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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 مقام اول: آیا انتفاع به میته جایز است؟ یا جایز نیست؟
در بحث اول که جواز و عدم جواز انتفاع به میته بود، عالوه بر چهار پنج دلیلی عامی که وجود داشت براي حرمت 

که انتفاع حرام است، البته گفتیم اقوال متفاوت است و مشخصاً  کندیمهم وجود دارد که داللت  ايخاصهانتفاع، روایات 

، ولی دیگویمجواز انتفاع را  رحمۀ اهللاک طرف حضرت آقاي تبریزي در دوره اخیر اگر بخواهیم اختالف را ببینیم، ی

و احتیاط هم این است انتفاع به میته حرام است و لذا مطلق انتفاع را حرام  باشندیمآقاي مکارم قائل به حرمت انتفاع 

از  .کنندیمرا تجویز برسد شرعاً آن  هانیاانتفاعی بشود اگر به حد ضرورت و  خواهدیمو مواردي هم که  دانندیم

قول به حرمت انتفاع از شدت بیشتري برخوردار است و در بین متقدمین و به خصوص در عصرهاي  لحاظ فتواي هم

 معاصر قائل به جواز انتفاع قائل بیشتري دارد. يهادورهبعد حرمت انتفاع قائل بیشتري دارد و در 

 روایات خاصه دال بر حرمت انتفاع: 

 روایت چهارم:
 

 لَا« فَقَالَ الْغَرَا وَ الْکَیْمُخْتُ فِیهِ وَ السَّیْفِ تَقْلِیدِ وَ الْجُبُنِّ أَکْلِ عَنْ سَأَلْتُهُ: قَالَ سَمَاعَۀَ عَنْ عِیسَى بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَنْهُ وَ

اما ظاهرش این  ؛سَأَلْتُهُ: قَالَ است  این روایت سند درست و معتبري دارد که این مضمره 1».مَیْتَۀٌ أَنَّهُ تَعْلَمْ  لَمْمَا  بَأْسَ

 تَقْلِیدِ وَ الْجُبُنِّ أَکْلِو اجمالش اینجا مضر نیست و لذا سند معتبر است. سؤال کرد از  کندیماست که سماعه از امام نقل 

لتش این است که مایع که حکم پنیر چیست؟ ع کردیمخیلی در روایات سؤال  کههمین الْغََرا وَ الْکَیْمُخْتُ فِیهِ وَ السَّیْفِ

 هاآنقبل از اینکه شیر بخورند مایع پنیر را از  شدندیمآن مایع از حیوانات بود و حیواناتی که متولد  گرفتندیمپنیر که 

حکمی که آن زمان بوده که این  گرفتندیم هاآن، مایعی که درون حیواناتی بوده قبل از اینکه شیر بخورند از گرفتندیم

که وضعش چیست. این  شدیماحتمال داشت که از حیوانات میته باشد و لذا از ائمه سؤال  گرفتندیمآن  مایعی که از

آن کیمخت و  در کهدرحالییک سؤال است. یک سؤال هم در تقلید السیف اینکه شمشیري که با خودمان داشته باشیم 
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و از  پوشاندندیمغالف و دسته شمشیر را با پوست  کردندیمغراء هست کیمخت پوستی بود که شمشیري که درست 

 هانیاپوست گاو  درواقعیعنی  گرفتندیم. غراء هم در اینجا یک نوع چسبی بوده که از حیوانات کردندیمپوست درست 

درست  ايمادهو یک  کردندیمو آن مایع را با چیزهاي دیگر مخلوط  آمدیمتا مایعی از آن بیرون  کردندیم 27/7... را

و  دادندیمبراي دستگیره شمشیر پوستی قرار  کردندیمو بعد از اینکه شمشیر را درست  چسباندندیمکه با آن  کردندیم

هم غالف، هم  درهرحال. کردندیماستفاده  آمدیمشده بیرون  که از پوست ... ايمادهبراي اینکه بچسبد از این 

که این جایز  کندیمسؤال  و ؛همه احتمال این بود که از میته باشد هانیا، چسباندندیم، هم چسبی که با آن دستگیره

. اشکالی ندارد تا ندانی که میته است. مفهومی که ال بأس ما لم یعلم أنه میته: دیفرمایماست؟ یا جایز نیست؟ حضرت 

در بالد  هانیا، چون ادنددیماینجا حکم ظاهري  درواقعاین دارد، این است که اگر بدانی میته است اشکال دارد. 

به آن  شودیماست و  که مذکی است، چون سوق مسلمین اماره 05/9...مسلمین که باشد، اصل این است که مذکی است 

یعنی  ردیگیماین مفهومش این مورد انتفاع عن المورد را  الاقلاکتفا کرد. مفهومش این است که اگر بدانیم پس ... 

گفت که  شودیممورد را  الاقلمیته استفاده بشود اگر نگوییم اطالق دارد که همه جهات  آنجایی که بخواهد از پوست

که از حیوانات استفاده شده و از درون مایع حیوان گرفته شده، یا از جلد گرفته  هانیاهمین تقلید السیف و جبن و امثال 

سلمین این ابتیاع شده باشد و آن را تهیه کردیم که اگر ندانیم میته است یا توجه به اینکه در سوق م دیفرمایمشده. 

 مانعی ندارد.

 روایت پنجم: 
 عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْو این یک سند است سند دیگر  الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنِ إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِیُّو عن 

 السالمعلیهقَالَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ  السالمعلیه الْحَسَنِ أَبِی عَنْ الْجُرْجَانِیِّ یَزِیدَ بْنِ الْفَتْحِ عَنِ جَمِیعاً الْعَلَوِيِّ الْحَسَنِ  بْنِ  اللَّهِ عَبْدِ

که اگر تذکیه شده بود محلل األکل بود، حاال میته است، اي ه. میتإِنْ ذُکِّیَ فَکَتَبَ هالحمأَسْأَلُهُ عَنْ جُلُودِ الْمَیْتَۀِ الَّتِی یُؤْکَلُ 

از میته نه  »عَصَبٍ لَا وَ بِإِهَابٍ الْمَیْتَۀ مِنَ یُنْتَفَعُ لَا«جلودش را استفاده کنم؟ حضرت در جواب نوشتند که  توانمیم

و  شودینمان میته باشد از آن استفاده هر چه از آن حیو »الصُّوفِ مِنَ السِّخَالِ مِنَ کَانَ مَا کُلُّ وَ«پوستش و نه عصبش 

 انتفاع جایز نیست.

باشد  طورچهاین روایت یک متنی دارد که اگر مکاسب حضرت امام و کتب دیگر را ببینید در اینکه این نفع  

لَا یُنْتَفَعُ مِنَ «سؤال کردم از جلود میته حضرت فرمودند:  دیگویماختالفی وجود دارد، این نفع قطعاً یک فقهی دارد، 

الْإِنْفَحَۀِ وَ الْقَرْنِ وَ لَا یُتَعَدَّى إِلَى الْمَیْتَۀِ بِإِهَابٍ وَ لَا عَصَبٍ وَ کُلُّ مَا کَانَ مِنَ السِّخَالِ مِنَ الصُّوفِ إِنْ جُزَّ وَ الشَّعْرِ َو الْوَبَرِ وَ 
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به غیرش عبور  هاآندارد که و از  طوراینو آخري  هانیابه  تۀال ینتفع المیاولش این است که  2.»غَیْرِهَا إِنْ شَاءَ اللَّه

است، روایات داریم که مانعی ندارد  تحله الحیاةآمده چیزهایی که  هانیاکه اینجا مثل شعر و جلد و  ییهامثالنکنید این 

 هانیادر شعر و بدنش و امثال استفاده کرد و لذا ظاهر روایت این است که ادامه دارد ال ینتفع من المیته حتی  شودیمو 

لَا که این خالف ضوابط و قواعد است. این فقهی دارد، البته این خیلی ربط به بحث ما ندارد و بحث ما این است که 

إِنْ جُزَّ وَ الشَّعْرِ وَ الْوَبَرِ : دیفرمایم طوراینبعد  وَ کُلُّ مَا کَانَ مِنَ السِّخَالِ مِنَ الصُّوف بِإِهَابٍ وَ لَا َعصَبٍ یُنْتَفَعُ مِنَ الْمَیْتَۀ

 هاآناستفاده کرد، مگر  شودینمبفرماید که از پوستش و سایر اجزائش  خواهدیمحضرت  درواقعکه  وَ الْإِنْفَحَۀِ وَ الْقَرْنِ

 االّ در اینجا افتاده است. گویندمی، اینجا کندیمباشد. چون روایات قطعی و مسلم داللت بر آن قصه  ال تحله الحیاةکه 

وَ کُلُّ مَا کَانَ مِنَ السِّخَالِ مِنَ  بِإِهَابٍ وَ لَا عَصَبٍ  لَا یُنْتَفَعُ مِنَ الْمَیْتَۀکه  کندیماین روایت هم داللت  هرحالبه 

خاص مگر اینکه چیزهاي خاص باشد، این هم داللتش خوب است، اما سندش اعتباري ندارد و توثیق عام و  الصُّوف

که چند نفر دیگر هم مختار بن محمد بن مختار هم همین وضعیت را دارد و عبداهللا بن حسن علوي هم  طورهمانندارد، 

چند راوي در اینجا هستند که این  هرحالبهداشته باشد، ولی  هانیاتوثیق ندارد و شاید توثیق عام کامل الزیارات و 

 .کندیمروایت را از اعتبار ساقط 

 شم:روایت ش
الْکَاهِلِیُّ عَنْ أَبِی عَبْدِ عن محمد بن یعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن احمد بن محمد بن ابی نصر 

گفتند که ما  هِ مَالَکنَّمَا تُصْلِحُ بِاللَّهِ ع قَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ قَطْعِ أَلَیَاتِ الْغَنَمِ قَالَ لَا بَأْسَ بِقَطْعِهَا إِذَا کُنْتَ إِ

فرمود: اگر با این مالت اصالح بشود براي  حضرت .تهنوز زنده اس کهدرحالی، میکنیمو الیاف غنم را قطع  هادنبه

مَیْتٌ لَا یُنْتَفَعُ إِنَّ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع أَنَّ مَا قُطِعَ مِنْهَا «ثُمَّ قَالَ  :دیفرمایماشکالی ندارد. بعد  دانیدمیمفید  هانیاحفظش و 

 استفاده کرد. شودینموقتی میته باشد  کندیمو ال ینتفع به. این داللت  شودیمهر چه از آن جدا  3».بِهِ

 بحث سندي:
را  هانیاغالباً  هانیاسهل بن زیاد محل اختالف است و آقاي خوئی و  ،این روایت از نظر سند سهل بن زیاد دارد 

عمر بن سهل سهل. البته بعضی همین االن هم این را قبول دارند ... جاي  گفتندیمقبول ندارند بر خالف پیشینیان که 
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اما اگر بخواهد سهل بن زیاد با دقت بررسی بشود  ؛کنندیمرجالی دارند قبول  يهابحثتر در آمیزتر و مصالحهنرم

رحمۀ اما آقاي تبریزي  ؛به آن اعتماد کرد شودینمو لذا  کندیمساقط و ت کندیمتوثیق و مدح و قدح است و تعارض 

اعتبار این از حیث این باشد کاهلی هم اینجا وجود دارد و  کنمیمتعبیرشان این است که این روایت معتبره است فکر  اهللا

 .گویندمیکه از باب تبدیل سند  کنمیمخیال 

 قاعده تعویض سند یا تبدیل سند:
فرضی باشد که مرحوم  غیرمستقیمکه اگر در سلسله سند راوي ضعیفی باشد، اما مروي عنه او مستقیم یا این است 

این سند عام معتبر در  گویندمیبا این سند درست.  مثالً اخبره لجمیع کتبه و روایاتهفرموده است که  شیخ در فهرست

ن حدیثی نقل بکنم از الً ممث. این مثل این است که شودیمو سند این روایت درست  شودیمفهرست جایگزین این سند 

ثقه است،  کندیماي است، ولی ایشان که زید از او نقل زید هم آدم ثقه و ؛کندیمیک فردي یا از زید که از ایشان نقل 

 دینیبیم دیکنیمکه از زید و از ایشان و زید را شما بررسی  گویممی، چون من شودیماین سند براي ما غیر معتبر 

و  هاکتاب، هر چه از کنمیممن هر چه از ایشان نقل  گویممی، گویممی طوراینتوثیقی ندارد، ولی من در جاي دیگر 

هم درست است ولو اینکه در این  اشسلسلهبا واسطه ایشان است، این سند، سند عامی است که  کنمیمروایاتشان نقل 

کل ما  گویممیکه  امکرده، ولی یک سند عامی ذکر کنمیمو از ایشان نقل  از زید گویندمیمورد خاص من خبري بشود 

. این سند عامی است که من جاي دیگر به دست شما کنمیمارویه از کتب و روایات ایشان سندي از این طریق نقل 

است  طورهمینمرحوم شیخ  وقتآناست،  طوراین در حقیقت، یعنی ردیگیمو آن سند عام جاي سند خاص را  امداده

دارد در  ايعامهمرحوم شیخ ضمن اینکه در تهذیب و استبصار روایات و سندهاي خودش را ذکر کرده، یک اخالق... 

سند عامی دارم و یک سند  کنمیمو در حدود پنجاه یا شصت مورد ایشان فرموده که هر چه من از این آقا نقل  فهرست

در خود این روایت آمده در تهذیب و استبصار سند  آنچه 53/25... براي اینکه از  کندیمعمومی و مطلق و عامی ذکر 

خاص فقط همین روایت است، همین خبري است که از ایشان نقل شده است و یک سند جدایی وجود دارد که عام و 

اگر  وقتآن، شودیمارد آن سند عام را اگر بخواهیم به اطالقش أخذ بکنیم در مورد هر روایتی و وقتآنمطلق است، 

 شودیماز آن شخص نقل کرده ضعیف است، ولی ما سند عامی داریم که شامل آن مورد هم  آنچهدر یک روایتی بدانیم 

قاعده تبدیل سند یا تعویض  گویندمیبه این  ردیگیمجاي سند خاص را  دیآیمو آن سند هم معتبر است، آن سند عام 

مفصل این  يهابحثنی مثل مرحوم آقاي تبریزي و مرحوم شهید صدر و بعضی بزرگان با سند که کسانی از قدما و کسا

 .اندکردهقاعده را تقویت 
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 مطالب: بنديجمع
روایاتی هست که هم  هانیاکه ما نقل کردیم بین  ايگانهدوازدهاین است که این روایات  میریگیمما نتیجه  آنچه 

معتبر است و هم داللت اطالقی دارد اینکه انتفاع به میته جایز نیست، البته بعضی در موارد ... و یک نوع استفاده خاص 

بین این  درمجموعو لذا  شودیمخصوصیت هم که مورد خاص است القاء  ییهاآنبود، ولی بعضی هم اطالق دارد و 

هم که سندش معتبر نیست، داللتش هم معتبر  ییهاآناست، سنداً و داللتاً معتبر  تاپنج ده پانزده روایت حداقل طایفه

 .شودیمهم مؤید همین مدلول  هاآننیست، 

 مناقشه روایات: 
 دیگري است که مجوز انتفاعات غیر از أکل هستند. طایفهاشکالی که به این روایات وارد شده، ابتالي روایات به 

 روایات معارض: 
 .کنندیمه داللت بر جواز انتفاعات ک 

 روایت اول مجوز: 
: قَالَ ع جَعْفَرٍ بْنِ مُوسَى أَخِیهِ عَنْ جَعْفَرٍ بْنِ عَلِیِّ جَدِّهِ عَنْ الْحَسَنِ  بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ الْإِسْنَادِ قُرْبِ فِی جَعْفَرٍ بْنُ  اللَّهِ عَبْدُ 

 .هایف یُصَلِّ فَلَا لَبِسَهَا لَوْ وَ لَا قَالَ لُبْسُهَا وَ هادباغ وَ جُلُودِهَا بَیْعُ لَهُ یَصْلُحُ هابعض فَیَمُوتُ لِلرَّجُلِ تَکُونُ الْمَاشِیَۀِ عَنِ سَأَلْتُهُ

گله  هابعض فَیَمُوتُ لِلرَّجُلِ تَکُونُ الْمَاشِیَۀِ عَنِ سَأَلْتُهُ: قَالَ  السالمعلیه جَعْفَرٍ بْنِ مُوسَى أَخِیهِ عَنْ جَعْفَرٍ بْنِ عَلِیِّ

بفروشد و عالوه بر این  تواندیمآیا  لُبْسُهَا وَ هادباغ وَ جُلُودِهَا بَیْعُ لَهُ یَصْلُحُ رندیمیمگوسفندي دارد که بعضیشان 

را دباغی  هاآن شودیمآن را دباغی بکند و بعد بپوشد. فقط فروش نیست بحث انتفاعات هم مطرح است. آیا  تواندیم

، در اینجا شدیماگر فقط ال بود این جزء اخبار مانعه  4».هایف یُصَلِّ فَلَا لَبِسَهَا لَوْ وَ لَا«پوشید؟ حضرت فرمود: کرد و 

 یُصَلِّ فَلَا لَبِسَهَا لَوْ  وَ لَا«که اضافه شدن  ندیفرمایمبا آن نماز نخواند. ایشان و دیگران  پوشدیمادامه دارد که اگر هم 

 هرحالبه شودیمبر آن و حمل بر کراهت  شودیمکه ال، الي ناهیه حرمتی نیست، این قرینه  دهدیماین نشان  ».هایف

 .172 ص ،74ج ،)بیروت - ط( األنوار بحار - 4
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که اشکال در آن نماز خواندن است که  شودیمنماز نخواند، معلوم  ».هایف یُصَلِّ فَلَا لَبِسَهَا لَوْ وَ لَا«که  کندیماین داللت 

 مانع دارد و اال اشکال قاطعی در آنجا وجود ندارد.

 روایت دوم:
 فِی ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ زُرَارَةَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ یَحْیَى بْنِ صَفْوَانَ عَنْ سَعِیدٍ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ بِإِسْنَادِهِ الْحَسَنِ بْنُ مُحَمَّدُ

 5».فِیهِ یُصَلَّى لَا وَ بِهِ فَیُنْتَفَعُ یُدْبَغُ قَالَ وَ نَعَمْ« قَالَ أَتَوَضَّأُ وَ مِنْهُ فَأَشْرَبُ الْمَاءُ أَوِ اللَّبَنُ فِیهِ فَیُصَبُّ یُدْبَغُ مَیْتَۀٍ شَاةٍ جِلْدِ

آن  شودیم کندکه دباغی شده چیزي اصابت  تهیم گوسفند این هم روایت دیگري است که استشهاد شده که به جلد 

انتفاع برد، ولی با آن نماز نباید خواند. این هم روایت  شودیم دیفرمایم: بله دیفرمایمرا بخورم و وضو بگیرم؟ حضرت 

 دیگري است که سندش درست است و براي جواز به آن استدالل شده است.

 پاسخ روایت:
به آن استدالل کرد، علتش این است که یک قولی در عامه بوده و آن این  شودینماین روایت جوابش واضح است و 

و قطعاً فقهاي شیعه و ائمه ما این مبنا را قبول نداشتند و از مسائل مسلمه فقه ما  شودیماست که میته با دباغی پاك 

همه حمل بر  شودیمدباغی پاك با  که کندیمو لذا روایاتی که داللت  شودینماست که با این شکل پوست میته پاك 

که دباغی شده و جایز است از باب تقیه است و در بین عامه چنین فتوایی نیست. پس ما اي ه، انتفاع به میتشودیمتقیه 

 این روایت را سنداً و داللتاً قبول کردیم.

 روایت سوم: 
از  دیگویم فِیهِ فَرَخَّصَ الْکَیْمُْختُ هُوَ وَ الْمَْملُوحِ الْمَیْتَۀِ جِلْدِ عَنْ سَأَلْتُهُ: قَالَ سَمَاعَۀَ عَنْ عَلِیٍّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ عَنْهُ وَ

اما اگر  6»فیه.إِنْ لَمْ تَمَسَّهُ فَهُوَ أَفْضَلُ «وَ قَالَ پوست میته که همان کیمخت است سؤال کردیم و حضرت اجازه دادند 

 مسش نکنید بهتر است، ولی انتفاع مانعی ندارد. این هم سند و داللتش درست است و مشکلی ندارد.

 .186 ص ،24ج الشیعۀ، وسائل - 5
 .186 ص ،24ج الشیعۀ، وسائل - 6
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 روایت چهارم: 
که محمد بن علی بن الحسین  ندیفرمایم طورایناین روایت مرسله صدوق است که مرحوم صدوق در من ال یحضر 

 هایفلَا بَأْسَ بِأَنْ تَجْعَلَ «اللَّبَنُ وَ الْمَاءُ وَ السَّمْنُ مَا تَرَى فِیهِ فَقَالَ  هایفلْمَیْتَۀِ یُجْعَلُ عَنْ جُلُودِ ا السالمعلیهسُئِلَ الصَّادِقُ قال 

مانعی ندارد که در ظرفش  دیگویم 7»هایفمَا شِئْتَ مِنْ مَاءٍ أَوْ لَبَنٍ أَوْ سَمْنٍ وَ تَتَوَضَّأَ مِنْهُ وَ تَشْرَبَ وَ لَکِنْ لَا تُصَلِّ 

 در آن نگه داري و فقط با آن نماز نخوان. هانیابخوري و آب و 

 بحث سندي:
این روایت سندش ضعیف است و مرسله است. در بعضی نظرها مثل آقاي بروجردي معتبر است، ولی ما آن را معتبر 

 ، از نظر سند اشکال دارد.میدانینم

 بحث داللی:
بگوییم پاك  میتوانینم، ما شودیمکه جلود میته پاك است، این هم حمل بر تقیه  کندیملت دال از نظر داللت هم 

 است و لذا این هم داللتی ندارد.

 روایت پنجم: 
 إِلَى کَتَبُوا: قَالَ وَلَدِهِ وَ الصَّیْقَلِ الْقَاسِمِ أَبِی عَنْ  عُبَیْدٍ بْنِ عِیسَى بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الصَّفَّارِ  الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ بِإِسْنَادِهِ  وَ

 مَعِیشَۀٌ لَنَا لَیْسَتْ السُّیُوفَ َنْعمَلُ قَوْمٌ إِنَّا فِدَاكَ اللَّهُ جَعَلَنَابه امام نامه نوشتند که اي هکه عد کندیم. نقل السالملیهع الرَّجُلِ

. نوشتند که کار ما شمشیر درست کردن است و هیچ معیشت و تجارتی جز این إِلَیْهَا مُضْطَرُّونَ نَحْنُ وَ غَیْرُهَا تِجَارَةٌ لَا وَ

با پوست  . سر و کار ماالْأَهْلِیَّۀِ الْحَمِیرِ  وَ الْبِغَالِ وَ  الْمَیْتَۀِ جُلُودُ عِلَاجُنَا إِنَّمَا وَسازي است نداریم و در آمد ما از راه شمشیر

وَ شِرَاؤُهَا وَ بَْیعُهَا وَ مَسُّهَا بِأَیْدِینَا وَ ثِیَابِنَا وَ  هاعملجُوزُ فِی أَعْمَالِنَا غَیْرُهَا فََیحِلُّ لَنَا لَا یَاست  میته و قاطر واالغ اهلی

اجْعَلْ  السالمعلیههَا فَکَتَبَ إِلَیْنَحْنُ نُصَلِّی فِی ثِیَابِنَا وَ نَحْنُ مُحْتَاجُونَ إِلَى جَوَابِکَ فِی هَذِهِ الْمَسْأَلَۀِ یَا سَیِّدَنَا لِضَرُورَتِنَا 

سازي بکنید و سر و کارتان با میته است، حضرت فرمودند: که کارتان این است و باید شمشیر حاال دیگویم ثَوْباً لِلصَّلَاة

 جعلت فداك فقط نمازتان را مواظب باشید، بقیه مانعی ندارد و کتب إلیه باز نامه دیگري نوشته شد که اجْعَلْ ثَوْباً لِلصَّلَاة

 .11 ص ،1ج الفقیه، یحضره ال من - 7
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این  کَتَبَ إِلَیْه جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ قَوَائِمُ السُّیُوفِ الَّتِی تُسَمَّى السَّفَنَ نَتَّخِذُهَا مِنْ جُلُودِ السَّمَکِ و ها هم داردو در بعضی نسخه

فَهَلْ یَجُوزُ  این چطور است؟ میریگیماین را هم از جلود سمک  گفتندیمشمشیر که به آن دسته شمشیر سفن  يهادسته

ندارد از آن باب فرمودند که  55/41چون ... هانیاو  8.لَا بَأْس السالمعلیهلِیَ الْعَمَلُ بِهَا وَ لَسْنَا نَأْکُلُ لُحُومَهَا فَکَتَبَ 

 مانعی ندارد مقصود این صدر روایت است.

 بحث سندي:
 میکنیمکه ما توثیقش کردیم و روایتش را قبول از نظر سند این است که محمد بن عیسی بن عبید اینجا قرار گرفته 

و از این جهت مشکل ندارد و در سند مرحوم شیخ هم به محمد بن حسن صفوان باز اشکالی نیست و مشکلی ندارد. 

 هانیا دیگویم عن ابی القاسم صیقل و ولده قال کتبوا الی الرجل جعلنی اهللا فداكمشکل اینجاست که اینجا دارد که 

جواب داد. یک بحث در اینجا در اصل مکاتبات است، بعضی اصل مکاتبات را خیلی  طورایننامه نوشتند و حضرت 

مکاتبه در معرض تقیه باالیی بوده، اینکه نوشته غیر از این است که بگوید، گفتن را بعد  گویندمی، چون کنندینماعتماد 

و لذا در اینجا بیشتر جاي تقیه است. ولی اصل عدم تقیه است،  شودیممنکر شد، ولی وقتی نوشت این سند  توانیم

مشکلی ندارد، مشکل دیگري که اینجا هست این است که همه سند  اشمکاتبهمگر اینکه دلیلی پیدا بشود و لذا بحث 

امام کردند و امام با  هانیا اي کهمکاتبهم توثیقی ندارد. این دارد درست است اال ابی القاسم صیقل و فرزند او که این ه

هم سند درست است، اما ابوالقاسم مجهول است، این نوع مکاتبات و  ابوالقاسمتا خود  شودیمجواب دادند اینجا نقل 

که این راوي قبل از ابوالقاسم محمد بن  شودیمتصویر  طوراین، یک وقتی شودیماین نوع روایات دو نوع تصویر 

عیسی بن عبید خودش مکاتبه را دیده است و مطمئن بوده که خط امام است، یک بار است که خود او مکاتبه را ندیده، 

جواب دادند. اگر آن نوع اول باشد،  طوراینکه ابی القاسم صیقل براي من گفت که نامه نوشتم و امام  کندیمبلکه نقل 

قاسم صیقل مجهول باشد، مهم نیست یک راوي غیر معتبر نامه نوشته و جواب که آمده او جواب را دیده کسی که ابوال

کرده آدم ضعیفی باشد مانعی ندارد، نامه که رسید این شخص محمد بن عیسی بن عبید آدمی که ما به آن  نگارينامه

ضعیف بوده یا نبوده یا  نگارنامهتم اینجا اینکه مکاتبه کننده و نوش طوراینمن نامه امام را دیدم و  دیگویماعتماد داریم 

من جواب را در نوشته  دیگویمبوده، ولی خود او  ...30/45 نگارينامهدخالتی در صحت و سقم روایت ندارد چون 

این است که او  باشد روایت اشکال ندارد، اما اگر این شخص جواب نامه را ندیده باشد و جالب طوراینامام دیدم، اگر 

و  ردیگیمخود ابوالقاسم صیقل در سلسله سند قرار  وقتآنبه من آمد،  طوراینگفت که من نامه نوشتم و جواب امام 

 .173 ص ،17ج الشیعۀ، وسائل - 8
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. پس در سند این روایت تا محمد بن عیسی بن عبید اشکالی نیست، شودیمضعف او موجب سقوط روایت از حجیت 

مجهول باشد، اگر بگوییم که این محمد بن عیسی بن عبید راوي  کندیمو نقل کرده  نگارينامهولی ابوالقاسم صیقلی که 

، ولی اگر او چیزي ندیده نقل کرده که صیقل شودیمبعد از صیقل مکاتبه را دیده است ضعف او منجر به صحت روایت 

اعتماد کنیم. این تفاوت این دو صورتی است که در اینجا  میتوانینمجواب دادند،  طوراینمن نوشتم امام  دیگویم

. بعد هم خواهیم گفت که اینجا جاي تقیه نیست، غالباً اشکال دارد رسدینم. ضعف که باشد نوبت تقیه رودیماحتمال 

که  دانرفتهیپذاین خالف تقیه است. این دو شکلی است که در اینجا آمده است. حضرت امام بیشتر احتمال اول را 

و لذا  اندکرده نگارينامهفقط  هانیامحمد بن عیسی بن عبید اینجا خود او مکاتبه را دیده و صیقل و فرزندش و  درواقع

نوشتند و امام  هانیا محمد بن عیسی بن عبید عن ابوالقاسم کتبوا. دیگویمو ظاهر روایت این است که  انددهیدنامه را 

جواب داد که ظاهرش این  طوراینو کتب الیه حضرت  دیگویمبعد هم  با للصلوةفکتب إجعل ثوجواب داد  طوراین

، ولی این درست نیست مرحوم آقاي ندیفرمایم طوراین. این را حضرت امام دیگویماست که محمد بن عیسی این را 

محمد بن عیسی از ابی القاسم  دیگویم، ظاهر روایت این است که عن ابی القاسم صیقل انددادهتبریزي هم این را جواب 

چیزي فهمید که خود  شودینمجواب داد. از این  طوراینگفت ابی القاسم که کتب الی الرجل و امام  که ؛کندیمنقل 

است که معلوم است که خود او دیده ولی اینجا  طوراینمحمد بن عیسی بن عبید این را دیده است، گاهی روایت 

در اي هکه نوشته شد، عالوه بر اینکه در نسخ کندیممد بن عیسی از ابی القاسم نقل که مح دیگویمبخصوص وقتی 

نسخه اصلی را  دیگویمو  اندنکردهدراسات دارد که یک تعبیري هم به امام دارد که ظاهراً ایشان به نسخه اصلی مراجعه 

ت الیه و امام جواب داد، یعنی مکاتبه را از او که کتب دیگویماز ابی القاسم صیقل و  دیگویماست  طوراینمراجعه بکنید 

که ایشان با  کنمیماز ایشان نقل  گویممیمن  دیگویم، امدهیندکه ظاهر آن این است که من مکاتبه را  کندیمنقل 

و جواب  امنوشتهاو گفت که من  گویممیمن  دیگویممرجعش مکاتبه کرده و این جواب را گرفته است. ظاهر اینکه 

که این مکاتبه از نوع اول است، ولی آقاي  دیفرمایمامام  هرحالبه. امدهیندآمد، ظاهرش این است که من  طوراین

اي هحتماً قرین مییگوینممن التردید و تردید هم کافی است.  الاقل گوییممیکه از نوع دوم است و ما  ندیفرمایمتبریزي 

که از نوع اول است، یا از نوع دوم است و همین یکفی  میدانینمست، الاقل است که از نوع اول است یا از نوع دوم ا

 به آن اعتماد کرد. شودینمنتیجه تابع اخص مقدمات است و خیلی 
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 ١١٢٥�ماره ثبت:                              میته)( محرمه مکاسب –اقتصاد  فقه                                       

 بحث داللی:
فرمودند،  طورایناین مربوط به حالت اضطرار است که امام  گویندمیدر داللتش اشکالی که هست، این است که  

یا غالف و نَعْمَلُ السُّیُوفَ  ها هم دارد کهبعضی نسخهإِنَّا قَوْمٌ نَعْمَلُ السُّیُوفَ وَ لَیْسَتْ لَنَا مَعِیشَۀٌ که چون این شخص دارد 

: تقلبات نماز را جدا بکند، اما دیفرمایمچون مربوط به اضطرار است، امام  وَ نَحْنُ مُضْطَرُّونَ إِلَیْهَا میکنیمدرست  هانیا

 .اندکردهندارد. این هم اشکالی است که از نظر داللی در این مورد ذکر  انتفاعات مانعی

 جواب اشکال داللی:
این  که ندیفرمایمو اّال اگر حرام باشد ... . آقاي مکارم  30/51 ...این اضطرار از اضطرارهاي مقید حکم نبوده 

 هانیانماز نخوان و لباس نمازت آلوده به  و فقطاضطرار، یک اضطرار به عنوان ثانوي و جواب امام که مانعی ندارد 

که این حال  گویندمی طوراینغالباً هم  و ؛جایز است گویندمینشود، این حالت اضطرار است و در حال اضطرار همه 

 طوراین 20/52 ...... از امام سؤال کرده معنایش این است که اگر امام  اضطرار فقهی به آن معنا نبوده ... و االّ ...

 اضطرار فقهی بعید است که باشد و لذا داللتش شاید مشکلی نداشته باشد، اما سند معتبري ندارد.

 وجوه جمع روایات معارض:
 هاآناولی بر کراهت است،  طایفه، حمل اخبار اندکردهجمعی که از جمله آقاي خوئی و امام و آقاي تبریزي اعتنا 

، شودیمکه جایز است و لذا حملش بر کراهت  دیفرمایمو این  ینتفع بالمیته الکه اشکال دارد و انتفاع نبرید  گویندمی

ال به معناي کراهت است و  شودیممعلوم  که ؛ال اما بپوشد ولی نماز نخواند دیگویمبخصوص در خود روایت مجوزه 

قَالَ إِنْ لَمْ وَ  فَرَخَّصَ فِیهحضرت در روایت علی بن جعفر و در روایت سماعه در روایت اول که گفتیم آنجا دارد که 

 .شودیمحمل بر کراهت  هانهیکه معنایش این است که  تَمَسَّهُ فَهُوَ أَفْضَل
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