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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 قاعده اولی در بیع خمر: صحت بیع
 . البته این صحتباشدیمصحت معامله خمر  با فرض عدم وجود روایات خاصه در بیع خمر، قاعده اولی و کلی

به سرکه را دارد، داراي  شدنلیتبدقابلیت  ازآنجاکهبه لحاظ عقالیی  متوقف بر مالیت داشتن خمر است و خمر هم

طهارت و  در کتاببحث،  تناسببهفقهی  در مباحثي وجود دارد و اخاصهدرباره خمر روایات  .باشدیممالیت 

 .اندقرارگرفتهی موردبررسنجاست، اطعمه و اشربه و همچنین در کتاب مکاسب این روایات 

 بیع خمر: حرمت تکلیفی و وضعیقول مشهور در 
ي ادعاي اجماع بر این قول اعده. البته باشدیمقول مشهور بین عامه و خاصه حرمت تکلیفی و بطالن بیع خمر 

 اند.مشروط و در بعضی موارد جایز دانسته صورتبهمقابل این قول، اقوالی نیز وجود دارد که بیع خمر را  در .اندکرده

 ع و جامدتقسیم مسکرات به مای
فقها مسکرات مایع را نجس و مسکرات جامد را نجس  و شوندیممسکرات به دو قسم مایع و جامد تقسیم 

و در انتها به بحث مسکرات جامد خواهیم  باشدیم. محل بحث در اینجا مسکرات مایع که خمر است، دانندینم

 پرداخت.

 خمر و شمول حکم نجاست نسبت به هر مایع مسکر معناي لغوي
و  انددادهي واژه خمر را اختصاص به ما یتخذ من العنب اعدهبین لغویین در معناي واژه خمر اختالف وجود دارد. 

 شدهگرفته ي دیگري غیر از عنب مانند خرما یا سیبهاوهیمولو اینکه از  اندکرده معنا ي آن را به هر مایع مسکر،اعده

است اما آنچه در روایات وجود دارد و در بین فقهاي  شدهپرداختهاقوال باشد. در کتاب دراسات به نقل و بررسی این 

شیعه مسلم انگاشته شده است، این است که حکم نجاست اختصاص به خمر متخذ از عنب ندارد بلکه حکم شامل همه 

ا به و این شمول یا به خاطر شمول لغوي و مفهومی است و ی باشدیمو موضوع حکم مسکر  شودیممسکرات مایع 

 .باشدیم شمول علت که علت حرمت مسکر بودن است،
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 شمول حکم خمر نسبت به فقاع و نبیذ
، حکم باشدیمو یکی از اختالفات خاص فقهی میان امامیه و اهل سنت  مطلب دیگري که در اینجا الزم به ذکر است

. اهل شودیمو نبیذ مایعی است که از خرما گرفته  شودیم. فقاع مایعی است از جو گرفته باشدیمفقهی فقاع و نبیذ 

خالف اهل سنت امامیه  به .دانندیمرا جایز  هاآنو تکسب به  عیب تبع این حلیت،سنت نبیذ و فقاع را پاك و حالل و به

که  . علت این امر هم شمول علت حرمت خمردانندیممسکر باشند، مشمول حکم خمر  کهیدرصورتاین دو را  باالتفاق

خمر  منزلهبهي که حکم این دو را حکم خمر و این دو را اخاصهمسکر بودن است، نسبت به این دو و هم روایات 

خمر حد  که بر شارب طورنیهم میتوانستیمکه اگر  دیفرمایمکه حضرت  واردشدهکه در روایتی  باشدیم، داندیم

و یا در روایتی دیگر هست که گرایش به  میکردیمحد جاري  ، همکندیم بر کسی که شرب فقاع و نبیذ شودیمجاري 

 ي حکام و محبوبیت فقاع و نبیذ نزد حکام بوده است.ندیخوشا طهارت فقاع و نبیذ،

 مراد از مسکر: مسکر شأنی
نکته دیگري که در اینجا الزم است ذکر شود این است که مقصود از مسکر، مسکر بالفعل نیست و به خاطر شدت 

احتیاطی که اسالم نسبت به زوال عقل به خاطر خمر داشته است، مالك را بر این قرار نداده است که خمر کثیر و یا در 

در روایات آمده است این است که مایعی که مقدار  آنچه ي که موجب زوال عقل است حرام و ممنوع باشد بلکهامرتبه

، هم نجس و شربش حرام است. پس شودینمیک قطره که موجب مخمور شدن  مثالًکثیر آن مسکر است مقدار قلیل آن 

مراد از مسکر هر مایعی است که شانیت مسکریت دارد ولو اینکه بالفعل به خاطر قلت آن مسکر نباشد. البته حرمت 

 تدریجی و در طی چند مرحله در اسالم حرام شد. صورتبهی است که مسائلاز خمر 

 و خصوص من وجه عموم نسبت بین حرمت تکلیفی و بطالن:
بین حرمت تکلیفی و بطالن وضعی معامالت عموم و خصوص من وجه است. بعضی معامالت تکلیفا حرام است ولی 

که تکلیفا حرام است ولی باطل نیست و در بعضی موارد وضعا باطل  بیع عند اذان یوم الجمعهوضعا باطل نیست مانند 

وجود ندارد گرچه وقتی معامله باطل شد حرمت تکلیفی مترتب دارد ولی اصل  هاآناست اما حرمت تکلیفی در مورد 

د دارد و هم حرمتی ندارد مانند بیع اشیایی که منفعت محلله ندارند و در بعضی موارد هم حرمت تکلیفی وجو شراءبیع و 
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است که نهی در باب معامالت ظهور در بطالن وضعی دارد و هم  شدهمعاملهبطالن وضعی مانند خمر که هم نهی از 

 .باشدیماست که مفید حرمت تکلیفی  کاررفتهبه، در روایات کندیم دوفروشیخر تعابیري مانند لعن بر کسی که خمر را

 بررسی ادله روایی و قرآنی
 بر چند طایفه و گروه تقسیم کرد. توانیمدر محل بحث ادله روایی و قرآنی را 

 طایفه اول ادله: روایات و آیات دال بر حرمت تکلیفی و وضعی
این طایفه  البته بر حرمت تکلیفی و وضعی تمسک شده است.ها آنطایفه اول از ادله، روایات و آیاتی هستند که به 

بعضی فقط بر حرمت وضعی و بعضی فقط بر حرمت تکلیفی و بعضی هم بر حرمت وضعی و از ادله بر سه قسم هستند 

 .کنندیمهم بر حرمت تکلیفی داللت 

 سوره مائده 90 هیآ دلیل قرآنی:
بُ وَ الْأَزْالَمُ رِجْسٌ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْأَنْصَا«آیه  ي که بر آن تمسک شده استاادلهیکی از 

 9مائده/ »مِنْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ

 بررسی داللی آیه: عدم داللت آیه بر حرمت تکلیفی و وضعی بیع
اطالق دارد و هر نوع ارتباط با آیه که یکی  »فَاجْتَنِبُوهُ«که  اندشدهو قائل  اندکردهاي به اطالق این آیه تمسک عده 

مقصود از اجتنبوا  ندیفرمایم. اما غالب فقها این اطالق را قبول ندارند و شودیمباشد را شامل  شراءاز این موارد بیع و 

داللتی بر و آیه  باشدیماست و اثر بین و ظاهر خمر، اکل آن  ذکرشدهاثر بین و ظاهر هرکدام از مواردي است که در آیه 

 حرمتی تکلیفی و وضعی بیع ندارد.

 از ابواب ما یکتسب به 55روایات طایفه اول: باب 
 .اندذکرشدهاز ابواب ما یکتسب به  55در باب  عمدتاًروایات این طایفه 

 : دال بر حرمت وضعی55روایت اول باب 
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مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ «ست، روایت یکی از روایاتی که بر حرمت تکلیفی و وضعی بیع خمر به آن استدالل شده ا

اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَرَكَ غُلَاماً لَُه عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ 

 -ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ ثَقِیفٍ  -قَالَ لَا یَصْلُحُ ثَمَنُهُ -فَانْطَلَقَ الْغُلَامُ فَعَصَرَ خَمْراً ثُمَّ بَاعَهُ  -یَبِیعُهُ عِنَباً أَْو عَصِیراً  -فِی کَرْمٍ لَهُ

 -ي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ ثَمَنَهَاوَ قَالَ إِنَّ الَّذِ -فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَأُهَرِیقَتَا -أَهْدَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص رَاوِیَتَیْنِ مِنْ خَمْرٍ

 باشد.می »۱أَنْ یُتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا. -ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَفْضَلَ خِصَالِ هَذِهِ الَّتِی بَاعَهَا الْغُلَامُ 

 بررسی داللی و سندي روایت

 مضمون است. ذکرشده بیو تهذو اسناد دیگري هم براي آن در کافی  باشدیماین روایت به لحاظ سندي معتبر 

کرده بود که  مأموربه رسیدگی به امورات تاکستانش بود و او را  مأمورروایت این است که شخصی غالمی داشت که 

 رآوردهدخمر  صورتبهانگور باغ و یا عسیري را که مسکر نیست بفروشد اما این غالم تخلف کرده و محصول باغ را 

و سپس  ندانستندخمر دریافت کرده بود حالل  ازاغالم در  ثمنی را که السالمهیعل امام خمر را فروخته بود. و سپسبود 

دو راویه خمر به پیامبر اهدا کردند اما پیامبر امر به اتالف آن دو راویه فرمودند و فرمودند  فرمودند شخصی از ثقیف

ثمن آن را نیز حرام کرده است که این روایت داللت بر بطالن وضعی معامله خمر  خداوندي که خمر را حرام کرده است

خریدار مجهول  که این دستور در فرضی است که کنندیمثمن معامله  البته امام در انتها دستور به صدقه دادن کندیم

 را باید به مالک برگرداند.باشد و اال اگر مالک معلوم باشد معامله باطل است و ثمن  المالکمجهولباشد و ثمن 

 روایت دوم باب: دال بر بطالن به قرینه روایات دیگر
 قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ عوَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ «

 .»۲إِنَّ أَحَبَّ الْأَشْیَاءِ إِلَیَّ أَنَّ یُتَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ -فَبَاعَهُ خَمْراً ثُمَّ أَتَاهُ بِثَمَنِهِ فَقَالَ  -غُلَامَهُ أَنْ یَبِیعَ کَرْمَهُ عَصِیراً أَمَرَ  -رَجُلٌ 

دیگر وجود نداشت  اما روایت کندیماین روایت به قرینه روایات دیگري که در این باب وجود دارد داللت بر بطالن 

 بگوییم داللت بر کراهت دارد. میتوانستیمداللت بر بطالن نداشت و حداکثر 

 روایت سوم باب: دال بر حرمت وضعی و تکلیفی

 1ح  55کتاب تجاره ابواب مایکتسب به باب  17ج وسایل  ۱
 2ح  55کتاب تجاره ابواب مایکتسب به باب  17ج وسایل  ۲
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عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ  وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ«

 -وَ مُعْتَصِرَهَا وَ بَائِعَهَا وَ مُشْتَرِیَهَا وَ سَاقِیَهَا -خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْخَمْرَ وَ عَاصِرَهَا

 .»۳ولَۀَ إِلَیْهِوَ حَامِلَهَا وَ الْمَحْمُ -وَ آکِلَ ثَمَنِهَا وَ شَارِبَهَا

 بررسی سندي و داللی

 .باشدیماین روایت به لحاظ سندي معتبر 

و آکل ثمن آن و  کندیم دوفروشیخرو کسی که آن را  اندداشتهی که در فراهم شدن خمر نقش کساندر این روایت 

من آن داللت بر حرمت داللت بر حرمت تکلیفی و همچنین لعن آکل ث و لعن بایع و مشتري اندشدهشارب خمر لعن 

معامله دارد. ولی مطلق لعن ظهور در حرمت تکلیفی دارد و به این معنی است که شخصی که لعن شده  وضعی و بطالن

 .باشدیماست از رحمت خدا دور و مستحق عقاب و عذاب اخروي 

 روایت چهارم: دال بر حرمت وضعی و تکلیفی
عَلِیٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ وَ عَنْ أَبِی «روایت چهارم باب روایت 

قِیَهَا وَ وَ شَارِبَهَا وَ سَا -غَارِسَهَا وَ حَارِسَهَا وَ عَاصِرَهَا -جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی الْخَمْرِ عَشَرَةً 

 .»٤وَ مُشْتَرِیَهَا وَ آکِلَ ثَمَنِهَا -وَ الْمَحْمُولَۀَ إِلَیْهِ وَ بَائِعَهَا -حَامِلَهَا

 بررسی سندي و داللی

در این روایت که به لحاظ سندي معتبر است پیامبر در ارتباط با خمر ده نفر را که بایع و مشتري و آکل ثمن از آن 

البته مراد از غارس و حارس  کندیمه این لعن داللت بر حرمت وضعی و تکلیفی بیع خمر ک اندفرمودهرا لعن  اندجمله

 انگور شخصی است که مقصودش تبدیل کردن انگور به خمر باشد نه مطلق غارس و حارس.

 روایت پنجم دال بر حرمت وضعی و تکلیفی 
یْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَ«

وَ عَاصِرَهَا وَ  -وَ قَالَ لَعََن اللَّهُ الْخَمْرَ وَ غَارِسَهَا -وَ أَنْ ُیسْقَى الْخَمْرُ  -الْمَنَاهِی أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى أَنْ یُشْتَرَى الْخَمْرُ

 3ح  55کتاب تجاره ابواب مایکتسب به باب  17ج وسایل  ۳
 4ح  55کتاب تجاره ابواب مایکتسب به باب  17ج وسایل  ٤
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همانند روایت  مضمون این روایت» .٥وَ آکِلَ ثَمَنِهَا وَ حَامِلَهَا وَ الْمَحْمُولَۀَ إِلَیْهِ  -وَ سَاقِیَهَا وَ بَائِعَهَا وَ مُشْتَرِیَهَا -بَهَاشَارِ

 .باشدیمچهارم 

 روایت ششم: دال بر حرمت وضعی
دٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِی«

مَّا أَنْ فَلَ -فَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُبَاعَ  -بَعْدَ مَا حُرِّمَتِ الْخَمْرُ -أُهْدِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص رَاوِیَۀُ خَمْرٍ  -قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ ثَمَنِ الْخَمْرِ قَالَ 

فَأَمَرَ بِهَا  -فَقَدْ حَرَّمَ ثَمَنَهَا -یَا صَاِحبَ الرَّاوِیَۀِ إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا -مَرَّ بِهَا الَّذِي یَبِیعُهَا نَادَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ خَلْفِهِ

 »٦لَا یَصْطَادُ مِنَ السُّحْتِ  -وَ ثَمَنُ الْکَلْبِ الَّذِي -فَقَالَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ مَهْرُ الْبَغِیِّ  -فَصُبَّتْ فِی الصَّعِیدِ 

خمر حرام شد شخصی  نکهیبعدازا ندیفرمایماین روایت امام  . درباشدیممضمون این روایت مانند روایت اول 

 زنندیمکه آن را بفروشد و سپس او را صدا  کندیمدر ابتدا حضرت به ایشان امر  کنندیماي از خمر به پیامبر اهدا راویه

ثمن خمر،  ندیفرمایمکسی که شرب خمر را حرام کرده است ثمن آن را هم حرام کرده است و سپس  ندیفرمایمو به او 

بحث بطالن ثمن را مطرح نفرمود  ماً یمستق. البته اینکه پیامبر از همان ابتدا باشدیممهر بغی و ثمن کلب غیر صید، سحت 

 این روایت داللت بر بطالن و حرمت ي مطرح کنند تا این حکم بهتر تبیین شود.اگونهبهرا  مسئلهبه این خاطر بود تا این 

 .کندیمبیع خمر  وضعی

در بین این طایفه است، تردیدي در حرمت وضعی و تکلیفی  معتبرمضمون روایات این باب که روایات  بنا برپس 

. البته روایات دیگري در دیگر ابواب باشدیماین روایات حرمت مطلق و در همه شرایط  بیع خمر وجود ندارد و ظاهر

 .داندیمو آن را در حکم خمر  کندیم، وجود دارد که به این حکم و یا حرمت فقاع داللت 56مانند روایت دوم باب 

 طایفه دوم روایات دال بر صحت مطلقا 
و مراد از اطالق این است که چه  کندیممطلق  صورتبهو نفوذ بیع خمر  طایفه دوم روایاتی است که داللت بر جواز

از ابواب ما یکتسب  60و  57. روایات این طایفه در باب تکلیفا و چه وضعا و در هر دو صورت جایز و صحیح است

معتبر نبود و در  57از روایات باب  کدامچیهکه  میقراردادی موردبررسبه آمده است که این روایات را در بحث خنزیر 

وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ «که البته روایت سوم  روایات سوم و چهارم و پنجم بر این مطلب داللت دارند 60باب 

فَیَبِیعُ بِهَا خَمْراً وَ خِنْزِیراً ثُمَّ یَقْضِی  -هِ الدَّرَاهِمُ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَۀَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَکُونُ لِی عَلَیْ

 5ح  55کتاب تجاره ابواب مایکتسب به باب  17ج وسایل  ٥
 6ح  55کتاب تجاره ابواب مایکتسب به باب  17ج وسایل  ٦
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داللت بر صحت وضعی  »قَالَ لَا بَأْسَ أَوْ قَالَ خُذْهَا«. عبارت باشدیمروایت معتبري  »۷قَالَ لَا بَأْسَ أَوْ قَالَ خُذْهَا. -مِنْهَا

 باشندیم. مضمون روایت چهارم و پنجم مانند روایت سوم کندیممعامله و بالمالزمه داللت بر جواز تکلیفی معامله خمر 

 .باشندینمولی به لحاظ سندي معتبر 

در مقابل روایات طایفه اول است اما آقاي  دانندیمنظر بسیاري از فقها که آن را مطلق  بنا برروایات طایفه دوم 

دارند که در این صورت با روایات طایفه سوم یکی و اطالق آن را قبول ن داندیمتبریزي این روایات را منصرف به ذمی 

 .باشدیم

 سوم: صحت و جواز در خصوص ذمی فهیطا
 .داندیمطایفه سوم روایاتی است که بیع خمر را در خصوص ذمی صحیح و نافذ 

فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ «

إِنَّمَا َلکَ  -فََیحِلُّ لِی أَخْذُهَا فَقَالَ  -فَیَبِیعُ الْخَمْرَ وَ الْخِنْزِیرَ وَ أَنَا حَاضِرٌ  -قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع لِی عَلَى رَجُلٍ ذِمِّیٍّ دَرَاهِمُ 

در بحث خنزیر مطرح کردیم در این روایت دو احتمال وجود و  قبالًکه  طورهمانالبته  »۸دَرَاهِمَکَ. عَلَیْهِ دَرَاهِمُ فَقَضَاكَ

این روایت مفهوم  درهرصورتآن اینکه فقط مراد صحت وضعی باشد و یا اینکه اعم از جواز وضعی و تکلیفی ولی 

 .باشدیمندارد و در مورد غیر ذمی ساکت 

 وضعی و تکلیفی چهارم تفصیل بین حکم فهیطا
لحاظ سندي هم معتبر  و به دهدیمطایفه چهارم روایات، روایتی است که بین حکم وضعی و تکلیفی تفصیل قرار 

رَجُلٍ کَانَ لَهُ عَلَى فِی وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع . «باشدیم

در این » ۹وَ أَمَّا لِلْبَائِعِ فَحَرَامٌ  -فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ أَمَّا لِلْمُقْتَضِی فَحَلَالٌ  -فَبَاعَ خَمْراً وَ خَنَازِیرَ وَ هُوَ یَنْظُرُ فَقَضَاهُ  -رَجُلٍ دَرَاهِمُ 

حالل است اما فروشنده کار حرامی را  باشدیمکند و ثمن خمر پولی را که طلبکار دریافت می دینفرمایمروایت امام 

 مرتکب شده است پس به لحاظ وضعی صحیح است اما به لحاظ تکلیفی حرام است.

 3ح  60کتاب تجاره ابواب مایکتسب به باب  17ج وسایل  ۷
 1ح  60کتاب تجاره ابواب مایکتسب به باب  17ج وسایل  ۸
 2ح  60کتاب تجاره ابواب مایکتسب به باب  17ج وسایل  ۹
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