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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 محل بحث: بررسی ادله حرمت و بطالن بیع اصنام
بیع اصنام و هیاکل عبادت  بر بطالن و حرمت تکلیفی شدهاقامهبحث در بیع اصنام و هیاکل عبادت و بررسی ادله 

. در جلسه قبل پنج دلیل بر این ادعا بررسی شد که در مقام بررسی در داللت و یا سند چهار دلیل اول خدشه باشدیم

 .میکنیمآن را مرور  مجدداًکه  واقع شد رشیموردپذوارد شد و تنها دلیل پنجم 

 تحریم بیع خمردلیل پنجم: اولویت مستفاد از  
حرمت بیع هیاکل عبادت به آن استشهاد شده است این است که در باب خمر و مسکرات، ادله  دلیل پنجمی که بر

بایع و خریدار نیز در آن  و تعابیري مانند لعن کردیممعتبري وجود داشت که داللت بر حرمت بیع خمر و بطالن آن 

و  باشدیمباالتفاق حرام  و تکلیفاً اًو خمر و بعضی از اعیان نجسه وضعروایت بکار رفته بود و وقتی معامله مسکرات 

ی معامله هیاکل عبادت و اوثان که مفسده آن بیش از مسکرات و اعیان اولقیطربه در حکم آن تردیدي وجود ندارد،

و این  دیآیمست به نظر در شدهمطرحاین دلیل اولین دلیلی است که در بین ادله  .باشدیم، حرام و باطل باشدیمنجسه 

به اطالق آن تمسک کرد و  توانینمو لفظی نیست  باشدیماین اولویت دلیل لبی  کهییازآنجااولویت وجود دارد البته 

 معامله هیاکل عبادت جهت پرستش است، تمسک کرد. که آنمتیقن  قدربهباید 

 بیع الخشب ممن یعمل صلیبادلیل ششم اولویت مستفاد از تحریم 
تحریم بیع الخشب ممن یعمل  است، اولویتی است که از بحث شدهاقامهدلیل ششمی که بر حرمت بیع هیاکل عبادت  

وضعی بیع خشب به شخصی که قصد  اناًیاح. در بحث مذکور غالب فقها حکم به حرمت تکلیفی و شودیمصلیبا استفاده 

ي است که در این مورد وجود دارد و فارغ اخاصهایات اند و علت این حکم هم رودارد از آن صلیب درست کند، داده

و  میپردازیم. که ابتدا به بررسی برخی از این روایات کنندیماز بحث اعانه بر اثم این روایات بر حکم حرمت داللت 

 .میکنیمسپس وجه اولویت را ذکر 
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 بررسی روایات تحریم بیع الخشب ممن یعمل صلیبا

 41روایت اول باب 
إِلَى أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع  دُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَۀَ قَالَ: کَتَبْتُمُحَمَّ«

وَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ خَشَبٌ فَبَاعَهُ مِمَّنْ یَتَّخِذُهُ صُلْبَاناً قَالَ  -فَبَاعَهُ مِمَّنْ یَتَّخِذُهُ بَرَابِطَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ  -أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ خَشَبٌ 

  »۱لَا

 بررسی سندي: اعتبار روایت
 ابراهیم بن هاشم توثیق عام دارد عالوه بر اینکه این روایت به خاطر وجود ابن ابی عمیر در سلسله روات این

که توثیق دارد. لذا این  باشدیم. مراد از ابن عزینه هم عمر بن عزینه باشدیمتطبیق بر قاعده تبدیل سند  قابل حدیث،

 .باشدیماست، معتبر  ذکرشدهروایت که در کافی و تهذیب هم 

 بررسی داللی روایت
ولی از  دانندیم بالاشکالرا  کندیمدر این روایت امام در ابتدا بیع خشب به کسی که آن را تبدیل به آالت موسیقی 

 .کندیمنهی  کندیمبیع خشب به شخصی که آن را تبدیل به صلیب 

 صیت از صلیبالغا خصو
و حکم در  شودیم تیخصوصدر روایت الغا  شرك و تثلیث پیوند خورده است، عرفا از صلیب که نمادي است که با

در حکم روایت تفاوتی بین این دو وجود و  شودیمهم  و هیاکل عبادت و یا با تنقیح مناط شامل اصنام روایت باالولویه

عَنْ  الْقُمِّیِّوَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عِیسَى«دوم این باب  تیروا این الغا خصوصیت، دیمؤندارد. و 

باشد. هرچند به این می »۲یُصْنَعُ لِلصَّلِیبِ وَ الصَّنَمِ قَالَ لَا. -أَبِیعُهُعَمْرِو بْنِ حُرَیْثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التُّوتِ 

 .باشدیمي بر الغا خصوصیت و تنقیح مناط در روایت قبلی دیمؤاما  لحاظ سندي اشکال شده روایت به

 احتماالت در مدلول ال در روایت
 احتمال وجود دارد. مدلول ال در روایت حکم تکلیفی است یا حکم وضعی سه در اینکه

 1ح  41کتاب التجاره ابواب مایکتسب به باب  17ج وسایل الشیعه  ۱
 2ح  41کتاب التجاره ابواب مایکتسب به باب  17ج وسایل الشیعه  ۲
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باطل  وضعاًحرام باشد ولی  فاًیتکلفقط حکم تکلیفی باشد و بیع  احتمال اول این است که مراد از ال در روایت .1

 .انددادهنباشد. آقاي تبریزي این احتمال را ترجیح 

حـرام  فـاًیتکلال در روایت فقط حکم وضعی باشد و معامله باطـل باشـد امـا  احتمال دوم این است که مدلول .2

 نباشد.

احتمال سوم این است که مدلول ال در روایت هم حکم وضعی باشد و هم حکـم تکلیفـی و یـا اینکـه مـدلول  .3

 مطابقی روایت حکم تکلیفی باشد و عرفا این حکم تکلیفی بر حکم وضعی بطالن هم داللت کند.

م حکم وضعی است و هم حکم تکلیفی یعنی مدلول ال در روایت ه باشدیمفرض ما در تبیین اولویت، احتمال سوم 

 .باشدیم

 از خشب در روایات تیخصوصالغا 
و این حکم شامل فروش آهن، طال و یا دیگر موادي که در ساخت این  شودیم تیخصوصاز خشب در روایات الغا 

البته این ادله شامل  شودیممانند میخ،  رودیماصالیب و اوثان و یا ابزاري که در استحکام این اوثان و اصالیب به کار 

 .شودینم، رودیمبیع موادي که جهت تزیین اصالیب و یا اوثان به 

 تبیین اولویت
این روایات و ادله که بر حرمت تکلیفی و وضعی بیع خشب به شخصی که اطمینان وجود دارد که او از این مواد در 

بر حرمت تکلیفی و وضعی بیع صنم و هیاکل عبادت  یاولقیطربه کندیم، داللت بردیمتهیه و ساختن صلیب و بت بکار 

به خاطر اینکه به هیئت خاصی مانند بت  ياهیاولو هیچ تردیدي در این وجود ندارد که اگر فروش مواد  کندیمداللت 

 .باشدیمخود آن هیئت هم حرام است. این دلیل و اولویت صحیح  دوفروشیخرحرام باشد  ندیآیدرم

 مورد بیعالغا خصوصیت از 
و حکم حرمت شامل هر  شودیماز مواردي است که بال ترید از مورد بیع در آن الغا خصوصیت  مورد محل بحث

و همه این موارد از اقسام معامله و تکسب در مورد  شودیمو عاریه  مانند صلح، اجاره، هبه دادوستدنوع تکسب و 

 .باشدیمهیاکل عبادت حرام 
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 م بر دلیل پنجمبرتري اولویت در دلیل شش
است برتري دارد و داللتش  شدهمطرحاست بر اولویتی که در دلیل پنجم  شدهمطرحاولویتی که در دلیل ششم 

اما اولویت در دلیل ششم  شدیمبه خاطر اینکه اولویت در دلیل پنجم از ادله حرمت بیع خمر استفاده  باشدیم ترواضح

و داخل در موضوع  شودیم، استفاده شودیمعبادت و اصالیب فروخته  از حرمت بیع خشبی که به جهت ساخت هیاکل

 .باشدیم

 لبی بودن دلیل اولویت و عدم اطالق دلیل اولویت
اما دلیل لبی  باشندیماین دو دلیل صحیح  هرچنداست و  شدهاستفادهدر دلیل ششم نیز مانند دلیل پنجم از اولویت 

از حرمت تکلیفی و وضعی،  قنیمتمتیقن شود و اطالق آن تام نیست و قدر  قدربهاخذ  و در دلیل لبی باید باشندیم

مواردي که این هیاکل به جهت  . اما این ادله شاملشوندیممواردي است که هیاکل عبادت به جهت پرستش فروخته 

 .شودینم، شوندیمتزیین فروخته  عنوانبهي در موزه و یا دارنگه

 ت در محل بحثاطالق دلیل اولوی ادعاي
در  قاعدهمتیقن اخذ شود اما این  قدربههرچند سیره، اجماع، دلیل عقل و اولویت و قرائن لبی اطالق ندارند و باید 

اطالق  شودیمکه دلیلی که از آن اولویت استفاده  مواردي استثنا خورده است و یکی از آن استثنائات، مواردي است

شایسته  و نیز وجود دارد. است شدهاستفادهق و شمول در حکمی که از اولویت عقل این اطال حکمبهداشته باشد و 

اطالق و  نیا ،شدهاستفادهکه از اولویت  نیست که در دلیل اصلی و پایه به اطالق و شمول حکم شود ولی در حکمی

دارند و حکم شامل اطالق  بیع الخشب ممن یعمل صلیباادله تحریم  شمول وجود نداشته باشد. در محل بحث نیز

شود و این اطالق ، نیز میشودیمبراي غیر عبادت و نماد خاص ساخته  مواردي که خشب براي صلیب و یا صنمی که

 .باشندیممطلق حرام و باطل  طوربهدر مورد بیع هیاکل عبادت نیز وجود دارد و بیع هیاکل عبادت و اصنام 
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 رد صغروي ادعاي فوق
بیع الخشب ممن یعمل هرچند ادعاي فوق به لحاظ کبروي صحیح است اما به لحاظ صغروي در اطالق ادله تحریم 

 ترید وجود دارد و این ادله انصراف به مواردي که اصالیب و اصنام به جهت عبادت و یا نماد شرك و تثلیث صلیبا

 ساخته شوند، دارند

 ف بتو فحواي ادله وجوب اتال تیاولو دلیل هفتم:
ي است که داللت بر اادلهو فحواي  تیاولو است، شدهاقامهدلیل هفتمی که بر حرمت بیع هیاکل عبادت و اصنام 

مانند ادله نهی از منکر، وجوب اتالف آالت و ابزار گناه و همچنین سیره انبیا که  کنندیم هابتوجوب اتالف و شکستن 

 دوفروشیخردارد و وقتی اتالف هیاکل عبادت واجب بود باالولویه به خاطر وجود قرائنی این سیره ظهور در وجوب 

این  هرچند. کندینم هاآنحکم به جواز بیع  نیز حرام و باطل است و شارعی که حکم به اتالف اصنام کرده است هاآن

در اطالق دلیل وجوب اتالف اصنام و  ازآنجاکهو  باشدیمدلیل لبی  اما مانند دلیل پنجم و ششم دلیل صحیح است

هم اطالق محرز نیست و وجود ندارد و باید  هاآندر مورد بیع  هیاکل عبادت تردید وجود دارد و اطالق محرز نیست

 متیقن اخذ کرد. قدربه
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