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  . هـ١٤٠٩ترتيب الصفحات يكون حسب الكتاب املطبوع يف دار العلوم بريوت لبنان عام : مالحظة

  

  

  

  

  

  

  

  الفقه

  بعونالسادس والس ءاجلز



٢



٣

  

  

  

  

  الفقه

  يسالمموسوعة استداللية يف الفقه اإل

  

  

  آية اهللا العظمى

  السيد حممد احلسيين الشريازي

  دام ظله

  

  األطعمة واألشربةكتاب 

  اجلزء األول

  

  دار العلوم

  بريوت لبنان



٤

  الطبعة الثانية

  م١٩٨٨ هـ ـ ١٤٠٩

  

  

  

  .توزيع. نشر. دار العلوم ـ طباعة

  بل البنك اللبناين الفرنسياحارة حريك، بئر العبد، مق: العنوان

  



٥

  

  

  

  

  كتاب األطعمة واألشربة

  اجلزء األول

  



٦

  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  

م على أشرف خلقه سيدنا حممد وعلى آله الطيبني احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسال

  .قيام يوم الدين إىل الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم



٧

   

  طعمة واألشربةتاب األك

  

ما حالل يه فحيث إنو، واحلرارة هلواءاك، نسانالطعام والشراب من مقومات بدن اإل ):١مسألة (

 احملرم وروهكوامل ب الواجب واملستحبيانات يف لرواييات واوردت مجلة من اآل، وضار ونافع، وحرام

  : مرأى  عليهوقبل الشروع يف البحث ال بد من التنب، واملباح منهما

 يةسالمة اإليعحمرمة يف الشر ـ  احلشراتيعجمك ـ انات اهلواء والرب والبحريووهو أن غالب ح

   .اناتيوون يف هذه احلك ت فائدةيةفأ، ييعاملذهب الشى عل

والتلذذ ، ايهلإالنظر : ة مثليد فوائد عدكبل هنا، ل فقطكن الفائدة ال تنحصر يف األإ: ابواجلو

 إىل ستماعباال لتذاذ االكذل وك،غريها والبيوت وقتنائها يف حديقة احليواناتا و،صوا إىل ستماعباال

  .لك فائدة األت أقل منيسر والتعقل لكفإن فائدة السمع والبصر والتف، تبط ايروتعلم ما ، قصصها

ة يمولة خمتلف األعمال فائدة عظالب والقردة وما أشبه يف مزاك والةيللفل فإن ،مث فائدة العمل

  . جداً

  ، وفائدة الدواء، وفائدة السماد ا وفائدة القرود بعد موا



٨

انات يف يوودهن خمتلف احل، وجلود ووبر السباع، يلعظم الفك، نتفاع مبختلف أجزائهاوفائدة اال

م الطب وفائدة تعلّ، نسان جسد اإليعقنتفاع ببعض أجزائها يف تروفائدة اال، نارة والصابون واإليةالتطل

ا يه عليةوفائدة إجراء التجارب العلم، انات احملللة من حلومهايو احليموفائدة تطع،  مجلة منهايحمن تشر

  . ة جداًريثكفإا فوائد ، الفضاء وما أشبه إىل رسال واإل،يف املرض والصحة

وقد ، كالً بعد ذلكا أاستعماهلن كميفهل ، نسان منها املضار لإلريثكن يف إ: وقد ثبت شرعاً وعلماً

دع (تاب كن تطالع أ كيفكي و،حصاءاتور يف اإلكما هو مذك، ةريثك العامل احمللل هلا بأمراض يبأص

 استعمال إال من جراء ك ذليسول، ملبعض األمراض اهلائلة اليت جتتاح العاى  لتطلع عل)اةيالقلق وابدأ باحل

  . احملرمات بصورة عامة اليت منها حمرمات املطاعم واملشارب

  :باألدلة األربعة، يةاحلل ـ الشرب أو لكقابل لأل ـ ل شيءك فاألصل يف ،انك يفكو

  . يةاآل )١(ةًيتون مكيعمه إال أن يططاعم ى  علحمرماً  إيلّا أوحييمقل ال أجد ف: تعاىلقال 

  . )٢(لوا من رزقهكو :الوق

  .)٣(اًيعم ما يف األرض مجكهو الذي خلق ل: وقال

                                                

 

 

 



٩

   .)١(اًيب طلوا مما يف األرض حالالًك: وقال

  . هاريغإىل 

  . )٢(هينتعرف أنه حرام بع  حالل حىتكل شيء لك: ويف السنة

  .  واحدريإدعاه غ: مجاعواإل

  . باحة بأصالة احلل وأصالة اإل هو املعرب عنههذا و،نسانون لإلكإباحة ما يف الى  ير:والعقل

  . وما أشبه ،)٣( ييهد فير ل شيء مطلق حىتكن أمن  ما ورد إىل ضافةباإل

 يف خمتلف أحناء استعماالًبل ،  فقط وشرباًالًكال أ، ية احللك فاألصل عند الش،هذاى وعل

  . هاريوغ، يلحلواإل واألذن  يف األنفريوالتقط، يلحكوالت، يق والتزر،يةوالتنق، نيالتدهك، ستعمالاال
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 ،)١(اتيبم الطكأحل ل: لقوله سبحانه، يةاحلل اتيباألصل الثانوي يف الط ):٢مسألة (

  . )٢(اتيبم الطل هلحيو:و

 ومفهوم قوله ،)٣(م اخلبائثيهرم علحيو :لقوله سبحانه، احلرمة ما أن األصل يف اخلبائثك

وإن ،  املفهوميةجب حجيو يد فإن التحد،)٤(اتيبم الطكم قل أحل ل هل ماذا أحلكألونيس :سبحانه

  . حبجة يف نفسهيسقلنا بأن مثل هذا املفهوم ل

 أقوال ةيا مثانيهوف، وإمنا وقع اخلالف يف املراد باخلبائث،  وال خالفيهال فكوهذا ما ال إش

  : حتماالتاو

، يثما حرمه الشرع فهو خب لكف، عه الشرينالذي ع أي ، الشرعييثن املراد به اخلبإ: األول

  . يبل ما حلله فهو طكو

أن املرجع يف  إىل ضافةباإل،  احملرم شرعاً عموم من وجهني وبيث املتبادر من اخلبنين بإ: يهوف

  . اًيضستثناء أال يف االكإشى إال يف املوضوعات املستنبطة عل، ال الشرع فقط، العرف واللغة املوضوعات

  .  اللغوييثبه اخلبن املراد إ: الثاين
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  . من راجع اللغةى على فخيما ال ك ، إمجاليهبل ف، ن اللغة مل حتدد هذا املفهومإ: يهوف

 يث اخلبنيه وبينبومن املعلوم أن ، ةث قذارة وخبايهفالذي  الواقعي يثن املراد به اخلبإ: الثالث

  . عموم من وجه  اللغوي والعريفيبوالط

   .ىخف باأليفن هذا تعرإ :واجلواب

نفر منه غالب يتو، ةيمثر النفوس املستقكمئز منه أيش وهو الذي ، العريفيثاملراد به اخلب: الرابع

  . ةيمالطبائع السل

 وال تتنفر من حلوم بعض ،ت مبحرمةيس مع أا لية واألدورينفر من العقاقيتثر النفوس كأن إ: يهوف

  . انات احملرمة مع أا حمرمةيور واحليوالط

، اناًيبل ومشاً أح، يةًالً وملساً ورؤكأبل ،  فقطالًكأغالب النفوس ال نفر منه يتإن املراد ما : اخلامس

 وإن ري العقاقحيث إن، ريال العقاقكأن هذا القائل أراد الفرار من إشكو،  وما أشبهنسان اإليعرجك

  . يةًنها ال تنفر منها ملساً ورؤكالً لكنفرت منها النفوس أ

در هو املتبافإن ،  خالف املتبادرك بذلختصاصن االإ أي ،يث املتبادر من اخلبن هذا خالفإ: يهوف

  . العموم من وجه ون النسبةكال كبقاء إش إىل ضافةباإل، األعم

  أنه كو، نفر منه نفوس أهل البالديتن املراد به ما إ: السادس



١٢

 النفرة يلن إمشئزاز قلها أهل البوادي بدوكأي يثوح، يثبوع يف اخلبريأراد إدخال مثل الضب وال

  . بأهل البالد

يف التنفر من ، همريواهلند وغ كوالتر، ختالف طبائع العرب والعجما إىل ضافة باإل، ما تقدم:يهوف

  . ىفخيما ال ك ،طعام دون سواه

وإن  يثنفرون منه خبيتلما ك ف،ميه القرآن نزل علحيث إن ، السادس بنفوس العربييدتق: السابع

  . سكبالع و،همريستطابه غا

بقاء العموم  إىل ضافةباإل، سالم من اخلبائث قبل اإلريثكنفرون من يتونوا كين العرب مل إ :يهوف

  . من وجه

  .أصل احلل يوإال أجر، جتنب عنها يثلما علم أنه من اخلبك ف،نه جمملإ: الثامن

 ريواللغة غ، هين إذ الشرع ما ب، ظاهرري غيثاخلب معىن(: رشادي يف شرح اإليلقال احملقق األردب

  .العرف إىل حالهأي خالفاً للجواهر الذ، وهذا هو الذي اختاره املستند. ) منضبطريوالعرف غ، مراد

  . ستصحاباالى س جركالع أو يبالط إىل يثنقالب شيء من اخلب يف اكولو ش

، سكالعك ،ان جنساً سابقاًكا إذا يمبل بالطهارة ف، يةان الالزم القول باحللكنعم لو انقلب فعالً 

املسائل (تاب ك يف كوقد استقربنا ذل، ذي صار ملحاًلب الكان حاله الكفإذا صنع من العذرة صابوناً 

  . )ةيثاحلد



١٣

صل األ ان املرجعك و تساقطا،الشفة إىل بعد وصوهلا بالغم الصدركء ولو اختلف العرف يف شي

  .ما قرر يف األصولى ي علمكاحل أو املوضوعي

ما ك، يه فيةجتماعاال أو يةوجود املضرة الفرد، انيو احلريان وغيو احلمي حترأن األصل يفى فخيمث ال 

رجس من : ر واألنصاب واألزالميسلوجوب اجتناب اخلمر وامل يالً قوله سبحانه تعلكذلى ل عليد

  . )١(انيطعمل الش

  . )٢(م اخلبائثيهرم علحيات ويبل هلم الطحي: اًيضأ  قوله تعاىليهل عليدبل 

لوا مما مل كوال تأ : قوله سبحانههيؤيدما ك ،ةيدون للعقك وقد ت،ون املضرة للجسمك تنعم قد

  . )٣(نه لفسقإ ويهسم اهللا علار كيذ

  : ةريثكات رواي  من السنةكذلى ل عليدو

: قال ،يرة والدم حلم اخلرتيتِلم حرم اهللا اخلمر وامل: )عليه السالم( قلت أليب عبد اهللا: قال املفضل

ال و، ميها حرم عليمحل هلم ما سواه من رغبته منه فأعباده وى  علكرم ذلحيمل   وتعاىلك تبارإن اهللا

  خلق اخللق فعلم ما تقوم به أبدام  نهكول، ا أحل هلميمزهد ف
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رهم فنهاهم عنه يضوعلم ما ، م به ملصلحتهميه تفضالً منه عل،وأباحه فأحله هلم لحهيصوما 

ه بقدر نناول ميتن أفأمره ، وم بدنه إال بهيقباحه يف الوقت الذي ال أو طر مث أباحه للمض،ميهوحرمه عل

  .ك ذلريالبلغة ال غ

ووهنت ، وحنل جسمه،  ضعف بدنهنو منها أحد إالّيدة فإنه ال يتأما امل: )عليه السالم( مث قال

  . ة إال فجئةًيتل املكوت آميوال ، وانقطع نسله، قوته

وقلة ، والقسوة يف القلب لبكرث اليوو، بخر الفميتو، ملاء األصفرله اكآرث يوفإنه  ،وأما الدم

  . حبهيصمن ى من عليؤه وال يممحى من عليؤوال ، يهتل ولده ووالديقن أمن يؤال  حىت، الرأفة والرمحة

وما  والدب والقرد يرمثل اخلرت ،مسخ قوماً يف صور شىت  وتعاىلكفإن اهللا تبار ،يروأما حلم اخلرت

  . تخفوا بعقوبتهيسفع الناس به وال يني ال كل املثله لكأمن ى مث ، وخان من املسك

، رتعاشرثه االيو، عابد وثنكمن اخلمر مد: وقال، فإن اهللا حرمها لفعلها وفسادها، وأما اخلمر

وال ، وب الزناكور  الدماءكاحملارم من سفى سر علجين أى مله علحيو، دم مروتهيهو، هب بنورهيذو

  قل يعوهو ال حمرمه ى ب عليثن أ ركمن إذا سيؤ
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  . )١(را إال شراًاداد شيزواخلمر ال ، كذل

  .اًيضأ كذلى اسب داللة علك يف أول املورك املذ،بن شعبةال،  حتف العقوليثويف حد

ونه موجباً كنه سبحانه إمنا حرمه لأ واليت منها ما ورد يف الربا و،ةريثكات الايها من الروريغإىل 

  . هاري وغ،)٢()عليه السالم( ما يف املروي عن اإلمام الرضاك ،للفساد األموا

 يه فالً مثير وإال فاخلرت، املفضل بعض العلليثر يف حدكإمنا ذ )عليه السالم( أن اإلمامى فخيوال 

  .اًما ثبت طبيك يةضرار جسمأ

لة ذا عقمناه ذهب عإف، يه هو وجود الدود اخلاص فيرن ضرر اخلرتإ: ينوقول بعض املتجدد

أنه بعد  إىل ضافةباإل، اًما ثبت طبيك، رث األمراضيو بذاته يرإذ حلم اخلرت، يهما فخيفى ال ، ميالتحر

 يهلإل يص مل يهشف بعد قرون آخر ضرر آخر فكينن أمننا يؤ فما ،شف الدود الذي يف حلمهكقرون 

  . احلال احلاضر إىل العلم

 ير خبرتيسألنه ل، لهكأ جاز املستحال ملحاًلب كالك، شيء آخر إىل يرنعم لو استحال حلم اخلرت

  .منا هو عنوان حمللإو، حاالً

 ريوغ وشحمه ودهنه حلمه،  شيء منهيعحرم مج، حرمة شيءى ذا دل عل إيلأن الدلى فخيوال 

  ى وعل، كذل
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 أو ه مات يف املاءكن مسألم هل يع الوب من اخلارج الذي ال ك دهن السماستعمالوز جيهذا ال 

   .أيت إن شاء اهللا تعاىليما سك، ان بعنوان الدواء بشروط جواز شرب الدواء احملرمكإال إذا ، يف الرب

  



١٧

 بيانوالرو، سل ما له فان البحر مبختلف أقسامه إالّيو الفقهاء حرمة حنياملشهور ب ):٣مسألة (

  . البحرجبرادى املسم

  .  اخلاصيل ما خرج بالدل إالّمجاعة من املتأخرين حل اجلميع وعن الصدوقو

وفوائد  ىركوالذ واملعترب والسرائر يةوالغن ي عن اخلالفك احملمجاع باإلمياستدل القائلون بالتحر

،  خبروج الروحية الشرعيةكصالة عدم حصول التذأبعد ، ةيتحرمة املى وبعموم ما دل عل، الشرائع

، ايث عن الربيهاملسؤول فة موثق الساباطي يمبضم، كت من السميسن مجلة منها لأوب، اطحتيصل االأوب

  واحد من األخبار اليت سنأيتريوبغ، )١(ا عماري كه يف السمعرفله فإنا ال نكال تأ: )عليه السالم( فقال

  . رهاكذإىل 

 )٢(عمهيططاعم ى  علحمرماً  إيلّوحيأا يمجد فأقل ال : تعاىل بقوله يلواستدل القائل بالتحل

  . يةاآل

تاب ك يف اليسل شيء لكن أى  دل عل)٣(نيادقصنتم كراة فأتلوها إن فأتوا بالتو: تعاىلوقوله 

  .ون حالالًكي يةوال يف السنة القطع

  . يةوجبملة من األخبار اآلت

   ىربك  مردود باملناقشةمجاعفاإل، ميلة القائل بالتحرأما أد

                                                

 

 

 



١٨

 يل دلوعموم،  مثلهيةوقد حقق يف األصول عدم حج، ستنادأنه حمتمل االو خصوصاً ،ىوصغر

 يدم صكحل لأ طالقإو، هتيتنه لطهور مائه احلل مأة ال جمال له بعد ما ورد يف باب البحر يتحرمة امل

ما أن ك، انات البحريوافة حك الناس ليدبعد تعارف ص، فقط كه بالسميص املستبعد جداً ختص)١(البحر

زم منه لو محل يل مورده مما  معمول به يفريواملوثق غ، صل احللأو اط مرفوع بأصل الرباءةحتيصل االأ

  .وحنوه، راهةكالى فالالزم احلمل عل، يح خروج املورد القبميالتحرعلى 

م محل الظاهر زليف،  ظاهرميخبار التحرأو، خبار احلل نصأو، نيا معارضة من اجلانبفإخبار ألأما ا

راهة ك اللفظ يف شدة ال هذااستعمالان بلفظ احلرام إال أن ك وإن ميخبار التحرأفإن بعض ، النصى عل

  .  حبرام الذي ال حمل له إال الطرحيسنه لأخبالف نص ، حمتمل

  

  : مي التحريثأحاد

  : ميخبار التحرأ فمن ،انك يفكو

 ى اهللا إنا نؤتكقلت له رمح: قال، يثيف حد )عليه السالم( جعفر أيب عن، عن حممد بن مسلم

  . )٢(لهك له قشر فال تأيسوما ل ،كل ما له قشر من السمك: فقال ،له قشر سي لكبسم

  عليه ( قلت أليب عبد اهللا: قال، وعن محاد بن عثمان

                                                

 

 



١٩

  . )١(ان له قشركما : قال، ل منهاكيؤان ما يتاحل، كجعلت فدا )السالم

وفة كان بالك )عليه السالم( ني املؤمنريإن أم :)عليه السالم(  عن الصادق،وعن عبد اهللا بن سنان

ن كيوا ما مل يعلوا وال تبكال تأ: وليقف، انيتر بسوق احلميمث  )صلى اهللا عليه وآله( هللاب بغلة رسول اكير

  .)٢(كله قشر من السم

ل كأ ميمن راجع الوسائل يف باب حترى على فخيما ال ك ،لفاظرر مبختلف األك يثوهذا احلد

  . ل اجلريكأ ميوحتر،  له فلسيس الذي لكالسم

 فال كن له قشر من السمكيما مل  :قال )عليه السالم(  اهللاعبد أيب  عن،يروعن حنان بن سد

  . )٣(تقربه

،  ما له فلوسكل من السمك: )عليه السالم( قال الصادق: قال، نياحلس علي بن وعن حممد بن

  . )٤( له فلسيسل منه ما لكوال تأ

خل يف يدر أسأل عن األسقنقو )عليه السالم( حممد إىل أيب تبتك: قال، سحاقإوعن أمحد بن 

   وذنب يبدواء الباه وله خمال

                                                

 

 

 

 



٢٠

  . )١(ان هلا قشور فال بأسكإذا : فقال ،ربيشن أوز جيأ

  . هي واملارماري متعددة النهي عن اجلري والزمرواياتويف 

نا حاضر عن أ و)عليه السالم( عبد اهللا أبا املكسأل العالء بن :  قال،يرويف خرب حنان بن سد

عبد  أبو مث قال، ة فال تقربه حمرمكاء من السميشأ )عليه السالم( ي علتابكوجدنا يف : فقال ،اجلري

   .هاريغ إىل ،)٢(  فال تقربهك قشر من السمهن لكيما مل : )عليه السالم (اهللا

 رين أمإ ):عليهما السالم(  عنهماره،ك عمن ذ،يزفعن حر، يلالتحلى  الدالة علرواياتأما ال

ره كو،  فلوسيهئاً عل إال شيكل من السمكال تأ: وليق ويثره اجلركي انك )عليه السالم( نياملؤمن

  . )٣(ماهياملار

  . )٤(ان إال اجلرييتره شيء من احلكيال : )عليه السالم( عبد اهللا أبو قال: قال، عن حممد احلليبو

  . )٥(يثان إال اجلريتره شيء من احلكيال : )عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،مك عن ح،يزوعن حر

                                                

 

 

 

 

 



٢١

، فنعته له ،يثوما اجلر: فقال ،يثعن اجلر) عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت:  قال،وعن زرارة

ئاً يرم اهللا شحيمل  : مث قال،يةآخر اآل إىل عمهيططاعم ى حمرماً عل  إيلّا أوحييمال أجد ف قل: فقال

  حبراميسول،  له قشر مثل الورقيس لل شيء من البحركره كيو، هين بعيران يف القرآن إال اخلرتيومن احل

  . )١(روهكمنا هو مإو

 وما ريهي والزمعن اجلري واملارما )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت: قال، وعن حممد بن مسلم

ا يمجد فأقل ال :  اليت يف األنعامية هذه اآلأقراا حممد ي: فقال يل ، أحرام هوك من السم له قشريسل

، تابهكه يف ل ورسوإمنا احلرام ما حرم اهللا: فقال، فرغت منها فقرأا حىت: قال ،)٢(حمرماً  إيلأوحي

  .)٣(اء فنحن نعافهايعافون أشيانوا كنهم كول

اشي تايب احلناط والعيكما عن ك ،)عليه السالم(  عن اإلمام الباقر،وحنوه ما رواه حممد بن مسلم

  .)٤(هرييف تفس

ى قوأ يلالتحلى ن ما دل علأإال ،  يف نفسهان نصاًكن إ واياتروولفظ احلرام املوجود يف بعض ال

  رد ما وك ،دكستحباب املؤواال دةكراهة املؤكال يف الاً ما استعمريثكإذ احلرام والواجب ، يةنصوص

                                                

 

 

 

 



٢٢

 ميت حرامأحماش نساء)واجبة )عليه السالم( نيارة احلسوزي، )١ .  

  .  بعض الفقهاءيهصر علأن إ و، معلومري غيثخب أو ما ضارإ،  له فلسيس لكل مسكوالقول بإن 

ن اجلمع الداليل أ )األصول(ذ قد تقرر يف إ،  يف حملهيس ليةالتقى  اجلواز علرواياتن محل أما ك

  .يةاجلمع تق إىل ن مل تصل النوبةكمأن إ

ن شهرة عدم طهارة أما ك ،وعدم داللته ن عرفنا املستندأ بعد يةمهأت بذات يسة ليموالشهرة العظ

، ة جداًريثك النجاسة رواياتانت ك إنو،  الناصةرواياتلبعض ال،  بطهاراينبئر مل متنع قول املتأخرال

  . يف الفقهك نادراً مثل ذليسول

 ال مي التحرروايات يةرثكأو، صالة احللأان الالزم السقوط واألخذ بك رواياتولو قلنا بتعارض ال

  .ىما ال خيفكباب الروايات  مبعتربة يف تيس ليةرثكاألفإن ، يل التحلرواياتتوجب سقوط 

  .  بعضهاية حمله بعد حجريغال يف سند الروايات اوزة يف كشاإلو

 من جهة الشهرة لة جداًك مشكبذلى ان الفتوكن إو، القاعدة احللى  فمقتض،انك يفكو

،  ما له فلس إالّلونكأيم ال أة يف أذهان الناس يعان من خواص الشكلقد  حىت، اًيثاً وحدميقد ةيمالعظ

 يخالشك واحد من الفقهاء رير غكوقد ذ، ية ومن جهة احتمال التق،لهم للجريكوباألخص عدم أ

، كن ذلكتوجب صرف النظر عن مالحظة اجلمع الداليل وإن أم ن املوافقة للعامةأ:  اهلمداينيهوالفق

  ال ،  املغربرواياتولذا قال املشهور ب

                                                

 



٢٣

   .ىفخيما ال ك مجع داليل ني الطائفتنيان بكوإن ، الغروب

ون كية ال ل مسأكسألأ: ة فقال يليفحنى أيب دخلت عل:  فقال،يزشي يف رجاله عن حركالى رو

ن إ ن بقرةكين شاء فلإ ون مجالًكين شاء فلإ: فقلت ،خرج من البحرأما تقول يف مجل ، ا شيءيهف

  . )١(لناه وإال فالكأ فلوس يهانت علك

اله أنه لو مي التحريؤيدبل رمبا ، )عليهم السالم(  عند أصحاب األئمةكلهر من هذا شهرة ذيظنه إف

ن أده يرن رمبا كل،  حرامكن ذلأم بيه وخطابته فكاعي السميب )عليه السالم( ي علجلمع ن معىنكيمل 

 ي القدر الذىفكأ )صلى اهللا عليه وآله( ن الرسولأما ورد كشد أ أو ،كتضي ذليقروهات كبعض امل

  . ما هو املشهورك ،روهكمار من احلأمع ، يهن احلمار فبخويطانوا ك

  . حوطأ ميان التحركوإن ، الك فاملسألة حمل إش،انك يفكو

  

                                                

 



٢٤

وهي ، هيواملارما والزهو ري له فلس اختلفوا يف الزميسنواع ما لأل ك ميالقائلون بتحر ):٤مسألة (

 :وقال املشهور، راهةكبال: ع والنافع منهم احملقق يف الشرائ،فقال مجع،  له فلسيسقسام مما لأثالثة 

  . ميبالتحر

ن كل،  له فلسيسنواع ما لأل ك يةحلى  باملطلقات املتقدمة الدالة عل:راهةكاستدل للقائل بال

ن أخصوصاً و،  ظاهر الوجهري فالفرق غ، للثالثةيةإذ ال خصوص، يلطالق التحلإهذا القول ى الالزم عل

 ي نتلقكخرجنا بسم: قال، انيتسحاق صاحب احلإخرب ك، لثالثةحرمة اى  ناصة علرواياتن الممجلة 

ا فالن لعل ي كحيو: فقال، ة وقد قدم هو من سفر لهينوقد خرجنا من املد )عليه السالم( احلسن أبا به

: قال قلت ، لعله زهوكحيو:  مث قال،انزلوا: فقال، كي جعلت فدايد سيانعم : فقلت، اًك مسكمع

  .)١(يهبوا ال حاجة لنا فكار: فقال، هيتنعم فأر

  .  معه قشوريس لكوالزهو مس

وهو   وال الطايف،ريوال الزم هيل اجلري وال املارماكال تأ: )عليه السالم(  عن الصادقيهوعن الفق

  . )٢(رأس املاءى ف عليطوت يف املاء فميالذي 

                                                

 

 



٢٥

ن ال إله أ شهادة سالمحمض اإل: )عليه السالم( قال، املأمون إىل )عليه السالم( تاب الرضاكويف 

 ال كل مسكو، ريوالزم، هيواملارما،  الطايفك والسم،ك اجلري من السمميوحتر: أن قالإىل  إال اهللا

  . )١(ون له فلسكي

وال ، هيوا اجلري وال املارمايعال تب: قال، )عليه السالم( ي علعن، ةويف خرب األصبغ بن نبات

  .)٢(الطايف

  . كها الباحث يف الوسائل واملستدردجيها مما ريغإىل 

هي املارماك: وراتكواليت منها بعض املذ، ل املسوخكحرمة أى ما دل عل إىل ضافةهذا باإل

  . ريوالزم

  .افك اليدسر األول وتشدك ب،يتكّوزن سى  علريمث إن الزم

، د له امسان شيء واحيثن اجلري واجلرأو،  اجلريريهي غاً أن املارمايثاً وحدميما أن املشهور قدك

 وأن اجلري ،هي واجلري شيء واحدر أن املارماك ذيث ح،يري للدم)انيو احلحياة(ي من كخالفاً للمح

  . انانيو حيثواجلر

  

                                                

 

 



٢٦

  . بياننعت والروك الية الفقهاء حلنياملشهور ب ):٥مسألة (

  . قط فلسهيسل شيء فك ب نفسهكحي هأنه بسوء خلق ونعت فقد ورد أن له قشراًك الماأ

  . ملصداق ما له قشرينيبل تع، ستثناءا مايهم فك احليس فل،اًيض فقد ورد أن له قشراً أبيان الرووأما

ان له كما : فقال ،ل منهاكيؤان ما يتاحل :)عليه السالم( أليب عبد اهللا: قلت، قال محاد بن عثمان

ى بل: فقال ،ر له قشيسقلت فإنه ل: قال. لهكال بأس بأ: قال ،نعتكما تقول يف ال: قلت ،قشر

  . )١(ذا وجدت هلا قشراًأصل أذا نظرت يف إل شيء فك بكئة اخللق حتتينه حوت سكول

ون هلا قشور كي ال كالسم: )عليه السالم( الرضا إىل تبتك: قال، نسيوويف خرب السندي عن 

ف ن إذا اختلكول، ل شيء فتذهب قشورهك بكتيحون له زعارة فكي ما كإن من السم: قال ،لكيؤأ

  . )٢(لكين ذنبه ورأسه فيعطرفاه 

هادة التجربة هلا شوال بأس مع ، عترب العالمة املزبورة لفاقد القشورامل جند من (: قال يف اجلواهر

  . )اًيضأالقشور  إىل ومرجعها

                                                

 

 



٢٧

، احلرمةى  الدالة علروايات بعض الكان هناكن إ و،هايت حلروايات ففي متواتر البيانوأما الرو

  .راهة مجعاًكالى  علنها حممولةكول

فسألته  )عليه السالم( عبد اهللاى أيب  فدخلت عل،بسة يف صرةاا ييثمحلت الرب: قال عمر بن حنظلة

  . )١(هلا قشر:  وقال،لهاك :فقال ،عنها

خلها  فأداًيثرب )عليه السالم( عبد اهللا إىل أيب  بن املختاريضفى هدأ:  قال،يروعن حنان بن سد

  . )٢(ل منها وحنن نراهكهذه هلا قشر فأ: فقال ايهلإنظر  ف،نا عندهأو يهعل

يف  ي علختلف الناسا :)عليه السالم( احلسن الرضا إىل أيب تبتك:  قال،يلمساعإوعن حممد بن 

  . )٣(ال بأس ا: تبكف ،ايها فما تأمرين به فيثالرب

ل ك ما تقول يف أكا جعلت فد:قلت له: قال )عليه السالم( احلسن أيب عن، وعن عبد الرمحان

بعض ى قد رو: قال قلت. ك ضرب من السمبيانراأل و،كال بأس بذل: فقال يل، قال ،بياناألر

  .)٤(ال بأس به:  فقال:قال ،ايثل الربكأ يف كيموال

  . راهةكالى  املانعة علرواياتتها حتمل الين وبقر، املتواترةرواياتها من الريغإىل 

                                                

 

 

 

 



٢٨

لها فإنا كال تأ: فقال ،ايثسألته عن الرب: قال ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن ى،فعن عمار بن موس

  . )١(ا عماري كال نعرفها يف السم

 ،زالتها ألجل عدم اللذةإ فتعارف ،ألطالق األدلة، اً حالليض أبيانوالظاهر أن الفلس وقشر األر

  .بيان أرجل األركذلكو،  احملرم ال وجه هلايثواحتمال دخوهلا يف اخلب

وهي ، قسامهأوخمتلف ، هريبكه وري صغنيفال فرق ب،  املختلفة داخلة يف العمومبيانقسام األرأل كو

  . ةريثك

 يهل عليدما ك، خذ من الثاينيؤن األول ك ل، اسم لشي ء واحدبيانا واألريثأن الربى فخيوال 

ذ منه شيء خيتقال هذا  وبياننه سأله عن األرإ: )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، مرسل حممد بن مجهور

  . )٢(أما تراها تقلقل يف قشرها:  مث قال،ك فإنه جنس من السم،لك: فقال، ايثله الرب اليق

عليه ( احلسن إىل أيب تبتك:  قال حممد بن الطربي، حاللكما أن مطلق ما له فلس من السمك

هوين ين وأصحايب ،ال له الطمريق كال له الطرباين ومسيق كمي ومسيالال له اإليق كأسأله عن مس )السالم

  . )٣(تبت خبطيك و، ال بأس به،لك :تبكف ،لهكعن أ

  

                                                

 

 

 



٢٩

، السلحفاةكوالرب   يف املاءيشاليت تع ،)يةالربمائ(ـ ا بيهطلح عليصانات اليت يواحل ):٦مسألة (

، جعفر علي بن  خربيهل عليدو، الك حرام بال إش، األسقنقور وحنوهاكذلكو، والضفدع والسرطان

وسألته عن اللحم : قال.  السلحفاة وال السرطانل اجلري والكل أحيال «: قال )عليه السالم( يهن أخع

  . )١(هلكأل حي حلم الضفادع ال كذل: قال ،لكيؤون يف أصداف البحر والفرات أكيالذي 

خل يف يدأسأله عن األسقنقور  )عليه السالم( حممد إىل أيب تبتك:  قال،سحاقإوخرب أمحد بن 

  .)٢(ان له قشور فال بأسكإذا : فقال ،ربيشوز أن جياه وله خمالب وذنب أبدواء ال

  .  له قشريسبأنه ل )عليه السالم(  علمهكايف ذلينفال ،  القاعدة العامةنيب )عليه السالم( ماموإال

طان واجلري ره السلحفاة والسركنه إ: )عليهما السالم(  عن جعفر بن حممد،سالموعن دعائم اإل

  . )٣(كا جانس ذلان يف األصداف مكوما 

ل حلم كعن أ، فوريع أيب  ابنيةففي روا، قسامه ملا تقدمأه وسائر يرلب املاء وخرتكومن احملرم 

  لب املاء ك: قال، اخلز

                                                

 

 

 



٣٠

  . )١(قربها وإال ف،ان ناب فال تقربهكإن 

ل ما ك و،لهكه فجائز أل يف الرب مثلكيوان يف البحر مما كل ما ك :اً مرسل بهيض أيهل عليدبل 

  . )٢(لهكأز جيله يف الرب مل كوز أجيان يف البحر مما ال ك

 ية دستر الذي هو خصيبم جندكأن حى فخيوال ، لهكوز أجيلب الربي ال كومن املعلوم أن ال

  . م للمضطر احملريةان دواًء بالشروط املقررة حلك إذا  إالّ،لب املاء حرامك

  

                                                

 

 



٣١

اً وموته اته بإخراجه من املاء حيكن ذأهل  ف،انات البحر نفس سائلةويانت حلكإذا  ):٧مسألة (

  . أم ال،وما أشبه يه من الطهارة وجواز الصالة فيةك آثار التذيبجب ترتيوج املاء رخا

جب صحة الصالة يو هل أن موته خارج املاء ،اجلريك ما له نفس سائلة ريغ إىل  بالنسبةكذلكو

  : حتماالنا ، أم اليهف

قال ، يةكلة التذطالق أدإبعد ، الطهارة وما أشبه يف الصالة ويار اليت هي املعيةكل التذمن حصو

 أو ان الربيوة سواء يف ح اخلاصيمجراء املراسإدلة أن  املستفاد من األنأو ،)١(ميتكال ما ذإ: تعاىل

  . يةكام التذكحأجب حلوق يوان البحر يوح

  وحنوهيل مثل الفيةك وأدلة تذ،كرف منها السمإذ املنص،  يف مشول األطالقات لهكومن الش

 يف ية فهي حالة وجود،لبهايقا يهن تقع فأ يةكأن التذى  خصوصاً بناًء عل،يةانات الربيوخاصة باحل

  .يةكان األصل عدم التذكزر حيفإذا مل ، حرازهاإزم يلان يواحل

 يف ية تابعة حلالة وجوديةكتذون الكو، مناطاً أو  شاملة إطالقاًيةكدلة التذأإذ ، قربأن األول كل

  . الب البحرى ك عليةكثبوت التذى ة علري ولذا جرت الس،يلمن دون دل، انيواحل

 إذ املستفاد من ،ان الربيوان البحر مثل ذبح حيو بالذبح حليةكان التذيل يف جركتشيسرمبا  نعم

  . نصرافان الرب لاليو والطهارة بالذبح إمنا هو يف حيةن احللأالشرع 

                                                

 



٣٢

لب البحر ككيف الرب ى ان الذي له مسميو احلني بيةكم التذك حجريانفال فرق يف ، انك يفكو

  .ما عرفتك واملناط طالقلإل، هري غني وب،وفرسه

  . وهذا البحث تقدم بعضه يف مبحث لباس املصلي فراجع

  



٣٣

 وماتت بعد أخذها فال يةانت حكن إف ى،ة أخركة يف جوف مسكلو وجدت مس ):٨مسألة (

فماتت يف جوفها  يةفإن علمنا أا ابتلعتها ح ةيتانت مكما إذا أ،  هلايدلصدق أدلة الص، ية يف احللالكشإ

ة وأا ماتت يتم أو يةة ومل نعلم بأا بلعتها حيتانت مكوإن ، اًيضال أكشإة البالعة فال كقد صدنا السمو

  :  واحلرمة قوالنية ففي احلل،بعد موا أو نا للبالعةيدقبل ص

 لعدم العلم بأا كوذل، تبه وولده واملقدادك والعالمة يف بعض يسبن إدراما عن ك ،احلرمة: ولاأل

 يةك والتذ، املبلوعةحياةانت يف وقت كدها يا لعدم العلم بأن اصطكذلكو،  املبلوعةحياةبلعتها يف حالة 

  . يةك وإال جرت أصالة عدم التذ،العلم إىل حتتاج

، اديصطوما بعد اال، ما بعد البلع إىل ياةألصالة بقاء احل، مهاري وغنييخما عن الشك ،يةاحلل: الثاين

  .ىفخيما ال كن األصل مثبت كل

سئل  )عليه السالم( اًن عليإ: )عليه السالم( صادقلعن ا، وينكاملروي عن السكولبعض النصوص 

  . )١(اًيعلهما مجك: قال ،ةكة شق بطنها فوجد يف جوفها مسكعن مس

ة يف ك رجل أصاب مس:قلت: قال، )عليه السالم( عن الصادق،  عن بعض أصحابه،بانأومرسلة 

  .)٢(اًيعالن مجكيؤ: قال ،ةكجوفها مس

  انت مرسلة إال أن ك وإن ية الثانيةوالروا

                                                



 



٣٤

تصلح األوىل  يةوالروا، ولذا فال بأس بالعمل ا، مجاعصحاب اإلأاملرسل هلا أبان الذي هو من 

  . ييديف التأ

  .كاط الترحتيال يف أن االكشنعم ال إ

الضفدعة البالعة ك ك مسريغ أو اًك مس،حراماً أو ون البالعة حالالًك ني املبلوعة بيةوال فرق يف حل

   .ىفخيما ال كبل هو من باب املثال ، اًييدجب تقيو ال يةما يف الرواكل البالعة كإذ أ، ةكللسم

 حياة وعلمنا أا ابتلعته يف حال يةحلوقد أخذت ا، يةة يف داخل احلكنه لو وجدت السمإمث 

، ة أخذها مباشرةكزم يف أخذ السميل إذ ال ة،يكتذال ة شروطي ألجل متام،يةقول باحللعد اليبة فال كالسم

لم ابتالعاً هلا يف يعمل  أو ية بأن مل تؤخذ احلنيوإن فقد أحد الشرط، في أخذها يف ضمن شيءكي بل

  . وإال حرمت، تخذناها حلأ ويةًة حك السمحياةحال 

: قلت له: )عليه السالم( عن الصادق، نيب بن أعيوهي خرب أ،  خالف األصللى عية رواكوهنا

: )عليه السالم( قال ،لهاكأ،  تضطربيةي حهة مث طرحتها وكبتلعت مسا ية ما تقول يف حكجعلت فدا

 لهاكن تسلخت كيوإن مل ، لهاكان فلوسها قد تسلخت فال تأكإن)١( .  

لها مع تسلخ كوالنهي عن أ، يةخذها حأصورة ى حممول عل أو إن اخلرب مطروح(: اجلواهرقال يف 

  . )فلوسها خمافة الضرر

                                                

 



٣٥

ما  أو ، قد عضتها بناب السم الذي سبب سقوط فلوسهايةون احلكن تأ حتمالاوالضرر : أقول

 أوجبت يةات معدة احل أن إفرازألجل احتمالى، أو فخيما ال كا يه ال سم فيةوإال فمعدة احل، كأشبه ذل

  . ايهضرراً ف

وإن   أو مل تقذف،لت مث قذفتكأ ةكل مسكالقاعدة يف ى رنا من العمل مبقتضكما ذكمث إن احلال 

  . ما أشبه أو ل هلا هرةكان اآلك

  



٣٦

، وجههى وهو الذي مات يف املاء وطفا عل، الك حرام بال إشكالطايف من السم ):٩مسألة (

  .وإن بقي يف املاء بال طفو كذلكم كبل احل،  للطفويةوال خصوص، اً ونصاًيضاً مستفإمجاع

جد يوعما  )عليه السالم(  سألت الصادق:قال،  احلليبيحصحك،  النصوصيض مستفيهل عليدو

  . )١(لهكال تأ: قال ،اًيت البحر ميهقيل أو املاءى اً علي طافكمن السم

 أو ،املاءى  علاًيان طافيتخذ من احليؤعما  )عليه السالم( عبد اهللا أبا نه سألإ ، الشحاميدوعن ز

  . )٢(ال: )عليه السالم( قال ،لهكاً آيت البحر ميهقيل

 وال ما ،انيتل ما نبذه املاء من احلكال تأ: قال، )عليه السالم(  عن الباقر، حممد بن مسلميحوصح

  .)٣(نضب املاء عنه

  . الك حلت بال إشية حخذناها وهيألقاها املاء وأوإال فلو ، ةيتواملراد امل

ان وال ما نضب املاء يتل ما نبذه املاء من احلكيؤال : )عليه السالم( قال، خره اآليحويف صح

  . )٤(منه

                                                

 

 

 

 



٣٧

  .)١(كل الطايف من السمكيؤال : )عليه السالم( عنه ،ويف املوثق

  . ها مما تقدم بعضهاريغإىل 

ثر كأحلل مذهب اون كل،  أشبهام أو يةالتقى  الزم محله عليةم باحللكلم أن ما ورد من احليعومنه 

إمنا : فقال، س منهاره النكير الطايف وما كوذ، )عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،ةريففي مرسل املغ، مةالعا

  . )٢(هحي رريتغهو ما روه ك املكالطايف من السم

  . أم ال،م فماتت وطفتيف املاء السى لقأما لو ك، اديفو بسببب الصيط أن نيوال فرق يف احلرمة ب

م حول ما إذا مات بعضها الكوقد تقدم ال ،ة أم الكة والشبري أن متوت يف احلظنيما ال فرق بك

  .رواياتم باحلل يف مجلة من الكة من احلرييف احلظ

الساحل ى ة عليلبوس أو ،بنفسهى  امللقكاد السمصطية وحنوها الينالسفك  حمالًدايلصالو نصب و

 إذا صنع ماكاد يصطما أنه لو نضب املاء عنه باالك،  واملوت خارج املاءيدق الصلتحق، ان حالالًك

 حرمة نضوب املاء يلودل، يةالقاعدة احللى  مقتضانك ، فأخرج ماءه باملضخةكليه السمإحوضاً فجاء 

  . اديطص بنفسه ال بسبب االكون ذلكاملنصرف عنه  إذ، ملهيشال 

ون كده وياصطاترط يشما ينب، ون الصائد مسلماًكوال ، هللار اسم اك ذكترط يف السميشنه ال إمث 

  ال كو، موته خارج املاء

                                                

 

 



٣٨

 اللحم يبلته يف طآ ونسان اإليد ليةخلإذ ال مد، ية األولينوما خالف املوازى كرائيت قد يناألمر

  . وتيمالساحل فى بنفسه على قيل أو خذيؤ أن نيفأي فرق ب ،وخبثه

  . شامل له)١(يهسم اهللا علار كيذمل لوا مما كال تأ يللدأن ما ك

ترط يف يشن فلماذا كي وإن مل ،ترط هنايشفلماذا ال ، سالم اإليةان شرط احللك إذا كذلكو

  .ةيحالذب

 ين النظر للموازئام األربعة املخالفة يف بادك والذباحة أدلة هذه األحيدتاب الصكوقد تقدم يف 

  .  واهللا العامل، عناية خمتفيةيقانت العلة احلقكتبعد وإن يسا ال ام األربعة مبك األحيلن تعلكمين كل، يةاألول

 يلفتسه، امك عن األحينيد البعم غالباً من العواينادي فألن الص،سم اهللار كعدم ذ إىل ةبأما بالنس

ما يف ك ،شتراط االيلدلى  العسر قدم عليلواحلاصل أن دل، جب إسقاط هذا الشرطيو كتناول السم

  ،  األويليلالدلى  العسر عليلقدم الشارع دل يثرد ح من املواريثك

  . كأميت ألمرم بالسواى أشق علن لو ال أ: مثل

  . نيتهين ال ني إذاعدم وجوب ي نساء أهل البوادي من السفور ألن : ومثل

  . ك ذلريغ إىل ، للصيبية والعفو من ثبوت املرب،العفو عن دم القروح واجلروح: ومثل

  إذ ، ونه مسلماًكسقط شرط أقط شرط اسم اهللا سأ يثوح

                                                

 



٣٩

: تعاىلقال ، سم اهللاره كإمنا هو لذ، ةيح باب الذبرواياتهم من بعض يفما ك سالماشتراط اإل

يهسم اهللا علار كيذلوا مما مل كوال تأ)ته يحل ذبكولذا حرم أ، سم اهللا غالباًار كيذافر ال ك وال،)١

 عن علة نيشواذ اخلارجلفإن القانون إذا وضع مشل ا، سمر االك وإن ذعامام أن احلر مبعىن، ياًاً قانونميحتر

  . طراد القانونإمنا يشمل ال و، القانونيعتشر

م كحى  جركومع ذل، كا نعلم بعدم ذليم موجودة فرياه يف العدة غي املطمة اختالكما أن حك

  .  املتداولة عند عقالء العاملنيما يف سائر القوانك، ايهدة علالع

وت بسبب تسمم ميانات الرب يواً من حريثكاً أن ن املوت خارج املاء فلما ثبت طبيوكأما اشتراط 

اً عن فلذا توقي، يهون املوت ألجل مرض ف أو ك،من جهة عارض أو ،ان آخريوان من جهة حيواحل

مرض  أو ن لسمكيمل ما إذا علمنا بأن املوت مل يش يثاً حبيض يف املاء قانوناً أيتالضرر حرم الطايف امل

اد أبعد يصطفإن اال، في جمرد املوت خارج املاءكيصطياد فال مة اشترط االكهذه احلى حتفظاً عل و،أيضاً

  .اديصطبدون اال افق املوت خارج املاءيرعن الضرر احملتمل الذي 

  أحدمهايني التالنيما أن وجود الشرطك، خرحدمها تابع عن اآلأ يني األولنيتحقق أن عدم الشرطف

 ام وحقائقكواهللا العامل بعلل األح ، الرأيئ خاطري يف باديهلإهذا ما وصل ، اًيضخر أتابع عن اآل

  . اتيعالتشر

  

                                                

 



٤٠

  :  قوالنيهخر ففاختلط أحدمها باآل أو ،يك بالذك السميتبه متشالو  ):١٠مسألة (

 ، أطراف حمصورةان االختالط يفكا إذا يماالجتناب من املشتبه واملختلط للعلم اإلمجايل ف: األول

  . هريوهذا القول هو الذي اختاره الشرائع وغ، مجايلقاعدة االجتناب عن أطراف العلم اإلى عل

، ظهره فهو حرامى اً علاملاء مستلقيى فإن طفا عل، ءلقاء يف املا املشتبه واملخلوط باإليارختا: الثاين

بن او وأبناء محزة والسالر يدسالو يدواملف الصدوق واختار هذا القول، وجهه فهو حاللى ان علكوإن 

 عن يه ملا رواه الفقكوذل، مجاع اإليهبن زهرة علاى دعابل ، تبهكوالعالمة يف بعض  يدوسع يسإدر

وته أن خيرجه من كذ و،يكي هو أم غري ذكمل تعلم أذ وةكإن وجدت مس«: قال، )عليه السالم( الصادق

ى ان علكوإن ، يك ذريظهره فهو غى اً علاملاء مستلقيى ل املاء فإن طفا ع منه وأطرحه يف فخذ،املاء حياً

فإن   النارىة فألق منه قطعة عليتي هو أم مك إذا وجدت حلماً ومل تعلم أذكذلكو، يكفهو ذوجهه 

  . ةيتالنار فهو مى على سترخاي وإن كنقبض فهو ذا

 أصل أذنه فإن قربى ق عليشفإنه  ،ال أو لكيؤنه مما ألم يعاً ومل كن وجد مسيموروي ف :مث قال

  . )١(لكيؤة فهو مما احلمر إىل  وإن ضرب،لكيؤاخلضرة فهو مما ال إىل 

                                                

 



٤١

  . اًيضه أيارختا كوظاهر الوسائل واملستدر ، للصدوق مثله)٢( واملقنع)١(ويف فقه الرضا

 شرائط جواز يه عدم املوت اجتمع فيرتقدى نه علأإذا علم ما أن املراد من املشتبه ى فخيمث ال 

  . لكز األجي وإال مل ،األخذ من املاءكل كألا

وإال فالوقوع ، لك إمنا هي ملا إذا متت سائر شرائط األيةورة يف الرواكن العالمة املذإ: واحلاصل

  . كثر من ذلكت يف املاء ال أمينه مل أى ل عليدوجهه إمنا ى عل

طراف العلم أجوب اجتناب قول املشهور من وى عل ىنيبور إمنا كهذا ومن املعلوم أن اخلالف املذ

  . شتباهال صورة اال ،ةيتباملكى ا إذا اختلط املذيمف، مجايلاإل

 فالواجب إمنا هو ،همريوغ واملستند يةفاكوصاحب ال ييلاألردبكر و املشهريقول غى أما عل

أيت يما ك ، إن شاء اهللا تعاىلكيف ذلالم كلأيت ايسو،  سواهدون ماواقعاً جتناب عن املقدار احملرم اال

  . ية الروايلشتباه اللحم مما تعرض له ذاالم حول مسألة كال

  ن باب مان االشتباه كحرمة اللحم إذا ى مث إنه ال ختف

                                                

 

 



٤٢

امتزاج اللنب كخر حدمها باآلأ امتزج يثه حبريه مع غريغ أو اًكما إذا دق اللحم احمللل مسك، زجامل

  .  واهللا العامل،هين من احلرام بعكون ذلكيإذ ، باللنب

  



٤٣

، ال يف اجلملةكوال إش  بال خالفأ،تربيس له حىتكرم أحي كل من السماجلالّ ):١١مسألة (

  : ث يف مواردحوالب

  . الم فيهكسيأيت ال و،الًون جالّكيف يك: األول

 ،)عليه السالم( نس عن الرضايو خرب يهل عليدو،  من شاذ إالّيهوال خالف ف، لهكحرمة أ: الثاين

  .)١(ةيل ولماًيوتظر به ين: فقال ، اجلاللكسألته عن السم

  .)٢( يف املاءيلالل إىل ماًيوبط ير اجلالل كالسم:  القاسم بن حممد اجلوهريية يف روا،يهويف الفق

  .ل جاللك يف حرمة يةطالقات اآلتاً بعض اإليضله أميشو

م يورب الثاين بواخل، ةيلم وليو بكول حدد ذلاألوقد عرفت أن اخلرب ، سترباءااليف مقدار : الثالث

  .فقط

  .شف اللثامك وكما عن املسالك املشهور يارهو اخت ولاألو

  . ما يف اجلواهر نقلهك يخ الصدوق والشيارهو اخت والثاين

 ولاالان الالزم محل اخلرب ك اخلرب الثاين سنداً لية متامية وعدم معلومستصحاباالال الشهرة وولو

  . يلاجلمع الدالى ما هو مقتضك، ستحباباالى عل

                                                

 

 



٤٤

  .  عرفاًنييث احلدنيفخالف الظاهر من اجلمع ب، ىي داخلة يف املغيةن الغاأأما محل اخلرب الثاين ب

 سترباءاالة يق حقكألن ذل: قالوا،  ذهب مجاعةيه وإل،سترباءاال يف مدة كعم السميطن أ: الرابع

 نظر يهوف، احلبس فقطفي كيستصحاب النجاسة فال وال، ال بدوا يةألنه عبارة عن احلبس مع التغذ

  .  معلومري غسترباءاالة يق حقكون ذلكو، يلطالق الدلإ مرفوع بصلاالإذ ، ظاهر

ل يف املدة كاأل إىل جهنيا من باب احتك فذل،تال سائر اجلالروايات يف بعض يفر التعلكما ذأ

نسحاب ات فال اجلالك يف تلري جزء للتطهكن ذلأإذا قلنا ب وحىت، سترباءاالا يهة املتوقف عليلالطو

  . فهم املناط القطعي املفقود يف املقام إىل تاجحي كالسم إىل مكاحل

، قال به مجاعة ،ون العلف طاهراًكيترط أن يش هل يف وجوب التعليرتقدى نه علإ: اخلامس

  . طالقاتلإل، واختار املستند وآخرون الثاين، اطيحتاالو، ستصحابلال

  . طالقاإلعد يباملتنجس فال املاء كالنجس عرضاً  إىل  بالنسبةأما

 كسترباء فذلاالة يف اخلمر مدة ك السميتقبما إذا ك،  العذرةري النجس غنيع إىل وأما بالنسبة

  .مكستصحاب حماالطالق فاإل يف ك للش،ل جداًكمش

  . اناتيوت من سائر احلال يف باب اجلالكالم يف ذلكأيت متام اليوس

  



٤٥

 يهعل يعدابل ، الك احملرم حرام بال إشك السميضوب ، احمللل حاللك السميضب ):١٢مسألة (

  .اًيض أيةموا باحللك فحينواملختلف وبعض املتأخر يللحل  احملرميضخالفاً يف ب، مجاعاإل

وبعموم ، نيانيوجزاء احلأل جزء من ك فإا تشمل ،طالقات والعموماتاإل نيمكاحلى ل عليدو

  . البحريدم صكحل لأو وجدأقل ال ، وعموم رم احمليضصالة احلل يف بأفع يراحلرمة يف احملرم 

 وخصوص خرب ،ةريوالس صلاأل، طالق والعموماإل إىل ضافةاإل احمللل بيض يف بيةاحللى ل عليدو

له وهو كل حلمه فال بأس به وبأكيؤان مما ك إذا يضالبإن  :)عليه السالم( عن الصادق، فوريع أيب بنا

  . )١(حالل

 ان منه من لنبك ما يعل شيء حلمه حالل فجمك: اًيضأ )عليه السالم( نه ع،وخرب دواد بن فرقد

  .)٢(يب حالل طكل ذلكنفحة أ أو يضبأو 

 يضستدالل حلرمة باال ،يد مها يف مقام التحدين اللذنييث احلدينستدالل مبفهوم هذاالن كميبل 

  . احملرم

  . ما إذا باضك كل ذلقب أو اتهك احمللل عنه بعد ذيضفصل بينن أ نيمث إنه ال فرق ب
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ة يت الدجاجة امليضه حال بيضأن حال بى  عليلوال دل، صلاأل تبعاً حلرمة يضحرم البمات نعم إذا 

وبقي يف داخله مث ، يتجسم املى  عليض إذا علمنا بانفصال البالإاللهم  ى،علاألتسبت القشرة كإذا ا

حرمة ى  عليلإذ ال دل،  مث ماتهيضه الداخل حال ما إذا باض وخرج بيضون حال بكي حىت، مات

  . قبل موتهاالًنفصا املنفصل منه يضالب

  .ان حاله حال فصل جزء منهكه وهو حي ن ميضولو فصلنا الب

نه ألم يعن مل أ بكفإن دخل حتت قاعدة احمللل واحملرم من السم،  باحملرميضشتبه احمللل من الباولو 

ان مما دخل يف ك فكوك املشكنا السماختربفإن ، اربتخاالصل يف األ يضتبع الب كى،املذ أو يت امليضب

 يضة صاحبة البكن السمكن مل تأخل حتت القاعدة بيدوإن مل ، ان حملالًك الّإه حمرماً ويضان بكاحملرم 

ى ختبار علاالجراء إفع ينمل  ها حىتري بغيضة صاحبة البكاشتبهت السم أو ،خنتربها موجودة حىت

  . ملس حراماألو،  حالليض الفقهاء أن اخلشن من البنيشهور بفامل، هايضة يف معرفة بكالسم

  . )ن شهادة التجربة لهكمي أنه الإ،  املزبوريلخرب بالتفصى مل نقف عل(: قال يف اجلواهر

 يالًون دلكيلح أن يص ما كجد يف الوسائل واملستدرأ ومل ،يالًر له املستند دلكيذ مل كذلكو

ة ينمدك، تاب مفقود عندناك من ك ولعلهم أخذوا ذل،الك حمل إش التجربةره من شهادةكوما ذ، كلذل

  ان طرفاه ك إذا يضأن البى استنبطوه من ما دل عل أو ،العلم



٤٧

  يفيةلكن ال كل،  أملس وخمتلفه خشننيالطرف ي فإن مساو،الًان حالك الإو، اً فهو حراميساوتم

  .فرب خمتلف أملس ومتساو خشن، منهماأي 

  . واهللا العامل، ل جداًكصل مشاأل فونه خالكروه بعد كا ذهذا فالعمل مبى وعل

  



٤٨



٤٩

  

  فصل

  في البھائم

  

  .موالغن والبقر بلاإل: نعام الثالثةاأليف  ىال نصاً وفتوكال إش ):١مسألة (

ما ال فرق يف ك، سائر تقسيماته و،نامنيس الوذي  الواحدمن ذي السنامبل اإل أقسام نيوال فرق ب

  . الشاة واملعزني الغنم بال فرق يف و،اموسةاجل وني البقرة بالبقر

  .صناف الستة من خمتلف بلدان العاملاأل هذه م أقسانيما ال فرق بك

 ومن املعز نيثنا أزواج من الضأن يةمثان: قال سبحانه، تياورة من الضروركقسام املذحلية األ بل

  .)٢(نيثنا ومن البقر نيثنابل اإلومن : أن قال تعاىل إىل )١(ينينث حرم أم األينركلذآ قل نيثنا

صلى اهللا ( فقال: أن قال إىل ،تابهكفهذه اليت أحلها اهللا يف : يمإبراه علي بن ريفقد ورد يف تفس

ومن ، هلي والوحشي اجلبلياأل عن نيثناومن املعز ، هلي واجلبلياأل عن نيثنامن الضأن : )عليه وآله

  ، هلي والوحشي اجلبلياأل عن نيثناالبقر 
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  . )١(فهذه أحلها اهللا،  عن النجايت والعرابنيثنال باإلومن 

  . )٢(م اهللاكلوا مما رزقك  وفرشاًنعام محولةًاألومن : ىخرأ يةوقال سبحانه يف آ

،  فوق التواترروايات كوهنا ى،نثاألر وك الذيةاآل يف نيثناال أن املراد بري إنه ورد يف بعض التفاسمث

طعمة األورة يف خمتلف أبواب كمذ، ورةكنعام املذاأل يةيف حل )عليهم السالم( نيقوالً وعمالً من املعصوم

  . رهاكذ إىل شربة فال حاجةاألو

إذا  ماك، الصدقى قيبا يمة فيثانات بالوسائل احلديو هذه احلن مري ما غيةال يف حلكمث إنه ال إش

بل ، مهأمن رحم  هيلمجت أو هيهتشو أو لهك شريتغ أو ،أطعم طعاماً أوجب مسنه الزائد أو برةاألب قزر

ءاً منها ان جزكن أ بعد يةستصحاب احلل ال،بههايشا ال ما إذا ولدت الشاة مك، ق الصدقيبوإن مل 

  .سابقاً

ما هو ك ،ىنثاألر يف كت مين الشاة الذأن زرقب، يق ما ولد بالتزريةال يف حلك ال إشكذلكو

  .ستصحاباال للصدق و،اًيضأ  صحكحنو ذل أو  يف البقر مين الشاةيقن تزركمأبل إذا ،  ناآلاملتعارف 

وإن ولد ما ال ، مكبه أحدمها تبعه يف احليشولد ما أس فكالع أو ولو زرق من احلرام يف احلالل

  ،  مثالًيراخلرت وبه الظيبيشلب مما ك الشاة والنيما لو ولد ما بك، ان حالل خارجييوح أو ،به أحدمهايش
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 يه شبنيصل بيف و،رميحه فريل وغيح احلالل فيه شبنيصل بيف أو ،لكال حيل أو ،لكرم الحيفهل 

  .تاالاحتم ،ليحه فري غنيوب، مريح فماحلرا

ال أجد  خل يف عموميده فريأما غ، يلالدلمله يش احلرام يهن شب ألريخ األيلقرب هذا التفصواأل

ما إذا ولدت الشاة من ك، ام باحلراًيهن شباكوإن  لك الية احتمال حلكان هناك وإن ،)١(ا أوحييمف

 مطلق الشبه يةفاكال ، نيصورة والدته من احلرام إىل  احلرام منصرفيلإذ دل، لبكبه اليشما  الشاة

  . فتأمل

 إنسان نيب أو ،نيخمتلف أو نيحالل أو ني حرامنيان بيوة تتحقق من والدة احلريثكوللمسألة صور 

به يشمث املتولد إما ، حالل أو ان حراميوواحل، اعيصطناان ورحم يو حنيب أو ،حالل أو ان حراميووح

  . من القواعد العامةيعم اجلمكرف حيع، ك ذلريغ إىل ،ئاً أصالًيبه شيشال  أو اناً ثالثاًيوح أو ينبواألأحد 

  .ةيثاملسائل احلدرنا بعض املسائل يف كما ذك، الطهارةتاب ك يف كرنا طرفاً من ذلكقد ذو

 أو حالل أو ان آخر حراميوح إىل ،احلالل أو ان احلراميو احلريه لو غما أن من صور املسألة أنك

  .نيبه أحد القسميشقسم ثالث ال 

صطناعي مبختلف صور املسألة االاملرأة يف الرحم  أو  املاء للرجليةحق ذا الباب مسائل تربيلو

اح ك والنيةام من احملرمكحاأل وخمتلف، ستمناءاالك زنا ريغ أو  بزنا،حراماً أو الًون املاء حالكاليت منها 

  . هاريرث وغاإلوالرضاع و

  

                                                

 



٥٢

 ريواحلم والبغال يلل حلم اخلكراهة أك ،اًإمجاعون كياد أن كبل ،  الفقهاءنياملشهور ب ):٢مسألة (

  .كذلى  علمجاعاإلها ري واخلالف وغيةنتصار والغناالبل عن ، يةهلاأل

اة كذإنه ال تقع ال: بل قال، يلواهلجن من اخل ريمواحل ه البغالمي من حتريدي عن املفكخالفاً للمح

  .  البغالميي عن احلليب عن حترك واحمل،ايهعل

  :روايات جبملة من اليهستدل علافقد ، ميأما القول بالتحر

ل كال تؤ: فقال ،يلسألته عن حلوم اخل ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، مرسل أبان بن تغلبك

عن ) صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا ى : فقال ،يةهلاأل ري حلوم احلموعن،  ضرورةكيب أن تصالّإ

  .)١(ريم خبيولها كأ

 ريل ذي ناب من السباع وخملب من الطك: قال ،)صلى اهللا عليه وآله(  عن النيب،ومرسل املقنع

  . )٢( حراميةنساإل ريواحلم

ى : فقال ، والبغاليلاخلل كعن أ )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت: انك ابن مسيحوصح

  . )٣(ايهلإن تضطر أ الإلها كوال تأ، عنها) صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا 
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: فقال ، والبغاليل واخلينسألته عن حلوم البزاز ،)عليه السالم( عن الرضا،  سعد بن سعديحوصح

لهاكال تأ)١( .  

 رنباألو ل حلم الضبكأيره كيان ك: قال، )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ريبص أيب وخرب

 )صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللاى وقد ، يرة والدم وحلم اخلرتيت املميتحرك حبرام يسول، والبغال يلواخل

   .)٢( بأسيةبالوحش يس ول،يةهلاأل ريمعن حلوم احل

  . هاريغإىل 

ى  حممولة عل،خراآل وعدم الداللة يف بعضها ،ات مع ضعف السند يف بعضهااين هذه الروكول

ولفظ احلرام ، عراض املشهور عنهاإموافقتها العامة و إىل مضافاً، ية الناصة يف احللنيها وبينراهة مجعاً بكال

راهة كالى ن محل احلرام علكميإذ ،  وحنوه)ال بأس( بنص يف قبال يسنه لكل، ان شبه النصكوإن 

  . حلرمة بايلشيء إذا قى  عل)ال بأس(ن محل كمين ال كل، ةيدالشد

عليه ( جعفر أبا سألت: قال حممد بن مسلم، روايات متواتر اليةاحللى ل عليد ف،انك يفكو

  . )٣(افوايعن الناس كحالل ول: فقال، ري والبغال واحلميلعن حلوم اخل )السالم
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طواط القنافذ والور له كذ  والوحش حىترينه سأل عن سباع الطإ: خراآلاً يف خربه يضوقال أ

صلى اهللا عليه ( رسول اهللاى وقد ، تابهك ما حرم اهللا يف الإ احلرام يسل: فقال، ري والبغال واحلميلواخل

مث ،  حبرامريت احلميسنوها وليفوإمنا اهم من أجل ظهورها أن ، ريل حلوم احلمك عن أيربم خيو )وآله

  . )١(يةاآلقل ال أجد: يةاآل هذه أقراقال 

ر ما حرم ك بذالإب عن السؤال جيمام مل اإل إذ ، من صورها الئحةيةأن لوائح التقى فخيوال 

 ها يفمييف ظاهره حتر اناتيو بعض احلميعدم حترايف ينوال ، ظهراً وبطناًومن املعلوم أن للقرآن ، القرآن

  . اًحي أجاب صررياحلم إىل  ولذا بالنسبة،باطنه

: قال )عليه السالم( ي علعن) السالمعليهم ( آبائهعن ،  بن علييدعن ز، ويف خرب عمرو بن خالد

رسول   فقال له، بنفسهيدكيفإذا فرس له  نصاراألرجالً من  )صلى اهللا عليه وآله(  أنا ورسول اهللايتأت

 ،ا رسول اهللا ي:فقال.  لهكاحتسابو إياه كحر بن، به أجرانكف لعيضاحنره  :)صلى اهللا عليه وآله( اهللا

ل منه كأفأخذ منه ف) وآلهعليه اهللا ى صل ( للنيبىهدأف:  قالينطعمأل وكنعم : قال ،منه شيء يلأ

  . )٢(وأطعمين
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  .  عمالًية احللبيان ألجل كإمنا أراد ذل )صلى اهللا عليه وآله(  الرسولولعلّ

: قال ،ري والبغال واحلميلسألت عن أبوال اخل، )عليهما السالم( عن أحدمها، ويف خرب زرارة

رههاكأ .مك اهللا لني قد بيسل أو :قال فقال ،الًا حال حلومهيسل: قلت :ا يهم فكنعام خلقها لاألو

ل كفجعل لأل. )١(ةينبوها وزك لترريال واحلم والبغيلواخل: قال ،لونكدفء ومنافع ومنها تأ

ن الناس كول  حلومها حبراميس ول،ري والبغال واحلميلوب اخلك وجعل للر،تابكنعام اليت نص اهللا يف الاأل

  . )٢(اعافوه

 ،يةهلاأل ريل حلوم احلمكسأله عن أ ،)عليه السالم( جعفر أيب  عن،حممد بن مسلمووخرب زرارة 

 الوقت كلها يف ذلكعن أى وإمنا ، يربم خيولها كعن أ )صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللاى : فقال

  . )٣(ما حرم اهللا يف القرآنوإمنا احلرام ، انت محولة للناسكألا 

 انوا جهدوا يفك نين املسلمإ: وليقمسعته : قال، اًيضأ )عليه السالم(  عنه،اجلارود أيب خربويف 

  ا إل يقفاء القدور ومل كإب) صلى اهللا عليه وآله(سول اهللا ردوام فأمرهم   فأسرع املسلمون يفيربخ
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  . )١(الدوابى  إبقاًء علكان ذلك و،حرام

 ،)٢(ال ضرر يل من قب،مة ثانويك من باب حيةصلحة زمناً ملوقتيكان ن النهي أين يع: أقول

م يو إىل حالل حممد حالل: ملهيش اً حىتماً شرعياً أبديك ال ح،)٣(ستطعتم من قوةا هلم ما ادوأعو

  . )٤(امةم القييو إىل وحرامه، امةالقي

عن  )عليه وآلهصلى اهللا ( رسول اهللاى : قال، اًيضأ )عليه السالم(  عنه،وخرب حممد بن مسلم

: يةاآلهذه  قرأ  حبرام مثريت احلميس ل،نوهايفعنها من أجل ظهورها خمافة أن ى وإمنا ، ريل حلوم احلمكأ

قل ال أجد يةاآل)٥( .  

 فقال ،هليةاأل سئل عن حلوم احلمري:  قال،)عليه السالم( عن الصادق ،مييثاحلسن الل أيب وخرب

وإمنا ، مئذيوانت محولة للناس ك ألا ،لهاكعن أ) لى اهللا عليه وآلهص(رسول اهللا ى : )عليه السالم(

  .)٦( فالالإاحلرام ما حرم اهللا يف القرآن و

  عليه ( عن الرضا، نيوعن الع، وخرب حممد بن سنان
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 إىل  حلاجة الناسيةهلاأل ريل حلوم البغال واحلمكره أك:  يف جواب مسائلهيهلإتب كنه إ، )السالم

  . )١(وقلتها ال تعذر خلقها وال تعذر غذائها، ا واخلوف من فنائهاتعماهلاسظهورها و

  .)٢(اشرا:  فقال،تناأللبان أعن شرب ا )عليه السالم( سأل عن الصادق: يصوخرب الع

ى بناًء عل، يتلنب املك ما خرج الإللهم ، اما حقق يف حملهك، انيو احلية اللنب تالزم حليةفإن حل

  . ة املتشرعةريتان حالل بالضرورة من ساألن لنب أهذا مع وضوح ، انوي احليةالقول حبل

بأنه  كوعللوا ذل، راهةكن حلم البغل أشد إ: ففي املشهور، راهةكمث إم اختلفوا يف مراتب ال

  . الفرس واحلمار: نيروهك منيانيوب من حكمر

راهة كاملتولد من قوي الألن ، ي عن ظاهر القاضيكوهو احمل، راهةكن احلمار أشد إ: وعن القاضي

  . ا خاصةيهراهة من املتولد من قوكها أخف يفضعو

عليه ( نينم املؤريمأو )صلى اهللا عليه وآله( ل النيبك خصوصاً بعد أ، أخفهايلن اخلإ(: ويف اجلواهر

  ولعل البغل ، منها) السالم

                                                

 

 



٥٨

  . )النهي عنهاصوص ثرة نك لريتمل احلمحيو،  للشهرةريشد من احلمأ

 ال يل بالدلالّإبت يثم شرعي ال ك حيةراهكالكراهة ك اليةألن أشد، ىفخيل ما ال كويف ال

  . يةشداألراهة تثبت بالشهرة للتسامح دون كبل لعل ال، ستحسان والشهرة وحنوهااالب

فإن ، طعمةاألراهة كما هو الغالب يف كة يفضرار اخلفاألراهة إمنا هي لبعض كمث الظاهر أن ال

ا يف يالدن أو ين الديديفستحباب ملا االما قرر ك، ا يف اجلملةيالدن أو ينر الديضملا راهة كالشرع قرر ال

  . هذه اللحوم إىل اجيحتاالراهة بكفال ترتفع ال، اجلملة

ان يتاإلن أوهل ، بتعاد عن قربه سبحانهاالجب يو يلروه من هذا القبكان بامليتاإلمث هل أن 

 هبى  يف املستحب إذا أتكالظاهر ذل ، تعاىليهالتقرب إلجب يوهذا الغرار ى باملستحب الذي هو عل

ون إتيان كأما . طاعةإ وألنه انقياد،  ألجل يه سبحانهروهك املك إذا تركذلكو ،مره تعاىلأبعنوان 

بل هو الظاهر من ، تملحي مما كا فذلمالنقص درجات اجلنة ومقا أو بتعاد عنه تعاىل موجباً لالروهكامل

.  ولتمام البحث حمل آخر،ز يف أذهان املتشرعةكرتمذاق الشرع وامل

ما ك، كعد ذليبره حلمه وحلم البقر ال كيوهل ، اًإمجاع اجلاموس نصاً ويةال يف حلكمث إنه ال إش

  ، )عليه السالم(  عن الصادق،ادي بن زيل فعن إمساع، بعض الفقهاءيهلإذهب 



٥٩

  . )١(وحلومها داء، ومسوا شفاء، لبان البقر دواءأ: قال

حلوم البقر : )عليه السالم( ني املؤمنريقال أم، )عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،رييب بص أويف خرب

  .)٢(داء

  .)٣()عليهم السالم(  عن آبائه، عن جعفر،وينكومثله خرب الس

اةكره الفقهاء يف باب الزكما ذك ،ألنه قسم منه، ن النص يف البقرأاجلاموس مع  إىل اينوإمنا تعد.  

عن اجلاموس  )عليه السالم( احلسن الثالث أبا سألت: قال، ب بن نوحيوأوخلصوص خرب 

 ومن البقر نيبل اثناإلومن  :ما علمت قول اهللا أو: فقال ،نه مسخإولون يقعلمته أن أهل العراق أو

  . )٤(نيثنا

عليه (بداً صاحلاً سألت ع:  بن املفضل السمانيدخلرب عبد احلم، راهة مسنه باخلصوصكعد يبنعم ال 

  . )٥(ال تشره وال تبعه: قال ،يسعن مسن اجلوام) السالم

  

                                                

 

 

 

 

 



٦٠

  . ستحالةاال بالإون كي احملرم فال يلما حتلأ ،ان احمللل من وجوهيو للحميرض التحريع ):٣مسألة (

  وطبعاًالًك مبا بدله شما إذا زرق الذئب مثالًك،  عنوان حملليه عل إذا طرأكال بذليقن أن كمينعم 

  .ماًك موضوعاً وحيدن هذا بعكل، شاةى ميسمبا 

ان احمللل النجاسة يف يول احلكأيوهو عبارة عن أن ،  اجلللمي فمن أسباب التحر،انك يفكو

  : الم يف مواردك اليلوتفص، اجلملة

  : قوالأ يهفإن ف، ميان صدق اجللل املوجب للتحريزما هو م: ولاأل

  . ةًيلماً وليول النجاسة كأيأن : ولاأل

  . مو بدنه منهاين ل حىتكأيأن : الثاين

  . هر الننت يف حلمه وجلدهيظ ل حىتكأيأن : الثالث

  .  أنه جالليهدق عرفاً عليص ل حىتكأيأن : الرابع

اً من ريثكال بأن كشاإلو،  العرفيهفاملرجع ف، يعسائر املواضكه موضوع عريف ألن، ريخاألوالظاهر 

ادفه يف يرإذ اجلالل لفظ لغوي ،  واردريه غيد بتحديفكالل فاجل همون معىنيفالعرب بل العجم ال 

 ،ن غذاءه النجاسةأدق يف العرف يصأن   مبعىن،ية بالفارس) خوارتجناس(:  مثل،همه العربيفما  العرف

 كون ذلكيواجلاللة هي اليت : قال، )عليه السالم( جعفر أيب عن، يلكبن أى ما ورد يف مرسل موسك

  . هاءغذا



٦١

 تجناس(دق يصفإنه ، اميثالثة أى  وال أستبعد الصدق إذا تغذ، عريفكعلوم أن صدق ذلومن امل

  . صل عدم اجلللاأل فيهنا فكك فإذا شك أما قبل ذل،)أن العذرة غذاؤه( و)خوار

ما محال النهي أكو، راهةكايف الكساإل ويخوعن الش،  الفقهاء حرمة اجلاللةني املشهور ب:الثاين

  .ليهملا ذهبا إ  فال وجه معتد بهالإو، الترتهى  علخباراألوارد يف لا

: قال، )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، فعن هشام بن سامل، ةريثكات الاي الروميالتحرى ل عليدو

من عرقها فاغسلهك وإن أصاب،تالل حلوم اجلالكال تأ )١( .  

 ،بل اجلاللةاإللبان أرب من ال تق: قال، )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، وعن حفص بن البختري

  . )٢( شيء من عرقها فاغسلهكوإن أصاب

  . )٣(لطنخين كلهن إذا كال بأس بأ: قال، تال يف اجلالى عمن رو،سباطأ علي بن وعن

، ما هو املشهورك يةفإن املفهوم منه البأس مع احملض، لكاألها يف ري العذرة وغنيب أي :أقول

  دق عرفاً يص نادراً مل الإله العذرة كان أكأما إذا ،  خلطنهأدق يصوالظاهر أن املراد ما 

                                                

 

 

 



٦٢

  . واقعاًكان ذلكوإن  لطخيأنه 

أن  أو ،ئاً طاهراًله شيكل ثلث أكأن يأك ، مرةلكون اخللط يف كي أن نياخللط بيف وال فرق 

  . ذاكل مرة النجاسة ومرة الشيء الطاهر وهكأن يأكون اخللط يف الدفعات كي

ل حلوم الدجاج يف كسألته عن أ: قال، )عليه السالم( احلسن الرضا أيب ن ع،وعن سعد بن سعد

  . )١(ال بأس به: قال ،هنيضل بكآ ف،عنهاى العذرة خملى نعوا من شيء متر علمير وهم ال كالدسا

  . افيراألما هو الشأن يف دجاج كل كاألفإن الظاهر أا ختلط يف 

ان كإذا : فقال ،نه سأله عن دجاج املاءإ: )لسالمعليه ا( احلسن أيب  عن،ا بن آدميركوعن ز

  . )٢( العذرة فال بأسريتقط غيل

 شيء من عرقها كإن أصاب: وقال، لبااأوب اجلاللة وشرب كعن ر )عليه السالم(ى و: قال

  )٣(غسلهاف

 من ربيش وال ،ظهرهاى ج علحيالناقة اجلاللة ال : قال، )عليه السالم( ي عل عن،اتيوعن اجلعفر

  والبقرة اجلاللة ، لبنها

                                                

 

 

 



٦٣

والبطة اجلاللة ، رب لبنهايشوال  ل حلمهاكيؤاجلاللة ال  والشاة، ل حلمهاكيؤوال  رب لبنهايشال 

  . )١(ل حلمهاكيؤال 

إنه ى عن حلوم اجلاللة وألباا وبيضها ): صلى اهللا عليه وآله(وعن الدعائم، عن رسول اهللا 

  .)٢(لل املزابل فتأكل العذرةحىت تستربأ، واجلاللة اليت جت

 كوإن أصاب، بل اجلاللةإلالبان أال تشرب من : قال، )عليه السالم( عبد اهللا يب أعن، وعن املقنع

  .)٣(فاغسلهشيء من عرقها 

  . سترباءاالاً يف مسألة يضأإىل غري ذلك من الروايات الكثرية اليت يأيت بعضها 

قلت :  قال،فوريع أيب بناوخلصوص خرب ، نجاسة ملا تقدمجب اليوناسة ال كادها الينعم مطلق ارت

ناسة كة تعتلف من الكي معها الديسول، ون يف املرتلكإن الدجاجة ت :)عليه السالم( أليب عبد اهللا

ل كيؤان مما كإذا البيض إن :  فقال:قال ،يضل البكفما تقول يف أ، ةكيبها الدكيرن أ بال يضتب، هريوغ

  . )٤(فهو حاللله كحلمه فال بأس بأ

ل العذرة من كأا إذا يم اللحم إمنا هو فمي وحتريس الفقهاء أن املعترب يف التنجنياملشهور ب: الثالث

  ألنه املنصرف من ، بين آدم

                                                

 

 

 

 



٦٤

جتناب االحلق سائر النجاسات بالعذرة يف وجوب أف، الصالح أيب ي عنكخالفاً للمح، هذا اللفظ

ا البقرة أ اجلاللة من ري يف تفسينيره بعض اللغوكملا ذ أو ،ةيأنه لفهم عدم اخلصوصكو، وحرمة اللحم

  .اليت تتبع النجاسات

  .راهةكم بالك حيخن الشأ الإ، الصالح أيب المك مثل يخي عن الشكوح

صل بقاء ألاف هاريغ أو ل العذرةكأ يف أنه كما إذا شك، صل العدماألف مي يف التحركولو ش

  . يةالطهارة واحلل

  .ل العذرةك جناسة اجلاللة بأالظاهر: الرابع

، النجاسةى ل عليدفال ، مر بالغسل ألجل الصالةاألن إ:  قالوا،الطهارة إىل ن ذهب بعضكل

 يف  ألن عدم صحة الصالة،هم النجاسةيف مل كذلكان كذا إف، اًياً بل مقدميتعبد يسمر لاألواحلاصل أن 

  .ل حلمه الذي منه اجلاللةكيؤا يم فلعدم صحة الصالة، اسةجعرق اجلاللة أعم من الن

لفاظ األالنجاسة عن مثل هذه  ما تستفادك ،إذ الظاهر من الغسلة النجاسة، يهما فى فخين ال كل

  . تاب الطهارةك يف كالم يف ذلكوقد تقدم ال، رواياتيف سائر ال

 ألجل أو ،ييهنه ترتأوالظاهر ، وا للحجك املتقدمة النهي عن ررواياتمث إنه ورد يف بعض ال

عسر يت أو عذريتزمنة السابقة اليت األوخصوصاً يف ، ب املوجبة لنجاسة بدنه ولباسهكالرا إىل  العرقيةسرا

  .يقا املاء يف الطريهف

 إىل تفاد املناطيسن أن كميفال ، ميحد بالتحرأل يقألنه مل  ما أشبه أو راهةكالى وإمنا محلنا النهي عل

  ض للزرع راألستقاء وإثارة االكت االستعماالسائر 



٦٥

  . ان اجلالليومور من احلاألراهة هذه ى ك عليلفإنه ال دل، وما أشبه

  



٦٦

وعدم ، م بنجاستهكحي وما أشبه هل يشالشعر والرك من اجلالل ياةما ال حتله احل ):٤مسألة (

ألنه صار ، يهتصح الصالة فال  نكل أم هو طاهر، يرلب واخلرتكالكان صار يوألن احل، يهجواز الصالة ف

ما حال صوف  فحاهل،ك ذلريغ إىل ،دلةاألبعد انصراف ، صللأل، وتصح الصالة طاهر أو ،ولك املاريغك

  . ةيتالشاة امل

  .ان الثالث أقربكوإن  ،تاالاحتم

 ،جس حلمها وعرقها باجللل أم اليناهلرة فكل حلمه كيؤما  إىل آت م اجلاللكمث هل أن ح

 ،ومن وحدة املناط، انات احملللةيوة إمنا وردت يف احلدلاألو، انتكما ى من أصل البقاء عل ،ناالاحتم

  . دلةاأل إىل ول أقرباألو، املذاق املستفاد من الشرع إىل والثاين أقرب

، تهيكالقول بالنجاسة فال فائدة يف تذى أما عل ته،القول بعدم جناسى  عليةكوهل اجلالل قابل للتذ

 يةقال بالقابل، يه الصالة فريت غاالستعماال ملختلف بطهارته يف طهارتهالقول ى  عليةك التذيدوإمنا تف

  . وال بأس به، لألصل اجلواهر

فرخت الدجاجة اجلاللة أذا إف، نسلهك إىل  ذلية يف سراوءاملوطك يسما أن الظاهر أن اجلالل لك

ال واحلرمة  استصحاب النجاسةك واللنب يضبالب أو وء باملوطري والتنظ،لألصل الًان الفرخ طاهراً حالك

  .ستصحاب منقطع بتبدل املوضوعاالو، إذ ال قطع باملناط، وجه هلما

 ة مقدميعجتناب عن اجلماالالالزم  أو ،يهرع فيق مما وءاملوطكم كه فهل احلريولو أشتبه اجلالل بغ

   ،ناال احتم،للعلم



٦٧

تاب ك رنا يفكوألنه قد ذ، ول أقرب لعموم أدلة القرعةاألن ك ل،اطيحتاال ومن أصالة ،من املناط

أنه من  إىل ضافةاإلب، كات لقصور أدلته عن ذليمجايل يف املالاإل العلم جريانى  عليل أنه ال دل)الفقه(

  . واهللا العامل، سراف املال حرامإألن ، تعارض الواجب باحلرام يف بعض املوارد

اجلالل فالظاهر عدم حتقق  ،ستحالة أم الاال سواء باًفعذرة عرى ولو بدلت العذرت مبا ال تسم

سم اجلالل لها موجباً الكن أكي مل ،فع العذرةيد مبا ال نساناإلل ك مأرينه لو تغأما ك، نصراف لالكبذل

  .اًيضنصراف ألال

فقد روي عن ، ستحالةاالة وريوالس صل والنص لأل، الزرعية بالعذرة يف حليدر التسميضوال 

بأساً بأن ى يران ال كنه إ: )يه السالمعل( ي علعن، )عليه السالم( يهبعن أ، )عليه السالم( الصادق

  . )١(العذرة رح يف املزارعيط

 أو ، أما إذا وجدت أجزاء العذرة يف الزرع فرضاً،م مبا إذا استحالت العذرةك احلييدنعم الظاهر تق

  .ورة منصرفة عن مثلهكدلة املذاأل و،لألستصحاب،  البأسيهان فك يهلإمثالً  انتقلت العفونة والطعم

 إذا جتفف بالشمس الإاللهم  ،ويلاألالنجاسة من الزرع لألصل ى  ما القريهر وجوب تطهوالظا

  . تاب الطهارةكورة يف كبالشروط املذ

  

                                                

 



٦٨

  .سترباءاالل بل اجلالّحيهر ويط ):٥مسألة (

، والدجاجة، والبطة، والشاة، والبقر، بلاإل:  ستة فقط هيرواياتور يف الكان املذيوواحل

  . ةكوالسم

، ومخسة للرابع، وعشرة للثالث، وعشرون للثاين، أربعون لألول: املشهورى تربائها عل اسةومد

  . ة للسادسيلم وليوو، وثالثة للخامس

قرب هو األن كل، قوال اُخرأ إىل وذهب مجع من الفقهاء، ولاأل يف ما عدا رواياتواختلفت ال

عليه ( ني املؤمنريمأقال : قال، )يه السالمعل( عبد اهللا يب أ عن،ايفكوين املروي يف الكخلرب الس، املشهور

والشاة ، امي والبطة اجلاللة خبمسة أ،اميتغتذي ثالثة أ ل حلمها حىتكيؤالدجاجة اجلالجة ال : )السالم

  . )١(ماًيو نيربعأ الناقة اجلاللة و، عشرين يوماًة اجلاللوالبقرة، امياجلاللة عشرة أ

الناقة اجلاللة : )عليه السالم( نينم املؤريمأقال : قال، )المعليه الس( عبد اهللا يب أ عن،وخرب مسمع

رب يشل حلمها وال كيؤوالبقرة اجلاللة ال ، اًميو ني أربعىتغذ رب لبنها حىتيشوال  ل حلمهاكيؤال 

، مياعشرة أى تغذ رب لبنها حىتيشل حلمها وال كيؤوالشاة اجلاللة ال ، ماًيو نيثالثى تغذ لبنها حىت

  لة والبطة اجلال

                                                

 



٦٩

  . )١(»اميأجة ثالثة والدجا، اميمخسة أ ترىب ل حلمها حىتكيؤال 

، نيويف بعضها ثالث، ينايف عشرك ففي بعض نسخ ال،البقرة مضطربة إىل  بالنسبةيةهذه الروا: أقول

، ين عشر:بعنوان نسخه بدل يب ويف بعض نسخ التهذ،نيستبصار أربعاال يف نما أك، نيويف بعضها أربع

  . فهي مضطربة من هذه اجلهةحال ى أي وعل

وال ، ل حلمهاكيؤال : قال، بل اجلاللةاإليف ، )عليه السالم( جعفر أيب عن، يفريوعن بسام الص

  . ماًيو نيبعرب أكتر

بل اجلاللة إذا أردت حنرها حتبس اإل: )عليه السالم( عن الصادق، يزيدقوب بن يعويف مرفوعة 

  . )٢(اميوالشاة عشرة أ، ماًيو نيوالبقرة ثالث، اًميو ني أربعريالبع

 ماًيوتظر به ين: فقال ،نه سأله عنهأ اجلاللة كيف السم ،)عليه السالم( عن الرضا، نسيووعن 

  . )٣( بالبصرةالإون كيإن هذا ال  : ـيثراوي احلد ـ ييار قال الس،ةيلول

 نيوالبقرة ثالث، ماًيو والشاة أربعة عشر، امي والبطة سبعة أ،امييف الدجاجة حتبس ثالثة أ :وقال

. )٤(ماً مث تذبحيو نيبل أربعاإلو، ماًيو

                                                

 

 

 

 



٧٠

والبطة تربط ، اميوالشاة تربط عشرة أ، ماًير ين عشرن البقرة تربطإ: هيتن يف رواإ: وعن اجلوهري

  . )١(اميثالثة أ

 يلالل إىل ماًيوبط ير اجلالل كوالسم، اميوالدجاجة تربط ثالثة أ، اميوروي ستة أ: قال الصدوق

  . )٢(يف املاء

ونقل العالمة يف ، يلالل إىل ماًيووروي ، اميالدجاجة تربط ثالثة أ: ويف املقنع( :قال يف الوسائل

  . )٣()وروي سبعة: قال، وللشاة عشرة، ينأنه جعل للبقرة عشر، زهرة أيب بناعن ، املختلف

الناقة اجلاللة ال : نه قالإ ،)عليه السالم( ي علعن ،)عليه السالم( عن الصادق، اتيوعن اجلعفر

ل كيؤرب لبنها وال يشوالبقرة اجلاللة ال ، اًميو ني أربعيدتق رب من لبنها حىتيشوال ، ظهرهاى ج علحي

، امي سبعة أيدتق رب لبنها حىتيشل حلمها وال كيؤ والشاة اجلاللة ال ،ماًيو ين عشريدتق حلمها حىت

  . )٤(مخسة أيام، والدجاجة اجلاللة يقيد ثالثة أيام مث تؤكل حىت تقيد ل حلمهاكيؤوالبطة اجلاللة ال 

 ي علقال، )عليهم السالم(عن آبائه  ،)عليه السالم( بن جعفرى عن موس، وعن نوادر الراوندي

  الناقة اجلاللة ال : )عليه السالم(

                                                

 

 

 

 



٧١

جلاللة والبقرة ا، ماًيو ني أربعيدتق ل حلمها حىتكيؤوال ، رب لبنهايشوال ، ظهرهاى ج علحي

  . )١(اميوالدجاج الثالثة أ، اميوالبطة اجلاللة مخسة أ، ماًيو ينعشر

 نيالعلف أربعى الناقة اجلاللة حتبس عل: نه قالإ، )عليه السالم( ني املؤمنريعن أم، وعن الدعائم

 ك بعد ذللكيؤ مث ،اميوالدجاج ثالثة أ، اميوالبطة مخسة أ، اميوالشاة سبعة أ، ماًيو ينوالبقرة عشر، ماًيو

  . )٢( منهايضيب ما يضل بكيؤو، لبان منهااأل وتشرب ألبان ذوات ،حلومها

  : ورةكانات املذيوسترباء يف احلاال يف مدة االً أقوكمث إن هنا

 املتقدمة اليت ال تعارضها ما خالفها لضعف السند رواياتلل، خذ مبا هو املشهوراأل: ولاأل

  . هو املختار وهذا ،ضطراب املنت وإعراض املشهوراو

خذ أقل إذا االفإن ، ثركاألقل واأل نياجلمع بى ألنه مقتض، ختالفاالقل يف مورد األخذ باأل: الثاين

  .  الطرحالإثر فال حممل لألقل كاألخذ بأأما إذا ، ستحباباالى ثر علكاألبه محل 

  زوال اسم ى خذ مبقتضاأل و، لضعفهاالًك رواياتطرح ال: الثالث

                                                

 

 



٧٢

ب احملصل واملنقول يف كملر امجاعرق لإلخوهذا ، ين بعض املتأخريهلإا ذهب مك، اجللل عرفاً

  .  ولو مبعونة الشهرةرواياتة اليحج إىل ضافةاإلب، املستند

 املدة تبعاً نيقوال الشاذة اليت تعاألرناها إمنا هي ما عدا كقوال الثالثة اليت ذاألأن ى فخيهذا وال 

  . رأقل من قول املشهو أو ثرك أرواياتلل

  



٧٣

 رواياتلظهور ال، سماالزالة اجللل وإن بقي  إلروايات املدة املقررة يف اليةفاكالظاهر  ):٦مسألة (

  : يناملتأخر ييدها بعض متأخرقما ك ، بصورة زوال اسم اجللل أيضاًيدفال تتق، يديف التحد

 اللون يف اللنب يريما إذا بقي بقاء الننت وتغك ،سم والوصفاالستثناء صورة بقاء انعم ال بد من 

  .دلة عن مثلهاألنصراف ال،  مثالًيضوالب

 الًكوش وأقسامها املختلفة حجماً، ورة وأنثاهاكانات املذيور احلك ذنيما أن الظاهر عدم الفرق بك

   .ى والفتوطالق النص إلكل ذلك ،اًربكو اًوصغر وآثاراً ولوناً

، سم اجللل عرفاًاول يز اط منعها وعلفها حىتشهور أن املناملف، ر هلا مدةكانات اليت مل تذيوأما احل

 ،اً باملنصوصيهان شبيون احلكيمبا إذا مل   بعض الفقهاءك ذليدورمبا ق، صل البقاءاأل يف الزوال فكولو ش

ن كيومبا إذا مل ،  بالدجاجةيهواحلمام الشب،  بالشاةيهالغزال الشبك، مقدار املنصوص للمناطى فك الإو

من   أوىليهون الثالثة فكالعصفور الذي تك ،ا يف املنصوصجريامن  نصوص أوىل املري املدة يف غجريان

 ال بأس به إن ييدوالظاهر أن التق، هب اسم اجللل عرفاًيذوإن مل  مقدار املنصوصى فك الّإو، الدجاجة

  . سم اجلللاان الالزم ذهاب ك الإو، تبعد يف بعض املوارديسما ال ك، فهم املناط القطعي

 ،وإن مل نعلم جللها، اماً مث ذحبهالها أيكاد أيرتحب ربط الدجاجة اليت يس :قال يف املستندإنه مث 

   حياةللمروي يف 



٧٤

فربطت أياماً مث  الدجاجة أمر ا لكيأان إذا أراد أن ك) وآلهعليه اهللا ى صل (إن النيب :انيواحل

  . نيساطاألالم كور يف ك مذري وغ،ةري يف اجلواهر بأنه خمالف للسيهل علكوأش. )١(لهاكأي

  يف أبواب السنن للتسامحرواياتنا أن نأخذ ذه ال فلو أردالّإ و اجلواهر،رهكقرب ما ذاألو: أقول

ول يقوهذا ما ال ، تب القومكورة يف كروهات املذك من املستحبات واملريثكقول بن لزم أن ،ما أشبهأو 

  . صاحب املستند به حىت
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بال خالف وال ، ني ارتضاعه بلنب جنس الع،ان احمللل يف اجلملةيوت احلمن مجلة حمرما ):٧مسألة (

  .مكال يف أصل احلكإش

، اوقوة عظمه اشتداد حلمهافإما أن تشرب مبقدار ، ةيرن الشاة إذا شربت لنب اخلرتإ: هيلوتفص

ه ري وغية يف الغنىعادبل ، اونسله اونتاجه اول حرم حلمهاألان كفإذا ، كوإما أن تشرب دون ذل

  .يه علمجاعاإل

عن ، وأنا حاضر عنده )عليه السالم( بو عبد اهللاسئل أ:  قال،ير موثق حنان بن سديهل عليدو

له يف غنمه فخرج  ستفحلها  مث إن رجالً،شتد عظمه واربكشب و ة حىتيرجدي رضع من لنب خرت

هو مبرتلة اجلنب فال تسأل  ف،لهكوأما ما مل تعرفه ف، ه فال تقربنهينأما ما عرفت من نسله بع: فقال، نسل

  .)١(عنه

ة مث ضرب يف ريضع من خرتريف جدي  ،)عليه السالم( احلسن أيب  عن،وموثق بشر بن مسلمة

  .)٢(لكما مل تعرفه ف ولهكنه ضربه فال تأأهو مبرتلة اجلنب فما عرفت : فقال، الغنم

   .)٣(ةريل من حلم جدي رضع من لنب خرتكال تأ: بن سناناوع فرميف و

  .رواياتها من الريغإىل 

   الشرائع يهلإما ذهب ك ،حلمهكره شتداد االرب مبقدار يشمل أي  ،ينالثاان كوإذا 

                                                

 

 

 



٧٦

  .اًيضأبل أضاف بعض حلم نسله ، هاريواللمعة وغ

عليه ( ني املؤمنرين أمإ :)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن: وينكواستدل له يف اجلواهر خبرب الس

ن اك إن زب واخلريوالشعى سب والنوكوه وأعلفوه اليدق: فقال ،ةيري بلنب خرتسئل عن محل غذ )السالم

  . )١(ل حلمهكيؤام مث يضرع شاة سبعة أى على قيلعن اللنب ف ستغىنان كيوإن مل ، عن اللنب استغىن

  . )٢()عليهما السالم (ني املؤمنريمأ عن ،عن الصادق، تياوحنوه ما رواه اجلعفر

  . )٣(كما يف املستدرك ،شعثاأل حممد بن  عن،وندياوما رواه الر

ما إذا ى  السابقة علرواياتوال، تد حلمهايشما إذا مل تتغذ مبا ى  علرواياتواملشهور محلوا هذه ال

ألصالة احلل ، راهةكالى  علرواياتوإمنا محلوا هذه ال، )٤(ة ما يف موثق حنانين بقركلذو، شتد حلمهاا

، وينك السيةر يف رواكراهة مبا ذكوقالوا بارتفاع ال، احلرمة إىل دوعدم ذهاب أح،  السنديةبعد عدم حج

   للمناط يف حرمة النسل يف صورة يةراهة النسل يف الرواكم بكواحل

                                                

 

 

 

 



٧٧

ر أقسام العلف إمنا هو من باب كوين من ذك السيةما أن من الواضح أن ما يف رواك، شتداد اللحما

 ال ية املثالالإ يةلعدم فهم العرف من الروا، كمه ذلكاً حضيرتضاع بلنب غزال أاال فاحلنطة والإو، املثال

  . يةاخلصوص

 شتدا ،م باحلرمة مطلقاًكالقاعدة احلى ان مقتضك نيمكاحل إىل نصاف أنه لوال ذهاب املشهوراإلو

  .روايات النيفإنه هو اجلمع العريف ب، وينك السيةور يف رواكسترباء املذااللل بحيوأنه  ،تديشمل أو 

حال حرمة النتاج من إذ حرمة النسل يف ، يةبداألاحلرمة ى  عليالً دليصريمة النسل فال وأما حر

  .  فتأمل،ما يف باب اجلاللةكصل األ يف يةبداألباب حرمة اللنب ال من باب احلرمة 

ان الرضاع كو، اًريصغ أو اًريب ك،ىأنث أو اًركون املرتضع ذكي أن نيمث الظاهر أنه ال فرق ب

راهة ال كم كان احليه فسرري الرضاع وغنيأما لو خلط ب، دلةاألطالق إل، التغذي باللنب  أورتضاعاالب

  . وينك السيةطالق رواإل، بأس به

رتضاع االون  إىل كيلنصراف الدلا من أصالة احلل بعد ،الك إشيهفف، اًميم حتركان احليأما سر

  . شتداد حاصل يف اجلملةاالومن أن ، باللنب فقط

من إطالق  ،ناالحتما،  أم خاص بالنسل،ذاكوه نسل نسله إىل ميم التحركري حيسمث هل 

  . أقرب، واألولولاألن هو النسل يق ومن أن القدر املت،يلالدل

  وتوهم أن جناسة ، هماينألنه ال تالزم ب، شتداد احملرم النجاسةاالجب يووالظاهر أنه ال 



٧٨

  . مدفوع بأصالة الطهارة،  تسرييراخلرت

ما ال ك، ترط بالطهارةيشا ال يمنتفاع به فاالحرمة اللحم ال توجب عدم جواز مث الظاهر أن 

  . معارضريما من غيه لألصل ف،يه عليةكتوجب عدم وقوع التذ

ومن ، صلاألمن  ،ناالحتما، ةيرإبل شربت من حلم خرت أو بقرة أو غزال إىل مكري احليسوهل 

  . والثاين أقرب،وحدة املناط

  . اً ألصالة العدميد جدماًكا حيهثر فيؤاهلرة إن شربت مل ك ان احلرام اللحميوواحل

، لعدم العلم باملناط، ال: والقااملشهور  ،ةيررتضاع من خرتاالفهل هو مثل ، لبةكرتضاع من االأما 

  .ولاألن الظاهر كل، حتادمها يف النجاسةم الكستواء احلاتمل حيو،  خاصري تأثةيرفلعل يف لنب اخلرت

من  ،ناالحتما، شب  حىتةيرومها إذا شرب لنب اخلرتحن والدجاج وريالط إىل مكسحب احلينوهل 

  .ما عرفتكصل األ ومن ،املناط

ملا عرفت يف ، فالظاهر القرعة مجايلاإل العلم يقطرى شتباه علاالان ك فإن ،هريلشارب بغشتبه ااولو 

جتنب عن احنالل اال يقطرى ان علكن إو، أيتيما سكان يو وللمناط يف باب وطي احل،باب اجلالل

  . املتقدمةروايات بعض اليحوصر ما هو القاعدةك،  بدواًكوكصل يف املشاألى املعلوم وأجر

، فيهل شيء ك احلالل املستفاد من نيضمن مبقدار التفاوت ب،  آخرإنسان  شاةَإنسانٌشرب أولو 

  . من جلده وحنوهالإتفاد يس احلرام الذي ال نيوب

 ،ناالحتما ،راهة أم الكاً ومي حتركذلكم كفهل احل، ري والبغال واحلميلاخلكة يمولو شربت البه

  ان يو احليفدلة األمن 



٧٩

  .ومن املناط، لكاملعد لأل

  .ة لعدم العلم باملناطيررتافرة بلنب اخلكاس لنب اليقوال 

 رضعت عناقاً حىتأمرأة ا، ل سوءك من كجعلين اهللا فدا: يهلإتبت ك ،نه يف خرب أمحد بن حممدإمث 

روه وال كفعل م: تبكف ،ل حلمها ولبنهاكأيوز أن يجربت وضرا الفحل مث وضعت أفكأفطمت و

  . )١(بأس به

  .روهكل اللحم فعل مكن أوأ ،روهكرضاع فعل ماإلوالظاهر أن 

  .ما يف املستند للمناطك واجلدي والعجل )٢( العناقنيوالظاهر عدم الفرق ب

.  واهللا العامل،رناهكا ذتفي منها مبكة نريثكويف املقام فروع 

  

                                                

 

 



٨٠

ل اك بال خالف وال إش، له يف اجلملةنساناإلان احلالل وطي يو احلميمن موجبات حتر ):٨مسألة (

  . متواترةكوالنصوص بذل، اًإمجاعنصاً و

ة يمسئل عن البه )عليه السالم( ني املؤمنريإن أم: قال، )عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،فعن مسمع

  . )١( لبنهاكذلكحرام حلمها و: الق ،حكاليت تن

 الظاهرى عل) عليهما السالم( ريكالعس اهلادي أوأي ـ  ل الرجلئنه سإ ى،يسوعن حممد بن ع

 نيرفها قسمها نصفيعوإن مل ، إن عرفها ذحبها وأحرقها: قال ،شاةى راع نزا عل إىل عن رجل نظرـ 

  . )٢(بح وحترق وقد جنت سائرهايذع السهم ا فيق أبداً حىت

 مث ، احلدريلد حداً غجي أن يهعل: فقال ،ناقة أو بقرة أو  شاةيةأيت ميعن الرجل  ،وموثق مساعة

  . )٣(ة حمرم ولبنهايم البهكن حلم تلأروا ك وذ،هريغ إىل من بالدهى فين

 ني عن الصادق،هري وغيحا الصحيه وف،سحاق بن عمارإ و، بن خالدني واحلس،بن سنانا رواياتو

 فإذا ماتت ،ة للفاعل ذحبتيمانت البهكإن : اًيعفقالوا مج ،ةيمأيت البهييف الرجل ، ) السالمعليهما(

  ة له قومت وأخذ يمن البهكوإن مل ت، تفع اينأحرقت بالنار ومل 

                                                

 

 

 



٨١

فقلت ما ذنب : أن قال إىل ،تفع اينصاحبها وذحبت وأحرقت بالنار ومل  إىل مثنها منه ودفع

الناس  يتزجير به لئال مفعل هذا وأ )صلى اهللا عليه وآله( ن رسول اهللاكول، ب هلاال ذن: قال ،ةيمالبه

  . )١(قطع النسلينبالبهائم و

ة يمرم قيغلد دون احلد وجي: قال ،ةيمأيت بالبهييف الرجل ، )عليه السالم( عن الباقر، يروحسن سد

انت ما كوإن ، ل حلمهكيؤمما انت كوتذبح وحترق وتدفن إن ، يهفسدها علأألنه ، ة لصاحبهايمالبه

 ال يثح خرأبالد  إىل ة اليت فعل اينخرجت من املدأ و،تها وجلد دون احلديمغرم قأب ظهره كير

  . )٢(رفهايعي ال كها يبيعرف فيع

الراعي ى  غنم فرأيعقطى إىل عن رجل أت، املربقعى ثم موسكبن أىي حيسأل : وخرب حتف العقول

لها ك أوزجيوهل ،  تذبحيفك، ها فدخلت يف الغنميلسبى  أبصر صاحبها خلفلما، الشاة منهاى و عليرت

 وإن مل ،وأحرقها إن عرفها ذحبها: فقال ،)عليه السالم( احلسن الثالث أبا أخاهى فسأل موس ،أم ال

  حىتكذلكال يز فقد جنا النصف فال نيالنصفى  فإذا أوقع عل،هماين وساهم بنيرفها قسم الغنم نصفيع

  ما وقع يههما فأينرع بيقان فشاتى قيب

                                                

 

 



٨٢

  . )١(سائر الغنمى السهم ا ذحبت وأحرقت وجن

  .)٣(اح البهائمك ويف باب ن،)٢( يف هناكرت يف املستدركذى خرأ روايات كوهنا

  .)٤(زريعنه إ :يةويف روا

  .)٥( أخذ منه ما أخذيفرب بالسيضام قائماً مث يقأن  :ويف املقنع

  : الم يف فروعكوإمنا ال، يهال فك إشم الك فأصل احل،انك يفكو

، يلطالق الدل إل،الدبر أو يف القبل ،ىنثاأل أو ركان الذيو احلي وطنيالظاهر أنه ال فرق ب: ولاأل

  .  واحدريوقد صرح بعدم الفرق غ، ر اللنبك ذيثحى نثاأل باختصاصان يف مجلة منها كوإن 

، واحلر والعبد، ريبك والريوالصغ، عامل واجلاهل الني واحد بأنه ال فرق يف الوطي بريصرح غ: الثاين

  .كل ذلكطالق النص يف إل، واملختار وابور، وانون والعاقل

طراد بعض ار عدم يضوال ،  املرتلريواملرتل وغ، افركاملؤمن وال إىل  بالنسبةيمبغي التعمين كذلكو

  ن ال كل، يةطالق البق إل،احلد مثالًك ريصغانون وال إىل  بالنسبةرواياتورة يف مجلة من الكام املذكحاأل

                                                

 

 

 

 

 



٨٣

 كذلكو، تاب اخلمسكرناه يف كما ذك ،)١( ألنه رفع عنه القلمريالصغ إىل مك احلية سرامعد عديب

  .ه وانونركامل

شر ينان بالغاً فال كا إذا يم فئخته وبنته للواطأ ووءم املوطأر مجلة من الفقهاء أن حرمة كوقد ذ

 ما الّإ ضار بعد عموم الرفع رياً غيم وضعكون احلكو، رناهكملا ذ اًري صغئالواطان كاحلرمة ما إذا 

  . خرج

ان كراً كرم نسله ذحيه وما أشبه يضان ولبنه وبيورم حلم احلحيما كنه أ الفقهاء نياملشهور ب: الثالث

ما لو شرب لنب  وإمنا استدلوا له باملناط يف ،دلةاألرح به يف شيء من يصمع أنه مل  ى،أنث أو وءاملوط

نه أ رواياتض العر يف بكوقد ذ، اًيض للنسل ألنتفاع شاماالوألن النهي عن ، ة يف املسألة السابقةيرخرت

اً يد بعيسم لكوهذا احل، فساداً بقول مطلقإن كيتفاد من نسله مل يسان كواحلال أنه إن ، يهفسده علأ

  . اطيحتاال يلسبى  علالّإل ك مشكان اجلزم بذلكوإن 

، ه للمناطريغ أو اًريط أو انتكة يم، وءاملوطى ورة تترتب علكام املذكحاألاملشهور أن : بعالرا

  . انيول حكة شاملة ليموألن البه

، نصراف ولعدم القطع باملناط لال،ربع فقطاأل بذوات ختصاصاالمها ريوعن الفاضل واملستند وغ

   املعللة اليت ية الرواكمن تل خصوصاً ،املشهورإليه تبعد مذاق الشرع ما ذهب يسن ال كل

                                                

 



٨٤

  . ةيمما ذنب البه: قالت

صل وإن لأل، قبلها أو دبرها ى،نثاأل أو  للرجلئان الواطيواحل إىل وءم املوطكحى عديتال : اخلامس

وألنه ، فإنه حرم ألجل إثارته الشهوة احملرمة، ل حرامكما هو الشأن يف ك ،يرالقاعدة التعزى ان مقتضك

  .)١(م لفروجهم حافظون هينوالذ: خالف

  . رك لألصل وإن عزر الفاعل ملا ذ،يةفعله حرق الدمى رتب عليت ال ية للدمئما أن الظاهر الواطك

لب والقرد وما ك اهلرة واليوطك ، احملرمةاناتيوورة يف احلكام املذكحاألهل جتري : السادس

ان منها ك فما ،ول أقرباألو، احملللةانات يواحل إىل نصرافاالومن ، ةيممن إطالق البه ،ناالحتما ،أشبه

م الذبح ك حيهة ترتب عليمن له قكي وما مل ،هاكة ملاليم القميون حاله حال الدواب يف تغركية يمله ق

  . يةورة يف الرواكطالق والعلة املذاإلحراق اإلوجه الذبح و، كتأمل يف ذلى حراق علاإلو

ال حى أي وعل، ئالواط أو انيونه نفي احلألم يعومل  ، املتقدمة نفيرواياتر يف بعض الكذ: السابع

  . فال قائل بالوجوب

 ني إذ ال منافاة ب،ء وإن قلنا بأنه مستحب يف نفسهيفي الواطينم الشرعي أن كنعم للحا

  : اليقفال ، ام لهك احليارختا صحة نيستحباب وباال

                                                

 



٨٥

ان العمل كصلحة وإن أخذ بامليم الشرعي أن كإذ للحا، أنفسهمى بأنه معارض لتسلط الناس عل

) هم واملهماأل(ن قاعدة إ )الفقه( بعض مباحث رنا يفكوقد ذ، ان مستحباًك مبا إذا يفكف اًزيف نفسه جائ

 من باب ك ذليسول، جراءات املناسبةاإلي يف إختاذ سالماإلم كي احلايد وما أشبه تطلق )ال ضرر(و

  . ةي اخلارجيقاملصادى  عليةانو والثيةولاألدلة األ يق باب تطبنبل م، املصاحل املرسلة

م كهل احل:  وإن شئت قلت،ل آخركولو بش هؤفي إفناكي أو انيوهل الالزم إحراق احل: الثامن

ن أ ومن ،من النص ،ناالحتما، اب مثالًيزوز إذاً بته يف التيجف، هئإفنا إىل ييقطر أو حراق موضوعياإلب

  . اقاإلحر ريل آخر غكه احملقق بشؤاملستفاد عرفاً إفنا

 رواياتمن ظاهر بعض ال ،ناالحتما، ما أشبه أو مساد أو  يف دواءهستفادة عن حمروقاالوز جيمث هل 

نتفاعاً ابعد موته  أو هحياتنتفاع به حال اال إىل نصرافاالومن ، كنتفاع به الشامل لذلاال عن يةالناه

  . قرباألوهذا هو ، انيواً مالئماً للحيعرف

حراق اإلجراء الذبح وإ ئالواطى ب علجيالظاهر أنه ،  لهك الذي ال مالان الصحرائييواحل: التاسع

  .ك بذلختصاصاال رواياتان ظاهر بعض الكوإن ،  عرفاًك لوجود املاليةوال خصوص، طالقله لإل

 أو بلد آخر إىل  بإرسالهيهواطى م علكحي فالظاهر أنه ال يةاحلمر الوحشك يةأما الدابة الصحرائ

   ى،صحراء أخر



٨٦

  . كة اململوينان يف املديو باحلك ذلاختصاصالظاهر من النص ألن 

 املنصرف الذبح ،انتك يةيفك يةفي قتله بأكي أو ،انيوزم الذبح الشرعي للحيلهل : العاشر

 يث حراماً من حكوز إماتته ولو صار بذليجف، نصراف بدوياالن إ: اليقن أعد يبن ال كل، الشرعي

  . يةكعدم التذ

  . اس حمضاً باجلالل قيريحتمال النجاسة تنظاو،  لألصلوءر عدم جناسة املوطالظاه: احلادي عشر

 وبكرب واحلمل والركولو مبثل السقي وال وءان املوطيونتفاع باحلاالالظاهر حرمة : الثاين عشر

  . نتفاعات املتعارفة ال وجه لهاال إىل نصرافاالوالقول ب، روايات للنهي يف ال،وما أشبه

زوم ل إىل رواياتبه يف الين وألنه مل ،لألصل، هر عدم حرمة لنب ونسل مثل الدابةالظا: الثالث عشر

  . يه ولو حرم لزم التنب، املشتري يف البلد املنفييهتنب

  . فتأمل،نتفاعاالطالق النهي عن  إل،ك واملالئنتفاع من الواطاالنعم الظاهر حرمة 

  . ةين املدريل حلمه يف غك أيةلم حليعومنه 

لورثة  أو ،ةيناملد إىل ه وايء بهؤشتراا ك واملالئوز للواطجيلو أن املشتري باعه فهل : الرابع عشر

صل عدم األف،  قد أدييفلك ألن التكالظاهر ذل، ةيناملد إىل أيت بهيوز أن جي هل ئالواطك أو املال

   أن الّإللهم ا، يد جديفلكت



٨٧

  .  فتأمل،يةصلاألة يناملدونه يف كن الشارع أراد عدم انتفاعهما به وعدم إ: اليق

نه إ ئ بقول الواطيهبت لديثلمه ألنه مل يسنعم لو مل ، لمه صاحبه أجربيسلو مل : اخلامس عشر

  .ئذين حيفلك تئن للواطكيومل ، ربجيمل  بقول الرائي أو هأوط

ولو علم صاحبه ، بت عنده الوطييث وإن مل كذلى راه صاحبه علك إئوز للواطجيوالظاهر أنه 

 ئالواطى ن علكيله عمداً مل كأ أو ستعملهاولو ، ة لألصليم القئالواطى ن علكيلمه مل يس ومل بالوطي

  . شيء

  يف حصول الوطيك شو ول،ما يف سائر املقاماتكحقق الوطي مبقدار احلشفة يت: السادس عشر

  . ورةكذام املكن موجباً لألحكينزال خارج الفرج وإن دخل املاء الفرج مل اإلو ،صل العدماألان ك

ام من الذبح كحاأل إجراء يهب علجينعم ، قرار بفعلهاإل ئالواطى ب علجيال : السابع عشر

  .  عن نفسهيرلتعزقرار رفع ااإلوفائدة عدم ، وما أشبه بلد آخر إىل والذهابحراق اإلو

 يهلرتب عيتاً مل يت مأفلو وط، ان احلييواحلى ورة تترتب علكام املذكحاألالظاهر أن : الثامن عشر

  . احلي إىل دلةاأل لألصل بعد إنصراف ،حراق وما أشبهاإلو م النفيكح

لة آلم أن ما أدخله يعألنه ال  ى، اخلنثيورة يف وطكام املذكحاألقالوا ال تتحقق : التاسع عشر

  لنا كن قد أشكل، ورةكالذ



٨٨

 يةوركآلته الذام ك أحنياً بي إمجالعلماًى لم اخلنثيع يث ح)الفقه(م يف بعض مباحث كيف أصل احل

  .  فتأمل،يةنوثاأللته آو

 يهن علكي مل ،يهإل أو صاحبه إىل ن له وصولكمي مل و أ،ان إطالقاًيو مث جهل احلألو وط: العشرون

وإن  كة لضمانه للماليمتمل وجوب تصدق القحي و،نكمبعدم الت يفلكام لسقوط التكحاألر من كذما 

  . يد وهذا بع،جمهوالًكان 

  



٨٩

اد يرة إما أن يموالبه، خرآ كون هلا مالكيبأن  هريغ أو ،ةيم البهكمال إما ئاطالو ):٩مسألة (

  : أربع  فالصور،ري والبغال واحلميلاخلكوا كاد رير أو ،بل والبقر وما أشبهاإلالشاة وكحلمها ولبنها 

 بحيذيف أنه  ىال نصاً وفتوكوال إش، انيواد حلم احلير وك هو املالئون الواطكيأن  :وىلاأل

تعسر ذبح  أو حراقاإلذر ع ولو ت،ريوز التأخجيفال ، كوالظاهر وجوب العجلة يف ذل، رقحيان ويواحل

حراق بالتعذر اإل يفلكما أشبه فلسقوط ت أو وأما الدفن، صلاأل ى أما الذبح فعل،ما أشبه أو ودفن

  . ن استفادة أحد منهكمي العمل به مبا ال الّإق يبفلم ، والتعسر

 ولذا رمبا ،بل للخالص منه لك الذبح لأليس ألنه ل، عند الذبحيةترط التسميش الظاهر أنه الو

  . يدالقبلة واحلد شتراط سائر الشروط حىتا يف كيش

  .دلة عن مثلهاألنصراف  ال،نعم الظاهر عدم جواز الوقف وما أشبه

اجب م شرعي فالوكمن أنه ح ،تاالحتما ،ك ذليهل علهه فريوعلم به غ كعله املاليفولو مل 

ول خصوصاً إذا قلنا األعد يب وال ،ينخراآلتبط بيرم فال ك مث احلاك املالكلف بذلكومن أن امل، هيذتنف

  .ركبوجوب دفع املن

  . يهعل ام املوىلكلف بأحكويل شرعي ال املذا ان الواطي ك احراق الويل إذاإلاشر يبو

ان ما تقدم من الذبح يوعل باحلفيوهنا ، انيواد حلم احليرو ك املالري غئون الواطكيأن : يةالثان

  رم يغ و،حراقاإلو



٩٠

  .ما اختاره مجعك، م التلفيو ألنه يم الوطيوة يموالظاهر أا ق، ةيم القك للمالئالواط

 بك ألنه املرتئعل فالواطيففإن مل ، ختصاصاالحلق ، ألنه أحق به، كاحملرق هو املالوالذابح 

  . كذلى ل عليد لفظ كن هناكإن مل ي و،ليفهكيستفاد عرفاً من الروايات أنه ت و،للجرمية

، ةيح للعار والفضكام املالهفإن من كميت إذا مل كعل ذليف أن ئوز للواطجيعد أن يبنعم ال 

 ولو مل، مك احليذ بعدم تنفكم املالعزوز له إذا علم جيما أنه ك، كم الشرعي مع ذلكحوط إذن احلااألو

 إذ الثمن عوض، ك غرامته لثمنه للمال تنفيذه فالظاهر عدم منئن الواطكمل يتم ومك احلكينفذ املال

  .  فضمنك أسقطه عن املليتمل الضمان ألنه بالوطحيو، ك املاليسك يف واحلال أن املعوض باق

نقالب خل ا يدما إذا سبب زك ،جب عدم ضمان الفاعليو ال كه عنه فذليد ك رفع املالمأما عد

 إىل ،كلها املالك إذا خنق شاته فأكذلكو، إنه ضامن بإتالفه اخلل وشرا فكنت املاليععمرو مخراً ومل 

  . قرباألوهذا هو ، ك ذلريغ

 ىفينوالظاهر املشهور أنه ، الدابةكان يواد حلم احليروال  ك هو املالئون الواطكيأن : الثالثة

 وإن ير حسنة سديل وتعلئ،والواط ك للمناط يف صورة تعدد املالكوذل، يهاع فيب البلد وريغ إىل انيواحل

  ، العلة ال مةك من باب احلك أن ذلالّإ، ئالواطك و املالبل وتعدد، ةميان خاصاً بصورة ظهور اجلرك



٩١

  .مجاعاإل يهعل ي بل رمبا إدع،ن املشهور أقربكل، عدم وجوب النفي لألصل إىل وذهب بعض

ما ال ك، هك عن ملكذلخروجه بى  عليللعدم الدل، كان والظاهر أنه للماليوالم يف مثن احلكمث ال

بطل  أو هذا فإذا باعه يف البلد فهل فعل حراماً فقطى وعل، ايهفينصل األو، التصدق بالثمنى  عليلدل

  . ك ذلكلميألنه ال ، ان الثاين أقربكوإن  ،ناالحتما، يعالب

 كفذ املالين وإذا مل ،هيذالورثة تنفى م ووجب علك بقي احلكما أن الظاهر أنه إذا مات املالك

  . مك احلايةروا يف باب والكما ذك نيم مث عدول املؤمنكاحلاى علم وجب كاحل

، يهاع فيبو خرآبلد  إىل انيو احلىفينوهنا ، اد حلمهير وال ك املالري غئون الواطكيأن : الرابعة

 نع ايصان ماذا يوة احليمالم يف أن قكإمنا ال ،ىال نصاً وفتوكبال إش، كته للماليم قئرم الواطيغو

  : ثالثة أقوال إىل ختلفوااو

  .  عقوبةئ وإمنا غرم الواط،هكان مليوألنه احل، كا للمالإ: ولاأل

 فال بد ه،كت مليس ألا لئوال للواط،  أخذ الثمنيث حكت للماليسألا ل، ا للصدقةإ: الثاين

  .  ال مصرف آخريثمن التصدق ح

  .  القول أقرب فتأمل ولعل هذا، ألا بدل ما غرمهئا للواطإ: الثالث

  الناقة اليت كمران األ  منهاادير مما ةبانت الداكمث لو 



٩٢

م كاحلان ك الّإو، م الغلبةك غلبة تلحقها بأحدمها تبع احلكان هناكفإذا ، لكوب ولألكهي للر

  .ينمراأل ني بيريالتخ

ى  بناًء عل،معاً لكد للرسائل ولأليع ياحلمام الزاجل الذك ،مراناألاد منه ير ريان طكذا لو كوه

لب كسد واألان احلرام مثل يواحلك ،اد حلمهايرة اليت ال يم مثل البه،انيوم يف مطلق احلكنسحاب احلا

  . تفي منها ذا القدركة نريثكوع ر ويف املقام ف،يةإذا قلنا بفهم عدم اخلصوص ، وما أشبهيدالص

  



٩٣

هما فما خرجت القرعة ينقرع بأ و،نيقسم إىل ه قسمري بغ مشتبهاًوءان املوطكلو  ):١٠مسألة (

 عيالب أو حراقاإلمل به ما تقدم يف املسألة السابقة من يعحصر يف واحد فينأن  إىل اًيض أيهمسه أقرع فاب

  . خارج البلد

انت خاصة ك وإن يةوالروا، ما تقدم كى نصاً وفتويهال فك فال إش،قراعاإلول من األم كأما احل

  . مكجبان تعدي احليو )١(لكل أمر مشكالقرعة ل، وقاعدة  أن املناط القطعيالّإبالشاة 

  .  املتقدمة ولو مبعونة فهم املشهوررواياتالى فألنه مقتض، حراق والنفياإلوأما 

 نيقسم إىل يمبل التقس، يني متساونيقسم إىل يع القطيمزم تقسيل واحد أنه ال ريمث الظاهر وفاقاً لغ

ن زوجاً كيأما إذا مل ، مر واضحاًاألان كان زوجاً كملتساوي فلو  ايمالقول بلزوم التقسى  وعل،عرفاً

 فلو ،اًيضر يف املراتب املتأخرة أيضما ال ك، خر بواحداآلى  علنيمادة أحد القسيظاهر عدم املانع يف زلفا

  .ذاكثنيت عشرة وهاثالث عشرة و إىل ت قسمينمخس وعشر إىل انت مائة فوصلتك

  .يدمن جدفراز أقرع اإلشتبه بعد اولو 

اً عنه يف يان أجنبكواحلال أنه  يهدخل ف أو ،ال  أويع من القطوءون املوطكي أن نيما أنه ال فرق بك

  ون كي أن ني ال فرق بكذلكو، بتداءاال

                                                

 



٩٤

 ،اه والصخولةيوالش، اهيالشكأجناس خمتلفة  أو ،يني متساونيجنسأو واحد   من جنسيعالقط

  . لوحدة املناط، محرةاألاه ويوالش

خراج فمرة إل، نيرع مرتيقجاز أن ،  يف اموعةني شاتأ تعدد الوطي بأن علمنا أن الراعي وطولو

طالق أدلة إو للمناط، نيثنا نيوعد اثن قراع مرة واحدةاإلما جاز ك، يةومرة ألخراج الثان، أحدمها

ان كوإذا ، نياثنو نيثنا ني مث أقرع ب،أربعة إىل وصل  أقرع حىتني وثالثنيثناان ك إذا فمثالً، القرعة

 والصفراء ، الصفراء واحلمراءنيفإن خرج ثالثة أقرع ب،  أربعة وثالثةنيسبعة أقرع ب إىل  ووصلنيثالث

القرعة يف ى ريجف، قراع لواحد واحداإل يرركحوط تاألن كل، اء واحلمراء بثالث قطعيضوالب، اءيضوالب

  . يةخراج الثانإلى  مث مرة أخر،خراج واحدةل مرة إلكال

 الصفراء نيب أو ،ين وعشرين عشرنيرع بيقأن ك، قراع بالعدد وبالصفاتاإلالظاهر جواز و

 نيقراع باإلعد يبان ال كوإن ، لمناطل ،ذاكوه هرين وغك الداني فإذا خرجت احلمراء أقرع ب،واحلمراء

  .عداداأل

  .ك هذا وذانيزم اخللط بل أقرع بيل مل يعني قطنيشتباه باالان كوإن 

ك ذل أو قسام هذااأل خمتلف نيرع بيقسمه ثالثة أقسام فيقبأن ، هيعترب أو يع القطيتلوز تثجيوهل 

ى وز علجي يهوعل، للمناط ثركاألحتمل جواز اوإن ، يةالظاهر التثن،  فقطني قسميمزم التقسيل أو ،كذاأو 

  ولو  ى،فكا مث أخرج واحدة ويهتب عشرون دفعة بأسامك ،نان يف الغنم عشروكفراد فإذا األحسب 



٩٥

ل املذبوح ك جاز أ،مسها املخرج ريان غك وءبعده أن املوط أو مكقراع قبل إجراء احلاإلبعد  نيتب

ألن املستفاد ، اًيدالذي ظهر جد إىل م بالنسبةكوأجري احل، بحيذستفادة منه إذا مل اال و،ية شرعيةكتذ

  .ي ال موضوعييقم طركأن احلى من النص والفتو

  . تفي منها ذا القدركاً نة جدريثكويف املقام فروع 

خر ال آان يوان حليو ووطي احلي مع غالف ووطي حيتان امليور أن وطي احلكيذبغي أن ينو

 ،مكاحلى  العلم جرت احلديثة فأوجبالاآلشف الوطي بسبب كما أنه لو ك ،ورةكام املذكحاألجب يو

  .  فالالّإو

  . لزنااكثبات اً خاصاً لإليقجب الشارع طريوا مل يمنعم هذا ف

  



٩٦

ل ما كيؤر ال كفاملشهور أنه لو ذبح يف حال الس، ركس ان مخراً حىتيولو شرب احل ):١١مسألة (

 واملستند ييلردباألو كواملسال شفكوال  احلليكوخالف يف ذل، لكيؤسل ويغأما حلمه فإنه ، يف بطنه

  . راهةك فقالوا باليالًم أو قوالً

 يباملروي يف التهذ )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن،  الشحاميد فهو خرب زميا مستند التحرمأ

 .)١(ل ما يف بطنهاكيؤال  احلال كتلى رت فذحبت علكس يف شاة شربت مخراً حىت :قال، ايفكوال

ال ، بن زهرةاي عن ك احملمجاعاإل بل ،عتضادها بالشهرةاو، ها يف اجلملةيتقطع النظر عن حجمع  يةوالروا

، لك مش،ل ما يف البطنكل كعدم أى بل داللتها عل، اللحممن غسل دعاه املشهور اما ى تدل عل

  . تبط باملشروب والقلب والرئة ال تريةلكخصوصاً وال

  تنفذيفما غسل اللحم فألن اخلمر خفأو: قالوا، معاء يف اجلملة ترتبط بهاألبد واملعدة وكنعم ال

 ليصوالدم هو الذي ، الدم إىل ءل شيكبد حتول كفإن ال، الك حمل إشكن ذلكل، عضاء بسرعةاألإىل 

  . فتأمل،رواكما ذكجس ينأن الباطن ال  إىل مضافاً، عضاءاألإىل 

  من حرمة املواضع املرتبطة باخلمر مباشرة،ن من النصيقالقدر املتى القواعد القول مبقتضى ومقتض

  . ان ال ما إذا صحي مث ذبحيور احلكمنا هو يف حال سإ كوأن ذل، رناكما ذك

                                                

 



٩٧

ما أنه ك، بل املناط العريف موجود، يةلعدم فهم اخلصوص،  الشاةريغ إىل مك احليمعد تعميب نعم ال

  . نقلبت يف بطنها مخراًاة فيشل احلشكما إذا أك ،م ملا صار مخراً يف الباطنك احليمبغي تعمين

لعدم ، ولبنه ى،علاألتسي القشر كه امليضثر يف بيؤما ال ك ،يه فميثر التحريؤ الشاة فال نيأما جن

  .صلاألى ا مبقتضيهخذ فيؤطالق فاإل

ن أالقاعدة أنه إن ذبح واحلال ى  فمقتض،ة والبول والدميتاملكشرب جنساً  أو انيول احلكولو أ

ألن ، ان طاهراًكوإن ذبح بعد اهلضم ، النجس يألنه مالق، سالنج النجس يف جوفه لزم غسل مالقي

  .تاب الطهارةكور يف كاخلالف املذى عل، نجاسة النيهر بزوال عيط أو ،جسينان ال يوباطن احل

 جعفر أيب عن، يلكبن أى ملرسل موس ،سل ما يف بطنه املالصق للنجاسةيغوال خالف يف أنه 

  . )١(سل ما يف جوفها مث ال بأسيغ: )عليه السالم( فقال ، مث ذحبتيف شاة شربت بوالً ،)عليه السالم(

  .لةن جالك العذرة ما مل تت إذا اعتلفكذلكو

لت الشاة الطعام املتنجس وذحبت والطعام يف بطنها ك فإذا أ،كذلكل وشرب املتنجس كوهل أ

ان له وإن يول احلكحتمال طهارة الشي ء مبجرد أاو، ملالقاته للمتنجس الباقي، الظاهر نعم، وجب غسله

  مل 

                                                

 



٩٨

 ،مان القول كميال ، بعد املوت  حىتان أصالًيوحتمال عدم تنجس باطن احلاك، هضمين

  .مةكفإطالقات جناسة مالقي النجس حم

  . هما يف معدا للمناطيقتزر أو  شرا اخلمر والبولنيوالظاهر أنه ال فرق ب

  . واهللا العامل،  وال املناطيلم لعدم الدلكسحب احلينما أشبه مل  أو رت بسبب إبرةكنعم لو س

  



٩٩

، ل ذي نابكو، واحلشرات، خواملسو، يثاخلب: ان مخسة أصنافيورم من احلحي ):١٢مسألة (

ما ك ان الرب عموماً من وجهيو حني وبين بعض العناونيان بكوإن ، ان الربيوح إىل وهذا بالنسبة، والسبع

  .انات الربيون يف حاآلالم ك أن الالإ ،ىفخيال 

  .اًإمجاعوهو حرام نصاً و، الم يف املسوخكن فالاآلأما ، يثر اخلبكقد تقدم ذ: فنقول

ويف ، صحاباأل عمل يهن علإ: يحوعن شرح املفات، رفيعبال خالف : يةفاكفعن ال مجاعاإلأما 

  .مجاعاال يهبل عل: املستند

إن الضب والفارة :  فقال،ل الضبك سألته عن أ:قال، )عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،فعن احلليب

  . )١( مسوخيروالقردة واخلناز

. ال: فقال ،يلل حلم الفكل أحيأ: )عليه السالم( يب احلسنقلت أل: قال،  بن خالدنيوعن احلس

  . )٢(مساخ وحلم ما مثل به يف صورهااأل وقد حرم اهللا حلوم ،ألنه مثلة: فقال ،مل: فقلت

وحرم اهللا ورسوله املسوخ :  قاليثيف حد )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، وخرب مساعة بن مهران

  . )٣(اًيعمج

  عليه ( عبد اهللا أبا سألت: ل قا،سهل القرشي أيب وعن

                                                

 

 

 



١٠٠

ها ثالث يدأع. هو جنس: قال ،هو حرام: قلت. هو مسخ: فقال ،لبكعن حلم ال )السالم

  . )١(هو جنس :وليق كل ذلكمرات 

 احلرمة ني وإمنا ب،اًحيحرام صرول يقمن املذهب احمللل له أن ى تقا) عليه السالم(مام اإلولعل 

   . مها املسخ والنجاسةنيبسبب

املستفاد ، يل طويثيف حد )صلى اهللا عليه وآله(  عن رسول اهللا، اخلدرييدسع أيب واملروي عن

  . )٢(وما مسخك يف اجلري والضب بمي التحريلمنه تعل

 وأن هذه مثل هلا ،مياثر من ثالثة أكروي أن املسوخ مل تبق أ: قال، وما رواه الصدوق مرسالً

  . )٣(لهاكاهللا عز وجل عن أى فنه

جمراه يف سائر ى  اجلري وهو السلور وما جرميوالعلة يف حتر: )عليه السالم( قال، عن الرضويو

صورها مسوخاً ى مساؤه مثل علأ ألن اهللا تقدست ،ا من الضرر للجسميه ما فية والبحريةاملسوخ الرب

  . )٤(هتخف مبثليسفأراد أن ال 

  وأعلم أن الضب والفارة والقردة : قال، وعن املقنع

                                                

 

 

 

 



١٠١

   .)١(رنب فإنه مسخ حراماألل كوال تؤ، ل مسخ حرامكو، لهاكوز أجي مسوخ ال يرواخلناز

  . رواياتها من الريغإىل 

 من عموم صيصخت فإنه ،البحرانات يوه يف حيتاكحما تقدم ك اجلري ية حبليلأنه لو قى فخيوال 

  .ل مسخكحرمة 

، والعقرب، يةواحل، رنباألو ،والدب، يلالف:  فهيرواياتورة يف الك املذخأما عدد املسو

، يلوسه، والزهرة، يرواخلرت، والقرد، والوطواط، واجلري، والدعوص، بوتكوالعن، والضب، واخلنفس

، والرخم، كوالور، والوبر، ماهيواملار، ريوالزم، والقنفذ، والعنقاء، والوزغ، والقملة، والبعوض، والفار

  . واياترر بعضها يف الكأيت ذيما ك ،هاريغ إىل ،واهلر

مسخ سبعمائة  ن اهللا تعاىلإ :)صلى اهللا عليه وآله( عن رسول اهللا،  اخلدرييدسع أيب يثويف حد

  .)٢( فأخذ أربعمائة أمة منهم براً وثالمثائة حبراً،اء بعد الرسليوصاألأمة عصوا 

.  املعروفةيق السابقة ألا أظهر املصادرواياتبعضها يف الذكر لعل : أقول

  

                                                

 

 



١٠٢

ا يهل عليدف، ل ذي ناب والسبعكو هي احلشرات و،خراألقسام الثالثة األأما حرمة  ):١٣مسألة (

  .مجاعاإلالنص و

ي أنه يلرشاد لألردباإلويف شرح ، وضع وفاقم أنه عندنا كفعن املسال، في احلشراتف مجاعاإلأما 

  .يه عليهبقسم مجاعاإل بل يف اجلواهر، هاري وغية عن اخلالف والغنمجاعاإلي كبل ح، يإمجاعلعله 

: هاري وغيح وشرح املفاتيةوعن اخلالف والغن، رفيع يهبال خالف ف:  قال يف املستندعويف السب

  .يه عليه بقسممجاعاإل بل يف اجلواهر، يه علمجاعاإل

  .هماين بالفرق بيلورمبا ق، يه آت فمجاعاإلل ذي ناب سبع فك حيث إنو

هي  أو ،ما يف القاموسكل كلأل أو ،انات بطبعهويمث السبع هو املفترس من احل(: يف املستند قال

سد األما يف كجدان معاً يف السبع يووقد ، ترسهيفانات ويواحلى دو ا عليعأظفار  أو ابياليت هلا أن

: اليق وقد ،اتيي الرباعيلسنان ما األومن  ـ ترس بهيفانات السن الذي يووالناب يف احل ـ والسنور

  . )الظاهرى ل متالزمة علكوال، ل اللحمكأين السبع هو الذي إ

  .ها فرقاًينهر من خرب مساعة أن بيظن كل: أقول

  .  النصوصمجاعاإلورة قبل كقسام املذاألم يف كاحلى ل عليد ف،انك يفكو

عن الضب والقنفذ ى نه إ :)عليه السالم( ي علعن، فعن الدعائم، احلشرات إىل أما بالنسبة

  ه من حشرات ريوغ



١٠٣

  .)١(رضاأل

، يثوبعضها داخل يف اخلب، ر بعضها من املسوخكوذ،  خاصةروايات ورد يف مجلة منها ماك

  . وبعضها ضار ضرراً بالغاً، وبعضها مسموم

إن الضب والفارة : فقال ،ل الضبك سأله عن أيثح، )عليه السالم( عن الصادق، فعن احلليب

  . )٢( مسوخيروالقردة واخلناز

ر الضب والفارة والعقرب والوزغ والزنبور كذ ،)ليه السالمع( عن الرضا، شعرياأل يثويف حد

  . )٣(وأا من املسوخ

  . )٤(ر الضبكذ) صلى اهللا عليه وآله( عن رسول اهللا، يدسع أيب يةويف روا

  . )٥( تبوكر العقرب والعنكذ ،)عليه السالم( عن الصادق، ةري ابن املغيةويف روا

  . )٦(ر البعوض والقملة وأما مسخكذ، )معليه السال( عن الرضا، مييل الديةويف روا

  ر كذ، )عليه السالم( عن الصادق، بن طلحةا يةويف روا

                                                

 

 

 

 

 

 



١٠٤

  . )١(الوزغ أنه مسخ

  . )٢(ر القنفذ وأنه مسخك ذرواياتويف مجلة من ال

 والعقرب واخلنفس وما أشبه وأا يةر احلكذ: )عليه السالم( عن الصادق،  السجستاينيةويف روا

  . )٣(مسخ

ه ريعن الضب والقنفذ وغى : كما يف املستدرك، )عليه السالم( ني املؤمنري عن أم،الدعائموعن 

  . )٤(هريالضب وغكرض األ حشراتمن 

دان سبعاً يعولعلهما  ى،فخيما ال كنهما من السباع ك ل،سنور واهلرلر اك ذرواياتويف مجلة من ال

  . وحشرة

ر الوزغ والذر واحلرباء والورل كذ ،)عليه السالم( ني املؤمنريعن أم،  أصبغ بن نباتةيةويف روا

  . )٥( واخلنافس

خصوصاً باب ، بواباأل يف خمتلف كورة يف الوسائل واملستدرك املذرواياتها من الريغ إىل

  . املسوخ

   يف مير علة التحركذ ،)عليه السالم( ويف فقه الرضا

                                                

 

 

 

 

 



١٠٥

  . )١(ا من الضرر للجسميهبعضها وأنه ملا ف

نا مل جند هذا اللفظ مجعاً كل، تبهما لفظ احلشاركرا يف بعض كذ)  اهللاارمحهم (نييدمث إن الشه

  .تب اللغة اليت حضرتناكحلشرة يف 

 يف هذا التعرنين بكل، ذا قالواك، رض غالباًاألانات اليت تأوي ثقب يوواملراد باحلشرات هي احل

واحلال أا ال تأوي ، هك الفواانيد دكذلكفالبعوض حشرة و، عموم من وجه  املتبادر من اللفظنيوب

  .  حبشرةيسرض ولألاأوي ثقب يرنب األما أن ك، رضاألثقب 

ورة ك املذينان داخالً يف العناوك إذا الإ، ل احلشرات وما أشبهك ميل يف حتركتشيسمث إنه رمبا 

 يس لمجاعاإلو،  السنديفعوالدعائم ض، يةافكت يسإذ النصوص ل،  والسم والضرر واملسخيثاخلبك

ه كونة يف الفواكان املتيدل يف املستند يف الدكولذا أش، ستناداالقطع النظر عن أنه حمتمل مع ، مبحقق

  .  وحنومهايخدود التفاح والبطك

ل يف مثل كتشيسبل ، هاريات وغيان أمثال الفول واحلمص وبعض احللويدل يف دكتشيسبل : أقول

ع مثل الذباب والنمل يقاناً يبل أح،  املاء والطعامايل وتقع يفيثر يف بعض اللكة اليت تريالرباغش الصغ

  .ىمثلة اليت ال ختفاألها من ريغ إىل ، منهاًءون جزكيبز ويخ فنيوحنومها يف العج

  ان يدل يف الدكتشيس كذلكو

                                                

 



١٠٦

  .  اردةنيبالعى اناً ال تري وأح، املصفاة غالباًرياه غياليت توجد يف امل، ة جداًريالصغ

 فال قائل ،شربةاألطعمة واألل كة يف ريثك باهر وهي الّإى ة اليت ال ترريغانات الصيوأما احل

  . دلة عنها قطعاًاألنصراف  ال،هاميبتحر

له يف ك هذا ،لكان خمالفة املشهور مشكوإن ، ثرك أيحتنق إىل  فاملسألة حتتاج،انك يفكو

  . احلشرات

  :ها النصوص اليت من،مجاعاإله قبل ميحترى ل عليدأما السباع ف

 ريل ذي ناب من السباع وخملب من الطك: قال، )عليه السالم( عن الصادق، خرب داود بن فرقد

  . )١(حرام

ل ذي ناب من ك: قال )صلى اهللا عليه وآله( ن رسول اهللاإ: قال، )عليه السالم(  عنه،وخرب احلليب

  . )٢(ئاًي شل من السباعكال تأ: قال و.خملب من الطري حرام أو السباع

إن : فقلت،  والوحشريول من الطكعن املأ )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت: قال، ةوخرب مساع

  . )٣(ان سبعاً ال ناب لهكله حرام وإن كا مساعة السبع ي: فقال ،ولون من السبعيقالناس 

                                                

 

 

 



١٠٧

  . ما حراميهلك السبع تفاوتاً يف اجلملة وأن ني وبب ذي النانيهر من هذا اخلرب أن بيظ: أقول

 يفلها من اجلكلها ألك والوحش ريم سباع الطحر: )عليه السالم( عن الرضا، بن سناناويف خرب 

  . )١(كوما أشبه ذل والعذرة وحلوم الناس

ل ذي ناب من السباع ك ميوحتر: املأمون إىل تابهكيف ، )عليه السالم( عن الرضا، ويف خرب الفضل

  . )٢(ريوخملب من الط

ل ذي ناب من كو: ين شرائع الديثيف حد ،)عليه السالم( ن الصادقع، مشعاألويف خرب 

  . )٣( حرامريالسباع وخملب من الط

ل ذي ناب من السباع وخملب من كتقوا او :)عليه السالم( ي علعن، ربعمائةاألويف خرب 

   .)٤(ريالط

  . ةريثك الرواياتها من الريغإىل 

  ب جيملشتهر نقله  القطعي امجاعاإلة بيد املؤرواياتوذه ال

                                                

 

 

 

 



١٠٨

ن كميما أنه ال ك، فال موضع للجمع الداليل، ميالتحر معىن إىل راهةكرف ما ظاهره اليصأن 

  . يمكأن احلرام هو الذي حرم يف القرآن احلى  مبا دل علرواياتاخلروج عن هذه ال

نا ك وليرخلرت االإما حرم اهللا يف القرآن من دابة : )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن،  زرارةيحصحك

  . )١(رهكن

  . )٢(قل ال أجد: فقال ،يثعن اجلر )عليه السالم( جعفر أبا يهسأل ف خر الذياآل هيحوصح

إمنا احلرام ما : قال قل ال أجد يةبقراءة آ )عليه السالم( ن أمربعد أ فإنه ،بن مسلما يحوصح

  . )٣( نعافهااء وحننيافون أشعيانوا كنهم قد كول، تابهكحرم اهللا ورسوله يف 

: قال ،يةهلاأل ريمه عن حلم احلاالملا س ،)عليه السالم( عن الباقر، وحسن زرارة وحممد بن مسلم

إمنا احلرام ما حرم اهللا عز وجل يف القرآن)٤( .  

 إمنا احلرام ما حرمه اهللا ، حبراميسل الغراب لكأ: )عليهما السالم (عن أحدمها،  زرارةيحوصح

  من  ريثكنفس ترته عن األن كول، تابهكيف 

                                                

 

 

 

 



١٠٩

  .)١( تقززاًكذل

ى عل أو ،يةالتقى حرمتها على يف املوارد املنصوصة عل خباراألبد من محل هذه  فإنه ال،هاريغإىل 

  .  مبثابة احلرام يف القرآنيسمور لاألأن احلرام يف هذه 

وما  ةيلوالوص  أزواجةيفثمان،  ما حرمه الشرعالّإأنه ال شيء حرام : ةميرك اليةاآلمث إن الظاهر يف 

ال كشاإلفع يروذا ، خر بالشرعأاء ي أشميايف حترين ال كوذل، ت حمرماتيسود ليهأشبه مما حرمها ال

عليهم ( ئمةاألستدل ا يفكاً فيان إضافكفإن ، ييقحق أو  إضايفيةاآلمن أن احلصر يف : اليقالذي رمبا 

وإن ، ستدالل بهاالن كمي فال ، ال مطلقاًيه املضاف إلضايف إمنا هو يف مقابلاإلإذ احلصر ، يةاآلب )السالم

، ثركاألما القول خبروج إو، مجاعوهذا خمالف لإل، اناتيوافة احلك يةما القول حبلإ اً فالالزمييقان حقك

 آخر يف إنسان وجود ألف نيمث تب، يد زالإ الدار ال أحد يف: ما لو قالكفهو ،  خالف البالغةكوذل

  . الدار

ت ليسف، ةيع ما يف الشرالإ ال أجد احلرام: ية بضميمة الروايات معناهااآلن إ :اب اجلووحاصل

لف كان بتك وإن يهوهذا التوج، ة حراميعر يف القرآن والشركوإمنا ما ذ، ماًازواج وما أشبه حراأل يةمثان

  . بد منه أنه الالإ

 ريولو صار غ، تراس وعدمهفاالى  والقوي عل،ريبك والري الصغنيمث إنه ال فرق يف حرمة السباع ب

  السبع مفترساً لعارض مل 

                                                

 



١١٠

  .مةكمن باب احل )١()عليه السالم( مام الرضااإليف خرب  ورةكوالعلة املذ، رمحي

  . لحي مل ل العشب مثالًكأيفتراس وأخذ االما أن السبع إذا سقط عن ك

ن جاموس بعض البالد اكما إذا ك، مفترساً طبعاً مساً يف بعض املناطقا السبع ريان غكإذا ، نعم

سد يف األان كما إذا ك،  مفترس طبعاًريان السبع يف بعض املناطق غكبأن ، مراألس كانع أو ،مفترساً

، دلة عن مثلهمااألنصراف ال، ول وحرمة الثايناأل يةل القول حبلكيش ،ل عشب طبعاًكآبعض املناطق 

  . ا تأمليهقال شكألة بان يف املسكوإن ، يل والتحلميملهما إطالقات أدلة التحريشف

ه ك الفوالديداندلة األفشمول ،  نظركن يف إطالق ذلك ول،مث إنه قد تقدم حرمة احلشرات

ما ك، الكشاإلولد من الثلج وشبهه حمل يتاً وما دان املاء الصغار جيدوالبقول وأمثال الفول واحلمص ود

ي ك احملمجاعاإلو،  سنداً بل وداللةًيف ألن املستند وهو خرب الدعائم ضعكوذل، اًيضاختاره املستند أ

  .  فتأمل،ستناداالحمتمل 

  

                                                

 



١١١

  :وهي، انات احملرمةيوقسماً من احل ـ تبعاً جلملة من النصوص ـ ر الفقهاءكذ ):١٤مسألة (

، رنباألو ى،بن آواو، والثعلب، والضبع، والذئب، والفهد، والنمر، سداألو، والسنور، لبكال

، والقنفذ، والقمل، وبنات وردان، والصراصر، واخلنافس، رذواجل، والعقرب، والفارة، والضب

  . هاريوغ، ةكواللح، يةوالعظا، والسنجاب، والسمور، كوالفن، واخلز، والوبر، بن عرساو، بوعريوال

ل كآطادون اخلز فيصإن أصحابنا : فقلت ،)عليه السالم( احلسن أبا سألت، بن آدماا يركخرب زك

أما أنت فإين : قال امت بالقيمفلما مه، ت ساعةكمث س، لهكناب فال تأله ان كإن : فقال ،من حلمه

  . )١(لهك فال تأكره لكأ

ل حلم السنجاب كعن أ ،)عليه السالم( نياحلس علي بن ابليكخالد ال أبو  سأل،محزة أيب وخرب

سبلة كان له سبلة كإن : فقال، شجاراألأوي ي السنجاب :خالد أبو فقال ،مايه والصالة فكوالفن

  . )٢(حرمهأله وال كآأما أنا فال : مث قال، يهل حلمه وال جتوز الصالة فكيؤالسنور والفارة فال 

  . ما أشبه أو يةايف الصدر من تقينما ال ى  حممول عل)حرمهأفال (والظاهر أن قوله 

  عن  )عليه السالم( جعفر أبا سألت ،نيوخرب محران بن أع

                                                

 

 



١١٢

  . )١( املاءىأو وييف الربى عيرسبع : فقال ،اخلز

. تاب الصالةك يف الوبر واخلز يف رواياتوقد تقدم مجلة من ال

  .)٢(رههكف ،سداألسألته عن حلم ، )عليه السالم(  عن الصادق،يف خرب القاسمو

وال ، وال النمر، ل الذئبكيؤال : نه قالإ ،)عليه السالم( ني املؤمنريعن أم، يف خرب الدعائمو

  . )٣(وال شيء له خملب، وال الضبع، وال الدب ى،بن آواوال ، سداألوال ، الفهد

  .اًيض اليت تقدم مجلة منها أرواياتها من الريغ إىل

ورات كما أن مجلة من املذك، ما عرفتك مجاعاإلبل ،  جمبور بالعملرواياتوضعف بعض هذه ال

  . ما له ناب أو يف السبع أو وخسامل أو داخلة يف الضار

 اًمي ما ظهر قدنيا بيهها ال فرق فيلحتلى  املنصوص علية والوحشيةهلاألانات يو احلأنى فخيمث إنه ال 

طالق إل، مك يف احلميالقدك يدألن اجلد، ما أشبه أو ،يةاهلولندوالبقرة ، يكيمراإلمثل اجلمل ، اًيدجدأو 

   يثان خمتلفاً من حكوإن  ،صاسم واخلواال

                                                

 

 

 



١١٣

  .خر يف اجلملةاألمور األوبعض ، لكالش

انات يول هذه احلك الشرع أإذا منع: اليق ل حىتكاألان ال ختص يف يونه قد تقدم أن فائدة احلإمث 

  . فما الفائدة من خلقها

اً من ريثكفإن ، ما أظن فائدة العملكشف عنها يف املستقبل كي اليت سةن من الفوائد املهمإ: ونقول

ستخدام القردة يف إدارة ان كمي مثالً، ملختلفةعمال ااألا يف مل يعزم أن يلانات هلا نشاطات دائبة يواحل

ستخدم اما ك، اتبةكلة الاآلى بل قد استخدمها بعض علماء الغرب يف الضرب عل، املطاحن واملعامل

ما ك، ر يف إرسال الرسائليوستخدام بعض الطاو، يةعمال التجسساألبعض أهل الغرب فرس الرب يف 

  . احلمام الزاجل إىل نعون بالنسبةيصانوا ك

ان يو مبا مسي باسم احل،سكبالع أو جعل الشاة ذئباًك، احلرام إىل ة احلالليل فصيرين تغكمث إنه لو أم

  .م املنتقل إليهكان الالزم أن جيري عليه حك، يهاملنتقل إل

 تبعتها يف ،رضاأل اناتيوسم حالقي هلا أف، اناتيوب حكواكلو فرض أنا وجدنا يف سائر المث إنه 

ان كوإن ، يهمثل ذي ناب وخملب علكات يلك اليقان الالزم تطبك إطالقاً يدو جدوالذي ه، مكاحل

 احلل ألصالة و،يةان الالزم القول باحللك، ن تشملها القواعد العامةأعالمات احلل واحلرمة بى حدفاقداً إل

  .  ما خرجالإان يول حك شاملة ليةكوقد عرفت أن عمومات التذ، يةك التذجريانبعد  ل شيءكيف 

  ن الظاهر أا ك ل)السبلة( رواياتر يف بعض الكمث إنه قد ذ



١١٤

  . رهاكجد من الفقهاء من ذأولذا مل ، انيواناً خاصاً حلرمة احليزت ميسل

  : وهي، رهاكستطراد بذاالوهنا مسألة ال بأس يف 

ا يم فيةهلاألانات يول بعض احلكأ أو اناتيواد بعض احليصطاي املنع عن سالماإلم كق للحاحينه إ

ما هو املتعارف يف منع بعض ك، انيونقراض نسل احلااخلوف من ك، كقتضت املصلحة ذلاإذا 

 ري مع احلميهو )صلى اهللا عليه وآله( تفاد من عمل النيبيسوهذا ما ، كومات احلاضرة لذلكاحل

 )٢(ضررال أدلة ك، م حسب املصلحة اخلاصة والعامةكعمومات أدلة عمل احلا إىل ضافةاإلب ،)١(يةهلاأل

  .وحنوها

 نيي قوانسالماإلم كر وضع احلاك مبناسبة ذ)٣()الفقه(لي املسألة يف بعض جملدات كوقد حققنا 

  .  واهللا العامل،صطدامات وما أشبهاالوقانون ، اتيارقانون مرور السك ،نيملنفعة املسلم

  

                                                

 

 

 



١١٥

 ريصل فقد تقدم غاألما أ، يل ما خرج بالدلالّإله ك أيةحل ريصل يف الطاأل، ريويف الط ):١٥مسألة (

 أو ،إما ألا سبع، ريوحرمة مجلة من الطى دلة دلت علاأل طائفة من ك فهنايلوأما ما خرج بالدل، مرة

ى  علمجاعاإل واحد ريغى دعاوقد ، ألا ضارة ضرراً بالغاً أو ،ألا داخلة يف املسوخ أو ،ألا ذو خملب

ويف ، وشرحه، يحواملفات، واخلالف، يةما عن الغنك، ترس بهيفالظفر الذي  أي ،ل ذي خملبكحرمة 

  . سماالبل يف اجلملة لصحة إطالق ، فتراس مطلقاًاال يسان ليزوامل، هارياملستند وغ

 إىل  والدجاج بالنسبةكيويف الد، اجلرادة إىل ما يف العصفور بالنسبةكين ياحاألفتراس االنعم 

  . اًيدلة اخلاصة ثانولأل، دلة أوالًألاألنصراف ،  ضارريوما أشبه غ الصراصر واخلنافس

ل ذي كا يهر فكيف باب السبع وما ذ  املتقدمةرواياتر املفترسة اليوحرمة الطى ل عليدمث إنه 

  .خملب

ل ذي كحرمة ى ة علدلة الدالاألألطالقات ، ون مفترساًكياملخلب أن ترط ذي يشوالظاهر أنه ال 

حرمة ى  الدالة عليثحاداألمجلة من  إىل رييشو،  نابل ذيكحرمة ى دلة الدالة علاأل طالقإك، خملب

رهه كل شيء من السباع إين ألكلح أيصال : ة احلليبيحففي صح، ل ذي خملب أو كل سبعك

  . )١(هوأقذر

  أما :  فقال، عن حلوم السباع وجلودها،ويف موثقه مساعة

                                                

 



١١٦

ئاً تصلون ي وال تلبسوا شيهعلبوا كوأما اجللود فأر، رههك فإنا نريوالسباع من الط، حلوم السباع

  . )١(يهف

  . )٢(ان سبعاً ال ناب لهكله حرام وإن كالسبع ، ا مساعةي: قة مساعةثويف مو

ل ذي ناب من السباع ك: قال )صلى اهللا عليه وآله( ن رسول اهللاإ: ريعم أيب بناة يحوصح

  .)٣( حرامريوخملب من الط

  . تقدمت بعضهااليت  ترواياوقد تعدد هذا العنوان يف مجلة من ال

  . )٤( وهو ذو خملب فهو حرامل ما صفكو: ويف موثقة مساعة

طرقنا : قال، )عليه السالم( احلسن الرضا و أبحدثين: قال، ان بن جعفر اهلامشييم سليةويف روا

د وق، ةيل بأن هارون وجد يف خاصرته وجعاً يف هذه الل:ة فقالينة وهارون باملديل ذات لميمر أيب بنا

ان عندنا كتنا ولو يوال ندخله بوله كإن هذا شيء ال نأ: فقال ،ئاًيا منه شينفأرسل إل، طلبنا له حلم النسر

  ما 

                                                

 

 

 

 



١١٧

  )١(اهينعطأ

 عن ، حممديحصحك، ما أشبه أو يةالتقى ب محله علجيرف أن ما ظاهره احلل يعله ك كومن ذل

 ما الّإم ا احلريسل: فقال، يلالبغال واخل ورير له القنافذ والوطواط واحلمكذ  والوحش حىتريسباع الط

  . )٢(تابهكحرم اهللا 

  . )٣(قل ال أجد: ةميرك اليةاآلر ك املتضمنة لذرواياتوحنوها ال

فرض  يلمن قب،  السنةميتاب يف مقابل حترك المياد به حترير ميون نفي التحركيومن احملتمل أن 

ولذا ، ر يف السنةكخر ذاآلر يف القرآن وكأحدمها ذن كل، ما واجبيهلك حيث إن سنة الرسولو اهللا

  .  السنة الواجبة:خباراألورد يف مجلة من 

  .ريل سبع وذي خملب من الطكال يف حرمة كفال إش، انك يفكو

ون كحتمال او، صل احللاألان كاحملللة  أو ن سائر العالمات احملرمةك يف املخلب ومل تكوإذا ش

  . ما خرجالإان يول حك شامل ليةكإذ إطالق أدلة التذ،  تامري غيةكصل احلرمة ألصالة عدم التذاأل

 ،اًييعصار طب يف أعقابه حىتى ون ذا خملب ولو سركي ان احمللل حىتيوأن عالج احلى فخيوال 

  س بأن ك العكذلكو

                                                

 

 

 



١١٨

إذ الظاهر من ، مك احليريغتجب يويف أعقابه ال ى صار بال خملب وإن سر ان احملرم حىتيوعوجل احل

يف ى  وإن سرية سبعاً بالتربري سبع الطريما أنه إذا صار غك، اًياً ال عالجييعون الوجود والعدم طبكدلة األ

  . مكجب تبدل احليوس ال ك العكذلكو، أعقابه

تعبد يسما أشبه مل  أو ة السباع بسبب املناخيلخرج عن فص أو ة السباعيلإذا دخل يف فص، نعم

  .صل بقاءهاألن اك يف التبدل كوإذا ش، مكتبدل احل

ولو مل ، سم أظهراال يةان تبعكوإن  ،ناالحتما ،الوصف أو سماالبع يت حرام وحالل نيواملتولد ب

ون كي يةويف الشبهة املوضوع، فتأمل ناالحتما ،صلاأل يهري فجي أو عتبار بالوصفاال فهل مساًابههما يش

  . واهللا العامل، يةصل احللاأل

  



١١٩

انت  أو ك،هيفثر من صفكه أيففدان  أو ك،يففدون له كيأن  ريلط ايةمن عالئم حل ):١٦مسألة (

 ريوالقانصة للط، يض مستفيه وحنوه علمجاعاإلى ال بل دعوكبال إش، يةيصص أو قانصة أو  حوصلةهل

 ةيصيوالص، ول عند احللقكمن املأ هري احلب وغيهتمع فجيه ريان املعدة لغكواحلوصلة م، هريمبرتلة املعاء لغ

  . ةكالشوى ام من بين آدم وتسماإلئدة يف باطن رجل الطائر مبرتلة صبع الزاإل

ل ما ك ال تأ،فدل ما ك: فقال ،ريل من الطكيؤمما  )عليه السالم( جعفر أبا نه سألإ ،فعن زرارة

  .)١(صف

ل ما صف وهو ذو خملب فهو ك:  قاليثيف حد )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، وعن مساعة

  . )٢(ف فهو حاللدل ما كو، ك البازي احلداة والصقر وما أشبه ذليطريما ك يفوالصف، حرام

  . )٣()عليه السالم(  عن الرضا،ومثله ما رواه مساعة

 تلفيخجام فاآلون يف كأإين  :)عليه السالم( قلت أليب عبد اهللا: قال، فوريع أيب وعن عبد اهللا بن

   ،ل منهك فما آريالطعلى 

                                                

 

 

 



١٢٠

  . )١(ل ما صفكوال تأ، فدل ما ك: قال

ان كف فديف ويص ريان الطكإن :  آخريثويف حد: قال،  مرسالًيهالصدوق يف الفقى ورو

انت ك املاء ما ريل من طكيؤ و،لكيؤه فال يففدثر من كأه يفان صفكوإن ، لكه أيفثر من صفكه أيففد

  . )٢(يةيصص أو  له قانصةيسل ما لكيؤ وال ،يةيصص أو له قانصة

ل ما كال تأ: فقال ،ل منهكيؤ ما ريقلت الط: قال، )عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،بن سناناوعن 

  . )٣(ن له قانصةكمل ت

انت له قانصة كما : فقال ، املاءريعن ط) عليه السالم(جعفر  أبا  سألهنإ ،يثوعن زرارة يف حد

  . )٤(لكن له قانصة فال تأك وما مل ت،لكف

انت له ك الرب ما ريل من طك:  قاليثيف حد )ه السالمعلي( عبد اهللا أيب عن، وعن مساعة

: أن قال إىل نساناإلمعدة ك ال معدة ،قانصة احلمامكانت له قانصة ك املاء ما ريومن ط، حوصلة

 ما من الطميوالقانصة واحلوصلة رف يع ما ال ريتحن  

                                                

 

 

 

 



١٢١

  . )١( جمهولريل طكانه وريط

  . )٢(حنوه )عليه السالم(  عن الرضا،وعن مساعة

انت له قانصة وال ك ما ريل من الطك: قال )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، وعن مسعدة بن صدقة

  . )٣(كمثل ذل فقال ، املاءريوسئل عن ط: قال ،خملب له

 يةيصص أو انت له قانصةك ما ريل من الطك: قال )عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،ريكبن باوعن 

  . )٤(حوصلةأو 

 ،به مذبوحاًى تيؤ ريعن الط )عليه السالم( عبد اهللا أبا ه سأل إن،يثدحفور يف يعأيب  بناوعن 

  . )٥(انت له قانصةكل ما ك: قال

  . طالقاإلخله يف السباع لعدم يد ال ك املاء للسمريل طكمث الظاهر أن أ

ل كأي املاء ما ريعن ط )عليه السالم( احلسن أبا سألت: قال،  بن احلارثيةوخصوص خرب جن

  ال : قال ،لحي منه كالسم

                                                

 

 

 

 

 



١٢٢

  . )١(لهكبأس به 

  . هاميجب حتريو الصغار ال ك احملللة لألمساكمسااألل كما أن أك

 ،انيول حلوم احلكل من أحيما ما أو: يثقال يف حد )عليه السالم(  عن الصادق،وعن الدعائم

  . )٢(انت له قانصةكلما ك ريومن حلوم الط: أن قالإىل 

وذي : أن قال إىل قاتل فحرام مثل السموم أو هب بالقوةيذل مضر كو: قال ،وعن الرضوي

 وال ،يهف جبناحدي ما ريل من الطكيؤو: وقال، له وما ال قانصة ريناب من السباع وخملب من الط

ه يفان صفك وإن ،لكأ ييهيفثر من صفكأه يففدان كف ويصف ودي ريان الطكوإن ، فيصل ما كيؤ

  . )٣(لكيؤ ه مليففدثر من كأ

  .  مثلهيةوعن الصدوق يف املقنع واهلدا

  

                                                

 

 

 



١٢٣

، رمحي أو لحيفهل ى  عالمة أخركن هناكه ومل تيف وصفري الطيففدى لو تساو ):١٧مسألة (

  :قوالن

لة حل األص، ينختاره املستند وآخرا و، إنه املعروفيل بل ق،ختاره الشرائع ومجاعةاما ك ،احلل

  . ما علمالإل شيء ك

، مجاعاإلمع ، احلاللى غلبة احلرام على وخصوص ما دل عل، يةكصالة عدم التذ أل،واحلرمة

  .طياحتاالوأصالة 

 مجاعاإلان مع كوغلبة احلرام إن ، طالق أدلتهإل، ما عرفتك يةكصل التذاأل ألن ،ولاألوالظاهر 

القاعدة ما يف هذه ىل  إمضافاً، شتباه ال مقام اجلمعاال ألنه مقام ،فال جمال له يف املقام، اً يف نفسهيحصح

  . مجايلاإل وإمنا جماهلا يف موارد العلم ،اط ال جمال هلا هناحتياالوأصالة ، من النظر

فإن ، يلن مل نعلمها بالتفصكول، يف اجلملة ني الصفتىادة إحدا إذا علمنا بزييملم احلال فيعومنه 

  .اًيض أيةصل احللاأل

 يفان له صف أو ك،ثرك أيففدوله   املسوخ منريان الطكأن كولو تعارض وصفان من الصفات 

 قالوا يثح خالفاً جلمع، ان التعارضكا إذا قلنا بإميم ف،حوصلة أو يةيصص أو انت له قانصةكو ثركأ

احلوصلة ك يةعالمات احللى ون له إحدكصاف ت مسوخ أو أو ذي خملب ريفال ط،  العالئمنيبالتالزم ب

  . عالئم احلرمةى  له إحديةيصص أو حوصلة  أو ذو قانصةريوال ط، يةيصوالقانصة والص

أصالة عدم  أي ،باحلرمة لألدلة الثالثة املتقدمةم ك فهل احلكاكنفاالان كواحلاصل إذا قلنا بإم

  وقاعدة مجع احلرام ، يةكالتذ



١٢٤

 يف هذه ري الطية حليل ملا تقدم يف دليةأم باحلل،  بعضكما قال بذلك، طياحتاالوأصالة ، واحلالل

ونه كعالئم احلرام من تقدم ى ألن املستفاد من النص والفتو، واملرجع القول باحلرمة، ناالحتما ،املسألة

  . عالئم احلاللى ثر علكه أيففدان  أو كصاف أو ذا خملبأو  ممسوخاً

  . عالئم احلرام مطلقاًيهحرمة ما فى  علمجاعاإلدعاه املستند من افلما ى أما الفتو

ى عالمات احلرمة على  إحدميض التعارض يف الوجود فالظاهر تقدأما مع فر(: وقال يف اجلواهر

: أن قال إىل )ىاليت هي عالمة احلل يف اهول نصاً وفتو ـ يةيصالقانصة واحلوصلة والص أي  ـالثالثة

  . آخره إىل )حرمة املسخ وذي املخلب مطلقاًى بل ظاهر النص والفتو(

واحلال أنه ، ورة إمنا هي مع اجلهالةكالئم احلل املذفألن ظاهر مجلة من النصوص أن ع، وأما النص

  .  واملخلب ال جهالةيةمع املسخ والسبع

 ،)١(ريالط على تلفيخف:  قاليثح، )عليه السالم( عن الصادق، فوريع أيب خرب عبد اهللا بنك

  .  ال ايء والذهاب وحرمةًأن املراد اجلهالة حالًى بناًء عل

   يثح )عليه السالم( هللاعبد ا أيب عن، وخرب مساعة

                                                

 



١٢٥

  . )١(رفيع ما ال ريتحن ا من الطمي: قال

  . هاريغ إىل ،)٢(انت له قانصة وال خملب لهكما : وخرب مسعدة

ان له  أو كفديان كان حراماً وإن كذو خملب  أو سبع أو  ممسوخريان طكهذا فإذا ى وعل

ان كا إذا يم احلال فكذلكو، ان حراماًكالثالثة ى إحدله ان كف ويص ريان طك وإن ،الثالثةى إحد

  .الثالثةى ان له إحد أو ك،ثركه أيففدان كوإن ، ان حراماًكبالغاً ضاراً ضرراً 

نه أ يف كان له شيء شكن أب ، واملخلبيةلم املسخ والسبعيع بأن مل ميوإذا جهل سبب التحر

العالمات  إىل عرجاً يضأ يففد واليف وإن جهل الصف،ان حراماًكثر كه أيفان صفكفإن  ،خملب أم ال

  . واهللا العامل ،الثالث

  

                                                

 

 



١٢٦



١٢٧

  

  فصل 

  ر المنصوصة یوفي الط

  

  .رهاكوحنن نذ، راهةً أو كيةًحل أو حرمةً ،بالنص ريو بعض الطرواياتر يف مجلة الكذ ):١مسألة (

  :  وهو أربعة أقسام، الغرابكفمن ذل

  .يفل اجلكأن اجلبال ويكيس الذي ريبكسود الاأل

  .ون بقدر احلمامكيو، ل احلبكأون يف املزارع ويكي و،)الزاغ(ـ بى ميسالذي  ريصغسود الاألو

  .رب من الزاغكقع الذي هو أباألو

  . يلاض وذنبه طوله سواد وبي بقعأوالعقعق الذي هو 

  : أقوال إىل قساماألم كختلف الفقهاء يف حاوقد 

، همريوغ ييلردباألف وكوال نافعوال والقاضي يةوالنها يبنيي عن التهذكوهو احمل، اًل مطلقاحل

  .ختاره املستنداو

  .ي عنهمك حما عنك، والروضة واملبسوط احيضاإلو واملختلف ختاره اخلالفا و،واحلرمة مطلقاً

  .اللمعة ورشاداإل والتحرير واحلليكما عن ، اب الزرع دون غريهغرالتفصيل حبل و

   ، الزاغية يف حلكتريشلها كخر أ  تفاصيلكهناو



١٢٨

  .  واحلرمة مطلقاً،ل مطلقاً احل:ود يف النصوص طائفتانواملوج

 يسل الغراب لكإن أ: ) السالماعليهم( حدمهاأ عن ،نيفهي موثقة زرارة بن أع، وأما احملللة مطلقاً

  . )١( تقززاًكنفس تترته من ذلاألن كول، تابهك إمنا احلرام ما حرم اهللا يف ،حبرام

   .)٢(اب ألنه فاسقغرل الكره أكنه إ، ) السالمعليه(  بن حممد عن جعفر،اثغيومرسل 

  . كالفأرة لذلى  عل)هيقالفوس(ما أطلق ك، نه سارقأونه فاسقاً ك بالظاهر أن املرادو

: )عليه السالم( احلسن  أيبيهعن أخ، )عليه السالم( جعفر علي بن يحفهي صح، وأما احملرمة مطلقاً

  . )٣(هريل شيء من الغربان زاغ وال غكل أحيال : فقال ،الهمكل أحيسود أاألبقع واألسألته عن الغراب 

ل من كيؤ وال ،هريغوال ل من الغربان زاغ كيؤال : )عليه السالم(  عن الصادق،ومرسل الصدوق

  . )٤( شيءياتاحل

نه ال إ: وقال ،بقعاألعن الغراب  )عليه السالم( سئل الرضا :قال، الواسطي ىيحي أيب وخرب

  من و: وقال، لكيؤ

                                                

 

 

 

 



١٢٩

  . )١(سوداأل كحل لأ

 ،)٢(لهكال تأ: قال ، الغرابيضعن ب )عليه السالم( احلسن الرضا أبا سألت، يلمساعإ أيب وخرب

  . أيتيسما كان يو تابع للحيضفإن الب

واهللا ما هو من : فقال، بغراب فسماه فاسقاً أيت )صلى اهللا عليه وآله( ن النيبإ :ويف املرسل

  . )٣(اتيبالط

، باحلل هاينالقاعدة اجلمع بى مقتض و،روايات من النيالم حول الطائفتكثر الفقهاء الكوقد أ

ورة ك املذةيعتباراالوالوجوه ، راهةكالى  عليةواجلمع الداليل محل الناه، نيلوجود احلجة يف الطائفت

عارض ولو فرض ت، ية ال شأن هلا يف املسائل الشرع،يةورة للحلك املذيةعتباراالالوجوه كللحرمة 

 يةصل احللاألوقد عرفت يف املسائل السابقة أن ، صلاأل إىل  فالالزم القول بالتساقط والرجوعنيالطائفت

  . يةكاً بأصالة عدم التذكرها اجلواهر متسكال احلرمة اليت ذ

ن كميفال ، كوما أشبه ذل وما له خملب  احلل فهو أخص مطلقاً من أدلة السبعيلمث إنه إن ثبت دل

  . مي احملللة ومطلقات التحرنيارض بإبقاع التع

                                                

 

 

 



١٣٠

باع وما ع عمومات أدلة السان املرجك ني الطائفتنيل التساقط بآان املكإنه إذا : اليقنعم رمبا 

  . بعداألنع العموم ميقرب األ ألن العموم ، ال عمومات احلل،أشبه

  . له بأن اجلمع ال شاهدريوأنت خب، ك بذلني الطائفتنيفقد مجعوا ب، أما املفصلون

، هلما خمالب أو سبعان أو يفالن اجلكأ يريبكسود الاألبقع واألن أب:  قالوانيما أن بعض املفصلك

  . كوقد علمت اجلواب عن ذل، أما الباقي فهو حالل لألصل والنص، ولذا حرما

انت كلة وإن داألو، يه فمي لقوة أدلة التحر، الزاغريجتناب عن غاالتضي يقاط حتياالن كهذا ول

يف ى  املدعمجاعاال بل، هارية واخلباثة وغيفل اجلك أن الشواهد من املخلب والسبع وأإالّتوفرة  مريغ

  .طياحتاال توجب ،ستناداالان حمتمل كهاء وإن الم بعض الفقك

  .الم يف اجلواهر واملستند حول املسألة فراجعكثر الكوقد أ

  . ن اجلبالكسيسود الذي األبقع واألة احلرمة يف يل يف الوسيدالسى وقد قو

  



١٣١

 ألا من املسوخ ،ال وال خالف يف حرمة الطاووس واخلفاش والزنبوركال إش ):٢مسألة (

  . حرمتهاى املنصوص عل

ابر امرأة رجل مؤمن فوقع ا ك فيالًان رجالً مجك، ن الطاووس مسخإ: )عليه السالم( فعن الرضا

   )١(هيضل حلمه وال بكال تأ ف،ركوذى  أنثنيا اهللا طاووسم فمسخه،كمث راسلته بعد ذل

له وال كل أحيالطاووس ال : قال، )عليه السالم( احلسن الرضا أيب  عن،ان اجلعفرييمويف خرب سل

  . )٢(هيضب

  .  الزنبوركذلك و،اش يف بعض نصوص املسوخر اخلفكوقد ذ

  .رق متور الناسيسان ك ،والوطواط مسخ: )عليه السالم( عن الرضا، شعرياألففي خرب 

  . )٣(انيزرق يف امليسان حلاماً كوالزنبور : يهفو

، ر املسوخكيف عداد ذ )عليهم السالم(  عن جده،يه عن أب،عبد اهللا أيب عن، ةريبن املغاويف خرب 

  فسحرا  انت إمرأة مع ضرة هلاكوأما اخلفاش ف: أن قال إىل واخلفاش: قال

                                                

 

 

 



١٣٢

  . )١(»فمسخها اهللا خفاشاً

ن أن الوطواط هو كما أن من املمك، املسخن تعدد أسباب كإذ من املم، نييث احلدنيوال تنايف ب

  .ما قاله بعضك ري واخلفاش هو القسم الصغريبكالقسم ال

  . هري املوجودة يف الوسائل وغرواياتها من الريغإىل 

  

                                                

 



١٣٣

  .راهةكن مع الكول  اهلدهديةال يف حلكشاإلبغي ينال  ):٣مسألة (

  .هاريوغ ةيلوالوس واملستند الشرائع  أفىتكوبذل، يهفال خالف أجده : بل يف اجلواهر

ى  ناصة علرواياتل الك أن يبومن الغر، همي عنوان الباب بتحر)٢(ك واملستدر)١(ن يف الوسائلكل

ان ك الإو،  فهوإمجاعفإن ثبت ، راهةك إمنا قالوا بالمير التحرك من ذين ومل أجد من اتهد،النهي

  .  جماليهال فكشلإل

عن اهلدهد ) عليه السالم(ى سألت أخي موس: قال ،)عليه السالم( جعفرعلي بن  يحففي صح

  . )٣( هوري فنعم الط،بحيذ وال ىذيؤال : فقال ،وقتله وذحبه

عن قتل  )صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللاى : قال ،)عليه السالم( عن الرضا، ويف خرب اجلعفري

  . )٤(اهلدهد والصرد والصوام والنحلة

 ريآل حممد خ: يةانيتوب بالسركل جناح اهلدهد مكيف : )عليه السالم(  خرب آخر عنهويف

  . )٥(يةالرب

                                                

 

 

 

 

 



١٣٤

، اهلدهد: عن قتل أربعة )صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللاى : بن عباسا عن ،كويف املستدر

  . )١(والنمل، والنحل، والصرد

 ،املاءى ان عليم سليلان دلك فإنه ،اهلدهدال تقتلوا : )صلى اهللا عليه وآله(  آخر عنهيثويف حد

  . )٢(رف قرب املاء وبعدهيعان كو

موالي من  ايفقلت أستغفر اهللا : يثيف حد )عليه السالم( جعفر أيب  عن،وعن حممد بن مسلم

 وال الرخم فإا ري وال اجلارح من الط،وال اهلدهد نيلها وال الوراشك ال تأكحيو: فقال يل، ل القنابركأ

  . )٣(خمسو

  . يعاجلم إىل  عائدريوالظاهر أن الضم

  .يضباأل القنربة والورشان وهو احلمام يةن املشهور حلكل: أقول

 رواياتما أن بعض الك، راهةك اليل دلكوذل، لكاألن النهي إمنا هو عن الذبح ال إ: قال املشهور

  . تابة جناحهك يةر يف رواكما ذك ،ميالتحرى ا عليهال داللة ف

  . فتأمل، فإطالقات احلل تشمل اهلدهد، ت حجة سنداًيسحممد بن مسلم ل يةوروا

  

                                                

 

 

 



١٣٥

 والرباج يسبن إدراو ية يف النهايخن عن الشكول، راهةك اخلطاف مع اليةاملشهور حل ):٤مسألة (

عبد  أيب عن ،خصوصاً خرب عمار ،أصل احلل والعالئم العامة إىل ضافةاإلب ،املشهورى ل عليدو، احلرمة

 وعن ،لكيؤمما  هو:  قال،لهكأيه يصيد أو  خطافاً يف الصحراءيبيصعن الرجل  ،) السالمعليه( اهللا

  . )١(ال هو حرام:  قال،لكيؤالوبر 

 وهو مما ،خرء اخلطاف ال بأس به: )عليه السالم( عن الصادق، تاب عمارك عن ،وعن املختلف

  . )٢(كره ألنه استجار بكن كله لكل أحي

إذ  )عليه السالم( عبد اهللا أيب ما حنن قعود عندينب: قال،  حسن بن داود الرقي خبربميواستدل للتحر

ه مث رحا به يدأخذه من  حىت )عليه السالم( عبد اهللا أبو يه فوثب إل،ه خطاف مذبوحيدمر رجل ب

ن إ ،)عليهما السالم (عن جدي، لقد أخربين أيب، مكيهذا أم فق مكم أمركإمام: مث قال، رضاأل

النحلة والنملة والضفدع والصرد واهلدهد : عن قتل ستةى قد  )صلى اهللا عليه وآله( هللارسول ا

  . )٣(واخلطاف

                                                

 

 

 



١٣٦

ه يحوتسب ،)صلى اهللا عليه وآله(  حممديتن دورانه يف املساء أسفاً ملا فعل بآل بإ: ايفكويف خرب ال

  . )١(نيوال الضال: وليق ترونه الأ ،ني احلمد هللا رب العامل:قراءة

صلى اهللا عليه ( قال رسول اهللا ،) السالمماعليه( يه عن أب، عن حممد بن جعفر،ييميف خرب التمو

  . )٢( الناس بالناسريفإن آنس ط، ين اخلطافيع ،اًريات خينستوصوا بالصنا: )وآله

، ائهن يف احلرميذوإ ،عن قتل اخلطاف )عليه السالم( عبد اهللا أبا  سألت، بن دراجيلويف حسن مج

  .)٣(تلنيقال : الفق

  . طعمةاألتاب ك ويدتاب الصك يف ك من النصوص املوجودة يف الوسائل واملستدرك ذلريغإىل 

 عن أدلة اًألا أخص مطلق، ميان الالزم القول بالتحركا املوثقة همنليت ا احملللة رواياتولوال ال

  .  ال تسقط الظاهر إذا الشواهد،يهمنظور ف راهةكا بظهور شواهد اليهال فكشاإلو، احلل

، ئاًي شينذيؤفإن ال : يلة مجيحيف صح )عليه السالم(  بقولهيلستدالل املستند للتحلاأما 

   ري ففي غ،رقهذ بنساناإلبتالء  يف صالته النساناإل ينان حراماً آذكنه لو أ ةيمبضم

                                                

 

 

 



١٣٧

  .  زائدةةيعنا إىل تاجحي فإنه ، الفضالتيثنفسهن ال من حأهن بؤايذإإذ الظاهر ، مورده

  



١٣٨

 ن املشهور قالواكل، والشقراق والصرد والصوام ىواحلبار والقربة ةل الفاختحي ):٥مسألة (

  . ال خالف أجده بل يف اجلواهر، يعراهة يف اجلمكبال

املشهور يف ى  فتويةفاكب: اليق أن الإاللهم ،  مفقوديلدل إىل تاجحيراهة بعضها كن كل: أقول

  . كذل

 مجاعاالى  إدعكذل وك، بقسميه عليهمجاعاإل: بل يف اجلواهر، مجاع لإلوراتك املذيةمث إن حل

  .املستند

وخصوصاً ، ة يف العصفوروالقرب، ندراج الفاختة يف احلماماو، صلاألو، طالقات أدلة احلل إلكوذل

 يتأهل البى عو عليدا طائر مشوم إ :يف الفاختة )عليه السالم( قول الصادق  اليت منهارواياتال

  . )١(مكم فقدتكفقدت: وليقو

عبون ا فإا يل بيان وال تعطوها الص،لوها وتسبوهاكال تأ:  يف القربة)عليه السالم( وقول الرضا

  . )٢(ميهعلصلوات اهللا ها لعن اهللا مبغض آل حممد اهللا يح وتسب،حية التسبريثك

 ما تقول ،مسعأوأنا  )لسالمعليه ا( عبد اهللا أبو سئل: قال،  عبد اهللا بن سنانيحصح، ىويف احلبار

  . )٣(لكانت له قانصة فكإن : قال ى،يف احلبار

                                                

 

 

 



١٣٩

  عنديوددت أن: قال، ىعن احلبار )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت،  املسمعيينردك يحوصح

  . )١(متألأ ل منه حىتكفآ منه

روا كذ الفقهاء  إنمنع، احللى  خاصاً عليالًا دليهفلم أجد ف، والشقراق والصوام وأما الصرد

ل ك ميخل حتت أدلة حتريدف،  فهو سبعري العصافيصيدال يف الصرد بأنه كشاإلو، القاعدةى ها عليلحتل

 ،احللى م عل مسلّإمجاعن كيم إذا مل يتا إمن،  احملرمةميوقد تقدم أنه مع تعارض العالئم احملللة تقد، سبع

  . وقد عرفت وجوده

صلى اهللا ( ن رسول اهللاإ: )عليه السالم( ملا روي عن الرضا، راهة الصرد والصوامكنعم املشهور 

  . هريومثله غ، يثاحلد )٢(عن قتل اهلدهد والصرد والصوامى  )عليه وآله

للهم ا، لكاألراهة كراهة القتل وك نيإذ ال تالزم ب، راهةك اليلون دلكي ال كنصاف أن ذلاإلن كل

  . ايهراهة خصوصاً بعد التسامح فك باب ال يفكفي ذلكي و،نه تالزم عريفإ: اليق أن الّإ

  ى ل عليدومل أجد ما ،  عالئم احلليهوأما الشقراق فف

                                                

 

 



١٤٠

نه سئل عن إ، )عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن، خرب عمارالّ إراهةكل عل اليدوال ،  نصاًيةاحلل

صلى اهللا عليه ( ان النيبك: قال، احلياتى نه يدفع أذإأي   حلال احلياته قتلهركأ: الشقراق فقال

  . )١(ية الشقراق قد انقض فاستخرج من خفه حاشي وإذمي ماًيو )وآله

 حول يثوقد ورد مثل هذا احلد، بس خفهيلشي لميان ك) وآلهى اهللا على صل (الظاهر أنه: أقول

  : ي بقولهري وقد نظمه احلم،ن عن احلبابكل )عليه السالم( ني املؤمنريمام أماإل

  لعجاب ا قوم للعجب اي الأ

  .  وللغرابنياحلس أيب خلف

  .  إعجازاًكون ذلكان كإم إىل ضافةاإلب، يةره احلكانات تيواً من احلريثكفإن ، وال منافاة

ره كينعم ، حرمتهى  ألنه قسم من احلشرات ومن الزنبور املنصوص عل،لهكوز أجيمث إن النحل ال 

  .رواياتمن الى  وجلملة أخر،قتله ملا تقدم

من  ،ناالحتما ، حلمهرهكيوهل ، ريو من الطنساناإلستجار بال ما كراهة قتل ك ا أن الظاهرمك

ره قتل محام كيولذا : قال مجع من الفقهاء،  عدم التالزممن أصالة و،افطوحدة السياق مع اخل

  ألا استجارت  )عليهم السالم( الروضات لألئمة وأوالدهم

                                                

 



١٤١

 ، ألنهريغ أو  بهري قتل املستجنيلة عدم الفرق بواملفهوم من الع ،)عليه السالم( ماماإلضرحة أب

  . هري بدار غري اخلطاف املستجنساناإلتل يقره أن كيف، جارةتساالان كراهة ملكال

ادي يع ريل طكقتل  راهةك احلياتحلال :  قاليثمث إن ظاهر خرب عمار املتقدم يف الشقراق ح

  . ن مل أجد قائالً بهكول، فع شر اجلراد وما أشبهيدره قتل الطائر الذي كي يهوعل، فع شرهنيدو اتياملوذ

ومن أصالة عدم ، م احملريضفمن املناط يف ب ،ناالحتما ،روه أم الك الطائر امليضره بكيمث هل 

  .راهةكال

باسم ى ميس أن الّإ ،راهة لألصلكالظاهر عدم ال، روهك مريروه وغكم أو نيروهك املنيواملتولد ب

  .روهاتكمسي باسم أحد امل ذاإها ريراهة املتولد من غكعد يب نه الأما ك ،روهاتكأحد امل

ولعله ، ما فضلوهى  عليالًين مل أجد دلكل، راهة طائر عن طائرك يةر بعض الفقهاء أشدكوقد ذ

  . واهللا العامل، ة العلم للصدوقينمدكتب اليت فقدناه ك يف بعض الكان ذلك

  



١٤٢

يف اجلواهر بال خالف نصاً و، لهكأس باحلمام صحاب عدم الباألاملعروف من مذهب  ):٦مسألة (

  .ىوفتو

  القمارييهخل فيدو، ما متص الدوابك صم ريربه من غيش أي  املاءيبيصواحلمام عبارة عما 

 أو ان بلون واحدكسواء ، ذا سائر ألوان احلمامكو، يضباألمحر واألزرق واألوهي ، شانروالو والدباس

 يكركوال والصعوة روانكوال والدجاج وجيهوالقطا والط جوالقب جوالدرا ومثله احلجل، ألوان متعددة

  . ةريثكر اليوها من الطريغ إىل ،اقبيعوال والعصفور

ل حلومها كلباا وأأوب البخت وشرب كال بأس بر: )عليه السالم( عن الصادق، فعن داود الرقي

  . )١(ل احلمام املسرولكوأ

  . )٢(» اللحمان فرخ احلماميبأط«: ويف خرب آخر

 نيوي الساقيقم حلم القباج موأطعموا احمل: )عليه السالم( اظمكعن ال، يمكويف خرب حممد بن ح

  . )٣(طرداًى رد احلميطو

                                                

 

 

 



١٤٣

 أيب انك و،كنه مبارإ: فقال، فأيت بقطا )عليه السالم( جعفر أيب  معيتتغد :يارمهز ي علوقال

  . )١(فعهينله فإنه ى ويش قانريأطعموه صاحب ال: وليقان كجبه ويع) عليه السالم(

ل حلم كأيه فليظل غيقمن سره أن : )صلى اهللا عليه وآله(  عن النيب،نعمان علي بن وخرب

  . )٢(الدراج

  . )٣(ل الدراجكأثر مهه فليكو، ؤادهفكى شتامن : اًيضأ )صلى اهللا عليه وآله( وعنه

  . ي والصعوةكركروان والكوج واليهاحلجل والطى  الثاين أنه أرسل النص عليدن الشهعبل 

ال : فقال ،يباقيعأتونا ذه الإن هؤالء ي :)عليه السالم( قلت أليب عبد اهللا: قال، وعن ابن سنان

ل كنعم : فقال، كحبوها هناليذ أن مرهم إنا نأ:فقلت، ان مذبوحاًك ما الإتقربوها يف احلرم 

  . )٤(ينموأطع

   ) عليه وآلهصلى اهللا( ن النيبإ :وعن الطربسي يف امع

                                                

 

 

 

 



١٤٤

  . )١(ل الدجاجكأان يك

ل حلم كأري ما سببه فلييدرباً ال  أو كإذا وجد غماً: قال ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب وعن

  . )٢(تعاىلن عنه إن شاء اهللا كيسالدراج فإنه 

 إىل ل البقولك أيهفع فينان يريف حز: قال )عليه السالم(  أليب احلسن الرضايةويف الرسالة الذهب

  .)٣(وج والدراجيهر والدجاج والطيوومن الط: أن قال

  . رواياتها من الريغإىل 

  

                                                

 

 

 



١٤٥

ر املاء اليت يو هنا قد عد اللقلق من طكيف املسال(: قال يف اجلواهر، ختلفوا يف اللقلقا ):٧مسألة (

 لنا ىك حنكول، يهه فأخرب بوجود الثالثة فيدصى دعاوقد سألنا بعض من ، العالمات إىل ايهجع فير

در جيه وال يففدثر من كه أيف من أن صفيلقملا ولعله ، حبرمتهى بعض الثقات عن العالمة الطباطبائي الفتو

   .ى انته)١() ملا عرفتهيهوجود الثالثة ف

عالمات  إىل مهكيف حجع ريف، هيتحلى وال عل حرمتهى ص عليناللقلق مل (: يدة السيلويف وس

أن ى دعا فبعض ، أنظار من تفقدهكختلف يف ذلا فقد يف والصفيففدأما من جهة ال،  واحلرمةيةاحلل

   .ى انته) منتظمريانه غريلعل ط، سكالعى دعاوبعض ، هيفثر من صفكه أيففد

 إىل زم الرجوع فالال،يففدال أو يف الصفيةزم أحدهم بأغلبجيه فلم آاً ممن رريثكوقد سألنا : أقول

  . رقه ال بأس بوجوده يف لباس املصليذو، هو حاللف، يهوجودها ف والظاهر، يةالعالمة الثان

 فال بأس ببوله يطريل شيء ك: )عليه السالم( لقولهحال، ل ى كفهو طاهر عل أما الطهارة

  . )٢(وخرئه

  

                                                

 

 



١٤٦

 جمرد )شتر مرغ(مسه الفارسي ا، وبلإلا وري الطنيال أنه ب، ان مستقليوالنعامة ح ):٨مسألة (

 العرف ية رؤكذلى ل عليدو، ريطوإن مل  ريفالظاهر أنه ط ،اً أم الريه طونكأما يف  ى،فخيما ال ك يةتسم

  .ريوه اليت هي من خواص الطيضه وبيشجناحه ومنقاره ور إىل ضافةاإلب، كذل

  . تاب والسنة والعرفك بالالًستدالا ،ري بطيسبأنه ل: يلوق

  . )١(يه جبناحيطريرض وال طائر األوما من دابة يف : تعاىلفقوله ، تابكأما ال

  . )٢(بضنيق فوقهم صافات وريالط إىل وايرأولَم : تعاىلوقوله 

  ـري من الطيسل: وقد سئل عن الدجاج احلبشي )عليه السالم( فقول الصادق، وأما السنة

  . )٣(رضاأل السماء وني ما طار بريإمنا الط خ ل ـ يدالص

اً يف يدإن احملرم إذا قتل ص:  احملرميد صثم عنكبن أ ىيحيوقد سأله  ،)عليه السالم( وقول اجلواد

  ان من كوإذا : أن قال إىل  شاةيهبارها فعلك من ري من ذوات الطيداحلل والص

                                                

 

 

 



١٤٧

  . )١( يف النعامةكذلك يف محار الوحش بدنة ويهالوحوش فعل

عرفاً ى ميسجب أن ال يوبل اإلانه وشبهه بريان وعدم طيوفإن عظم جثة هذا احل، وأما العرف

   .ريطبال

ى ما عليه موضوع آخر فال داللة فبيان إذ مساقهما ألجل ،مايهن فال داللة فايتاآلأما : يهوف

  . احلصر

ولذا ورد يف ، انهري بطيدنع من الصمي ما نا املراد به بيفالظاهر أن ،)عليه السالم( وأما قول الصادق

  . )ريالط( بدل )يدالص(ة يحبعض النسخ الصح

تنع مير اليت يوطالك وال ،تنع بالعدوميالوحوش الذي كفاملراد أنه  ،) السالمعليه( وأما قول اجلواد

  . انريبالط

ولذا اختار ،  العرفيةنع من رؤمي وعظم اجلثة ال ،اًريونه طى كيرفقد عرفت أنه ، وأما العرف

  . ريأنه ط: مهاريوغ ةيل يف الوسيدوالس اجلواهر

  . باحلرمة  أفىتيثح، عن الصدوقي كخالفاً للمح،  النعامةيةمث إن املشهور حل

  .  والعقلمجاعاإلتاب والسنة وكال: ربعةاألدلة األستدل املشهور با

                                                

 



١٤٨

  . )١(عمهيططاعم ى حمرماً عل  إيلا أوحييمقل ال أجد ف: تعاىلفقوله ، تابكأما ال

 ،يهفار منظور فكأن احلصر إضايف مقابل من أعم ال أو ،يةاآلال يف إمجال كشاالوقد عرفت أن 

اً ظهر من يوح أو اًياً قرآنيأت به الوحي سواء وحيل شيء مل كأن : يةدلة اخلارجاألة يم بضميةاآل فمعىن

اء خاصة يشألستثناء االر ك وذ،فهو حالل )عليهم السالم (وخلفائه )صلى اهللا عليه وآله( الم الرسولك

  . اءستثناالاء أخر بير حرمة أشيضفال ، يةاآلبتالء يف مورد االألا حمل 

 مالزمةً أو ل مطابقةًيد مما ، الواردة عن طرق العامة واخلاصةرواياتفجملة من ال،  السنةاوأم

نه اصطاد أهل املاء إ: قال،  عن حارث بن نوفل اهلامشي،مسند أمحد إىل السي بسندهى فقد رو، يةعرف

، ره هذاكي )عليه السالم( اًيإن عل: فقال رجل، واكوأصحابه فأمس عثمان إىل حجالً فطبخوه وقدموا به

أن  ر اهللاكأذ: فقال ،ثري اخلالف عليناك لكإن: فقال له، هو غضبان وفجاء )عليه السالم( ي إىل علفبعث

، إنا قوم حمرمون:  فقال،وهو حمرم يبعجز محار وحش أيت )صلى اهللا عليه وآله( رجالً شهد النيب

صلى اهللا ( ر اهللا رجالً شهد النيبكأذ: ة مث قال فشهد إثنا عشر رجالً من الصحاب،طعموه أهل احللأف

إنا حمرمون فأطعموه أهل : )صلى اهللا عليه وآله(  فقال، النعاميضات من بيضخبمس ب أيت )عليه وآله

  ، احلل

                                                

 



١٤٩

  . )١(أهل املاءى  الطعام علك فقام عثمان فدخل فسطاطه وتر، من الصحابةعشر رجالً ثناافشهد 

 يسن سنده لكل، ةياحللى الً علاان اخلرب دكان يو احلية وحليض البية حلنيه تالزم بحيث إنو

  . حبجة

قدم قوم من الشام حجاجاً فأصابوا : قال،  بسنده عن عبادة بن الصامت،بن شهر آشوباوعن 

 الإنا اما أر: مث قالوا، لوهنكن فشووهن وأات وهم حمرمويض مخس بيه نعامة فيضمب أي نعامةى أده

قوم  إىل نظرواا: فقال، عمر القصةى وقصوا عل ةين فأتوا املد، وحنن محرمونيد الصوقد أخطأنا وأصبنا

فسألوا مجاعة من ، يهموا فكيح لكفأسألوهم عن ذل )صلى اهللا عليه وآله( من أصحاب رسول اهللا

 ا يف شيءننا أمرنا إذا اختلفك رجل  فههناختلفتماإذا : فقال عمر، كم يف ذلكالصحابة فاختلفوا يف احل

  .م فيهكبالرجوع إليه فيح

بل فليطرقوها اإلمخس قالئص من  إىل  فليعمدوامرهم :لعمر )عليه السالم( ي علفقال: أن قالإىل 

، احلسن إن الناقة قد جتهض أبا اي: فقال عمر، اوًء عما أصابا منها جز نتجامدوا ه أجتنتأفإذا ، للفحل

  . )٢(ك أمرنا أن نسألك فلذل: فقال عمر،ة قد مترقيض البكذلك: )عليه السالم( ي علفقال

  . ةيضل البكأ) عليه السالم(مام اإلار كستنا لعدم يةاحللى  دلت عليةفإن الروا

                                                

 

 



١٥٠

وأشتواه   النعاميضاً خرج حاجاً فأخذ بيإن أعراب: يةتابه اهلداكيف ، ييب عن اخلصيل طويثويف حد

) عليه السالم(ن سفأمره احل )عليه السالم( احلسن إىل فأرجعه ،)عليه السالم( ني املؤمنري فراجع أم،لهكوأ

عليه (  فقال احلسن،زقنيل ما يقا حسن إن من الني كيتفد: عرايباأل فقال ، السابقيثمبا تقدم يف احلد

  . )١(رقنمي ما يضعرايب إن يف البأا ي: )السالم

  . )٢( دمكيها فعليضلت بكفإن أ: قال  النعامةيديف ص ،وعن الرضوي

ا يهل فكاأل ارك إظهار وال إنري النعام من غيضل بكفارة أك بيانة يف ريثك روايات كوهنا

  .  فراجعيدفارة الصكتاب احلج يف كوقد تقدمت يف ، هري وغيحالصح

  . ر أن املخالف هو الصدوق فقطك وذ،دعاه اجلواهرافقد ، مجاعاإلوأما 

  .كبأساً بذلى يرفألنه ال ، وأما العقل

، ) حاللكفهو ل  حالل وحراميهل شيء فك( وعمومات )ل شيءكحل ( تعموما إىل ضافةاإلب

 ضافةاإلهذا ب،  العقليؤيد مما كفإن ذل،  حالل حراميهان فيوواحل،  حالل وحراميه فيضعتبار أن الباب

 ريك نريوإهدائهما من غ هيضل حلم النعام وبكاً يف أيثاً وحدمية املتشرعة قدريستمرار ساروا من كما ذإىل 

  اف يف كولعل هذا القدر ، رفيع

                                                

 

 



١٥١

  . ستناداال

ولذا ،  يف نصكد ذليرن مل كل، بإنه من املسوخ كر وجه ذلك ذميمث إن الصدوق الذي قال بالتحر

  .ن القلمياشتباه من طغاولعله ، ونه من املسوخك يف كيش

  ـالثالثةوأن النعامة تفقد ، اطيحتاالوأصالة ، يةك بأصالة عدم التذميتدل للتحريسما أنه رمبا ك

إذ قد ، الكلها حمل إشكو، يففدون له كيفال ، يطرينه ال أمع  ـ  واحلوصلةيةيصالقانصة والصأي 

ر يف يضربعة إمنا األ أو وفقد الثالثة، اط مرتفعة بأصالة احلليحتاالوأصالة ، يةكصل التذاألعرفت أن 

  .  فراجعهيه عليدر مبا ال مزوقد فصل املسألة صاحب اجلواه، دلة اخلاصةاأل ال يف مورد كمورد الش

  



١٥٢

ل حلمه كيؤ ما ال يضوب، ل حلمه حاللكيؤ ما يضال وال خالف يف أن بكال إش ):٩مسألة (

  .يه علمجاعاإلى دعو هري وغيةبل عن الغن، حرام

 أجزائه املتصلة واملنفصلة يع مجيةتضي حليقشيء ى  عليةأن إطالق احلل إىل ضافةاإلب يهل عليدو

  : رواياتمجلة من ال ،اًيض أكلذل يشيء املقتضى عل ميإطالق التحرك

ل حلمه فال بأس به كيؤان مما ك إذا يضإن الب: )عليه السالم( عن الصادق، فوريع أيب بناخرب ك

  . )١(له وهو حاللكوبأ

 أو ان منه من لنبك ما يعل شيء حلمه حالل فجمك: )عليه السالم(  عنه،وخرب داود بن فرقد

  . )٢(»يب حالل طكذلل كنفحة أ أو يضب

له ك الفالين ال تأيضب: نه قالإ ،يثيف حد )عليه السالم( احلسن إىل أيب بسنده، وعن املسعودي

  . )٣( املسوخ منفإنه

 يلوقد عرفت أن الدل،  الطاووس حرامحيث إن الطاووس يضحرمة بى دلة دلت علاألما أن ك

  .  النعام حاللحيث إن النعام يض بيةحلى دل عل

  صل األ احلرام بني ب احلماميضه ال فرق يف حرمة بمث إن

                                                

 

 

 



١٥٣

وال  ،ى الفتوكذلعلى و، ا الشامل هلميلطالق الدلإل، واجلاللاملوطوء كبالعارض  أو ،الغرابك

ما هو ى  أوانه علري يف غاًيضما لو زرقت الدجاجة ما سبب هلا بك، اًيصطناعا أو اًييع طبيض البنيفرق ب

  .ناآلتعارف امل

  . يةة القطعريطالق والسلإل، ة ال بأس ايضوجودة يف البوالنطفة امل

عة يو الوجودة مليةوالسرا، طالق أدلة الدم إل،طلقاًم باحلرمة :يلفق، ةيضم املوجود يف البأما الد

  .ةيضداخل الب

 يف الدم إطالق يسأنه ل إىل ضافةاإلب، دلة عن مثل هذا الدماألنصراف  ال، مطلقاًية باحلل:يلوق

  .مقطوع به

 الإو، يةلعدم السرا الدم بغشائهبقي  طاهراً إذا يضان باقي البكان حول الدم غشاء كن إ: يلوق

  .فالنجاسة

روا يف الدم املتخلف حالً كما ذ إىل مضافاً، طالقاإللعدم ، يةواحلل والظاهر عندي الطهارة مطلقاً

وقد تقدم ،  مبسفوخيسا ل مميعدم حترى  دل عل،)١(أو دما مسفوحاً:  فإن قوله سبحانه،وطهارة

 ا وأنه حالل طاهر إذيتة اخلارجة من بطن امليضم البكما تقدم حك، تاب الطهارةكالم يف املسألة يف كال

  . فراجع ،ىعلاألالقشر ى تسكا

  

                                                

 



١٥٤

شتباه يف حل االشتباه من جهة االون كي فقد ،حالل أو نه حرامأ يضشتبه الباإذا  ):١٠مسألة (

، ه حراماًيضان بكان يوالقاعدة حرمة احلى ان مقتضكفإن ، انيو احليضبع البيت وهنا، تهحرم أو انيواحل

 يضما إذا اشتبه بك ،ان احلالل العارض له احلرمةيوشتباه باحلاالون كيقد أو  ،الًه حاليضان بك الّإو

 ،مجايلإلاجتناب من باب العلم االالقواعد العامة من  إىل ال يف لزوم الرجوعكوهنا ال إش، هرياحلالل بغ

وهذا هو الظاهر ،  هذه الصورة ال تشمليةتاآلدلة األألن ، لكل أمر مشكن القرعة لأ القرعة من جهةأو 

  . سراف احملرماإلجب يو ك فإن ذل،اتري يف املاليجيجتناب يف أطراف العلم ال االألجل أن ، نديع

إذ ،  تامرية غيماء الذي له قراقة امل إلميميتها ويقريه: )عليه السالم(  بقولهكستدالل لذلاالو

الق له يف طفال إ، كما أشبه ذل أو النبات أو انيوولو بإشراب احل، عن التخلص منهما يةناكهراق اإل

  . معتد ا عند العقالء ةيمان للماء قك بأن ،ان إسرافاًكراقة ولو اإل

 دجاجة اجلالل  منيضلبلم أن هذا ايعما إذا مل ك، ان املشتبه واحداًكا إذا يمم فكهر احليظومنه 

 أو لم أنه من طائر حالليعشتباه الطائر بأن مل اشتباه من جهة االان كأما إذا ،  اجلاللريمن دجاجة غأو 

 من لزوم الفحصالفقه يف خمتلف  رر مناكملا ت، ن من الفحص وجبكمن طائر حرام فالظاهر أنه إن مت

   :نيما حرنيهو بخصوصاً يف مثل املقام الذي ، يةيف الشبهات املوضوع



١٥٥

ن ك إذا أما خبالف م،هماينمر باألا إذا دار يم ف،لهكأله احلرام إذا ك وأ،إذا طرحه سرافاإل

  .ستفراخه مثالًا أو جعله دواًءك،  بوجه آخريضستفادة من الباال

، الكوال إش بال خالف، طرفاهى  ما تساوكختلف طرفاه وترال ما كن من الفحص أكميتوإن مل 

  .  بل املتواترةية املستفضروايات للك وذل،مجاعاإلى ه دعوري وغةيبل عن الغن

ل كاً فال تأيضإذا دخلت أمجة فوجدت ب: قال )عليهما السالم( حدمهاأ عن ،فعن حممد بن مسلم

  . )١(ا اختلف طرفاهم الّإمنه 

وسأله :  قالأن إىل ،وأنا أمسع )عليه السالم( عبد اهللا أبا ،أيبل أس: قال، وعن عبد اهللا بن سنان

  . )٢(لكخلقته فى ين عليع الدجاج يضان منه مثل بكما : فقال ، املاءري طيضه عن بريغ

اً يضد بيجمجعة فاألخل يدعن الرجل  )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت: قال، اخلطاب أيب وعن

 ال  علماًيهإن ف: )عليه السالم( فقال ،تحبيس أو ريره من الطكي ما يض أب، ما هويضري بيدخمتلفاً ال 

   وما ،لهاك تعرف رأسها من أسفلها فةيضل بكنظر ا ،ىفخي

                                                

 

 



١٥٦

  . )١( فدعهكذلى سو

ما : فقال ،جاماآل يف يضنه سأله عن البإ ،يثيف حد )عليه السالم( جعفر أيب عن، وعن زرارة

  . )٢(لك وما اختلف طرفاه ف،لهكطرفاه فال تأى استو

تو يس ما مل يضل من البك: وليق )عليه السالم( عبد اهللاا  أبمسعت: قال، وعن مسعدة بن صدقة

  .رأساه

 فال الإ و، مفرطحيهحد رأسأخلقته ى  الدجاج وعليض املاء مثل بري طيضان من بكما : وقال

  . )٣(لكتأ

  . )٤( فالالإ و،لك مفرطح فيهحد رأسأ: )عليه السالم( ويف خرب آخر قال

 ي علتلفيخجام فاآلون يف كأإين  :)عليه السالم(  عبد اهللاقلت أليب: قال، فوريع أيب وعن ابن

  . )٥(ختلف طرفاهال منه ما ك: قال ،ل منهكآ فما يضالب

  النيبيةيف وص، )عليه السالم( ي علعن) عليهم السالم(عن آبائه  ،)عليه السالم( وعن الصادق

   ،له )صلى اهللا عليه وآله(

                                                

 

 

 

 

 



١٥٧

  . )١(طرفاه ما اختلف يضل من الب على كيا: قال

رم حيشيء  أي يضنه سأله عن البإ ،يثيف حد )عليه السالم( عن الصادق، اع اجلوارييبوعن 

  . )٢(لهك ما مل تعرف رأسه من إسته فال تألّك فيضأما الب: )عليه السالم( أن قال إىل ،منه

صابه أ ضيسألته عن ب: قال ،)عليه السالم(ى  موسيهخأعن ، )عليه السالم (رفجع علي بن وعن

  . )٣( بأس فالختلف رأساهاإذا : قال ،لهكل أحي ما هو  بيضرييدمجة ال أرجل يف 

 خمتلف يضان من البكوما : يثإنه قال يف حد ،)عليه السالم( عن الصادق، ائمعوعن الد

  . )٤(ل حلمهكيؤ ما ال يضطرفاه فهو من بى ستوا وما ،لهك فحالل أنيالطرف

  . )٥( ما اختلف طرفاهيضل من البكيؤ: ويف الرضوي

ل ما ك: فقال ،ريثك يضا بيهة وجد فيرنه سئل عن جزإ ،)عليه السالم( عن الباقر، وعن املناقب

  ل ك وال تأ،اختلف طرفاه

                                                

 

 

 

 

 



١٥٨

  . )١(طرفاهى ما استو

 ما اختلف لّك فيضله يف البكوز أجيأما ما : قال)  السالميهلع ( عن الصادق،وعن حتف العقول

  .)٢(لهكطرفاه فحرام أى  وما استو،لهك ألالطرفاه فح

  . رواياتها من الريغإىل 

  :مث إن الروايات كما علمت على قسمني

  . طرفاهى ما اختلف طرفاه وما استوى  واحلرمة عليةلق احلليطما : ولاأل

  .شتباهاال بصورة كصص ذلخيما : الثاين

زم من ظهر التاليما ك، نيء الطرفستواا احلرمة ونيوب، ني احلل واختالف الطرفنيان تالزم بكفإن 

 يض أدلة حل بنين تالزم وقع التعارض بكيوإن مل ، الك الدعائم فال إشيةوروا اخلطاب أيب يةروا

 من الطائر احلالل مورد ني املتساوي الطرفيض مطلقاً بالبنيوأدلة حرمة املتساوي الطرف،  مطلقاًلاحلال

 مطلقات يصن الالزم ختصكل، احلرام مورد التعارض من ني املختلف الطرفيضما أن البك ،التعارض

 مجاعاإل إىل ضافةاإلب، يضلة البدأطائفيت  نينه اجلمع العريف ب أل،شتباهاال بصورة حرمةً أو  حالًيضالب

  .  هلذا اجلمعيدملؤا

لقاعدة ، يةصل احللاألان كاملتساوي  أو  بأنه من املختلفية شبهة موضوعيض يف بكنه لو شإمث 

  ولو ،  حاللكلل شيء ك

                                                

 

 



١٥٩

  .اًيضأ كذلكان كسر قشرة ك من جهة يض يف البكش

  .دلة واملناطاألطالق إل، متعدداً أو  واحداًيضون البكي أن ني بيهرق فيفشتباه ال االوالظاهر أن 

 أو هيت ومل نعلم حل،انيو من نتاج قسم واحد من احلين املوجوديض من البنيولو علمنا أن القسم

  .  ملعارضتهما بالعلمني ساقطتنيون العالمتكبعد ، وركلألصل املذ يةلفالظاهر احل، حرمته

  



١٦٠

، هيتان ألجل طهارته وحليو يف احلية الشرعيةكال يف اشتراط التذكال خالف وال إش ):١١مسألة (

  . والذباحةيدتاب الصكر يف كما ذك

  .وتمي حىتبالنشاب ى ميرعل غرضاً وجيان كان الذي يووهي احل، لم حرمة اثمةيع ومنه

  .ميوت حيبس حىت وان جيرحكهي احليوان الذي  و، املصبورةكذلوك

مثله ما  و،فوق مث يقع فيموتى إىل مثله ما يرم و،ا من مترفع فيموتى هي اليت يرم و،ديةراملتو

  .فوق مث يقع فيموت ىلإى يرم

  ميوت ما أشبه حىت أو العصي أو هي اليت تضرب باحلجارة و،املوقوذةو

  .ان آخريو وهي اليت متوت بنطح ح،ةيحوالنط

 ، وحنوهايدوت بقطع رأسه بالميوما ، وت بالغازميوت باخلنق ال ما مي وما ،ل السبع بعضهكوما أ

  . قساماألها من ريغ إىل ،برةاإل يقوت بسبب تزرميوما 

لقبلة ا إىل  والتوجهيةة من التسميح شرائط الذبيهجتمع فا فإن ناآل املتعارف يضأما الذبح يف الق

ار لصدق يسال أو يمنيالى عل أو معلقة يف اهلواء أو اًحتت أو اًن الرأس فوقاكوإن ، وما أشبه فهو حالل

  .ان حراماًك الإفهو حالل و، كل ذلكسقبال يف اال

ان مستقبالً للقبلة ك ويدان الذبح بواسطة احلدكان جامعاً للشرائط بأن كائن إن كبح بامليذوما 

ان ك ،غريها من الشرائط إىل ،هربائي املوجب لقطع الرأس مسلماًكالزر الى  الذي يضغط علانكو

  . حراماً انك الّإ و،الًحال

ان ك سالماإلان البلد الوب منه بلد كن إ ،جمرداً أو لوب من سائر البالد يف الظرفان ايوواحل

  ، ان حراماًك الّإو، الًحال



١٦١

 فهل هو حالل ،يةسالماإلة يقالطرى  إنه ذبح علالظرفى نه علكي لإسالم ريوإذا جلب من بلد غ

 للذبح بقصد نيوا مسلمينه من جهة شهرة أم عيت يف حرمته وحلكيش املسلم ويدباعتبار أخذه من 

 يد يةفاكتبعد احلل ليسوال  ،ناالاحتم ، أم ال،يةكوألصالة عدم التذ،  لذبائحهمنيجتناب املسلماعدم 

اً أنه مل ي عاد فاملعلوم علماًيهتب علكيأما إذا مل ،  بالصحة والفساد علمريا من غيه فكوكاملسلم املش

  .  بالثاين وال أستبعدهينبعض الفقهاء املعاصر وقد أفىت، يد لليةومع العلم ال حج، اًيإسالمبح يذ

حنومها  أو دهناً أو ان لبناًكوإن ، مةك حميهظام فأصالة احلل ف اللحوم والشحوم واجللود والعريأما غ

بل ، كلعدم ثبوت ذل،  فال بأس بهيت عظم امليهباجللي املشتهر بأن فى ميسما أن ما ك، صالة احللأل

فإن ، ستحالةلال ان من العظمكبأنه ال بأس به وإن : ن القولكميبل ،  من العظميسبأنه ل: قال بعضهم

ن ثبت أنه إو، القندال يف يقومثله ،  لعدم املوضوع العريف،مهكموجب لتبدل ح ء عرفاًيتبدل عنوان الش

  .اليقما رمبا كي بالعظم صفّ

  .  النجاةيقاط طريحتاال و، التأمليدمز إىل تاجحير كان بعض ما ذك وإن ،هذا

  



١٦٢

وهذا من أسباب ،  حرامسالماإلولة واملشروبة يف كاء املأيشاألثر كأبأن : اليقرمبا  ):١٢مسألة (

ب تأخر جيو مي والتحريلالوقت يف بايب التحلبأن صرف : اليقما ك، نيقتصاد املسلماستقامة اعدم 

  .اهمي عن التعلم النافع لدننياملسلم

 أوجب تأخرهم يف يث واحلدتبك الري يف تفسيةدباألباملباحث  نيهتمام املسلمابأن : اليقما كو

  .جتماعاالو قتصاداالو والعلم اسةي السيناديم

ثر كأ أو جاب أوجب شلل نصف املسلمني فصل النساء باحلبأن: اليق، طراداستطراداً يف اونقول 

  . النصف ولذا تأخروامن

 لصاق هذه التهم إلسالماإلتغل اجلهل بواقع يساناً يوأح، يلامات بدون دلال كأن الى فخيوال 

  : فنقول ،يلخر من هذا القبأوم 

اء شياأل نن مايو احلريإذ غ، نه خالف الواقعإ: يهفف،  حرامسالماإل يف ءايشاألثر كأن أ  وهو:ولاأل

بتالء به اال حمل يس واحلشرات احملرمة غالباً لريان من الوحش والطيوواحل، وما أقله،  الضار فقطالّ إحمللة

ل حلوم هذه كبتالء ألا ك هنايس ول،اوحنوه يةواحل وبنت وردان والصقر والعقاب والنمر سداألك

  .  نادراً ندرةالإانات يواحل

ضرار سائر احملرمات أكن مالحظة أضرارها البالغة كل، بتالءاالل  احملرمة غالباً حمكمسااألنعم 

 هذه مي أم حتر،ات أفضلحة هذه احملرمات مع فتح املستشفيفهل إبا، جتناب عنهااالأوجب  يةانيواحل

  ومن ، اتيق املستشفاحملرمات وغل



١٦٣

ى ير، هاريات وغومن الحظ أحوال الغرب احمللل هلذه احملرم،  من العالجري خيةاملعروف أن الوقا

ى ون هلذه احملرمات يف منجكان املسلمون التاركما ينب، ظام بصورة مذهلةكاألمراض آخذة باأل أن يفك

، انات احملرمة وسائر احملرماتيو احلاستعمالقتصاد وإن تقدم من جانب االف، مراض ولوازمهااألمن هذه 

، ية وعدم احلريد دون حلم نوع من التقل حلمك بأييد التقحيث إن، يث وإن توفرت من هذا احليةواحلر

ومن ، مراض ولوازمهااأل بسبب يد تتقيةواحلر، مراض وعالجاااأل يةهار بسبب أدوينقتصاد اال أن الإ

،  بسبب اجتناب احملرميةقتصاد واحلراالثر من ضعف ك باملرض أية احلريدقتصار وتقاال يارااملعلوم أن 

  . اماالومن هذا ظهر اجلواب عن ، )١(رب من نفعهماكوإمثهما أ :يمكوقد قال سبحانه يف القرآن احل

 عن التعلم النافع نيوهو أن صرف الوقت يف بايب احلالل واحلرام أوجب تأخر املسلم: الثاين

مراض األ يف باب ريثك من صرف الوقت الري يف هذا الباب خيلن صرف الوقت القلإ: اليقإذ ، اهميلدن

 أو اًيصادتقاخر األ منافع احملرمات ني بةسيذا املقاكوه، يةون املرضؤاً وسائر الشيبباً وطيض مر،ولوازمها

  . سالماالا هولذا منعوىل األثر من ك أية فإن الثان، مضارهاني وبيةًحر أو جتماعياًا

  هتمامهم باملباحث ا من جهة نيوهو تأخر املسلم: الثالث

                                                

 



١٦٤

ن يويحتم املسها بأقل مما الإتموا ذه املباحث يه  ملنينصاف أن املسلماإلف، يةدباأل ويةريالتفس

  .تامكب

ان ك يمهم وحتارم وتفلسفهم العقيدن تقإ: بل أقول، يالًان قلك نيهتمام املسلمان إ: ال أقول

  .أقل

 ينفرجال د، ني من جراء دول اجلانبياة احلينادييف م نيويحوإمنا تأخر املسلمون وتقدم املس

 وما يموالتنظ تشاف والصنعةكاالختراع واالن املطلوب منهم كيمل ، ينييحاملس ينرجال دك نياملسلم

 رجال دين هو أن،  مع فارق واحدينيةمور الداأل إىل ينال طائفيت رجال الدكنصرف اولذا ، أشبه

ما ينب، تاب والسنةك املستقاة من اليةياتنظمة احلاأل و املسائل الفقهيةاملسلمني دخلوا الدنيا أيضاً ببيان

 عمال منهماألومام ورجال املال وك أن حكولئأوإمنا أوجب تقدم ، يةيح املسينرجال د عزف عن هذا

تموا يهعماهلم مل أمواهلم وأ من رجال ريثك ونيومات املسلمكما غالب حينب، اي الدنيمتنظ إىل نصرفواا

ما كومات كفوقفت أمامها احل ،ياة احلينادي التقدم يف ميةسالماإلرادت الشعوب أاً ما ريثكبل ، بالتقدم

  . ناآل كجند ذل

  .  فحسبني املسلمني ال يف جبنساناإل نيما لطخة سوداء يف جبيهما إلو ية والعباسيةمواألفالدولة 

جعل عهدة ، فالغرب الذي جاء بالنساء ألخذ دور الرجال يف اتمع، أما فصل النساء باحلجاب

  والرجل أقدر بدوره ، ما أن املرأة أقدر بدورهاينب، ة واحدةيجفالنت، الرجلى عمال املرأة علأ



١٦٥

 ، لو تأخذ فرضاً ثلث الوقتية واملهام املرتلية مسائل الرضاع والتربمثالً، خراآلل بدور كام يمن ق

فر يوفلم ، مع أا أنسب حبالة املرأة من الرجل، الرجل أو رف هذا الوقت املرأةيص أن نيأي فرق بف

  . الوقت من البشرك املهام مع أخذه نفس ذليع ضبل إمنا، الغرب الوقت

 ريغ،  وما أشبهية والعلمية والزراعيةعمال الصناعاألأن دخول املرأة يف جمال  إىل ضافةاإلهذا ب

جب يو ما كل ذلكو، اءيض والنجاسة البنيختالط املشاالو وإمنا املسدود الفساد، سالماإلمسدود يف 

  .لبشر ال أا توجب تقدم انيتأخر اجلنس

املتهم ى ير حىت،  حسب العصرسالماإلتعمل ب ية دولة عصرني للمسلميسومن املؤسف أن ل

 وعدم الوجود الفعلي، ياةل أبعاد احلكيف  والشرق  من الغربيةثر تقدمك أسالماإل أن يفك سالملإل

، منهى  أحلن اجلزرأى  عليالً دليسان لكر يف مكما أن عدم وجود السك، يةعدم الواقعى  عليالً دليسل

ز يعة ميركوأسأل اهللا سبحانه دولة ، جد يف املستقبليوأنه ال ى  عليالً دليسل ما أن عدم الوجود الفعليك

  . يزاهللا بعزى  علك وما ذل، وأهلهسالماإلا 

  



١٦٦

ما ك، ستعمالاالفال شبهة يف جواز ،  حمصورةرية يف شبهة غيتباملكى إذا اختلط املذ ):١٣مسألة (

  . احملصورريمجايل غاإل يف أطراف العلم )ولصاأل(حقق يف 

  : تاالحتما ففي املسألة ،ان حمصوراًكأما إذا 

 وغلب الإاجتمع احلرام واحلالل ما : وللنبوي، مجايلاإلالعلم ى ألنه مقتض، جتناباال: ولاأل

  . شهورويف املستند أنه امل، كعدم اخلالف املعتد به يف ذل يف اجلواهرى  وأدع،)١(احلرام احلالل

 واملستند شفكوال ييلردباألختاره املقدس ا،  عن القدر املعلومالّإجتناب االعدم وجوب : الثاين

قتضاء أدلة ا لعدم ك وذل،فراداأل نياً بريخم، ة املعلوم دون سواهيتفالواجب إمنا هو قدر امل، همريوغ

   .يل دليه عليسم فلأما سائر أطراف العل، ةيتونه مك عن املعلوم الّإة يتجتناب عن املاال

 ما إذاك، إذ ظاهره التمازج، يهما حنن فى عدم الداللة عل إىل ضافةاإلب،  حبجةيسأما النبوي فل

ان كن أغلب احلرام ب ان واحدك اجتمعا يف منه إذاإ:  فلم يقل أحدالإ و،ج اللنب احلالل باحلرام منهمز

 احلرام استعمالرم حيما كو، أنه إسراف إىل ضافةاإلهذا ب، اًيضجتناب عن احلالل املعلوم االالزم اال

  ة يتما إذا اشتبه املك، ةريثكطراف األانت كخصوصاً إذا ، سرافاإلرم حي كذلك

                                                

 



١٦٧

ة يتها ماحدإون كبل ألجل اإل من ينجتناب عشراال بيقن أن كميفهل ، ينعشر أو يف عشرة

  . اتيكات مذيوالباق

مر األشتباه اتانس له مبا قاله الفقهاء من يسو،  بالقرعةوءم يف املوطك أن الشارع حك ذليؤيدبل 

العلم ى ولوا بالعمل مبقتضيق مل يثح،  باخلمسيد السرياة من غكشتبه الزاما إذا ك ،يةمور املالااليف 

  . تاب اخلمسكرناه يف ك وذ، يف اجلواهرره مفصالًكما ذك ،يمبل قالوا بالتقس، مجايلاإل

  . لكل أمر مشك ألا ل،القرعة: الثالث

روس د اليهما مال إلك، ةيتمكى أو ر أنه مذيدللمناط يف اللحم الذي مل ، النارى العرض عل: الرابع

  . عنه يكيف احمل

  . يلني الدلني بمجعاً، النارى  القرعة والعرض علني بيريالتخ: اخلامس

  .يه فقد عرفت ما فيعجتناب عن اجلماالأما 

وأدلة العرض  أدلة القرعةى خالف مقتضى عل ار الفاعليختا إىل الكياإلن إ: يهوأما القول الثاين فف

 الذي يلنيالنار ال وجه له بعد وجود الدلى العرض عل أو مر بالقرعةاأل يصما أن ختصك، النارى عل

  . هماينعماهلما معاً باجلمع بإون كي

النار ى فالالزم العرض عل، نفاأل املشتبه باملوت حتف يتان املك ما إذا ني بيلصفالت: السادس

  أخص  النارى ألن العرض عل، وال جمال للقرعة، ألنه املنصرف من أدلة املشتبه، فقط



١٦٨

 تعمد الذبح بدون البسملةك لعدم حصول سائر الشرائط يتان املك ما إذا نيوب،  القرعةيلمن دل

  . النارى ل العرض عيل لعدم متشي دل،فاال للقرعة، ون الذابح مسلماً مثالًكعدم  أو عدم القبلةأو 

 حالل يهون فكيل شيء ك: بن سنانا يحصحك، قوال يف املسألةاألتدل به لبعض يسوما رمبا 

  . )١(ه فتدعهينتعرف احلرام منه بع  حالل حىتكوحرام فهو ل

عن السمن واجلنب جنده يف أرض  )عليه السالم( جعفر أبا سأل، ناسيك اليس ضريحوصح

 له حىتكوأما ما مل تعلم ف، لهكفال تأ  ما علمت أنه قد خلط احلرامأما: فقال، لهكآ بالروم فنيكاملشر

  . )٢(تعلم أنه حرام

ان الالزم محله كولذا ، مااستعماهلول لزم جواز األ يحإذ لو أخذ بظاهر الصح ى،فخي ما ال يهفف

  . فال ربط هلما باملقام،  الثاينيثما هو ظاهر احلدك ، احملصورريغى عل

  

                                                

 

 



١٦٩

 كانت هناكما إذا ك،  واحدة حمصوراً يف شيءيتواملكى  املذنيان املشتبه بكإذا  ):١٤مسألة (

وإن ، يكنقبض فهو ذافإن ، النارى ختباره بطرحه علافاملشهور  ،ي أم الكري هل هو ذيدقطعة حلم ال 

  . يتنبسط فهو ما

 هاري وغيةوعن الغن، اًإمجاعون كيعد أن يبال  كوعن املسال، اًإمجاعون كياد أن كوعن الدروس 

: فقالوا والروضة وأيب العباس يريوالصم احيضاإلو والقواعد رشاداإلي عن كخالفاً للمح، يه علمجاعاإل

ن املشهور أقرب كل ،يةستضعافهم للرواا بعد يةكأصالة عدم التذ أي ،صلاأل بنيمستدل، جتناباالب

  . ح عنهيص ما يحتصحى  ممن اجتمعت الصحابة عليةألا مرو، ية الروايةحلج

 فأصاب يةيف رجل دخل قر ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، يب بن شعيل عن إمساع،ايفكففي ال

لما انبسط ك و،يكنقبض فهو ذالما كالنار فى طرحه علاف: قال ،يتي هو أم مكر أذيدا حلماً مل يهف

  . )١(يتفهو م

: أن قال إىل ،ل اجلريكال تأ: )عليه السالم( قال الصادق:  قال،نياحلس علي بن وعن حممد بن

ى  وإن استرخ،يكالنار فإن انقبض فهو ذى ة فألق منه عليتي هو أم مكوإن وجدت حلماً ومل تعلم أذ

. )٢(ةيتالنار فهو مى عل

                                                

 

 



١٧٠

  . رواكما ذك روايات وهو متون ال،)١(ومثله ما رواه الصدوق يف املقنع

،  القبلةريغى عل يكذ، أو يكم وذيس وإن مل يةة الشرعيتل أقسام املكم لكمث إن بعضهم عمم احل

نه عالمة طبيعية إ روايات واحد من الريما عن غك إذ الظاهر ،روايات خالف املنصرف من الكن ذلكل

  .ال أا عالمة إعجازية، شف عنها الرواياتك

 أو ان املشتبه قطعة واحدةكن أ نيمر باألرق يفما تقدم يف املسألة السابقة أنه ال كوالظاهر 

  .ل واحدى ك لوحدة املناط ولصدق املشتبه عل،نيتقطع

ألنه ال فحص يف ، اختار املستند الثاين ،ون بعد الفحص أم الكيور كختبار املذاالوهل أن 

  . املوضوعات

خصوصاً ،  ما خرجالإ يةعتبار الفحص يف الشبهات املوضوعا من راراًكرناه ك ملا ذ،ولاألوالظاهر 

 أن الظاهر و،ي فيهكذحصول ال إىل  أا يف املشتبه الذي ال طريق املقامرواياتن املنصرف عرفاً من أو

 إىل نين إعطاء اللحمكمثالً إذا أم، سرافاإل إىل لويؤختبار االان عدم كإذا  ختبار واجباالهذا 

  . مثالً ون إسراف بإلقائه يف القمامةكي لئال ىك املذيللتحص  وجبالإو، ختباراالالب جاز عدم كال

ن كيمل  ،سكمر بالعاألان كخترب بعض اللحوم فافلو ، يقورة طرك أن العالمة املذوالظاهر

  ون كيوهل ، نقباض من عالمة احللاال

                                                

 



١٧١

ان كومثله لو ، فالالزم القرعة، يلختبار ومن عدم الدلاال نظر من يهف، ئذيننبساط عالمة حاال

  .ختبار العلماال إذا أوجب الّإاللهم ،  النارريصل بغحيختبار اال

  .هريان املنصرف غكوإن  ،ناالحتما ،ك يف مثل السميةوهل هذه العالمة جار

  . القرعة  فاملرجع، سقطت العالمة من باب عدم املوضوعانبسطا أو نقبض اللحماناولو 

ما إذا أخذنا ك ،صل املعمول بهاأل جريانور يف مورد كختبار املذ لاليةأنه ال عالمى فخيمث ال 

  .يةويف الثاين باحلل، ول باحلرمةاألم يف كللح،  املسلميدمن  أو، افرك اليداللحم من 

  . سقطت العالمتان للتعارض،خراآلوانبسط بعضه  قبض بعض اللحم الواحدأولو 

، ألنه ال مثر له، نبساطاال يف ك بالشكارض ذليعوال ، صل العدماألان كنقباض اال يف كولو ش

  .في يف احلرمةكيصل األبل 

  . تفي منها ذا القدركنى أخرويف املقام فروع 

  



١٧٢

ما عن ك، تحليسهما ممن يعوز بجي هل ،ة لتعدد اللحميت باملىكشتباه املذايف مورد  ):١٥مسألة (

  .ناالحتما ،وزجيال  أو ،ين واحد من املتأخرريختاره غا وة، وابن محزيخم الشاعة منهمج

ة يتي واملكختلط الذاإذا : وليق )عليه السالم( عبد اهللا أبا  مسعت، احلليبيحستدل لألول بصحا

  . )١(ل مثنهكة وأيتتحل امليسباعه ممن 

ي منها ك الذكريدان كانت له غنم وبقر فكسئل عن رجل : اًيضأ )عليه السالم(  عنه،وحسنته

ل مثنه كأية ويتتحل امليسه ممن يبيع: قال ،نع بهيص يفكختلطا اي كة والذيت مث إن امل،ةيتزل امليعزله ويعف

  . )٢(نه ال بأس بهفإ

  . ما عرفتك معمول به ، واضح داللةً،والنص حجة سنداً

ى  من محله علنيوب، يسابن إدرك من طرح النص رأساً ني فهم ب،يعوز البجيبأنه ال : أما من قال

  . العالمة يف املختلفك ،يعبصورة الب  املستحللاستنقاذ ما

مع  أو منفرداً، ة مطلقاًيتنتفاع باملاالحرمة من  خالف القاعدةى ن النص علفأل، ولاألأما وجه 

   يعصد بيقذا مل إ يع البتلف يفخين القصد ومن أ، )٣(ئاً حرم مثنهأن اهللا إذا حرم شيو، هريغ

                                                

 

 

 



١٧٣

ي يقفال عقد حق، نيثناالى  عليعقع البيو واملشتري ،الواحدى  عليعقع البيو كاملالألن ، نيثناال

، وال معلوماً  جمهوالً،ة منفرداً وال منضماًيت امليعوز بجيإذ ال ، يعح البيص مل نيثناال يعوإذا قصد ب، هماينب

 يفكف، هريفحاله حال غ، لفون بالفروعكفار مكن الأملا صح من ، لف بالفروعكن املستحل مأومن 

  . لهيعح البيص

: ) السالممعليه( ي عل عن،يه عن أب، عن جعفر،تيا عن اجلعفر،املنعى ومن وجود نص خاص عل

من يةكري الذيد فال ،عن صاحبها أو مذبوحة عن عمي عن الراعيى خرأنه سئل عن شاة مسلوخة وإ 

  . )١(البكال إىل اًيعمي ا مجير: قال، ةيتامل

  . ةيقاً حقيع بيسول، حلالقول بأنه إنقاذ ملال املست إىل  املختلفأت التجاالكشاإلولبعض هذه 

، خذ املالأ جائز ون دائماًكيوأن املستحل ال ، هريل بغيؤ يفكف يع البيثن نص احلدإ: يهوأورد عل

  . الذمي فالتخلص ال وجه لهك

إذ ،  واردةريت غاالكشاإلو،  احلجة املعمول بهيحالقاعدة هو العمل بالنص الصرى نعم مقتض

  : قضينخمالفة النص للقاعدة 

  . سرافاإلوز جي إذ ال ،اًيضأمبخالفة طرحهما للقاعدة : أوالً

                                                

 



١٧٤

  .  القاعدة بهيصب ختصيجن النص أخص فأب: اًوثاني

ة يف يتنتفاع باملاال لورود النص جبواز ،وال مانع ،ا معاًمهيع بكصد املاليق إذ ،تلفخيوالقصد ال 

نع أن ميفار بالفروع ال ك اليفلكوت، وفق القاعدةى له عللف جبعكان التكإم إىل ضافةاإلب، هذه الصورة

 بال اح أن تأخذ زوجة من طلقهيصولذا ، )١(ا بهلزموهم مبا التزموأ لقاعدة ،املونيعما ك نعاملهم

 يف ةاك مذرية اليت باعها وهي غيتأخذ مثن امليح أن يصو، ن هلا عدةكمل ت أو ،نقضت عداا إذا ينشاهد

ي يف صورة يعخ الشاألعطوا أم إذا يهرث مبا أعطونا وإن مل تر رأاإلن تأخذ يف أو، ييعاملذهب الش

  . ك ذلريغإىل  ،يبالتعص

 أو  احلسنةيةصلح أن تعارض الروات فال، نيا أحد من املانعيهتند إليسمل ، ةيففهي ضع يةوأما الروا

   .ىقواألهذا فقول املشهور هو ى وعل، هريما عرب بصحتها املستند وغكة، يحالصح

 إذا ذحبناه مبا ايماملستحل السين ف إىل ح بالنسبةيص بل ،افركص املستحل الخيم ال كوالظاهر أن احل

ان يوللح هيتما أن الظاهر عدم خصوصك، طالقاإلو  للمناط،هيتحلى يرن املذهب السين كل، اينحرم عل

  .  للمناطني واجلراد املشتبهك يف مثل السمكذلكم ك بل احل،بحيذالذي 

                                                

 



١٧٥

 ،مطلقاً ال أو ،لزموهم مبا التزموا بهأ لقاعدة ،تحله مطلقاًيسل لنا ملن حي ما ال يعح بيصمث هل 

 يوديه اخلمر لليع مثل بنيصل بيف أو ،مثاإلى عانة علاإلون من كيوأنه   الناس بالفروعيفلكلقاعدة ت

 يف يةبل له مال، تص به إذا صادهخي اجلري للسين ألنه يع مثل بنيوب،  للبائعاالًت ميسوز ألا لجيفال 

، كالظاهر ذل ،ك ذلريغ إىل ، بدهنه للسفناًنيوتده ه دواًء ومساداً وطعاماً للجوارحاستعمالاجلملة لصحة 

  . ه جبواز مثلهريوغ ) اهللاهرمح( يمك احليدالس ولذا أفىت

 افر أو كه لسين حملليبيع نعلم بأنه يثمسلم آخر ح أو ييعه لشيعح بيص فهل كذلكان كوإذا 

  .يةلفرض وجود املال، الظاهر نعم ،جائز عنده

ن من تعرض اآلتب اليت حتضرين ك ومل أجد يف ال،لتأملالدقة وا إىل ن املسألة حتتاجكهذا ول

  .  واهللا العامل،للمسألة

  



١٧٦

، يبوالقض، الطحال: ظهر عندي أا أربعة عشراأل، اءية احملللة أشيح الذبنرم محي ):١٦مسألة (

ة وخزر، والغدد، والعلباء، والنخاع، والفرج، ةيمواملش، واملرارة، واملثانة، وأنثيان، والدم، والفرث

  . واحلدق، الدماغ

ما يف ك ،ولاألحرمة اخلمس ى  علمجاعاالدعي ا فقد ،ختلف الفقهاء يف احملرمات يف اجلملةاوقد 

، ثرك أميان القول بالتحركوإن ، ية وقائل باحللمي قائل بالتحرنيختلفوا باأما سائرها فقد ، هرياجلواهر وغ

  . يعمحرمة اجلى والنصوص دلت عل، مجاعاإليف بعضها  يدعابل 

  .هاميحترى ل عليد يالً ومل أجد دل،شاجعاألر مجاعة ذات كنعم قد ذ

 كبل ورد بذل، هريما عن القاموس وغكة هل هي حمل الولد يم باملشم قد اختلفوا يف املرادإمث 

بل هو املصرح به يف ، ولاألوالظاهر ،  املراديةما عن غاك، ة الولد اليت خترج معهينأم هي قر، يتاآلالنص 

  . يةة احللينصل يف القراأل فيه وعل،لمات الفقهاءك

ان يوسائر أجزاء احلك ةيتألا م، ان الالزم احلرمةكم األن تذبح أنعم إن خرجت مع الولد قبل 

  .املنفصلة منه

م حيث إف، القبل والدبرى عل نيطالق الفرجم الدبر إليعوهل ، ون يف املؤنثكيوالفرج إمنا 

أم  ،ىنثاأل ورك الذوالدبر يف ى،نثاألعم من القبل يف األ أرادوا بالفرج ما عدامها ينينثاال ويبروا القضكذ

   إذا نيثناالطالقات إمنا تعم اإلو، بل املنصرف منه القبل فقط ،ال



١٧٧

  .  وما أشبه)١( هم لفروجهم حافظونينوالذ: تعاىل حنو قوله ،ةين قركانت هناك

جتناب عنه يف اال عدم يننية عند املتدرياً والسخصوص، ميتضي عدم التحريقإطالق أدلة احلل 

  . اط ال بأس بهحتياالان كوإن ، الدجاج وما أشبه

 املعروف عند املتشرعة ،نييضما أم خصوص البيهاد ما مع اجللد املشتمل علير هل ينينثاالمث إن 

  .مل اجللديش  الووه، ينينثاالألن النص يف ، عد عدم حرمة اجللديبان ال ك وإن ،لكعمالً اجتناب ال

  .مجايلاإل للعلم نيثناالزم اجتناب يل، انيولو فرض وجوده يف احلى ويف اخلنث

طالق إل، يعجتناب اجلماعد يبان ال ك وإن ،اًيضأيت يف جلد املرارة أي ينينثاالالم يف جلد كوال

  .  عرفاًيعاجلمى املرارة عل

 والعلباء عصبتان مهدودتان من الرقبة، الذنب إىل والنخاع عرق مستبطن يف فقار الظهر من الرأس

وخرزة الدماغ شيء يف ، وف ا شيء من الشحميطاً ما ريثك و،ل عقدة يف اجلسدكوالغدد ، الذنبإىل 

  .  املخنالف لوا لوخيالغربة و إىل يلاً متيبداخل املخ شبه الدودة بقدر احلمصة تقر

  والظاهر من ، عظماأل ني العد سوا،واحلدق مجع حدقة

                                                

 



١٧٨

  . ملهايشان اللفظ رمبا ال كوإن ، ايه فيةة الداخلريمشوهلا للدرة الصغى إطالقها يف النص والفتو

، وحنومها والظلف القرنك، حق بهيلوما ، والعظم، شاجعاأل ذات :ميروا يف باب التحركمث إن مما ذ

وبعض  ذن الشاةأجد يف يوما ك ، بالعظم لوناًيه الرخو الشبيضباألوهي الشيء ، يف منه الغضاريسول

  .مفاصله

صل بعصب ظاهر يتصابع اليت األ عبارة عن أصول ،اًيضشاجع أاألا يهلق عليطو، شاجعاألوذات 

  . صولاأل كشاجع جممع تلاألفذات ، والواحد أشجع بفتح اهلمزة، فكال

 حرمةى  عليالًما مل أجد دلك، شاجع إطالقاًاأل ذات ميحترى ل عليددلة ما األمل أجد يف : أقول

دلة تدل األبل بعض ، ر العظم إطالقاًكبل مل أجد من ذ، رها يف احملرمات غالب الفقهاءكيذومل ، العظم

لفاظ املتخذة يف موضوع األمعاين  إىل يةمجالاإلشارة اإلله يف مقام كهذا ، أيتما سيك العظم يةحلى لع

  . م باحلرمةكاحل

  : اًة جدريثك روايات فهي ،ميالتحرى دلة الدالة علاألأما 

الفرث والدم : ل من الشاة عشرةكيؤال : قال، )عليه السالم( عن الصادق، ريعم أيب بنافعن 

   .)١(ا واملرارةنثيان واحلياال ويبوالقض والطحال والنخاع والعلباء والغدد

                                                

 



١٧٩

  . )١(اج موضع املرارةدواأل و،الرحم موضع العلباء: راًكرواه يف اخلصال ذاو

ولو ال الشهرة  ى،فخيما ال ك الرحم رية وهي غيمولعل املراد ا املش، رحم الميواملشهور عدم حتر

  .هاميحترى  الدالة علرواياتثرة الكان الالزم القول حبرمتها لك احملرمة هلا لرواياتوضعف ال

 ريبل والبقر والغنم وغاإلون يف كيل مما كيؤال : )عليهم السالم(  عنهم، بن مراديلوخرب إمساع

، لدوهي موضع الو ةيم واملش،تانيض والب،يب والقض، ظاهره وباطنهيه الفرج مبا ف،مه حالل مما حلكذل

 واخلرزة اليت ، واحلدق، واملرارة،ون يف الصلبكي والنخاع الذي ، والغدد مع العروق،والطحال ألنه دم

  . )٢(ون يف الدماغ والدمكت

 ال ،لدفع توهم حرمة اجللدة فقط،  الفرجيهدق عليصاملقدار الذي ، والظاهر أن املراد بباطن الفرج

خراج  العروق إلية الغدد مبعييدما أن الظاهر تقك، املهبل والقناة وحنومهاكالرحم  إىل أن املراد الداخل

  . ون غدة هلا عرقك اليت تتصلب بدون أن تيةبعض الغدد اللحم

  يف : قال ،)عليه السالم( عن الصادق، يهومرسل الفق

                                                

 

 



١٨٠

نثيان والرحم اال ويبالفرث والدم والنخاع والطحال والغدد والقض :لكيؤاء ال يالشاة عشرة أش

  . )١(وداجاألا وواحلي

  . أيتي مما سيةاحللى راهة ملا دل علكن املشهور الك ل،وداج والعروقاألر كرر ذكوقد ت: أقول

ة فالدم يحالذبرم من حيفأما ما  :أن قال إىل اءية سبعة أشيححرم من الذب: قال، ومرسل الربقي

  . )٢(...ان والرحمينثاال ويبوالفرث والغدد والطحال والقض

اء ي سبعة أشيع فنهاهم عن بنيبالقصاب )عليه السالم( ني املؤمنريمر أم: قال، الواسطي ىيحي أيب وعن

فقال له بعض . يبوالقض واخلصي والنخاع والطحال وآذان الفؤاد والغدد  الدميعاهم عن ب، من الشاة

ئتين ا ،عكا ليذبت ك :)عليه السالم( فقال ، سواءالإبد ك ما الطحال والني املؤمنريا أمي: نيلقصابا

بد من كشقوا ال: فقال ـ من ماءينبد وطحال وتورك فأيت بهماين خبالف ما بكؤ من ماء أنبينبتور

ق يبها شيء ومل نقص مينبد ومل كت اليضاً يف املاء فابيع مث أمر فرس مج،وسطه والطحال من وسطه

  . )٣( لهك وصار دماً يهالطحال وخرج ما ف

                                                

 

 

 



١٨١

: ءياحرم من الشاة سبعة أش: قال، )عليه السالم( احلسن أيب عن، يد بن عبد احلميموخرب إبراه

  . )١( واملثانة والغدد والطحال واملرارةيبان والقضيتالدم واخلص

م كأحدى شتراإذا : )عليه السالم( نيملؤمن اريقال أم، )عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،وخرب مسمع

  . )٢( عرق اجلذامكرحيرج منه الغدد فإنه يخاللحم فل

 يبالطحال والقض: ل خسمةكره أكيان  ك)صلى اهللا عليه وآله( ن رسول اهللاإ: ومرسل اخلصال

  . )٣(ذان القلبآا ويان واحلينثاالو

أحل من امليتة  و،ة عشرةيححرم من الذب: )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، وخرب حممد بن مجهور

 والرحم اننثياالو يبوالقض والطحال والغدد والفرث فالدم: ةيح الذبفأما الذي حيرم من، عشرة أشياء

 والضرس والقرن والناب والوبر والصوف فالشعر: ةيتل من املحيأما الذي و ،والشعر والقرن والظلف

   نفحةاألو يضوالب والظلف

                                                

 

 

 



١٨٢

  . )١(يشوالر واملخلب والظفر

  .  فتأمل،ولكة يف املأيل والطهارة واحلل،ولك املأري الطهارة يف غيةوالظاهر أن املراد من احلل

 ملن يةضحاألطي يعالرجل : )عليه السالم( يمأليب إبراه: قلت، زرقاأل ىيحيوخرب صفوان بن 

طعموا القانع ألوا منها وكف:  عز وجلال بأس إمنا قال اهللا: )عليه السالم( قال ،لخها جبلدهايس

  . )٣(عميطل وال كيؤواجللد ال  ،)٢(واملعتر

،  اجللد يف مثل الدجاجيةال يف حلكشإبل ال ، ر املشهور اجللد يف مجلة احملرماتكيذمل : أقول

  . ل اجللد جازكن أكفإذا أم، ال شرعاً ول بالطبعكأ مري أنه غيثولعل املراد ذا احلد

 صار الطحال حراماً وهو من يفك: )عليه السالم( قلت أليب عبد اهللا: قال، ان بن عثمانوخرب أب

 يسبلإحبه أتاه يذة لك وهو جبل يف مريبش من ثبكال يههبط عل )عليه السالم( يمإن إبراه: فقال ،ةيحالذب

 :يهلإاهللا ى وح فأ،بين وهو قربان لريب وفداء الك ليبنص أي :فقال ،بشك من هذا الييبأعطين نص: فقال

  ان ألما موضع يتواخلص، ألنه جممع الدم، اً وهو الطحاليب نصيهن له فإ

                                                

 

 

 



١٨٣

 حرم يفكف:  قلت،ينينثاألالطحال و )عليه السالم( يمبراهإفأعطاه ، النطفةى اح وجمركالن

 أبو ل مث قا،وهو املخ الذي يف قفار الظهر ،ىر وأنثكل ذكألنه موضع املاء الدافق من : قال ،النخاع

 واجللد والدم والنخاع انينثاالو الطحال: اء منهاة عشرة أشييحره من الذبكي: )عليه السالم( عبد اهللا

 يضوالب يشوالر والشعر الصوف: اءية عشرة أشيتطلق يف املأو ،ركواملذا والغدد والظلف والقرن والعظم

  . )١(ائماً يف الضرعان قك إذا كوذل، للنباو هاباإلو، نفحةاألو والظلف والقرن والناب

ان يط الشحيث إن ،ةيقحق )عليه السالم(  طلب من نوحيث هنا ويف باب اخلمر حيسوقصة إبل

ر يف كجد من ذأومل ،  يف الشرائعميانت مبدأ ظهور التحركولعل القصة ، ل شيءكمن  يثلب اخلبيط

بل  عراض املشهورإعل ول، رواياترت يف الكوإن ذ، والرحم وداجاألو واجللد ت العظممجلة احملرما

  . ميان يف عدم التحرافيك رواياتوضعف ال

هاب وهو اإل فالإو، يةالتقى  حممول عليةهاب يف الروااإلولعل املراد ب، راهةكلبغي القول بايننعم 

حال الشعر والصوف يف املعز  فإن حاله، بل وحنوهاإلاملراد به الوبر يف ى، أو فخيما ال ك اجللد جنس

  . هارةوالضأن يف الط

                                                

 



١٨٤

 يب والقضريكل الغدد ومخ الصلب واملذاكره أكنه إ: )عليه السالم(  عن الصادق،وعن الدعائم

  . )١(ىلك وداخل الياواحل

تقوا الغدد من ا و، الدم الفاسديتلوا الطحال فإنه بكال تأ: )عليه السالم( ني املؤمنريوعن أم

  . )٢( عرق اجلذامكرحياللحم فإنه 

 يهر فك باملنطوق مما ذيدا بعض احملرمات ال بد وأن تقيهر فكيذ مل يثح، فهوماًمث إن املطلقات م

دون بعض  ر بعضكضطراب يف ذاالولعل ، ستحباباالى  عليدمل املقحيال أن ، ما هي القاعدةك احملرم

ان حمل ك كون ذلك ألجل ،ام أخبار مفطرات الصائم يف باب الصيضطراب يفاالك ،رواياتيف بعض ال

 يةخبار العدداألمل حي كأمثال ذلى وعل، حنوها أو ية لتقطور فقكر املذكذ اقتضاء املقام أو ،الراويبتالء ا

   .ىفخيما ال كة جداً ريثكات واحملرمات وحنوها وهي يخالقاأليف باب 

من  ،ناالحتما ،ن هل هو حالل أم الك ول،ةيحال يف طهارة الدم الباقي يف الذبكمث إنه ال إش

   يدفإن ظاهر الق، )٣( مسفوحاًدماً أو ةيتون مكي أن الإ: ومن قوله سبحانه، ميلتحرإطالقات أدلة ا

                                                

 

 

 



١٨٥

 ا ما هو املتعارف من شرب يدرأخبار إمنا األو،  املسفوحري الدم غيةطي حليع يديف حال التحد

  . م يف بعض أهل البوادييوهذا ال إىل بل، يةانت العادة يف اجلاهلكما ك، اجلهال الدم املسفوح

جزاء اللحم أى ه علؤا الدم املتعارف بقاال يف خروج بقايكشإطلق فإنه ال  املميالقول بالتحرى وعل

  . دلة عن مثلهاألل النصراف كيؤبخ ويطبل ، ة بعدم التوقي منهريما جرت السك ،والعظم

  .نتفاء املوضوعام بكنتفاء احلال الكورات فال إشك بعض املذاٍنيون يف حكيمث إنه لو مل 

فهل هو ، العصفور وما أشبهكة ريانات الصغيو واجلراد وبعض احلكائن منها يف مثل السمكا الوأم

ى ة علريخصوصاً وقد جرت الس، مثل الشاة وحنوها إىل نصرافلال حالل أو ،دلةاألطالق بعض حرام إل

 كمساألاورات يف كبل عدم مالحظة مجلة من املذ، املهاكة بري الصغكمسااأل وبيانراألو ل اجلرادكأ

بغي يناط ال حتياالان ك وإن ،الظاهر عدم احلرمة، والعصفور وحنومها يف مثل احلمام الفرج وحىتك

  . هكتر

جتناب اال ومي العوام من التحرنيفما اشتهر ب، كال يف اللحم املوجود يف أذن السمكال إشإنه نعم 

  .عنه ال أصل له

ان الضرر كمل، اًيضوالفاسد حرام أ املسمومهر أن اللحم يظ رواياتت يف اليالومن مجلة من التعل

   إىل ضافةاإل، بالبالغ



١٨٦

 اءشياألبل سائر  اللحمى ي الرقابة علسالماإلم كق للحاحيهذا ى  وعل، وحنوهال ضررمطلقات 

  .هم واملهماأل لقاعدة ،ات سلب بعض احلريكوإن أوجب ذل، ارلتجنب الض

 ريولو غ هريلها غكويوز له أن جي ال ،ةيحمات الذب حمرنساناإلل كأيوز أن جيما ال كوالظاهر أنه 

  . البالغريوغ ضرار يف البالغاإلولعدم جواز ، ر يف البالغكلدفع املن، البالغ

 ،امكحاألومن باب إطالقات أدلة ، ألزموهممن باب  ،ناالاحتم ،ها للمستحليعوز بجيوهل 

  . فع املقامين املشتبه وحنوه للمستحل ما يعوقد تقدم يف ب

 ،ناالحتما ،نصرافلال  أم ال،طالق وما أشبه لإلكرم الفرث يف مثل العصفور والسمحيمث إنه هل 

  .يث اخلبيه إذا صدق علالإ، ان الثاين أقربكوإن 

فال بأس ،  واحدريره غكما ذك، لعدم الصدق،  الروث والفرث يف اللنب حلكستهلاا إذا يموف

 ،لهكتنب أجين كل جزائهأبل وإن بقي بعض ، ك إذا استهلك شيء من ذليهن وقع فأتفق اا إذ يمباللنب ف

  . يثوألنه خب طالقاتلإل

  . ذن القلبأ ويةلكراهة العروق والكمث إنه ال خالف يف 

عدم احلرمة ى  علمجاعوإمنا ال نقول حبرمتها لإل، رواياتجتناب فلما تقدم من الاالأما أصل 

عن ، )عليه السالم( اظمك عن ال،خرب حممد بن صدقةىل  إضافةاإلب، راهةكالى  علرواياتحلمل الاملوجب 

   )صلى اهللا عليه وآله( ان رسول اهللاك: قال، )عليهم السالم(آبائه 



١٨٧

  .)١(رمها لقرا من البولحين أ ري من غنييتلكل الكأال ي 

ح وز طرجيفال ، سرافاإللهما كتلزم عدم أيسروهات إمنا هي إذا مل كراهة يف املكأن الى فخيوال 

  .لكاألى عرفاً أنه إسراف قدم على ميسنعم إن وجد وجه آخر لصرفها صرفاً ال ،  يف املزابل مثالًىلكال

روهات كمثل م، ها حمذور أشدكون يف تركيروهات اليت ك من املريثك يف لةايوهذه املسألة س

خذها يت أن ال كلذ بل معىن، ة بال زوجذكور املرأة املك تريسراهة لكال فإن معىن، النساء يف الزواج

  أيهما أقل حمذوراًكالتر و يلزم أن يرجح الفعلالإ و،ختاذهاا يف عدم ورة عدم حمذور زوجة يف صنساناإل

 البقاء راهةكولد الزنا إذا تعارضت مع براهة التزوج ك فمثالً،  الشرعتفاد من مذاقيسحسب ما 

  . رجح الزواج، وجراهة بقاء البنت املخلوقة من ماء الزاين بال زكمع  أو ،عزبأ

لعدم ، بد من القول بعدمها يف مفروض املسألة الية أخروينيةانت ملصلحة دكراهة إذا كمث إن ال

ان الرجل مثالً بدون تزوجه ك بأن ،جب نقص الثوابيو كومع ذل ئاًيجح الشارع شير أن يةمعقول

ون له نقص كيارع املرجح لزواجها  فإذا تزوج ا بأمر الش،ذا يف اجلنةكباملخلوقة من ماء الزاين له قصر 

  . هيف قصر

ون كمع   بل أثرها الوضعي باق حىت،راهة ال تزولك فالظاهر أن اليةيوانت ملصلحة دنكوأما إذا 

  رتضاع اان ك إذا مثالً، الفعل واجباً

                                                

 



١٨٨

 ال كن ذلفإ، ضعة املرتيعحنرافاً يف اجلملة يف طباابه جيروهاً إلكالطفل من املرأة املخلوقة مباء الزنا م

رتضاع اال إىل اج والوالديحتاوى  وجود مرضعة أخرمرتضاع الطفل من هذه املرأة لعداول بوجوب يز

  . تفي منه ذا القدرك نيلالم يف هذا الباب طوكوال، منها

ما أن الظاهر أن املراد ا العروق ك، عصاباألأن الظاهر من العروق جماري الدم ال ى فخيوال 

  . راهة منصرف عن مثلهك اليلا اللحم فدليل خالك والصغار املنتشرة يف ةيبار أما الشعركال

 إىل  احلرمةيةسراى  عليلجد دليو أن نيان املطبوخ بأجزائه احملرمة بيوعد الفرق يف احليبمث إنه ال 

، ثاين املرق دون المرحيول األففي ، جديو أن ال نيوب، اًإمجاع أو ةًريس أو اًي لفظيالًان دلكسواء ، املرق

 وإمنا الالزم ، مرقهايةال يف حلك الرأس املطبوخة باحلدق والظهر املطبوخة بالعلباء والنخاع ال إشمثالً

 كتهليسمبا أوجب نفوذ الدم يف املرق مبا مل  حال مع املرق، أما إذا طبخ الطجتناب عن نفس احملرماتاال

  . أيتيما سك خاص يلوهذا الدل،  املرقمحر

ل وإمنا كة طبخ الري بل الس،جتناب عنها عند الطبخاالوجوب ى  عليل فال دلأما سائر احملرمات

  . تنب عن نفس احملرمجي

ولون يقبل قد عرفت أن املشهور ال ، احلرمةى  عليللعدم دل، مث الظاهر أن رجل الدجاجة حالل

  . حبرمة العظم

  



١٨٩

لحم حرم املوضع الى ان أن سال الطحال علكف، الطحال معاًو اللحم ىلو شو ):١٧مسألة (

ون كي أن ني فرق بري من غ،لك غسل وأالّإو، جب زوال احلراميون غسله مبا كمي إن مل يه عليلاملس

م يف كواحل، اًيضرم مطلقاً أحياللحم مل ى ل الطحال عليسوإن مل  .مقترناً معه سفلأ أو الطحال فوق

  .وفق القاعدةى  علنيالفرع

يف مجلة من ورد وقد ،  اجلاللكاجلري والسمك ،وحلم حرام ان حلم حاللك إذا كذلكو

  .  التعرض هلذه املسألةرواياتال

ون يف السفود مع كيوقد سئل عن اجلري  ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن ى،فعن ابن موس

  . )١( اجلرييهما سال على مير و،ان فوق اجلريكل ما كيؤ: فقال ،كالسم

ما ك، العايل إىل لفان الساي العادة بعدم سرريان جلان فوق اجلريكما : )عليه السالم( وقوله

  .  اجلرييهما سال عل ىميرو: )عليه السالم(  من قولهكهر ذليظ

عن الطحال مع اللحم يف سفود وحتته خبز وهو اجلوذاب  )عليه السالم( وسئل: ىقال ابن موس

ل ييسالطحال يف حجاب ال  ألن ،بالطحالى ميرل اللحم واجلوذاب وكيؤنعم : قال ،ل ما حتتهكيؤأ

  ل ما كمثقوباً فال تأ أو ان الطحال مشقوقاًك فإن ،منه

                                                

 



١٩٠

  . )١( الطحاليه عليسيل

ما أو اخلبز  ضملواجلوذاب با ،)يخالص (ـ وهو املعرب عنه بك السيدسفود بالفتح مث التشدل ا:أقول

إذا وضع  )عليه السالم( ماماألل ئأنه سكف، لكاألشتراء اللحم ألجل اعل حتت السفود عند جيأشبه الذي 

 يه إذا سال علالإ، مام بالنفياإلجاب أف ،تنب عن اخلبز الذي حتت الطحال أم الجياخلبز هل ى  علكالس

  . الِطحال

ل كال مع اللحم يف سفود أان الطحكإذا : )عليه السالم( قال الصادق: قال، وعن الصدوق

ل كيؤو ـ ين الطحاليعـ  ـلكيؤحال مل ان أسفل من الطك فإن ،ان فوق الطحالكاللحم إذا 

ل ما حتته كيؤومل  فإن ثقب سال منه، قبيث أن االل منه شيء يرت ألن الطحال يف حجاب وال ،جوذابه

ل اليت هلا كأ ،له يف سفودكوز أجيها مما ال ريغ أو لها مع جريكوز أجية كن جعلت مسإ و،من اجلوذاب

انت أسفل من اجلري مل ك فإن ،لكق الاليت ال تؤانت يف السفود فوق اجلري وفوكفلوس إذا 

  . )٢(لكيؤ

نه كل، ما رواه الوسائل عنهى هذا عل،  الصدوقري من تفس)ين الطحاليع(: الظاهر أن قوله: أقول

  .اتب لهكال أو ان قلم الوسائليمن طغولعله ، ري هذا التفسيهر فكيذمل   املطبوعيهبل الفق،  تامريغ

  الف خيه إطالق ان لك وإن يثوهذا احلد

                                                

 

 



١٩١

 مازجاً ولذا قال يف الشرائع، ملوا ايعواملشهور مل ، ألنه مرسلة ن العمل بهكمينه ال كل، القاعدة

ان كذا إن ك و،ان حتتهكوإن  رم اللحمحين مثقوباً مل كيومل  الطحال مع اللحمى ولو شو(: مع اجلواهر

ان اللحم حتته حرم بال خالف أجده ك مثقوباً وانكأما لو ، وباًان الطحال مثقكرم وإن حيمل  اللحم فوقه

   .ى انته)ملوثق عمار

 كضي مع الشتيق، احلرمةى بأن إطالق النص والفتو( :اض القائليالم صاحب الركلم أن يع ومنه

 يب وال ر،صلاألمها عمالً بريل يف غيحف، ظهوره أو مها بصورة القطع بهييدحتمال تقان مع ياليف الس

ري أصل عدم جي كفمع الش ى،ال للنص وال للفتو فإنه ال إطالق، نظر واضح هي ف)أن التجنب أحوط

  . يةالسرا

ل احملرمات ك كذلكبل ، ية يف الرواين الواردنيص باملثالخيم ال كفالظاهر أن احل، انك يفكو

  .  واللحوم احملرمةيةاخلصك

العلباء ك، ائه احملرمةم يف ما إذا طبخ اللحم مع بعض أجزك احلجريانعدم ى ة علرينعم قامت الس

  .اسياحمللل ق إىل ان ماء احملرميفالقول باحلرمة لسر، وحنوه

 كذلكبل هو ، اي خاصاً مبا إذا شويس والطحال لكم يف السمكالقاعدة أن احلى ما أن مقتضك

ون حال اللحم احلالل حال ما إذا وقعت يف القدر فارة مما عنون يف الفقه كي ف،ا إذا طبخا معاًيمف

  . مفصالً

  



١٩٢

، يه عليض مستفمجاعاإلبل إدعاء ، نيل الطكال وال خالف يف حرمة أكال إش ):١٨مسألة (

  . واملناطمجاعاإلللنص و، ابس منهيبل وال، ول باملاءل التراب املبنيواملراد بالط

 نيوألن حرمة الط، نيالطكوألنه ضار ، للمناط، ما هو املشهوركمطلق التراب ى إىل عديتوهل 

عليه ( ني قرب احلسنيستثناء طاوألن ،  حراماًيس فاملاء املخلوط به لالّإ و،ن أجل وجود الترابإمنا هو م

حجار والرمل األمل يشف، منه هو مطلق التراب ون املستثىنكتضي يق،  الترابنعم ماألاملراد به  )السالم

 ، بعضيهما ذهب إلك ،ىعديتأم ال ، هاريقبل الطبخ وبعده وغ ص وتراب النورةاجلك ،والتراب وحنوها

 يسمتزاج لاالأنه بدون  متزاج حىتاالمن ولعل احلرمة جاءت ،  معلومريوالضرر غ، لعدم العلة باملناط

  . ال مطلق الترابنيمنه الط  فاملستثىن،رواياتهر من اليظما ك نيستثناء للطاال و،ماًاحر

، ن املناقشة يف بعضهاك أم وإن،ميطمئنان بالتحراالرث يونصاف أن جمموع أدلة املشهور اإلن كل

، )عليه السالم( عبد اهللاأيب عن ، نصارياألحممد  أيب يةوحمتمل روا، )١(يتاآل ىيحيظاهر خرب  إىل افاًضم

التراب ى ثأن املراد باحلى  بناًء عل)٢(شارب اخلمركوشاربه ، امرحى ثاحل :فقال ،ىثسألته عن احل: قال

  . ما عن القاموسكاحملثو 

                                                

 

 



١٩٣

لعدم صدق ،  وحنوهايينالص يدواحلد والفضة الذهبك،  خارجة عن احلرمةدنن املعامث الظاهر أ

  . ايه علنيرض والتراب والطاألسم ا

  .دلة املتقدمةاألخالن لبعض دا ىواحلص نعم احلجر

ما يف ري دجلة ك ،ان زائداًكال يف عدم حرمة املخلوط منه باملاء وإن ك فال إش،ل حالى كوعل

  .سماالوعدم صدق  ،يةة القطعريللس، ة املاءاديام زيوالفرات أ

 املخلوط ني وب،لهكوز أجي ال يث املقدار املنحاز من التراب عن املاء حنيفرق ب أي ال بأنهكشاإلو

طع قإذ لعل الشارع أراد ،  تامري غ،جب الضرريواجلوف و إىل هبيذة يجنتل فإنه با،لهك جاز ايثبه ح

أن مصلحة  أو ، موجود يف املاء املخلوطريوهذا غ،  عند الناساًريثكعارف يتما ك ل الترابكدابر أ

طعمة وما أشبه إذا خالطها األ منه يف الدبس وكأما املقدار املستهل، ستثناء املاء املخلوطا أوجب يلالتسه

خل يد املقدار الذي كذلك و،اه وحنوهكالفواى نه علم املوجود املقدارك ،حنوها أو احيالتراب بوب الر

دق صلعدم ، ال يف عدم حرمتهكفال إش، ما أشبه أو ضالنف أو نسكعند الأو  سبحلام اينف يف أاألوالفم 

  . مهارية وغريلسلدلة واأل

  : تواتر النصوصل التراب مكحرمة أى ل عليدف، انك يفكو

ثر ك وأ،ل الوسوسةمن التمين عإ: قال، )عليه السالم( جعفرزياد، عن أيب  أيب بن زيادفعن 

   نيل الطكومن أ،  الداءيجيهرث السقم يف اجلسد ويو ني إن الط،نيل الطكان أيطش اليداكم



١٩٤

له كأيمله قبل أن يعان كوضعف عن العمل الذي ، لهكأانت قبل أن يكضعف عن قوته اليت ف

  . )١(يه ضعفه وقوته وعذب علنيما بى حوسب عل

 نيل الطكوي الناس يف أيرما : قلت له: قال، )عليه السالم( احلسن أيب  عن،وعن معمر بن خالد

  . )٢( املدرك املبلول وذاكإمنا ذل: قال ،هيتراهكو

  . )٣(رث النفاقيو نيل الطكأ: قال، )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، يدوعن طلحة بن ز

 يف كمامن : قال )عليه السالم( اًيإن عل ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، يدوعن طلحة بن ز

  . )٤( يف دم نفسهك فقد شرنيل الطكأ

 نيإن اهللا عز وجل خلق آدم من ط: قال ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، وعن هشام بن سامل

  . )٥(هيتذرى  علنيل الطكفحرم أ

                                                

 

 

 

 

 



١٩٥

يف رجل  )عليه السالم( ني املؤمنري ألميلق: قال، )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، بن القداحاوعن 

  . )١(كنفسى نت قد أعنت علكلته ومت كل فإن أكال تأ: الوق  فنهاه،نيل الطكأي

من  :)صلى اهللا عليه وآله( قال رسول اهللا: قال ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، وينكوعن الس

  . )٢(هنفسى  فمات فقد أعان علنيطل الكأ

 يسنه لأ نييأتر: فقال )عليه السالم( ناحلس أيب  عندنير الطكذ: قالت، لثم بنت مسلمكوعن 

  . )٣(بوابه العظامأبار وكه اليدنه ملن مصاإ الأ ،انيطمن مصائد الش

صلى اهللا عليه (  النيبيةيف وص: نه قالإ ،)عليهم السالم(  عن آبائه،)عليه السالم (وعن الصادق

ل كوأ، سناناألظفار باأل يم وتقل،نيل الطكأ، ثالثة من الوسواس ،ا عليي :)عليه السالم( لعلي )وآله

  . )٤(يةاللح

نصراف االرادة الفاعل التلهي عن التردد وإوالظاهر أن املراد بالوسواس أا تنشأ من تردد النفس و

  . موراالعن وساوسه ذه 

  عليه ( احلسن الرضا أبا سأل بعض القواد: قال، اسروعن ي

                                                

 

 

 

 



١٩٦

 نيل الطكإن أ:  فغضب مث قال،نيلن الطكأ ييهإن بعض جوار:  وقال،نيل الطكممن أ )السالم

  . )١(كن عن ذلها ف،يرة والدم وحلم اخلرتيت مثل امل،حرام

عن ى  )صلى اهللا عليه وآله( إن رسول اهللا: رفعه قال، )عليه السالم( عبد اهللا أيب وعن أمحد بن

  . )٢(ل املدركأ

ة كه تقع احل فإننيل الطكمن أ: قال، )عليه السالم( جعفر الباقر أيب عن، زياد أيب  بنزيادوعن 

وما نقص من ، يه وقدميههب بالقوة من ساقيذو،  داء السوءيه عليجيهو، ريوتورثه البواس، يف جسده

  . )٣( وعذب بهيهله حوسب علكأيصحته قبل أن  نيه وبينا بيمعمله ف

ألن ، ل حلوم الناسكأوفة فقد ك النيل طكمن أ: قال، )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن ،ىيحيوعن 

  . انت مقربة ما حوهلاكانت أمجة مث كفة وكال

 فهو نيل الطكمن أ):  وآلهيهاهللا على صل (رسول اهللا: قال، )عليه السالم( عبد اهللا أبو وقال

   .)٤(ملعون

  .رواياتها من الريغإىل 

  بتدائي واملستحال اال التراب نيمث الظاهر أنه ال فرق ب

                                                

 

 

 

 



١٩٧

ئاً آخر ستحال التراب شياما أنه إذا ك، مكاحلاٍف يف ترتب كإذ صدق املوضوع ، من شيء آخر

  . ئذينبعالج حل لعدم صدق التراب ح أو بنفسه

ان له عنوان آخر يف ك إذا الإه يتلالزم القول حبلاف،  بترابيسفإنه ل من الترابى أما الزجاج املصف

  .ميالتحر

  .ال اجلص وحنوه فحاله ح،م الترابكمه حكمناط ح أو ، من التراب عرفاً،ما أن اخلزف املعدك

، من املناط ،ناالحتما ،حتقان أم الاالب أو برةاإله بيقتزر إىل  منهىعديتل التراب ك أميهل أن حترو

  .صل احللاألف، لك بأيسومن أنه ل

 ستعمالبل وال،  احلرمةيللعدم دل، يخوالتلط  التراب لعالج اجلرحاستعمالال يف جواز كوال إش

  .هاستعمالل أنواع ك مثل اخلمر احملرم يسفل، كذلكه ل )عليهم السالم( نيبعض املعصوم

ان أدلة ك مل، حلالإ و،حنوه أو طر ملرضيضذا مل إا يم إمنا هو فكله فذلكان التراب حراماً أكوإذا 

  . ضطراراال

  



١٩٨

، عن احملرم تناوله )عليه السالم( ني قرب احلسنيستثناء طاال وال خالف يف كال إش ):١٩مسألة (

  . لمامك نقله يف يض املستفمجاعاإل و،دلة املتواترةألا كذلى ل عليدو

لحم كله ك حرام نيالط: قال، )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، عن رجل، الواسطي ىيحي أيب فعن

له بشهوة كومن أ، ل داءك شفاًء من يه القرب فإن فني طالّإ، يه علله مث مات منه مل أصلّك ومن أ،يراخلرت

  . )١( شفاءيهن له فكيمل 

 حرام نيل الطكأ: فقال ،نيعن الط )عليه السالم( احلسن أبا سألت: قال، وعن سعد بن سعد

  . )٢(ل خوفك من  وأمناً،ل داءك من  شفاًءيهفإن ف،  احلائرني طالّإ ،يروحلم اخلرت والدم ةيتمثل امل

 يه احلائر هل فني طنه سئل عنإ: يثيف حد )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، محزة الثمايل أيب وعن

  قرب جدي رسول اهللاكذلك، الس أربعة أميأرى  القرب علنيه وبين ما بىتشفيس: فقال ،شيء من الشفاء

ل كفخذ منها فإا شفاء من ، )عليهم السالم (وحممد وعلي ن قرب احلسنيذا طكو، )صلى اهللا عليه وآله(

   الإا ى تشفيساليت اء يشاألهلا شيء من ديعوال ،  وجنة مما ختاف،داء وسقم

                                                

 

 



١٩٩

ولقد بلغين أن : أن قال إىل اجل ايع ملن نييقوقلة ال، هايتالطها من أوعخيسدها ما يفوإمنا ، الدعاء

عها يف خمالة البغل واحلمار ويف وعاء الطعام يضأن بعضهم   حىتتخفيسئاً يأخذ من التربة شيبعض من 

  . )١(به من هذا حاله عندهى تشفيس يفكواخلرج ف

بين آدم ما خال ى  حرام علنيل الطكأ: قال )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، وعن مساعة بن مهران

  . )٢(له من وجع شفاه اهللاكمن أ ،)عليه السالم( ني قرب احلسنيط

 ني قرب احلسنيل من طكن من أم: إنه قال، )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، يروعن حنان بن سد

  . )٣(ل من حلومناكأمنا أك مستشف به فريغ )عليه السالم(

  .اًيضأمنها ى خرأها من النصوص اليت ستسمع مجلة ريغ إىل

  : الم يف مسائلكوال

 يةمراض اجلسداألستشفاء من االوز ألجل جيل إمنا كاألال وال خالف يف أن كال إش :وىلاأل

اجلنب والبخل ك يةض النفسمرااألله ألجل كوز أجين هل كل، مرضاً عرفاًى ميسمما  نوناجلكوحنوها 

   بل يةيقمراض حقأمن أا  ،الناحتما ،واحلسد وحنوها

                                                

 

 

 



٢٠٠

، ولاألظهر األن كل، مرض اجلسم إىل دلةاألومن انصراف ، مرض النفس أخطر من مرض اجلسم

   .يان فهو بدوكنصراف إن االو

وز جيال : املستندقال يف ، هريوز لغجي وهل ،سشفاءاالل ألجل كاألون كيالظاهر لزوم أن : يةالثان

أنه مل  ر اجلواهركوذ، اًكل منه تربكاألر أن املصباح جوز كمث ذ،  من شاذالّإه بال خالف أجده ريلغ

  .حجةى  عليخف للشيق

  :رواياتمن ال جلملة ،كن الظاهر جواز ذلكل

ة ك برنيمجعت ب: قال ، ومترنيبط م الفطريو إين أفطرت :قبالاإل عن ية النوفلي املرويةرواك

  . )١(سنةو

  .)٢()م الساليهعل (نيم بتربة احلسكوا أوالدكحن: العالء أيب  بنني احلسيةولروا

  .)٣(ل خوفكن التربة أمان من إ :ايهة اليت فريثك الرواياتولل

  . ل عرفاًكاألتلزم يس كي التحنفإن

  . لفك مرين الطفل غإ: اليقال 

  فإذا  ،للطفلى طيعوز أن جين التراب الضار ال إ: اليقألنه 

                                                

 

 

 



٢٠١

  .رياله الغكيز إجيمل ى  املرضريله لغكز أجيمل 

  .لهاك أوا أماناًكما أن الظاهر من ك

جعلها اللهم فا: يف دعاء التربة )عليه السالم( عن الباقر،  جابريةويف روا، ل علةكلها لكوز أجيبل 

  . )١(ل فقركمن  وغىن، ل خوفك وأمناً من ،ل ذلكزاً من  وع،ل داءكشفاًء من 

  .نيل الطكبأصالة حرمة أ،  للشفاءالإ مياستدل من قال بالتحر

   .رناهاكدلة اليت ذاألبمستثىن نه إ :يهوف

شفاء من (: ايهة اليت فري احلرث بن مغيةففي روا، لهاكأ بيسمن من اخلوف لاألأن ى ومبا دل عل

، ل داءكمن  الشفاء كقد عرفت جعلت فدا: قلت، قال الراوي ،)ل خوفك وأمناً من ...ل داءك

 من ك ومعالّإ كفال خترجن من مرتل،  سلطانريغ أو إذا خفت سلطاناً: فقال ،من من اخلوفاأل يفكف

  . )٢()عليه السالم( ني قرب احلسنيط

 نيها وبينبل اجلمع العريف ب، ييدالتقى ا عليه ال داللة فاًستقامتها سندا بعد رواياتن الإ :يهوف

 الأ، من احملضال أنه األ، مناأل ستصحاب نوع مناالل خوف أن كناً من وا أمى ك الدالة علرواياتال

  املطالعة ى ولده عل أنه لو حرض املوىلى تر

                                                

 

 



٢٠٢

 الإهم العرف منه يف مل ،وتتطالع ئ اجلو هاديث حيلتقوم آخر الل: ها فقاليتيفكفسأله الولد عن 

 لزم يف الإو، هايد مطلقها مبقيدتقخبار املستحبات ال أو  وخصوصاً،قسم من املطالعة أو ،مالكنه للأ

 يةمك وأخذ ،خذ للتربة بالغسل والصالةاألون كيأن  مثل، لتزام ااالن كميات ال ييدأخبار التربة تق

ات أصرح من يد املقكخصوصاً وتل، ك ذلريخراج وغاإلها عند يت وحفظ التربة يف شيء وتغط،خاصة

  .ييد يف ظهور التقيدهذا املق

 ريحوال غاألل كاً وما أشبه ليخ واستصحاباً وتلطالًكربة أ التاستعمالوز جيرنا كما ذى وبناًء عل

ة املتشرعة يف ريوقد جرت س، حنوها أو ،ةيلرذ أو ،جهل أو ،فقر أو ،مرض أو ، من خوف،يعيةالطب

  . م الفطريول التربة كأى زماننا عل

  . واهللا العامل، بالطعام أو ،نيللط الًكأى ميس ال يثط خلطها باملاء حبياحتاالال يف أن كنعم ال إش

  . واحدري غكما صرح بذلك، ول عن احلمصة املتعارفةكأ مقدار امليزيداملشهور أن ال : الثالثة

 وقدره ،أخذ باطراف أصابعهيم فلك أحديدتناول التربة إذا : قال، )عليه السالم( فعن الصادق

  . )١(تعملهايسمث ل:  قالأن إىل ،مثل احلمصة

 فقال ،)عليه السالم( ني قرب احلسنيما تقول يف ط: )عليه السالم( قال الراوي له ،ىخرأ يةواويف ر

  عليه (

                                                

 



٢٠٣

 منه مثل رييسن الكول، ل حلومناكل هلم أحي و،ل حلومهمكالناس أى رم علحي: )السالم

  . )١(احلمصة

  . )٢(تعمل منها وقت احلاجة مثل احلمصةيس: ى أخريةويف روا

ل كأمنا أك فكثر من ذلك فإن من تناول منها أ،ثر من محصةكوال تتناول منها أ: ى أخريةويف روا

  . )٣(ناءحلومنا ودما

  . )٤(ان له دواءكمثل رأس أمنلة ) عليه السالم( ني قرب احلسنيأخذ من ط...: ى أخريةويف روا

،  يف اجلملةةادزي فال بأس بال،يق ال التحقيبهر أن املراد باحلمصة التقريظ رواياتومن هذه ال

  .ة ونقصاًزياداً يضأخصوصاً وأن احلمصة املتوسطة ختتلف 

ان كر إذا يض وزناً ال نيختالف الطاف، والظاهر أن املراد حجم احلمصة ال وزا ألنه املتبادر

  .احلجم بقدر احلمصة

وال تنايف ، ر ألجل جواز التربة فهو جماز بعالقة اجلوايهل اللحم والدم التشبكوالظاهر أن املراد بأ

   .ىفخيما ال ك،  احلرمةيةااز

  وعدم ، كوألنه قابل للمل صللأل ،اجلواز ،ناالحتما ،ة أم البر وشراء التيعوز بجيهل : الرابعة

                                                

 

 

 

 



٢٠٤

عليه ( من باع طني قرب احلسني: قال ،)عليه السالم( الصادق إىل يزيدقوب بن يع ملرفوعة ،اجلواز

  . )١(يهتريشو )يه السالمعل( ني حلم احلسيبيعفإنه  )السالم

هذا حممول (: ر املرفوعةكبعد ذ قال يف الوسائل، ستنادن اجلواز أقرب ألن املرفوعة ال تصلح لالكل

 يسما لى وحتتمل احلمل عل،  مثنريستحباب بذله بغاراهة وكتمل الحيو، تراب نفس القربى عل

  . )٢()كمبملو

 عدم يؤيد و،راهةكالى احلمل علوىل األ ف،رهاك ذفي بعض احملامل اليتين ية يف الروايلن التعلكل

ن كل، وحنوه فقط روا حرمة بيع املصحفكبل ذ، تاب البيع حرمة بيعهاك يف ر الفقهاءك عدم ذميالتحر

  . هداء ولو بعوضاإلوىل األحوط األال يف أن كال إش

، ستشفاء االالصدق العريف لى  لد،رراًكم ل التربة املقدسةكأالظاهر أنه ال بأس ب: اخلامسة

ف يشفلم  ل التربةك أن الراوي أرواياتبل يف بعض ال، مرة واحدة إىل نصرافاوال ، طالقاتلإل

  . يةمرة ثان )عليه السالم( ماماإلفأعطاها 

                                                

 

 



٢٠٥

ل ساعة بدون أن كل يف كاألون كيمثل أن ، طالقاإلصرف عنه ين يثون حبكينعم الالزم أن ال 

  .كذلحنو  أو تد اخلوفيش أو  املرضيزيد

 من ريثك الطب يف ريعدم تأثك، عتقاداالجب عدم يوال  من املواقع ريثك يف ريالتأثعدم أن ى فخيوال 

  .  تامةت علالًيسول، اتي مقتضيةدواألك وحنوها يةدعاألفإن ، املواقع

 وأطرافه يفال وال خالف يف صحة أخذ التربة املقدسة من نفس القرب الشركال إش: السادسة

ر أوسع من ك ذروايات أن يف مجلة الالإ، مك احليهألنه هو املوضوع العريف املنصب عل،  عرفاًيهاملنسوبة إل

، ومصباح املتهجد، ةيارامل الزك يف يةان املرويموسل، )١(ايفك يف اليةاملروى يس ابن عيةفعن روا، كذل

  . )٢( ذراعاًنيسبعى من عند القرب عل )عليه السالم( سنيقرب احلطني خذ يونه إ: ومصباح الزائر

  . )٣( باعاًنييف سبع  باعاًنيسبعى خذ عليؤنه إ: ى اُخريةامل يف رواكوعن ال

   قرب نين طإ: ارمكامل واملك يف اليةمروى خرأ يةويف روا

                                                

 

 

 



٢٠٦

  . )١(يلرأس مى  علن أخذإمنه شفاء و )عليه السالم( نياحلس

رأس أربعة ى  القرب علنيه وبين بمباى تشفيس: )عليه السالم( قال، املكيف الى خرأ يةويف روا

   )٢(اليأم

  .كما يف املستدرك ،)عليه السالم( عن الصادق،  البهائييخ رواه الشكذلكو

  . )٣(اًيضامل أكيف الى ومثلهما مرسلة أخر

  . فرسخ يف فرسخ:وروي

ان ك ك ذلري غيد وإن أر،ثر من فرسخ يف فرسخكان أكل طرف كال من ي بأربعة أميدفإن أر

  . ثر منهكأالفرسخ 

  .أربعة فراسخ إىل روي :صحاباألتب كوعن بعض 

  .  أنه مخسة فراسخيفوروي يف احلائر الشر

  . )٤( فراسخيةون التربة مثانكوروي يف 

   نيالتربة من قرب احلس: )عليه السالم( وروي عن الصادق

                                                

 

 

 



 



٢٠٧

  .)١(اليعشرة أمى عل )عليه السالم(

  . واجلواهر واملستندكدر نقلناها من الوسائل واملسترواياتوهذه ال

ان كلما قصد كمر قصدي فأ وأنه ،دلةاألألطالق ، ولاأل بيلق ،خصاأل أو عماألخذ بيؤوهل 

  .رواياتر يف الكثر ما ذكعن أى عديت النعم ، منه

،  عرفاًيهوهو القرب وحوال، نيقخرج منها القدر املت، نيالطأكل ألصالة حرمة  ري،خاأل بيلوق

 كالقرب وما حوله عرفاً لزم عدم بقاء شيء من تلى ألنه لو اقتصرنا عل،  ذراعاًنيسبع إىل كذل إىل افيض

  . امةيم القيو إىل خذ منهايؤثرة ما أخذ وما ك ل،ةكالبقعة املبار

 ن ميهلإاف يض يم العظنساناإل فإن ،رناهكول بشرط القصد الذي ذاأل يقرب لداألو: أقول

عليه ( نية احلسينسعتها مدى ربالء علك تقول لمثالً، هريغ  إىلافيضوما أشبه ما ال  ان والزمانكامل

عليه ( نية أا تربة احلسيحال ألرض فسيق كذلكو، ايه القاطن فيدة زينال هلا مديقما ال ينب ،)السالم

 يف ك ذليؤيدولعل مما ، حد شرب إىل ولو ينيموات العاداألأحد  قرب إىل  بالنسبةكل ذليقوإن مل  )السالم

عليه ( ني حرم احلسرواياتو، )عليه السالم( ني عند احلس من باترواياتو، ئرا احلواياتراجلملة 

  ، ذا يف مسألة القصركة ينوحرم املد ذاكة كون حرم مك يةبعد روا) السالم

                                                

 



٢٠٨

  . اتيدها من املؤريغ إىل ،)١(والتمام

التربة وأنه ى السجود على  أصل املطلب ما دل عليؤيد بل رمبا ،قرب أفضلاألعد أن يبال نعم 

 والتراب نيالط أو ون املأخوذ تربة القربكلف ك من تيقيما يف التض إىل ضافةاإل ب،ترق احلجبخي

  .  ملدةيهاملوضوع عل

يت باملاء من اآل  أطراف النهرنيطك، اًيدان التراب جدكعتبار الصدق يف النسبة وإن امث الظاهر 

بل ، ما أشبه وربالء يف السجود عليهكونه تربة كون يف صدق كالعرف ال يشى لذا نر و،ةمسافات بعيد

ما أن الظاهر اعتبار الصدق يف التراب املأخوذ من قعر ك، املعتاد أخذ تربة السجود من أطراف النهر

  .متار مثالًاألمئات كة يقانت البئر عمكا إذا يمف، بار وحنوهااآل

سطوانات األ من هدم يه علما إذا حصلك، ذا جاورإ جصاً أو املطبوخ آجراًى إىل عديتوهل 

  . املطبوخريول التراب غاألان كوإن  ، للصدقكالظاهر ذل، يف احملدقة بالقرب الشريةبناألو

ومن ، بع الوضوعيتم ك احل، من الصدق ألناً فصار تراباً ترددإنسانان كموات الذي األويف تراب 

 بسلب يهيت فقيفومن املستبعد أن ، الترته يلسبى ن الظاهر أا علكل،  حلوم الناسهوأن وفةك تراب اليةروا

  .  واهللا العامل،وفةكوما أشبه من تراب ال  باطن الرجلريم وتطهيممن الت ام الترابكأح

                                                

 



٢٠٩

ز جي مل الّإ و،خبار الثقة بأنه من تراب القربإالشرعي ب أو طمئنان الشخصياالالظاهر لزوم : السابعة

  . لكاألله ألصالة عدم جواز كأ

  . ال بأس ما الطنيلكأنه أ يهدق عليص وخلطه باملاء وشربه مبا ال ، رجاًءيهلنعم السجود ع

مام اإلدلة بإا طهرت بسبب األملا ورد من ، ربالء املقدسةكم بتراب يم التيةما أن الظاهر أفضلك

  طهرت،رهر طاهر مطه من طُ،رهر طاهر مطه طُكنأشهد أ: ةيارويف الز، )عليه السالم( نياحلس

  . )١( وطهرت أرض أنت اك وطهر حرم، البالدك بتروطه

  .)٢(ربالء علو الرتبةك والذي بان منه ل،عبةكربالء والك يثحد إىل ضافةاإلب

ما إذا أخذنا من تراب ك، ةيدان آخر مدة مدكربالء يف مكوضع تراب بقط الصدق يسوهل 

   .ناالمحتا ، سنواتيه ومر عل، بغداد مثالًيقربالء وطممنا به حفر طرك

 ني املعصوميةم بقيع أو ،)عليه السالم( نيل استشفاًء بتراب قرب احلسكاألتص جواز خيهل : الثامنة

عليهم ( ئمةاألاء وأوالد ينباأل إىل بعد ظهور عدم اخلالف يف عدم اجلواز بالنسبة، )عليهم السالم(

  :انيتايف املسألة رو ،)السالم

  .جتوز :وىلاأل

  . متنع: يةوالثان

  : قال ،)عليه السالم( عن الصادق،  الثمايليةروا :وىلألافمن 

                                                

 

 



٢١٠

تشفون به هل يف يس )عليه السالم( ني قرب احلسنيأخذون من طي أصحابنا يت إين رأكجعلت فدا

رأس أربعة ى  القرب علنيه وبينمبا بى تشفيس: )عليه السالم( قال ،ولون من الشفاءيق شيء من ما كذل

، وحممد وعلي  قرب احلسنني طكذلكو،  صلى اهللا عليه وآله( سول اهللا قرب جدي رني طكذلكو، اليأم

 الإا ى تشفيساء اليت يشاألهلا شيء من ديعوال ، افخينة مما وج، ل سقمكفخذ منها فإا شفاء من 

 ا شفاء له إذاأن يقأما من أف، اجل ايع ملن نييق وقلة ال،هايتالطها من أوعخيسدها ما يفوإمنا ، الدعاء

  . )١(هاري اهللا عن غنفته بإذكتعاجل 

 ،الذي أعطاه شراباً فشربه فشفي من مرضه، )عليه السالم(  عن الباقر، حممد بن مسلميةويف روا

 وهو أفضل ما ، قبور آبائيني من طيهإن الشراب الذي شربته ف، ا حممدي :قال له )عليه السالم( نهأ

  . )٢(به ياستشف

وا كئاً تتربن تربيت شيال تأخذوا م: )عليه السالم( بن جعفرى عن موس ،نيوخرب الع: يةومن الثان

  . )٣()عليه السالم( ني تربة جدي احلسالإل تربة لنا حمرمة كفإن ، به

                                                

 

 

 



٢١١

  .فقط )عليه السالم( وما ظاهره أن الشفاء يف تربته

ولعلها وردت  ،ول به أحديق ما ال كوذل، ك عن التربىألا تنه، ةيف ضعيةن داللة هذه الرواكل

  .خص مربوطة مبوتهاألوب، )عليه السالم( بن جعفرى خصوصاً وهي عن موس، يةتق

خذ األجمرد ى  اجلواز عليةولذا محل السي روا، لكاألن املعروف عند الفقهاء عدم جواز كل

 يةان العمل برواك وإن ، بعد عدم عمل املشهور،لكمش باجلوازى نصاف أن الفتواإلو، ستصحاباالو

  .  فتأمل، التراب وشربهكتهليس يثحب  خلطه باملاءستعمالاالفمن أراد ، يد بعريغ واز يف نفسهاجل

 من كن ذلأن الظاهر كل، ونه شفاًءكيف  نييقعتبار الا املتقدمة رواياتظاهر مجلة من ال: التاسعة

،  باب السننما هي القاعدة يفك،  والغسل واحلفظ واخلتميةدعاألورة من كداب املذاآلسائر كداب اآل

  .مالك أا من الفضل والالإ روايات النيالعرف عند اجلمع بى يرولذا ال 

ورات كشترط املذاما أن بعضاً ك، رناهكما ذ ن ظاهر اجلواهرك ل،وظاهر املستند التوقف يف املسألة

  . يداملقى حلمل املطلق عل

 ترب السجودكانت منسوبة  أو ك،كإذا قصد ا الترب،  التربةيسوز تنججيالظاهر أنه ال : العاشرة

ه يؤيدو،  بعضكبذل ما أفىتك، كألنه إهانة وهت، خارجها أو ان من داخل الروضةك سواء ،حتراماالو

  .  من وقتهكستعمله يف دبره فهلا العباسي الذي ريماألقصة 



٢١٢

 نيب رقيفالعرف ى ولذا نر، يسرم التنجحي مل يةن إهانة عرفكي ومل كصد ا التربيقنعم لو مل 

فس نانت من ك التربة اليت تؤخذ للسجود وإن يس تنجنيوب،  بأسكون لذليرربالء فال ك أرض يستنج

  . البأسيه فنوريف  املوضعكذل

  .وحنوه دوقنجلد الص إىل ضافةاإل ب،يد جلد القرآن اكومثل ذل

 اً لو أخذأن شخصى  ترالأ، حتراماال يف ية هلا مدخليةالقصد أو ية العرفضافةاإلواحلاصل أن 

 دون ما إذا أخذ ،عرفاً كئاً مربوطاً باملليخذ شأ لو كذلكو، كان إهانة للملك وأهاا كصورة املل

  .كونه مربوطاً بامللكالشيء املربوط بدون قصد 

  . إىل آخره)١(...محدأماذا عل من شم تربة : )عليها السالم( ةيقحترام قول الصداال يؤيدو

ربالء كرجه عن خيو، يف ظرفى خليتان ك ) اهللاهرمح( فهد احللي ابن يخومن املعروف أن الش

  . املقدسة

لو  و،ون املرأة قرشيةكأصالة عدم ك ،صل العدماألان ك التربة نتسابا يف كلو ش:  عشرةيةاحلاد

ولو ، تضي العدميقستصحاب االان ك ،القرب وحنوهى ا هل صارت بالوضع علأ  يفكن مث شك تمل

  . صل البقاءاأل انك انتكن أروج بعد  يف اخلكس بأن شكنعا

  

                                                

 



٢١٣

 ،قوالن ،ضطرار أم الاالله بدون كوز أجي رمين عن احلرمة حىتاأل نيالط تثىنيسهل  ):٢٠مسألة (

 وإما ألن، نيختالف خواصه عن خواص الطةً اليق حقني بطيسإما ألنه ل، ستثناءاالفجماعة قالوا ب

بعد تسلم  رواياتما لبعض الإو، نه ضار ألنيحرمة الطى  الدال عليلمله الدليش بضار فال يسرمين لاأل

  .اً وضاراًينونه طك

خذ من : فقال له ،ري الزحيهلإو ك شإن رجالً: )عليه السالم( جعفر أيب عن، محزة أيب يةرواك

  . )١(كن عنكيس منه فإنه ة واستفينقله بنار لأرمين واأل نيط

 من برد اً وجزءيض أبيقرخ من اًتأخذ جزء ريزحيف ال: إنه قال، اًيضأ )عليه السالم( وعنه

  . )٢( منهتفيسة وينبنار لى ليغرمين األ ني من الطاًوجزء، مغ عريبص من اًوجزء، القطونا

خذ منه يؤرمين األ نيعن ط )عليه السالم( عبد اهللا أبو سئل، خالقاألارم كيف م، وعن الطربسي

  . )٣( منهريخ )المعليه الس( ني قرب احلسني وط، واملبطونريسكلل

تدل   املتقدمةرواياتوالظاهر أن ال، ل املبطون لهكعتبار تعاف أال بكاألى ة تدل علريخاأل يةوالروا

  له دواًء ال كأى عل

                                                

 

 

 



٢١٤

 في املرض الذي هو إضطرار عرفاًكيبل ، يدضطرار الشداال زم يف إباحة الدواء احملرميلوال ، مطلقاً

وحلم  ةيتوامل اخلمركة يد يف احملرمات الشدالإاللهم ، ر املتعارف منهاقد املالإضطرار االزم يف يلنه ال إف

  . وما أشبهيراخلرت

زم يل فإنه ،ينيدكواحلرام أ ان الواجبكا إذا يمون فكي الواجب وفعل احلرام قد كواحلاصل أن تر

في كيفإنه ال  أراد شرب اخلمرما إذا ك، يدضطرار الشداالوفعل احملرم   الواجبكتر ضطرار اوزااليف 

ام واجللوس يف الصالة ي الصكترك، اًيفون الواجب واحلرام خفكيوقد ،  عرفاًيضطراراالاج يحتاال

  .كم وما أشبه ذليمالت إىل ء الوضوكتركو

ما من ستثناء يف االو، ضطراراالمن  ةيظاملرتبة الغل إىل تاجحي الواجب ال كفإن فعل احلرام وتر

 وخفةً فراد احلرام شدةًأتفاوت أن  الإان بلفظ واحد كوإن  يهضطر إلن ا مل وقد أحلهالّإشيء حرمه هللا 

  . اب وجوداً وعدماًكرتاالختالف جواز اى ة علينقر

ل كألصالة حرمة أ، ضطرار لالالإه استعمالومما تقدم ظهر الوجه للقول الثاين وهو عدم جواز 

 ،وهذا القول أوجهاً، ضطرارااجلواز ى ل عليد وإمنا، في للجواز مطلقاًكيدلة ال األر من كوما ذ، نيالط

  . فتأمل

 الإانت حمللة جاز وكفإن ، بكبع أجزاءه املريت كوذل، اًينطى ميسقسام اليت األ بعض كمث إن هنا

  رض األى عل القمر وحنوه والشهب الساقطةكخر األب كواك النيوالظاهر أن ط، حرم



٢١٥

رض األ ني بطيل الدلختصاصلعدم وجه ال، رمةرض يف احلاأل نيم طكمها حكح ،اًينانت طكإذا 

  .  به فهو بدوييلالذي إن قاف نصراال الإ

 يدالذهب والفضة واحلدك، رضاألم كت حبيسرض لاألم كظاهر أن املعادن اخلارجة عن حمث ال

  . لعدم الصدق، يقوالعق

  



٢١٦

  .وةق أو واملتلفة لعضو، ال وال خالف يف حرمة السموم القاتلةكال إش ):٢١مسألة (

فإن ، )٣(ال ضرر يلودل، )٢(مكال تقتلوا أنفس، و)١(ةكالتهل إىل مكييدأال تلقوا ب: يللدل

  .بصار من أشد أنواع الضرراإلقوة كقوة  أو يدالكإتالف جزء 

بدن ى  املضرة عليهون فكيل شيء ك: )عليه السالم( عن الصادق، ويف مرسل حتف العقول

ان من صنوف البقول كوما : أن قالإىل   يف حال الضرورةالإله كم أ من احلبوب والثمار حرانساناإل

 من صنوف السم ك ذلري وغى الدفلريالقاتلة ونظ  بقول السمومريله نظك يف أنساناإلى  املضرة عليهمما ف

  . )٤(لهكالقاتل فحرام أ

، ونيقمسح االونسقي هذا السموم : قلت، )عليه السالم( عن الصادق،  املتطببيل إمساعيةويف روا

  . )٥(»ال بأس«: قال؟ ونيقراوالغ

  لعدم ،  إطالقاًرييسال يف عدم حرمة الضرر الكنعم ال إش

                                                

 

 

 

 

 



٢١٧

 نساناإلن تضرر إولذا جاز السفر راجالً و، ريثكالضرر ال إىل فإا منصرفة، دلة لهاألمشول 

 العبادةأو ، خة الرأساً مبا أوجب دوريثكل كاأل أو ،جرح الرجل من املشيى أو بالشمس مبا أوجب احلم

  . ريثكمبا أوجب التعب ال

 ينوز) عليها السالم (والزهراء )عليه السالم( ي علماماإلو )صلى اهللا عليه وآله( وقد عبد الرسول

يف حق  ونزل قوله تعاىل، قدامهمأورمت  حىت ) نيمجعأم يهصلوات اهللا عل (بن جعفرى وموس ينالعابد

عليه ( ي علماماإلصار  وحىت، )١(ى القرآن لتشقكيما أنزلنا عل * هط: )صلى اهللا عليه وآله (النيب

 اظمك والين العابدينصار ز وحىت ، )عليها السالم( اطمةفورمت قدما  حىت، ويهعلى شيغ) السالم

  .الشن البايلك) عليهما السالم(

، مهاجرحت رجال رمة حىتكة املكمإىل ) عليهما السالم( احلسني ومامان احلسناإل ىقد مشو

 ) عليها السالم( بينتنا زيدونطحت س ى،ها بالرحيدجرحت  حىت) عليها السالم(وعملت الزهراء 

  .هاريغ إىل ،هاينالدم من جبى جر حىت رأسها مبقدم احململ

الضرر احملرم من باب التعارض ى ها علميال بتقديق ن يف عداد الواجبات حىتكي مل كل ذلكو

   .ىفخيال ما كاحلرام ى  الواجب عليةوأولو

   املستفاد من قوله )٢(أنفسهمى الناس مسلطون علبل لعل 

                                                

 

 



٢١٨

  .  البالغري الضرر غيديف )١(نفسهمأ من ني باملؤمنالنيب أوىل: تعاىل

، )٢( نفسيالإ كال أمل: )عليه السالم(ى  عن موسيةاكح  بقوله تعاىلكتدل لذليسرمبا ، نعم

فاملراد ، السلطة يف التصرف خاأل كمبل  املرادكي مل نلوم أومن املع، يوأخ: تعاىللقوله ،  نظريهوف

  للنفسيةكاملل، ينييف معن ك امللاستعمالإذ من املستبعد اخلالف لظاهر ، ايهرة عليط النفس السكمبل

  . خاألى  عليةيهرة التوجيطوالس

 الضرر علماًر فروع لقتل النفس وإتالف العضو والقوة وحد كستطراد يف ذاالمث إنه ال بأس ب، هذا

  : ازجياإلسبل ى فنقول عل. السبب حلرمة الفعل الضار ضرراً بالغاً أو ،يفلكخوفاً الرافع للت أو ظناًأو 

،  فيهاتمل جواز القتلحي مسائل قد كن هناكول، مجاعاإلتل نفسه للنص ويق أن نسانوز لإلجيال 

  :مثل

 يف نساناإل ىقيلأن سلمني بف فتح املما إذا توقك، اجلهاد أو  نفسه ألجل الدفاعنساناإلن يقتل أ

تل نفسه يقأو اقها، جل إغرألة العدو ينفسه يف مدخنة سفقي بنيلو، يهات عليارالنهر ألجل عبور الس

  .عداءاأل عذراً يف ضرب بالد نيبب للمسلميسمما ، ومة العدوكألجل إام ح بنفسه

  ومثل أن تقتل املرأة نفسها خوفاً من وقوع عرضها 

                                                

 

 



٢١٩

 أو ، منها الزنايريدا ويهتغلب فاسق عل أو عداء مثالًاأل يشر جيطما لو سك، افر والفاسقكل ايديف 

  . هاريمبا ال تعلم مص فاركبالد ال إىل سراألمن املرأة املسلمة أو ، من الولد اللواط به

ون من أشد أنواع العسر كيالم اليت ال تتحمل مما اآل نفسه ألجل املرض ونساناإلتل يقومثل أن 

  .كالتخلص من ذل رييدون فيقيطوما ال  واحلرج

 يحتريستل نفسه ليقف، عداءاأل يدنه باتظرينمة وعذاب ك نفسه ألجل حمانساناإلتل يقمثل أن أو 

  .منهما

يل هلم يد  حىتيهغطون عليضعداء األلم أن يعو،  احلفاظيفتل نفسه ألجل أنه ضعيقمثل أن أو 

 حتت قدرته يسضي بالسر الذي ليفتل نفسه ألجل أن ال يقف، دحةبب أضراراً فايسمما ، نيبأسرار املسلم

  .فضاءاإلعدم 

 يبن من ركنفسه من شاهق السجن متى نه إذ ألقأما ك، ريثكتل نفسه لنجاة مجع يقمثل أن أو 

  .جب موتهيولقاء اإللم بأن يعان كو، عداماإلم بيهوم علكالسجناء احمل

 من الصور كما أشبه ذل أو ،بب موت نفسهيسمما  ينريثكنقاذ املاء إل أو الدخول يف النارأو 

  .ةريثكض الرووالف

وما ،  مسألة العسر واحلرجيلمن قب، مباين عامةى وقفان عليتواجلواز وعدم اجلواز يف هذه املسائل 

فار كما لو تترس ال إىل  بالنسبةريواملناط يف قتل الغ، هم واملهماألومسألة ، والدفاع، واجلهاد، اقيطال 

هق يرن أألنه خشي ،  الغالمكلذل )عليه السالم( تفاد يف اجلملة من قتل خضريسبل لعله ، نيباملسلم

  . فراًكاناً وي طغيهأبو

   ال يف جوازه إذاكفال إش، يةقبل اجلنا أما مسألة القصاص



٢٢٠

و  أأراد الزناك أو لب ماك أو  قتليريدوز قتل من جيولذا ، ةريبك سالماإل بنظر يةانت اجلناك

 فال الإان ملصلحة وكه ابن ملجم كوتر )عليه السالم( ي علوقصة، كما أشبه ذل أو ولد أو اللواط بامرأة

  .ب قتل مثلهجيوز قتله بل جيان ك يف أنه نساناإل كيش

فار أسر املرأة كما إذا أراد الك، ورةكمور املذاأل ألجل هذه ريأيت مسألة قتل الغي كوبعد ذل

 يض للمريبقتل الطب أو ،ذالل والزنا وما أشبهاإلنقاذها وعرضها عن إألجل خوها أتلها يقاملسلمة ف

 ضرراً بالغاً ماألالذي تتضرر ني للجن أو ،ت العسر واحلرجاال املرض مما هو يف أشد حيقيطالذي ال 

 ن الضعف يفعفشاًء إاً يسرار إذا بقي حاألشي يف نقتل املسلم الذي ال بد وأأو ، الدةوقت الو إىل حبفظه

  . كما أشبه ذل أو احلفظ مثالً

نتفع يال ى الذي املرض أو يبةوز قتل مثل الشجيبغي اخلالف أنه ال ينال بل ال كنعم ال إش

وز القتل جيما ال ك،  املعاصرةية بعض الدول الشرقكما اعتادت ذلك،  املوتيق طريفوهم ، بوجودهم

 بعض كما اعتاد ذلك،  املعاشيمل تنظ ألجني قتل اجلنكومن ذل، ةيش املعيفالك تنألجل التخلص م

ف مثالً الآجنة البالغ عددهم عشرة األا ينبقأفإذا ، نيوفي مللكت إن واردات البالد: ولون مثالًيقنظمة فاأل

ومثله يف احلرمة ، قتصادياالختالل االجنة ختلصاً من األقطون يسف، قتصاداال يف الً إختالكأوجب ذل

ملا تقدم من عدم جواز إسقاط ،  الولديةساء عن تربإسقاط أرحام النأو  ،جناباإلعن سقاط قوة الرجال إ

  . القوة



٢٢١

ان كوإن ، غلفة وحنوهااألك وسائل املنع استعمال أو ،ال يف جواز املنع عن احلمل ملدةكنعم ال إش

 يثح، جناباإلفردي من  أو  ضرر نوعيكان هناكا إذا يمف ل عدم جواز إسقاط قوة احلملكيشرمبا 

نع ميبأن ، اًجيتدر ر عدم املنعيسيتا مل يموالد فاألضرر يف إجناب والال،  الالضرر يف إسقاط القوةعارضيت

صل األان ك، تساقطا ال ضرر وفإذا تعارض مصداقا، قط قوة الرحم باملرةيسال  حىت جناب سنةً فسنةاإل

  . التأمل إىل تاج بعدحيان كوإن ، ال ال بأس بهكشاإلوهذا ، اجلواز

  : طراد أن نقولاستطراداً يف ار ك بالذيردومن اجل

أو ، يف البالد ذائيكمن العدد الثر كأ  أن متنع عن دخوليةسالماإلق للدولة حيال بأنه يقرمبا 

ان كا إذا يمعن بالده ف أو بالده إىل احلج أو ةيارمح للزيسأن ال  أو ،والعلوم خروج أصحاب املهن

ان كوإن ، )١()نفسهمأأمواهلم وى تسلط الناس عل(أدلة ى  شرعاً علجحير يثحب، ك ضرر يف ذلكهنا

احلوادث ى رة عليطن الدولة من السكعدم مت أو فإن اختالل توازن اقتصاد البالد، اً نوعياً ال شخصيضرراً

 ال ضررومن املعلوم إطالق ، بل ضرر نوعي،  الشخصييد ضرراً لزيساليت تقع من زحام الناس ل

دلة تسلط ألوما أشبه املنايف   املرور يف الشوارعيم تنظكومن ذل، لشخصيمل ايشما ك مل النوعييشف

، يةضرار نوعاأل كانت تلكة وإن ريثكجب أضراراً يو فإن عدم النظام،  ال ضرريلنه ألجل دلكل، الناس

  ال 

                                                

 



٢٢٢

س ك السري بعن ضرركل، جتاه املقرراالس كر مروره بعضياً الشخص ال يدأن ز مبعىن، يةشخص

ومة كتاب احلكوهذه املسائل حملها ،  القانونبل من باب ضركاجلملة يوجب منع الجتاه يف اال

وز جيرناه إمنا كوز من أمثال ما ذجيرف أن ما يعن أن الالزم كل، ال ضررمباحث  أو ،)١(يةسالماإل

  .  هلايةإذ ما عداها ال وال،  املشروعةيةسالماإلومة كللح

لف يت أن نسانق لإلحيوقد عرفت أنه ال ،  إتالف العضوتأيت مسألة مث إن بعد مسألة قتل النفس

  . هينمي عيع أو هيدطع يقن أك،قوةً أو ،عضواً

 إنقاذاً يض ملريهيتلك من يةلكطي يع أن نسانوز لإلجيالم يف هذه املسألة حول أنه هل كالى قيبنعم 

 مثالً هينع أو هلبطي قيعأو  ،ياةمثال يف حال احل يهينعى حدإ نساناإلطي يعوز أن جيهل  أو ،له من املوت

مما ، كحنو ذلى أو بصار أعمإألجل  أو ،ان قلبهكرع قلب ميزوت إذا مل مي يضبعد املمات ألجل مر

  : م يف املسألةالك اليلتفص ،كوز ذلجيأم ال ، تداول يف هذا العصر

بل ألجل  ،عطاء ألصالة احللاإل جاز  آخر مثالًإنسان يةلى ك حمترم علإنسان حياةتوقف  نه إذاإ

  .  ضرراً بالغاًيسه ليتلك املعطي لنساناإل يهقيلوالضرر الذي ، نساناإل حياة يةأمه

   نساناإلى ب علجيألنه ال ، يةفاكعد القول بالوجوب يبنعم 

                                                

 



٢٢٣

  .يلفي يف عدم الوجوب عدم الدلكيو، ينخراآلرر نفسه مبثل هذا الضرر ألجل إنقاذ يضأن 

ى ه علحيات أو ،بصر آخرى  علإنسانتوقف بصر كات توقف الذ أو مالكويف صورة توقف ال

ن حمترماً كيفإن مل ، املسلمك ون حمترماًكيوقد ، احملاربك  حمترمريون غكيفاملأخوذ منه قد ، قلب آخر

 احلي نساناإلرع يف يزقلبه و أو يتافر املك النيخذ عؤأن تك، كال يف ذلكشاإلبغي ينوبعد موته ال 

ت يسافر احملارب لكوالظاهر أن املثلة بال، ة املثلة مسألالإ ميحتمال للتحرا ال إذ،  العضوكذل إىل احملتاج

) صلى اهللا عليه وآله( ن النيبومن املعلوم أ. نيألمثلن بسبع: )صلى اهللا عليه وآله( ولذا قال النيب، حمرمة

 ال ني عن السبعى )١(بهفعاقبوا مبثل ما عوقبتم : تعاىلوهو قوله ،  املعاقبةيلوإمنا دل، صد احلراميقمل 

ولذا املشهور مل ، يه ي تز)٢(لب العقوركلباال متثلوا ولو : )صلى اهللا عليه وآله( وقوله، عن أصل املثلة

ى ميسول ال األألن ، ني ومسألة مثل العيةلك مسألة مثل النيوإمنا فرقنا ب،  يف عداد احملرماتكروا ذلكيذ

  . خبالف الثاين، ةمثل

بغي ينفال   احملترمنساناإلأما ،  احملترمريافر غكخذ من الاألان يف كالم املتقدم كفال، انك يفكو

  ال يف عدم جواز كشاال

                                                

 

 



٢٢٤

اجلواز م بعد، وبعد املوت ياة حال احلني بيلعد التفصيبال  ،ذنهإوز بجيوهل ، بدون إذنه أخذ جزءه

  . واجلواز يف الثاين، ولاأليف 

حرمته كاً يتوأن حرمته م  املثلةيال دلالّإ كنع عن ذلميوال ، وازأما اجلواز بعد املوت ألصالة اجل

سقاط إبقط يس ك احلرمة فالظاهر أن ذليلوأما دل، اًييهونه ترتكفقد عرفت ظهور   املثلةيلأما دل، اًيح

إحترام كون حقاً كيوقد ، احترام النفس والعرضك ماًكون حكيحترام قد االإذ ،  هلا بنفسهنساناإل

 نفعاً كخصوصاً وأن يف ذل، بعد املوت جزاء بدنهأ كذلكو، سقط  احترام مالهنساناإلسقط أا فإذ ،املال

  .اًعقالئي

وأما ، القلب ألنه من قتل النفس احملرمةك يتميما  إىل وز قطعاً بالنسبةجي فإنه ال ياةوأما يف حال احل

ى  عليلومن جهة أنه ال دل، حلللة من جهة أصالة اك فاملسألة مشمثالً نيالعك يتميما ال  إىل بالنسبة

  . )١(سالماإلال ضرر يف خصوصاً وأنه ضرر بالغ و،  لنفسه ذا املقدارنساناإل ياراخت

من أنه مال وحق عرفاً  ،ناالاحتم ،ه أم الؤوز إعطاجي ما يعوز بجيالم يف أنه هل كالى قيبمث 

ى فخيوال ، ه فالالزم الصلحؤجزاأ كلميال ، كلميما ال كومن إن احلر ،  الوفاء بالعقوديلمله دليشف

  . اط يف املسألةيحتاالوجه 

                                                

 



٢٢٥

 ،نتفاعاً حملالًانتفاع املتعارف االان تبعاً لعدم ك إمنا ميوالقول بالتحر، فالظاهر جوازه  الدميعأما ب

  .زمنةاأل كتل إىل منصرفة ني السابقنيقوال احملرمأدلة واألف

تبهم ك حضرين ينالم الفقهاء الذكومل أجد يف ،  والتتبع من التأمليدمز إىل وهذه املسائل حتتاج

  .  والقلبيةلك والني مثل العيعالتعرض ملسألة ب

ه وومهه كر الفقهاء أن العلم بالضرر وظنه وشكوقد ذ، الضرر إىل يقالم يف مسألة الطركبقي ال

 ،ذا صام عميإ بأنه ننسااإلفإذا علم ، ال ضرر املسألة يف جااٍف يف إندركي ئاملوجب للخوف العقال

يف مثل هذا املرض  ومونيصثالثة من عشرة  أو ،مخسة من عشرة أو ،ل تسعة من عشرةكعلم بأن أو 

 ألنه من خوف ،ان الثالثة يف العشرة ومهاًكوإن ، ز له الصومجيمل  ى،جب هلم العميو يهالذي هو ف

  . ه يف بايب الوضوء والصوم فراجعيلوتفص، الضرر املرفوع شرعاً

، بل واجب يف بعض الصور،  جائزية الدواء وإجراء العملاستعمالال يف أن كشاإلبغي ين إنه ال مث

ال  يلوخصوص دل، لألدلة العامة،  من فعل العقالءكان ذلكإذا ،  الدواء حمظوراًاستعمالان كوإن 

  .  اخلاصةرواياتوبعض ال، ضرر

ان كدواي عن داء جاز وإن خاطر إذا للت شرب السموم أي ،كلو فرض فعل ذل(: قال يف اجلواهر

   .ى انته)العقالءى اً جمريجار

    أقرب من نفعهه ضريةالعمل أو  الدواءاستعمالان ك نعم إذا



٢٢٦

لموت لان يف إجراء العلمية خطراً  وك،غري الشديد  بوجع الرجلىان مبتلكما إذا ك، مل جيز

ما كونه عقالئياً كالوجوب ب أو  لتقييد اجلواز،بقستثناًء عما ساليس هذا  و،تسعني يف املائة مثالً مل جيز

  . عرفت

بالطب  ويل إين رجل يف العرب :)عليه السالم( أليب عبد اهللا قلت، مساعيل بن احلسن املتطببإقال 

 هذه السموم نسقي و:قلت ،ال بأس: قال ،لست آخذ عليه صفراً وطيب طب عريب و،بصر

: قلت ،ن ماتوإ: )عليه السالم( قال ،إنه رمبا مات:  قلت،ال بأس: قال ،الغاريقون وتسمحيقوناال

  .)١(ليس يف حرام شفاء: قال ،يذنبنسقي عليه ال

طباء من جعل األما هو عادة ك،  أن املراد بذيل احلديث أنه ال جيوز سقيه بدون الضرورةالظاهرو

  . حنصار العالجاال  وضطراراال دون مراعاة ،دوية العاديةاألاخلمر من 

 ،يقطع العرق والرجل يشرب الدواء :)عليه السالم( أليب عبد اهللا قلت، قال يونس بن يعقوبو

  .)٢(يشرب ويقطع: قال ،رمبا قتله ونتفع بهارمبا و

  عليه ( ريكاحلسن العس أيب عن، خرب إبراهيم بن حممدو

                                                

 

 



٢٢٧

رمبا  وبالنار يتوكالرجل ي: )عليه السالم( قيل للصادق: قال، )عليهم السالم( عن آبائه )السالم

  .)١(رأسهى هو قائم عل و)صلى اهللا عليه وآله( عهد رسول اهللاى رجل على توكاقد :  قال،ختلص

عز نعم إن اهللا : فقال ي،كهل يعاجل بال )عليه السالم( جعفر أبا سألت :قال حممد بن مسلمو

  .)٢(ال بأس بهى واوالرجل أن يتدى ما عل و،ثرياًكخرياً  وشفاًء وةًك جعل يف الدواء بروجل

رمبا  و،رمبا قتل وعن الرجل يشرب الدواء )عليه السالم( جعفر أبا سألت :قال يونس بن يعقوبو

جعل له دواًء  والّإداًء  ما خلق اهللا تعاىل و،أنزل الشفاء وأنزل اهللا الدواء: فقال ،ثركما يسلم أ وسلم منه

  .)٣(تعاىل اهللا سم وشرباف

يا رسول : قيل: قال ،عن جابر، ) السالمماعليه(  عن أبيه،عن جعفر، لعلوانسني بن ااحليف خرب و

   تداووا فإن اهللا مل يرتل داًء ،نعم: قال ،يوتدافأ )صلى اهللا عليه وآله( اهللا

                                                

 

 

 



٢٢٨

  . )١(ل الشجرك من ترقم بألبان البقر فإا كيوعل،  وقد أنزل له دواًءالّإ

  

                                                

 



٢٢٩

بل هو داخل يف ، يه عليه بقسممجاعاإلبل ، ة اخلمرال وال خالف يف حرمكال إش ):٢٢مسألة (

  .  والعقلمجاعاإلتاب والسنة وك اليهعلل يدو، ركل مسكذا كو، ينات الديضرور

 ،ه باخلمرريتفسى  عل)٢(مثاإلو:  وقوله،)١(فهل أنتم منتهون :فقوله تعاىل: تابكوأما ال

  : لقول الشاعر

  زال عقلي  مث حىتاإلشربت 

  عل بالعقول يفمث  اإلكذاك

  .  وما أشبهيةقتصاداال واملراد املنافع ،)٣(رب من نفعهماكإمثهما أ : وقوله،فاجتنبوه: وقوله

  . )٤(ر حرامكل مسك: اوييد الصيةمثل روا، رواياتمتواتر ال: ومن السنة

 حلم وة والدميتما حرم املك ،ها حرامريثكها ويل فقل،هاينن اهللا حرم اخلمر بعإ:  الشامييةوروا

صلى اهللا ( وما حرم رسول اهللا ،ركل مسكالشراب من  )صلى اهللا عليه وآله (وحرم رسول اهللا، يراخلرت

  . )٥(تعاىله اهللا فقد حرم) عليه وآله

                                                

 

 

 

 





٢٣٠

م وحر،  قدسييثالوحي يف حد أو ،اء بالنص يف القرآنشياألاملراد أن اهللا حرم بعض : أقول

 بآدابه ففوض يهب نبدأن اهللا إ :فقد ورد، هلاماًإ اهللا له مي بتحرما علم) صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا 

  . )٢(ىحيو وحي الإهو  إن* ى طق عن اهلوينما : تعاىلوقال  ،)١(هين ديهلإ

  .ال: قال ،يذلطان للنبخي يببمر والزتعن ال ،)عليه السالم( عنه، وعن مساعة

  . »ر حرامكل مسك: وقال

  .)٣(ه حراميله فقلريثكر كل ما أسك: )ى اهللا عليه وآلهصل( قال رسول اهللا: وقال

  . )٤(ر مخركل مسك و،ر حرامكل مسك: ن عطاءوع

 ريثكله حي احلرام :يلفق: قلت. ه حراميلفقله ريثكر ك فما أس،ر حرامكل مسك: وعن ابن وهب

  . )٥(ال ،ال :نيفه مرتك بيهفرد عل، املاء

  . )٦(ه حراميله فقلريثكر كس وما أالأ ،ر حرامكل مسك إن الأ: يبلكوعن 

                                                

 

 

 

 

 

 



٢٣١

ره كسالرجل فأ: فقال له، ه حراميلفقل هريثكر كن ما أسإ...: وعن عبد الرمحان بن احلجاج

  .)١(إتق اهللا وال تشربه، ل احلرامحيوما للماء ، ال: )عليه السالم( عبد اهللا أبو فقال، باملاء

هب يذه ويتتذهب عاد  املاء حىتيهب عليصر كما تقول يف قدح من املس: وعن عمر بن حنظلة

  .)٢( احلبك ذليقهرأ الإال واهللا وال قطرة منه من حب : فقال، رهكس

  . رواياتها من متواتر الريغإىل 

 أو حنطةً أو اًريشع أو اًيبزب أو ان أصلها متراًكسواء ،  أقسام اخلمرنيفرق بال رف أنه يع كومن ذل

ر ك املسنيوال ب، ريثك واليل القلنيوال ب، غريها والبقول واحلبوب وهكفوافإن اخلمر تتخذ من ال، هاريغ

فراجع ، ايه املاء علإضافةب ربون اخلمريشانوا ك ورد عنهم أم ينخالفاً لبعض اخللفاء الذ، هريوغ الفعلي

فإن ، وقت الكن يف ذلكي الذي مل يدواجلد، اتيارو يف زمن ورود المي القدنيوال ب، هري وغيين لألميرالغد

  . بداأل إىل ات املتجددةياجلزئى  قواعد عامة تطبق عليه أن فسالماإل يةأسباب أبدمن 

                                                

 

 



٢٣٢

السنة  أو تابك من اليل وله دلالإفإنه ما من شيء ، قاعدة املصاحل املرسلة ةيعر حنن الشكولذا نن

 أو ،نفاأل أو  الفميقرب بطريش ما نيوال ب، ةيشاحلشكه ريوغ ر املائعك املسنيوال ب، عاماً أو خاصاً

بعد  أو ،عل أثره فوراًيف ما نيوال ب، ركجب السيومه ويش أو اجلسمى طخ عليل أو ،برةاإلرق بواسطة يز

ر كيسان املسحوق كما إذا ك، نقلب الشيء يف اجلوف مخراًاال يف حرمة ما إذا كشاإلبغي ينبل ال ، مدة

  . ة احملتملةريثكن الصور الها مريغ إىل ، املاءيهاملاء فشربه مث شرب على إذا رأ

 ال كذلكو، يةعارضة بواسطة الترب أو ،رك للمسيةار حالة أصلكساإلون كي أن نيما ال فرق بك

طل مفعول يبئاً يألجل شربه ش أو ادهيعتال أم ال، رك بواسطة شربه املسنساناإلر كيس أن نيفرق ب

  .اركساإل

ألنه مما ،  طفالًري الغكذلن اكولو ، ركملسالغري اال وال خالف يف عدم جواز إشراب كما ال إشك

 مثل لبس الذهب الذي ال بأس يسول، وجوده يف اخلارج مثل الزنا واللواطد يرعلم أن اهللا سبحانه مل 

  . لهريس الطفل الصغالبإب

  .الم يف املسألةكأيت اليوس ،ناالحتم، اان اخلمريورم إشراب احلحيوهل 

ر ك الشرب وإن مل تسريت أخر غاالاستعم اخلمر باستعمالوز جي الفقهاء أنه ال نيواملشهور ب

  .هاريدلة وغاألطالقات إل، لطخ اجلسد ا مثالًك

ما ك، )١(وا بهملتزاألزموهم مبا أيت هنا قاعدة يوال ، الالظاهر  ،هايتحلى يرن ا مليهوز سقجيوهل 

   اخلمر يعبيل أن حيال 

                                                

 



٢٣٣

لفون كوألم م، )١(ئاً حرم مثنهيم شاهللا إذا حرإن ـ هم فريفار غكتاب والك ألهل اليراخلرتو

ما أشبه من  أو )٢(تحليس نا مميعبقاعدة  أو ألزموهمخل حتت قاعدة يدمما تثين سا ما الّإبالفروع 

  . وإذا انقلبت اخلمر خالً حلت ملا تقدم يف مبحث املطهرات، ستثناءاالموارد 

ن هلا كي مل الإو، كا إذا مل تستهليمملاء إمنا هي فسرة باك اخلمر امليةر من عدم حلكمث إن ما ذ

 احلوض لعدم وجود موضوع كرم الشرب من ذلحي مل ر قطرة مخر مثالًكفإذا قطرت يف ال، موضوع

  .ىفخيما ال كللخمر إطالقاً 

 يق حراماً والطرنييقان أحد الطركا إذا يمة واحدة فيجون النتكل يف غالب ما تكتشيسورمبا 

ام تابعة كحاألألن ، حظ النتائج ال الطرقيال واحلال أن الشارع كن ذلكمي يفكبأنه  ،خر حالالًاآل

 كان ذلك ،إنسانشربه مائة  مث ركت يف كستهلا  إذا فرضنا أن قارورة من اخلمرمثالً، للمصاحل واملفاسد

 كذلكو، ولاألرم الثاين دون حي يث القارورة العشرون حك مع ما إذا شرب تلةيجالنت إىل سواًء بالنسبة

 كل ذلكيأ املاء بنفسه وكرب ذليشوز له أن جيأما أنه ال ،  جازإنسانإذا خلط التراب باملاء وشربه 

ر كت يف اليقإذا أر القارورة من اخلمر إن فمثالً،  يف أبواب الطهارة والنجاسةكذلكو، حدةى التراب عل

   ريغ إىل ،ر جنسك نصف القارورة يف نصف اليقإذا أر، أما جسينمل 

                                                

 

 



٢٣٤

  . ةريثكمثلة الاأل من كذل

ر كون الكين أن كمي فمثالً، ةيجوإن ظن العرف وحدة النت، ة خمتلفةيجون النتكنه تارة تإ: واجلواب

م كوتارة وضع احل، ارع النقابش الكف عن ذلشكوقد ، ر مثالًكبقدره اخلاص طارداً للنجاسة والس

 ابجيإ مثل يةة القانون مهمة من جهات خارجووحد، ة واحدةيجانت النتكن إو طراد القانونامن باب 

 يف بعض مباحث الفقه ك ذليلرنا تفصكوقد ذ، اهيختالط املامثالً خلوف  املطلقة رجعةى العدة عل

  . فراجع

  



٢٣٥

جب الضرر البالغ يو ما استعمالوالظاهر أن ، نيوفاأل خاصاً يف حرمة يالًمل أجد دل ):٢٣مسألة (

صفهاين األاحلسن  أبو يدر املرحوم السكوقد ذ، القواعد العامةى  علبناًء،  حاللك ذلريوغ، منه حرام

  . كوال بأس بذل، اديعتاال وجود الضرر البالغ يف يصأنه من باب تشخكو، اد شربهيحرمة اعت

  . ضرر بالغيهعل رتبيتمل  إن  حلالّإو، ان حراماًكراً كان مسكن إأما البنج ف

ى أيت زمان عليس: أنه قال )صلى اهللا عليه وآله( لنيب اعن، ه يف باب نوادركاملستدرى رو وقد

  .ئون مينيء منهم وهم بريأنا بر، مسه البنجائاً يلون شكأيأميت 

  .ل البنجكآى وال تسلموا على النصاروود يهالى سلموا عل: )صلى اهللا عليه وآله( وقال

  . )١(فركمن احتقر ذنب البنج فقد : )صلى اهللا عليه وآله( وقال

،  معلومريوا موجبة للضرر البالغ غك أن الإ، انت ضارة يف اجلملةكارة فإا وإن يجما السوأ

، اءيشاال من ريثكضرار موجودة يف االطباء يف االرها كحصاءات اليت تذاال، فإطالقات أدلة احلل تشملها

  . ميجب التحريو ال كومثل ذل

تعملها من يس أو تورد احملرماتيسلرادع ملن  ايب وضع التأديةسالماإلق للدولة حينه أمث الظاهر 

  م كح للحايصم الشرعي فك قدره بنظر احلاحيث إن و،حرامب كمرتل كل يرباب وجود التعز

                                                

 



٢٣٦

 الواحدة واخلمسة ني بكعل ذلجيأن  أو ،سواط ملن هرب املخدرأخمسة ك، عل قدراً خاصاًجيأن 

 ،يةالغرامة املال أو وز جعل السجنجيوهل ،  لهنيمراألباحة إلم موجب ك بنظر احلايرون التقدكإذ ، مثالً

 يف ياراالومن حفظ البالد عن ، وزجي فال كذلى  عليلمن أنه ال دل، ناالحتما ، أم اليرمع التعزأو 

 تفاد من قولهيسبل ، سالماإل حفظ بالد يهب علجيم كألن احلا، بل وجب  جازكستلزم ذلااحلرام إذا 

لزوم مراعاة املصلحة ى  عليلام دلكحاأل لبعض ك بذليلفإن التعل، )١(مصلحة للعامة )عليه السالم(

 أو  ثالثيهل حرام أصر الفاعل علكما يف ك، رر جازك بالقتل فإن تالّإن ردع احلرام كيوإذا مل ، العامة

  . روا يف باب احلدودكما ذك، ربع مراتأ

عون يساربون اهللا ورسوله وحي ينإمنا جزاء الذ: ال باجلواز إذا دخل حتت قوله سبحانهيقورمبا 

وحمل ، ل أنواع الفسادك أن عرف الفساد شامل ليةاآلن الظاهر من أإن قلنا ب )٢(رض فساداًاأليف 

  .تاب احلدودكاملسألة 

، يه علرنقالع ضراالان يف كا إذا يمف نقالعه حىتاب جي احملرم مثالً فالظاهر أنه استعمالعتاد اولو 

  جح ير علمنا من الشارع أنه يثرر حبان الضك إذا الإللهم ا

                                                

 

 



٢٣٧

  . ة وشرب الدميتل املكوز له أجيون حاله حال املضطر الذي كيف، يهفعل احلرام عل

 أو ن له القيءكوأم، امل يف نفسهكأثرها ال أو طالقاًإمث الظاهر أنه لو شرب اخلمر ومل تفعل أثرها 

 ضافةاإلب ،ر بذاته مبغوضكة أن السيعمن الشرألن املستفاد ، ما أشبه وجب أو إبرة نإبطال مفعوهلا حبق

 ما لو كومثل ذل، ال ضرر يلضرار من دلاأل ك اخلمر الواجبة رفع تلريمن تأث ضرار النامجةاألإىل 

ستفراغه استلزم امما  ولو شرب اخلمر قبل أذان صبح رمضان، ما أشبه أو جهالً أو شرب اخلمر سهواً

  . البقاء يف املعدةام ومن حرمة يشارع من الصهم يف نظر الاألبطالن الصوم لوحظ 

 خف مفعوالً من باباأل تناول يهان الالزم علك، شرب اخلمر يف اجلملة إىل ضطرامث إنه لو 

  .اًيض أيةمكقل األ يهزم عليلما ك ،)تقدر بقدرها الضرورات(

 كلم بذليعإن مل ف، هم واملهم شرعاًاأللوحظ  ،وسائر احملرمات  اخلمرنيضطرار باالوإذا دار أمر 

  . خراآلى  أحدمها عليحلم ترجيع مل ين الذيني املتساونيمر باأل من باب دوران ريخت

  



٢٣٨

 ومتواتر مجاعاإل يهوعل ،ان أصلهكشيء  أي من ،ر حرام مطلقاًكقد تقدم أن املس ):٢٤مسألة (

  : النصوص اليت منها

صلى اهللا ( قال رسول اهللا: قال  ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن ،خرب عبد الرمحان بن احلجاج

واملزر من ، ع من العسلتوالب، يب من الزبيعقنوال، رمك من الريالعص: اخلمر من مخسة: )عليه وآله

  . )١( من التمريذ والنبريالشع

من التمر : اءاخلمر من مخسة أشي: قال )عليه السالم( نياحلس نب ي علعن، ومرفوعة احلضرمي

  .)٢( والعسلريشع واحلنطة واليبوالزب

اخلمر : )صلى اهللا عليه وآله( قال رسول اهللا: قال  ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، وعن اهلامشي

 من يذوالنب، ريعشواملزر من ال، ع من العسلتوالب ،يبب من الزيعوالنق، رمك من الريالعص: من مخسة

  . )٣(التمر

ن من إا الناس يهأ: وليق ) اهللا عليه وآلهصلى( مسعت رسول اهللا: قال، ريشوعن نعمان بن ب

   الأ،  مخراًرين من الشعإو، ن من التمر مخراًإو،  مخراًيبن من الزبإو، العنب مخراً

                                                

 

 

 



٢٣٩

  . )١(ركل مسكم عن كا الناس أايهأ

، التمر: اءاخلمر من ستة أشي: قال، )عليه السالم( نياحلس علي بن عن، وعن عامر بن السمط

  . )٢(والذرة، والعسل، ريوالشع، ةواحلنط، يبوالزب

، شربةاألطعمة واألتايب ك يف كورة يف الوسائل واملستدركذة املريثك الرواياتها من الريغ إىل

) صلى اهللا عليه وآله( قاله النيب أو ،مك احليهالزمان الذي نزل ف إىل  إمنا هو بالنسبةرواياتواحلصر يف ال

ال وال كبال إش، ما عرفتكقسام األل كر تشمل كل مسك حرمة يةلك فالإو، )عليه السالم (ماماإلأو 

  .خالف

اً يثاً وحدميه قداستعمالع يوإما من جهة ش رهكفراد الفقهاء لذإو، ومن أقسام اخلمر الفقاع

 واحد من ريوهذا هو الذي خنتاره تبعاً لغ ،فهو من باب اخلاص بعد العام، ستهانة بعض الناس بهاو

،  مجاعةيهلإما ذهب ك ،راتكن من املسكيبأن مل  ،ر إطالقاًكيسوإن مل  متهمن جهة حر أو ،الفقهاء

، راًكن مسكيوإن مل ، ه مطلقاًريثكو هيلالفقاع قل ركحق باملسيلو(: ختاره املستند قالاوهذا هو الذي 

 ،كواملسال والدروس والقواعد يروالتحر والسرائر ية عن الغنمجاعاال يهبل عل، صحاباأل نيبال خالف ب

   حمقق فهو إمجاعبل هو ، تب اجلماعةكها من ريوغ

                                                

 

 



٢٤٠

، ر نصاً واحداً فقطكمث ذ ،)اركساإل بييد تقرية املطلقة من غيضالنصوص املستف إىل مضافاً، احلجة

  . لد شاربهجيه ويعتل بايقة أنه يضويف املستف :وقال

ن كيرام وإن مل  واحد بأنه حريصرح غ(: ر قالكيسا مل يم فيةاحللى يرخالفاً للجواهر الذي 

أما  ه،ريثكر ولو كونه من املسكتضي يق يه أن التدبر فالإطالق النصوص املزبورة ولعله إل، راًكمس

 مل أليب احلسنيعان كومنه الذي (: أن قال إىل )هرير منه فال بأس به لألصل وغكيسالصنف الذي ال 

  . )١(لييغمل فقاع عي ملنه إ: ريعم أيب  عن،يحما يف الصحكيف مرتله  )عليه السالم(

مل يعسألته عن شرب الفقاع الذي ، )عليه السالم( اظمكعن ال، نيطيق علي بن يحر صحكمث ذ

املشعر  ،)٢( أحبهال: قال ،عمل أحيل أن أشربه مىت ال ويف عملكدري أال  واعيبسواق واأليف 

  . ا ال احلرمةيهالظاهر ف أو راهةكبال

ل كومنها أن ، يحالوجه الصحى  منها محل فعل املسلم عل اليتيةالقواعد الشرعى بل هو مقتض

  . المهكآخر إىل  )ه فتدعهينتعرف احلرام منه بع  حىتكل ل حالل وحرام فهو حاليهون فكيشيء 

  العرف  إىل لقاءاإل ىلدى بل ظاهر النصوص والفتاو: أقول

                                                

 

 



٢٤١

 املتواترة رواياتهر ال ألن ظاكوذل، طالقاإل من صرح بالّإللهم ا، ركالقسم املس إىل نصرافاال

، أنه من أقسام اخلمر، ما أشبهأو ، )٢(مخر جمهولأنه أو ، )١(ستصغره الناسامخر أنه ى اليت تنص عل

يف ما ، ر منهك املسري غيةحلى وقد عرفت بعض النصوص الدالة عل، ركاملسى  علالإلق يطواخلمر ال 

  . الم صاحب اجلواهركتقدم من 

منها ال  ريثك العقل شرب الرييغربة اليت ال شاأل صنوف من صنف لك أن علماو: نعم يف الرضوي

  .)٣( هذه العلةري لغيهفإنه منصوص عل ،الفقاعى بأس به سو

وما : )عليه السالم( عن الصادق،  حتف العقوليةما يف روا إىل ضافةاإلب،  حبجةك ذليسن لكل

  .)٤( بأس بشربه العقل فالرييغ صنوفها فما ال يعشربة من مجاألوز من جي

لم أنه يعا إذا مل يم فيحالصحى صل محل فعل املسلم علاألما أن ك، صل عدم احلرمةاأل فكولو ش

ا إذا مل يم فية قد عرفت لزوم الفحص يف الشبهات املوضوعك أنالّإ ،وصار مخراً أم الى  غليثه حبكتر

   ما الإما أشبه  أو سوق أو  أصلكن هناكي

                                                

 

 

 

 



٢٤٢

  . يلخرج بالدل

يف زمان عدم وجود  م الشارب والبائع وما أشبه من احلد عام حىتك حجريان هل أن مث ،هذا

 ،سالماإلومة العاملة بكأم خاص بصورة وجود احل، ومات احلاضرةكما يف احلك، يةسالماإلجواء األ

  : ناالاحتم

 من حد الزاين ،البالدى ر عليط املسريغ م الشرعيكن احلاكفإذا مت ،طالق أدلة احلدودإمن 

  .ك ذليهوصلب احملارب وما أشبه وجب عل وقطع السارق ورجم احملصن والشارب

 ليس من املعقول عرفاً أن إذ، يةإسالم يف أجواء يداملبسوط ال اكماحل إىل لةداألنصراف اومن 

فإن الشارع ، ينلوف من اخلماراأل وعشرات يت مئات احلوانكان هناك م الشارب اجللد فيماكون حكي

 سالماإلومة صورا ك حكان هناكن إ كذلكو، بكاملرتى ع العقاب عليض أوالً مث جواءاألهر يط

 احلزب إذا كفراد ذلأتل يق أن يدي املقبوض السالماالم كح للحايصعي فإنه هل يوأباحت احلزب الش

  . نصرفاالعد يبوال ، كذل إىل يالًوجد سب

 يام اليت هكحاألو، اميالصالة والصاح وكالطالق والنك يةام الفردكحاأل نيومن املعلوم الفرق ب

نصرافاً اي إسالم يف جو الإون ك ال تيةأن الثانى يرفإن العرف  ،اتيراحلدود والتعزكومة كمن شأن احل

  .كذل إىل دلةاألمن 

من قتل بعض ى نصراف فما يراالى بناًء عل و، تعرض هلاأر من ومل ،التأمل إىل واملسألة حتتاج

ون كي ملن حده القتل شرعاً سالماإلام ك واليت بالدها ال تلتزم بأحسالماإلام ك امللتزمة بأحري غالسلطات

   ذا بالنسبةكوه، الكحمل شبهة وإش



٢٤٣

وقد حتقق ، اًيماً شرعك حايسون اري لكهذا مع الغض عن ، خراألام كحاألهم لبعض يقتطبإىل 

 ن اري واملباشر جامعاً للشرائطوك يف صورة الإوز جيام ومباشرة السلطات ال كحاألجراء إيف حمله أن 

  .  احلدودبتاكالقضاء و بتاكوحمل املسألة ، اً عنهبنائأو 

 جوانبها واليت يع من مجيةسالماإلومة كتاباً خاصاً باحلكالفقهاء املعاصرون  بتكين أ يرومن اجلد

 إىل تاجحي كوذل،  الغرب والشرقني قوانق وهي تطبسالماإلمسها اومات اليت ك يف احليفلكمنها الت

  . )١(نيواهللا املوفق املع ،ةيلومباحث طو، ةريثكأتعاب 

  

                                                



 



٢٤٤

 ى إذا غلييببل والزب  العنيبريتاب الطهارة يف حرمة العصك يف الم مفصالًكتقدم ال ):٢٥مسألة (

  .بعالج أو شيء آخر بنفسه إىل نقالبها بريسم العصارج عن خي أو قلب خالًين أو هب ثلثاهيذومل 

فع يف طهارته مزجه ين النجاسة ال يرتقدى وعل، أم ال  جنساًريون العصكم حول الكما تقدم الك

ما إذا صببنا قدراً ك،  موجباً للنجاسة باملالقاةكستهالاالقبل  يكنا إذا مل يمف، كستهلا إذا الإبشيء آخر 

  . هكستهالار مبا أوجب ك يف الريمن العص

  



٢٤٥

وهو الدم املصبوب من ،  املسفوح وجناستهال يف حرمة الدمكال خالف وال إش ):٢٦مسألة (

  . ان ذا دم دافق املعرب عنه يف لسان الفقهاء بالدم السائليوان احلكا إذا يمف ،انيوالعروق عند ذبح احل

ِلم   سألهيثر يف عداد احملرمات حكذ ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن: مفضل بن عمر ففي خرب

خر يبو، صفراألله املاء كرث أيووأما الدم فإنه : أن قال إىل ،يراخلرتة والدم وحلم يتحرم اهللا اخلمر وامل

من يؤال  حىت، والرمحة وقلة الرأفة، والقسوة يف القلب لبكرث اليوو، يء اخللقيسو، يحنت الرينو، الفم

  . )١(هحبيصمن ى من عليؤوال ، هيممحى من عليؤوال ، يهتل ولده ووالديقأن 

ة يت املميتحركوحرم اهللا الدم : قال ،)عليه السالم( عن الرضا، ن سنانعن حممد ب، ويف خرب العلل

رث يوو، اخللق يءيسو، يحنت الرينو، خر الفميبو، صفراألرث املاء يووأنه ، بداناأل من فساد يهملا ف

  . )٢(تل ولده ووالده وصاحبهيقن أمن يؤال  حىت، والرمحة وقلة الرأفة، قساوة القلب

 ،ِلم حرم اهللا الدم املسفوح: اً قال لهيقإن زند ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن ،حتجاجاالويف خرب 

  وث يرألنه : قال

                                                

 

 



٢٤٦

ون كي اجلذام نساناإل يبيصثر ما كأو،  اللونرييغو، فن البدنيعو، لب الفؤاد الرمحةيسو، القساوة

  . )١(ل الدمكمن أ

   .)٢(ةيلرث الداء الدبيو وبسي القليقوالدم : ويف الرضوي

  . رواياتها من الريغإىل 

 يسراهة لكال أو ستحباباالى جب محلها عليو يةر العلة يف الرواكره الفقهاء من أن ذك إن ما ذمث

 أو إمجاع أو م شيء من نصكرف حيعبل املراد أنه إن مل ، ام معللةكحاألفإن غالب ،  مطلقاًكاد بذلير

ر ك ألن العلة إمنا تذكوذل، هةراكالندب والى  علمك احلكر العلة ألجله محل ذلكا ذينمث رأ شبهأما 

 ،ب إطاعة أمر املوىلجي يث حكذل إىل تاجانحيوالواجب واحلرام ال ، يبوالتره يبوالترغ يبللتقر

 علهيف ليهلإب غّيرزم فإنه يلأما ما ال ، مل به شاء أم أىبيعن أزم يل نساناإلى زم عليلإن ما ى وبعبارة أخر

  .هكريتلر عنه فّينأو 

  : ع يف فروعيقالم يف الدم كفال ،انك يفكو

وال   حبراميسة بعد خروج الدم املتعارف ليحالفقهاء أن ما بقي يف الذب بنياملشهور : ولاأل

 كوأستدلوا لذل، نقله عنهم واملستند واحد دعوى اإلمجاع عليه، كما يف اجلواهر ريبل عن غ، بنجس

  خلو  ملعد، ان التحرز منهكلوضوح عدم إم، والعسر جوقاعدة نفي احلر، رة املستمرةيسلاو، صلاألب

                                                

 

 



٢٤٧

 احملرم ييدفإن تق ،)١(أو دماً مسفوحاً :وظهور قوله سبحانه، وإن غسل مرات اللحم منه

إذ ، يه الدم فميعدم وجود علة حتر إىل ضافةاإلب،  املسفوحريعدم حرمة غى ل عرفاً عليدباملسفوح 

 املسفوح ريأما غ،  املتقدمةرواياتورة يف الكعراض املذاألزمه يالون الدم الوسخ كي يثاملسفوح ح

  .عراضاأل كون له تلكيه دم نقي صاف ال حيث إن

م مبا إذا ك احلييدزم تقيلوهل ، هاريغ أو نعام الثالثةاألون من كي أن نية بيحمث إنه ال فرق يف الذب

 ان يف بئر فعقر حىتيواحلى ما تردك يةضطراراال ال يدالذبح والنحر والصك يةيارختاالة يقالطرى لعذبح 

دم عف للّتخ يف امليةن علل حرمة الدم آتأومن ، خصوصاً بعضها ،يةمن إطالق أدلة احلل ،ناالحتما، مات

 ماً لعديحمر أباح الشارع له ترجاألى منته، بل حاله حال املوقوذة وحنوها، ذهاب دم العروق غالباً

  . ةتي املميحترى تضرر صاحبه عل مسراف وعداإل

من أن  ،ناالحتمأ ،ة بدمها أم اليت امللكأة بأن ييتل املكأ إىل ضطراراالل الدم يف صورة حيوهل 

ان ك ما يةصراف قاض حبلناالومن أن ،  أجزائها اليت منها الدميع جبمةيت املية حلية والروايةاآلظاهر 

عد يبوال ، ة والدم وما أشبهيضالطحال والبكجزاء احملرمة األضطرار اال يلمل دليشفال ،  لو ذبحالًحال

  العرف ى يرإذ  ، تشمل املقام)ات تقدر بقدرهايالضرور(، بل لعل قاعدة الثاين

                                                

 



٢٤٨

  . ة خبالف اللحميت يف املةرركالطحال حرمة موأن حرمة الدم 

إذ الغالب أن أجزاء الدم ال تنقطع ،  ما يف اللحميةمن حل أوىل بدكوال  ما يف القلبيةمث إن حل

ما ال وجه يه فكفتردد املسال ،دلةاألسائر  إىل ضافةاإلب ،ة يف اللحمريمن السى ما أقويهة فريسفال، عنها

  . له

ة يضالطحال والبكاحملرمة جزاء األان يف كمن الدم املتخلف ما  بعض الفقهاء ستثىنا :الثاين

 احملرم يسول، لهكأ ما خرج مما تعارف الّإستثناء أصالة حرمة الدم االروا وجه كوذ،  وما أشبهيبوالقض

  .ل دمهحي ل حىتكيؤ

جزاء احملرمة األ  تأيت يفيلأن غالب أدلة التحلى فخين ال كل ،) اهللاهرمح( ختار هذا القول الوالداو

ومن املعلوم أن ،  بطنهاية بعد تنقاملةكة يحافات طبخ الذبيفإن املتعارف يف الض، ةريخصوصاً الس، اًيضأ

خل املرق من يدالقاعدة عدم البأس مبا ى وقد تقدم أن مقتض، خل يف املرقيد الدم املوجود يف اجلزء احملرم

  . جزاء احملرمةاألماء هذه 

إذا  ان جبوارها يف الطبخكما  جتناب عناالى وملا دل عل ،ل يف الطحال لتعارف طرحهاكيشنعم 

  .ما تقدمك يهسال منها عل

وندرته ، م من املرض فإنه دم فاسداس اليت قد توجد يف اجلسيكاأل دم يةل القول حبلكيشما ك

  . فتأمل،  عنهيةنصراف أدلة احللاتوجب 

بل ،  مسفوحريونه غكة وريالسك، دلة املتقدمةاأللبعض  ، مطلقاًك دم السميةالظاهر حل: الثالث

   مجاعاإلبعض ى دعا



٢٤٩

اليت منها تقتضي حرمة أجزائه  إذ حرمة احملرم ى،فخيما ال ك احمللل منه كواملراد بالسم، كذلى عل

  .منها الدم

  . رك اجلراد ملا ذ دمرك يف ما ذكومثل دم السم

 ،القراد وعددم الضفاك، ان حرام اللحمكإن  ور بعض الفقهاء حلية دم ما ال نفس لهكذ: الرابع

  .وحفعمومات حل ما ليس مبس وصلاألمستدلني ب ،اختاره صاحب الرياضو

 حنتاج  الكبعد ذل و،يع أجزائه اليت منها الدميقتضي حرمة مج إذ حرمة احليوان، فيه نظر واضحو

أنه ال  ول بعدم معلومية اخلباثةكيستش لدم حىتاإطالقات أدلة حرمة  واحلرمة باخلباثةى ستدالل علاالإىل 

  . إطالق قطعي يف املقام

دلة األلبعض ، هاريوغ واملعامل ىركما عن الذك هيتبل حل، ةيضالظاهر عدم جناسة دم الب: اخلامس

أما العلقة ،  ما عرفتيهوف ،طالقاتوالنجاسة لإل مي قالوا بالتحريثخالفاً جلماعة عن الفقهاء ح، تقدمةامل

  . تاب الطهارة فراجعكرنا املسألة يف كوقد ذ، ترددففيها 

دلة اليت األألن  ،مع يف اخلارججي أو ون مع اللحمكي أن ني بيهة ال فرق فيحمث إن الدم احمللل يف الذب

، ل ال للعلم خبباثتهحيان منفرداً مل كلو نعم (: قال،  حرمهيثخالفاً للجواهر ح، ينمراألشمل رناها تكذ

ان  كئذ أن الدم مىتينون احلاصل حكيف( :أن قالإىل  )تاباً وسنةًكحرمة الدم ى طالق ما دل علبل إل

   .ىفخي ما ال يهوف ،ى انته) بتابع للحم وحنوه حرم مطلقاًيسجمتمعاً ول
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حنوه إذا  أو بل وما ال لون له ملرض، يف واخلفيد الشدنيب يهمة الدم املسفوح ال فرق فمث إن حر

  . الدميهصدق عل

 ،ما أشبه حرم دمه الباقي أو جلل أو ان احمللل لوطييوال يف أنه لو حرم احلكشاإلبغي ينما أنه ال ك

  .ل توجب حرمة اجلزءكملا تقدم من أن حرمة ال

لقاعدة  ،وطهارتهحليته عد يب فال يةشيء آخر بالوسائل العلم  إىلنقلب الدم املسفوحاولو 

  . يف اجلملةكالم يف ذلكما تقدم الك ،ستحالةاالنقالب واال

  . واهللا العامل ،ا منه ذا القدرينتفكاخر أويف الدم مسائل 

  



٢٥١

 ،يف القدر أم ال مال كل أحيفهل ، ذهب الدم حىت لييغيف قدر  يللو وقع دم قل ):٢٧مسألة (

   :قوالن

 مييلوالد يدبل عن املف، والتقي مييل والدية يف النهايخوالش يدما عن املفك ،لكاأل يةحل: األول

  . ه من النجاساتري الدم وغنيعدم الفرق ب وعن التقي، يل بالقلييدعدم التق

ذا وه، العدم يف سائر النجاساتى  علمجاعاإل والدروس يرالتحرى دعابل ، عدم احلل مطلقاً: الثاين

  . اًيثاً وحدميصحاب قداأل نيالقول هو املشهور ب

  . هريغ أو ان دماًك النجس سواء ىل ما القكجناسة ى بالعمومات الدالة علباحلرمة ستدل القائل ا

  . رواياتول جبملة من الاألواستدل للقول 

 ا قدريها جزور وقع فيهسألته عن قدر ف ،)عليه السالم( عن الصادق، عرجاأل يد سعيحصحك

  . )١(ل الدمكنعم فإن النار تأ: قال ،لكيؤ من الدم أيةأوق

 يهر قطرت يف قدر فك مسيذنب أو عن قطره مخر )عليه السالم( سألت الرضا، ا بن آدميركوخرب ز

فإن : قلت. لهكغسله واواللحم  ،البكال أو عمه أهل الذمةيط أو راق املرقيه: قال ،ريثكحلم ومرق 

   له النار إن شاءكلدم تأا: قال ، الدميهقطر ف
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  . )١(اهللا

ا ألف يهسألته عن قدر ف: قال، )عليه السالم(ى  موسيهعن أخ، تابهكيف ، جعفر علي بن وعن

  . )٢(ل فال بأسكإذا طبخ ف: فقال ،لهكلح أيصهل ،  دميةا وقيها حلم وقع فيهبخ فيطرطل من ماء 

 ني بيقخصوصاً بعد التفر،  عدم القطع بههيوف، سائر النجاسات باملناطى إىل دعستند من تاوقد 

  . ا بن آدميرك زية يف رواينمراأل

صحة عدم ى وتارة عل، حتمله الوسائلاما ك يةالتقى  تارة علرواياتشهور محلوا هذه ال املمث إن

عليه ( ماماإلإرادة ى وتارة عل، ةيحاملختلف يف الذبك الًون الدم حالكيحتمال أن اى وتارة عل، السند

وتاره ، نيخثألن الدم ، وإن غسل لكاألوز جيل اللحم بعد غسله لتوهم السائل أنه ال كجواز أ )مالسال

ومحل ، ركأنه ى لف رطل علأ ية حبمل رواراًكون املاء املوجود يف القدر مطلقاً وكين أحتمال اى عل

 وما روايات هذه النيلقاء التعارض بإ بوتارةً ،الشذوذى  علرواياتوتارة محلوا ال، يه علرواياتسائر ال

  . جناسة الدم وحرمتهى دل عل
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، مل بهيع يحوالسند صح،  بعد عدم املعارضيةالتقى إذ ال وجه للحمل عل، يهل منظور فكن الكول

ل اللحم خالف النص كمام أاإلوإرادة ، ل النار للدمكأ إىل تاج معهحي ال الًون الدم حالكحتمال او

تضي يقها رية وغيح بل إطالق الصحيد بعيةركحتمال الاو، اًيض أيلوخالف التعل ل املرقكأى الدال عل

ل النار ك بأيل وجه للتعلما الك، سائر النجاسات وفرق بني الدمللأنه ال وجه حينئذ  إىل مضافاً، يمالتعم

  ومهايةاملقنعة والنها ولذا أفىت، العلم ا هر من القدماءيظبل ، رواياتوال وجه للقول بشذوذ ال، وللدم

  . كذلى خبار علاألنصوص 

 الدم وتفرقها ني بعد زوال عيهل ما فكالنار جاز أى لي عليغفإن وقع دم يف قدر : ففي املقنعة

  . )١(ن غسله باملاءكوحل منها ما أم،  الدم منها حرم ما خالطه الدمني مل تزل عوإن، بالنار

 يلحتا ألن النار يهل ما فكجاز أ ى مث غليالًان قلكا شيء من الدم ويهفإن حصل ف: يةويف النها

  . )٢(ى انتهيهل ما وقع فكز أجياً مل ريثكان كوإن ، الدم

اً واحتراز ف جناسةًإن الدم أخ: اليقن أن كميبل ،  أخص مطلقاً فال تعارض العمومرواياتوهذه ال

   ما وأن دم، لف منه حاللتخوأن امل، ول بالبصاقيز ما ورد من أنه يلبدل، من سائر النجاسات
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جتناب عن الدم االوأن الظاهر عدم وجوب ، اضيه من الريتبل قد تقدم حبل،  دمه دافق طاهريسل

  . ثرهكأاجلسد إذا غسل وذهب ى  الباقي عليلالقل

وأصحابه عن مثل ) صلى اهللا عليه وآله(جتناب النيب ا بيلورود دلم  بعدكتدل لذليسما رمبا ك

  . ك ذلريغ إىل ،روب فتأملهم من جراء احليبيصان ك الدم الذي كذل

ان كوإن ، بعد عدم عمل املشهور، لةك مشرواياتمبضمون الى نصاف أن الفتواإلن كهذا ول

  . واهللا العامل، روايات يف مثل هذه الجب وهناًيو ال كذل

، اهلرةك ولك املاريوال غ، نيون من دم جنس العكيترط أن ال يشفالظاهر أنه ، يةالقول باحللى مث عل

 ل فسانيكبالس صبع الطباخاما إذا جرحت كمل دم بين آدم يشوهل ، الدماء املعتادة إىل رافنصلال

  .نصرافاالومن ، بتالءاال ريثكطالق خصوصاً وأنه اإلمن  ،ناالحتما، يف القدر منها الدم

  .ذهاب الدم إىل ترط الغلو بالناريشما ك

، من املناط ،ناالحتما، الباقالء مثالًو  أما إذا أراد طبخ اللنبك، اتائعسائر املإىل وهل يتعدى 

  .صلاألومن 

ى قيبوالظاهر لزوم أن ، بعد سقوط الدمى غل أو انيون القدر يف حال الغلكي أن نيوال فرق ب

  . له أثرى قيبال   حىتكتهليستشر وين أي هب الدميذ لي حىتيغالقدر 
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ال كائر ما يف القدر فإنه ال إشأما اللحم وس ، وحرمة املرقيةان يف حلكما تقدم  ):٢٨مسألة (

  .لهكوأ يف جواز غسله ىنصاً وفتو

 يف جوف اللحم واحلمص  دخل املاء النجسيثاً حبريثكان الغلي كفإن ، ل شيء حبسبهكوغسل 

ما ك، مث وضعه يف املاء الطاهر  احلمصيفيفوجت، اهر يف جوفهطخل املاء اليدل لزم عصر اللحم، مثالً

  .طهارة يف باب اليةيفكمرت ال

غسل ى فك، بأن صب املاء مبجرد وقوع الدم، وراتكخل املاء النجس يف جوف املذيدوإن مل 

  .وراتكظاهر املذ

  .صل العدماألان كاجلوف  إىل  يف وصول املاءكولو ش

  :  الواردة يف باب وقوع الفارة يف القدريةالروا، قاعدة ال إىلضافةاإلب كذلى ل عليدو

سئل عن قدر ) عليه السالم( ني املؤمنرين أمإ :)عليه السالم( اهللاعبد  أيب عن، وينكفعن الس

  . )١(لكيؤسل اللحم ويغراق مرقها ويه: طبخت فإذا يف القدر فارة فقال

  .نيان جنس العكولو  ان حىتيول حك كذلكبل ،  للفارةيةومن املعلوم أنه ال خصوص

  . ة له نفس سائليس ليهان ما وقع فكعدم البأس مبا إذا ى  مبا دل علكتدل لذليسن أن كميبل 

ع يف الدهن يقسألته عن الذباب : قال، )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن،  املراديريبص أيب خربك

  . )٢(لكال بأس : فقال ،والسمن والطعام
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يف اخلنفساء والعقرب والصرد إذا مات : نه قالإ )عليه السالم( ي إىل علبسنده، اتيوعن اجلعفر

  . )١(لهكام فال بأس بأديف اإل

دم له  ل شيء الكيف اخلنفساء والعقرب والصرار و: قال، )عليه السالم( ي علعن، وعن الدعائم

  . )٢(سدهيفال ، وت يف الطعاممي

، ا ذباباً فأمر به فطرحهي قد أدمت فوجدوا ففنةجبى نه أتإ: )صلى اهللا عليه وآله( وعن رسول اهللا

  . )٣(ئاًيرم شحيلوا فإن هذا ال كمسوا اهللا و): ه وآليهاهللا وعلى صل (وقال

رض األ حشائش يهوت فميدام والطعام اإلرخص يف إنه : )عليه السالم( ني املؤمنريوعن أم

وإن ، اً فسديعان ماكو فإن مات ما له دم، ال حيرمه و شيئاًكال ينجس ذل: فقال، والذباب وما ال دم

  . )٤(هيتلت بقكأان جامداً فسد منه ما حوله وك

عليهم (، عن آبائه )عليه السالم (رعفبن جى عن موس، يحبإسناده الصح، وعن نوادر الراوندي

  ما ال نفس له : )عليه السالم( ي علقال:  قال،)السالم
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  . )١(لهكدام فال بأس بأاإلسائلة إذا مات يف 

مل خرب حي يهوعل ،ما عرفتك الطعام حرم من جهة السم إىل  ما ال نفس لهسمى نعم إذا تعد

رم اللنب حي: قال، ع يف اللنبق تيةأنه سئل عن العظا، يثيف حد )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، عمار

  . )٢(ا السميهوقال إن ف

ما سبق ك الفارة،  لطهارةيهال فك فال إشيةدام والقدر وما أشبه حاإلأما إذا خرجت الفارة عن 

 النجاسة عن نيتاب الطهارة من أن زوال عكملا حتقق يف رها عوال بأس مبب، تاب الطهارةكره يف كذ

  . نساناإل يف باطن كذلكما هو ك ان أصالًيوتمل عدم جناسة جسم احلحيبل ، ان مطهر لهيوظاهر احل
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اً ي والعسل وما أشبه فإن خرج حيتان له نفس سائلة يف السمن والزيوإذا وقع ح ):٢٩مسألة (

وما  ،منه واملستثىن ال يف املستثىنكبال خالف وال إش ،نيجنس الع انيون احلاك إذا الّإ، يهال فكفال إش

  .مجاعاإله بيلب تأوجي ني جنس العيهوهم منه عدم جناسة ما وقع فيت

لب يقع يف كال وعن الفارة )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت :قال، عرجاأل يدومنه ما رواه سع

  . )١(لهكأال بأس ب: قال ،اًيرج منه حخي مث يت والزنمالس

: يثويف احلد، كذلى لق عليطلب كفإن ال، إما مطلق السبع املراد به الطاهر منه لبكلفإن املراد با

ّسداأل يه فسلط اهللا علكالبكلباً من ك يهط علسل)٢(.  

 يثأن احلد إىل ضافةاإلب ،ما إطالقاًيهان فيوثر احليؤ مل ين اللذين اجلامديتاملراد السمن والزأو 

  . )٣()لبكال( بإسقاط لفظ يخورواه الش، ما تقدمك يينلكفقد رواه ال، نتمضطرب امل

:  فللسمن ثالثة أحواليت وهو ميهوقع ف أو ان الذي له نفس يف السمن وما أشبهيوأما إذا مات احل

  ز جيول تنجس ومل األان كفإذا ، واجلمود احلجري، واجلمود العادي، الذوبان
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ما أشبه  أو يةللتطل أو سراجلإل أو وجاز جعله صابوناً، لكاألكبالطهارة ترط يشا يمه فاستعمال

ان بنفسه يوان الثالث طرح احلكوإن ، ان وما حوله وطرح وحل الباقييوان الثاين أخذ احلكوإن ، كذل

نعم تعرض ،  فقط إمنا هو لندرة الثالثني وغالب الفقهاء لألولرواياتوتعرض ال،  أصالًيةلعدم السرا

  .ث اجلواهر وبعض آخرللثال

  : روايات اليض مستفيهورد ف،  القاعدةفقوى أنه عل إىل ضافةاإلم بكفاحل، انك يفكو

 أو مسن أو يتجرذ مات يف ز: قلت: قال، )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن،  بن وهبيةفعن معاو

  . )١(تصبح بهيس فيتوالز، خذ اجلرذ وما حولهيؤأما السمن والعسل ف: فقال ،عسل

تصبح يسشتراه لاه ملن يبيع: يت الزك ذليعيف ب وقال :  أنه زادالإ، أمحد بن حممد مثلهى ورو

  . )٢(به

  . ترط بالطهارةيشا ال يمف فاملراد صرفه، ستصباح من باب أمثالاالومن املعلوم أن 

ان ك  فإنيهفماتت ف إذا وقعت الفارة يف السمن: قال، )عليه السالم( جعفر أيب عن، وعن زرارة

    مثليتوالز، ستصبح بهاله وكان ذائباً فال تأكوإن ، ل ما بقيكو ايهيلجامداً فألقها وما 
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  . )١(كذل

عن الفارة والدابة تقع يف الطعام  )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت: قال، عن احلليب، وعن محاد

ان الشتاء كفإن  ،ون بعض هذاكيا فإنه رمب ،اًيتز أو عسالً أو ان مسناًكإن :  فقاليهفتموت ف، والشراب

 وال يهان برداً فأطرح الذي علكوإن  ،تسرج به رفعه حىتا فيفان الصكوإن ، لهكُو فأنزع ما حوله

  . )٢(يهجل دابة ماتت علأمن  كتطرح طعام

 أنه سأله عن الفارة متوت يف يثيف حد  ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، عرجاأل يدوعن سع

وعن الفارة متوت يف . هيتل بقكخذ ما حوهلا و :)عليه السالم( ي علقال: فقال ،السمن والعسل

  . )٣(ن أسرج بهكله ولكال تأ: فقال ،يتالز

ل كان جامداً فألق ما حوله وكإن  :فقال ،ةيت امليهسألته عن السمن تقع ف: قال، وعن مساعة

  . )٤(أسرج به: فقال ،يتالز: فقلت. الباقي

سألته عن الفأرة متوت يف : قال، )عليهم السالم( رعفبن جى  موسيهعن أخ، جعفر علي بن وعن

  السمن والعسل 
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   .)١(ل ما بقي وال بأسك ويهاا الذي ماتت فكاطرح ما حول م: فقال ،لهكلح أيصاجلامد أ

  . رواياتها من الريغإىل 

، دة البابحلو، سة يف وقوع النجاكذلكان ذي النفس يوذا يف موت احلكمر هاألما أن كو

 خرء يه فيبيص يقنه سئل عن الدقإ يثيف حد ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، وخلصوص خرب عمار

  . )٢(بهى مريخذ أعاله فيؤ ،إذا بقي منه شيء فال بأس: قال ،لهكوز أجيالفار هل 

ان كأما إذا  ،وقت اجلمود ان املوتكا إذا يم يف اجلامد إمنا هو فكذلكم كون احلكأن ى فخيوال 

 يف الذوبان واجلمود كلو شكما أنه ، ترط بالطهارةيشا يمل فك الاستعماللزم عدم  ،مث مجد ذائباً فمات

ان كخارجه بعد إخراجه  أو ان يف السمنيو يف موت احلكولو ش، صل الطهارةاألان كوقت املوت 

  . اًيضصل الطهارة أاأل

ما تقدم ك، راهتهاك لية الفارة وإن خرجت حيه فجتناب عن مطلق ما وقعاالفضل األأن ى فخيوال 

سألته عن  ،)عليه السالم( يهعن أخ، جعفر علي بن  باخلصوص ما رواهيهل عليدو ،تاب الطهارةكيف 

وسألته : قال ،ل الباقيحيل وكرح منه ما أيط: قال ،لهكل أحيال من اخلبز وشبهه أكلب إذا أكالفارة وال

  عن 

                                                

 

 



٢٦٢

تفع به ينن كول، لهكحنوها فال تأ أو ان جزةكإن : قال ،مسن أو تيلب شربا من ز أو كفارة

رقه يهحمل أن يتون صاحبه موسراً كي أن الإ، لهك فال بأس بأكثر من ذلكان أكوإن ، حنوه أو لسراج

  . )١(تفع به يف شيءينفال 

   .ىفخيما ال كالفها خيال الف ظاهره القواعد العامة مبا خيا يم اخلرب فيلوال بد من تأو

لم وصول املاء يعر ماء حار ألنه ك الدهن املتنجس بإلقائه يف ريان تطهكي عن العالمة إمكمث إن احمل

ما ك،  املاء احلاريهلإوصل   مماثركلم جناسة أيعنه مل إ: اليق أو ، النجسيهل جزء وصل إلكالطاهر يف 

  .تهيطالق أدلة مطهروما أشبه باملاء إل ل مضافكي عن بعض طهارة كح

 ألا بعد ما تتفرق يف املاء تطفو كوذل: قال، هري طهر الدهن دون غيبتقر، شف اللثامكن وع

  .اتعالف سائر املائسومتها خبد بسبب يهعل

ن ك ممريوحنوها أنه غ والعسل والسمن والدهن لقاء املرقإإذ ظاهر أدلة  ى،فخيل ما ال كويف ال

 أجزاء النجس مل يعتوعب مجيسأن املاء إذا مل  ىلإ ضافةاإلب، وزجي إسرافاً ال كان ذلك الإ وريالتطه

،  ال بقاء ملا جنسكستهالاالومع ، واملرق اللنبك كستهالاالبل يق ما كستهالا بالإن كمي ال كوذل، هرهيط

   يعمج إىل لم بوصول املاءيعويف الدهن ال 

                                                

 



٢٦٣

   .ىفخيما ال كجزاء اليت تتجست األ

ما  أو دقائق إىل انه فارغاًكذا أخذ منه مقدار بقي مإ يثون حبكيفي يف اجلمود أن كيمث الظاهر أنه 

  .والطهارة عند املالقاة ان النجاسةيزئذ ممتنعة عرفاً وهي مين حيةفإن السرا، أشبه

 حالة كان هناك إذا الّإللهم ا، صل عدم النجاسةاألان كجامد  أو  يف شيء أنه مائعكولو ش

  . انيعامل أو سابقة باجلمود

بل عن ، ظلةاألون حتت السماء ال حتت كيستصباح بالدهن املتنجس بأن االوا يد قمث إن املشهور

: لثاملشف اكبل يف  ،هتضي خالفيق ن اطالق النصوصكل: قال يف اجلواهر، يه علمجاعاإلى دعو بعضهم

 جوازه يخ عن الشيكولعله لذا ح، ظلةاالحتت  أو مطلق، ستصباحاالعن  مل نظفر خبرب مفصل وال ناٍه

  الدهننين بقاء شيء من عيظ أو لميع أن الإاجلواز : وعن بعضهم، ظاهراً: يدبن اجلناوعن ، اًحيصر

 السقف يبيص ية ألجل أن الدخان املصاحب لألجزاء الدهنييدوالظاهر أن التق، رم حتت الظالليحف

هذا ، اًيإرشاد انك، انكفالنهي إذا  م، حبرايس السقف ليسومن املعلوم أن تنج، لنجاستهاملوجب 

 السقف يس أن احلرمة من أجل أن تنجالحتماو، ستحالةلال  بنجسيسأن الدخان ل إىل ضافةاإلب

  . فراجع )الفقه(تاب ك يف كالم يف ذلكوقد تقدم ال،  جداًيدره اجلواهر بعكما ذكإسراف 

  ما خرجالإه يعوز بجيو، ترط بالطهارةيشا ال يمه فاستعمالن كميتنجس م أو ل جنسكوالظاهر أن 

  ل ك كذلكو، يلبالدل



٢٦٤

  .يل ما خرج بالدلالإتفع به عند العقالء ينما  إىل ستحالةمتنجس قابل لال أو جنس

للنهي عن ، زجيانات احملترمة مل يور الناس واحليضئة مبا ي البيثستحالة توجب تلواالانت كولو 

  . من خمتلف التصرفاتئ الناشيثل أقسام التلوكذا كو، الضرر والضرار

فلو أن رسو  ،أم ال ،بتداًءاامل كالضرر الكاً يض ضارة حمرم أريم من أجزاء غكضرر املترامث هل ال

وتضرر الناس  انيتجب موت احليوة مما ينجب تلوث املاء بالنفط بعد رسو مائة سفيواء ينالسفن يف امل

 ريخاألللجزء  أو ، ال ضرريل بدلا موعهكرم ذلحيفهل ، ستعمالاال يةاه املسقطة هلا عن قابليساخة امللو

ى ول علاألعد يبان ال كوإن  ،تاالحتما ،املكالضرر ال إىل ال ضررنصراف ال ال حرمة أو ،من العلة

  . تأمل

م الكوقد تقدم مثل هذا ال،  للمصلحة العامةكنع ذلميي أن سالماالم كال يف أنه للحاكنعم ال إش

  . يف بعض املسائل السابقة فراجع

  



٢٦٥

شتري املتجنب يف مذهبه عن مثل هذا ال وال خالف يف وجوب إعالم املكال إش ):٣٠مسألة (

تصبح يسشتراه لاه ملن نيوب: )عليه السالم( قال، يةتقدم من خرب معاو ملا ،له هيع بيدالدهن النجس إذا أر

، لك الغش للمسألة بصورة مطلقة مشميحتر إىل ستناداالن كل، ما يف اجلواهرك الغش ميولتحر، )١(به

بل  ،ان الثمن واحداًكا يمن غشاً فكيترط بالطهارة مل يشا ال يمه فاستعمال يريدان املشتري كه إذا ألن

ا جاز يهتعمله فيسفإذا علمنا بأنه ال ، ه يف الطهارةاستعمال إمنا هو ألجل عدم بيانإن ال: اليقن أن كمي

ستصباح من وفعله مل اال يريد فلو علمنا أنه، كستصباح يف ذلاال لظهور علة كوذل، بيان ري من غيعالب

  .عالماإلزم يل

ه يبيعف، ترط بالطهارةيشا ال يم فستعمالااليف   عنهيالًكخذ واآل أو ان البائعك إذا كذلكبل و

ترط يشما ال يتعمله فيسف لم جناستهيع منل كيو أو ،هستعمالال كله املشتري بعد ذلكيوو، البائع

  .بالطهارة

جناسة ى ير ال مسلميف مذهبه ألنه  أو ،لمس مبيسه ألنه لينتجنباً يف داملشتري من كيمل  مايمث إنه ف

 أن ال نينه جنس وبإ  أن نقول لهنيأنه ال فرق ب حىت،  مبالرينه غك لكذل مثلجناسة ى ير أو ،كذل مثل

 بجي فال نيولاأل نيصل بيفأو  ،الفائدة مب مطلقاً لعدجيال أو  ،مطلقاً للنص معالاإلب جيهل ف، نقول له

  . تاالحتما ،ب إعالمهيج الثالث فنيوب، لتزموا بهاا  مبملزموهأن باب معالم اإل

                                                

 



٢٦٦

سلم والظاهر أن مراده امل، ان الشتري مسلماًكعالم مبا إذا اإل وجوب ييدوعن بعض الفقهاء تق

 هلما لقاعدة يعظهر جواز الباألولعل ، سالم لإليةإذ ال خصوص، كاملتجنب يف مذهبه عن مثل ذل

الم حول كوقد تقدم ال، تحليسة ملن يتوامل يك الذني املشتبه بيعخر مثل باألوبعض الشواهد ، همألزمو

  . كذل

  . )١(ئاً حرم مثنهيإن اهللا إذا حرم ش: ملهيش: اليقال 

ن طلقه ماح كوز نيج ف،يةولاألدلة األص به خيولذا ، يهم علك حاألزموهم يلإن دل: اليقألنه 

وز أخذ الثمن جيو، بناالرث لألخ مع وجود اإلوز أخذ جيو، مرات يف جملسالعامة بال شاهد ثالث 

  . وما أشبه يره اخلمر واخلرتيعالذي أخذه الذمي لب

ما إذا جاز عندهم ك،  ملثلهايل يف إطالق الدلك يف موارد نشمهلزموأ يلل العمل بدلكيشنعم 

حنو  أو ير هلم اخلمر واخلرتيعأن نب أو ،ما أشبه  أوان وقذاًيوقتل احل أو ، زوجهارياح املرأة املتزوجة لغكن

  . ات هذه القاعدة حمل آخريالم يف خصوصكولل، كذل

وعدم فائدة ، طالق مانع لهاإل فلعل  املبايلريي غيعالشكرمه يف مذهبه حيه بال إعالم ملن يعأما ب

  . خمصصريمن غ لهى بعد مشول النص والفتو،  بال إعالميعر البيربعالم ال اإل

  ، تهاال منتج إطالقاً لعدم مبريعالم غاإلان كا إذا يمالم فكلم اليعمنه و

                                                

 



٢٦٧

عد اجلواز مع يبان ال كوإن  ،تاالحتما ، لهيعوز البجيال  أو ،بجيال  أو ،ب إعالمهجيفهل 

عله جيالتمر وعلمنا أنه ى شتراأنه لو ى  ترالأ،  لهيعجب حرمة البيوان املشتري ال يألن عص، عالماإل

 يعوز البجيأنه إمنا   مبعىنيةخذ غاأ صبح بهتيسل: )عليه السالم( ن قولهإ: اليق أن الإاللهم ، زمخراً جا

  . فتأمل، تصبح بهيسلم أنه يعان البائع كا إذا يمف

  .عالماإلب جيلم املشتري بالنجاسة مل يعان كفلو ، ييقعالم طراإلمث إن 

 يدشتراه زافلو ،  للمشترييةفال خصوص، مالستعاال يريدعالم إمنا هو ملن اإلما أن الظاهر أن ك

 أو ،لمه لعمرويس أن يريد أنه ألجل أو ، لهيلكاً ويد إما من جهة أن ز،هاستعمال يريد وعلمنا أن عمرواً

  .ملفي إعالم املستعكي، كشبه ذلأما 

ان كولو ، ستصباح لهاالتلزم يسبعده مبا  أو يعمع البأو  يع إعالم املشتري قبل البنيوال فرق ب

  .  واملناطيلطالق الدل إلك وذل،ستصباح بعد سنة وشهر مثالًاالعالم بعد سنة إذا علمنا أن اإل

  : لمه باحلال فله صور ثالثيعمث إنه لو مل 

، سخفوالظاهر أنه يف هذه الصورة ال حق له يف ال، ستصباح وما أشبهاالتعمله يف يسأن  :وىلاأل

ة يمالق أو املثل إىل جع البائعيراً ويب إذا عد معكوله احلق يف ذل، اًيبد الدهن معيعرش إذا مل األوال يف 

  . ئذينح

  . مايه فيل وحاهلا حال الصورة السابقة لوحدة الدل،ترط بالطهارةيشتعمله يف ما يسأن : يةالثان



٢٦٨

اً يب عديعأما إذا مل ، اًيب عك ذلا إذا عديموإذا علم ف، يارستعمله بعد فله اخلان كيإن مل : الثالثة

  . اًيضل أك مشيعما أن القول بصحة البك ،لكفالفسخ مش

،  يف بابهكالم يف ذلكوقد تقدم بعض ال، لمهيع إذا مل يعفساد الب إىل نعم ذهب بعض الفقهاء

  . فراجع

  



٢٦٩

انوا أهل كسواء ، فار اليت باشروها برطوبةك الفقهاء جناسة أواين النياملشهور ب ):٣١مسألة (

  . أم الينيانوا ذمك وسواء، تاب أم الكال

 ،ية الظاهر يف النجاسة الظاهر،)١(ون جنسكإمنا املشر:  قوله سبحانه،تابك من اليهل عليدو

 :قوله سبحانه إىل )٢(بن اهللا يحاملسى بن اهللا وقالت النصارا ريود عزيهقالت ال: ة قولهيمبضم

 ونكريشعما سبحانه)اً جنساًيض أين وامللحدنيكم املشران سائر أقساكود جنساً يهان الكوإذا  ،)٣ ،

  . ولوياأل أو باملناط املساوي

  . م بالنجاسة وال قذارة هلمكحي يفك: اليقال 

ن ما مل أما كف، ضع ألمر نفساينيووقد ، ضع ألمر جسماينيوقد  م الشرعيكن احلإ: اليقألنه 

رم ألنه حي يهسم اهللا علار كيذ مل  ماكذلك ،مراضاألرث يوة يترم ألنه محيربعة من البهائم األر أوداجه فت

اجلادة  إىل  النفسيه وضعت لتوجية النفسنيفإن القوان، ر النفسيضوخروج من طاعة اهللا مما  فسق

 من ريثك يلومن هذا القب، اجلادة املستقيمة إىل  اجلسمما وضعت القوانني اجلسمية لتوجيهك، ةيماملستق

  اجلسم عن رواسب الغذاءيف مها عمالن ألجل تنظماينفب، مهاريم والوضوء وغياالصك ،امكحاأل

    الروحيف مها عمالن ألجل تنظ،كذلكقذار األ البدن عن يفوتنظ

                                                

 

 

 



٢٧٠

م واجلهاد يماف والتكعتاال الغسل وكذلك و،يةا النيهترط فيشولذا ، اهللا سبحانه إىل يهبالتوج

  . هاريوغ

من ى  طائفة أخركما أن هناك ،)١(تياعمال بالنااألإمنا : )صلى اهللا عليه وآله( ولذا قال

ال  حترام النفس حىتا ألجل ك فذل،املعامالتك يةالن إىل جانب الصورة إىل ضافةاإلبام حتتاج كحاأل

  .  بإراداالإدر شيء مربوط ا يص

فإن النجاسة توجب ، نزالقاال عن ني املسلمنيفار حتصكفلعل سر النجاسة يف ال، انك يفكو

م الوقائي كاحلكفهو ، ارهمكق مع آرائهم وأفياسناالاً عن يدملسلم بعون اكي  مماتنفرهم عنهم

ع يق أن كشى أوحول احلمى فمن رع: بقوله )صلى اهللا عليه وآله( اطي الذي عرب عنه النيبيحتاالو

  .)٢(يهف

جب يو، فإن علمه بأنه جنس، افركالى ديب النفسي علاألاد الضغط جي وهو إ، سر آخر حمتملكوهنا

ر يف اخلالص من كيفف، ككويف سلو كتيدحنراف يف عقال: ال لهيق ف،مكر ملاذا هذا احلكيفل وءسايتأن 

 أعماله كوتر، يةمور اخلرافاأل سائر كوتر، اءينباألوحول  لهاإلول حجب تر عقائده يوو، هذه الوصمة

  . كوما أشبه ذل، وشرب اخلمر يرل اخلرتكوأ، واحملارم مهاتاأل زواجك يةاملناف

  ،  أوالًنياملسلمى جب عسراً وحرجاً عليو كإن ذل :اليقال 

                                                

 

 



٢٧١

  . اًي ثانسالماإلفار عن ك الريوتنف

ان كرطوبة لم مباشرم له بيعل ما مل ك فإن ، جداًيل فإنه قلنياملسلمى أما احلرج عل: اليقألنه 

 من ك ذل من احلرج إمنا هو ألجل ما يف قباليل والقل،)١( حاللكل شيء لك لقاعدة ،الًاهراً حالط

  . ةريثكالفوائد ال

ر وما كمر باملعروف والنهي عن املناألفإن اجلهاد و، يةألجل اهلدا  فإنه أمر ال بد منهريوأما التنف

  .ري التنفك أهم من فائدة تريةرشاد والوقااإل وطففائدة الضغ،  يف اجلملةريجب التنفيواً يضأأشبه 

 سالماإلنعه عن مينه إ:  يف البحثيهن فلجت علبعد أ  قال يلينييحمر أن أحد املساأل يفومن ظر

 يةاظمكيف ال )عليه السالم( فرعبن جى راد دخول صحن موسأنه إ: قال ،وما: قلت له، شيء واحد

ثبت أن احلق مع أإذا : قلت له، ان متأثراً جداً من هذا احلادثكو، افر جنسك كحبجة أن كفمنع عن ذل

وتعادي  أنت يه تعاديتم صاحب بكمه حكح إن صاحب املرقد :تقل، أسلم:  قال، ماذا تفعلنياملانع

مث ، طبعاً: قال ، وتعادي آبائييين ما دمت تعادييتال تدخل ب: كول ليق أن يتفهل لصاحب الب، هءآبا

صلى اهللا عليه ( ن جده الرسولإ تقول كإن: قلت له ،يةاظمكيف ال ين ال أعادي صاحب املرقدكل: قال

  ن أو، الرسالة خالف الواقعى دعاا ن رسوالً وإمنكيمل  )وآله

                                                

 



٢٧٢

ومل تقبل ، ه بالرسالةفلماذا مل تقبل جد ك فإذا ال تقول ذلالإو، ةيح صحرية صاحب املرقد غيقطر

مر ألالوشرحت للرجل ، ة صاحب املرقديق وإبطال طريبذك التالإاملعاداة  وهل معىن، ته بالصحةيقطر

  . )١(فأسلم،  يف السانمياه اهللا لإلداً مما سبب أن هيشرحاً واف

 روايات مجلة من ال،فار اليت باشروها برطوبةكجتناب أواين الالزوم ى ل عليد ف،انك يفكو

  : لتزاماًا أو مطابقةً

 أو لكيؤودي والنصراين أيهعن سؤر ال )عليه السالم( أن سأل الصادق: عرجاأل يدفعن سع

  . )٢(ال: )عليه السالم(: قال ،ربيش

غسلوها اا فيهضطررمت إلاإذا :  اوسيةيف آن نه قالإ، )عليه السالم( الصادقعن ، وعن زرارة

  . )٣(باملاء

يف  حىت يهتاج إلحيال  افر حىتكال إىل ج املسلمياحتاضطرار ألجل دفع اال بيصان سر التخصكو

  .ستحبايباال ألجل الترته كوذل، ناء ولو ومهاًاإلألجل بقاء أثر النجاسة يف ظل  أو ،ناءاإل

 فقال ،وس أهل الذمة وايةعن آن )عليه السالم( جعفر أبا سألت: قال، وعن حممد بن مسلم

  عليه (

                                                

 

 

 



٢٧٣

ا يهربون فيشهم اليت يتبخون وال يف آنيطهم وال من طعامهم الذي يتلوا يف آنكال تأ: السالم

  . )١(اخلمر

 يربلحم اخلرت أو واء باخلمرم اليت تنجست سيه خمتلف أوانني فال فرق بالإ و، من باب املثاليدوالق

  . ك ذلريغ أو مبباشرم برطوبة أو ة والدميتباملأو 

ودي وال يهة اليحل من ذبكال تأ: )عليه السالم( عبد اهللا أبو قال: اال ق،وعبد اهللا يلوعن إمساع

  . )٢(هميتل يف آنكتأ

ا إذا يهلوا فكال تأ :فقال ، أهل الذمةيةأنه سئل عن آن )عليه السالم( جعفر أيب  عن،ويف خرب

  .)٣(ايهلون فكأيانوا ك

  . يةناآلها مبا إذا علم بنجاسة ييد الواجب تقرواياتها من الريغإىل 

ى  عليةهما محل الناهينتضي اجلمع بيق مما ،الطهارةى تدل على خرأ  طائفةرواياتويف قبال هذه ال

الطهارة موافقة ى ون الدالة علك و،ةالطهارى  أن إعراض املشهور عن داللة الدالة علالإ ،ستحباباال

احلمل ى والقول بأن اجلمع الداليل مقدم عل، أوجبا القول بالنجاسة، يةالتقى للعامة مما أوجب محلها عل

 ية إذا صارت قوية إذ التقيهسقاط فاإلجب يوإعراض املشهور ألمر داليل أشبه ال أن ما ك يةالتقى عل

  ره كما ذكاجلمع الداليل ى قدمت عل

                                                

 

 

 



٢٧٤

نه هل هو وقت أخبار حول األ من نيبعد ورود طائفت،  اهلمداين يف باب وقت صالة املغربيهالفق

 هذه يلوتفص، يةجب وهن الروايوعراض اإلما أن ك، قمة الرأس إىل وصول احلمرة أو سقوط القرص

  . تاب الطهارة فراجعكوقد فصلنا املسألة يف ، املباحث يف حماهلا

بل طهره ، هر بالناريط باملاء النجس مل ني النار وأنه إذا عجن الطحيةر مسألة مطهكرنا هناكوقد ذ

 يةتبه لرواك يف بعض يخ وقد خالف الش،ما هو املشهورك أجزائه يعمج إىل بالغمس يف املاء ووصول املاء

  .  واهللا العامل،ةيفضع

  



٢٧٥

، افركوال يرواخلرت لبكالك نيال وال خالف يف حرمة بول ما هو جنس العكال إش ):٣٢مسألة (

  . بصورة عامةنساناإلويف حرمة بول 

اً شرب يفوملا روي ضع، )١(ري التطهيةآل) عليه السالم(من طهارة بول املعصوم : اليق ما رمبا الإ

ان البول طاهراً لوحدة كان الدم طاهراً كوإذا ، بوله أو )صلى اهللا عليه وآله( بعض الصحابة دم الرسول

مطهر من طهر طاهر   طهر طاهركنأأشهد : )عليه السالم( ني احلسةياروملا ورد يف ز، املناط

نت نوراً ك كأشهد أن: اًيضأ )عليه السالم( تهياروملا ورد يف ز، ل جزءكمل يشطالق اإلو، )٢(مطهر

ان جنساً صارت كاملين لو  إىل ضافةاإل ب، بنجسيسوالنور ل، )٣(رحام املطهرةاألصالب الشاخمة واأليف 

وإمنا  سل ألن بدنه صار جنساً باملوتيغمل  )صلى اهللا عليه وآله( وملا ورد من أن الرسول، الرحم جنسة

 فإين طاهرة شف عينكوال ت): عليه السالم( لعلي يةيف وص قالت )عليها السالم( ةيقوأن الصد، للسنة

بول والدم واملين ن الكيجنساً مل  ن امليتكإذا مل ي حىت، ل النجاساتك بعد وحدة املناط يف ،)٤(مطهرة

 إىل ، جنساًنوكي ن أنكميالذي هو املين ال ) عليهما السالم(صل النيب والوصي أوألن ما هو ، جنساً

  وإن نوقش يف مجلة ، هاريغ

                                                

 

 

 

 



٢٧٦

  . منها

 يل ألن املسألة من قب، وإن تعرض هلا بعض العلماء،بتالءاال فاملسألة خارجة عن حمل ،انك يفكو

 ،اهيخ مؤمناً فقد أحمن ورأن ، وقد ورد يخفإنه تار ) اهللا عليه وآلهصلى( ات الرسولاختصاصمسائل 

من : ايه املعرفة الوارد فم من متاكبل ذل، )عليه وعليهم السالم (نيميا مبا اذا ورخ الرسول وآله امليفكف

  . فتأمل)١(يةة اجلاهليترف إمام زمانه مات ميعمات ومل 

 ألجل النجاسة املوجبة كل ذلكو، ا له نفس سائلةال وال خالف يف حرمة بول مكما ال إشك

  . فراجع، تاب الطهارةكوقد تقدم أدلة جناسة أبوال هؤالء يف ، مجاعاإلللحرمة بالنص و

  .  بولهيةحلى مجعوا علأبل قد اإلفإن ، بلاإلانات احملللة ما عدا يون يف حرمة أبوال احلاآلالم كإمنا ال

 ومال ،ييلردباأل ويةفاكوال والشرائع والنافع ايفكساإل ويدفذهب الس، يف املسألة خالف: فنقول

  .يةاحلل إىل همري وغكاملسال

 إىل همريوغ والدروس واملختلف والقواعد يروالتحر رشاداإلو بن محزةاو، ية يف النهايخوذهب الش

  . احلرمة

  .يةاحللى عل مجاعاإلى  املرتضيدالسى دعافقد ، صلاأل ومجاعاإلتاب والسنة وكبال: ستدل لألولا

  تاب قوله كويف ال

                                                

 



٢٧٧

رض األدلة حل ما يف أ و،)١(عمهيططاعم ى حمرماً عل  إيلّا أوحييمقل ال أجد ف: تعاىل

  . )٢(اًيعمج

 من ريبل خاإلأبوال : وليق )عليه السالم(ى احلسن موس أبا مسعت: قال،  عن اجلعفري:ويف السنة

  . )٣(عل اهللا الشفاء يف ألبااجي و،ألباا

ال : قال )صلى اهللا عليه وآله( أن النيب ،)عليهما السالم( يهعن أب، فرععن ج، سناداإلعن قرب و

  . )٤(ل حلمهكبأس ببول ما أ

ر ك لذان بوهلا حراماًك فإنه لو ،ةيح وحصر احملرمات خصوصاً يف الذب،العمومات إىل ضافةاإلهذا ب

  . يد واحلاصل مفهوم التحد،ر الفرثكمع أنه ذ

 وتنفر بعض الطباع عن اخلباثة، ك املنع عن ذل:يهوف، يثنه خبأ فقد استدل ب،ال باحلرمةما من قأ

 يس مع أنه لك الذباب والقمل وما أشبه ذليهخل فيدوما ، فإن النفس تتنفر عن ما تطأه الرجل الدنسة

  .حبرام

  ، واستدل بأن املثانة حمرمة ألا جممع البول

                                                

 

 

 

 



٢٧٨

  . ون البول حراماًكيأن  فالالزم

  . ا ملا ورد من أما جممع البوليض أنييتلكللزم حرمة ا الّإو، عدم التالزم: يهوف

 ري الظاهر يف حرمة الشرب يف حال غ،يف حال الضرورة ورد من جواز الشرب مبا اًيضواستدل أ

  . الضرورة

 إن: قال ،ربه الرجليشسئل عن بول البقر : قال، )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، خرب عمارك

  . )١(بل والغنماإل أبوال كذلك و،ربهيشبه ى داويت يهان حمتاجاً إلك

بل والبقر اإلعن شرب الرجل أبوال  )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت:  قال،ومثله ما عن مساعة

  . )٢(نعم ال بأس به: قال ،ربيشوز له أن جي له من الوجع هل تنعتوالغنم 

ولعل الشرط ألجل الترته يف ، اء احملرمةية لألشيح الضرورة املباج للتداوي أعم منيحتاالن إ: يهوف

  .  من تنفر الطبع يف اجلملةيه ملا ف،اجيحتاال حال ريغ

  .هيتبل مع أن املشهور قالوا حبلاإل لبول هركه ذيؤيدو

 الًان جاليون احلكي احلل مبا إذا مل ييدن ال بد من تقكل، رهاكة ال وجه لذيفخر ضعأ وجوه كوهنا

  رم حيما ك،  حرم بولهالإو، وءاً موطوال

                                                

 

 



٢٧٩

وخصوص ما ، دلة العامةاأل ملا تقدم من ،ل لعابهحي كذلكول كل بول املأحيما كو، جزائهأسائر 

  . ره حالل ولعابه حاللؤر فستجيل ما كمن أن األسئار ورد يف باب 

  



٢٨٠

 يحوشرح املفات يةبل عن الغن، ان احملرميوال وال خالف يف حرمة لنب احلكال إش ):٣٣مسألة (

  :  أموريهل عليدو، يه علمجاعاإل

  .  املتقدم نقلهمجاعاإل: ولاأل

ال  أو ،فصلينان جزءاً كسواء ، ل جزء منهكتضي حرمة يقانات يو احلمين إطالق حترإ: الثاين

  . هارياللحم والدم واللنب وغك ،فصلين

، فصل من اللحمينفإن اللنب ،  من اللحماًان جزءكستصحاب حرمة اللنب وقت ا: الثالث

  . اللنب إىل قلبين فإن الدم ،ان دماًكوقت  ستصحاب حرمة اللنباو

ان منه ك ما يعل حلمه فجمكؤيل شيء ك هنا ويف ، املنجرب بالعمليضاملرسل املتقدم يف الب: الرابع

 ره حاللؤتر فسجيل ما كن أسئار من األوما تقدم يف ، يب حالل طكل ذلك فةأنفح أو يضب أو من لنب

ل شيء منه كماً فاان حركأن ما  ـ يدوما يف مقام التحدكة ينولو بقر ـ املفهوم منهما، ولعابه حالل

  . اهلرة واللبوة لعاما حرام املستلزم حلرمة لبنهما لوحدة املناطكتر جيوأن ما ال ، حرام

  . جتناباالى ة املستمرة علريالس: اخلامس

 أن يف الإ ،ستصحاباال خصوصاً يف مثل ، نظريهان فكورات وإن كذأن بعض املى فخيوال 

  خصوصاً إطالق ، يةفاكاموع 



٢٨١

  .أدلة احلرمة

  . النجاسةةونه جنساً ولو ملالقاك يف حرمته يزيد فيرلب واخلرتكالك نيجنس الع إىل أما بالنسبة

، الغنمك راهةك بال ل واحلال،تاناإلك روه اللحمكان امليوراهة لنب احلك ويةهر الوجه يف حليظومنه 

ما يف ك ،تناُألظاهر ما ورد يف لنب  وإىل، يهالفقى  التسامح الشامل لفتويلدل إىل روهكمضافاً يف امل

  . )١(ايها فرخص فى دوايتتن األسئل عن ألبان  )عليه السالم( الدعائم من أن الصادق

متواتر  ،رة املتصلةة املستمري القطعي والسمجاعاإل إىل مضافاً يهل عليد حالل اللحم فيةأما حل

  : رواياتال

صلى اهللا عليه ( ن رسول اهللاكيمل : قال ،)عليه السالم( جعفر أيب عن، انيمفعن عبد اهللا بن سل

ان كفإنه ،  اللنبالإ ،أبدلنا به خرياً منه ويه لنا فكللهم بارا:  قالالإرب شرباً يش ل طعاماً والكأي )وآله

  . )٢(وزدنا منه: يقول

  . نساناإل بدن يهتاج إلحي ما يع مجيه أن اللنب فيثت يف الطب احلدوقد ثب: أقول

إذا شرب  )صلى اهللا عليه وآله( ان النيبك: قال، )عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،بن القداحاوعن 

  ، اللنب

                                                

 

 



٢٨٢

  . )١( وزدنا منهيه لنا فكاللهم بار: قال

  . )٢(ني طعام املرسلاللنب: قال، )عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، وعن خالد

 ، فضرينلت لبناًكإين أ: قال له رجل: قال ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن، ويف مرفوعه الفارسي

لته ك الذي أكه فضرريلته مع غكنه أك ول،ال واهللا ما ضر قط: )عليه السالم (عبد اهللا أبو فقال له

  . )٣( من اللنبكفظننت أن ذل

إنه : )صلى اهللا عليه وآله( قال رسول اهللا: قال ،)عليه السالم( هللاعبد ا أيب  عن،وينكوعن الس

   .)٤(ني خالصاً سائغاً للشاربلبناً: وليق ألن اهللا عز وجل ،ص بشرب اللنبيغحد أ يسل

 أو ،ره اللنبيضن الرواي مل أ وية شخصيةول إما قضاأل فاملراد ب،نييث سند احلديةبعد متام: أقول

ن إ: اليقما كقتضاء االالعموم من باب ى الم علك وسبق ال،لب عدم إضرار اللنبأن الغا أي ،يةغالب

  الغالب وبالثاين، اد به الغالبيرو، في املرض الفالينيشالدواء الفالين 

                                                

 

 

 

 



٢٨٣

  . جب عدم الغص غالباًيوونه سائغاً ك أن بيان ليةاآلستدالل باالو

: مسعأفقال له رجل وأنا  )ليه السالمع( عبد اهللا أيب نت عندك: قال، صفهايناألاحلسن  أيب وعن

  . )١(د العظميشبت اللحم وين باللنب فإنه كيعل: فقال ،ين أجد الضعف يف بدينإ

له كآللهم إين ا: فقال، ل اللنبكمن أ: قال )عليه السالم(  عن عبد صاحل،وعن أمحد بن إسحاق

  . )٢(رهيض مل ،اهإي )صلى اهللا عليه وآله( شهوة رسول اهللاى عل

  .نبللّ) صلى اهللا عليه وآله(أن حب الرسول  )صلى اهللا عليه وآله( ولعل املراد بشهوة رسول اهللا

بعض ى وقات علاأل شربه يف بعض ضليفما ك ،قساماأل بعضى عل ضل بعض أقسام اللنبيفمث إنه 

  . اءشياألبعض  مع شربه ضليفما ك، وقاتاأل

، ين من لنب محراوريلنب الشاة السوداء خ: الق )عليه السالم( جعفر أيب عن، يسفعن حممد بن ق

  . ين سوداوني وبقرتين محراونيشات أي ،)٣(ين من لنب سوداوريولنب البقرة احلمراء خ

   )عليه السالم(  عن الرضا،يةاملروي يف الرسالة الذهبكو

                                                

 

 

 



٢٨٤

ر والغنم س وحلم البقوالرؤك ،ةيظواللحوم الغل ل امللوحاتك من أيه وقد ي فيارأ يف شهر: قال

  .)١( الطريكلبان والسماأل يهفع فينان يف مجلة ما يريف شهر حز :)عليه السالم( وقال، واللنب

  .)٢( طبخ اللحم باللنب للقوةيثحادأويف 

  . )٣(تاناأل شرب لنب يثويف أحاد

 ،أتدري ما هذا:  معه فقاليتتغد: قال ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن،  بن القاسميصفعن ع

  . )٤(لكف ل منهكحببت أن تأأ لنا فإن يضختذناه ملراتن األاز ريهذا ش: قال ،ال: لتق

  . اللنب احمللول أي )باز ريش(، ولعل معرب هؤاز اللنب إذا استخرج ماريالش: أقول

ه حنو يد فأشار ب،رجاتكا بسينفأت )عليه السالم( عبد اهللا أيب نا عندك: قال، بن عبد اهللا ىيحيوعن 

   ومن شاء ،لكيأفمن شاء فل،  لنايلختذناه لعلاتن األاز ريهذا ش: نهن وقالواحدة م

                                                

 

 

 

 



٢٨٥

  . )١(عيدفل

  . )طغارجه( ولعله معرب ،يل الشيء القليهل فكيؤ ري إناء صغة،رجكرجات مجع سكس: أقول

: فقال ،تناألعن شرب ألبان  )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت: قال،  بن القاسميصوعن ع

ااشر)٢( .  

فقال  ،تناألسألته عن شرب ألبان : قال ،)عليه السالم( جعفر أيب عن، نصارياأل ميمر أيب وعن

  . )٣(اال بأس : يل

  . ك من الوسائل واملستدرةشرباألطعمة واأل الواردة يف خمتلف أبواب يثحاداألا من هريغ إىل

 إذا الإ، هبصورة افف ال بأس ب  أو من بعض البالد بصورة اللنبهبى تيؤن اللنب الذي أر همث الظا

اً من ياوييمكما أن اللنب املصنوع ك،  ألصالة احلل والطهارةكوذل، لنب حرام أو علم أن من حرام

  .اًيضصول حالل أاألة كوكاملش أو صول احملللةاأل

ما أن اللنب املصنوع ك، ام الرضاعكحأجب يوانات ال يواح أن لنب احلكتاب النكوقد حتقق يف 

    متزوجةري غبنتاً أو رجالًكان  سواء نساناإلوالظاهر أن لنب ، كجب ذليو ال هريغ أو صل اللنبمن أ

                                                

 

 

 



٢٨٦

ألنه ،  حمرم اللحميلملهم دليشوال ، دلةاألطالق إل، حراماً ال بأس به أو الًمتزوجة حالأو 

فرازات إ أن مطلق إىل ضافةاإل ب،لنب املرأةى ة بإعطاء املرضريولذا جرت الس، نساناإلمنصرف عن 

ى وخصوص ما دل عل، دلةاألألطالقات ، لم خبثه حالليعالبول ومل كلم حرمته يعا مل يم فنساناإل

  . حتاد املناطاات بعدم يبعض الصغر

صلى اهللا  ( قالت لهيةمرأة بذاأن  :يثيف حد، )عليه السالم (عبد اهللا أيب  عن،ليقفعن احلسن الص

صلى اهللا  ( فأخرج رسول اهللا ،كي اليت يف فالّإال واهللا :  فقالت،فناوهلا، كناولين من طعام: )عليه وآله

 فما أصاا بذاء حىت: )عليه السالم( عبد اهللا أبو قال، لتهاكاها فأي فناوهلا إيه من فةاللقم) عليه وآله

  . )١(ايفارقت الدن

ا شيء من يه وفليه باملنديدسح ميره أن كنه إ ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن،  الشحاميدوعن ز

  . )٢( صهاميجانبه صيب  إىل ونكي أو تصهامي اً للطعام حىتيمالطعام تعظ

 ـ )عليه السالم( جعفر أيب  فقمت فمصصت ريق:قال يف حديث طويل ،جعفر علي بن وعن

  .)٣()عليه السالم( الرضاكى  فب، إمامي عند اهللاكأشهد أن: مث قلت ـ ين اجلواديع

                                                

 

 

 



٢٨٧

ه داللة ريام وغي الصيثويف أحاد، يهرا علكين مل يثح، كلذل) ليهما السالمع( نيماماإل ير تقريهوف

تلط خي ي حىتكيبان ك) عليه السالم(مام السجاد اإل ما ورد يف أن كذلى ل عليد بل و،اًيض أكذلى عل

  . دمعه بطعامه

 هيأبى علكى ب) عليه السالم( ين العابدينإن ز: )عليه السالم( عن الصادق، سوبن طاوافعن 

زج شرابه بدموعه فلم ميل طعامه بدموعه ويب ي حىتكيبان كو: )عليه السالم( أن قالإىل   سنةنيأربع

  .)١(حلق باهللا عز وجل  حىتكذلكل يز

 ريل لقمة خرجت من فم الغك يف باب جواز أكورة يف الوسائل واملستدرك أخر مذروايات كوهنا

شرب املاء من : قال )صلى اهللا عليه وآله( هللا عن رسول ايثبل يف حد، طعمة فراجعاألتاب كيف 

  . )٢(وز العام أمان من الربص واجلذامكال

  . مراضاأل عن يةون ذا وقاكي إنسان أن املاء الذي باشره جسم يثبت يف الطب احلدثقد : أقول

نف بعد أن خرجت عن الفم األوماء ، بالغم الصدرك ،عرفاً يث اخلبيهل ما صدق علكيشنعم 

  . ولذا حرمها مجلة من الفقهاء، خةاس الويةانت يف غاكخصوصاً إذا  ،نفاألو

 الّإ و،رمحياً مل ك صار مستهليثختلط باملاء حاوحنوها إذا  اهلرةكان احلرام يومث إن لعاب احل

  ملا عرفت من حرمة ، لكأش

                                                

 

 



٢٨٨

  .لبعض العمومات واملطلقات، أجزاء حرام اللحم

عن الشاة والبقرة رمبا درت  )عليه السالم( عبد اهللابا  أسألت: وخصوصاً خرب داود بن فرقد قال

عليه (  فقال: قال،ةكيبها الدكير أن ري والدجاجة رمبا باضت من غ،را الفحليض أن ريمن اللنب من غ

ل كأنفحة ف أو يضب أو ان منه من لنبك ما يعل حلمه فجمكيؤل شيء ك ،يبهذا حالل ط: )السالم

ونه ك فإن املفهوم منه ل،)١(ل هذا حاللك وئطيبذا من ضربة الفحل وون هكيورمبا ، يب حالل طكذل

  .  واهللا العامل،ان من حرام اللحمك حرمة ما يديف مقام التحد

  

                                                

 



٢٨٩

ا يمان فكسواء ،  مطلقاًير شعر اخلرتاستعمال الفقهاء عدم جواز نياملشهور ب ):٣٤مسألة (

 ،سةجنعيان الاألنه من أب و،ما يشترط فيه الطهارة بالنجاسة فيك لذلواستدلوا ، الطهارة أم اليهترط فيش

  . نتفاع بالنجس شامل لهاالعدم جواز ى  علمجاعاإلف

بل عن ، )٢(ير اخلرتميمله إطالق حتريشبل ، )١(يهل أنواع التقلب فكو: ويف خرب حتف العقول

  .خبار بهاألدعاء تواتر االسرائر 

 عادة منصرف مجاعاإلف التسليم يرتقدى  وعل،ختلف يف جناسة الشعراإذ قد ، ل نظركن يف الكل

  . فتأمل،  خاصيل دلكان هناك إذا الّإ، بالطهارة فيما يشترط ستعمالاالإىل 

 يلودل، خباراألأيت من يه مبا سيصن ختصكمي، العمل إىل أنه حمتاج إىل ضافةاإلوخرب حتف العقول ب

ما ك، مل نظفر خبرب واحد:  قال يف اجلواهر،ايهالتواتر منظور فى ودعو، لكاإل إىل  منصرفير اخلرتميحتر

  . ة داللةًحيا احلجة سنداً والصريه واحد من النصوص وفريغ إىل هذا مضافاً، شف اللثامكعترف به يف ا

 إىل  عملنايمتقيسال ، إين رجل خراز: )عليه السالم( قلت أليب عبد اهللا: قال، افكساإلخرب برد ك

   جعلها يف فخارة مث أوقد حتتها حىتا منه وبرة فخذ:  قال، خنرز بهيربشعر اخلرت

                                                

 

 



٢٩٠

  . )١(هب دمسه مث اعمل بهيذ

فرمبا ، ير إنا نعمل بشعر اخلرتكجعلت فدا: )عليه السالم( أليب عبد اهللا  قلت،خراآله يثويف حد

خذوه :  وقال،ه شيء منهيدلي ويف يصبغي له أن ينال : قال ،ه شيء منهيدويف ى نسي الرجل فصل

  . )٢(م منهكييدغسلوا أاعملوا به وان له دسم فكي وما مل ،ان له دسم فال تعملوا بهك فما ،وهغسلاف

ال : قال ،رزخي يرعن شعر اخلرت )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت:  قال،افكساإلان يموعن سل

  . )٣(لييصه إذا أراد أن يدسل يغن ك ول،بأس به

 يرفشعر اخلرت: أن قالإىل  ،)عليه السالم( عبد اهللا  أيبنت عندك:  قال، بن زرارةنيوعن احلس

  . )٤(ال بأس به: فقال ، منهاأوضيت أو رب منهايش به من البئر اليت ىتقيس عل حبالًجي

خذ منه :  قال،مل بهيع ير سأله عن شعر اخلرتيثح ،)عليه السالم( عن الصادق، وعن برد

  عمل ت ة باردة فإن مجد فاليل اجعله يف فخارة ل مث،ثلثاهى قيبو هب ثلثهيذ غسله باملاء حىتاف

                                                

 

 

 

 



٢٩١

  . )١(ل صالةك إذا مسسته عند كيدغسل اعمل به وا دسم فيه عليسمد لجيوإن مل ، به

شتراط ا يف شيء منها يسول(: قال يف اجلواهر، يبوالتهذ يهوالفق ايفك يف الية مرورواياتوهذه ال

   .)٢()الضرورة

  .دلة ااأل يص وختص،ورةشتراط الضرااملشهور  إىل نعم نسب

ى  وما دل عل،بعض ما تقدم إىل ستناداًاقال بالطهارة ى  املرتضيدالسكن بعض الفقهاء ك ل،هذا

العالمة يف ك ،ان جنساًكوإن  ستعمالاالجواز  إىل ذهبوبعضهم ، ةيتطهارة أجزاء عشرة من امل

  . ط واضحاًايحتاال يلان سبكالقاعدة ما اختاره الفاضل وإن ى ومقتض، املختلف

أما : )عليه السالم(  مثل قوله،فهو إرشادي، أنه لعدم التلوثكه فري الدسم وغني بيلأما التفص

  . وهو حراميد الثوب واليبيصعلمت أنه 

ومشول ، اً لوحدة املناطيضلب أكشعر ال إىل ن التعديكمي يريف شعر اخلرت كالقول بذلى وبناًء عل

  .بهن مل أر قائالً كل، بعض العمومات

صل من شعره من حيل ما كبل حال احلبل حال ،  للحبليةاجلواز ال خصوصى ما أنه بناًء علك

  .  فتأمل،هريفراش وغ

  

                                                

 

 



٢٩٢

  .ربعةاألدلة األ ب،افراً معاهداً احلرمةكان ك حمترم املال ولو إنسانل كصل يف مال األ ):٣٥مسألة (

  .)١(م بالباطلكينم بكلوا أموالكوال تأ: تعاىلقوله ك

  .)٢(حرمة دمهكوحرمة ماله ):  الصالة والسالميهعل (لهوقو

  .افة املذاهبك قطعي بل ضروري عند مجاعاإلو

  .حترام مال الناساى يروالعقل 

 يةكشترااال ويمالتأمكوإن اختلفت الشعارات ، أن أخذ أموال الناس حرام إىل شارةاإلوال بأس ب

  . وحنومها

 جعله للناس عامة وصرفه يف بقصد  أحديهبق إليسمل ما ى رة عليط السيةسالماإلنعم للدولة 

، ني مصلحة املسلمكان يف ذلكإذا  سالماالفار عن بالد كخراج الإ يةسالماإلما أن للدولة ك، حلهممصا

ن كيا إذا مل يمف، ملن شاءوا أو نيألفراد املسلم أو اخلاصة للدولة أو وا أمواهلم العامةيبيعوإنذارهم بأن 

 مما صاحبها سالماإليف بالد   العاملةتاكشرلأن تؤمم اك، نياملسلمى بضرر آخر علري موجباً تاملش

وها هم يبيع أو ايه أن تشترنيهم الدولة بريا خيمففار إذا اختاروا أصحاا أخذ أبداهلا من الدولة كال

  . شترائه هلاالة ضرراً يف الدوى بأنفسهم ملن ال تر

 اجلهاد باملال املأمور به يهدق عليص مما ، مثالًية الدفاعنيسلملصاحل امل ضطرت الدولةاا إذا يمنعم ف

   ،ن والسنةآيف القر

                                                

 

 



٢٩٣

 أو متنع فله عقابهاومن ، كجاز ذل، اةك خبمس وال زيسأخذ شيء من أموال الناس الذي لإىل 

  . إجباره من باب إجبار ممتنع احلق

 عدم جواز التصرف يف يقمصادن يف أن اآلم الك وإمنا ال،)١(الم مقام آخرك فلهذا ال،انك يفكو

  .ةميرك اليةاآلوهو من تضمنته ،  ما خرجالإ هري ملال غنساناإلل ك رضاهم أنأموال الناس بدو

لَيس علَى األعمى حرج والَ علَى األعرِج حرج والَ علَى الْمِريِض حرج والَ :  قال سبحانهيثح

ا ِمن بيوِتكُم أَو بيوِت آباِئكُم أَو بيوِت أُمهاِتكُم أَو بيوِت ِإخواِنكُم أَو بيوِت علَى أَنفُِسكُم أَنْ تأْكُلُو

 ملَكْتا مم أَو االَِتكُموِت خيب أَو اِلكُمووِت أَخيب أَو اِتكُمموِت عيب أَو اِمكُمموِت أَعيب أَو اِتكُموأَخ

  .)٢(ِتحه أَو صِديِقكُم لَيس علَيكُم جناح أَنْ تأْكُلُوا جِميعاً أَو أَشتاتاًمفَا

  .  الواردة ذا الشأنرواياتمن ال ر مجلةكذ إىل ة نأيتميرك اليةاآلن نفسر أوقبل 

و أ :ين بقولهيع ما ،يةاآلعن هذه  )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت:  قال، احلليبيحصحك

  . )٣( إذنهريل بغكأي فهيق صديتخل بيدهو واهللا الرجل : قال، مكيقصد

  قال يف قول اهللا  ،)عليه السالم(  عن الصادق،وعن زرارة

                                                

 

 

 



٢٩٤

 ،م من التمر واملأدوم إذريل بغكأي يةاآلاهللا يف هذه ى  مسينهؤالء الذ :مكيقأو صد وجلعز

  . )١( من الطعام فالك ذلوأما ما خال،  إذن زوجهاريل املرأة بغك تأكذلكو

 أن يق وللصد،ل وتتصدقكللمرأة أن تأ:  قال،يلا رواه مجيمف ،)عليه السالم( وعن الصادق

  . )٢(صدقيت ويهل يف مرتل أخكأي

ا يم جناح فكي عليسل:  فقال،يةاآل عن هذه) عليهما السالم(  سألت أحدمها:وقال زرارة

  . )٣(فسدت مفاحته ما مل تكلت مما ملكأ أو أطعمت

تم كأو ما مل: عز وجليف قول اهللا  ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب عن ،ريعم أيب بناومرسل 

  . )٤( إذنهريل بغكأيوم يف ماله فيق يلكون له وكيالرجل : قال ،مفاحته

 ، من الطعاميه أخيتل للرجل يف بحيسألته عما  ،)عليه السالم( جعفر أيب عن،  زرارةيحويف صح

  . )٥( زوجهايتل للمرأة من بحي كذلك و،ملأدوم والتمرا: قال

  عليه ( عبد اهللا أيب عن، سامةأ أيب يف خربو

                                                

 

 

 

 

 



٢٩٥

  . )١( إذنهريبإذنه وبغ:  قال،يةاآل م جناحكي عليسل :يف قول اهللا عز وجل، )السالم

ان ك ف،ه أصحابنيبى آخ )صلى اهللا عليه وآله( إن رسول اهللا: قال، يمإبراه علي بن ويف مرسل

: وليق فين يف الديهأخ إىل هيتفع الرجل مفتاح بيد يةسر أو  إذا بعث أحداً من أصحابه يف غزاةكبعد ذل

رمبا فسد الطعام يف   حىتكتنعون من ذليمف، كتنعون من ذلميانوا ك و،ل ما شئتكخذ ما شئت و

ضر إذا حيمل  أو ين حضريع أشتاتاً أو اًيعلوا مجكم جناح أن تأكي عليسل : فأنزل اهللا عز وجل،يتالب

  . )٢(تم مفاحتهكمل

ى عماأللة ك يف موايس أنه ل،ين بعض املفسريه الذي عليةاآلن الظاهر من إ: نقول، كإذا عرفت ذل

ى عماألأما ، لة هوالء الثالثةكجنبون موايتانوا ك يني فإن اجلاهل،وإمث وخوف  حرجيضعرج واملراألو

ن من كميتعرج فإنه ال األوأما ،  الطعام ولوجب غبنهيبل طكأصر فنحن نيبنه ال إ: ولونيقانوا كف

 فإنه لضعف يضوأما املر، املكنه من التناول الكبب عدم متيسمما  يحجلوس الصحكاملائدة ى عل اجللوس

:  ولعل سبب قوله،مراض يف الثالثةاألبعض ى افون من عدوخيانوا كأم  أو ،نبيغ فيالًل قلكأه ييتشه

  جب يو حىت، ميه حرج وال ضرر علم الإأي ) ىعل(

                                                

 

 



٢٩٦

 تي واملراد بمكتيولوا من بكم أن تأكأنفسى  سبحانه أنه ال حرج عليهمث عطف عل، جتناما

ما ك ،ك إذا شنسان لإليتون ما يف البكألصالة ، هريمال غ أو ول مالهكلم أن املايع نفسه إذا مل نساناإل

، يةاآلزواج يف األوالد واألر كيذولذا مل ، والداأل يتب أو  الزوج والزوجةتيب أو ،ره بعض الفقهاءكذ

  . )١(سبهكن ولده من إو، سبهكل املؤمن كأ ما ييبإن أط: )صلى اهللا عليه وآله( ولذا قال

  . )٢(كي ألبكأنت ومال: )صلى اهللا عليه وآله( وقال

 يدوالس، الدارى  علليكالوك نساناإل يد بيتان مفتاح البك ما تم مفاحتهكما ملبـ أما املراد 

يف ى ميس ما )يقالصد(ـ ب، واملراد يةيقاحلقية كرة ال املاليطالس ك فاملراد باملل،العبد وما أشبه إىل بالنسبة

ون هلم يف ان اجلمع من املأذك سواء ،فرد أو عل مجكيأ أن )أشتاتاًأو  ايعمج(بـ ، واملراد اًيقالعرف صد

انوا من كل إذا كاألق هلم حيولعله لدفع توهم أن اجلمع ال ، ن له واملأذوك املالني بنيخمتلف أو لكاأل

 واملأذون مشكل حيث أبيح للمأذون  الدار صاحبنيأن اجلمع ب أو ،ولكاذ املأفنجب يوألنه ، نياملأذون

 حضر:  اليت قالتيةولعل الروا، ذن اخلاصاإل إىل تاجحيإذا حضر فإنه األكل يف غيبة صاحب الدار، أما 

   .هذا املعىن إىل  إشارةضرحيمل أو 

                                                

 

 



٢٩٧

الم يف فروع كوإمنا ال، اًإمجاع وال خالف نصاً ويهال فكش فأصل املسألة ال إ،انك يفكو

  : للمسألة

 ،كمع الش أو ،مع العلم بعدم الرضا أو ،رضالألنه إما مع العلم با، ن صور املسألة مخسإ: ولاأل

  . العدم  أو،مع الظن بالوجودأو 

  .إذن من الشارع إىل جياحتااٍف بدون ك كفذل، الرضاأما صورة العلم ب

ى دعاو،  منصرفة عن مثلهيةاآل و،لكاألوز جيال يف أنه ال كفال إش ،وأما صورة العلم بعدم الرضا

  .ئذينعدم اجلواز حى  علمجاعاإل بعض الفقهاء

   .ما هو املتعارفك، رضالفاملشهور اجلواز يف صورة الظن با، خراألأما الصور الثالث 

ن من اخلارج يق والقدر املت، ما خرجالإ من جهة أصالة عدم التناول ينيخراأل نيل يف الصورتكوأش

 همريوز التناول لغجي ال يث ح،همري وغيةاآلر يف ك من ذنيرق بيف ك وبذل،إمنا هو صورة الظن بالرضا

  . )١(ئاًيين من احلق شيغالظن ال  إذ، وإن ظن بالرضا

، وبقي الباقي صورة العلم بالعدميف الصور الثالث، إلطالق اآلية، وخرج لكن الظاهر عدم البأس 

  . ل مطلقاًكاألهم جواز رياض وغياحلليب والرك واحد ريختار غاولذا 

   أو ون دائمةك الزوجة أن تنيالظاهر أنه ال فرق ب: الثاين

                                                

 



٢٩٨

  .  الوالد والبنتنيوالد باأل ال فرق يف كذلكو، يتان هلا بكا إذا يم ف)مكتيوب(، لصدق منقطعة

ان كما أن املال لو ك، جنيباألل ملال كألنه أ، كز ذلجيمل  انت متزوجة واملال لزوجهاكنعم إذا 

ما أن الظاهر أن ك، صل العدماأل فكوإذا ش، يةألنه لألجنب أو ،)مكتيوب(دق ز لعدم صجيمل  لزوجة الولد

  ).مكتيوب( من يسة ليب الربيتب

الرضاعي  إىل مكتعدي احلنا ليس بولد، واملطلقة الرجعية زوجة، ويف الشبهة ولد، وولد الزوولد 

  . صل عدم اجلوازاأل فكولو ش، النسيب إىل يةاآلنصراف اومن ، لحمة النسبك من أنه حلمة ،الكإش

ل أنواع كم يع أم ،داماأل من التمر و، املتقدمةرواياتمبا ورد يف بعض ال ولكأ املخيصهل : الثالث

موالنا  إىل خصوصاً أن يف الفقه املنسوب ،املثالى  علنييتونزلوا ما يف الروا، ولاألر املشهو، الطعام

ه ما ال يقصد أو تهخ وأمه وأيه وأخيه أبيتل من بكايال بأس للرجل أن : قال )عليه السالم( الرضا

  . )١(كه ذلاهة وأشبك مثل البقول والفا، إذنهريمه بغيومن   الفساديهعلى شخي

                                                

 



٢٩٩

 ما نيب ولكعدم الفرق يف املأ ،ى وفتوتاباً وسنةًكطالق اإلى ن مقتضإ(: يف اجلواهرولذا قال 

  . ) التمر واملأدوماختصاصمل أجد قائالً ب: (أن قالإىل  )فساده وعدمهى شخي

يف صورة عدم العلم  كن مل أجد عامالً بذلكل، اًيض املتصدق أرواياتر يف بعض الكذ: الرابع

طمئنان الذي هو علم االرث يو صورة وجود شواهد احلال بالرضا مما يةالروابل املنساق من ، بالرضا

  .عادي

الشرب كدلة باملناط األهم من يف ما نيب يلقرب التفصاأللعل ، لكاألوهل سائر التصرفات حاله 

 ي بالعود والتوضنساناإل يلوختل ،هن به جسدهيد أو ئاً من الدهنيل شكأي أن ني فأي فرق ب،نيوالتده

، كوأخذ بعض قماشه للبسه وما أشبه ذل نته وحلق رأسه مبوسهكاطة مباياخلك ك ذلري غنيوب، أشبهوما 

  .ألنه ال إطالق وال مناط

ل كأيأن  أو ،ميول كل كأيأن  يف جواز كمثالً ش، صل العدماألالشيء ف أو  يف القدركولو ش

  . ما أشبه أو  نورة محامهاستعمالوز جي يف أنه هل كش أو ،والًكل أكاآلان كا يمف ،ثر من املتعارفكأ

حب الذهب كطعمة األم نفائس يع أو ،الطعام وحنوهكله كعارف أيتل مبا كاألص خيهل : اخلامس

وقد تقدم ، كهم منه ذليفبل عن بعضهم أنه ، نصرافول لالاألالظاهر ،  النادرةية الغاليةدواأل وآللئالو

  .  العدمكصل مع الشاألأن 

مع النهي عن  ل حىتكاألوز جي أم ،ل خاص بصورة جواز الدخولكاألهل جواز : السادس

  ثر الفقهاء كوقد أ ، قوالن،الدخول



٣٠٠

إذ النهي عن الدخول ال ، ينمراأل نين الظاهر عدم التالزم بكل،  ورداًالًستدالالم حول املسألة كالت

 يةاآلمله إطالق يشالعدم ف أو مظنوناً الوجود أو اًكوكون الرضا مشكيف، لكاأليف  زم العلم بعدم الرضايل

نهم ال ك دارهم لإنسانرهون دخول كييف العرف أن بعض الناس ى ما نرك كوذل ى، والفتويةوالروا

  . مما شرب من طعامهم وشرا أو لكتمون مبا أيه

 الشرب مثالً،  املستلزم عرفاًري دون غ،كل ذلكاألتلزم يسالظاهر جواز التصرف مبقدار ما : السابع

عام يف طان الكأما إذا ، ةيناآلتلزم محل ظرفه لصبه يف يسل للطعام كاأل و،الفم إىل وزكع التلزم رفيس

 يةجازة يف الشيء إجازة يف مستلزماته العرفاإلن إ ف،كل فتح الصندوق ألجل ذلكيشصندوق مقفول ف

  . تلزمهيسدون ما ال 

 أما أن ،ا الطعام خارج الداريا بقنساناإلل كمن أ بعهيتل خاص بالدار وما كاألالظاهر أن : الثامن

 ك يف ذلك وإذا ش،ن املناط موجودإ :اليقورمبا ،  فالكله هناكأيخارج الدار ل إىل مل معه الطعامحي

  . صل العدماألف

طي يعن أكمن املناط  ،ناالحتما يه ف،انيوح أو تصبحه من طفليسإعطاء الطعام ملن : التاسع

تصر يقصل فاألومن أنه خالف ، ة للحمام الذي معهطاحلنبعض حبات  أو ، ماء الشرب لولدهيقالصد

 يناملصاحب بعض العناوى  إذا انطبق علالإاللهم ، دلة لهاألبعد عدم مشول ، صورة العلم بالرضاى  عليهف

  .  الطعام واملاءيهطيع لصاحب الدار فري الولد الصغيقن صاحب الداخل الصداك



٣٠١

 ،بقصد آخر أو لكاألورة بقصد كدخول الدور املذصد يق أن نيالظاهر أنه ال فرق ب: العاشر

  . لكاألصد يق أن ال يهشترط فاما يف حق املارة الذي ك احلال هنا  فليس،دلةاأل طالقإل

وحنوها  ان والبستان واحلمامك فالد،ة من باب املثالميرك اليةاآل يف يتالظاهر أن الب: احلادي عشر

  .  تامريعالم غاألما عن بعض ك كال يف ذلكشاإل ف،ية لعدم فهم اخلصوصكوذل، يتم البكيف ح

 خصوصاً وأما ،طالق العريف لإل،جداد واجلداتاألعم من األمهات األباء واآلاملراد ب: الثاين عشر

 م وأخواهلمااألب واألأما أعمام ، جداد واجلداتاأل فاملناط موجود يف ،خوال عرفاًاألعمام واألمن  أوىل

  . صل العدماأل فكولو ش، يدحتمال الشمول بعاو، وال مناط، الك هلم إشيلففي مشول الدل

  .مكل يف احلاخواألعمام واأللم عدم دخول أوالد يعومنه 

  .مي وحدهاألو يب وحدهاألمل يشما ك ،يينبواألمل يش خت والعم واخلالاألخ واألوالظاهر أن 

  العميتل من بكاألخت األخ واألبن ق الحيما ك ،ختاألخ واألبن ا يتل من بكاألق حيوهل 

حتمال االولعل ، صل العدماألو، لفظلومن عدم مشول ا، يةولواألمن وحدة املناط بل  ،ناالحتما ،واخلال

  . قرباء فالاأل أما سائر ،ول أقرباأل

 ك ألجازة املال،فالظاهر عدم الضمان، يتل عدم رضا صاحب البكاأل بعد نيلو تب: الثالث عشر

  . ييقاحلق



٣٠٢

 ألن ، فالضمانالإو،  الرضايلحتص إىل حتاجا، ينوركون الدار للمذكل عدم كاألعد  بنينعم لو تب

  . موال الناس بدون رضاهمأل ك أيحيبشتباه ال اال

 ريل الباذجنان والباقالء واللحم غكأك ،لهكعارف أيتل الشيء الذي مل كوز أجيهل : الرابع عشر

 نوم ، أوىليقوز بطرجي له إذا طبخ فمع عدم الطبخكأفإنه جاز ، من املناط ،ناالحتما ، أم ال،املطبوخات

  .ولاألقرب األن كل، املتعارف إىل نصرافها ال،يةاآلعدم مشول 

  . تري الطعام من السوقيش لينوركاملذدور خذ املال من يأيف أن  والظاهر أنه ال حق له

  



٣٠٣

، افراًكون كيوقد ون مسلماً كيألن البائع قد  ،أربع صورى شتري علالبائع وامل ):٣٦مسألة (

  .افر أو كل حال فاملشتري إما مسلمى كوعل

فإن ، ون الثمن لصاحبهك و،يعال يف بطالن البك ال إش،ما مسلماًيهل أو كون أحدمهاكففي صورة 

ون كيفإنه ،  حمترم املالريغافراً كان البائع مسلماً واملشتري ك إذا الإاللهم ، )١(مثنهشيئاً حرم اهللا إذا حرم 

  .هيدذ املال من من إنقا

هم يفلكتكوع رلفون بالفكفار مكألن ال، اً واقعاًيض أيعح البيص مل ،افراًكالمها كان كوإن 

ملسلم  البائع الثمنى فإذا أعط، املعاملةى ثر علاأل يبح ترتيصهم يندى رون عليق يثن حكل، صولاألب

 يف مثل أهل اخلالف إذا صح كلذكو، اًير إذا باع خرتكذلكو، يحامل معه معاملة املال الصحيعصح أن 

  . )٢(ألزموهم مبا التزموا به: قاعدةل،  مثالًيذ النبيعبكشيء عندهم 

  .اًييعان شكا إذا يمرث فاإلة يف يب العصيبخ نصاألخذ العم وأيلم وجه صحة أن يعومنه 

 يعألن الب، هفرك الذي باعه ملثله حال يرأخذ مثن اخلمر واخلرتيصح له أن ، افر البائعكوإذا أسلم ال

ى ب علجي وال ،المهاكذا لو أسلم كوه،  الدفعيهوجب عل  إذا أسلم املشتريكذلكو، به يف وقته مقر

  خذ األلزوم ى  عليل ألنه ال دل،ك يف ذلياران له اخلكه إذا إسالمحال  أحدمها إبطال املعاملة

                                                

 

 



٣٠٤

  . يارباخل

، ضمن ما للمشتري أو لزوجةجعلها مهر ا أو يرخرت أو لم حال ما لو أسلف يف مخريعومنه 

  . سائر احملرمات عندنا احملللة عندهمكذلكو

  : رواياتات املسألة يوقد ورد يف بعض صغر

فباع ، رجل دراهمى انت له علكيف رجل : )عليه السالم( عن الباقر،  حممد بن مسلميحصحك

لبائع لوأما ،  فحالل أما للمقضي،ال بأس: )عليه السالم(  قال،فقضاه ظرين ومخراً وهو يرخناز

  . )١(فحرام

، كاً مث أسلما بعد ذلير خرتني دناً من مخر وثالثنيثالثى  عليةزوج نصرانيتالنصراين : ويف خرب آخر

خل يدا مث يهلإسل ا ريف ،يرة اخلرتيمم قكو ،ة اخلمريمم قكظر ين: قال ،ن قد دخل اكيومل 

  . )٢(ايهعل

وأنه  الم يف مسائل حل اخلمر إذا انقلبت خالًكما تقدم الك، الم يف هذه املسألةكوقد تقدم ال

رب التفاح ك شربهاأل وأنه ال حيرم شيء من الربوباتو، صلباً أو انت رخواًك سواء  أواين اخلمررتطه

ل ك بصاق آكذلكو، ن بصاق شارب اخلمر طاهرأو،  وحنوهنينجبك عن مثل السمها فضالًريوغ والرمان

  النجاسات 

                                                

 

 



٣٠٥

 أو يعتاب الب أو كتاب الطهارةكورة يف كام املربوطة باخلمر املذكحاألها من ريغ  إىل،خراأل

  .احكتاب النك

 الضرر فإنه وإن انكلعله مل و،ستشفاء باملياه احلارة اليت خترج من العيوناال راهةكاً يضما تقدم أك

  . سد جانباً آخريفنه كصلح جانباً لأ

 من مجلة أجزاء يصلح  الدواءيبب الطبكيرولذا ، تنفع تضر بقدر ما يةدواألإذ من املعلوم أن 

  .فال مصلح معه  مفرداملياه احلارة و،بعضها ما يفسد البعض

  . النجاسة والطهارةى  مأمون علريل غكراهة سؤر اجلنب واحلائض وكاً مسألة يضوتقدم أ

  



٣٠٦

 ريألنه تصرف يف الغ، الكاخلمر بال إش، ر والبله واملخدنيناطفال وااألرم سقي حي ):٣٧مسألة (

وز جيوال ،  ألنه تصرف مفسد،اًيضأز جيمل  اًيان الساقي ولكوإن ،  ويلريان الساقي غكإن ، بدون إذن

  : روايات مجلة من الكذل إىل ضافةاإل بيهل عليدو، للويل التصرف املفسد

اً وال يا عبد يل صبيهقيسال :  قدسييثيف حد )عليه السالم( عن الصادق، يعالرب أيب خربك

  . )١(مغفوراً له أو ديع معذباً ،امةيم القيو يمه مثل ما سقاه من احلميت سقالإاً كمملو

 ى من سقالأ: فقال ، اخلمريهلد فنسقيواملولود : )عليه السالم( أليب عبد اهللا  قلت،وخرب عجالن

  . )٢( وإن غفر لهيمراً سقاه اهللا من احلمكمولوداً مس

 ال ياًسقاه صب أو راًكمن شرب مس: ول اهللا عز وجليق: قال، ) السالمعليه( عنه، خراآلوخربه 

  . )٣(معذباً أو  مغفوراً له،يمه من ماء احلميتقل سقيع

سه اهللا عز وجل بقل حيعراً وهو ال كاً مسي صبىمن سق: )عليه السالم( ي عل عن،ومن اخلصال

  أيت ي بال حىتخ ةينيف ط

                                                

 

 

 



٣٠٧

  . )١(مما صنع مبخرج

من شرب اخلمر سقاه اهللا من سم : )صلى اهللا عليه وآله(  عن النيب،عمالألاوعن عقاب 

ان الناس كمن  أو صابئاً أو اًيننصرا أو اًيوديهومن سقاها : أن قال إىل ومن سم العقارب، ساوداأل

  . )٢(شرا وزر منك يهفعل

 ة اخلبال حىتنير سقاه اهللا من طكاً جرعة من مسيصبى أن من سق وروي: قال ،وعن الرضوي

  . )٣(معذباً أو فوراً لهغ مك به ذل يفعل،أيت أبداًيولن  ،ى مما أترأيت بعذي

 ومن الأ : يف اخلمريثنه قال يف حدإ ،)صلى اهللا عليه وآله( عن رسول اهللا، خباراألوعن جامع 

  . )٤(من شراوزر ك يهفعل، ان من الناسكمن  أو اًيو صبأامرأة  أو اًينصران أو اًيوديهه ريسقاها غ

أن  إىل ،ل مخر حرامكو، ر مخركل مسك: قال )صلى اهللا عليه وآله( عن النيب، وايلغوعن ال

  . )٥(ة اخلبالين من طيهقيساهللا أن ى ان حقاً علكرف حالله من حرامه يعاً ال ريومن سقاه صغ: قال

                                                

 

 

 

 

 



٣٠٨

وعزيت ما من أحد : ز وجل قالإن اهللا ع: )صلى اهللا عليه وآله(  عن النيب،الفتوح  أيبريوعن تفس

  . )١(مغفوراً أو انك معذباً ،مةيام القيو يد مثلها من الصديه أسقالإ من اخلمر ةاً شربيفضع أو اًيقي صبيس

لفون كفار مكوألن ال، ملا تقدم يف النصوص، اًيضأ  هلايحافر املبكوز سقي الجيمث الظاهر أنه ال 

م كه يف احلريوصغ افرك الريبكو، ما أشبه أو صنع اخلمرى علاً يضأوز إعانتهم جي ال يهوعل، بالفروع

  .واحد

د وجود هذا يردلة أن اهللا سبحانه مل األألن املستفاد من ، ب منع الصيب عن شراجيوالظاهر أنه 

 كذلكو، كزم منع الصيب عن القتل والزنا واللواط والسحق وما أشبه ذليلما أنه ك،  اخلارجالشيء يف

  .وما أشبه ر وانونالنائم واملخدكل قيعسائر من ال 

،  اخلمر من الضرر البالغملا يف، ئهيقل يف وجوب قيعمن كان كقل يعمن ال  أو ولو شرب الصيب

ا صالة يهبل فيقام ال ياأل كوأن تل، ماًيو ني أربعنساناإليف بدن ى ما ورد من أا تبق خصوصاً بعد

، ان إفراغ البدن منهاكماالان بكإذا ،  جائزري غنساناإلدن تفاد منها أن نفوذها يف بيس إذ ،)٢(الشارب

للمناط ، ركاملس إىل حول يف املعدةيتان كر إذا ك مسريئاً غيرب شيشوز أن جيعندنا أنه ال ى ويقولذا 

  ى ومقتض، القطعي

                                                

 

 



٣٠٩

، الط أو زر إذا سرقيعما كوأنه لو شرا عزر ، ذي الشعور شرا الصيبى رم علحيالقاعدة أنه 

  . رفع القلميلستثناء من دلاوهذا وأمثاله ، روا يف باب احلدودكا ذمك

 ألصالة عدم ، واحدريبه غ ما أفىتكراهة كالظاهر ال ،ان أم اليور للحكرم سقي املسحيوهل 

  . ميالتحر

وأن ، ركاجل باخلمر واملسيعأن ى نه إ: )صلى اهللا عليه وآله( عن رسول اهللا، سالماإلفعن دعائم 

  . )١(من سقاهاى مث علاإل:  وقال،طفال والبهائماألى تسق

ره أن ك) عليه السالم( ني املؤمنريمأن إ: )عليه السالم( عن الصادق، اثيوعن الفروع عن غ

  . )٢(الدواب اخلمرى تسق

  . )٣(يب رواه التهذكذلكو

ى ها تسقري وغة البقرةيمسألته عن البه: قال ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،ريبص أيب  عن،وعنه

  . )٤(كره ذلكينعم : قال ،كره ذلكيشربه أ أو لهكل للمسلم أحيتطعم ما ال أو 

  . ل حمرمك يف كذلكم كهر أن احليظومنه 

  تلفها حرم من  أو  لفساد حلمهاا اخلمر سبباًيهان سقكنعم إذا 

                                                

 

 

 

 



٣١٠

ل كواللنب من أ يضالبكة ذات النتاج يمتمل وجوب منع الدجاج والبهحيولذا رمبا ، سرافاإلجهة 

  . مياها ولبنها ولو أليضسراف يف باإلجب يو ألنه ،حد اجللل إىل العذرة

 أو ،هريه مشروطاً تأخيعب أو ،ه سلفاًيعوالظاهر أنه أعم من ب، ريسالف يف العصاإلره كينه إمث 

  . ما أشبه أو  إعطائهري تأخيعجازة املشتري البائع بعد البإ

  .)١( ري بتأخري العصيعب )عليه السالم( عبد اهللاأبو  رهك: قال، ةيف بن خليزيدخلرب 

 راهة مبعىنكلم باكمجايل للحاإلحتمال يف أطراف العلم االفي كي و،قساماألل ك شامل لريوالتأخ

  .نيروه الواقعي يف البكاملى ظاً عل حتف،جتناباال

                                                

 



٣١١

  

  

  المحتویات



٣١٢



٣١٣

  

  

  

  ٧...............................طعمةاأل ـ أصالة الحل في ١مسألة 

  ١٠......................................الخبائث ـ المراد من ٢مسألة 

  ١٧.............................. ـ حرمة حیوان البحر وحلیته٣مسألة 

  ٢٤........................................ له فلسس ـ ما لی٤مسألة 

  ٢٦........................... ـ حلیة وحرمة بعض الحیوانات٥مسألة 

  ٢٩............................... ـ حرمة الحیوانات البرمائیة٦مسألة 

  ٣١....................................... ـ ذو النفس السائلة٧مسألة 

  ٣٣............................... ـ السمكة في جوف السمكة٨مسألة 

  ٣٦................................ ـ حرمة الطافي من السمك٩مسألة 

  ٤٠.............................. ـ لو اشتبه المیت بالمذكى١٠مسألة 

  ٤٣.................................... ـ الجالل من السمك١١مسألة 

  ٤٤........................................سماكاال ـ بیض ١٢مسألة 

  

  في البهائم فصل

  ١٣٠ ـ ٥٣

  ٤٩.....................................نعام الثالثةاأل ـ حلیة ١مسألة 

  



٣١٤

  ٥٢...........................هلیةاأل ـ الخیل والبغال والحمر ٢مسألة 

  ٦٠.................................................. ـ الجلل٣مسألة 

  ٦٦.............................ما ال تحله الحیاة من الجلل ـ ٤مسألة 

  ٦٨.........................................ـ استبراء الجالل ٥مسألة 

  ٧٣....................................... ـ طرق إزالة الجلل٦مسألة 

  ٧٥............... ـ ارتضاع الحیوان المحلل بلبن نجس العین٧مسألة 

  ٨٠........................................ ـ الحیوان الموطوء٨مسألة 

  ٨٩.................................. والواطيي ـ صور الوط٩مسألة 

  ٩٣.................................. ـ اشتباه الموطوء بغیره١٠مسألة 

  ٩٦................................ ـ لو شرب الحیوان خمرا١١مسألة 

  ٩٩..............................مسة ـ یحرم من الحیوان خ١٢مسألة 

  ١٠٢............................................. ـ الحشرات١٣مسألة 

  ١١١.................................... ـ الحیوانات المحرمة١٤مسألة 

  ١١٥...............................................الطیور ـ ١٥مسألة 

  ١١٩.................................... ـ عالئم حلیة الطیر١٦مسألة 

  ١٢٣.................................فیفه وصفیفهد ـ تساوي ١٧مسألة 

  

  في الطیول المنصوصة فصل

  ٣١٤ ـ ١٣١

  ١٢٧............................. ـ روایات الطیور المنصوصة١مسألة 

  ١٣١............................................... ـ الطاووس٢مسألة 

  



٣١٥

  ١٣٣............................................حلیة الهدهد ـ ٣مسألة 

  ١٣٨.......................................... ـ حلیة الخطاف٤مسألة 

  ١٣٨................................. ـ الفاختة والقبرة والحباري٥مسألة 

  ١٤٢............................................. ـ لحم الحمام٦مسألة 

  ١٤٥.................................................. ـ اللقلق٧مسألة 

  ١٤٦................................................. ـ النعامة٨مسألة 

  ١٥٢.................................... ـ بیض ما یؤكل لحمه٩مسألة 

  ١٥٨.................... ـ لو اشتبه في البیض الحالل والحرام١٠مسألة 

  ١٦٠............................ الحیوان ـ اشتراط التذكیة في١١مسألة 

  ١٦٢................ والرد علیهسالماإل ـ شبهة المحرمات في ١٢مسألة 

  ١٦٦.............................. ـ لو اختلط المذكى بالمیتة١٣مسألة 

  ١٦٩................................... ـ لو انحصر المشتبه١٤مسألة 

  ١٧٢........................... ـ بیع ما ال یحل ممن یستحل١٥مسألة 

  ١٧٦................................... ـ ما یحرم من الذبائح١٦مسألة 

  ١٨٩........................... ـ لو شوي اللحم والطحال معا١٧مسألة 

  ١٩٢..................................... ـ حرمة أكل الطین١٨مسألة 

  ١٩٨....................)لیه السالمع(  ـ استثناء تربة الحسین١٩مسألة 

  ٢١٣........................................رمنياأل ـ الطین ٢٠مسألة 

  ٢١٦.......................... السموم القاتلةاستعمال ـ حرمة ٢١مسألة 

  ٢٢٩.................................... ـ حرمة شرب الخمر٢٢مسألة 

  ٢٣٥..........................فیون والبنج والسیجارةاأل ـ حكم ٢٣مسألة 

  



٣١٦

  ٢٣٨................................... ـ الخمر المسكر حرام٢٤مسألة 

  ٢٤٤................................. ـ حرمة العصیر العنبي٢٥ة مسأل

  ٢٤٥................................... ـ حرمة الدم المسفوح٢٦مسألة 

  ٢٥١............................. ـ الدم القلیل في القدر یغلي٢٧مسألة 

  ٢٥٥................................... ـ حلیة المرق وحرمته٢٨مسألة 

  ٢٥٨................ ـ إذا وقع حیوان له نفس سائلة في السمن٢٩مسألة 

  ٢٦٥........................................ ـ إعالم المشتري٣٠مسألة 

  ٢٦٩..................................... ـ حكم أواني الكفار٣١مسألة 

  ٢٧٥............................... ـ بول ما هو نجس العین٣٢مسألة 

  ٢٨٠........................... ـ لبن الحیوان المحرم والمحلل٣٣مسألة 

  ٢٨٩......................................... ـ شعر الخنزیر٣٤مسألة 

  ٢٩٢.............................. ـ التصرف في أموال الغیر٣٥مسألة 

  ٣٠٣................................. ـ صور البائع والمشتري٣٦مسألة 

  ٣٠٦........................ ـ سقي الخمر لألطفال والمجانین٣٧مسألة 

  

  ٣١١........................................................المحتویات

  




