصلح ان ینتفع هبا؟ قال نعم یذیبها و یرسج هبا و ال 

«ابلکها و ال یبیعها
24

 ولی اشکال استدالل به روایت فوق این است که  

 

                                                           
24
 .573، ص3. السرائر، ج 



 13اول(...............................................................................................................تلخیص مکاسب )جلد 
 

  إ: روایت فوق شاذ است

 ب: روایت فوق اعراض مشهور را به دنبال داشته و از حجیت ساقط است

 «.ال یبیعها»ج: در روایت فوق نیز بیع میته حرام دانسته شده و آمده است 

د: روایت فوق مبتلی به معارض است زیرا در باب دنبه میته روایت دیگری داریم که بیع را حرام دانسته و 

«اما علمت انه یصیب الثوب و الید و هو حرام»در آن آمده است 
25

 فلذا در مقام تعارض باید گفت  

 ا شهرت و اجماع بر اساس آن اقامه شده است. دارای ترجیح است زیر «اما علمت انه یصیب الثوب و الید و هو حرام»: روایت 1

: اگر هم روایات فوق یکسان باشند تعارض و تساقط نموده و باید به ادله عامه حرمت بیع میته نظیر روایت تحف العقول و ... رجوع 2

 شود.

اجماال انما یصح القول بجواز ارتکاب احدهما فی المشتبهین اذا کان االصل فی کل منهما الحل و علم »: 5

بوجود الحرام فقد یقال هنا بجواز ارتکاب احدهما اتکاال علی اصالة الحل و عدم جواز ارتکاب اآلخر بعد 

ذلک حذرا عن ارتکاب الحرام الواقعی و ان کان هذا الکالم مخدوشا فی هذا المقام ایضا لکن القول به 

 «.ممکن هنا بخالف مانحن فیه لما ذکرنا فافهم

 توضیح دهید؟ الف: عبارت فوق را

 چیست؟ « و ان کان هذا الکالم مخدوشا فی هذا المقام ایضا»ب: مراد از 

 ش بهه حمصوره بر دو قسم استالف: 

؛ در چننی فریض اگر عمل اجامیل به وجود حرام داش ته و تفصیال ندانمی کدام یک حرام است می توان گفت : اصل در آ ن طهارت و حلیت است1

اجب نبوده بلکه ارتاکب بعض اطراف جایز است نظری جایی که اوال عمل به طهارت هر دو لباس دارمی و بعدا عمل اجامیل اجتناب از مجیع اطراف و 

حاصل می گردد که یکی از دو لباس آ لوده به جناست شده است که در چننی فریض یک لباس را اس تفاده می کنمی و از لباس دیگر اجتناب می 

 اس جنس واقعی هامین است که از آ ن اجتناب شده است بنابراین نسبت به لباس دیگر اس تصحاب طهارت می کنمی. کنمی و می گویمی انشاهللا لب

: اصل در آ ن عدم تذکیه است؛ در چننی فریض اگر عمل اجامیل حاصل شود که یکی از اطراف تذکیه شده است ارتاکب آ ن جایز نیست زیرا منی 2

اساس آ ن حمک به تذکیه یکی از حیواانت منود زیرا اس تصحاب افاده عدم تذکیه در هر دو حیوان می کند زیرا و بر  توان به رساغ اس تصحاب مه رفت 

 بوده است. « عدم تذکیه»حالت سابقه در هر دو 
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این است که از آ جنایی که اجتناب در اطراف ش بهه حمصوره الزم  «و ان اکن هذا الالکم خمدوشا یف هذا املقام ایضا»ب: مراد از 

از یکی از اطراف ش بهه اجتناب منوده و مرتکب طرف دیگر می است بنابراین منی توان گفت در مورد اصاةل الطهاره او احللیة 

 شومی. 

 سگ ولگرد و خوک خشکی مساله ششم: معامله
 تکسب به سگ ولگرد و خوک بری اجامعا جایز نیست اما تکسب به موی خوک دارای دو احامتل است 

 آ ن را جایز منی دانمی؛ بیعش جایز نیست.: انتفاع به 1

 ؛ حمک بیع آ ن مورد اختالف بوده و نظر ش یخ انصاری)ره( جواز بیع است.: انتفاع آ ن را جایز می دانمی2

 شراب، فقاع و مایعات مسکر تکسب بامساله هفتم: 
 فقها.اتفاق روایی و فتوایی بین : تکسب به خمر، مایعات مسکر و آبجو حرام است به دلیل 1

یعنی یکون لی علی الرجل دراهم فیعطینی خمرا؟ قال خذها و افسدها »: روایتی از ابن ابی عمیر نقل شده 5

که از آن جواز بیع شراب استفاده می گردد زیرا در روایت فوق خمر در مقابل طلب شخص  52«اجعلها خال

 واقع شده است بنابراین به معنی بیع است.

ستدالل به روایت فوق جواب داده که روایت فوق داللتی بر جواز بیع شراب  شیخ انصاری)ره( به نحوه ا
 ندارد زیرا چند احتمال دارد. 

 : اخذ خمر مجانا و سرکه نمودن آن، نه در مق ابل طلب1

 : اخذ خمر در مق ابل طلب و شمول بیع بر آن2

 . در مق ابل طلب  : اخذ خمر به عنوان امانت از طرف صاحبش و سرکه نمودن و سپس گرفتن سرکه3
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  هتنجسم اعیان همعاوضه هشتم: سالم        
: معاوضه اعیان متنجسه ای که قابل تطهیر نبوده و منفعت حاللش نیز متوقف بر طهارت 1

 است جایز نیست به دلیل 

 ثمنشان نیز حرام است.بنابراین از آنجایی که اعیان متنجسه حرامند بیع و « ان اهلل اذا حرم شیئا حرم ثمنه»: نبوی)ص( 1

نحوه استدالل این است که بر اساس روایت فوق «: کلما کان محرما اصله منهیا عنه لم یجز بیعه و ال شرائه»: روایت دعائم االسالم 2

 هر شیئ حرامی، بیعش جایز نیست بنابراین از آنجایی که اعیان متنجسه حرامند بیعشان جایز نیست.  

 رد استدالل در روایت فوق دو احتمال دارد: روایت تحف العقول؛ مو3

 به این بیان که روایت فوق بیع هر جنیس را منع کرده بنابراین بیع اعیان متنجسه جایز نیست.« او ش ئی من وجوه النجس»: مجهل 1

تنها عناوین « وجوه نجس»به معنی عنوان بوده بنابراین مراد از « وجه»استدالل فوق صحیح نیست زیرا جواب:  
   نجسه است نه عناوین متنجسه بنابراین روایت فوق اثبات حرمت بیع اعیان متنجسه نمی کند.

که در مورد اعیان متنجسه جاری گش ته و بیع آ ن را حرام می داند زیرا خوردن و پوش یدن اعیان ...« الن ذلک لکه حمرم الکه و رشبه و »: دلیل 2

 متنجسه حرام است. 

 کنید؟ : حکم بیع مسوخ را بیان 5

 ع مسوخ حرام است ویل در مورد علت حرمت آ ن دو احامتل استبی 

 شیخ انصاری)ره( چون مسوخ را نجس نمی داند دلیل فوق را نمی پذیرد. : جناست؛ 1

 : فقدان منفعت  2
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  حرمة بیع اعیان نجسهستثنیات م       
 اول: معاوضه سگ های غیر ولگرد          

 : شگ شکاری سلوقی 1سگ غیر ولگرد را بیان فرمایید؟ معاوضه حکم : 1

 : سگ شکاری غیر سلوقی5الف: سگ غیر ولگرد اقسام مختلفی دارد نظیر         

 : سگ گله و حائط )باغ و مزرعه(.3                                    

 در مورد معاوضه سگ غیر ولگرد دو احتمال است ب: 

: نظر ش یخ انصاری)ره(: معاوضه فوق جایز بوده و هیچ خمالفی در مورد جواز وجود ندارد.   ا 

 : معاوضه فوق جایز نیست به دلیلب 

 شیخ انصاری)ره( به دو دلیل مزبور اشکال کرده و گفته اند به دلیل وجود اجماع  «ثمن الکلب سحت»: اطالق برخی روایات نظیر 1

 و روایات متواتره مبنی بر جواز بیع کالب غیر ولگرد؛ ادله فوق بر سگ ولگرد  حرمت بیع کلب : اطالق فتوی عمانی به2

  . محل می شود 

 : حکم بیع کلب الصید السلوقی را بیان کنید؟ 2

بیع سگ فوق جایز است به دلیل قدر متیقن از اخبار و اجماع دال بر جواز بیع کلب الصید؛ زیرا قدر متیقن 

 سگ شکاری سلوقی است.از کلب الصید، 

  : حکم بیع سگ شکاری غیر سلوقی را بیان کنید؟ 3

 بیع سگ مزبور جایز است به دلیل 
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 ال »و  57«اما الصیود فال باس به»: روایاتی که منطوق آن داللت بر جواز بیع دارد نظیر 1: اجماع             1

                                                                                                            58.«: روایات که         باس بثمن کلب الصید5

 ثمن الکلب الذی ال یصطاد من »: روایاتی که مفهوم آن داللت بر جواز بیع دارد نظیر 5بر دو دسته اند     

         که مفهوم آن می رساند ثمن سگ غیر شکاری حرام است لذا مفهومش این  59«السحت 

 است که ثمن سگ شکاری جایز است.

روایات و اجماع داله بر جواز سگ شکاری را منصرف در خصوص سلوقی )سگ اشکال: 

سگ شکاری منطقه « کلب الصید»منطقه سلوق یمن( دانسته و می گوییم مراد از 

له فوق دال بر جواز آن است بنابراین بیع سگ شکاری غیر سلوقی سلوق است که اد

 جایز نیست. 

  مراد شما در مورد چه روایاتی استجواب: 

 انرصاف فوق حصیح نیست زیرا عامل انرصاف چیست؟ : روایات منطوقی ) روایاتی که منطوق آن جواز بیع سگ شکاری است(؛ 1

 : غلبه وجودیه؛ زیرا غالب سگ های شاکری مربوط به منطقه سلوق مین است: دو اشاکل دارد 1

 : چنین غلبه وجودیه ای تحقق ندارد. 1

 : صرف غلبه وجودیه بدون غلبه استعمالیه فایده ای ندارد. 2

 غلبه اس تعاملیه ای وجود ندارد.  در الکم عرب غالبا در سگ سلویق است: چننی« لکب الصید»: غلبه اس تعاملیه؛ زیرا واژه 2

 دو اشاکل دارد: روایات مفهومی)روایاتی که مفهوم آن بر جواز بیع سگ شکاری داللت دارد(؛ 2

 : هامن دو اشاکل غلبه اس تعاملیه و وجودیه 1

حرام دانس ته است بنابراین الکم : امام )ع( سگ را به دو قسم شاکری و غری شاکری تقس می منوده و بیع سگ شاکری را جایز و غری شاکری را 2

امام)ع( مربوط به منطقه ای است که دو قسم سگ شاکری و غری شاکری داش ته ابشد نه منطقه سلوق مین که متامی الکب او منحرص در شاکری 

«مثن امخلر و همر البغی و مثن اللکب اذلی ال یصطاد من السحت»بوده و اصال سگ غری شاکری ندارد ات گفته شود 
30

. 

 و یؤید بما عن المنتهی حیث انه بعد ما حکم التخصیص »: عبارت زیر را توضیح دهید 4
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بالسلوقی عن الشیخین قال و عنی بالسلوقی کلب الصید و ان کان هذا الکالم من المنتهی 

یحتمل الن یکون مسوقا الخراج غیر کلب الصید من الکالب السلوقیة و ان المراد بالسوقی 

 «.  سلوقی خصوص الصیود ال کل

 دو احتمال است« و عنی بالسوقی کلب الصید»در عبارت 

: مراد از سگ سلوقی هر سگ شکاری است هرچند مال منطقه سلوق یمن نباشد نظیر موردی که انسان 1

واژه قمی را استعمال کرده ولی مرادش هر طلبه ای است که در قم درس می خواند ولو اصالتا اهل قم نبوده 

گفت ذلا واژه سلویق اطالق داش ته و شامل متامی در این صورت می توان به هر سگ شاکری، سلویق و از نقاط دیگر عالم آمده باشد: 

 سگ های شاکری می گردد ولو این که مال منطقه سلوق مین نباشد. 

: مراد از سلوقی خصوص سگ های شکاری منطقه سلوق یمن بوده و تعبیر فوق به این جهت باشد که 5

موردی که انسان        ر خارج سازد نظی« کلب السلوقی»سگ های غیر شکاری منطقه سلوق را از عنوان 

می گوید مرادم از قمی، خصوص طلبه هاست و هدفش این است که تنها افرادی که از روی شناسنامه و 

اصالتا قمی اند و طلبه نیز می باشند را قمی دانسته و افراد دیگری که اصالتا اهل قم هستند ولی طلبه نمی 

تنها شامل سگ هایی می گردد که مه مربوط به منطقه « لکب السلویق»نوان در این صورت ع باشند را از قمی بودن خارج سازد: 

سلوق مین ابشد و مه شاکری ابشد از این رو معومیت نداش ته و شامل سگ های غری شاکری منطقه سلوق و سگ های شاکری غری منطقه 

 سلوق منی گردد. 

 : حکم معاوضه سگ گله و حائط را بیان کنید؟ 5

 ( اختالف نظر وجود داردو خانه گله و حائط )باغ، مزرعه در مورد معاوضه سگ

 کالب فوق است به دلیل : نظریه اشهر بین قدما: حرمت معاوضه إ

«مثن اللکب اذلی لیس بلکب الصید حست»: رواایت فراواین نظری 1
31

که بر اساس آ ن معاوضه سگ شاکری جایز بوده و معاوضه الکب دیگر  

 حست و حرام است.

 : ادعای اجامع توسط ش یخ طویس و ابن زهره )ره(. 2

 ب: نظریه مشهور بین شیخ طوسی)ره( و متاخرین از او: جواز معاوضه است به دلیل 
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مضمون روایت بوده و الفاظ »و دالیل « مرسهل است»روایت مرسهل ش یخ طویس)ره( در کتاب مبسوط که دارای ضعف س ندی : دلیل اول: 1

و ادعای اجامع توسط ش یخ طویس، عالمه حیل و شهید اول)ره( مبین بر جواز بیع الکب مزبور، بوده ویل شهرت بنی متاخرین « روایت را ندارد

 : اجماع فوق با ادعای شیخ طوسی )ره( درخالف و ابن زهره)ره( در غنیه1                          جابر ضعف س ند است.  

 معارض است. 

کالب اجماع فوق ثابت نیست زیرا بسیاری از فقها مخالف با اجماع اند و بیع : 2: ادعای اجامع اشاکل دارد زیرا  1
 را جایز می دانند.فوق                   جواب: 

 ندانیم، اشکالش              به آن اگراجماع فوق را کشفی بدانیم ومخالفت علما را مضر :3 

 این می شود که اصطالح اجماع کشفی مال متاخری المتاخرین است نه قدما.  

 : تنها شهرت قدما حجت و جابر ضعف سند روایت است نه متاخرین 1 

     شهرت قدمایی حجت است که مخالف کثیر نداشته باشد در حالی که در مساله: 2          : ادعای شهرت اشاکل دارد زیرا 2

 مخالف کثیر وجود دارد.  

به این بیان که اگر قدما فرمودند بیع کلب الصید جایز است، موضوعیتی برای کلب الصید دلیل دوم )حمل کالم قدما بر مثال (: : 2

ی که دارای انتفاع بوده و بیعش جایز است ذکر کرده اند از این رو باید گفت هر چیزی قائل نبوده بلکه صرفا آن را برای مثال از مبیع

 که واجد منفعت است بیعش جایز می باشد و چون سگ گله و حائط واجد منفعت اند بیعشان جایز می باشد.

موضوعیت دارد نه رصفا جنبه مثال و این که الکب « لکب الصید»از آ جنایی که بناء قدما بر ذکر متامی جزئیات در مقام بیان حمک است جواب: 

  دیگر را ذکر نکرده اند بدین هجت است که بیعشان جایز منی ابشد.

در سگ گله و « وجود منفعت»عالمه حلی)ره( فرموده اند از آنجایی که مقتضی جواز بیع کلب الصید : دلیل سوم: 3

 حائط تحقق دارد بیعشان جایز است. 

بنابراین اس تدالل  مه)ره( قیاس است و ایشان بنی لکب الصید و الکب دیگر قیاس منوده اند در حایل که قیاس، ابطل استاس تدالل عالجواب: 

 فوق ابطل است.
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نشانه  یه است، ثبوت دیهاز آنجایی که تلف سگ گله و حائط موجب ثبوت د عالمه حلی )ره( گفته اند: دلیل چهارم: 4

بر بیع آن صادق بوده و بیعشان « مبادلة مال بمال»مالیت و مقابله شدن با مال کالب فوق بوده بنابراین تعریف بیع 

 و اگر مثیل  : ثبوت دیه نشانه مالیت و ملکیت نیست زیرا در تلف ملک، اگر قمیی است قمیت1            .                             جایز است

 است مثل الزم است نه دیه.        دالل فوق حصیح نیست زیرااس تجواب: 

 : دیه از ابب تعینی غرامت ش ئی است نه مالیت آ ن نظری دیه ای که در مورد انسان حر 2 

 اثبت است و نشانه مالیت وی نیست.  

شود بنابراین چیزی که مبیع باید دارای منفعت باشد تا بیعش جایز »از کالم ابن زهره)ره( در غنیه : دلیل پنجم: 5

منفعت حالل ندارد بیعش جایز نیست و یدخل فی ذلک النجس اال ما خرج بالدلیل کالکلب المعلم للصید و الزیت 

به دست می آید « النجس لفائدة االستصباح زیرا این دو در عین نجاست، منفعت حالل دارند فلذا بیعشان جایز است

ایز است و سگ گله و حائط چون منفعت دارند بیعشان جایز است بنابراین هر چیزی که دارای فایده باشد بیعش ج

 را صرفا مثال برای مبیع ذی منفعت ذکر کرده اند.« کلب الصید»می توان گفت ایشان 

 الکم ابن زهره)ره( دو احامتل داردجواب: 

به عنوان مثال ولو للاکفر ذکر شده است؛ خسن ایشان حصیح است زیرا هرچند هر یک از اکفر و لکب الصید جنس اند ویل چون « لکب الصید»: 1

 منفعت حالل دارند بیعشان جایز است. 

 دلیل بر جواز بیع آ ن است.  مثال برای عبد اکفر نیست؛ خسن ایشان حصیح نیست زیرا اجامع بر جواز انتفاع به عبد اکفر،« لکب الصید: »2 

  

 : شیخ انصاری)ره( بیع سگ گله و حائط را صحیح می داند به دلیل 6

 : برخورداری از منفعت1 : شهرت جواز بیه بنی متاخرین1

 : ثبوت دیه 2: امارات ملکیت نظری     2

 : مرسهل ش یخ طویس)ره( مبین بر جواز بیع 3 

 عالمه حیل و شهید اول)ره( مبین بر جواز بیع.: ادعای اجامع توسط ش یخ طویس، 4 
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  دوم: معاوضه شیره انگور                
 عنبی بعد از غلیان و قبل از ذهاب ثلثین را بیان کنید؟  ر: حکم معاوضه عصی1

 در مورد معاوضه فوق اختالف نظر وجود دارد

 معاوضه فوق حرام است به دلیل  : نظریه سید جواد عاملی)ره(:1

 بنابراین عصری عنیب جنس بوده و « اما وجوه احلرام من البیع و الرشاء ... او ش ئی من وجوه النجس»: روایت حتف العقول 1 

  بیعش جایز نیست. : ادهل عامه ای نظری 1
 «.ما اکن حمرما اصهل منهیا عنه مل جیز بیعه و ال رشائه»: روایت دعامئ الاسالم 2                        

مراد از وجوه نجس و حرام تنها اعیان نجسه ای است که نجاستش ذاتی باشد نه نظیر عصیر عنبی که جواب: 

  نجاست آن عرضی است.

«.و ان غیل فال حیل بیعه»: رواایت خاص در ابب عصری عنیب نظری 2
32

 

باقی بماند منفعت حالل مراد روایت آن است که از آنجایی که اگر عصیر عنبی به همان حالت بعد از غلیان جواب: 

ندارد بیعش جایز نیست بنابراین می توان گفت بیع به قصد تطهیر آن هم در صورتی که نجاست آن به مشتری اعالم 

  گردد اشکالی ندارد بنابراین دلیل اخص از مدعا بوده و نمی تواند حرمت بیع عصیر عنبی به نحو مطلق را اثبات کند.

  عاوضه فوق جایز است به دلیلم: نظریه شیخ انصاری)ره(: 2

 زیرا عموم حلیت بیع شامل بیع عصیر عنبی می گردد.  ؛33«آیه احل اهلل البیع»: عموم 1

زیرا بر اساس آیه فوق هر معامله مشتمل  ؛ 34«ال تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل اال ان تکون تجارة عن تراض»: عموم 2
عصیر عنبی نیز هر یک از معاوضه و رضایت طرفین ثابت    بر رضایت طرفینی جایز است و در مورد معاوضه

  است.

: ممکن است در مورد جواز معاوضه عصیر عنبی اشکال کرد که از آنجایی که یکی از 2

 جایز نیست شرایط عوضین، مالیت است و عصیر  عنبی مالیت ندارد لذا بیعش صحیح و 
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عصیر فوق مالیت داشته و تنها مال معیوبی است که از راه ولی  شیخ انصاری)ره( جواب می دهند که 
 جوشاندن و ذهاب ثلثین می توان عیبش را بر طرف نمود، علت ثبوت مالیت آن عبارت است از 

اس تصحاب  بقاء مالیت؛ زیرا قبل از غلیان یقینا عصری عنیب مال بوده از این رو وقیت پس از غلیان شک در مالیت آ ن کردمیموضوعی : اس تصحاب 1

 مالیت قبل از غلیان جاری می گردد.

از : اس تصحاب حمکی جواز بیع؛ زیرا بیع عصری عنیب قبل از غلیان جایز بوده و وقیت پس از غلیان در مورد جواز بیع آ ن شک کردمی اس تصحاب جو 2

 بیع جاری می گردد. 

نبوده و پرداخت بدل الزم نیست بلکه عنی آ ن + غرامت ثلثنی و  اگر خشیص عصری عنیب را غصب کرده و جبوشاند ات جنس گردد در حمک تلف: 2

 اجرت جوشاندن ابید پرداخت گردد در حایل که اگر عصری فوق مالیت نداشت در حمک اتلف بوده و پرداخت بدل الزم بود. 

آن با غصب عصیر و تبدیل به سرکه  اشکال: محقق کرکی)ره( گفته اند چه فرقی بین غصب عصیر و جوشاندن
 نمودن وجود دارد که در صورت دوم غرامت مثل ولی در فرض اول رد عین الزم است؟

از آ جنایی که جناست رشاب ذایت بوده و قابل تطهری نیست مگر از راه زوال موضوع )موضوع مخر از بنی رفته و موضوع دیگری به انم رسکه جواب: 

تبدیل به مخر منودن عصری عنیب، غرامت مثل الزم است زیرا چننی اکری مالیت عصری عنیب را از بنی می برد ویل در فرض  بنابراین در حاصل گردد(

   ت.جوشاندن، جناست عریض است و از راه ذهاب ثلثنی اب بقاء موضوع عصری می توان آ ن را تطهری منود ذلا رد عنی و غرامت ذهاب ثلثنی الزم اس
در کتاب تذکره ادعای اجماع بر فساد بیع نجس العین نموده ولی ادعای فوق شامل عصیر : عالمه حلی)ره( 3

عنبی نمی گردد زیرا مراد از نجس العین، حقیقت نجسه و نجاست ذاتی است در حالی که نجاست عصیر عنبی 

در حال بعد عرضی است و عصیر فوق قبل از غلیان پاک بوده و پس از ذهاب ثلثین نیز تطهیر می شود و تنها 

 الغلیان و قبل از ذهاب ثلثین نجاست به آن عارض می گردد.

: جواز بیع عصیر عنبی را می توان به تمامی فقهایی که حرمت بیع اعیان نجسه را به عدم قابلیت تطهیر مقید کرده 4
از کالم فقها این است  و گفته اند تنها اعیان نجسه ای که قابل تطهیر نباشد بیعش جایز نیست، نسبت داد زیرا مستفاد

 که هر چیزی که قابلیت تطهیر دارد بیعش جایز است و چون عصیر عنبی قابلیت تطهیر دارد بیعش جایز می باشد. 
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 سوم: معاوضه روغن متنجس               
 : استثناء دهن متنجس از اعیان نجسه چه نوع استثنائی است؟ 1

 إ: استثناء بر دو قسم است: 

 در صوریت که مس تثین داخل در مس تثین منه بوده و اب حرف اس تثناء خارج گردد نظری جائین القوم الا زیدا.: متصل؛ 1

 : منقطع؛ از هامن اول مس تثین داخل در مس تثین منه نیست نظری جائین القوم الا حامرا.2

 : حرمت انتفاع از متنجس اال ما خرج بالدلیل کالدهن 1ب: در مورد استثناء دهن از اعیان نجسه دو احتمال است: 

 .المتنجس: اس تثناء متصل است؛ در صوریت که در اس تثناء یکی از دو احامتل ابشد     1

 : حرمت بیع متنجس اال ما خرج بالدلیل.2                                                                       

ابشد زیرا در چننی فریض چون « ما لیس فیه منفعة حملةل مقصودة من النجاسات و املتنجسات»است؛ در صوریت که مس تثین منه  : اس تثناء منقطع2

 نیست ات از آ ن خارج گردد.« ما لیس فیه منفعة»دهن متنجس منفعت دارد داخل در 

    : حکم معاوضه دهن متنجس را بیان کنید؟ 2

 دلیل                             معاوضه دهن متنجس جایز است به 

 : شهرت1 

 : ادعای اجماع توسط ابن زهره، شیخ طوسی و ابن ادریس2 

له جرذ مات فی سمن او زیت او عسل؟ قال)ع( ... انه قال قلت » نظیر صحیحه معاویة به وهب از امام صادق)ع(: برخی روایات 3

 . 35«یبیع ذلک الزیت و یبینه لمن اشتراه لیستصبح به

 : صحت بیع دهن متنجس چه شرطی دارد؟ 3

 در مورد شرط صحت بیع دهن متنجس چند احتمال است

 : اشتراط استصباح در متن عقد1

 : قصد استصباح توسط بایع و مشتری2
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 : هیچ شرطی وجود ندارد.3

  در مورد دهن متنجس دارای سه فرض است: فایده اس تصباح: نظریه شیخ انصاری)ره(: 4

چنین فرضی هیچ شرطی   حتی قصد استصباح   وجود  در  : استصباح منفعت غالبه دهن است نظیر روغن چراغ؛ 1

ندارد زیرا عرف برای روغن فوق ق ائل به مالیت بوده و شرع نیز همان مالیت عرفیه را امضا کرده لذا بیعش  
 جایز است. 

از آنجایی که وجود منفعت حالل عامل    و دنبه؛ : استصباح منفعت مساوی با منفعت اکل است نظیر روغن کنجد2

مالیت آن می شود لذا قصد استصباح شرط نبوده و تنها اگر مشتری نسبت به نقص حاصل از نجاست آگاه  
 نباشد خیار عیب دارد. 

عدم قصد  شیخ انصاری)ره( ابتدا قصد استصباح و سپس  : استصباح منفعت نادره است نظیر روغن کره؛ 3

 و دلیل اشتراط قصد استصباح را این گونه بیان می کند  منفعت حرام شرط صحت بیع است  

 بیع به معنی مبادله مال بمال بوده و بیع روغن تنها در صورتی صحیح است که واجد مالیت باشد  : مقدمه اول:1

چنین روغنی منفعت حالل ندارد از نظر حکم مالیت شیئ به اعتبار منفعت حالل مقصوده آن است و چون  : مقدمه دوم:2

 عقل بیعش جایز نیست.

از آنجایی که روایات فوق با حکم عقل به بطالن روایات فراوانی بیع روغن فوق را صحیح می داند بنابراین  مقدمه سوم:: 3

  ع فوق اکل مال بباطل نگردد.بیع، منافات دارد روایات را بر صورت قصد منفعت استصباح ـ منفعت نادره ـ حمل می کنیم تا بی

حمل روایات بر قصد منفعت استصباح بیانگر این مطلب است که اگر متابیعین نسبت به حلیت استصباح علم داشته و : نتیجه: 4

 آن را قصد کنند بیع صحیح است بنابراین قصد استصباح در مورد صحت بیع شرط است.

: اگر دهن متنجس به قصد استفاده در جهت حرام )اکل( فروخته شود حکمش 4

 بیع فوق باطل است به دلیل چیست؟ 

 : افساد شرط فاسد؛ یعنی شرط استفاده در جهت حرام فاسد و باطل بوده و موجب فساد عقد نیز می گردد1

 رام بوده فلذا نفع عائد به مشتری، : اکل مال بباطل بودن بیع؛ زیرا برگشت چنین شرطی به تعیین منفعت ح5
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و چون شارع مانع استفاده از چنین منفعتی می گردد در حقیقت مبیع فاقد منفعت بوده فلذا بیع حرام بوده 

 اکل مال بباطل می گردد .

گردد ات بیع ن موجب دلیل دوم حصیح نیست زیرا رشط اس تفاده در حرام موجب تعینی منفعت حرام بر مشرتی و فقدان نفع حالل منی : جواب

  الک مال به ابطل شود زیرا تنها رشط حصیح الزم الوفاست نه رشط بیاطل در حایل که رشط فوق ابطل است.

: اگر در موردی که استصباح فائده نادره دهن متنجس است قصد آن در صحت بیع 5

 شرط می باشد پس چرا در روایات بیان نشد؟ 

 اشاکل فوق دو جواب دارد

 رواایت جایی است که اس تصباح منفعت غالبه دهن بوده که برای مالیت آ ن اکیف ابشد  : مورد1

«فال تبعه الا ملن تبنی هل فیبتاع للرساج»: روااییت نظری 2
36

 دارمی که دو احامتل دارد  

روغن فوق الم علیت است و علت بیع را بیان می کند؛ به این معنی که مشتری به علت استصباح، « للسراج»: الم در 1
 را بخرد بنابراین قصد استصباح بر اساس روایت فوق شرط است.

برای غایت بوده و به این معنی است که اگر مشتری مسلمان بداند روغن فوق نجس است جز در « للسراج»: الم در 2
 جهت استصباح از آن استفاده نمی کند.   

 : وجوب اعالم نجاست دهن به مشتری چه نوع وجوبی است؟ 6

 إ: در تقسیمی وجوب به دو نوع تقسیم می گردد

ویل : وجوب نفیس؛ به این معین که خود اس تصباح واجیب است نفیس و ذایت نظری مناز بنابراین اگر اعالم جناست به مشرتی نشود بیع حصیح بوده 1

 خشص به خاطر ترک اعالم مس تلزم عقاب اخروی می گردد. 

 جناست رشط حصت بیع دهن متنجس است.: وجوب رشطی؛ بدین معین که اعالم 2

 ب: فرق بین وجوب نفسی با وجوب شرطی 

: وجوب نفیس وجویب تلکیفی است که ترتب ثواب و عقاب را به دنبال دارد به خالف وجوب رشطی که  وضعی بوده و حصت و بطالن مرشوط 1

 بر آ ن مرتتب است.

 ل و ای در مضن آ ن بیان گردد در حایل که اگر واجب نفیس ابشد می توان پس از عقد نزی : اگر اعالم واجب رشطی ابشد ابید قبل از اجیاب و قبو 2
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 آ ن را بیان کرد.

 ج: نظریه شیخ انصاری)ره( پیرامون وجوب اعالم نجاست دهن

: در صورتی که اشتراط استصباح در متن عقد یا داشتن قصد استصباح را شرط صحت بیع بدانیم وجوب اعالم شرطی می شود و مقدمه 1

 جهت شرط یا قصد نمودن استصباح هنگام عقد. برای علم به نجاست 

 : در صورت قول به عدم اشتراط قصد و شرطیت استصباح در متن عقد، وجوب اعالم نفسی است. 2

 : فائده اعالم نجاست به مشتری چیست تا واجب باشد؟ 7

 در مورد فائده اعالم دو احتمال است

: تحقق استصباح در خارج؛ به این بیان که اگر نجاست روغن برای مشتری بیان شود یقینا مشتری آن را در 1
 استصباح به کار می برد.

از آ جنایی که ممکن است در مواردی ابیع جناست روغن را به مشرتی بیان منوده ویل در عنی حال مشرتی آ ن را خبورد ذلا رابطه ای بنی جواب: 

 اعالم جناست و حتقق اس تصباح وجود نداش ته و فایده اعالم، حتقق اس تصباح در خارج نیست. 

یان که نجاست دهن برای مشتری بیان شده از این به این بعدم اغراء به جهل؛ حصر انتفاع در استصباح و : 2
 رو بایع وی را فریب نداده و وادار به انجام گناه نمی سازد. 

 : اقسام فعل یک شخص نسبت به صدور حرام از غیر و حکم آن را بیان کنید؟ 8

 ظمل و حرام است. : علت تامه؛ نظیر موارد اکراه بر ارتکاب حرام: 1

 چون سبب اقوی از مبارش است ذلا اکر او حرام است. : علت ناقصه؛ نظیر آوردن غذای حرام نزد جاهل جهت اکل: 2

     : شرط؛ بر دو قسم است3

 : اجیاد رغبت و تشویق به گناه؛ حرام است.1  

     شود وی نزی به پدرمان  دادن پدر خشص که موجب می: اجیاد عناد هجت وقوع دیگری در گناه؛ نظری حفش 1: اجیاد انگزیه ارتاکب حرام نظری     1

 حفش دهد: حرام است.                                  
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 : اجیاد رشطی غری انگزیه نظری بیع انگور به رشاب ساز؛ حرام است.2

 : عدم مانع؛ بر دو قسم است4

اگر رشایط امر به معروف و هنیی از منکر  از منکر؛: با حرمت فعلیه در حق فاعل همراه است نظیر سکوت انسان از نهی 1

 حتقق داش ته ابشد اکرش حرام است

 دارای صوری است: بدون حرمت فعلیه در حق فاعل؛ نظیر سکوت عالم از اعالم جاهل:  2

 ترک سکوت واجب و اعالم الزم است نظیر موارد: از راه قرینه خارجیه علم به وجوب دفع حرام داریم؛ 1

 داریم خون شخصی که جاهل در صدد قتل اوست مباح نیست.: علم 1

 : یقین داریم ریختن آبروی شخصی که جاهل در صدد از بین بردن ابروی اوست جایز نمی باشد.2

 : یقین داریم که از سکوت ضرر مالی الزم می آید. 3

از باب مقدمه ردع الزم در تمام این سه فرض ردع و بازداری جاهل از انجام حرام واجب بوده و اعالم نیز 

 است و وجوب نفسی ندارد. 

 حمک به وجوب دفع حرام دو صورت دارد: از راه قرینه خارجیه علم به وجوب دفع حرام نداریم؛ نظیر حقوق الهی: 2

وجوب اعالم الزم نیست زیرا  :: در جایی که جهل نسبت به موضوع بوده و شخص اصال نمی داند کارش مصداق معصیت است یا نه؟1

 ارد. اعالم از ابب هنیی از منکر بوده که تنها در معلوم املعصیه است نه در جایی که معصیت بودن معلوم نبوده و خشص نسبت به حمک اکرش عمل ند

  اعالم از ابب وجوب تبلیغ احاکم الزم است.: در شبهات حکمیه؛ 2

 

 : ادله داله بر وجوب اعالم نجاست به مشتری را بیان کنید؟ 9
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 حرمت اغراء به جهل؛ به این بیان إ: نظر شیخ انصاری)ره(: 

 .و رشب حرام ذاات قبیح و حرام است چه در حق عامل و چه در حق جاهل الک: مقدمه اول: 1

 دادن حرام به جاهل ـ از راه بیع و ای از هر راه دیگر ـ مقدمه اجنام حرام وی بوده و حرام است.: مقدمه دوم: 2

 ترک حرام، واجب است که از دو طریق ندادن حرام به جاهل و ای اعالم حرمت آ ن صورت می پذیرد.  سوم:: مقدمه 3

 از آ جنایی که ترک حرام در فرض بیع دهن متنجس به جاهل، تنها از راه اعالم جناست آ ن ممکن است بنابراین اعالم واجب است.  : نتیجه:4

به این معین دادن روغن متنجس به خشص جاهل عامل اجنام منکر ـ الک ـ می شود ؛ وجوب نهی از منکر: ب: نظریه عالمه حلی)ره(

  که هنیی از آ ن الزم است و چون در ماحنن فیه تنها از طریق اعالم جناست حتقق می ایبد ذلا اعالم واجب است.

جماست عیب خفی بوده که بیان آ ن الزم است و اب اعالم شلک از آ جنایی که ج: نظریه محقق اردبیلی)ره(: وجوب اعالم عیب خفی؛ 

 می گرید ذلا اعالم واجب است. 

  دلیل محقق ازدبیلی)ره( اشکال دارد زیرا: جواب

 : وجوب اظهار عیب فقط در معاوضات است در حایل که اعالم جناست دهن حیت در مورد هبه و جمانیات نزی الزم است.1

 طر منکر و قبیح بودن آ ن است فذلا دلیل حمقق اردبییل)ره( به هامن دلیل عالمه حیل)ره( ابزگشت دارد.: عیب بودن جناست به خا2

 

 باشد؟زیر سقف : آیا الزم است استصباح به دهن متنجس در خارج از 11

  عالمه)ره( قائل به تفصیل بوده و گفته اندإ: نظریه عالمه حلی)ره(: 

   چراغ روشن کنیم اجزاء زیر آن در فضا پخش زیر سقف : علم داریم در صورتی که با روغن متنجس 1

  ابید در خارج از فضای خانه ابشد و زیر سقف جایز نیست. اس تصباحمی شود؛ 

  توان اب چننی روغین در زیر سقف چراغ روشن منود. می: علم به تصاعد اجزاء روغن نداریم؛ 5

مه)ره( نیازمند به دلیل بوده که نداریم هرچند می توان گفت دلیل آن حرمت تنجیس سقف است که کالم عالجواب: 

بسیاری از فقها آن را پذیرفته اند زیرا عده ای از فقها استصباح تحت السماء را الزم دانسته و علت آن را تعبد 

ساند که آنان نیز تنجیس سقف را حرام دانسته اند و تعلیل کردند که دخان نجس، نجس نیست فلذا کالم فوق می ر
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می دانند ولی از آنجایی که دخان نجس را نجس نمی دانند از این رو دلیل لزوم استصباح تحت السماء را حرمت 

 تنجیس سقف بیان نکرده اند. 

  اس تصباح حتت السامء واجب و حتت الضالل حرام است به دلیل: دومب: نظریه 

 شهرت  : 1

 37«روی اصحابنا انه یستصبح به تحت السماء دون السقف»ت مرسله شیخ طوسی)ره( : روای2

  فوق اشکاالت متعددی دارد نظیر روایتجواب: 

 : مرسله بوده و دچار ضعف سندی است  1

  از آنجایی که اجماع و شهرت بر اساس روایت فوق وجود دارد ضعف سندی آن جبران می گردد. جواب: 

: با روایات کثیره ای که به گونه مطلق استصباح دهن متنجس   چه زیر سقف یا زیر آسمان   را جایز        2
 تعارض داشته لذا چند احتمال است  می دانند  

: حکم به تعارض و تساقط هر یک از مرسله و روایات مطلقه گشته لذا به اصل عملی برائت از تکلیف حرمت استصباح تحت السف 1

 وع شده و استصباح تحت السقف را جایز می دانیم. قرج

  .باشد می شهرت و احتیاط خالف بر کاری چنین: جواب

روایت مرسله حمل بر استحباب و یا ارشادی بودن شده و ارشاد به حکم عقل است زیرا عقل نیز می نظریه شیخ انصاری)ره(: : 2

اجزاء ریز آن در فضای زیر سقف پخش شده و موجب تنجیس اشیا گردد  گوید از آنجایی که ممکن است هنگام سوختن روغن متنجس،

 لذا ترکش الزم است.

 جب تقیید اطالقات می گردد؛ تقیید مطلقات به واسطه مرسله دو مبنا دارد: روایت مرسله مو3

 بر خالف ظاهر روایت بوده و بعید است. : حکم تعبدی محض باشدمرسله بیانگر : 1

مشهور مخالف حکم فوق بوده لذا مستلزم این می گردد که مرسله اعراض  : نجاست دخان روغن متنجس؛ 2

 .دنبال داشته و از حجیت ساقط گرددمشهور را به  

 : آیا استفاده از روغن متنجس در فایده ای غیر از استصباح جایز است؟ 11
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 مساله فوق مبنایی است بنابراین 

حرمت انتفاع از متنجس اال ما خرج بالدلیل؛ چون دلیل خاص در مورد استفاده از دهن متنجس : بنا بر مبنای اصل 1

 تنها درباره استصباح داریم نه فوائد دیگر لذا استفاده روغن فوق در فوائد دیگر جایز نیست.

ت مگر دلیل خاص : بنا بر اصل جواز انتفاع از متنجس اال ما خرج بالدلیل؛ چون اصل جواز استفاده از متنجس اس2

 .درباره حرمت انتفاع خاصی داشته باشیم لذا استفاده روغن فوق در فوائدی غیر از استصباح جایز است

 : ادله اصل جواز انتفاع در متنجس را بیان فرمائید؟ 12

شیخ انصاری)ره( قائل به اصل جواز انتفاع از متنجس اال ما خرج بالدلیل بوده و برای اثبات آن دو دلیل 

 قامه کرده اندا

 38«کلشیئ لک حالل حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه»: اصالة الجواز؛ بر اساس مفاد روایاتی نظیر 1

 اصطیاد می گردد. 39«خلق لکم ما فی االرض جمیعا»: قاعده حلیت انتفاع بما فی االرض که از آیه شریفه 2

 فرمایید؟ نقد و نموده بیان را نجس از انتفاع حرمت اصل ادله: 13

 :نظری اند منوده ذکر متعددی ادهل جناسات در انتفاع حرمت اصل برای فقها

 نظیر  کریم قرآن از آیاتیدلیل اول:   :إ

«فاجتنبوه الش یطان معل من رجس الازالم و الانصاب و املیرس و امخلر امنا: »1
40

 داند می واجب را جنیس هر از اجتناب که 

 جواب: استدالل به آیه فوق برای اثبات اصل حرمت انتفاع از متنجس اشکاالت متددی دارد نظیر 

 چیزی است که ذاتا پلید باشد لذا مراد آن تنها اعیان نجسه است نه متنجسات. « رجس»: مراد از 1

اعم از نجاسات و متمجسات باشد تخصیص اکثر الزم می آید زیرا اجتناب از اکثر متنجسات « رجس»: اگر مراد از 2

 واجب نمی باشد. 

 اضافه شده لذا دو احتمال دارد« من عمل الشیطان»به « رجس»: در آیه فوق 3
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ساخته شده دست شیطان : رجسی که از مخترعات و مبتدعات )ساخته شده( شیطان باشد؛ اعیان متنجسه 1

 نیست تا اجتناب از آن الزم باشد. 

: گناه و کاری که توسط اغواء شیطان، انسان مرتکب می گردد؛ در مورد متنجسات اغواء شیطان وجود 5

 ندارد. 

  بود خواهد منافع مجیع از اجتناب جهر الزمه که« فاجهر الرجز و: 2

 جواب: استدالل به آیه فوق برای اثبات اصل حرمت انتفاع از متنجس اشکاالت متددی دارد نظیر 

چیزی است که ذاتا پلید باشد لذا مراد آن تنها اعیان نجسه است نه بوده و « رجس»همان « رجز»: مراد از 1

 متنجسات. 

اعم از نجاسات و متمجسات باشد تخصیص اکثر الزم می آید زیرا اجتناب از اکثر متنجسات « رجز»: اگر مراد از 2

 واجب نمی باشد. 

؛ از آنجایی که متنجسات خبیث اند اجتناب از آن الزم بوده و تصرف در 41«یحرم علیهم الخبائث»: آیه تحریم خبائث 3

 آن حرام می باشد 

و « یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث»ه حرمت خبائث در مقابل حلیت طیبات قرار گرفته و در آیه آمده از آنجایی کجواب: 

  مراد از حلیت طیبات، حلیت اکل است در خبائث نیز تنها اکل حرام می باشد نه انتفاعات دیگر.

 ب: دلیل دوم: روایاتی نظیر 

 لکه ذلک الن حمرم حرام لکه فذلکاو ش ئی من وجوه النجس ...  ... الرشاء و البیع من احلرام وجوه اما و» العقول حتف روایت 1:

«حرام ذلک یف تقلبه جفمیع فیه التقلب و امساکه و ملکه و لبسه و رشبه و الکه عن منهیی
42

؛ که در آ ن متامی ترصفات در وجوه 

 جنس حرام دانس ته شده ذلا دلیل اصل حرمت انتفاع در متنجس است. 

 است در حایل که روغن  « عنوان»به معین « وجه»: مراد از وجوه جنس تنها اعیان جنسه است نه متنجسات زیرا 1

 متنجس از عناوین جنسه نیست.                      

 : اگر مراد از روایت لزوم اجتناب از جنس و متنجس ابشد ختصیص اکرث الزم می آ ید زیرا اجتناب از اکرث 2جواب: 
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 متنجسات الزم نیست.          

مالقی نجس ـمتنجس ـ عنوان و وجه نجس است فلذا روایت تحف العقول « المالقی للنجس نجس»اشکال: بر اساس 
 شامل آن نیز شده و دلیل بر اصل حرمت انتفاع در متنجس می گردد. 

  هگانه جناست نیامده  است.مالیق جنس عنوان مس تقیل برای جنس نیست از این رو در مقابل عناوین دجواب: 

اما السمن فان اکن »: رواایت داهل بر لزوم اجتناب مایعات مالیق اب جنس  و القاء اطراف جنس موجود در روغن جامد نظری 2

«ذائبا فکذلک و ان جامدا و الفأ رة یف اعاله فیؤخذ ما حتتها و ما حولها
43

 

از ظرف است تا در جهت خوردن استفاده نگردد، از این رو است که چراغ مراد از طرح، دور ریختن نبوده بلکه جدا کردن جواب: 

   روشن کردن با روغن فوق جایز است.
 ایت نظری اجامع:ج

 

: شیخ طوسی)ره(: انه جاز االستصباح به و ال یجوز اکله و ال االنتفاع به بغیر االستصباح  و به قال الشافعی و قال 1
قوم من اصحاب الحدیث ال ینتفع به بحال ال باستصباح و ال بغیره بل یراق کالخمر و قال ابوحنیفة یستصبح به و یباع 

  لذلک و ... دلیلنا اجماع الفرقة و اخبارهم

: ادعای اجامع و رواایت در مورد جواز اس تصباح است که مورد اختالف بنی ش یخ طویس)ره( و دیگران است نه در مورد حرمت جواب

وق انتفاعات دیگر، زیرا ش یخ طویس)ره( پس از ذکر نظرات خمتلف در مورد جواز اس تصباح دهن متنجس، ادعای اجامع و رواایت منوده فذلا ادهل ف

 اختالف ـ جواز اس تصباح ـ است.  مربوط به مورد

در انتصار: مما انفردت به االمامیة ان کل طعام عالجه اهل الکتاب و من ثبت کفرهم )ره( : ادعای اجماع سید مرتضی 2
بدلیل قاطع ال یجوز اکله و ال االنتفاع به و اختلف باقی الفقهاء فی ذلک و قد دللنا علی ذلک فی کتاب الطهارة حیث دللنا 

 .ان سؤر الکفار نجسعلی 

تعلیل س ید ـ سؤر اکفر جنس است ـ بیانگر این مطلب است که اجامع در مورد جناست غذای اکفر است که علامء فرق دیگر در آ ن جواب: 

 اختالف دارند هرچند حرمت الک و انتفاع، فرع جناست است نه این که اجامع درابره حرمت انتفاع در متنجس ابشد. 
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: ابن زهره)ره( در غنیه: برخورداری مبیع از منفعت حالل شرط است و ما چنین شرطی را ذکر کردیم تا از 3
منافع حرام احتراز جوییم، در مبیعی که منفعت حالل ندارد هر نجسی که قابل تطهیر نباشد داخل می گردد مگر 

ر این مورد اجماع تحقق داشته و دلیل آسمان، دمستثنیاتی نظیر سگ شکاری و روغن زیتون جهت استصباح زیر 
  جواز بیع روغن عالوه بر اجماع، اذن پیامبر )ص( می باشد. 

ظاهرا ادعای اجماع در کالم ابن زهره)ره( در مورد حکم حرمت بیع نجاسات و استثناء سگ شکاری و روغن زیتون است نه جواب: 

 حرمت »حث حرمت انتفاع نیست تا مستفاد از آن : مورد اجماع ب1 در مورد حکم حرمت انتفاع از متنجسات. 

  باشد.« خرج بالدلیل انتفاع از متنجسات اال ما بنابراین ادعای اجماع دو اشکال دارد

 : موهون است زیرا اکثر متاخرین انتفاع حرام از متنجسات را در 2                                          

 امور خاصی دانسته و اکثر انتفاعات را جایز دانسته اند.     

قال فی الذکری تجب ازالة النجاسة عن الثوب و البدن و عن کل مستعمل فی اکل او شرب او ضوء »: 14

 «تحت ظل للنهی عن النجس و للنص

 الف: عبارت فوق را توضیح دهید؟ 

جناست از لباس و بدن و هر چزیی که در هجت خوردن و آ شامیدن ای  شهید اول)ره( در کتاب ذکری فرموده اند برطرف منودن

 چراغ روشن کردن زیر سقف از آ ن اس تفاده می شود واجب است به دلیل هنیی از جنس و روایت. 

 چیست؟ « للنص»و « للنهی عن النجس»ب: مراد از 

الفأ رة تقع یف السمن و العسل؟ قال)ص( ان اکن ان النیب)ص( س ئل عن »روایت ، هنیی از خوردن جنس است نظری مراد از جنس

«جامدا فاطرهحا و ما حولها و ان اکن مائعا فانتفعوا به و الاتلکوه
44

یس تصبح به حتت »و مراد از نص نزی مرسهل نبوی)ص( است  

«السامء دون السقف
45

. 

اگر استفاده دهن متنجس در جهت فائده ای غیر استصباح را جایز بدانیم بیعش نیز : 15

فایده ای عقالیئ بوده که موجب مالیت زیرا فایده فوق )نظری صابون سازی و ...( در جهت همان فائده جایز می گردد 

 دهن می گردد بنابراین تعریف بیع )مبادهل مال به مال( در مورد آ ن صادق است. 
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 : آیا بیع متنجسات دیگر )غیر از روغن( در جهت منافع حالل جایز است؟ 16

 ال یجوز بیع المتنجس اال الدهن »: ظاهر استثناء دهن در حرمت بیع متنجسات دیگر در کالم مشهور که گفته اند 1دو وجه است        

                                                                                                          .لالستصباح: بیع فوق جایز    1

 امامیه.ثانی)ره( به  : نسبت عدم فرق در حرمت بیع بین نجاساتی که منفعت دارند و غیر آن توسط شهید2نیست به دلیل       

 : بر اساس نظر اکثر فقها علت حرمت بیع، حرمت منفعت است بنابراین اگر متنجسی دارای منفعت حالل 1                      

 باشد بیعش جایز است.                      

 : استصحاب حکم جواز بیع قبل از تنجس؛ زیرا قبل از تنجس، بیع متنجسات یقینا جایز بوده و بعد از تنجس در 2: بیع فوق جایز   5 

 مورد جواز آن شک کرده و در نتیجه استصحاب جاری می کنیم.   است به دلیل        

 ان کل شیئ یکون لهم فیه الصالح من جهة من الجهات فذلک کله »روایت تحف العقول: روایاتی نظیر 3                           

   و  46«کله منهی عن اکله و شربه و لبسه و امساکه و التقلب فیه فجمیع تقلبه فی ذلک حرامالن ذلک  حالل بیعه و شرائه          

 لحالل من البیوع کل ما کان حالال من الماکول و المشروب و غیر ذلک مما هو قوام للناس و یباح ان ا»دعائم االسالم 

 که بیع هر چیز دارای منفعتی را جایز می دانند. 47«لهم االنتفاع         

الل در روایات حرمت بیع به حرمت انتفاع آن تعلیل شده لذا بیانگر این است که متنجسی که دارای منفعت حـ جواب: 

باشد بیعش جایز است و تنها بیع متنجسی حرام است که منفعت حـالل نـدارد بنـابراین هـر متنجسـی کـه منفعـت حـالل         

 دارد بیعش جایز است.

انما الخمر و المیسر و االنصاب و االزالم رجس من عمل »: بر اساس آیاتی نظیر 17

اجتناب نمودن از رجس و پلیدی واجب است  49«الرجز فاهجر»و  48«الشیطان فاجتنبوه

ـ زیرا بیع به معنی تصرف در کاالست ـ و از آنجایی که الزمه اجتناب، حرمت بیع است 

 بیع متنجسات حرام می باشد؟ 

  استدالل به آیات فوق صحیح نیست زیراجواب: 

                                                           
46
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 جنس ذایت است فذلا تنها شامل جناسات می گردد نه متنجسات. « رجس»: مراد از 1

 : الزمه مشول یه برای متنجسات، ختصیص اکرث است زیرا اجتناب از اکرث متنجسات الزم نیست.2

ال »اگر بیع هر متنجسی که منفعت حالل دارد جایز است پس چرا مشهور گفته اند : 18

و با چنین کالمی بیع متنجسات دیگر را ـ دارای «لدهن لالستصباحیجوز بیع المتنجس اال ا

 منفعت حالل باشند یا نه؟ـ حرام دانسته اند؟ 

موید چننی  تنها متنجسایت است که منفعت حالل ندارند و اس تثناء دهن لالس تصباح نزی« ال جیوز بیع املتنجس»مراد از جواب: 

 توجیهیی است زیرا 

 معین است که عدم جواز بیع متنجسات دیگر به خاطر فقدان منفعت است.: اس تثناء فوق به این 1

ان لک ما اکن فیه فائدة حملةل عند الرشع و مقصودة عند »: ذکر اس تصباح خصوصیت نداش ته و بیانگر قاعده لکیه ای است که 2

 «.العقالء جیوز بیعه

 .داده و نقد فرمائید : عبارات زیر را توضیح19

النجس اال الدهن المتنجس لتحقق ف ائدة االستصباح به تحت السماء خاصة ... ان العبارة تقتضی  الف: ال یجوز بیع  
 حصر الف ائدة الن االستثناء فی سیاق النفی یفید الحصر ف ان المعنی اال الدهن المتنجس لهذه الف ائدة.

هن املتنجس لتحقق فائدة الاس تصباح به حتت ال جیوز بیع النجس الا ادل» از آ جنایی که عالمه حیل)ره( در الکم خویش گفته اند 

آ مده، مفید حرص است ذلا به دست می آ ید « ال جیوز بیع النجس»در س یاق نفی « الا ادلهن املتنجس»و اس تثناء « السامء خاصة

تثناء که بیع متنجسات دیگر و حیت بیع دهن متنجس در هجت فایده دیگری غری از اس تصباح جایز نبوده و ایشان اب آ وردن اس  

 جواز بیع متنجسات را در روغن منحرص کرده اند.  

در استثناء دهن، علت آن ـ لالستصباح ـ ذکر شده و علت می تواند معمم باشد و به این معنی که چون فایده جواب: 

حاللی به نام استصباح در روغن متنجس وجود دارد بیعش جایز است فلذا می توان گفت در متنجسات دیگر نیز اگر 

  فایده حالل مقصوده تحقق داشته باشد بیعشان جایز است.
« و ال باس ببیع ما عرض له التنجیس مع قبول الطهارة»استشکل المحقق الثانی)ره( فیما ذکره العالمة بقوله  ب:  

ند  حیث ق ال مقتضاه انه لو لم یکن ق ابال للطهارة لم یجز بیعه و هو مشکل اذ االصباغ المتنجسة ال تقبل التطهیر ع
 االکثر و الظاهر جواز بیعها. 

)ره( اشاکل کرده اند که الزمه کریکعالمه حیل )ره( در کتاب ارشاد الاذهان گفته اند هر ش ئی متنجیس که قابل تطهری ابشد بیعش جایز است، حمقق 

ت طهارت نداش ته ویل بیعش جایز چننی الکمی این است که متنجیس که قابلیت طهارت ندارد بیعش جایز نیست در حایل که رنگ متنجس قابلی

 است زیرا منافعش متوقف بر طهارت نیست، هرچند می توان گفت رنگ متنجس در حالت اثنیه و بعد از خشک شدن لباس قابل تطهری است.
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     : کالمه عالمه)ره( اشکال دارد زیرا ایشان جواز بیع اشیا را فرع وجود وجود منفعت می داند از این رو1              

 متنجس منفعت دارد باید بیعش را جایز بداند نه حرام.  چون رنگ     جواب: 

 کالم محقق کرکی )ره( اشکال دارد زیرا: 2               

: قابل تطهری بودن در حالت اثنویه و بعد اجلفاف فقط در مورد رنگ است نه متنجسات دیگر در حایل که ما بیع روغن متنجس برای صابون 1

 سازی را نزی جایز می دانمی. 

 چننی حالیت رنگ، جنس می ابشد.: مراد فقها از تطهری قبل از انتفاع است نه بعد از آ ن در حایل که انتفاع رنگ، زمان رنگرزی لباس بوده که در 2

 : مراد از قابلیت تطهری این است که خود متنجس تطهری شود که چننی امری در مورد رنگ وجود ندارد و آ چنه در رنگ قابلت تطهری دارد لباس3

 است نه رنگ.

 : اصل در نجس العین جواز االنتفاع اال ما خرج بالدلیل است یا عکس آن؟ 21

 دو نظریه است

 یخ انصاری)ره(: اصل جواز انتفاع اال ما خرج بالدلیل می باشد به دلیل اصالة الجواز: ش1

 : اصل حرمت انتفاع است به دلیل 2

 : آیاتی نظیر 1

«حرمت علیمک املیتة و ادلم: »1
50

 ؛ مراد از آ یه فوق حرمت مجیع انتفاعات بوده ذلا اب اصل حرمت انتفاع در جنس تناسب دارد. 

«امخلر و املیرس و الانصاتب و الازالم رجس من معل الش یطان فاجتنبوهامنا : »2
51

 که اجتناب از هر جنیس را واجب می داند. 

«و الرجز فاجهر: »3
52

 ؛ زیرا الزمه جهر، اجتناب از مجیع منافع است.  

ل، استدالل به آیات فوق صحیح نیست زیرا آیات ظاهر در انتف اعات مقصوده است که در میته اکجواب: 
  در خمر شرب، در میسر بازی کردن و ... است نه تمامی انتف اعات.

و اما وجوه الحرام من البیع و الشراء ... فذلک کله حرام محرم الن ذلک کله منهی عن اکله و »روایت تحف العقول : 2

؛ بر اساس روایت فوق تمامی انتفاعات از اعیان نجسه 53«شربه و لبسه و امساکه و التقلب فیه فجمیع تقلبه فی ذلک حرام

 حرام است. 

                                                           
51
 .3. مائده،  
51
 .31. مائده،  
52
 .5. مدثر،  



 23اول(...............................................................................................................تلخیص مکاسب )جلد 
 

مراد از امساک و تق لب در روایت فوق تنها انتف اعات راجع به جهت اکل و شرب است نه تمامی  جواب: 
  انتف اعات تا با اصل حرمت انتف اع در نجس تناسب داشته باشد.

 : اجماع و روایات داله بر حرمت بیع نجس العین در صورتی که عامل حرمت بیع را حرمت انتفاع بدانیم. 3

 : اجامع در مورد حرمت بیع اعیان جنسه ای است که انتفاع معتد به عقالیئ ندارند. 1             

 بیع اعیان جنسه را حرام  بیع است از این رو بس یاری از فقها: عامل حرمت بیع، حرمت انتفاع نبوده بلکه رصف جناست عامل حرمت 2 جواب: 

 دانس ته ویل انتفاع را جایز می دانند.             

   دهید توضیح را زیر عبارات:21

 قال ثم المیتة بدهن االستصباح جواز العالمة عن حکی انه الشهید عن حکی حیث الثانی المحقق ظاهر هو ذکرنا ما :إ 

 یدل المیتة ذکر خصوص الی بالنجس االنتفاع عن المنع بعموم التعلیل عن عدوله فان المیتة عن النهی لعموم بعید هو و

 النجس فی العموم عدم علی

 عالمه از شهید از زیرا اند جنسه اعیان به انتفاع جواز اصل به قائل ایشان که است این( ره) کریک حمقق الکم ظاهر

 هنیی بر دلیل میته مورد در زیرا است بعید فوق الکم گفته خودش و است جایز میته دهن به اس تصباح که کرده نقل

 و دارمی الانتفاعات مجیع حرمت بر دلیل میته مورد در گفته که( ره) کریک خسن از بنابراین دارمی، انتفاعات مجیع از

 مجیع حرمت بر دلیل وجود ایشان که دهد می نشان دارمی جنسه اعیان در الانتفاعات مجیع حرمت بر دلیل نگفته

 دانند می الانتفاع جواز را جناسات در اصل و اند نپذیرفته را جنسه اعیان مطلق در الانتفاعات

 فیما بها االنتفاع الیجوز التی کالمیتة بمنعه النص ورد ما غیر فی المتنجسة و النجسة باالعیان االنتفاع یجوز :ب

 من المنع علی دل ما و الظالل تحت المتنجس بالدهن االستصباح کذا و االجماع و لالخبار عرفا استعماال یسمی

 من اما و المباالة عدم و بالدین االکتراث عدم علی الدال االنتفاع علی منزل او مخصوص المتنجس و بالنجس االنتفاع

 .االصل حکم علی یبقی و لالدلة مشمول فغیر لیغسله استعمله

میته که استفاده از آن در فوائدی که عرفا استفاده اعیان نجسه و متنجسه در غیر مواردی که نص بر حرمت آن داریم جایز است نظیر 

 به آن استعمال گفته می شود جایز نیست به دلیل روایات و اجماع و همچنین استصباح روغن متنجس در زیر سقف جایز نیست. 

                                                                                                                                                                                     
53
 .333. تحف العقول، ص 



 22اول(...............................................................................................................تلخیص مکاسب )جلد 
 

ز نجس داللت دارد مخصوص به انتفاع دال بر بی مباالتی به دین بوده و یا بر آن حمل می گردد روایاتی که بر حرمت انتفاع ا

بنابراین کسی که از نجاسات  استفاده کرده و پس از آن دستش را می شوید شامل روایات نبوده و بر اساس اصالة الجواز فتوی به 

 جواز کارش می دهیم. 

  پردازمی می آ ن برریس به که اند منوده اشاره مطلب دو به خود الکم در( ره) الغطاء اکشف مرحوم

 است قسم دو بر میته از انتفاعکالم اول کاشف الغطاء)ره(:    :إ

 رواایت و نیست حرام جنسه اعیان دیگر مهچننی مردارو از انتفاعی  چنیـن میته؛ اب کردن روشـن آ تش نظری شود منی گفته میته اس تعامل آ ن به عرفا: 1

  .است حرام دارمی؛ آ ن حرمت بر خاصدلیل  :1                                                             است نیست آ ن شامل

 است قسم دو بر حمک نظر از شود؛ می گفته مردار انتفاع آ ن به عرفا: 2

  .بود خواهد جایز ندارمی؛ آ ن حرمت بر خاصدلیل : 2                                                                                                 

 

 انتفاعات جمیع فلذا« عصب ال و باهاب المیتة من ینتفع ال» آمده مطلق گونه به روایاتی در: نکته

 رسد می نظر به اشکال دو بنابراین است شده دانسته حرام میته از

  دانید؟ می حرام را« استعماال یسمی ما» فقط شما دلیلی چه به: 1
 در میته از اس تفاده مثل گویمی می ما ویل شده دانس ته حرام انتفاع فذلا« ینتفع ال» آ مده روایت در: هرچند جواب

      میته انتفاع اصال و گرفته نظر در معدوم را آ ن عرف و بوده اندره انتفاع املاء ساقیة سد ای و منودن روشن آ تش

 .ابشد حرام ات داند منی

 انتفاعات جمیع افاده فلذا بوده نفی سیاق در و مطلق انتفاع« ةالمیت من ینتفع ال» روایت در: 2

 نه؟ یا باشد استعماال یسمی ما چه داند می حرام را مردار از انتفاعات تمامی و کند می

 جایز را آن غیر و دانسته استعماال یسمی ما فقط را آن از مراد شما جهت چه به بنابراین

   دانید؟ می

 دانست « ما یسمی اس تعامال»به دو دلیل می توان مراد از روایت را : اشکال شیخ انصاری)ره(
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 به ما یسمی اس تعامال « ال ینتفع»: انرصاف 1

نیز مقید به انتفاع خاصی نیست و از « ینتفع»نافیه بوده و « ال»مطلق در سیاق نفی است زیرا « ال یتنفع»جواب: 

   .آنجایی که مطلق در سیاق نفی، افاده جمیع انتفاعات می کند انصراف فوق صحیح نیست

 : تسامح عریف و تزنیال للموجود مزنةل املعدوم.2

 دین محل می شود. ادهل منع از انتفاع به جنس بر صورت عدم مباالت بهب: کالم دوم کاشف الغطاء)ره(: 

 چیست؟ مراد: اشکال شیخ انصاری)ره(

 .نیست درست و بوده روایت ظاهر خالف بر :مردار از اس تفاده فرض در دین به نسبت مباالیت یب و مباالت بنی تفصیل: 1

  ت. اس خوب خسین است؛ حرام طاهر از انتفاع وجه به جنس از انتفاع: 2

 

 و حکم آن را بیان کنید؟اقسام منفعت حالل اعیان نجسه : 22

 :است قسم دو بر جنسه اعیان حالل منفعت

 بوده ابطل بیع چند هر فریض چننی در داند؛ منی جایز را آ ن بیع شارع حال عنی در ویل شده عرفیه مالیت موجب :ا  

 است جایز هبه ویل

 عامل و است اثبت اختصاص حق ویل نبوده اکر در ملکیت و مالیت چند هر شود؛ منی عرفیه مالیت موجب :ب

 د.بو خواهد چزی دو از یکی نزی آ ن ثبوت

    حیازت :1

 حیوان شدن مردار موارد نظریبرای مالک  اصل: مالیت 2

 فرمائید؟ بیان را اختصاص حق مصالحه حکم: 23

    ی است.دعو اسقاط معین به حقیقت در صلحی چننی زیرا است حصیح :اختصاص حق بر معاویض غری صلح :ا  

  معاویض صلح :ب

: بنابر قول به وقوع عوض در مقابل حق اختصاص؛ صلح معاویض حصیح است زیرا حق اختصاص دارای مالیت 1

 بوده و در صلح نزی می توان عوض را در مقابل آ ن قرار داد.
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 حست رواایت مقتضای به که شده دانس ته جنسه اعیان؛ مثن جنسه اعیان مقابل در عوضول به وقوع ق: بنا بر 2 

 .نیست جایز صلحی فذلاچننی است حرام و بوده

 کنید؟ بیان را حیازت مورد در اختصاص حق ثبوت شرط: 24

 است احامتل دو

 اختصاص حق ثبوت موجب و بوده لغو و عبث امری حیازت صورت این غری در ؛ زیرااست رشط انتفاع قصد :ا  

 .شود منی

 انتفاع نه دارد بیع قصد اشیاء آوری جمع از انسان که مواردی در گفت باید صورت این در زیرا نیست صحیح کالم فوق: اشکال

  است.شده اقامه آن بر مسلمین سیره که حالی در شود نمی ثابت او برای اختصاصی حق هیچ

 .نباشد کار در انتفاعی قصد اگر حتی است کافی حیازت قصدنظریه شیخ انصاری)ره(:   :ب

 لتحریم ما یقصد به نوع دوم: ما یحرم 
 قسم اول: ما ال یقصد من وجوده علی نحوه الخاص اال الحرام

 کنید؟ بیان را عبادت هیاکل بیع حکم: 1

 هیالک و بوده احرتازیه املبتدعه قید رو این از است حرام مبتدعه عبادت هیالک بیع فرماید می (ره) انصاری ش یخ

 اند قسم دو بر عبادت

 :   است جایز آ ن شلک و موکت بیع کعبه؛ نظری مبتدعه غریا 

  :است فرض چند دارای صلیب؛ و بت نظری اند شده اجیاد بدعت روی از که مبتدعهب: 

 : هیات خاص مشترک بین هیکل عبادت و منفعت حالل؛ بیع آن به قصد انتفاع در منفعت حالل جایز است.1

 : هیکل مختص به عبادت مبتدعه؛ چند فرض دارد2
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  دلیل به است حرام فوق بیع ابشد؛ می حرام هجت در فقط نزی آ ن انتفاع و بوده هیات و ماده از مرکب مجموع بیع در مقصود: 1

 منهی کل ، الفساد وجوه من شیئ او عنه، منهی هو مما الفساد فیه یکون امر کل» العقول تحف روایت: 1

 .است ... و خدا غیر به تقرب فساد، صرف عبادت هیاکل زیرا« اهلل لغیر به یتقرب مما عنه

 هیاکل از انتفاعی هیچ تواند نمی مشتری چون عبادت هیاکل دربیع« بالباطل بینکم اموالکم تاکلوا ال» آیه: 2

 می در باطل به مال اکل از سر که فوق بیع رو این از بوده باطل و ناروا آن مقابل در مال اکل ببرد فوق

  .باشد می حرام آورد

 حرام آن بیع حرامند عبادت هیاکل که آنجایی از« ثمنه حرم شیئا حرم اذا اهلل ان( »ص) نبوی روایت: 3

 .بود خواهد

 اجماع: 4

 هامن دلیل به است حرام فوق بیع؛ است هیات و ماده از مرکب مجموع بیع در مقصود و بوده بیع بر داعی و انگزیه رصفا ماده: 2

  .سابقه ادهل

 دو حالت داردست؛ ا ماده بیع در مقصود: 3

 .گیرد می قرار بیع متعلق جداگانه و انفرادی صورت به: 1

  .چوب کیلو ده درضمن بت چوب کیلو یک نظیر است بیع متعلق مرکبی مجموعه ضمن در:2

 به دلیل  است جایز فوق بیع فرض دو درهر 

فروخت و تعریف بیع )مبادهل مال به مال( در د مقتیض؛ زیرا ماده هیلک عبادت مال بوده ذلا می توان آ ن را و : وج1

 مورد آ ن صادق است.

 فقط نه ابشد صفت و هیئت ماده، مجموع بیع در مقصور که است فریض به مربوط بیع حرمت ادهل : عدم مانع؛ زیرا2

 .ماده

  دارد؟ حکمی چه قمار آالت بیع  :2
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 .نیست جایز آ ن آ الت بیع :ابش می می آ ن بودن مقار به قائل: 1؟                             چیست مقار از مراد

            است فرض دو دارای :عوض بدون مراهنه :ا  

 است جایز آ التش بیع:دانمی منی مقار: 2                   

 است فرض دو دارای ؛عوض اب مراهنه :ب

 است جایز بیعش : هیئت بردن بنی از صورت در: 1

 :از زوال هیات قبل: 2 

 فوق جایز است.بیع   :ماده بیع قصد به :1

 به دلیل  است حرام :هیات و ماده مجموعه بیع قصد به: 2

اب برخورداری از هیات خاص فائده ای نداش ته و گرفنت مال آ الت مقار ؛ زیرا «ال اتلکوا اموالمک بینمک ابلباطل»: آ یه 1

 در مقابل آ ن، الک مال به ابطل است.

، لک منهیی عنه مما یتقرب به لغری «و لک امر یکون فیه الفساد مما هو منهیی عنه»العقول در فقرات : روایت حتف 2

و لک ملهو به و الصلبان و  طبفساد حمضا نظری املزامری و الرباو امنا حرم هللا الصناعة الیت جیئی منه ال « هللا

«الاصنام
54

 

«ان هللا اذا حرم شیئا حرم مثنه»: روایت نبوی)ص( 3
55

 

 : اجامع4

 ؟ کنید بیان را لهو آالت بیع حکم: 3

 است حصیح بیع است؛ ماده رصفا مبیع: 1                                           

   دلیل به است ابطل بیع :است هیئت و ماده از مرکب مجموع مبیع: 2   است فرض دو دارای لهو آ الت بیع

 ابطل به مال الک حرمت آ یه و العقول حتف روایت نبوی، اجامع،                                        

  کنید؟ بیان را نقره و طال ظروف بیع حکم: 4

                                                           
54
 .333. تحف العقول، ص 
55
 .311، ح111، ص2. عوالی اللئالی، ج 
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 است فرض دو دارای آ نبیع 

  .           است جایز بیع :است ماده مبیع: 1        است جایز بیعش دانمی؛ منی حرام را فوق ظروف نگهداری :ا  

است؛ بیع وهیئت ماده از مرکب مجموع مبیع: 2  دارد فرض دو بیعش دانمی؛ می حرام را ظرویف چننی نگهداری :ب

  حتف روایت نبوی، اجامع، لیلاست به د   ابطل                                             

 .ابطل به مال الک حرمت آ یه و العقول 

 کنید؟ بیان را متعارف از خارج دراهم بر معاوضه حکم: 5

 و حالت دارند د فوق های پول
 گردد می آ ن مالیت موجب نفعی چننی زیرا است جایز آ ن معاوضه :دارند به معتد منفعت خود خاص هیئت اب :1

  است حرام آ ن بر معاوضه و نداش ته مالیت :ندارند به معتد: منفعت 2
 

 چیست؟ حکمش شود واقع متعارف از خارج دراهم بر معامله طرف یک جهل روی از اگر :نکته

 معاوضه :دارد راجی پول در انرصاف که« خرم می و فرومش می تومان هزار ده به را کتاب» شده واقع درمه عنوان بر معاوضه: 1

 است ابطل فوق

 دارد فرض دو؛ «فرومش می دستت در موجود تومان هزار ده به را کتاب» شده واقع موجود درمه بر معاوضه: 2

 است ثابت عیب خیار و بوده صحیح بیع :آن غیر و رایج پول در مرسوم ماده از است مغشوشه ماده: 1

  است ثابت تدلیس خیار و بوده صحیح بیع :دارد فرق رایج سکه با و بوده متفاوت سکه: 2

 عبادت، هیاکل معاوضه در که چیست عبادت هیاکل معاوضه با مغشوشه دراهم بر معاوضه بین فرق  :اشکال

 تقلبی؟ های پول بخالف است باطل مطلقا بیع

 انتفاء اب فذلا است ماده برای قید» خاریج نه است عقیل جزء رصفا هیات حقیقت در عبادت هیالک در :جواب

 بیع بگویمی بیع بطالن به قول صورت در و شده واقع مثن از مقداری مقابل در ات« رود می بنی از نزی مقیده ماده آ ن

 درامه در ویل است ابطل مطلقا فوق بیع گفت ابید بلکه است ابطل هیات به نسبت و حصیح ماده به نسبت

 به نسبت بیع اگر که مخرند و خل مثل و گرفته نظر در جداگانه توان می را هیات و ماده از یک هر مغشوشه

 ابشد ابطل هیات به نسبت بیع چند هر مه مغشوشه درامه در بود خواهد حصیح رسکه به نسبت شد، ابطل رشاب

 .   است حصیح آ ن به نسبت بیع فذلا بوده مالیت دارای ماده درامه در یعین بود خواهد حصیح ماده به نسبت

 

 ما یقصد منه المتعامالن المنفعة المحرمة دوم: قسم     

 :است قسم سه دارای« منه یقصد ما لتحریم به التکسب یحرم ما» ثانی نوع از دوم قسم
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 سازی رشاب رشط به انگور فروش نظری حرام منفعت رشط به معاوضه: 1

 و جاریه مقابل در مثن از مقداری که قصد این به مغنیه جاریه بیع نظری است حرام و حالل منفعت از مرکب بیع در مقصود: 2

 ابشد غین صفت مقابل در آ ن دیگر مقدار

 تنها تغین صفت و گرفته قرار جاریه مقابل در مثن لک که صوریت در مغنیه جاریه بیع نظری ابشد بیع بر داعی تنها حرام منفعت: 3

 ابشد بیع انگزیه

 مساله اول: بیع به شرط منفعت حرام      
 

  کنید؟ بیان را حرام منفعت شرط به معاوضه حکم

 دلیل به است حرام فوق معاوضه

 

 در کمک نوعی فوق معاوضه زیرا؛ 56:العدوان و االثم علی تعاونوا ال» آیه صدق و اثم بر اعانه: 1

 شراب تواند نمی او ندهد ساز شراب دست به را انگور ،بایع اگر و باشد می غیر از حرام صدور جهت

 .بسازد

 هیچ مشتری زیرا؛57«بالباطل بینکم اموالکم تاکلوا ال» آیه شمول و بودن باطل به مال اکل:2

 لذا است کرده ملغی شارع نیز را حرام منفعت و ببرد فوق کاالی از تواند نمی حاللی منفعت گونه

 به مال اکل است شیئ مقابل در ثمن وقوع مستلزم که آن بیع و نبوده منفعت دارای فوق کاالی

 بود خواهد باطل

 قال الخمر فیه فیباع بیته یؤاجر الرجل عن(ع) عبداهلل ابا سالت جابر خبر»نظیر خاصه روایات: 3

 58«اجرته حرام

                                                                است فاسد  که بیان این به فاسد شرط افساد: 4

 فاسد است. فلذا بوده روایات و قرآن خالف بر حرام جهت در کاال استفاده شرط:1   

  

 است. باطل دارد دنبال به حرام شرط که فیه مانحن در بیع عقد فلذا گردد می عقد فساد موجب فاسد شرط که قائیلم ما: 2

روایت عمر بن حریث ابیعه ممن یصنع الصلیب »: روایات بیع چوب به بت یا صلیب ساز متل 5

 .59«او الصنم؟ قال ال
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 استدالل به روایات فوق از دو جهت اشکال دارد جواب: 

 : مراد از استدالل به روایت فوق چیست؟ 1

اس تدالل فوق حصیح نیست زیرا هرچند انسان مسلامن ممکن است : حرمت بیع به خاطر اشتراط منفعت حرام است؛ 1

مغازه ای خانه خود را در هجت رشاب فرویش اجاره داده و هدیف در آ ن داش ته ابشد ویل چننی نیست که در فروش چوب به بت 

 ی منی کند.ای صلیب ساز دارای غرض ابشد ذلا هنگام بیع چننی رشط

یعنی وقتی از طریق روایت  یت، حکم حرمت را استنباط می کنیم: از راه فحوی و دلیل اولویت روا2

عمرو بن حریث موردی که بایع چوب را به بت ساز می فروشد و شرط حرام نمی کند حکم به حرمت 

 الکم فوق حصیح است.  ؛معامله می شود، به طریق اولی در جایی که اشتراط حرام می شود معامله حرام است
 : روایات فوق معارض داشته از این رو حجیت ندارند. 5

  :نکته چند بیان

 است احامتل دو دارای جابر خرب  :جابر خبر به استدالل نحوه :إ

 و است شده حرام منفعت رشط اجاره عقد در که است معین بدین و بوده رشاب فروش برای بیت اجاره به مقیدخرب فوق : 1

 .است داده حرمت به فتوی هجت این از (ع) امام

 و بوده نتیجه فاء« امخلر فیه فیباع» مجهل در یعین رساند می را حرام منفعت اشرتاط فرض در اجاره حرمت ؛اولویت مفهوم راه از: 2

ه نشد حرام منفعت رشط اجاره عقد در که این اب و منوده اس تفاده حرام در را ماکن مشرتی فوق، اجاره عقد نتیجه در رساند می

 جایی در اویل بطریق فذلا کرد اجاره عقد حرمت به مک( عح) امام بود ویل چون پس از آ ن، مس تاجر اکال را در حرام به اکر برده، 

 .بود خواهد حرام اجاره عقد شود حرام اشرتاط که
 

 او سفینته یؤاجر الرجل عن(ع) عبدهللا ااب سالت»آ مده  اذینه ابن مصححه در زیرا است معارض دارای جابر خبر :ب

«ابس ال قال اخلنازیر و امخلر علیها او فیها حیمل ملن دابته
60

 بنابراین بر اساس روایت اجاره حصیح است. 

 

 شود حرام منفعت رشط: 1                                                              

 

 د فردن دو دارای جابر خرب و اذینه ابن حصیحه از یک هر: 1:  جواب

 .شود اس تفاده حرام هجت در تفاقا: ا2                                                                                 

   

 بودن اتفاقی آن ظاهر و حرام منفعت اشتراط صورت جابر خبر نص گوییم می تعارض رفع برای: 2    

 آن ظاهر و حرام منفعت بودن اتفاقی صورت که اذینه ابن صحیحه نص خالف بر است حرام منفعت

  گردد می رفع خبرین بین تعارض فلذا است منفعتی چنین اشتراط
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 بین فرقی شده شرط حرام در مبیع استفاده آن در که بیعی بطالن و حرمت در آیا ج:

              دارد؟ وجود آن غیر و عقد متن در شرط ذکر

 نمود بیان توان می گونه دو رام حرا جهت در مبیع استفاده: شرط 1
 شود می ذکر قبول و اجیاب و عقد منت در که؛ مضین رشط: 1

 منوده توافق رشطی چننی بر قبول و اجیاب خواندن از قبل مشرتی و ابیع که بیان این به؛ سابق ای ابتدایی رشط: 2 

 .هنند بنا سابق رشط اساس بر را عقد آ نگاه و

 : فرق بین شرط سابق و ضمنی 2

 نوع دو هر در که است بودن ابطل به مال الک حرمت به حمک مالک زیرا نیست بینشان فریق بیع حرمت به حمک مالک حیث: 1

 گردد می جاری رشط

 .ابتدایی و سابق رشط خالف به است الزم مضین رشط زیرا ابشد می فرق بینشان رشط لزوم عدم ای و لزوم حیث از: 2

 

 مساله دوم: بیع به قصد منفعت حرام            
  کنید؟ بیان را حرام منفعت قصد به بیع حکم: 1

  چند فرض دارد غناء صفت قصد به مغنیه جاریه بیع نظری حرام منفعت قصد به بیع

 دلیل به است باطل ؛ گرید قرار غناءحرام نظری  صفت مقابل در مثن از مقداری: 1 

 گردد می ابطل به مال الک بیعی چننی ذلا نبوده حالل منفعت که بوده غناء صفت مقابل در مثن از مقداری بیعی چننی در: 1

«حستان مثن اللکب و املغنیة » نظری روااییت: 2
61

 

 قرار و مثن مکیت در وی غین صفت حلاظ بدون مغنیه جاریه بیع نظری ابشد نشده حلاظ بیع در حرام صفت اصال: 2

 .است حالل منفعت دارای )جاریهکاال) زیرا است صحیح بیع جاریه؛ مقابل در مثن لک گرفنت

 تواند می که  ـ افزاید می را موصوف قمیت و بوده خود موصوف کامل عامل که صفیت ـ کامیل صفت عنوان به:3

 دارد وجه دو شود؛ گرفته نظر در ابشد داش ته حالل منفعت

می   بیعش جواز عاملکاال  حالل منفعت زیرا است جایز بیع :است به معتد حالل منفعت :إ
  گردد.

 :دارد احتمال دو است؛ نادره حالل منفعت :ب
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 باشد غالبه حالل منفعت که است جایز بیع صورتی در تنها زیرا نیست جایز بیع: 1

 ولی است افزوده را ذات قیمت تنها صفت وجود و گرفته قرار ذات مقابل در ثمن زیرا است جایز بیع: 2

 مثن از مقداری که است غالب به انظر« حست اجلاریة مثن» رواایت ،نیست صفت مقابل در ثمن از مقداری هیچ

 گرید قرار حرام صفت مقابل در
 

 : عبارت زیر را توضیح دهید 2

غیر معروف عرفا الن القید و التفکیک بین القید و المقید بصحة العقد فی المقید و بطالنه فی القید بما قابله من الثمن »
امر معنوی ال یوزع علیه شئ من المال و ان کان یبذل المال بمالحظة وجوده و غیر واقع شرعا علی ما اشتهر من ان 

 «.الثمن ال یوزع علی الشروط فتعین بطالن العقد راسا
 بیع گویمی می و شده در مقید و قید بنی تفکیک به قائلممکن است گفته شود در بیع اکال به قصد منفعت حرام 

 مال الک از رس بیعش و بوده حرام او منفعت زیرا بوده ابطل ـ مغنیه جاریه بیع فرض در غنا صفت ـ قید به نسبت

 . ستا حالل آ ن منفعت زیرا است حصیح ـ جاریه اصل ـ مقید به نسبت ویل آ ورد می در ابطل به

 می مقید قمیت زایدی موجب چند هر و بوده معنوی امری صفت و قید که آ جنایی فوق آ ن است که از اشاکل الکم

بنابراین مه از نظر  گردمی تفکیک به قائل بیع در ات گرید منی قرار آ ن مقابل در مثن از مقداری هیچ خارج در ویل گردد

عرف تفکیک فوق اشاکل دارد و مه از نظر رشع زیرا قید از نظر رشع، نظری رشط بوده و مثن بر رشوط تقس یط 

 ی گردد. من

 مساله سوم: بیع به انگیزه صفت حرام            
 : حکم بیع به انگیزه استفاده مبیع در جهت حرام را بیان کنید؟ 1

 به اند داده فتوی آ ن به فقهاء اکرث و است جایز حرام منفعت داعی و انگزیه بهبیع  نظریه شیخ انصاری)ره(:: 1

 ممن العنب یبیع کرم هل رجل عن اساهل( ع) عبدهللا ایب ایل کتبت قال اذینه ابن خرب» نظری خایص رواایت وجود دلیل

«بیعه ابس فال الکه او رشبه حیل اذلی الاابن یف ابعه امنا(ع) فقال مسکرا؟ او مخرا جیعهل انه یعمل
62

. 

 

 ذلا داش ته صدق حرام بر اعانه فریض چننی در اند گفته و دانس ته حرام را حرام منفعت داعی به انگور بیع بریخ: 2

  است حرام فوق بیع

 چیست؟ اعانه از مراد: جواب

 

 

 

                                                           
62
 .5از ابواب ما یکتسب به، ح 53، باب 163. همان، ص 



 52اول(...............................................................................................................تلخیص مکاسب )جلد 
 

 توسط حرام صدور قصد چون انگور بیع در وی؛ از حرام صدور قصد اب غری معل مقدمات از بعیض دادن اجنام: 1

 باشد حرام تا نیست حرام بر اعانه فوق بیع لذا ندارد تحقق مشتری

 بر اعانه مزبور بیع فرضی چنین در حرام؛ صدور قصد داشنت بدون حیت غری فعل مقدمات بعض اجنام مطلق: 2

 است.  حرام و  بودهحرام

 

 زیرااست  معارض به مبتیل داله بر جواز بیع به انگیزه استفاده از مبیع در جهت حرام روایات: 2

 الصمن؟ او الصلیب یصنع ممن ابیعه التوت عن» است آ مده آ ن در که حریث بن معرو روایت نظری دیگری رواایت

«ال قال
63

 داند می حرام را حرام انگزیه به بیع فذلا 

 است شده بیان مجع راه چند متعارض رواایت از دس ته دو این بنی :جواب

 

 در بوده عقد خارج ای و منت در حرام اشرتاط صورت به مربوط بیع مانعه رواایت :(ره) ادریس ابن نظریه: 1

 فرق یکدیگر اب رواایت مورد فذلا ابشد می حرام داعی و انگزیه به بیع مساهل به مربوط بیع جواز اخبار که حایل

  .ابشد منی برقرار آ ن بنی تعاریض نتیجه در و داش ته

 مجعی راه چننی ذلا ندارد سازی صلیب ای سازی بت اشرتاط برای هدیف مسلامن انسان که آ جنایی از: جواب

 .نیست حصیح

 مکروه ویل  بوده جایز حرام داعی به بیع نتیجه در و شوند می کراهت بر محل مانعه رواایت :دوم جمع راه: 2

  .ابشد می امامیه احصاب فتوای و رواایت بریخ وجود مجعی چننی موید است،

   شیخ انصاری)ره( دو راه جمع فوق را می پذیرد و روایاتی را دلیل آن می داند. 

 و ساز بت به چوب بیع به مربوط مانعه رواایت زیرا دارد فرق جموزه اب مانعه رواایت مورد :سوم جمع راه: 3

 به انگور بیع ویل دانس ته حرام را چوب بیع بنابراین است انگور بیع جواز اخبار مورد که حایل در بوده ساز صلیب

  .دانمی می جایز را حرام داعی

بیع چوب انگیزه ای ندارد لذا نمی توان از آنجایی که انسان مسلمان در مورد اشتراط بت سازی در جواب: 

 مراد از روایات را چنین فرضی دانست.

 

 

  فرمایید؟ بیان را اعانه صدق در معتبر شروط: 3

 دارد وجود نظریه چند اعانه صدق رشوط مورد در
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 حرام وقوع قصد: 1 غری از املقدمه ذی وقوع قصد به حرام مقدمات بعض اجنام :مشهور نظریه :إ

  و حرام حتقق:2  است اکر در عقاب تعدد اجامتع حمل در و بوده رشط چزی دو اجامتع ی)ره(:نراق حققنظریه م :ب

 املقدمه ذی 

  د.و اشاکل مطرح استجواب: 

 ندارمی حرام وقوع اشرتاط برای دلییل و داش ته حتقق قصد وجود صورت در اعانه: 1

 است عقاب تعدد عدم اصل و ندارمی که بوده دلیل به نیازمند رشط دو بنی اجامتع صورت در عقاب تعدد: 2

              نیست معترب اعانه صدق مورد در رشطی هیچنظریه سوم:  :ج

   است رشط اعانه صدق در چزی دو از یکی (:رهو شیخ انصاری)  اردبیلی محققنظریه  :د

 حرام وقوع قصد: 1

 بدانند حرام بر اعانه را مقدمهاجنام  فعر  که صورت این به عریف؛ صدق:2 

 پذیرد می را (ره) اردبییل نظریه (ره) انصاری ش یخ

   

 : اقسام شرط حرام و حکم آن را بیان کنید؟ 4

 حال عین در ولی نبوده حرام مقدمات از ای مقدمه یا حرام به شخص رسیدن مقدمه انجام از فاعل مقصود: 1

 دزدیده و جح به رفنت نظری ابشد منی حرام و  حرام بر اعانه مقدمه اجنام یقینا یابد؛ می دست حرام به مقابل طرف

  .راهزن توسط اموال شدن

 بر اعانه یقینا افتد؛ می اتفاق نیز حرام به وصول و بوده حرام به دیگری رسیدن مقدمه انجام از فاعل مقصود: 2

 .خارج در رشاب شدن ساخته و سازی رشاب قصد به بیع نظری دارد صدق حرام

ولی می داند که مشتری از کاال  دارد حرام و حالل بین مشترکه مقدمه به دیگری رسیدن قصد مقدمه فاعل: 3

 دو هر در اش فایده که داشته مشتری به انگور تملک قصد که بایعی نظیردر جهت حرام استفاده می کند 

؛ دو  شراب سازی استفاده می کندولی می داند مشتری از آن در جهت ,دارد تصور سازی شراب و اکل جهت

 فرض دارد

: مشتری هنگام انعقاد عقد بیع قصد شراب سازی نداشته و بعدا چنین قصدی برایش حاصل می گردد؛ 1
  یقینا اعانه بر حرام صدق ندارد زیرا صدق اعانه فرع وجود قصد است.

 دو فرض دارد : مشتری در هنگام بیع قصد شراب سازی دارد؛ 5

نظیر مقدمه منحصره مثال در موردی که تهیه نمودن انگور  ؛است حرام تحقق عدم تامه علت مقدمه انجام ترک: 1

به او انگور نفروشند دیگران به وی انگور نمی دهند؛ « زید»متوقف است و در صورتی که «زید»شراب ساز بر بیع 

  .است حرام آن فعل و بوده واجب مقدمه ترک

به شراب ساز انگور ندهد وی می « زید»نظیر موردی که اگر  نیست؛ حرام صدور عدم تامه علت مقدمه ترک:2

 الزم نیست. شبنابراین ترکده و ونب حرام تواند از راههای دیگری به انگور دست یافته و شراب بسازد؛
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 و حکم آن را بیان کنید؟  علیه معان حرام شروط اقسام: 5

 است قسم دو بر کند می اعانه و مکک آ ن بر انسان که حرامی رشوط

 که است این بر دال حالیه قرائن که حایل در ظامل به چوب و عصا دادن نظری است حرام در منحرص اش فائده: 1

 ابشد می حرام بر اعانه رشط، بر اعانه دارد؛ مظلوم زدن قصد

 بر اعانه رشط، بر اعانه ساز؛ رشاب به انگور بیع نظری است متصور حرام و حالل از یک هر در اش فائده: 2

 .ابشد منی حرام

  

 فرمایید؟ بیان را حرام جهت در مبیع استفاده قصد به بیع حرمت ادله: 6

  

  :نمود بحث مقام دو در باید فوق بیع مورد در

 

  دارد وجود احامتل دو فوق بیع مورد در تلکیفی؛ حمک حیث از :ا  

  مستفیضه روایات و علماء اکثر فتوی دلیل به است جایز فوق بیع:1

                                                دلیلسه  به است؛ حرام فوق بیع: 2

«العدوان و الامث عیل تعاونوا ال» آ یه مشول و امث بر اعانه صدق: 1
64

 

 پریامون آ ن به صورت مفصل در اقسام رشط حرام حبث شد.جواب: 

 ـ سازی رشاب ـ منکر دفع و بوده واجب منکر دفع و رفع از یک هر زیرا ؛منکر از هنیی و معروف به امر ادهل: 2

 است حرام فوق بیع و بوده واجب اکری چننی ذلا بوده ممکن ساز رشاب به امگور نفروخنت واسطه به فیه ماحنن در

 ابلفعل که چزیی ـ است حایل منکر و معروف به مربوط منکر از هنیی و معروف به امر ادهل که آ جنایی از: جواب

  است حالتسه  دارای سازی رشاب انگزیه به ساز رشاب به انگور بیع گفت ابید این بنابر ابشدـ حرام ای واجب

 است حرام بیع دارد؛ سازی شراب قصد البیع عند و االن همین مشتری که داند می بایع: 1

  است جایز بیع کند؛ می پیدا سازی شراب قصد آینده در مشتری که داند می بایع: 5

  است جایز بیع دارد؛ وجود قصدی چه مشتری ذهن در که داند نمی اصال بایع: 3

: صدق جتری؛ زیرا ابیع اب این که می داند مشرتی قصد اس تفاده اکال در هجت حرام دارد جرآ ت بر خدا منوده و 3

 اکال را به او فروخت. 

داشتن قصد   قصد انتف اع در جهت حرام   بوده و در  از آنجایی که تجری انجام فعل   بیع   همراه با  جواب: 
 فرض ما بایع قصد انتف اع مشتری از کاال در جهت حرام را ندارد بیع فوق، تجری نیست.

 بوده تجری اجزاء از جزئی است فعل انجام که شراء بنابراین است قصد و فعل انجام از مرکب امری تجری :اشکال

  است حرام و رفته شمار به حرام مقدمه جهت این از و

 باید و آید می الزم تسلسل بدانیم حرام را بایع بیع قصد فقدان با اگر اال و باشد تجری تا ندارد را گناه انجام قصد فوق بیع در بایع: جواب

  الی ینتهی ما و است محال امر و تسلسل که دانسته باطل را همه ... و سوم بایع قبلی، بایع فرواخته، ساز شراب به را انگور که بایعی بیع
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 .است محال قصد وجود بدون بیع صرف حرمت فلذا محال المحال

 است احتمال دو(؛ معامهل بطالن ای و حصت) وضعی حمک حیث از :ب

 بر اعانه انم به گرفته تعلق بیع حقیقت از خارج امری به هنیی زیرا است حصیح یعب   )ره(:انصاری شیخ نظریه: 1

  منکر دفع در کواتهی ای حرام

 یقوی او هللا لغری به یتقرب مما عنه منهیی لک و ملهوبه بیع لک و» العقول حتف روایت دلیل به است باطل بیع: 2

 مراد زیرا« امساکه و رشائه و بیعه حمرم حرام فهو ... احلق به یوهن ابب او املعایص وجوه مجیع یف الرشک و الکفر به

  .ابشد می بطالن هامن فوق روایت در حرمت از

 بطالن بر آ ن محل برای دلییل و رفته اکر به« رشائه و بیعه حمرم حرام» عبارت فوق روایت در که آ جنایی از: جواب

  .بود خنواهد آ ن بطالن بر دلیل ویل کند می بیع حرمت افاده فوق روایت چند هر گفت ابید ذلا ندارمی

 

 بیان چند نکته

 به انگور بیع بنابراین است شرط قدرت و تاثیر احتمال منکر، از نهی و معروف به امر وجوب در که آنجایی از: 1

 دارد صورت دو سازی شراب انگیزه به ساز شراب
 که این ای کند پیدا انگور تواند منی خامر ندهد، انگور ساز رشاب به مزبور ابیع اگر که بیان این به دهد می اثر اتثری احامتل ابیع:  1

 از جلوگریی قدرت خامر به انگور ندادن اب فریض چننی در ابیع زیرا است حرام فوق بیع شود؛ می منرصف سازی رشاب از

 دارد حرام صدور

 از کند؛ می پیدا انگور دیگری راههای از وی ندهد انگور ساز رشاب به مزبور ابیع اگر که بیان این به دهد منی اثر اتثری احامتل: 2

 نشده، جاری وی حق در منکر از هنیی و معروف به امر ادهل و ابشد می جایز بیعش ندارد حرام دفع بر قدرت ابیع که آ جنایی

  داند منی حرام را اکرش

 تاثیر احتمال بایع یا بوده سازی شراب منحصره مقدمه که این چه است حرام حال هر در ساز شراب به انگور بیعاشکال: 

 و فروخته انگور ساز شراب به تاثیر احتمال عدم یا بودن منحصره مقدمه عدم فرض در تواند نمی بایع فلذا نه یا بدهد
 ساخت می شراب صورتی هر در خمار و نداشته ای فایده من بیع ترک که آورد عذر

 :ابش ند می قسم چند بر تاکلیف: جواب

 واجب معل دهد اجنام مه نفر یک اگر که میت دفن و کفن و مناز واجبات کفایی مهچوننظری  شود می امتثال یکی اجنام اب: 1

 شود نمی دیگران ترک جواز بهانه ها انسان از بعضی ترک شود؛ می امر امتثال و گردد می ساقط

 فروش انگور متام به اجامتعیه هیات گونه به که خامر به انگور بیع ترک نظری است آ مده انسان گردن به اجامتعیه هیات گونه به: 2

 که جایی در دهد؛ می ادامه را اکرش دیگری از انگور خرید اب ساز رشاب و نداش ته ای فایده بعض ترک و گرفته تعلق ها

 به انگور بیع مورد در گفت باید بنابراین نیست واجب انسان بر آن ترک کنند نمی ترک را بیعی چنین دیگران

 چند دارای ترکش ولی نیست حرام و نبوده حرام بر اعانه فعلش چند هر گفت باید حرام داعی به ساز شراب

 است صورت
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 منکر دفع وجوب باب از است واجب است؛ سازی رشاب و حرام ترک اتمه علت بیع ترک: 1 

 دو دارای ایبد؛ منی حتقق خارج در سازی رشاب ابیعنی مجیع توسط بیع ترک صورت در تنها و است انقصه علت: 2
 است فرض

 دفع وجوب باب از است واجب دهند؛ نمی انگور ساز شراب به دیگران که داریم غالب ظن یا علم: 1

 منکر

  باشد نمی واجب آن ترکنداریم؛ دیگران توسط بیع ترک به نسبت غالب ظن یا علم: 2

 

         ما یحرم لتحریم ما یقصد منه شاناسوم: قسم      

اسلحه به بیع برخی از اشیاء به خاطر شانیت استفاده در حرام، حرام است به دلیل روایات نظیر بیع 

کل منهی عنه مما »به دلیل روایت تحف العقول  کفار حربی که هم تکلیفا حرام است و هم وضعا باطل

یتقرب به لغیر اهلل او یقوی به الکفر و الشرک فی جمیع وجوه المعاصی او باب یوهن به الحق فهو حرام 

   65...«محرم بیعه و شرائه 

 ان دین حرام است؟ : در چه زمانی بیع سالح به کفار و دشمن1

 در مورد زمان حرمت بیع سالح به کفار اختالف نظر وجود دارد

 : مطلقا بیع فوق حرام است چه در زمان جنگ یا صلح؛ زیرا نوعی تقویت کفار به شمار می رود1

هذه االمة عشرة اصناف و یا علی )ع( کفر باهلل العظیم من »: فقط در زمان جنگ بیع فوق حرام است به خاطر ظاهر روایاتی نظیر 2

 که برای اهل الحرب بودن برقراری جنگ موضوعیت دارد. 66«عد منها بائع السالح من اهل الحرب

:آیا در مورد حرمت بیع سالح به اعداء دین، قصد اعانه بر جنگ با مسلمانان شرط 2

رفته است و هیچ قید قصد اعانه وجود خیر زیرا در روایات به گونه مطلق فروشنده سالح به اهل حرب کافر به شمار است؟ 

 67«یا علی )ع( کفر باهلل العظیم من هذه االمة عشرة اصناف و عد منها بائع السالح من اهل الحرب»نظیر روایت  ندارد
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 دو احتمال وجود دارد: بیع چه سالحی از آالت جنگی به کفار حرام است؟ 3

: فقط بیع اسلحه حرام است زیرا اصل در بیع جواز بوده و ما تنها به خاطر روایات و روایت تحف العقول فتوی 1

به حرمت داده ایم که در تعارض بین روایات و اصل جواز، در حکم به حرمت به مورد نص )اسلحه( اکتفا     

 در آن منوط به وهن حق و تقویت کفر  : روایت تحف العقول و هند سراج که حکم حرمت1می شود.          

 : مطلق آالت    بوده که در تمامی آالت وجود دارد.2

 : مفهوم اولویت روایت حکم سراج که بیع سروج را حرام می داند لذا وقتی بیع پاالن حرام   2جنگی به دلیل    

 باشد به طریق اولی بیع آالت دیگر حرام خواهد بود. 

: نسبت به روایت حکم سراج اشکال شده که مراد از سراج در آن شمشیرهای سروجیه است نه پاالن لذا روایت اشکال
 .فوق تنها بیع آالت حمله ای را حرام می داند نه آالت وقایه ای را 

 حمل روایت بر سروج سریجیه صحیح نیست زیرا: جواب

 68«فی من یحمل الی الشام من السروج و اداتهاما تری » : در صدر روایت سئوال پیرامون پاالن است 1

 :راوی ـ حکم سراج ـ پاالن فروش بوده و پیرامون شغل خود پرسیده است. 2

سالت اباعبدهللا )ع( عن الفئتین من اهل الباطل یلتقیان »روایت محمد بن قیس : آیا 4

دال بر جواز بیع ما 69«ابیعهما السالح؟ قال بعهما ما یکنهما الدرع و الخفین و نحوهما

 می باشد؟ یکن و آالت وقایه 

 روایت فوق نمی تواند بیع آالت وقایه را جایز بداند زیرا 

 تا شارع جهت حفظ آنان بیع آالت وقایه ای را جایز بداند حفظ دشمنان دین مقصود شارع نبوده : 1

نه این که گ بین دو طایفه باطل است بنابراین مورد روایت وقوع جندر روایت فریقین من اهل الباطل آمده : 2

 یکی حق و دیگری باطل باشد
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 : حکم بیع سالح به غیر اعداء دین نظیر دزدان و راهزنان را بیان کنید؟ 5

 در مورد بیع فوق دو احتمال است

اکتفا : بیع جایز است زیرا حکم به حرمت بر خالف اصل جواز بوده و در مورد آن به مورد نص ـ اعداء دین ـ 1

 می شود.

 : بیع حرام است زیرا مالک حرمت تقویت باطل و وهن حق بوده که در مورد دزدان نیز وجود دارد.2

 

 سوم: ما ال منفعة فیه محللة معتد بها عند العقالءنوع     
 حکم بیع چیزی که منفعت حالل مقصوده ندارد را بیان کنید؟: 1

 چیزی که منفعت حالل مقصوده ندارد بیعش تکلیفا جایز بوده ولی وضعا باطل است به دلیل 

 : اکل مال به باطل بودن1

 نظری کرم ابریشم. دلیل فوق حصیح نیست زیرا بس یاری از مثال های آ ن منفعت دارند و بیعش الک مال بباطل نیست: جواب

 نادره توجهی نکرده و حکم النادر کالمعدوم جاری می سازد. : فتاوی و روایاتی که می گوید شارع به منافع2

موجب ابریشم نظیر استفاده از کرم برای تکثیر خواص و منافع وجود برخی : آیا 2

 بله زیرامالیت و جواز بیع اشیاء می گردد؟ 

 : خاصیت دارند لذا بیعشان اکل مال بباطل نمی باشد1

 چیزی که در جهتی دارای فائده باشد جایز است: در روایت تحق العقول آمده بیع هر 2

 : روایت تحف العقول بیانگر حکم تکلیفی جواز بیع است نه حکم وضعی صحت.جواب

 : ادله جواز معاوضه )عموماتی نظیر تجارة عن تراض، احل اهلل البیع و ... که در مانحن فیه جاری می گردد(3
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 ا بیان کنید؟ : حکم بیع سباع در صورت قول به وقوع تذکیه ر3

 : بیع پوست، دنبه و استخوان؛ چون دارای منفعت است جایز می باشد1

 منفعت حالل آن ـاکل ـ نادر است.  : بیع گوشت؛ جایز نیست زیرا2

 مملوک نیست: خست شیئ؛ در این صورت آن چیز 1                                                                      

 ولی حق اختصاص دارد به ؟  عامل فقدان منفعت در اشیاء چیست: 4

 من سبق الی ما »: حدیث سبق 1 یکی از دو امر

 لم یسبقه الیه احد فهو احق به دلیل 

 : صدق ظلم در مورد اخذ 2         

 قهری آن 

 .مذکور مملوک می باشد: قلت شیئ؛ شیئ 2                                                             

نکته: در مورد شیئ قلیلی که منفعت ندارد در مورد ثبوت غصب  اختالف نظر وجود داشته و شیخ انصاری 

 )ره( قائل به وجود غصب و ضمان می باشد.
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 محرما فی نفسهیحرم التکسب به لکونه عمال ما چهارم: نوع  

 تدلیس الماشطة مساله اول:                

آرایش نمودن زنی که قصد ازدواج دارد یا کنیزی که قصد بیعش داریم که سبب »تدلیس ماشطه 

حرام است به « خروج وی از حالت اصلیه و ظاهر شدن خصالی گردد که حقیقتا در او وجود ندارد

یوصل  ال تصلی شعر المرأة بشعر امراة غیرها و اما شعر المعز فال باس بان»اجماع و روایاتی نظیر دلیل 

 70«.بشعر المرأة

 مراد از آن چیست؟  : آیا وشم الخدود )خالکوبی صورت( تدلیس است؟1

 : مراد حدوث نقطع سبز در بدن است تا بقیه اعضاء بهتر جلوه گر شود؛ یقینا تدلیس می باشد1 

 بلکه نوعی زینت است کردن بقیه اعضاء نیست؛ تدلیس نبوده : مراد حدوث نقطه سبز و بهتر جلوه 5

: برخی وصل موی زن به موی زن را حرام و وصل غیر موی زن به موی زن را جایز 2

 د چست؟اراند که در این باره باید گفت م دانسته

: مراد این است که وصل موی غیر زن به موی زن موجب تدلیس نیست؛ در این صورت سخن فوق درست 1

 است 

موجب تدلیس است؛ در این فرض فرقی بین وصل موی زن یا غیر آن به  : وصل موی غیر زن به موی زن2

 ه و هر دو قسم آن باید حرام باشد زیرا در هر دو فرض تدلیس تحقق دارد.موی زن نبود

: در مورد وصل الشعر سه دسته روایت داریم که به ظاهر بین آن تعارض برقرار 3

 است
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و « ال تصلی»در روایت از واژه   71«المرأة بشعر امرأة غیرها ال تصلی شعر»إ: روایات ظاهر در حرمت نظیر 

 فعل نهی به کار رفته که ظاهر در حرمت است.

سالته عن القرامل قال و ما القرامل؟ قلت صوف تجعله النساء فی رؤؤسهن »ب: روایات ظاهر در کراهت نظیر 

ال خیر »در روایت جمله 72«المستوصلة قال ان کان صوفا فال باس و ان کان شعرا فال خیر فیه من الواصلة و

 به کار رفته که ظهور در کراهت دارد.  «فیه

سئل ابو جعفر »ج: روایات جواز مطلق ـ چه وصل موی زن به موی زن یا موی غیر زن به موی زن ـ نظیر 

 73«جهاعن القرامل التی تضعها النساء فی رؤؤسهن یصلن شعورهن؟ قال ال باس علی المرأة بما تزینت به لزو

 نسبت به حل تعارض بین روایات فوق چند راه وجود دارد

:روایات دال بر جواز وصل الشعر بوده ولی در عین حال وصل مطلق شعر را مکروه دانسته و قائل به 1

 وجود کراهت شدیده در وصل موی زن به سبب موی زن می باشند.

در حالی که روایات جواز مربوط به وصل : روایات حرمت در مورد وصل موی زن به سبب موی زن بوده 5

غیر موی زن است لذا بین روایات تعارضی نبوده بلکه وصل موی زن به سبب موی زن حرام و به اسباب 

 دیگر جایز می باشد.

: روایات حرمت مربوط به مقام تدلیس است لذا وصل مو در مقام تدلیس حرام و در غیر مقام تدلیس 3

 جایز است.

 

  نکته:                                        : بیان چند 4

 و حرام است  بوده إ: وشم اطفال نوعی آزار و اذیت 

 ب: وشم زن دارای چند صورت است 
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    : خالکوبی صورت؛ نوعی زینت است نه تدلیس.1 

 : خالکوبی دست و پا؛ غالبا تدلیس می باشد.2   

 ابروان به یکدیگر؛ غالبا تدلیس است.: خط سیاه روی ابروها یا وصل کردن 3  

 : مالک در تدلیس چیست؟ 5

مالک در تدلیس صرف رغبت خواستگار یا مشتری است نه آگاه شدن به حقیقت حال و عدم آن بنابراین حتی 

وجود داشته باشد تدلیس صدق  در فرضی که علم به حقیقت حال پیدا شده ولی در عین حال حصول رغبت

 دارد.

مراد از قبول هر مزد 74«ال باس بکسب الماشطة اذا لم تشارط و قبلت ما تعطی»: در روایاتی آمده بود 6

 پرداخت شده و شرط نکردن آن چیست؟

 در مورد روایات فوق چند احتمال وجود دارد 

اطه ها طمع : روایت بیانگر مساله اخالقی بوده و این که معموال مشتریان مزد واقعی را پرداخت کرده ولی مش1

 زیادی دارند لذا از وجود چنین طمعی نهی شده اند.

: روایت بیانگر مساله ای اخالقی است که چونه زدن در اموری نظیر آرایشگری در شان بسیاری از انسان ها 2

 نبوده لذا ماشطه ها از چونه زدن نهی شده اند.

 مطالبه نمودن بر آنان حرام باشد.: اولی در حق آرایشگران ترک مطالبه زاید است نه این که 3

 آرایشگری دو وظیفه وجود دارد: در مورد 4

 : وظیفه آرایشگر؛ استحباب ترک مطالبه زاید است.1

 د.: وظیفه مشتری؛ وجوب پرداخت اجرت المثل می باش2
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 : تزیین الرجل بما یختص بالنساء و بالعکس دوم  مساله   
 برای هر یک از مرد و زن را بیان کنید؟حکم پوشش لباس های جنس مخالف : 1

 تزیین به لباس های مختص به جنس مخالف حرام است به دلیل

 75«لعن اهلل المتشبهین من الرجال بالنساء و المتشبهات من النساء بالرجال»: روایات حرمت تشبه نظیر1

: مراد تشبه در لباس نبوده بلکه تشبه در تغییر حالت بوده نظیر مرد مفعول واقع شده و لواط دهد و یا جواب

 : روایة سماعة عن ابی عبداهلل )ع( عن الرجل یجر ثیابه؟ قال1            زن، با مساحقه نمودن فاعل گردد.  

 76شبه بالنساءانی الکره ان یت: روایات خاصی نظیر                         5

 : کان رسول اهلل )ص( یزجر الرجل ان یتشبه بالنساء و ینهی     2 

 77المرأة ان تتشبه بالرجال فی لباسها 

 : روایات فوق مخصوصا روایت فول به دلیل ذکر واژه الکره در آن ظهور در کراهت دارد.جواب

 : وظیفه خنثی در پوشش لباس چیست؟ 2

 دو احتمال وجود دارد

لباس مختص به هر یک از مرد و زن بر او حرام است؛ زیرا وی به گونه اجمالی نسبت به حرمت  : پوشش1

یکی از دو لباس مختص به زن یا مرد علم داشته و از طرفی نیز شبهه محصوره است لذا تنجز علم اجمالی 

 اقتضاء اجتناب از هر دو لباس دارد.

: اگر مدرک حرمت پوشش لباس، تشبه باشد از آنجایی که فرع علم متشبه است در حالی که خنثی علم به 2

 حرمت ندارد می توان پوشش هر یک از لباس های مختص برای وی جایز است. 

                                                           
75

 27، ح71، ص8. کافی، ج
76

 1از ابواب احکام المالبس، ح 13، ب352، ص3. وسائل الشیعه، ج
77

 2. همان، ح



 66اول(...............................................................................................................تلخیص مکاسب )جلد 
 

 تشبیبسوم:  مساله                                      
 : تشبیب را تعریف کنید؟1

مودن زیبایی ها و اظهار شدت حب به تشبیب شونده در قالب شعر می باشد که اقسام تشبیب به معنی ذکر ن

مختلفی دارد که عبارتند از تشبیب زن مومن محترم شناخته شده، تشبیب زن مومن شناخته شده فاسق، تشبیب 

 زن  مجهول، تشبیب زن غیر مومن ـ شیعه ـ و تشبیب غالم

 کنید؟حکم تشبیب زن مومن محترمه را بیان : 2

 تشبیب زن مومن محترم شناخته شده حرام بوده و دو دسته از ادله بر حرمت آن داللت دارد

 : الزمه تشبیب مفتضح ساختن و بردن آبروی زن است. 1 

 : الزمه تشبیب از بین رفتن احترام زن است. 2 

 : تشبیب اغراء فساق را به دنبال دارد. 3 إ: ادله رد شده توسط مصنف

 موجب آزار و اذیت به زن مومن است. : تشبیب4 

 : تشبیب نوعی ادخال نقص به زن و اهل و خانواده وی می باشد.5 

 : عمومات حرمت لهو و باطل؛ زیرا تشبیب امری لهو است.1                                     

 78«.حشاء و المنکرینهی عن الف»: عمومات حرمت فحشاء نظیر 2                                   

 روایاتی که تشبیب را منافی عفاف ماخوذ در عدالت می داند. :3                                    

 : مفهوم اولویت ادله داله بر حرمت موجبات تهییج شهوت نظیر نگاه به اجنبیه؛ 4 ب: ادله شیخ انصاری)ره(  

 تشبیب بطریق اولی حرام است زیرا تهییج موجود در تشبیب بیش از نگاه است لذا 
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 : ادله رجحان تستر از زنان اهل ذمه زیرا اعضاء بدن زنان مومن را برای شوهران 5 

 خود توصیف می کنند که چنین امری در تشبیب وجود دارد. 

 شیخ انصاری )ره( به دسته اول از ادله دو جواب می دهد 

نبوده بلکه به خاطر عروض عناوینی نظیر اغراء فساق و ... : الزمه ادله فوق این است که حرمت تشبیب ذاتی 1

 باشد.

: نسبت بین تشبیب حرام و ادله فوق عموم و خصوص من وجه بوده فلذا ادله فوق نمی توانند اثبات حرمت 2

 تشبیب در تمام موارد آن بنمایند زیرا 

 دن چنین شعری در مجلس فساقإ: جهت اشتراک تشبیب و حرمت مثال اغراء فساق بوده عبارت است از ستو

 ب: جهت افتراق اول ستودن شعر در مجلس مومنان که تشبیب بوده ولی اغراء فساق نیست

ج: جهت افتراق دوم ستودن چنین شعری توسط شوهر که ممکن است عناوین فوق را به دنبال داشته باشد ولی 

 تشبیب حرام نمی باشد.

 : حکم تشبیب زن مجهول را بیان کنید؟ 3

 تشبیب فوق دارای دو فرض است  

 : تشبیب زنی که نزد هر یک از گوینده و شنونده شعر مجهول است جایز است 1

 : هیچ علمی نسبت به زن ندارد1: تشبیب زن مجهول عند السامع و معلوم عند القائل 2

 ه اجمالی می شناسد مثال می : علم تفصیلی ندارد هر چند به گون2: جهل سامع بر دو قسم است                   1

 داند یکی از زنان کوچه خاص را تشبیب می کند. 

 : حرام است زیرا تهییج شهوت را به دنبال دارد.1 

 : جایز است زیرا مجهول بوده و از این رو هیچ احترامی نداشته و2 : در مورد حکم آن دو وجه است2
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 هیچ یک از ادله حرمت جاری نمی گردد. 

 ب زن غیر شیعه چیست؟ : حکم تشبی3

از آنجایی که لفظ تشبیب در روایات وارد نشده لذا معنی آن مشخص نبوده از این رو در مورد حکم تشبیب زن 

 غیر شیعی اشکال وجود دارد.

 : حکم تشبیب غالم را بیان کنید؟ 4

 شامل آن می گردد. : شیخ انصاری )ره(: تشبیب غالم حرام است زیرا فحش محض بوده و ادله اغراء به قبیح1

: در مورد اطالق حکم حرمت تشبیب غالم اشکال وجود دارد زیرا تشبیب غالم خصوصا در خلوت و غالم 2

 خیالی حرام نمی باشد.

 تصویر مساله چهارم:                         

 مجسمه سازی: 1                                                                               

 

 : ذی روح1                 

  : نقاشی5      

 : نقاشی1 الف: اقسام تصویر                      

 : غیر ذی روح5 

 : مجسه سازی5 
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 : حرمت تصویر ذی روح و جواز غیر ذی روح )مجسمه یا غیر آن(1 

 : حرمت مجسمه ذی روح و غیر ذی روح و جواز نقاشی هر دو5 

 : حرمت تصویر مطلقا3اقوال در مورد تصویر    ب: 

 : حرمت تصویر ذی روح مطلقا و مجسمه غیر ذی روح و جواز نقاشی غیر 4 

 ذی روح  

 : حرمت مجسمه ذی روح و جواز در غیر آن 2 

بوده : به نظر شیخ انصاری )ره( هر یک از نقاشی و مجسمه سازی ذی روح حرام 1

 ولی در غیر ذی روح تصویر جایز است 

 إ: ادله حرمت نقاشی و مجسمه سازی ذی روح

 : حکمت حرمت تصویر، تشبه به خدا بوده که در هر یک از نقاشی مجسمه سازی وجود دارد1

 : ظاهر از تصویر و شایع از آن در زمان اهل بیت )ع( نقاشی است و در روایات از آن نیز نهی شده است.5

 79« من صور صورة کلفه اهلل یوم القیامة ان ینفخ فیها و لیس بنافخ»روایاتی نظیر : 3

که بحث نفخ روح در آن مطرح شده که مربوط به مجسمه سازی ...«من صور صورة » : با توجه به روایت اشکال
 است لذا تنها مجسمه سازی ذی روح حرام بوده و نقاشی آن جایز است 

 

 

 

 :جواب
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که خدا در قیامت به نقاش امر می کند که نقش را به مجسمه تبدیل نموده و آنگاه در آن روح است : مراد این 1

 بدمد ولی چنین توجیهی بر خالف ظاهر روایت بوده و شیخ انصاری )ره( آن را قبول ندارد.

 : نفخ در نقش به اعتبار محل آن که جسم است ممکن می باشد.2

دمیده شدن روح توسط امام کاظم )ع( در نقش شیر بر پرده در مجلس  : نفخ در خود نقش ممکن است نظیر3

 هارون الرشید.

 : نفخ در نقش ممکن است زیرا اجزاء لطیفه ای دارد که می توان در آن روح دمید.4

 : ادله جواز تصویر غیر ذی روح عبارتند ازب

 رو اصل اباحه و جواز جاری می گردد. : اصالة االباحه؛ زیرا در مورد جواز چنین تصاویری شک نموده از این1

 80«ال باس ما لم یکن شیئا من الحیوان»: روایت محمد بن مسلم 2

 81«و صنعة صنوف التصاویر ما لم یکن مثال الروحانی»: روایت تحف العقول 3

واهلل ماهی تماثیل الرجال و النساء و لکنها »به  82«و یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل»: تفسیر آیه 4

 83«تماثیل الشجر و شبهه

نیب من عبر بالتماثیل المجسمة بناء علی شمول التمثال لغیر الحیوان امک هو کذلک فخص : عبارت زیر را توضیح داده و نقد فرمائید؟ 5
ت لالطالاقت و الظاره منها بحک   م غلبة االستعمال و الوجود النقوش ال غیر الحکم بالمجسم الن المتیقن من المقیدا

قائلند که مجسمه سازی چه روح دار  85و شیخ طوسی)ره( در نهایه 84نظیر شیخ مفید)ره( در مقنعه برخی از فقها

صنعة صنوف »و چه غیر ذی روح حرام بوده ولی نقاشی جایز است زیرا قدر متیقن از روایات مقیده نظیر 
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نقاشی است به دو دلیل غلبه استعمال و غلبه وجود تمثال در صرف  86«لروحانیالتصاویر ما لم یکن مثال ا

 نقاشی.

شیخ انصاری )ره( می فرماید از آنجایی که تمثال لفظ واحدی است که در هر یک از مطلقات و مقیدات ذکر 

و مجسمه سازی  شده لذا معنی آن نیز واحد بوده و همانگونه که در روایات مطلقه مراد از تمثال اعم از نقاشی

 است در روایات مقیده نیز همین معنی مراد خواهد بود.

: اگر قائل شویم که نقاشی و مجسمه سازی هر یک ذی روح و غیر ذی روح حرام 3

 است چند شرط وجود خواهد داشت

 : تمثال مخلوق الهی باشد نه مخلوق بشر نظیر تصویر شمشیر و ...    در جایی که سه شرط وجود نداشته باشد 1

 : دارای هیات معجبه باشد                                                 تصویر جایز است بنابراین کسی که قصد 2

 تشبه ندارد می تواند تصویر بکشد.                    : قصد تشبه به خالق وجود داشته باشد            3

 دارای چند فرض است: حکم تصویر نصف حیوان چیست؟ 4

 : صدق حیوان می شود؛ حرام است1: باقی مفروض الوجود است؛ تصویر نصف نیز حرام می باشد. 1

 ر نصف جایز : صدق حیوان نمی کند؛ تصوی2 : باقی مفروض الوجود نمی باشد؛ دو صورت دارد 2

 است. 

: اگر کسی قصد تصویر کامل داشته باشد از همان ابتداء شروع در تصویر برای او 5

 حرام است به دلیل

 ه و مقدمات آن را انجام داده است.به قصد انجام حرام )تصویر کامل( تجری کردزیرا : تجری؛ 1

ده فلذا از آنجایی که در روایات : صدق تصویر؛ زیرا معنی حرمت عمل در عرف حرمت اشتغال به آن بو2

 تصویر حرام است باید اشتغال به آن حرام باشد.
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 : حکم نگهداری تصاویر ذی روح چیست؟ 7

)ره( نگهداری تصویر را جایز دانسته و گفته اند دلیلی بر  و شیخ انصاری برخی نظیر محقق اردبیلی و کرکی

که شیخ انصاری)ره( به  حرمت اقتناء صور نداریم ولی ممکن است برای حرمت اقتناء به ادله زیر استدالل شود

 بررسی آن پرداخته اند

 87«شیئا من الحیوانسالت اباعبداهلل )ع( عن الشمس و .. قال ال باس ما لم لکن »: در روایت محمد بن مسلم 1

سئوال پیرامون عمل عام البولی بوده که همان نگهداری صور است نه پیرامون ساخت آن که عمل شخص خاصی 

 به نام نقاش یا مجسمه ساز می باشد.

از آنجایی که عمل صور در اذهان مورد سئوال بوده لذا محمد بن مسلم پیرامون همان پرسیده است نه : جواب

 راجع به اقتناء

: مراد از حرمت عمل شیئ صرفا ساخت آن نبوده بلکه مبغوضیت وجود شیئ ابتداءا و استئنافا می باشد که 2

 وجود استئنافی تنها از راه اقتناء ممکن است لذا اقتناء مبغوض بوده و حرام است.

ده و تنها چیزی که مبغوض است ایجاد و ساخت صور است نه وجود استئنافی آن تا رفعش واجب بو: جواب

 اقتناء حرام باشد.

انما حرم اهلل الصناعة التی یجیئ منها الفساد محضا و ال یکون منه و فیه شیئ »: حصر در روایت تحف العقول 3

 که حرمت تمامی تصرفات به معنی حرمت اقتناء می باشد« من وجوه الصالح الی قوله یحرم جمیع التقلب فیه

 مال استدر مورد حصر در روایت فوق دو احت: جواب

 : حصر حقیقی بوده و بیانگر علت حرمت است یعنی علت حرمت، فساد محض بودن آن است1

: حصر اضافی نسبت به دو قسمی که فائده اش منحصر در فساد و صالح است نه این که قسم سومی که بعش 2

در روایت دو  فائده اش صالح و بعض دیگر فساد باشد در کار نباشد تا حکم آن را به دست آوریم و چون

 احتمال است استدالل به آن صحیح نمی باشد.

                                                           
87

 3، ح221، ص12. وسائل الشیعه، ج



 73اول(...............................................................................................................تلخیص مکاسب )جلد 
 

که بطور صریح بر وجوب از بین بردن  88«ال تدع صورة اال محوتها و ال کلبا اال قتلته» : روایت نبوی )ص( 4

 صور داللت دارد بر این اساس که مراد از کلب، شگ ولگرد مبتالی به بیماری هاری باشد.

کراهت نگهداری صور است نه حرمت آن زیرا نگهداری کالب بر آن عطف شده که روایت فوق دال بر : جواب

 حرام نیست.

 « لعب بها؟ قال السالته عن التماثیل هل یصلح ان ی» : روایت قرب االسناد5

 روایت فوق تنها بر حرمت بازی با تماثیل داللت دارد نه بر حرمت نگهداری آن.: جواب

واهلل ماهی تماثیل الرجال و النساء و لکنها »به  89«یشاء من محاریب و تماثیلو یعملون له ما »: تفسیر آیه 6

که انکار در آیه به این بر می گردد که حضرت سلیمان )ع( وجود معمول را دوست  90«تماثیل الشجر و شبهه

 نداشت نه صرفا ساخت آن را

 ل و اقتناء.ظاهر روایت رجوع انکار نسبت به محبوبیت ساخت است نه وجود معمو: جواب

 91«ال باس بان یکون التماثیل فی البیوت اذا غیرت رؤوسها و ترک می سوی ذلک»: مفهوم صحیحه زراره7

 مفهوم روایت این است که اگر سر تغییر داده نشود نگهداری تماثیل اشکال دارد

 روایت فوق صرفا به معنی کراهت است نه حرمت و وجوب محو کردن تماثیل.: جواب

از آنجایی که  93«ان علیا )ع( لم یکن یکره الحالل»به انضمام  92«ان علیا )ع( یکره الصور فی البیوت»: روایت 8

 علی )ع( از حالل کراهت نداشته و از طرفی از وجود صور کراهت دارد بنابراین وجود صور حرام است.

ال یقینا آن حضرت از امور مباح می باشد و ا« ان علیا )ع( لم یکن یکره الحالل»مراد از روایت : جواب

 مکروهات کراهت داشته لذا روایت فوق نیز از اثبات حرمت اقتناء عاجز است.
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اهدیت الی طنفسة من الشام فیها تماثیل طائر فامرت به فغیر راسه فجعل »: روایت حلبی از امام صادق )ع( 9

روح داده بیانگر این مطلب است  از آنجایی که امام صادق )ع( دستور به تغییر راس تمثال ذی 94«کهیئة الشجر

 که اقتناء آن حرام است و اال دستور فوق وجهی نخواهد داشت.

می توان گفت نگهداری صور مکروه بوده و چون امام صادق )ع( از مکروهات کراهت دارد چنین : جواب

 دستوری را داده اند فلذا روایت فوق دال بر حرمت اقتناء نمی باشد.

 صاری )ره( پیرامون تصویر این است که : نظر نهایی شیخ ان8

 : تصویر غیر ذی روح چه نقاشی و چه مجسمه سازی جایز بوده و اقتناء آن نیز جایز است1

روایت علی بن جعفر )ع( » : تصویر ذی روح حرام بوده ولی نگهداری آن جایز است به دلیل روایاتی نظیر 5

 95«تماثیل طیر او سبع ایصلی فیه؟ قال ال باسعن الخاتم یکون فیه نقش » از امام کاظم )ع( 

از روایت فوق به خوبی استباط می گردد که نه تنها نگهداری صور ذی روح جایز است بلکه نماز خواندن با آن 

 نیز اشکالی ندارد.

 تطفیفساله پنجم: م                              
 : بایع در مبیع گم گذاشته و مشتری در ثمن کم بگذارد؛ جزو  1                                                   

 محرمه نبوده و ذکر آن استطرادی استمکاسب                                                   

 : شعل شخصی کم فروشی گردد مثال شخصی از طرف بایع مامور شود تا 2 : تطفیف دارای دو معنی است    1

 در کیل ووزن برای مردم کم بگذارد وشعلش همین کار باشد؛ جزو مکاسب 

  .محرمه است 

 ؟حکم تطفیف را بیان کنید:  2
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  تطفیف حرام بوده و ادله حرمت آن عبارتند از

 96«ویل للمطففین»: قرآن 1

رایت الرجل معیشته من بخس المکیال و »: روایت  نظیر روایت امام صادق )ع( در ذکر اوصاف حرام 2

 97«المیزان

  زیرا در مقابل مقداری از ثمن چیزی واقع نشده است: حکم عقل به قبح اکل مال غیر بباطل 3

 : اجماع    4

 : حکم نقص در عد و ذرع را بیان کنید؟ 3

 تطفیف بوده و حرام است: حکما ملحق به 1 

 نمی گردد.در مکیل و موزون بوده و شامل غیر آن  : موضوعا تطفیف نیست زیرا تطفیف منحصر2

: حکم تطفیف در جنس هایی که ربا در آن  راه دارد )نظیر گندم، جو، کشمش و 4

 خرما( را بیان فرمایید؟ معاوضه بر امور فوق دارای صور مختلف است 

ن معلوم کلی )یک من گندم در مقابل یک من گندم( واقع شده و موزون بر اساس همان وزن :  معاوضه بر وز1

 داده شده است؛ بیع صحیح بوده و اشتغال ذمه به ناقص تحقق دارد زیرا نقص تنها در مقام پرداخت کاال بوده و 

 ضرری به صحت بیع وارد نمی سازد.

خاص در مورد آن دارد )گندم معینی که مشتری آن را یک : معاوضه بر موزون معینی که مشتری اعتقاد وزن 2

من می داند( واقع شده؛ چون معاوضه بین جنسین بوده و یکی کمتر است موضوع ربا تحقق داشته و بیع باطل 

 است.

: معاوضه بر موزون معین به شرط برخورداری از وزن خاص بوده )بایع به گندم حاضر اشاره نموده و گفته به 3

 ن بودن معاوضه می نماییم؛ باب تعارض اشاره و عنوان بوده از این روشرط یک م
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 زیرا همان کاالی مشار الیه به دست مشتری رسیده است. : اشاره مقدم است و بیع صحیح می باشد 1

 : قائلیم که مقداری از عوض در مقابل شرط قرار می گیرد؛ بیع فوق 1                                                  

 صحیح است زیرا مجموع کاال به انضمام شرط با کاالی طرف مقابل برابر                                               

 است. : عنوان مقدم است؛ دو فرض دارد  2

 می باشیم؛ یک کاال : قائل به وقوع مقداری از عوض در مقابل شرط ن2 

 مقدارش کمتر بوده لذا ربا وجود داشته و بیع باطل است. 

 

 تنجیم مساله ششم:                                 
 : قطعی؛ با استناد به ادله 1: تنجیم دارای اقسام مختلفی است                                                       1

 فلکیه بدون اعتقاد به موثر دانستن آن جایز بوده و دو گونه دارد قطعیه : اخبار از اوضاع1

 : ظنی و از روی ادله ظنیه2 

: اخبار به حوادث نظیر برف و باران هنگام حرکات افالک بدون اعتقاد به تاثیر آن جایز بوده و بر دو قسم 2

 قطعی  ـ مستند به ادله قطعیه ـ و ظنی ـ مستند به ادله ظنیه ـ  قابل تقسیم می باشد 

 لت تامه بودن کواکب: اعتقاد به ع1     : اخبار از حوادت با اعتقاد به موثر بودن کواکب، حرام بوده3

 : اعتقاد به علت ناقصه بودن کواکب2گفته می شود که اقسامی دارد « تنجیم حرام»و اصطالحا به آن 

 : اعتقاد ربط حوادث زمینی به اجرام آسمانی 4
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 : ربط به گونه علیت تامه؛ کفر بوده و دارای اقسام مختلفی است1

 : همراه با اعتقاد به قدیم زمانی 1 باشد : اعتقاد فوق به انکار صانع بر گشت داشته1

 بودن کواکب است    : اعتقاد فوق به انکار تدبیر خدا و سپردن تدبیر به کواکب رجوع دارد  2

 : بدون اعتقاد به قدم زمانی کواکب2 

 : با اعتقاد به اختیار کواکب 1         

 : همراه با اعتقاد مجبور بودن 2: همراه با اعتقاد به وجود خدا و تدبیر او و تابع اراده خدا بودن حرکت افالک 3

 ستارگان در حرکت خویش  

: ربط به این بیان که قدرت تاثیر را خدا به ستارگان داده است لذا خدا موثر اعظم بوده و ستارگان تنها موثر 2

 آثار خود می باشند

 به گونه فاعل بالقسر : ربط3

 : ربط به گونه نشانه و عالمت بودن 4

فمن صدقک بهذا »: آیا الزمه تصدیق منجم تکذیب قرآن است؟ مراد از روایاتی نظیر2

 چیست؟  98«القول فقد کذب بالقرآن

 کسی که منجم را تصدیق می کند دارای دو فرض است:

تصدیق منجم، تکذیب قرآن است؛ تکذیب کننده قرآن است   : می داند که قرآن قول منجم را رد کرده و الزمه 1

 : چنین علمی ندارد؛ تکذیب کننده قرآن نمی باشد.2

تصدیق منجم مستلزم تکذیب قرآن دانسته شد زیرا  99«فمن صدقک بهذا القول فقد کذب بالقرآن»در روایت 

را صادق می داند به این معنی است قرآن منجم را دروغگو می داند فلذا کسی که با علم به چنین مطلبی منجم 

 که در موضوع کاذب بودن منجم، حرف قرآن را رد کرده و در نتیجه تکذیب قرآن نموده است.
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هر « عادةمن انهاء بطالن التالی الی ما هو بدیهی البطالن عقال او شرعا او حسا او »:  با توجه به عبارت 5

امر بدیهی اقسام مختلفی را در قالب مثال توضیح دهید؟  یک از بدیهی البطالن عقلی، شرعی، حسی و عادی

 : مقدم: اگر خدا واجب الوجود نبود نیازمند به خالق دیگری می شد و هکذا و دور یا 1دارد نظیر                  

 : بدیهی البطالن عقلی تسلسل الزم می آمد 1

 : تالی: دور و تسلسل باطل است2 

 ودن خدا باطل است: نتیجه: واجب الوجود نب3 

 : مقدم: تصدیق المنجم مستلزم لتکذیب القرآن 1    

 : تالی: تکذیب القرآن باطل 2: بدیهی البطالن شرعی 2

 : نتیجه: تصدیق المنجم باطل 3 

 : مقدم:تصدیق قائل به تاریکی هوا هنگام طلوع خورشید تکذب حس است1 

  : تالی: کذب حس باطل است2: بدیهی البطالن حسی 3

 : تصدیق قائل به تاریکی هو هنگام طلوع خورشید باطل است 3 

 در تهران بود 10:30از قم حرکت می کرد ساعت  10: مقدم: اگر زید ساعت 1 

 در تهران نیست 10:30: تالی: زید ساعت 2: بدیهی البطالن عادی  4

 حرکت نکرد. 10: نتیجه: پس زید از قم در ساعت 3 

 : آیا منجم کافر است؟ 3

 دو وجه دارد
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: اعتقادات منجم مطابق با یکی از اسباب کفر نظیر انکار اصل وجود خدا یا انکار تدبیر عالم توسط خداست؛ 1

 چنین منجمی کافر است.

 : اعتقادات منجم مطابق با اسباب کفر نمی باشد؛ کافر نیست.2

 چیست؟  100«من صدق منجما ... فقد کفر»روایاتی نظیر  اگر منجم، کافر نیست پس مراد از  :اشکال

دال بر کفر منجم نبوده بلکه می گوید از آنجایی که قرآن منجم را دروغگو می داند و الزمه تصدیق روایات فوق 

 منجم، تکذیب قرآن است لذا تصدیق کننده منجم، قرآن را تکذیب نموده و در نتیجه کافر است.

تنجیم به معنی دوم ) موثر اعظم خدا بوده ولی کواکب در آثار خود اثر گذارند( حکم : 4

 بیان فرمائید؟را 

مستلزم کفر دانسته اند زیرا نسبت افعال به غیر خدا بر خالف ضرورت دین است حلی)ره( برخی نظیر عالمه : 1

نسبت افعال به غیر فر نمی داند زیرا مستلزم کو در عین حال، شهید اول )ره( چنین نظریه ای را خطا دانسته : 2

 خدا دو صورت دارد

 اگر افعال را به فاعلی که اراده اش مغایر با اراده خداست نسبت دهیم کفر است :1

استناد افعال به فاعلی که اراده و اختیارش عین اراده خداست اشکال نداشته بلکه به این معنی است که آن : 2

 و خدا به واسطه ستارگان اثر گذاری می نماید. فاعل ها صرفا جنبه آلت داشته

موثر اعظم خدا بوده ولی کواکب  شیخ انصاری )ره( نیز می فرماید هیچ دلیلی از روایات بر کفر بودن اعتقاد به: 3

در آثار خود اثر گذارند وجود نداشته و مخالف ضرورت دینی بودن اعتقاد فوق نیز ثابت نشده است لذا چنین 

 لزم کفر نمی باشد.اعتقادی مست
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 حفظ کتب الضالل مساله هفتم:                         
: مراد از حفظ در کتب ضالل اعم است از حفظ قلبی، نسخ و چاپ، مذاکره و یا امور دیگری که در 1

 نگهداری کتب فوق تاثیر دارد.

 : حفظ کتب ضالل دارای جهات فراوانی است که عبارتند از5

 : دارای مفسده قطعی یا احتمال قریب به یقین بوده و هیچ گونه مصلحتی ندارد؛ حفظ حرام است به دلیل 1

 زیرا لهو الحدیث اطالق داشته و  101: و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل اهلل1 

 شامل کتب ضالل نیز می گردد: آیاتی نظیر                1

 که به معنی سخن باطل بوده و اطالق آن شامل کتب ضالل می گردد، از  102الزور: اجتنبوا قول 2 

 طرفی نیز الزمه اجتناب نمودن حرمت حفظ و نگهداری است. 

«او ما یقوی به الکفر یف مجیع وجوه املعایص او ابب یوهن به احلق»حتف العقول روایاتی نظیر : 2
103

که یقینا درابره  

 کیت موجب توهنی به حق و تروجی ابطل می ابش ند.کتب ضالل صدق داش ته و چننی 

 : عدم وجود خالف نیب فقها3

 : حکم عقل هب وجوب دفع ماده فساد 4
 : اصال مفسده نداشته و تنها دارای مصلحت و منفعت است نظیر حفظ برای نقد و ...5

آگاهی اهالی یک : مصلحت موجوده در حفظ از مفسده آن قوی تر است نظیر این که حفظ کتاب موجب 3

 شهر گشته ولی ممکن است یکی دو نفر را نیز گمراه سازد.
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 مصلحت اقرب  از مفسده باشد و وقوعش نزدیکتر باشد. : 4

 در این سه صورت اخیر دو احتمال وجود دارد 

اطالق داشته و شامل صور فوق گشته و حفظ کتب ضالل در چنین صوری را نیز  : قائلیم که اجماع بین فقها1

 حرام می داند لذا حفظ چنین کتبی حرام است.

: قائل به اطالق معقد اجماع نمی باشیم؛ دلیلی برای حرمت حفظ کتب ضالل در دست نبوده و باید گفت حفظ 2

 کتب فوق جایز می باشد.
 : مراد از کتب ضالل چیست؟ 3

 استدرباره مراد از کتب ضالل دو احتمال 

دلیلی برای حرمت رد مقابل حق بوده و مراد کتب مشتمل رب مطالب باطل است رهچند ربای انسان اه گمراه کننده نباشد  ؛ « ضالل»: واژه 1

 حفظ آن در دست نبوده و باید گفت حفظ آن جایز است.

یت بوده و  مراد از « ضالل»: واژه 2 نگهداری آن  گمراه شدن انسان گردد؛ تنها کتاب اهیی است هک موجب  «کتب ضالل»رد مقابل هدا

 حرام است و چنین کتبی بر دو دسته اند

 : به خاطر گمراه نمودن انسان ها نوشته شده و هدف نویسنده گمراه کردن افراد است.1

 : گمراهی مردم را به دنبال دارد هر چند هدف نویسنده گمراه کردن نباشد.2

 کتب آسمانی بر دو قسم اند: آیا کتب آسمانی نسخ شده، کتب ضالل به شمار می روند؟ 4

 : غیر تحریف شده؛ کتب ضالل به شمار نمی رود زیرا نه مشتمل بر مطالب باطل است و نه گمراه کننده انسان1

 بر دو وجه است: تحریف شده؛ ضالل بودن آن 2

 نه گمراه کننده زیرا مسلامن یقنی به نسخ آ ن دارد. «مش متل بر مطالب ابطل است »ضالل به معین اول : ربای مسلماانن؛ 1
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 است . «گمراه کننده»ضالل به معین دوم : ربای پیروان چنین کتبی؛ 2

 

 رشوة  مساله هشتم:                               
 : اجماع مسلمین 1 

 که به  104«بها الی الحکامال تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا »: قرآن 2 

 105«ان اخذ رشوة فهو مشرک: »1تفسیر شده است  رشوه : رشوه در قضاء حرام است 1

کام یا عمار فهو الکفر : »2: روایاتی نظیر   3به دلیل                               و اما الرشا فی االح

 106«باهلل العظیم                   

      لعن رسول اهلل )ص( ... و رجال احتاج : » 3                                                     

 107«الناس الیه لفقهه فسالهم الرشوة                              

 که در مورد آن چند احتمال است                                                                 

 مراد روایت طلب رشوه برای بذل فقه بوده لذا روایت  : 1 

 اخذ رشوه برای حکم به حق را حرام می داند. 

 : مراد روایت طلب رشوه برای تحقیق در پرونده است 2 

 .تا بعدا مجانا حکم کند 
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 : مراد روایت جعل و اجرت قاضی است ولی اطالق 3 

 .رشوه بر آن شده جهت تاکید در حرمت آن 

 

 

 

 اجرت قاضی را بیان کنید؟ اقوال در مورد : 2

 در مورد اجرت قاضی چند نظریه وجود دارد که عبارتند از 

  : حرمت اخذ اجرت در صورت وجوب عینی بودن قضاء1

 : حرمت اخذ اجرت به صورت مطلق                                   2

 : جواز اخذ اجرت 3

 : قاضی نیازمند بوده و قضاوت نیز بر او  1                                                                                   

 واجب عینی نیست؛ اخذ اجرت جایز استصوری است        : قول تفصیلی به این بیان که اخذ اجرت دارای 4

                             : قاضی نیازمند نبوده یا این که قضاوت2 

 واجب عینی است؛ اخذ اجرت حرام است 

 

لعن رسول اهلل )ص( ... و رجال احتاج الناس الیه »     توضیح نظرهی اول: حرمت اخذ اجرت رب قضاوت رد صورت وجوب عینی آن هب دلیل 

زیرا مراد از احتاج الناس الیه لفقهه این است که قضاوت بر شخص واجب عینی شده و  108«لفقهه فسالهم الرشوة

 شخص دیگری که بتواند قضاوت کند وجود ندارد.
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 نظرهی مشهور: حرمت اخذ اجرت هب صورت مطلق )قضاوت واجب عینی باشد یا هن( هب دلیل  

 

 
 : اجماع1

 109«اجور القضاة و اجور الفواجرالسحت انواع کثیرة ... منها »: روایاتی نظیر 2

: مراد از روایت )احتاج الناس الیه( احتیاج به شخص قاضی نبوده و به نوع آن است لذا روایت فوق می رساند 3

 در صورتی که قضاوت واجب عینی نباشد نیز اخذ اجرت جایز نیست.

القضاء الرزق من السلطان قال )ع( سئل ابو عبداهلل )ع( عن قاض بین قریتین یاخذ علی »: صحیحه ابن سنان 4

 110«ذلک السحت

 شیخ انصاری )ره( می فرماید در روایت ابن سنان دو احتمال وجود دارد 

بوده و مقابله آن با قضاء نیز برای این است که برساند قاضی به عنوان اجرت آن را : مراد رزق از غیر بیت المال 1
 باشد.می رت بر قضاوت حرام بنابراین باید مطلق اخذ اجدریافت می کند؛ 

: مراد روایت با توجه به نصب قاضی از طرف سلطان جائر موردی است که قاضی اهلیت قضاء نداشته باشد و به 2
بنابراین نمی توان بر اساس روایت فوق بر سحت بودن مطلق همین جهت امام )ع( حقوقش را سحت دانسته است 

 حقوق قاضیان استدالل نمود. 

 نظرهی سوم: مختار شیخ مفید و اقضی ابن رباج )ره(: قول هب جواز اخذ اجرت ربای اقضی هب دلیل  
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 : اصالة الجواز 1

قال سمعت ابا عبداهلل )ع( یقول من استاکل بعلمه افتقر قلت ان فی شیعتک قوما »: روایت حمزة بن حمران 2

لبر و الصلة و االکرام؟ فقال )ع( لیس اولئک بمستاکلین یتحملون علومکم و یبثونها فی شیعتکم فال یعدمون منهم ا

نحوه استدالل به  111«انما ذاک الذی یفتی بغیر علم و ال هدی من اهلل لیبطل به الحقوق طمعا فی حطام الدنیا

 روایت عبارت است از این که 

الم غایت بوده و می رساند هدف قاضی باطل نمودن و از بین بردن حقوق مردم « لیبطل به الحقوق»: الم در 1

 است؛ بر اساس روایت فوق تنها در صورتی که قاضی حکم به باطل بکند اخذ اجرت حرام است. 

امر قضاء ندارد از الم عاقبت است یعنی نتیجه نصب شدن شخصی که تسلط در « لیبطل به الحقوق»: الم در 2

بین رفتن حقوق انسان هاست؛ بنابراین اگر شخصی تسلط در قضاء ندارد هم نصب او به عنوان قاضی بر 

 حکومت حرام است و هم اخذ اجرت بر خودش حرام می باشد.

: قاضی هم تسلط در قضاء دارد و هم حکم به باطل نمی کند؛ اخذ اجرت برای وی جایز است زیرا روایت 3

حال وی نگشته بلکه از مفهوم روایت جواز اخذ اجرت برایش به دست می آید زیرا قاضی فوق از بین شامل 

 برنده حقوق انسان ها نمی باشد. 

؛ عالهم حلی )ره( رد کتاب مختلف رد مورد اخذ اجرت اقضی اقئل هب نظرهی تفصیلی شده و گفته اند ربای جواز اخذ اجرت نظرهی چهارم: نظرهی تفصیلی
 رط الزم است دو ش 

السحت  »زیرا ادله حرمت اخذ اجرت به صورت بی نیازی اختصاص دارند مانند روایت : نیاز قاضی؛ 1
کهدر آن اجرت قاضی در کنار اجرت زن زانیه که مربوط به حالت 112«انواع  کثیرة  منها اجور القضاة و اجور الفواجر

 .ء، اجرت بر قاضی حرام استاستغناء است ذکر شده لذا می رساند که در صورت استغنا
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 زیرا اخذ اجرت بر واجبات عینی حرام می باشد.: واجب عینی نبودن قضاء؛ 2

دعوی کون الحصر اضافیا بالنسبة الی الفرد الذی ذکره السائل فال یدل اال علی عدم الذم علی هذا الفرد »: عبارت زیر را توضیح دهید 3
 .«دون کل من کان غیر المحصور

مراد از عبارت فوق این است که روایت حمزة بن حمران ـ پیرامون مستاکل به علم ـ نمی تواند اثبات جواز  

انما ذاک الذی یفتی بغیر علم و ال هدی من هللا لیبطل  »اخذ اجرت بر قاضی نماید زیرا حصر در روایت 

زیرا راوی از افرادی که علوم حصر اضافی است و نسبت به افرادی که در روایت ذکر شده است « به الحقوق

آل محمد )ص( را یاد گرفته و به مردم می آموزند پرسیده و امام )ع( در مقام جواب آن ها را به دو دسته 

مستاکل به علم و غیر مستاکل به علم تقسیم نموده است بنابراین روایت فوق داللتی تدارد که اگر قاضی داخل 

اخذ اجرت بر وی جایز باشد زیرا روایت اصال در مقام بیان حکم وی  در فراگیران علوم اهل بیت )ع( نبود

 نیست.

شیخ انصاری )ره( به کالم فوق جواب داده و می گوید از آنجایی که امام )ع( مستاکل به علم را به :  جواب

وی صورت مطلق منحصر به مفتیان بدون علم نموده به دست می آید هرکه غیر این گروه باشد، اخذ اجرت بر 

 جایز است.

 حکم ارتزاق قاضی از بیت المال را بیان کنید؟: 4

ارتزاق از بیت المال برای قاضی به صورت مطلق )چه نیازمند باشد یا نه و چه این که قضاوت بر او واجب 

و افسح له فی البذل ما یزیح »عینی باشد یا نه( جایز است به دلیل مکاتبه حضرت علی )ع( به مالک اشتر 

 113«تقل معه حاجته الی الناسعلته و 

در مورد جواز ارتزاق قاضی از بیت المال فرقی نمی کند که قاضی ارتزاق را از سلطان عادل دریافت کند یا از 

 سلطان جائر، زیرا بیت المال برای اهل آن ـ نظیر قاضی و ... ـ جایز است هرچند از سلطان جائر دریافت گردد.
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هدیه به بذل مال در جهت جلب محبت و قلب قاضی است تا : حکم اخذ هدیه بر قاضی چیست؟ 5

وقتی که قاضی مجذوب انسان شد بعدا به نفع او حکم کند هرچند قصد قاضی فقط حکم به حق باشد و باذل 

وه برای حکم قصد حکم به نفع خویش را داشته باشد بنابراین فرق بین هدیه با رشوه در این جهت است که رش

 است ولی هدیه برای جلب محبت است تا بعدا قاضی به نفع وی حکم کند.

 اخذ هدیه برای قاضی حرام است به دلیل 

: موضوع رشوه بر هدیه صدق داشته و یا از آنجایی که علت پرداخت هدیه و رشوه، حکم نمودن به نفع 1

 باذل است، هدیه مانند رشوه حرام می باشد.

 : روایاتی نظیر 5

 116او سحت 115ان هدایا العمال غلول،  114: و ان اخذ هدیة کان غلوال 1

ی الخیه حاجته قال هو الرجل یقض  117«اکالون للسحت»عن الرضا )ع( فی تفسیر قوله تعالی  : 2

 که دارای سه احتمال است ثم یقبل هدیته

می کنم به شرط این که به من هدیه بدهی؛  : مراد اشتراط است یعنی والی به شخص بگوید کارت را اصالح1

 چنین امری حرام است.

: مراد روایت اجتناب نمودن انسان از گرفتن هدایاست تا نکند عادت به گرفتن نموده و به مرور به رشوه مبتال 2

 شود؛ بنابراین روایت دال بر حرمت نبوده بلکه اجتناب را راجح می داند.

کاری انجام داده و دیگران با رضایت باطنی خویش به او هدیه دهند حرام است؛  : مراد این است که اگر انسان3

 دلیلی بر آن نداشته و فقهاء قائل به خالف چنین احتمالی هستند لذا روایت مورد اعراض فقهاء قرار می گیرد.

 : حکم رشوه در غیر قضاوت را بیان کنید؟ 6
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دولتی برق، مهندس بازدید ساختمان و ... ـ رشوه پرداخت گردد اگر در کاری غیر از قضاوت ـ نظیر کارمندان 

 دارای صوری خواهد بود

به شهردار رشوه می دهد تا اجازه مغازه شراب فروشی به او مثال  :کار فوق منحصر در حرام است1

 ؛ رشوه فوق حرام است.بدهد

جهت پخت نان و هم  : کار مشترک بین حرام و حالل است نظیر ساخت تنوری که هم می توان در2

 در جهت شرابسازی از آن بهره برد؛ رشوه فوق حرام است.

 : رشوه در جهت اصالح کار حالل؛ جایز است به دلیل روایات 3

 نکته: علت حرمت رشوه رد دو صورت اول عبارت است از 

 
و باذل بتواند منفعت حالل شرعی از او ببرد : اکل مال به باطل بودن زیرا در مقابل رشوه کاری که برای باذل انجام آن جایز بوده 1

 انجام نشده است

: مفهوم اولویت پرداخت هدیه؛ زیرا وقتی که هدیه والة و عمال که موجب جلب محبتی می گردد که در آینده به نفع باذل کاری 2

 صورت می پذیرد  حرام است به طریق اولی پرداخت رشوه برای انجام کار بالفعل حرام می باشد. 

 : حکم معامله محاباتی را بیان کنید؟ 7

معامله محاباتی به این معنی است که انسان در معامله با قاضی راه آمده و مثالجنسی که قیمتش ده تومان است 

 را به یک تومان به او بفروشیم.

 معامله محاباتی دارای چند صورت است

 حرام است و وضعا ابطل رشوه بوده و تلکیفا: مقصود اولی محابات است نه معامله، 1

 رشوه بوده و حرام تلکیفی و ابطل وضعی است.: مقصود اولی معامله بوده ولی شرط محابات شده است؛ 2

دیه هجلب محبت قاضی صورت گرفته است؛  : مقصود اصلی معامله بوده ولی محابات به خاطر3

 ملحق به رشوه بوده و حرام و ابطل است.

 هدیه ضمان تحقق دارد؟آیا در مورد اخذ رشوه و : 8
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 در صورت قول به حرمت رشوه و هدیه

ضمان در کار بوده و در صورت بقاء عین، رد عین و در صورت : اگر قصد مقابله آن به حکم وجود داشته؛ 1

 تلف عین نیز رد بدل الزم است.

 است دو احتمال : اگر قصد مقابله با حکم وجود نداشته؛ 5

ضمان وجود نداشته و در حکم هدیه مجانی است که هیچ یک از صحیح و ف اسد آن  : نظرهی شیخ انصاری )ره(: 1

 ضمان ندارد.

 : ضمان وجود دارد هب دلیل 2

 

 
 تعبیر شده که مقتضی وجود ضمان خواهد بود  « سحت»: در روایات زیادی از چنین اموری به  1

 .نبوده بلکه به معنی حرمت اخذ استسحت بودن به معنی وجود ضمان : جواب

 : عموم )علی الید ما اخذت حتی تودیه( که شامل تمام موارد می گردد.2

از آنجایی که عموم )علی الید( منحصر به ید عدوانی بوده و شامل موارد اقدام بر تسلیط مجانی نمی گردد و در چنین مواردی : جواب

    ی تواند اثبات ضمان نماید.نمجاری می شود لذا قاعده ید قاعده اقدام 

 نکته: برخی در مورد رشوه گفته اند مطلقا ضمان وجود ندارد به دو دلیل 

 : تسلیط مجانی توسط مالک صورت گرفته و قاعده اقدام مانع ضمان است.1

 : رشوه شبیه به معاوضه بوده لذا هیچ یک از صحیح و فاسد آن ضمان ندارد.5

معاوضات  دارای ضمان می باشند چه فرد صحیح و چه فرد فاسد آن، لذا شباهت رشوه به معاوضه از آنجایی که تمامی : جواب

 اقتضاء وجود  ضمان دارد نه عدم ضمان .
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 : حکم اختالف دافع و قابض را بیان فرمائید؟  9

 دارای چند صورت است ،اختالف دافع و قابض در مورد رشوه بودن و عدم آن

در : دافع مدعی است هک پولی هک داده هدهی ای است هک از حیث حکم حرمت و فساد همان حکم رشوه را داراد ولی اقبض مدعی هبه صحیحه است؛ 1

 استچنین فرضی دو احتمال 
 : مال را دافع پرداخت نموده لذا می داند به چه هدفی پرداخت نمود.1 

 اصالةالضمانمورد دعوی پس ازتلف مال، ضمان بوده و با جریان : اصل در ید در 5: تقدیم قول دافع زیرا 1

 اثبات عدوانی بودن ید و رشوه بودن می گردد.  

: اقوی تقدیم قول قابض است زیرا وی ادعای صحت عمل نموده و اصل نیز حمل فعل مسلم بر صحت 5

 است.

در فرض فوق نیز دو احتمال وجود ؛  هبه صحیحه است: دافع مدعی رشوه و یا اجرت رب فعل حرام بودن است ولی اقبض ادعای 2

 دارد 

: هبه صحیحه است زیرا امر بین اجاره فاسده و هبه صحیحه دائر بوده و حمل فعل مسلم بر صحت      1

 می نماییم که نتیجه اش اثبات هبه صحیحه می گردد.

 برقرار نبوده تا حمل بر صحت نماییم.: اجاره فاسده است زیرا دافع می گوید اصال عقدی بین او و قابض 5

 دو احتمال وجود دارد: دافع مدعی رشوه بودن است و اقبض ادعای هدهی افسده دارد؛ 3
: رشوه است زیرا اصل ضمان در ید جاری می گردد و از این راه اثبات وجود ضمان می شود و موضوع 1

 : اصل عدم سبب ضمان است. 1از هبه بودن خارج می گردد. 

 : در فرض ما چون دافع اقدام به دادن مال به قابض نموده، قاعده اقدام جاری 5: هدیه فاسده است زیرا 5

 شده و مانع از جریان قاعده ید می گردد. 
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 سب المومنین ه نهم: مسال                        
 : حکم سب المومنین را بیان کنید؟ 1

 در مورد سب مومنین چند بحث مطرح می شود

شیخ انصاری )ره( سب را موضوعی عرفی دانسته و می گوید هر چه که در عرف عنوان  :إ: تعریف سب

گفته می شود ولی در عین حال در مورد صدق سب هرچند « سب»فحش و ناسزا بر آن صدق کند به آن 

مواجهه سب شونده شرط نیست ولی قصد اهانت و نقص شرط است لذا نسبت بین سب و غیبت عموم و 

 وص من وجه است و در ماده اجتماع تعدد عقاب وجود دارد زیرا خص

 

 

 : نسبت نیب سب و غیبت عموم و خصوص من وهج است زریا 1
 : وجه اشتراک سب و غیبت در جایی است که انسان پشت سر دیگری به او ناسزا بگوید.1

 : سب است نه غیبت در موردی که انسان در مقابل شخصی به او ناسزا گوید. 5
 : غیبت است نه سب در موردی که انسان پشت سر دیگری حرفی غیر از فحش بر زبان جاری سازد.3

زیرا عقابی بر ذکر شخص به حرف بد و عقاب دیگر بر قصد : رد محل اجتماع سب و غیبت تعدد عقاب وجود دارد 2

 مترتب می گردد.  اهانت

 118: کتاب: ال تنابزوا بااللقاب )همدیگر را با نام های زشت صدا نزنید(1                                 

 119: روایاتی نظیر سباب المومن فسوق5 

                                                           
118

  11. حجرات،
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 : اجماع3 ب: ادهل حرمت سب  

 : عقل زیرا سب نوعی ظلم و اذیت مومن بوده که از نظر عقل قبیح است.4 

 : مستثنیات حرمت سب را بیان کنید؟ 2

 الوقیعةمنهم و اکثروا من سبهم و  البرائةاذا رایتم اهل البدع من بعدی فاظهروا »: انسان بدعتگذار به دلیل 1

 150«فیهم

مطلق است هرچند  می توان گفت جواز سب او به صورت :انسان متجاهر بفسق زیرا احترامی ندارد ولی5

 احتیاط اکتفا نمودن به مقداری است که جنبه رادعیت برای وی دارد.

ار نرفته و موجب ناراحتی وی نگردد : موردی که از نظر عرف قول گوینده در حق مسبوب نقص به شم3

 ه فرزندش.نظیر قول والد ب

 سحر ه دهم:  مسال                          
 : سحر را تعریف کنید؟ 1

، 151«چیزی که ماخذش لطیف و دقیق بوده و افهام عامه قابل درک آن نباشد»در لغت معانی مختلفی نظیر : 1

برای آن ذکر شده « در صورت حقاخراج باطل »و   153«خدعه و فریب»، 155«صرف شیئ از وجه ظاهری آن»

 شده است.

 زدر اصطالح نیز سحر دارای تعاریف مختلفی است که برخی از آن عبارتند ا: 5 

)ره(: کالمی که ساحر با آن سخن گفته یا نوشته و یا رقیه و یا کاری است که انجام حلیإ: تعریف عالمه 

 می دهد و در اثر آن بدون مباشرت در عقل، بدن و یا قلب مسحور اثر می گذارد.

 ارد گردد.ب: تعریف مسالک: کالم یا رقیه یا کار و یا اقسام و عزائمی است که از راه آن ضرری بر غیر و
                                                                                                                                                                                     

113
 3من ابواب احکام العشرة، ح 158، ب611، ص8. وسائل الشیعه، ج

121
 1و النهی و ما یناسبهما، ح االمر بالمعروف 33، ب518، ص11. همان، ج

121
 673، ص2. صحاح، ج

122
 326، ص2. نهایه ابن اثیر، ج

123
 673، ص2. صحاح، ج
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 ج: تعریف فخر المحققین)ره(: سحر به استحداث خوارق گفته شده که اقسام مختلفی دارد نظیر

   : سحر: صرف تاثیرات نفسانی1

  : دعوة الکواکب: استعانت از فلکیات5

         : طلسمات: تمزیج قوای سماوی با زمینی3

       : عزائم: استعانت از ارواح ساذجه4

 چشم بندی ها: نیرنجات: 2

د: تعریف فاضل مقداد )ره(: کاری که در اثر آن ملکه نفسانی بر انجام اعمال غریبه از راه اسباب خفیه آن 

 حاصل می گردد. 

 هـ: تعریف عالمه مجلسی )ره(: هر امری که سبب آن مخفی بوده و بر خالف حقیقت خود تصور شود نظیر 

 چشم بندی و خدعه که بر چند قسم می باشد

: سحر کلدانیین؛ ستاره پرست بودند و ستارگان را مدبر عالم و علت سعادات و شرور و خیرات و 1

 نحوسات می دانستند که به سه گروه تقسیم می شوند

 : قائلین به واجب بالذات و خالق عالم بودن ستارگان1ـ1

 : قائلین به قدیم بالذات بودن و مخلوقیت ستارگان1ـ5

مخلوق فعال مختار بودن ستارگان که می گویند خدا نظام عالم را به ستارگان واگذار  :قائلین به حادث و1ـ3

 نموده است 

کلدانیین ساحر را کسی می دانند که با قوای آسمانی آشنایی داشته و می تواند از طریق آن در زمین از طریق 

 ایجاد معدات و رفع موانع تاثیراتی داشته باشند.

 ه نظیر مرتاضین هندی: سحر صاحبان نفوس قوی5

 : استعانت از ارواح زمینی که همان خیرین و شرور جن می باشد.3
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 : چشم بندی ها4

: اعمال عجیبه ای که از ترکیب آالت مرکبه به نسب هندسی آن به دست می آید نظیر چراغ خواب ها، 2

 اسباب بازی های ترانه خوان و ...

 : استعانت به خواص داروها2

 و ادعا نمودن امورات مختلفی برای فریب و رام کردن مردم. : تعلیق القلب7

 : سخن چینی8

 

 

 

 : حکم سحر را بیان کنید؟2

 به دلیل حرام می باشند  )ره(إ: حکم اقسام ذکر مذکور در کالم فخر المحققین

 )ره(.: ادعای ضرورت دین توسط فخر المحققین1

 آن ایحرمت سحر بر اطالقات: دخول اقسام مذکوره در تعریف سحر و شمول 5

 ؛ )ره(ب: غیر اقسام مذکوره فخر المحققین

 : مضر به نفس محترمه اند؛ حرام می باشند زیرا آزار و اذیت دیگران را به دنبال دارد.1

 : مضر به نفس محترمه نیست؛ دارای دو صورت است:5

 ا دفع ضرر دنیوی و یا اخروی دیگری از آن می شود؛ در مورد آن دو وجه است  دفع ضرر سحر ی : قصد1

                                          موضوعا از سحر خارج است.              : 1           به دلیل : جواز1

                                             : اصل جواز زیرا در مورد حکم آن شک داریم.5
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: فحوی روایات جواز دفع سحر با سحر؛ زیرا وقتی دفع سحر با معلوم السحریه جایز3           
 بود با غیر آن بطریق اولی جایز است.                                                          

طل است و ادله حرمت لهو و باطل شامل آن می گردد.: نوعی لهو و با1: حرمت به دلیل 5  

: روایت احتجاج                                                                                     5  
     : قصد دفع ضرر سحر و ... نداریم؛ جایز نیست.5

                                                                            

تقدیم شهادة االثبات الیجری فی هذا الموضع الن الظاره استناد المثبتین الی االستعمال و النافین الی »عبارت زیر را توضیح دهید: 3
 .«االطالع علی کون االستعمال مجازا للمناسبة

داخل در سحر  فاضل مقداد و محدث مجلسی )ره( غیر از اقسام مذکوره توسط فخر المحققین )ره( را

دانسته و برخی دیگر آن را خارج می دانند از این رو بین نظریه مجلسی )ره( و فخر و ... تعارض است که 

مجلسی مدعی اثبات واژه سحر برای تمامی اقسام و فخر نافی آن است لذا اشکال می شود که در چنین 

ارض بین اثبات و نفی، کالم مثبت مقامی حرف مجلسی )ره( که مدعی اثبات است مقدم باشد زیرا در تع

 مقدم است.

 اشکال سخن فوق این است که تعارض اثبات و نفی بر دو قسم است: 

: مثبت ادعایی عالوه بر نافی دارد؛ کالم مثبت مقدم است یرا نافی ادعای عدم علم و وجدان خود را نموده 1

 و عدم الوجدان التدل علی عدم الوجود.

بر سخن مثبت داشته و علم نافی بیشتر است نظیر مقام ما که مثبت می گوید واژه : نافی ادعایی عالوه 5

سحر در تمام اقسام فوق استعمال شده ولی نافی می گوید چنین استعمالی مجازی است؛ یقینا کالم نافی 

 مقدم است زیرا ادعای مجازیت استعمال نموده و مثبت نسبت به آن جهل دارد.

 را بیان کنید؟ : حکم دفع سحر با سحر 4
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 دفع سحر با سحر جایز است به دلیل 

 الجواز  اصالة: 1

دَخَلَ عِيسَى بْنُ شَفَقِيٍّ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ كَانَ سَاحِراً يَأْتِيهِ النَّاسُ وَ يَأْخُذُ عَلَى ذَلِكَ نظیر : روایاتی 5
شِي وَ قَدْ وَ كُنْتُ آخُذُ عَلَى ذَلِكَ الْأَجْرَ وَ كَانَ مَعَا صِنَاعَتِيَ السِّحْرَالْأَجْرَ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَنَا رَجُلٌ كَانَتْ 

ءٍ مِنْ ذَلِكَ مَخْرَجٌ قَالَ فَقَالَ  حَجَجْتُ مِنْهُ وَ مَنَّ اللَّهُ عَلَيَّ بِلِقَائِكَ وَ قَدْ تُبْتُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَهَلْ لِي فِي شَيْ
واسطه سحر دفع سحر انجام بده  این است که به  « حل و ال تعقد»مراد از  ؛ 124لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع حُلَّ وَ لَا تَعْقِدْ

 ولی دیگران را سحر نکن بنابراین روایت فوق دلیل جواز دفع سحر با سحر می باشد.

 : حکم تسخیرات را بیان فرمایید؟5

تسخیر جن، فرشته و ... حرام است زیرا موجب آزار و اذیت تسخیر شونده بوده و نوعی اقسام، عزائم و 

 نفث به شمار می رود.

 مساله یازدهم: شعبده                        
که چنین راه مشاهده چیزی به شبه آن برسد شعبده به معنی انجام حرکت سریعی است که حس بر اثر آن از 

 امری حرام است به دلیل 

 : اجماع 1

 : شعبده امری باطل و لهو بوده و ادله حرمت لهو شامل آن می گردد.5

 را حرام می دانست. خفةو مخاریق و  خطفة: روایت احتجاج که سرعت و 3

                                                           
124

 155، ص5. کافی، ج
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 غش ه دوازدهم: مسال                           
: غش به این معنی است که بایع کاالی خوب و بد را با هم مخلوط نموده و به مشتری بفروشد از این رو 1

 .غش موردی است که عیب خفی باشد ا: ظاهر1     مخلوط نمودن کاال بر دو قسم است     

 انه سئل عن الطعام یخلط بعضه ببعض»: روایاتی نظیر  5 : به عیب مخفی؛ غش و حرام است 1

 : با عیب غیر مخفی؛ حرام نیست به دلیل و بعضه اجود من بعض قال اذا رؤیا جمیعا فالباس ما ال 5

 152«یغط الجید الردی 

 

: آیا حرمت غش منوط است به این که عیب به گونه ای باشد که از ناحیه غیر بایع 2

 خیر به دلیلشناخته نشود؟ 

: اگر بگوییم مراد روایات تعمد غش است می توان گفت شرط فوق معتبر نبوده و تنها در صورتی که بایع 1

 قصد تلبیس داشته باشد اعالم الزم است

آمده است حرمت غش منوط به شرط فوق نیست زیرا در روایات به گونه  : ظاهر روایات این است که5

 152«اذا رؤیا جمیعا فالباس ما لم یغط الجید الردئ»

بیع مغشوش به بایع است اعم از این که اختالط کاال توسط بایع  ؛: راه حصول غش3

 باشد یا از هر راه دیگری 

 : اقسام غش را بیان کنید؟ 4

 اعلی نظیر مخلوط نمودن گندم بد با خوب: ادخال ادنی در 1

 : ادخال غیر مراد در مراد نظیر ادخال آب در شیر5 

 : اظهار صفت خوبی که کاال از آن برخوردار نمی باشد نظیر توصیف اسب کند رو به تند کند رو3
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 .: اظهار شیئ بر خالف جنس آن نظیر بیع آهن آب طال دیده به عنوان طال4

 : حکم معامله مغشوشه را بیان کنید؟ 5

 در مورد معامله مغشوشه از دو جهت باید بحث نمود

 إ: از حیث حکم تکلیفی؛ معامله فوق حرام است به دلیل 

 که غش عامل خروج از اسالم دانسته شده لذا حرام است. 127«لیس من المسلمین من غشهم»: روایاتی نظیر 1

 عدم الخالف: 5

 وضعیب: از حیث حکم 

 

 

 : در مورد حکم معامله مغشوشه دو وجه است1 

 : صحت؛ زیرا نهی به غش تعلق گرفته نه به معامله تا اقتضاء بطالن آن 1 

 : نظریه محقق کرکی )ره(    داشته باشد، کاالی مورد معامله نیز واجد مالیت بوده و معامله آن جایز است.1

 لم یقصد ما به دنبال خرید شیربودیم: بطالن؛ زیراما قصد لم یقع و ما وقع 5 

 ولی بایع به ما شیر مخلوط با آب فروخت. 

      مساله غش از باب تعارض اشاره و کرکی)ره( در توضیح کالم خود گفته اند : 5 

  گندم خارجی که در حقیقت معیوب عنوان است مثال در موردی که بایع اشاره به  

 بنابراین  فروشمه تو می است نمود و گفت این گندم سالم را ب 

 : اگراشاره مقدم باشدچون مشارالیه به دست مشتری رسیده است بیع صحیح است1 
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 : اگر عنوان مقدم باشد چون گندم متصف به صفت خوب بودن شده و موجود5 

 موجود خارجی فاقد آن است بیع باطل می باشد. 

 نماید کهانصاری )ره( به محقق کرکی )ره( اشکال می  شیخ: جواب

: بحث معامله مغشوشه با تعارض اشاره و عنوان فرق دارد زیرا یقینا تعارض اشاره و عنوان در موردی است که عنوان مقوم مبیع 1

که در این « بعتک هذا الحمار»باشد و با عوض شدن آن، حقیقت مبیع تغییر کند مانند موردی که بایع به فرس اشاره نموده و می گوید 

 حمار دو حقیقت مختلف اند به خالف بحث معامله مغشوشه، که سالمت و عدم عیب تنها شرط مبیع است. صورت فرس و

: بر فرض که بپذیریم معامله مغشوشه همان تعارض اشاره و عنوان است نیز باید عنوان را مقدم نموده و قائل به بطالن معامله 2

 شد زیرا ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع.

مساله تعارض اشاره و عنوان از جهت مقصود بالذات در داللت لفظیه است که آیا متعلق قصد اوال و بالذات عین حاضره  : تردد در3

ل بوده یا عنوان؟ ولی در معامله مغشوشه یقین داریم که مقصود بالذات مبیع سالم بوده که با موجود خارجی فرق دارد لذا یقینا معامله باط

 است.

محقق اردبیلی )ره( معامله مغشوشه را باطل می داند به این دلیل که نهی از  اردبیلی )ره(:نظریه محقق : 5

 ُموَسى ْبِن بَْكٍر قَاَل:»معامله فوق شده و نفس معامله غش است لذا باطل است عالوه بر این که در خبر دینار 
أَلْقِهِ يَدَيْهِ فَنَظَرَ إِلَى دِينَارٍ فَأَخَذَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ قَطَعَهُ بِنِصْفَيْنِ ثُمَّ قَالَ لِي  كُنَّا عِنْدَ أَبِي الْحَسَنِ ع فَإِذَا دَنَانِيرُ مَصْبُوبَةٌ بَيْنَ

 تصريح به بطالن آن شده است.128«ءٌ فِيهِ غِشٌّ حَتَّى لَا يُبَاعَ شَيْ فِي الْبَالُوعَةِ

  استدالل محقق اردبیلی )ره( اشکال دارد زیرا: جواب

 : نهی اوال و بالذات به خود معامله تعلق گیرد؛ یقینا به معنی بطالن آن است1  : تعلق نهی به معامله 1

 : نهی ثانیا و بالعرض به معامله تعلق گیرد؛ اقتضاء بطالن ندارد نظیر نهی از معامله 5دارای دو فرض است  

 هی به معامله مغشوشه که اوال و بالذات متعلق نهی؛ غش بوده و به واسطه آن ن 

 تعلق می گیرد. 
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: اگر برای تعلق نهی به معامله به خبر دینار استدالل شود مساله از بحث غش خارج گشته و داخل در ما 5

یقصد منه الحرام می گردد زیرا ظاهرا دینار فوق از غیر سکه رایج بوده که به خاطر تدلیس مردم ضرب شده 

 است.

 معامله مغشوشه دارای چند صورت است:  : نظریه شیخ انصاری )ره(:3

 

 

 

 

 

 

: در فرض اظهار شیئ بر خالف جنس؛ بیع باطل است زیرا ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع )مثال ما به 1

 دنبال بیع طال بودیم ولی بایع آهن آب طال دیده به ما فروخت(.

ن که در اسب وجود ندارد(؛ : در فرض اظهار صفت خوبی که مبیع فاقد آن است )وصف تند رو بود5

 معامله صحیح بوده و خیار تدلیس ثابت است.

: در فرض ادخال غیر مراد در مراد )ادخال آب در شیر(؛ معامله صحیح بوده و خیار عیب ثابت است زیرا 3

 در چنین فرضی شیر معیوب است.

 بیع صحیح است. : در فرض ادخال ردی در جید؛ بیع در مقابل ردی باطل است و در مقابل جید،4

: در فرض ادخال شیئ غیر متمول در متمول )گل در سبزی(؛ خیار تبعض صفقه الزم آمده و بیع در مقابل 2

 زی صحیح است و به مقدار وزن گل از ثمن کسر می گردد و به مشتری برگردانده می شود.بس
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 ه سیزدهم: غنا مسال                                    
 غنا هب معنی صوت است: مصباح المنیر: 1    غناء چیست؟: تعریف 1

 کشش صدا : 2 در لغت  : معنی غنا1

 زیبا و انزک کردن صدا : نهایه ابن اثیر: 3 

  غنا هب معنی سماع است.: صحاح اللغه: 4 

 

 برای غنا در اصطالح فقه معانی مختلفی بیان شده است نظیر : معنی اصطالحی غنا؛ 2

 

 

از که عبارتند   باشدبنابراین در صدق غنا سه شرط الزم استدر گلو و مطربیت  کشش صدایی که همراه با گردش آن مشهور: :1
 مطرب بودن کشش صدا، گردش صدا در گلو و 

  )ره(: کشش صدای همراه با ترجیع و گردش آن در گلو.حلینظریه عالمه : 2

 مطرب یا آنچه عرفا غنا نامیده می شود.: نظریه شهید ثانی )ره( : کشش صدای همراه با ترجیع 3

 

 :مراد از مطربیت غناء چیست؟ 2

 در مورد قید اطراب در تعریف غناء چند احتمال است:

   فعلی؛اطراب  : 1
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الزمه اش این است که اکثر غناهای موجود از تعریف غنا خارج گردند  چنین معنای برای قید مطربیت غنا صحیح نیست زیرا: جواب

 .زیرا بالفعل مطرب نیستند 

      چند احتمال دارد؛ : مطربیت فی الجمله2

 : نسبت به مغین    1

 ش نونده: نسبت به 2 

طبیعی داش ته ابشد هرچند : اطراب شاین: به این معین که کیفیت صویت که خوانده می شود اقتضاء خروج انسان از حالت 3

 ابلفعل اموری مانع آ ن گردد.

                                                                                                                                                           

 : اطراب به چه معنی است؟ 3

 خفتی و سبکسری که از راه شدت خوشحالی و یا ناراحتی به انسان دست می دهد. : صحاح اللغه: 1

 هرچند طرب به معنی سبکسری حاصل از خوشحالی و ناراحتی است ولی معنی اطراب با آن فرق دارد : سید جواد عاملی)ره(: 2

که غنا به معنی کشش، تحسین و ترجیع صوت زیرا بسیاری از لغویین اطراب را به معنی مد و تحسین صوت گرفته اند عالوه بر آن 

 است و ترجیع نیز به تقارب  ضروب حرکات صوت و نفس گفته شده که الزمه اطراب است.

 شیخ انصاری )ره( به کالم سید جواد عاملی )ره( اشکاالتی نموده اند نظیر : جواب

باشد و چون طرب به معنی خفت  : طرب و اطراب از ریشه واحدی است بنابراین باید معنی آن دو نیز واحد1

 حاصله از غم یا خوشحالی است، اطراب به ایجاد چنین حالتی گفته می شود.

 تحسین و ترجیع نیست زیرا : یقینا اطراب و تطریب به معنی2

ترجیع بنابراین حتسنی و ات اطراب که مشتنق از آ ن است به معین حتسنی و ترجیع ابشد : طرب به معین حسن و رجوع نیامده 1

 تنها سبب  اطراب اند نه خود آ ن .

تعریف منوده اند در حایل که اگر اطراب به هامن معین ترجیع ابشد، « مد الصوت املش متل عیل الرتجیع املطرب»: مشهور غنا را به 2

 لغو خواهد بود.«املطرب »ترجیع در چننی تعریفی، ذکر  پس از ذکر واژه
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در حالی که غنا حرام است لذا در غنا باید قیدی غیر از یست حرام ن: یقینا صرف تحسین و ترجیع صوت 3

 ترجیع و تحسین باشد تا عامل حرمت آن گردد که همان مطربیت ـ ایجاد خفت ـ است.

: بین معنی تطریب و اطراب فرق است زیرا تطریب به معنی کشیدن و نیکو گردانیدن صداست و فعل قائم بذی 4

 به معنی ایجاد خفت است که از راه صدا حاصل شده و قائم به صوت است.در حالی که اطراب  ،الصوت

 

زیرا : غنا همان صوت لهوی است که تشخیص لهو بودن به عهده عرف است و وجدان 4

 در بسیاری از موارد وجدان آدمی صوت را لهوی و مناسب با مجالس لهو و لهب می بیند. 

 

 : ادله حرمت غنا را بیان فرمایید؟ 5

 عدم خالف؛ زیرا احدی از فقهاء با قول به حرمت غناء مخالفت نکرده است.: 1

 : روایاتی نظیر 2

 

 
به معین وجوب اجتناب بوده ذلا خود غنا خواندن که بر « اجتنب»فعل امر به غنا؛ « واجتنبوا قول الزور»إ: روایات تفسیر 

 خالف چننی لزوم اجتنایب است حرام خواهد بود.

آمده و به معنی سخن باطل است لذا آیه فوق می گوید غنا « قول الزور»که در آیه  از آنجایی: جواب

 ذاتا حرام تبوده و تنها در صرتی که مشتمل بر کالم باطل باشد حرام خواهد بود.

بنابراین غنا هامن حدیث و خسن به غنا؛ « و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل اهلل»ب: روایات تفسیر 

 است و ذاات حرام می ابشد زیرا آ یه فوق لهو را مطلقا حرام می داند چه مش متل بر الکم ابطل ابشد ای نه. لهو

 به غنا« الذین ال یشهدون الزور»ج: روایات تفسیر 
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، آیه مشاهد زور نیز مراد غناهای مشتمل بر کالم باطل «اجتنبوا قول الزور»با توجه به آیه : جواب

 تا حرام نمی داند.بوده و لذا غنا را ذا

از آنجایی که کالم فوق ذاتا باطل نیست ؛ «جئناکم جئناکم حیونا حیونا»د: روایت رد اجازه پیامبر )ص( به گفتن 

 لذا سخن امام صادق )ع( به این معنی است که غنا ذاتا حرام است چه مشتمل بر کالم باطل باشد یا نه.

رأی، و هو فی حیّز  ألهل الحجاز فیه»الساّلم عن السماع، فقال:  سألت الرضا علیههـ: روایت محمد بن ابی عباد 

از آنجایی که امام رضا )ع( غنا را به ؛ 129«اماًٰ  ا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرٰ  وَ إِذ الباطل و اللهو، أما سمعت اللّه یقول:

حرمت ذاتی غنا از روایت فوق  گونه مطلق باطل دانسته و بین اشتمال بر کالم باطل و عدم آن فرقی نگذاشته اند

 استنباط می گردد

 : آیا حرمت غنا ذاتی است ؟6

 

 

 

 

از روایات به دست می آید که غنا ذاتا حرام نبوده و تنها اشتمال بر محرمات  إ: نظریه فیض کاشانی )ره(:

 خارجیه موجب حرمت آن می گردد زیرا

 )ع( بوده که همان مقترن با محرمات خارجیه است.: مراد از غناء حرام؛ فرد متعارف در زمان معصومان 1

أَجْرُ الْمُغَنِّیَةِ  عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع»ر: در برخی روایات آمده اگر غنا همراه با محرمات خارجی نباشد حرام نیست نظی2

 130«.یَدْخُلُ عَلَیْهَا الرِّجَالُ تِیلَیْسَتْ بِالَّالَّتِی تَزُفُّ الْعَرَائِسَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ 

     ایشان دو نظریه ارائه داده اند: ب: نظریه محقق سبزواری)ره(:

 و روایات : لهوی؛ حرام است 1                                                                                   
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  مربوط به قرآن درحرمت غنا  : رد قرآن؛ رب دو قسم است   1                         
 این مورد است. : غنا بر دو قسم است1

 : غیر لهوی؛ جایز است5 

همان نظریه  فیض کاشانی  :5لفه   : رد غیر قرآن؛ مطلقا حرام است هب دلیل روایات مخت 2 

 )ره( را بیان نموده و آنگاه ادامه داد که 
 لَیْسَتْ بِالَّتِیأَجْرُ الْمُغَنِّیَةِ الَّتِی تَزُفُّ الْعَرَائِسَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ  أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ»: از روایت 1

 به دست می آید که حرمت غنا عرضی است. 131«یَدْخُلُ عَلَیْهَا الرِّجَالُ

 : روایاتی بر حرمت غنا و روایاتی دیگر بر فضل قرائت قرآن با صوت حسن داللت دارد که 2

زیرا در مورد غنا در قرائت قرآن با یکدیگر اجتماع نموده و دو  سبتشان عموم و خصوص من وجه است  اوال ن
 دارند. (وجه افتراق )غنا در غیر قرآن و قرائت غیر غنائی

 روایات داللتشان از راه عموم است و داللت هیچ یک بر دیگری ترجیح ندارد.ثانیا هر دو دسته از  

 ثالثا هر دو دسته روایات کثیرند و از این جهت نیز وجه ترجیحی ندارند

 رابعا روایات فضل قرائت، مطابق با اصالة الجواز است.

بداند در دست نداریم به  حتی در قرآن ( حرام  ض ، چون دلیلی که غنا را مطلق ا)بنابراین در مورد تعار 
 روایات فضل قرآن عمل می کنیم و غنا در قرآن را جایز می دانیم.

 سبزواری)ره(: محقق : اشکال شیخ انصاری)ره( به جواب

: از آنجایی که غنا ذاتا لهو است برای حرمت آن نیازی به اقتران به محرمات خارجی وجود ندارد لذا غنا چه 1

 غیر قرآن، اطالقات ادله حرمت غنا و لهو دلیل بر حرمت آن خواهد بود.در قرآن باشد و چه در 
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: بین روایات حرمت غنا و روایات فضل قرائت قرآن تعارضی نیست زیرا روایات حرمت بیانگر حکم الزامی و 2

 روایات فضل بیانگر حکم غیر الزامی ـاستحباب ـ بوده و بین حکم الزامی و غیر الزامی تعارض نبوده بلکه

 حکم الزامی دائما مقدم است بنابراین روایات حرمت غنا بر فضل قرائت قرآن تقدم دارد.

 : روایات داله بر جواز غنا را بررسی فرمائید؟ 7

 ظاهر برخی روایات بر جواز غنا داللت دارد نظیر 

 لَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ یُعْصَقَالَ  -هَلْ یَصْلُحُ فِی الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى وَ الْفَرَحِ -سَأَلْتُهُ عَنِ الْغِنَاءِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: إ: علی

 از آ جنایی که در روایت فوق آ مده مادامی که غنا به معصیت کش یده نشود حرام نیست می رساند که غنا ذاات حرام منی ابشد.؛ 132بِهِ

مرجع ضمیر خود غناست لذا روایت فوق غنا را به دو قسم لهوی و حرام و غیر « یعص بهما لم »در: جواب

 لهوی و جایز تقسیم می کند نه این که دال بر عدم حرمت ذاتیه غنا باشد.

ال بأس به ما »علی بن جعفر عن أخیه علیه السالم قال: سألته عن الغناء هل یصلح فی الفطر و األضحى و الفرح، قال: ب:

این است که مادامی که در کنار غنا، اب مزمار ابزی نشده و ای غنا در آ الت غنا نباشد ذلا می رساند که « ما مل یزمر به»مراد از ؛ 133«به یُزمرلم 

 غنا ذاات حرام نیست.

: از آنجایی که مراد از روایت فوق این است که با غنا ترجیع مزمار نشود، قصد مزمار نشود و یا این که جواب

 به معنی لهو است لذا می رساند که غنا ذاتا حرام است. « زمر»

حَرَامٌ وَ الَّتِی تُدْعَى إِلَى الْأَعْرَاسِ لَیْسَ  یَدْخُلُ عَلَیْهَا الرِّجَالُسَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ کَسْبِ الْمُغَنِّیَاتِ فَقَالَ الَّتِی  عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ:ج: 

از آ جنایی که در روایت فوق ؛ 134هِٰ  اسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللّٰ  وَ مِنَ النّ -بِهِ بَأْسٌ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ

 دخول مردان در جملس زانن حرام و بدون آ ن جایز دانس ته شده بیانگر این است که غنا ذاات جایز است. غناء مهراه اب

 : جواب

 : سند روایت فوق ضعیف است زیرا یکی از راویان آن علی بن ابی حمزه بطائنی است.1
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و بدون آن تقسیم  : روایت فوق غنا را به حسب متعارف در زمان ائمه)ع( به دو قسم همراه با دخول مردان2

نموده نه این که غنا را ذاتا جایز بداند ولی در عین حال ظهور روایت در جواز ذاتی غناست ولی چون روایات 

 مطلقه کثیره بر حرمت غنا داریم از روایت فوق صرف نظر می شود.

 : آیا غنا موضوعا در مورد قرائت قرآن و مرثیه صدق دارد؟ 5

نا در مورد قرآن و مرثیه صدق ندارد ولی باید گفت مبنای چنین سخنی ممکن است گفته شود موضوع غ

 چیست؟

: مواد الفاظ در صدق غنا دخیل است به این بیان که اگر کالم باطل باشد غنا صدق کرده ولی در کالم حق    ـ 1

مد صوت و یا یقینا کالم فوق باطل است زیرا  در لغت غنا به معنی مطلق قرآن و مرثیه ـ غنا صادق نیست؛ 

سماع آمده و نوع کالم در آن دخیل نیست،  در عرف نیز شخص به محض شنیدن صوت لهوی حکم به غنا 

 بودن می کند و منتظر شنیدن کالم نمی ماند.

چنین سخنی تکذیب حس است : کیفیتی که مرثیه با آن خوانده می شود با غنا فرق داشته و مطرب نیست؛ 2

 در مرثیه وجود دارد در ترانه یافت نمی شود.زیرا چه بسا مطربیتی که 

 : آیا حکم حرمت غنا مطلق است و شامل قرائت قرآن و مرثیه می گردد؟ 6

 محقق اردبیلی)ره( غنا در قرآن و مرثیه را حرام ندانسته و دلیل آورده اند که 

 

 

 و شامل مرثیه منی گردد.  : اجامع در مورد حرمت غنا تنها در غری قرآ ن و مرثیه وجود دارد1

 : رواییت که غنا را مطلقا )حیت در قرآ ن و مرثیه( حرام بداند ندارمی.2

 : غنای در مرثیه از زمان مشاخی )لکیین، مفید، صدوق و طویس )ره(مرسوم بوده و از آ ن ردع نشده است.3

 ابب مقدمه مس تحب ابید مس تحب ابشد نه حرام.: باکء بر امئه )ع( مس تحب بوده و غنا نزی معنی بر باکء است بنابراین از 4
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: روااییت بر جواز نیاحه و اخذ اجرت بر آ ن داللت داش ته و از آ جنایی که بدون غنا منی توان نیاحه منود می توان از رواایت فوق 0

 جواز غنا در مرثیه را اس تنباط منود.

              : علت حرمت غنا مطربیت آ ن بوده که در مرثیه وجود ندارد.      6

                                  منایف اب باکء: خوحشایل و رسور به دنبال دارد؛ 1                                                            :           جواب 

 است نه معنی بر آ ن.       : صوت لهوی یا ترجیع مطرب؛1                       

                   مش تهیات نفسانیه حزن آ ور است؛ به خاطر فقد: 2  معین بر بکاء نیست زیرا چنین مطربی      
 است.                                                       : مراد از غنا چیست؟1

 ما محقق اردبیلی )ره( در موضوع غنا با: غیر صوت لهوی یا ترجیع مطرب؛5 

 دارد و موضوع غنا را چیز دیگری می داند.اختالف  .

 : معین بودن غنا برای مرثیه دلیل بر جواز آن نیست زیرا غنا ذاتا حرام می باشد چه معین بر مرثیه باشد یا نه.2

: این که اردبیلی )ره( گفته در مرثیه اطراب ایجاد نمی شود صحیح نبوده و چه بسا اطرابی که در غناء در مرثیه 3

 دارد در ترانه موجود نیست.وجود 

 بیان چند نکته:

را در قرآن و مرثیه « مد الصوت المشتمل علی الترجیع المطرب»:ظاهرا اردبیلی )ره( و دیگران غنا به معنی 1

 نیز حرام دانسته و تنها در موضوع غنا با ما اختالف دارند.   

بر غنا و عقاب دیگری بر مسخره نمودن :غنا در قرآن، مرثیه و دعا موجب تعدد عقاب است زیرا عقابی 5

 قرآن و ... مترتب می گردد.

 : حکم حداء را بیان فرمائید؟ 7

حداء به صوتی گفته می شود که برای به حرکت درآوردن شتران خوانده می شود که مشهور عدم حرمت آن 

 است و روایت عبداهلل بن رواحه نیز بر جواز آن داللت دارد.
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گوید اگر حداء مشتمل بر صوت لهوی باشد باید گفت روایات حرمت مطلق غنا شامل آن شیخ انصاری )ره( می 

  شده و حرام خواهد بود.

 : حکم غناء مغنیه در عروسی را بیان فرمائید؟ 8

 مشهور جواز آن می باشد به دلیل روایاتی نظیر 

 : َّتِّ ا  َِّجالُ  َآْجُر الُْمَغن َِّیةِّ ال َّتِّ یَْدُخُل عَلَْیهَا الر  ل تَُزفُّ الَْعَرائَِّس لَیَْس بِّهِّ بَأٌْس لَیَْسْت ابِّ
135

 

رٍی قَاَل: ب: َِّجاُل َحَراٌم َو  َعْن َآِبِّ بَصِّ َّتِّ یَْدُخُل عَلَْیهَا الر  یَل َسأَلُْت َآاَب َجْعَفٍر ع َعْن َكْسبِّ الُْمَغن َِّیاتِّ فََقاَل ال
ِ
َّتِّ تُْدَعى ا لَیَْس بِّهِّ بَأٌْس َو ُهَو قَْوُل  اْْلَْعَراسِّ ال

ِّ َعزَّ َو َجلَّ  ِّ  -اَّللَّ لَّ َعْن َسبِّیلِّ اَّلل ّٰ یثِّ لُِّیضِّ اسِّ َمْن یَْشرَتِّي لَهَْو الَْحدِّ َن الن ّٰ َو مِّ
136

. 

جواز : در روایات فوق اجرت در مقلبل آماده سازی عروس برای زفاف است نه در مقابل غنا خواندن تا دلیل بر اشکال
 غنا باشد.

در روایت به این معنی است که « المغنیه»چنین سخنی بر خالف ظاهر روایت است زیرا وجود قید : جواب

 آن است. حکم دائر مدار 
 

 

 

 

 

 

 تغیبه چهاردهم: مسال                           
 : تعریف لغوی و اصطالحی غیبت را بیان فرمائید؟ 1

 ز آ ن کراهت دارد که در مورد کراهت ا: مصباح املنری فیومی؛ ذکر خشص به عیویب که در وی وجود دارد و  خشص 1 
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زیرا  د نه کراهت نسبت به اصل وجود عیبدو احامتل است که خشص ای از ظهور عیب و ای از ذکر آ ن کراهت دار                      

 چننی معنایی اب مبحث غیبت ارتباطی ندارد.                     

 : قاموس احملیط؛ عیب ترایش و ذکر کردن خشص به بدی های موجود در او .2         إ: تعریف لغوی غیبت

 مطلب بودن : عیب1                : هنایه ابن اثری؛ پشت رس انسان بدی های موجود در او بیان گردد.3 

 : وجود کراهت 2              :دارد وجود شرط سه غیبت درصدق آیدکه می دست به فوق ازتعاریف: نکته
 : قصدانتقاص3 

 : ذکر انسان به عیبی که از بیان آن کراهت دارد. 1 

 شت سر انسان عیبی که در عرف نقص است پ: شهید ثانی)ره(: 2 

 .گرددو وی نیز از بیان آن کراهت دارد به قصد انتقاص ذکر ب: تعریف اصطالحی غیبت 

 : شیخ انصاری)ره(: ذکر انسان به کالمی که موجب ناراحتی وی3 

 .گرددمی  

 

 

 

 نکته: سخنی که به انسان نسبت داده می شود دارای صور مختلفی است: 

از شخصی که حقیقتا مجتهد : حقیقتا نقص نیست هرچند مقول فیه آن را نقص بداند نظیر نفی اجتهاد 1

 : غیبت نیست هر چند ممکن است از جهات دیگری نظیر اهانت حرام باشد.نیست

 : بر دو قسم استعیب خفی است؛ : 2

 یقینا غیبت است. : قائل قصد انتقاص دارد؛ 1
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 دو بحث مطرح می شود:؛ : قصد انتقاص وجود ندارد2

 : حکام حرام است زیرا کشف عورت است.1

ویل اگر غیبت را به معین دارد ابشدغیبت صدق« ذکرک اخاک مبا یکره»غیبت به معین اگر  مورد موضوع آ ن اختالف است به این معین که: در 2

 غیبت نیست. بدانمی« عرف بقصد الانتقاصذکر الانسان یف حال غیبته مبا یکره نسبته الیه مما یعد مقصا یف ال»

 :کالم  نه از اوصاف مشعر به ذم است و نه قصد انتقاص وجود دارد؛ غیبت نیست زیرا کراهتی وجود ندارد. 1 

 ؛ دو بحث دارد::کالم از اوصاف مشعر به ذم بوده و یا قصد انتقاص وجود دارد  2است: عیب جلی 3

 در و عدم صدق آ ن  «ذکرک اخاک مبا یکره»غیبت به  : غیبت نیست به دلیل تعریف1  : حرام است زیرا اهانت و اذیت مومن است1

 فیه ماحنن         : در مورد غیبت بودن دو وجه است2

 : غیبت است به دلیل وجود قصد انتقاص.2                                                              

 : ادله حرمت غیبت را بیان فرمائید؟ 2

 : اجماع بین فقها1

 زیرا غیبت نوعی ظلم است : عقل2

ظهور « الیغتب»، به این بیان که نهی در آیه 137«ال یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا»: قرآن 3
 در حرمت دارد.

 138«.حرام علی کل مسلم الغیبةان »: روایاتی نظیر 4

 بله به دو دلیل: آیا غیبت گناه کبیره است؟ 3

«الغیبة اشد من الزان»نظری: ظاهر بریخ از رواایت 1
139

 زیرا زان گناه کبریه بوده و بر اساس روایت فوق غیبت بدتر از زانست. 

: غیبت نوعی خیانت است که گناه کبریه می ابشد.2
140
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به دلیل ظاهر روایات غیبت سنی حرام نیست زیرا روایات غیبت مومن را : آیا غیبت سنی حرام است؟ 4

 فقهی به شیعه اطالق می گردد. حرام دانسته و مومن در مباحث

کال ال یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم »قرآن غیبت سنی را حرام می داند زیرا خطاب قرآن در آیه : اش

 تمام مسلمانان اند بنابراین غیبت هر مسلمانی حرام است.   141«اخیه میتا

 : ضروری مذهب شیعه عدم احترام سنی است.1                                                           

 ایحب احدکم ان یاکل »: آیه برای حرمت غیبت به 2: دو اشکال به استدالل فوق مطرح است: جواب
 تناد کرده لذا تنها غیبت کسی که اس «لحم اخیه میتا 
 برادر انسان باشد را حرام می داند در حالی که سنی  
 برادر ما نیست. 
 : حکم غیبت صبی و مجنون را بیان فرمائید؟ 5

: صبی و مجنون ممیز؛ غیبتشان حرام است زیرا آنان نیز مومن اند و داخل در آیات و روایات دال بر حرمت 1

 غیبت.

 زیرا ناراحت نمی شوند.: صبی و مجنون غیر ممیز؛ غیبتشان جایز است 2
 : آیا در مورد صدق غیبت وجود مخاطب شرط است؟ 6

بدانیم حضور مخاطب شرط نیست ولی اگر معنی آن را بیان عیوب به « ذکرک اخاک بما یکره»اگر غیبت را به معنی 

 ندارد.جهت مذمت و انتقاص بدانیم حضور مخاطب شرط می باشد زیرا در غیر این صورت مذمت و انتقاصی وجود 

 : حکم غیبت شخص مجهول را بیان فرمائید؟ 7

 غیبت شخص مجهول بر دو قسم است:

           در غیبت است  بدانیم مانحن فیه داخل « ان یذکر االنسان بکالم یسوؤه»: اگر غیبت را به معنی 1 
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 12. حجرات، 
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 .از تعریف غیبت استخارج « ذکرک اخاک بما یکره »اساس تعریف غیبت به هر چند بر  : شبهه غیر محصوره؛ إ

 : اگر گوینده قصد مذمت و تعییر داشته باشد حکما حرام خواهد بود.2 

                                                                                                                                                

رند؛  : چیه یک از آن افراد کراهت1   غیبت نیست.  ندا

 سه احتمال وجود دارد ؛ : همه کراهت دارند2        ب: شبهه محصوره

 .کراهت وجود دارد عیب است و هم: غیبت همه است زیرا هم بیان 1
 ستر مستور نیستهتک : غیبت هیچ یک نیست زیرا 2
 معیوب واقعی است نه دیگران: غیبت معیوب واقعی و سوء ادب نسبت به دیگران است زیرا اظهارعیب 3

قال فی جامع المقاصد و یوجد فی کالم بعض الفضالء ان من »: کالم زیر را توضیح داده و نقد فرمائید 8
عن اهل بلدة غیر محصورة ما لو قاله عن شخص شرط الغیبة ان یکون متعلقها محصورا و اال فال تعد غیبة فلو قال 

 «.واحد کان غیبة لم یحتسب غیبة

کرکی )ره( گفته اند برخی نظرشان این است که از شرایط تحقق موضوع غیبت محصوره بودن اطراف آن  محقق

 است بنابراین اگر انسان مطلبی را به شهر و یا روستای غیر محصوره ای نسبت دهد غیبت نخواهد بود.

 استدر مورد مراد از مطلب فوق دو احتمال 

 غیبت نیست؛ سخن فوق صحیح بوده و نظر ما نیز همین است.: ذم شخص مردد بین اطراف غیر محصوره  1

 : ذم جمعیت غیر محصور )اگر انسان از همه اهل شهر یا روستا سخن گوید( غیبت نیست؛ سخن باطلی است  2

 زیرا هم ذکر عیب است و هم همه ناراحت می شوند.

 داردغیبت کند چند احامتل ر خایص اهل شهاگر کیس از : حکم ذم طائفه، اهل شهر  و ... را بیان فرمایید؟ 9
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عض آ ن باز آ جنایی که : قرینه داریم که همه آن جمعیت مراد نیست و مثال بعضی از عرب ها را غیبت کرده است؛1

  مشخص نبوده و کراهیت وجود ندارد غیبت نیست.

 دو وجه است: اغلب افراد آن جمعیت را اراده کرده است، 2

 ناراحت می شوند: غیبت همه است زیرا همه 1

 عیب اوست.: تنها غیبت معیوب واقعی است زیرا اظهار 2

 

  در غیبت دو حق جمع شده است: کفاره غیبت چیست؟ 11

 : حق هللا؛ زیرا غیبت گناه و شکسنت حرمی الهیی است بنابراین  کفاره آ ن توبه است.1

«حق املومن عیل املومن ان ال یغتابه»: حق الناس زیرا ظمل بر غیبت شونده است عالوه بر آ ن که روااییت نظری2 
142

بر این امر  

«الغیبة ال تغفر حیت یغفر صاحبها ان»داللت دارد ذلا کفاره آ ن ابراء ذی احلق است به دلیل روااییت نظری 
143

 

کال استغفار برای ذی الحق دانسته شده نه استحالل و ابراء ذی الحق نظیر در برخی از روایات کفاره غیبت : اش
بنابراین بین روایات فوق با روایات دیگری که کفاره غیبت  144«کفارة االغتیاب ان تستغفر لمن اغتبته کلما ذکرته»

   را اسغفار می داند تعارض است.

                    : روایت فوق چنداحتمال داردجواب

  .غیبت دو نوع کفاره دارد که یکی از آ ن اس تحالل و دیگری اس تغفار است: 1

 : وجود اس تغفار در روایت فوق برای کفاره حق هللا است نه حق الناس.2

 .اگرغیبت به گوش مغتاب رس یده ابشدکفاره آ ن اس تحالل بوده والا اس تغفار است:3

 .ت کند که اس تحالل کفاره غیبت است: رواایت س ندا و داللتا ضعیف بوده ذلا منی تواند اثبا4

                                                           
142
 .16از ابواب احکام العشرة، ح 115، باب25، ص3. مستدرک الوسائل، ج 
143
 .3از ابواب احکام العشرة، ح 152، باب538، ص8. وسائل الشیعه، ج 
144

 .1، ح615. همان، ص
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علت حرمت غیبت قصد انتقاص و اذیت شدن مومن بوده بنابراین : مستثنیات غیبت را بیان فرمایید؟ 11

در جایی که مصلحتی اقوی که به غیبت کننده یا غیبت شونده و یا فرد ثالت برگشت کند وجود داشته باشد 

 غیبت جایز است نظیر موارد

اذا جاهر »زیرا هیچ گونه ناراحتی نسبت به ا شکار شدن عیب خود ندارد و روایاتی نظیر ؛ به فسق إ: غیبت متجاهر
 بر جواز ا ن دلالت دارد. 145«الفاسق بفسقه فلا حرمة له و لا غیبة

 : غیبت متجاهر در چه گناهی جایز است؟ 1

 .ناه چشم چراین را به او نسبت دادا زان کرده می توان گ مثال اگر کیس آ شاکر  اه او جایز است نه در گناه بزرگرتدر گناهی مکرت از گن

 آیا مشروط به قصد نهی از منکر است؟ : جواز غیبت متجاهر 2

«شهید اثین)ره( چننی رشطی را معترب دانس ته ویل ظاهر روااییت نظری اذا جاهر الفاسق بفسقه فال حرمة هل و ال غیبة
146

 عدم اشرتاط است. 

: اگر شخصی در مکانی متجاهر به فسق بوده و در مکان دیگر چنین کاررا انجام نمی 3

تنها در ماکین که جتاهر به فسق می ورزد می توان غیبتش منود نه در بالد دیگر زیرا اصل در مومن، حفظ آ برو و احرتام بوده و غیبت دهد؛ 

 یقن ـ جواز غیبت در حمل جتاهر ـ اکتفا می شود.منودن بر خالف چننی اصیل است ذلا در خملفت اصل بر قدر مت 

 به دلیل ؛ ب: تظلم مظلوم

«ال حیب هللا اجلهر ابلسوء من القول الا من ظمل»: آ اییت نظری 1
147

. 

 : منع مظلوم از تظمل و تسفی خاطر خود نوعی حرج بوده که دلیل ال حرج رافع آ ن است.2

 ظمل وی و دارای مصلحت راحج بر غیبت.: جواز غیبت ظامل راهی است برای جلوگریی از 3

«من اضاف قوما فاساء ضیافتهم فهو ممن ظمل فال جناح علیهم فامی قالوا فیه»:  روااییت نظری 4
148

   . 

غیبت ظالم تنها در نزد کسی که قدرت بر : آیا مظلوم می تواند در هر مکانی از ظالم غیبت کند؟1

نیز مومن بوده و اصل حفظ احترام و آبروی اوست از این رو در مخالفت با چنین  ممانعت وی از ظلم دارد جایز است زیرا ظالم

 اصلی بر قدر متیقن آن ـ محل قابل ارتداع ـ اکتفا می شود.
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 2، ح612ص، 8. وسائل الشیعه، ج
146

 2، ح612، ص8. وسائل الشیعه، ج
147

 128. نساء، 
148

 . 236، ح283، ص1. تفسیر العیاشی، ج
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علاوه برا ن که نصیحت واجب است و خلاف گویی به دارد زیرا مصلحتی اهم از مفسده غیبت ؛ ج: نصح المستشیر
 محرمات گرددمستشیر چه بسا موجب وقوع در 

رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ »به دلیل وجود روایاتی نظیر د: در مقام استفتاء؛ 

قَالَ قَدْ فَعَلْتُ قَالَ فَامْنَعْ هَاقَالَ فَاحْبِسْ أُمِّی لَا تَدْفَعُ یَدَ لَامِسٍجَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ إِنَّ  اللَّهِ ع قَالَ

ءٍ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ تَمْنَعَهَا مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ عَزَّ وَ  مَنْ یَدْخُلُ عَلَیْهَا قَالَ قَدْ فَعَلْتُ قَالَ فَقَیِّدْهَا فَإِنَّکَ لَا تَبَرُّهَا بِشَیْ

  149«جَلَّ

ز مادرش غیبت نموده و پیامبر )ص( نیز سکوت اشخص چنین روایتی در نحوه استدالل به روایت فوق آن است که 
 کرده و وی را ردع نکرد لذا تقریر پیامبر )ص( به دست می آید که حجت است.

که در حقیقت نوعی احسان در حق اوست و ادله امر به معروف نیز شامل آن می گردد و دلیل بر  هـ: ردع مغتاب از منکر؛ 

 جواز آن است.

وَ الْبِدَعِ مِنْ  رَأَیْتُمْ أَهْلَ الرَّیْبِإِذَا »نظیر موردی که از انسان بدعتگذار غیبت می شود و روایت یشه کن کردن فساد؛  و: قصد ر

کَیْلَا یَطْمَعُوا فِی الْفَسَادِ فِی بَعْدِی فَأَظْهِرُوا الْبَرَاءَةَ مِنْهُمْ وَ أَکْثِرُوا مِنْ سَبِّهِمْ وَ الْقَوْلَ فِیهِمْ وَ الْوَقِیعَةَ وَ بَاهِتُوهُمْ 

یَکْتُبِ اللَّهُ لَکُمْ بِذَلِکَ الْحَسَنَاتِ وَ یَرْفَعْ لَکُمْ بِهِ الدَّرَجَاتِ  الْإِسْلَامِ وَ یَحْذَرَهُمُ النَّاسُ وَ لَا یَتَعَلَّمُوا مِنْ بِدَعِهِمْ

 بر جواز آ ن داللت دارد.120«فِی الْآخِرَةِ
جایز است به دلیل اجماع و مصلحت عدم حکم به سبب شهادت انسان ؛ در دادگستری ز: جرح شهود

 فاسق.

می شود  روایات جعلی شناخته شده و  جرح روات نیز ملحق به جرح شهود  است زیرا موجب

 احکام واقعی دین استنباط گردد.

 به دلیل روایات و وجود مصلحت.ک: دفع ضرر از غیبت شونده یا غیبت کننده و یا شخص ثالث؛ 

                                                           
 75، ص4 من ال یحضره الفقیه؛ ج. 149

 4، ح372، ص 5 ؛ جالکافی. 120
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به گونه ای که راه ش ناخت وی ذکر آ ن وصف است جایز ل: ذکر شخص با صفتی که از اوصاف ممیز او شده؛

کراهت و روااییت که در آ ن افراد اب اوصاف ممزیه بیان گش ته اند. می ابشد به عدم وجود
151

 

 .زیرا حفظ انساب دارای مصلحت فوق العاده ای استم: در مقام رد نسب غیر واقعی؛

 زیرا ممکن است جامعه ای را به گمراهی بکشاند. ن: قدح در گفتار و یا نوشتار باطل؛

بوده، آنگاه یکی از آنان گناه وی را نزد دیگری س: هنگامی که دو نفر شاهد بر گناه شخصی 

 که در این صورت اگر در مقام تعییر و مذمت نبوده و موجب هتک ستر نگردد غیبت و حرام نخواهد بود.  بیان کند؛

 حکم استماع غیبت را بیان کنید؟: 12

ان السامع »وایاتی نظیر در تمامی مواردی که غیبت نمودن حرام است استماع آن نیز حرام می باشد به دلیل ر

 125«احد المغتابین للغیبة

: اگر سامع نداند که غیبت شونده مستحق غیبت است یا نه؟آیا نهی غیبت کننده واجب 31

 است؟

 إ: شهید ثانی)ره( گفته اند دو وجه وجود دارد  

: ردع واجب نیست هب دلیل1  

: امکان این که غیبت شونده مستحق غیبت باشد وجود داشته لذا فعل غیبت کننده را حمل بر صحت می کنیم. 1  

: نهی غیبت کننده مستلزم هتک حرمت اوست که خود گناهی است2  

: ردع واجب است زریا 2  
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 6، ح213، ص12. وسائل الشیعه، ج
152

 62. کشف الریبه، ص
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امده لذا در هر دو صورت : ادله حرمت غیبت عام بوده و تفصیلی بین علم و جهل به مستحق بودن معتاب در آن نی1
 حرمت استماع غیبت را اثبات می کند.

اگر حمل فعل مسلم بر صحت جاری شود اختصاصی به موردی که علم به جواز غیبت معتاب نداریم نداشته بلکه : 2
در مواردی که احتمال اطالع غیبت کننده بر وجود مسوغ غیبت داده می شود نیز جاری است لذا قاعده وجوب نهی 

 غیبت موردی پیدا نمی کند.  از

 ب: شیخ انصاری)ره(

« السامع احد المغتابین»: می توان گفت استماع غیبت در فرض جواز آن برای غیبت کننده نیز حرام است زیرا در روایات آمده 1

ایز است، شنیدن آن نیز لذا هر کدام از غیبت کننده و شنونده آن تکلیفی جداگانه دارد و نمی توان گفت در جایی که غیبت نمودن ج

 جایز است بلکه برای کار شنونده باید محمل جداگانه پیدا نمود.

: از آنجایی که اصل حمل فعل مسلم بر صحت مقتضی جواز غیبت نمودن و شنیدن آن است و با جریان چنین اصلی کار غیبت 2

السامع احد »است، شنیدن آن نیز جایز است، روایت کننده را تصحیح نمودیم لذا باید گفت در هر موردی که غیبت کردن جایز 

نیز اوال ضعف سندی دارد ثانیا می رساند که سامع نظیر غیبت کننده است لذا هر جایی که غیبت کردن جایز است شنیدن « المغتابین

 یح است.آن را جایز می داند اما اگر سامع غیبت را همان متکلم آن بدانیم اثبات تکلیف مستقل برای شنونده صح

 -کَانَ حَقّاً عَلَى اللَّهِ أَنْ یُعْتِقَهُ مِنَ النَّارِ -یَا أَبَا ذَرٍّ مَنْ ذَبَّ عَنْ أَخِیهِ الْمُؤْمِنِ الْغِیبَةَ»: بر اساس روایاتی رد غیبت واجب است نظیر 3

وَ إِنْ خَذَلَهُ وَ هُوَ یَسْتَطِیعُ  -نَصَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ -رَهُ فَنَصَرَهُنَصْ وَ هُوَ یَسْتَطِیعُ -أَخُوهُ الْمُؤْمِنُیَا أَبَا ذَرٍّ مَنِ اغْتِیبَ عِنْدَهُ 

 153«خَذَلَهُ اللَّهُ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ -نَصْرَهُ

ارش را از حرام بودن خارج سازد.: رد غیبت با نهی از غیبت فرق داردو رد غیبت به معنی توجیه کار غیبت شونده است  تا ک4  

 مراد از ذو لسانین و کیفیت عقاب وی را بیان کنید؟: 34

به این بیان که اگر شخصی در نزد غیبت شونده از او مدح نموده و پشت عقاب غیبت کننده ذو لسانین متعدد و موکد است 

یُطْرِی أَخَاهُ شَاهِداً وَ یَأْکُلُهُ غَائِباً إِنْ  ذَا وَجْهَیْنِ وَ ذَا لِسَانَیْنِبِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ یَکُونُ »سر از او بدگویی کند دو عقاب دارد، روایاتی نظیر 

 بر حرمت اکید آن داللت داشته و بدترین توبیخ را از آن دارد. 154«أُعْطِیَ حَسَدَهُ وَ إِنِ ابْتُلِیَ خَذَلَهُ

                                                           
 593، ص: 15 وسائل الشیعة؛ ج . 123
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را به وی نسبت دهد که در او نیست هم غیبت نموده و هم تهمت : اگر شخصی پشت سر انسان عیوبی 12

زده است لذا تعدد عقاب دارد از این رو در روایاتی آمده چنین افرادی دائم در جهنم به سر می برند 

فَقَدِ  -اغْتَابَ مُؤْمِناً بِمَا لَیْسَ فِیهِوَ مَنِ  -لَمْ یَجْمَعِ اللَّهُ بَیْنَهُمَا فِی الْجَنَّةِ أَبَداً -اغْتَابَ مُؤْمِناً بِمَا فِیهِمَنِ »نظیر

 .155«وَ کَانَ الْمُغْتَابُ فِی النَّارِ خَالِداً فِیهَا وَ بِئْسَ الْمَصِیر -انْقَطَعَتِ الْعِصْمَةُ بَیْنَهُمَا

 

 مساله پانزدهم: قمار                         
 : قمار را تعریف نموده و حکم آن را بیان کنید؟ 1

 تعریف قمارإ: 

َا اْْلَْمُر َو اْلَمْیِسُر َو اْْلَْنصاُب َو اْْلَْزالُم رِْجٌس ِمْن َعَمِل 1»:آیه 1                          بر بازی با آالت معروفهرهن : 1  َّنم
 زیرا مراد از میسر، قمار است. 156« الشمْیطاِن فَاْجَتِنُبوهُ       : مطلق بازی با آالت معروفه حتی بدون وجود رهن2

 كّل »روایة أيب اجلارود عن أيب جعفر)ع( : روایاتی نظیر 2                                            : برد و باخت.3

ء من هذا حرام من الّله            هذا بیعه و شراؤه و االنتفاع بشي                   ب: قمار حرام است به دلیل 
157«هو رجس من عمل الشیطانو حمّرم،                                                       

 : اجماع.3                                                          

چننی ابزی حرام بوده و عویض که از راه آ ن : حکم بازی با آالت قمار با وجود رهن را بیان کنید؟ 2

 حتصیل می گردد نزی حرام است به دلیل 

 : اجامع1

 : رواایت متواتره 2

 

 : حکم بازی با آالت قمار بدون وجود رهن را بیان کنید؟ 3
 

 در مورد ابزی اب آ الت مقار دو حبث است
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ابزی بدون رهن اب آ الت مقار اشاکل است زیرا می توان گفت مراد ر آ ن صدق دارد؟ درابره صدق موضوع مقار بر آ ای موضوع مقا: 1

 است« ابزی اب آ الت خمصوصه مهراه اب وجود رهن»از مقار 

اشکال: لفظ قمار درباره بازی بدون رهن نیز استعمال شده بنابراین باید گفت موضوع قمار در ما نحن فیه  

 بازی بدون  »: استعمال اعم از حقیقت است بنابراین بیانگر این نیست که معنی حقیقی قمار  1صدق می کند 
 باشد.« رهن       جواب: 

  چون فرد غالب قمار، بازی با وجود رهن است لذا می توان گفت واژه قمار انصراف در آن  :2               
 د.داشته و شامل بازی بدون رهن نمی گرد                

 چیست؟  بدون وجود رهن: ادهل حرمت ابزی اب آ الت مقار 2 
عن هذه األشیاء الّتی  -علیه السّالم -سألت أبا جعفر حسنة الفضیل بن یسار، قال:: اطالق نهی از بازی با آالت قمار  نظیر 1

قلت: « إذا میّز اللّه بین الحقّ و الباطل مع أیّهما یکون؟»یلعب بها الناس: النرد و الشطرنج، حتّى انتهیت إلى السدر؟ فقال:

  .158«و الباطل  فما لک»مع الباطل. قال: 

 ود رهن بوده و در زمان اهل بیت )ع( ش یوع داشت انرصاف دارد.چننی روااییت به فرد غالب مقار که ابزی اب وججواب: 

« ال تقربوهما»، زیرا در روایت فوق جمله 159«عن الشطرنج و النرد؟ قال ال تقربوهما»: روایت ابی الربیع شامی 2
 اطالق داشته و مطلقا بازی با آالت قمار را حرام می داند چه این که رهن وجود داشته باشد یا نه.

ء من وجوه الصالح، فحرام  ما یكون منه و فیه الفساد حمضا و ال یكون فیه و ال منه شي»: روایت تحف العقول 3
؛ زیرا روایت فوق 160«تعلیمه و تعّلمه و العمل به و أخذ اْلجر علیه و مجیع التقّلب فیه من مجیع وجوه احلركات كّلها

 ار را حرام دانسته است.مطلق تصرف در چیزی که فساد حمض دارد نظری آالت قم

َا اْْلَْمُر َو اْلَمْیِسرُ   يف قول الّله -علیه الّسالم -روایة أيب اجلارود عن أيب جعفر: 4 و الشطرنج. و   فالنرد املیسر أّما» . و فیها:ِإَّنم
 161« ء من هذا حرام من الّله حمّرم كّل هذا بیعه و شراؤه و االنتفاع بشي»مّث عّد اْلنصاب و اْلزالم فقال: «. كّل قمار میسر

در روایت فوق مطلق بوده و متامی انتفاعات با رهن و بدون رهن از آالت قمار را حرام دانسته است و « االنتفاع»زیرا واژه 
و حرمت بیع با آالت قمار تناسب دارد به دست می آید  « ء من هذا حرام ّل هذا بیعه و شراؤه و االنتفاع بشيك  »چون مجله 

 که مورد روایت آالت است. 

أنّه سأل عن  -علیه السالم -موثقة زرارة عن أيب عبد الّله: روایاتی که قمار را جزو باطل و حرام می داند نظری 5
 أ رأیتك إذا مّیز الّله بني احلّق و »، و عن لعبة الثالث، فقال: اْلمری لعبةيت یقال هلا: الشطرنج، و عن لعبة شبیب ال
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 162«.فال خری فیه»قال: مع الباطل، قال: « الباطل مع أیّهما تكون؟

 : حکم مراهنه بر بازی با غیر آالت قمار را بیان کنید؟4

آالت قمار شرط بندی کند نظیر شرط بندی در اگر انسان در مورد بازی با غیر  إ: نظریه شیخ انصاری)ره(:

 ، ملحق به قمار بوده و تکلیفا حرام است و وضعا نیز فاسد است به دلیلمسابقه وزنه برداری

 : عدم خمالف1

ن  املالئكة حترض الرهان يف »: روااییت نظری 2 «، و ما سوى ذكل فهو مقار حرام الریش و احلافر و  اخلف  ا 
163

 

 بازی فوق تکیلفا حرام نیست و وضعا نیز در مورد تملک رهن دو فرض است جواهر)ره(:ب: نظریه صاحب 

چون چیزی در مقابل آن قرار نگرفته اکل مال به باطل است : رهن به عنوان جایزه برای برنده بازی اخذ گردد؛ 1

 از این رو تملک فوق باطل می باشد.

  جایز است: به عنوان وقاء به عهد اخذ گردد؛ 2

 : الکم صاحب جواهر)ره( دو اشاکل داردجواب 

 اطالق شده و موجب لعن و نفرت مالئکه دانس ته شده است.« مقار»: در رواایت فراواین بر مراهنه اب غری آ الت مقار نزی 1

 : مراد از این که اخذ رهن به عنوان وفاء به عهد جایز ابشد چیست؟ 2

معنی که پس از غلبه در بازی از راه سبب شرعی  : مراد صورت وف اء به عقد است؛ به این  1
سخن فوق صحیح است ولی اختصاصی به مراهنه با غیر آالت قمار  جدیدی، برنده مالک رهن گردد:

 نداشته و در آالت قمار نیز جاری می گردد زیرا از راه سبب شرعی صحیح تملیک رهن اشکالی ندارد.

: مراد این است که بدون ایجاد سبب تملیک، برنده مالک رهن گردد از باب وف اء به  2
سخن فوق صحیح نیست زیرا عهد در ضمن عقد فاسد : که طرفین بازی با هم بسته بودندعهد و پیمانی  

 واجب الوفا نیست.

ک بر وی رد آن به مال: اگر انسان از طریق مراهنه با غیر آالت قمار برنده ماالیی گردد 5

بله، زیرا وی مالک آن نمی گردد و مراهنه باطل است بنابراین در صورت بقاء عین، رد عین و واجب است؟ 
 در صورت تلف آن، رد بدل الزم است.

 

 : حکم بازی بدون رهن با غیر موارد جواز مسابقه ـ سبق و رمایه ـ را بیان کنید؟6
 دو نظریه است
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 : حرمت؛ به دلیل 1
 اجماع از برخی فقها نظیر قاضی ابن براج، عالمه حلی و محقق کرکی)ره(.ادعای : 1

  يف ُخّف أو حافر أو نصل إاّل   سبق الروایت : 2

 : اس تدالل به روایت فوق حصیح نیست زیرا در چننی رواییت چند احامتل استجواب

 به حرکت باء است از این رو چند احتمال دارد « ال سبق»: روایت 1
 معین حترمی و ای فساد مراهنه است زیرا نفی عوض ظاهر در نفی اس تحقاق می ابشد: به 1

 : عقد بر س بق جایز نیست؛ بعید است زیرا بر خالف ظاهر روایت است.2

: روایت فوق با سکون باء است که در این فرض نیز استفاده هر یک از حکم تکلیفی حرمت و حکم وضعی فساد از 2
 ت فوق مربوط به فرد غالب مسابقه است که عوض در آن وجود دارد.آن ممکن است زیرا روای

 .164«ان المالئکة لتحضر الرهان فی الخف و الحافر و الریش و ما سوی ذلک قمار حرام»: روایاتی نظیر 3
َا اْْلَْمُر َو اْلَمْیِسرُ   يف قول الّله -علیه الّسالم -روایة أيب اجلارود عن أيب جعفر: روایاتی نظیر 4 و  فالنرد املیسر أّما» . و فیها:ِإَّنم

ء من هذا حرام من الّله  كّل هذا بیعه و شراؤه و االنتفاع بشي»مثّ عّد اْلنصاب و اْلزالم فقال: «. الشطرنج. و كّل قمار میسر
در روایت فوق مطلق بوده و متامی انتفاعات با رهن و بدون رهن از آالت قمار را حرام دانسته « االنتفاع»زیرا واژه  165« حمّرم

و حرمت بیع با آالت قمار تناسب دارد به دست « ء من هذا حرام كّل هذا بیعه و شراؤه و االنتفاع بشي  »است و چون مجله 
 می آید که مورد روایت آالت است. 

یه شهید ثانی)ره( در مسالک، محقق سبزواری)ره( در کفایة االحکام و محدث بحرانی)ره( در حدائق الناضره: جواز؛ : نظر2
 به دلیل 

 : اجماعی در کار نیست.1
 : اصالة الجواز؛ زیرا در مورد جواز مسابقه فوق شک کرده و اصل جواز جاری می گردد. 2
  .عدم وجود روایت بر حرمت: 3

 

 

 مساله شانزدهم: قیادت                     
قیادت به این معنی است که شخصی بین زن و مرد نامحرم تالش نموده و آن دو را مهیای زنا  

   کند  

 عمل فوق چند ویژگی دارد
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: گناه کبریه است به دلیل لعن رسول هللا)ص( الواصةل و املس توصةل1
166

 که مراد از واصهل هامن قواد است. 

یرضب ثالثة ارابع حد الزاین مخسة و س بعنی سوطا و ینفی من »رضبه اتزاینه است به دلیل حصیحه ابن س نان  50حدش : 2

«املرص اذلی هو فیه
167

 

 : موجب نفی بدل می گردد.3

 مساله هفدهم: قیافه                  
پدر و برادرش آگاه بوده  قیافه به معنی شناختن آثار بوده که قائف به شباهت انسان به: قیافه چیست؟ 1

 و از طریق آن می تواند تشخیص دهد که پدر طفل کیست.

 : حکم قیافه را بیان کنید؟ 2

اگر انسان بر اساس قیافه حکم کرده و بر آن اثر بار کند حرام است ولی در صورتی که هیچ گونه اثری بر 

 آن مترتب نسازد اشکال ندارد.

مراجعه به قائف را در صورتی حرام می داند  129«ال آخذ بقول قائف»و  128«ما احب ان تاتیهم»روایاتی نظیر 

 که انسان بر اساس حرف وی عمل نموده و بر آن ترتیب اثر دهد.
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