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 :بیع العنب ممن یعمل خمرا

 :ادله حرمت یا بطالن

 اول: دلیل

 قاعده حرمت اعانه بر اثم بود که مورد بحث مبسوط و جامعی قرار گرفت . 

 :دلیل دوم

ب ممن یعمل خمرا وارد شده بود و یا در اجاره بود کـه بـا القـاء روایاتی بود که به طور خاص در مبحث بیع العن 
خصوصیت بیع را هم شامل می شد و این ادله خاصه و روایات خاصه در باب بیع العنب ممن یعمل خمرا را ، می 
شد القاء خصوصیت کرد به گناهانی از این قبیل یا سخت تر از آن و در خصوص بیع الخشب ممن یعمل صنما هم 

خاص وارد شده بود، یعنی در حقیقت در حرمت چنین بیعی که داراي دو منفعت است ، آن را بفروشد ، ولی  دلیل
می داند که بناست در جهت حرام به کار برود، به صورت موردي که در عنب بود چه بیعش چه اجاره اش  و هـر 
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خشبی بود که تبدیل به صنم مـی آن القاء خصوصیتش قطعی است و یکی هم در مورد  ،چیزي تبدیل به خمر شود
 .شد در این دو مورد دلیل داشتیم و با القاء خصوصیت ممکن است که ما تسري دهیم به سایر موارد

 روایات معارض:

 روایت اول:

اسـأله عـن  علیـه السـالمقال کتبت الی ابی عبـداهللا  ابن عزینهعن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن 

اجاره می دهد کشتی یا مرکب خودش فینته و دابته ممن یحمل فیها أو علیها الخمر و الخنازیر ، الرجل یواجر س

این روایـات معـارض بـا آن طایفـه اول اسـت و  .ال بأس :حضرت فرمود حمل شود. را براي اینکه خمر و خنزیر
 :ره این می فرمایدحرام اج :روایت اول که می فرمود ،بخصوص این روایت در خصوص بحث اجاره معارض است

 ال بأس.

 بحث سندي:

این روایت از نظر سند، سند معتبري دارد عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن ابن عزینه و مشـکلی  
یک جهت ابراهیم ابن ابیـه  ،دو جهت ممکن است در این روایت مطرح باشد که این هم قصه اش حل است .ندارد

هیم ابیه را ولو توثیق خاص صریح ما نداریم ولی معنا ندارد کسی با جاللت شأن ابـراهیم است که مکرر گفتیم ابرا
 ابن هاشم را ما توثیق نکنیم و کنارش گذاریم و لذا معتبر است.

کتبت الی ابی عبداهللا اسـت و در  ،شبهه دیگري هم که می شود در اینجا مطرح کرد این است که این مکاتبه است 
، چـون در شـوده می شود که احتمال تقیه قوي است و ضریب این احتمال باالتر است که تقیه مکاتبات گاهی گفت

گفتار سند و مدرکی ندارد بخصوص آن زمان که ضبط و این حرفها هم نبود، اما در مکاتبـه خـط اسـت و سـند و 
شـده کـه درسـت ولی این هم در جاي خودش گفته  ،مدرك است و لذا در آن یک مناقشاتی گاهی انجام می شود

 .اما در عین حال وقتی سند معتبر باشد مشکلی در این نیست رود،است احتمال تقیه در این نوع موارد باال می 

 بحث داللی:

یکـی از  ،یعنی این نـوع مـوارد کـه ال بـأس مـی فرمایـد ،از نظر داللت هم که داللت این از موارد صراحت است 
یا نهیـی  ،طرف دیگر بگوید ال بأس فو لذا اگر یک طرف امري باشدجاهایی است که می گویند این صریح است 

طرف دیگر بگوید ال بأس، همیشه می گویند داللت ال بأس به خاطر ظهور قوي و صراحتش مقدم است بـر  ،باشد
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ظهور امر در وجوب و نهی در حرمت است، ال بأس ظهور بسیار قوي دارد در نفی حرمت و داللت بـر جـواز بـه 
 و صریح دارد. طور واضح

 روایت دوم:

محمد بن یعقوب عن عده من اصحابنا عن سحل ابن زیاد و احمد ابن محمد عیسی جمیعا عن احمـد ابـن محمـد 
قال سألت عن ابی الحسن علیه السالم امام کاظم سالم اهللا علیه عن بیع العصـیر و  ابن ابی نصر بزنطی است که

قبل از اینکه پول را بگیرد یک تفسـیري  ،فروشد و خمر می شود عصیري را مییسیر خمرا قبل عن یقبض الثمن 
که  :یا بعد ثمن تبدیل به خمر می شود، حضرت می فرماید ،در این است که قبل قبض ثمن تبدیل به خمر می شود

بـه  قبل از اینکه بایع پول را بگیرد او رفته تبدیلبیع العصیر و یسیر خمرا قبل أن یقبض الثمن سؤال این است که 
دو ماه دیگر بدهد و  ثمن کرده، این انگورهاي باغ را به او فروخته و مبادله اش هم به این نحو است که پول را مثالً

 این است که :. حضرت جوابی که می فرماینده تو کارخانه و تبدیل به خمر شدهقبل از اینکه او پول را بگیرد او رفت
ممن یعلـم أنـه اگر ثمره باغ و آن  عنب را بفروشد  م یکن بذلک بأسلو باع ثمرته ممن یعلم أنه یجعله حراما ل

لـم یکـن بـذالک  ،بفروشد به کسی که می داند این راحرامش قرار می دهد و مسکرش قرار می دهد یجعله حراما

ممن یعلم أنه یجعله حراما لم یکن بذلک بأس اما اذا بأس که شاهد ما هم همین جاست اگر عنب را می فروشد 

عصاره آن شده و آن  ،عنب تبدیل به شیره شده ،عنب نیست ،اما اگر نه عصیر است ،عصیرا فال یباع اال بالنقد کان
خوب این فاصله اش خیلی نزدیک تر است عصیر را با یـک مقـدار مـی شـود  ،عصیر را می خواهند خمرش کنند

اگر ثمره را می فروشـد  فانجام گیرد تبدیل به خمر کرد به خالف خود عنب که عملیات بیشتري باید راجع به آن
بایـد قبـل از اینکـه خمـر  ال یباع اال بالنقدست ا، بله اگر عصیر  ممن یعلم أنه یجعله حراما لم یکن بذالک بأس

این یک حکم تعبدي در آن می شود در حقیقت ایـن روایـت شـریفه دو حکـم را مـی  ،پولش را باید بگیرد ،شود
اگر خـود  ،جو چیزهایی که می شود مسکرش کرد یعمله خمرا یا امثال عنب مثالً یکی بیع العنب است ممن ،گوید

مـن ست، یعنی چه ثشد، این لم یکن بذالک بأس مطلقا ااین ماده به صورت عصیر و عصاره در نیامده دارد می فرو
مانعی ندارد به صراحت هیچ  ،یا اینکه نه ثمر او بعد از تولید و تبدیل خمر است ،کندرا بگیرد و بعد او خمر تولید 

 لم یکن بذالک بأس یعنی هم تکلیفی ندارد هم مشکل وضعی ندارد.  :می فرماید
عصیر را به کسی می فروشد که یعلم أنه یجعله خمرا اگر قبل از گرفتن  ،حکم دوم این است عصیر تفصیل باید داد

این  ،د از قبض ثمن خمر می شود مانعی ندارداما اگر نه او پول را می گیرد بع ،پول آن را خمر می کند اشکال دارد
پس در مواد اولیه اي که به عصیر تبدیل نشده فروشش به من یجعله خمرا  ،دو حکمی است که در این روایت آمده
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. اما عصیر فرق می کند حکم دوم شود أو بعدهچه قبل از قبض ثمن تبدیل به خمر  ،مانعی ندارد جایز و نافذ است
شود، مانعی دارد بعد قبض ثمن مانعی ندارد. و لذا حضرت کنایتا مـی قبل قبض ثمن اگر خمر  ست که عصیراین ا

فرماید ال یباع اال بالنقد اول باید پولش را بگیري براي اینکه مطمئن باشی بعد تبدیل به خمر می شود وقتی که شما 
 داري پول را می گیري این دیگر خمر نشده، یک حکم تعبدي است در آن طرف.

به صراحت مـی فرمایـد لـم  ممن یعلم أنه یجعله خمرا حراما یا حراماشاهد سخن این است که در فروش عنب  
 .یکن بذلک بأس

 بحث سندي:

براي اینکه دارد محمد بن یعقوب عن عده مـن اصـحابنا  ،ستااز سند هاي اعالیی  ،معتبر است سند روایت کامالً 
عن احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطـی کـه  ،از هر دو نقل می کند عن سحل بن زیاد و احمد بن محمد بن عیسی

 .از امام کاظم و امام رضا و اینها است سند معتبر است

 بحث داللی:

 .البته یک تفصیلی در عصیر دارد که این چیز تعبدي خاص خودش است ،واضح است داللت هم کامالً 

  :روایت سوم 

احمد عن الحسین بن سعید عن القاسم بن محمد عن علی ابن ابی حمزه عـن ابـی بصـیر عن محمد بن یحیی عن 
ایـن سـؤال  سألت اباعبد اهللا علیه السالم عن ثمن عصیر قبل أن یغلی لمن یبطائه لیطبخه أو یجعله خمـراقـال: 

گر قبل از اینکه ااذا بعته قبل أن یکون خمرا فهو حالل فال بأس،  :حضرت می فرماید ،دومی در مورد عصیر است
عصیرش  ،چون بعد از غلیان می شود عصیر عنبی و حرام است ،کندفروشد قبل از اینکه غلیان پیدا  عصیري را می

کرده ولی هنوز غلیانی پیدا نکرده، با یک دستگاهی آبش را گرفته، ولی این با یک جوش می شود خمر و مسـکر و 
کسی که این را طبخش می کند و به صورت خمرش در  جعله خمرالمن یبطائه لیطبخه أو یحرام، این را می شود 

اگر ایـن در حالیکـه هنـوز عصـیر  اذا بعته قبل أن یکون خمرا وهو حالل  فال بأس :می آورد حضرت می فرماید

یبطائه لیجعلـه این جواب موردي که یقین دارد که  فروشش مانعی ندارد قطعاً ،است و خمریتی در او وجود ندارد

می گیرد، مورد سؤال نمی تواند از محل   اگر غیر از آن هم اطالق داشته باشد بگیرد مورد را قطعاً ،ا می گیردر خمرا
ست که کسی کـه مـی خـرد است ،و مورد سؤال هم این او لذا جواب ناظر به مورد سؤال قطعاً .جواب بیرون باشد

 .مانعی ندارد :اینجا حضرت می فرماید ،می کندیعنی ظاهرش این است که این را خمر  ،براي اینکه خمر قرار دهد
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 :روایت چهارم

عن ابی علی اشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن بن مسکان عن یزید بن خلیفه قال : کره ابو عبـداهللا  
عـدها این هم اشاره به همان است که فروختن عصیر با تأخیر یعنی اینکه پـول را ب ،بیع العصیر  بتأخیر علیه السالم

 .این را حضرت کراهت داشتند ،بگیرد

 نکات روایت:

 نکته اول:

ه نـه ایـن نیسـت ولـو یا اینک ،اینکه بیع العصیر ممن یعلم أنه یجعله خمرا است از جهت  اطالق دارد این است که
  .ظاهرش اطالق دارد و حداقل قدر متیقنش آنجایی است که می داند ،احتمال بدهداینکه نداند و

 دوم: نکته

خیلـی از مـوارد اینطـور  ؟یا اینکه کراهت است ؟خیلی بحث شده که آیا کره دال بر حرمت است ،ستااینکه کره 
این اصطالح  ،این اصطالح کراهتی که ما مقابل حرمت می دانیم ،است که می گویند کره همان حرمت را می رساند
بعیـد نیسـت  ،ره در حرمت هم به کار می روددر لسان روایات ک مستحدث است که در لسان فقهی پیدا شده و االّ

آنوقت اگر این باشد این روایت هم در واقع می فرماید که بیع عصیر با تأخیر  ،که بگوییم ظهور در حرمت هم دارد
شویم می گوید حرام است بیع عصیر با تأخیر از ثمن یعنـی اینکـه اگر مفهوم وصف را ما اینجا قائل  ،کراهت دارد

اگر این باشد آنوقت و مفهوم  ،ه بفروشد و قبل از اینکه پول را بگیرد خمر شده باشد این اشکال داردنقد نباشد نسی
آنوقت آن می شود معـارض  ،وصف هم ما قائل شویم بمفهومها این روایت می گوید که اگر نقد باشد مانعی ندارد

  .ندارد یعنی می فروشد به من یجعل خمرا به صورت نقد این روایت می گوید مانعی

 بحث سندي:

 .ین روایت البته سند دیگري هم دارد که آن هم معتبر استروایت معتبر است، همه توثیق خاص دارند. ا

 روایت پنجم:

 ،همین سند باال در این سند پایین هم هست که سند معتبري استبهذا االسناد عن بن مسکان عن محمد حلبی  و 

حضـرت عن بیع عصیر العنب ممن یجعله خمرا یا یجعلـه حرامـا صادق باز حلبی می گوید سؤال کردم از امام 

وقتی کـه ایـن را  ، درال بأس به و بیعه حالال لیجعله حراما و ابعده اهللا و اسحقه :اینجا باز مطلق جواب فرمودند



  :�ماره ثبت                                                                                                                           

1513 
 

 7 

ن و اشکال و لعـ ابعده اهللا و اسحقهمی فروشی حالل است گر چه غایت آن این است که تبدیل به حرام می شود 
اللتش به اطالقه می این هم د .تو که در حال کار حالل هستی مانعی ندارد ،نفرین مال اوست که این کار را می کند

در این روایاتی که در خصوص عصیر آمده به طریق اولی عنب را هم می گیـرد عصـیري  ست طبعاًگوید که عنب ا
بشود با عنبی که واسطه بیشتري دارد به طریـق اولـی که اینقدر نزدیک است با یک جوش می تواند تبدیل به حرام 

 .مشمول این حکم است

 روایت ششم:

عن ابی بن ابراهیم عن ابیه عن بن ابی عمیر عن عمر بن عزیره قال کتبت الی ابی عبد اهللا علیه السالم أسـأله  

قال إنما باعه حالال فی عن رجل له کرم أن یبیع العنب  و تمر ممن یعلم انه یجعله خمرا أو سکرا یعنی مسکر 

 .اإلبان الذي یحل شربه أو أکله فال بأس ببیعه

 بحث سندي: 

 .ابراهیم بن هاشم هم که گفتیم معتبر است ،البته مکاتبه است که گفتیم مانعی ندارد ،معتبراست سند کامالً

 بحث داللی: 

نبش را و تمرش را مـی فروشـد ممـن سؤال دیگر این است که کسی باغ انگوري دارد و خرما و انگور و اینها و ع
یعنـی وقـت موعـد در  إنما باعه حالال فی االبان الذي ابانکه  :یعلم أنه یجعله خمرا أو سکرا حضرت می فرماید

وقتی که أکل و شرب آن جایز بوده فروخته ال بأس فی بیع بعد تبدیل به خمر می شود او در زمـانی کـه ایـن امـر 
 :ولی فرض این است که یعلم أنه یجعله خمرا حضرت مـی فرمایـد ،داشته فروختهمحلل بوده و منفعت محلله اي 

 .که مانعی ندارد

 روایت هفتم:

قال سأل رجل اباعبـد اهللا علیـه عن محمد بن یحیی عن محمد بن اسماعیل بن بضیع عن حنان عن ابی کهمص  

که انگـور دارم  و ابیعه قبل عن یغلی السالم عن العصیر و قال لی کرم و أنا اعصره کل سنه و أجعله فی الدنان

و ابیعه قبل أن یغلی قال ال بأس به و إن غال فال یحل بیع اینها عصیرش را می گیرم و آن را دنان که ظرفی باشد 

ما یعنی خـود امـام  ،نحن نبیع تمرنا ممن نعمل أنه یصنعه خمرا :حضرت می فرمایدثم قال هو ذا نحن نبیع تمرنا 
 .ما تمرمان را می فروشیم به کسی که می دانیم آن را خمر می کند :می فرماید صادق علیه السالم
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 بحث داللی:

 ظهورش بخصوص در عصیر عنبی است که آنها حرام نمی دانستند . فاین روایت البته داللتش مطلق است 

 بحث سندي:

 ابی کهمص توثیق ندارد و لذا این سند معتبر نیست.

 شتم:روایت ه

... عن ابی الم... قال سأل یعقـوب االحمـر عـن اباعبـداهللا   40/35سناد عن حسین بن سعید عن محمد بن حسن بإ
و أنا حاضر فقال إنه کان لی أخ فهلـک و حاضر بوده وقتی سؤال می کرده دیدم که یعقوب احمر سؤال می کند 

لنا و هو یبیع  10/36عه برادري داشتم و مرد و فرزندش االن پیش من است و لی أخ یلی ضی ترك فی هجري یتیما

یبیع العصیر ممن یصنعه خمرا العصیر ممن یصنعه خمرا و برادري هم دارم که زمین و باغ من را متولی است و او 

و یؤاجر بالطعام حضرت فرمود أما بیع العصیر ممن یصنعه خمرا فال بأس خذ نصیب الیتیم منه نصیب و سـهم 

 .مانعی نداردمرا یتیم را بگیر و بیع العصیر ممن یصنعه خ

 بحث سندي:

 .سند معتبري دارد روایت این 

 بحث داللی:

 داللتش هم داللت تامی است . 

 :نهمروایت 

عنه عن فضاله عن رفاعه بن موسی قال سئل ابو عبداهللا و أنا حاضر عن بیع العصیر ممن یخمـره این است که  

نبیـع تمرنـا  15/37هم نفوذ را مـی رسـاند  و از رااینجا هم می گوید این بیع حالل است یعنی هم جو .قال حالل
ولـی  ،روایت ابی کهمص هم بود که سند نداشـتدر این  .ممن یجعله شرابا خبیثا ما خودمان این کار را نمی کنیم

  .ما تمرمان را به کسی می فروشیم که یجعله خمرا و شرابا خبیثا :اینجا سند معتبر است که حضرت می فرماید

 بحث سندي:

 د این روایت هم توثیق خاص دارد.سن
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 هم:د روایت

عنه عن ابی عمیر عن حمال عن الحلبی عن ابی عبد اهللا علیه السالم أنه سئل البیه العصیر ممن یصـنعه خمـرا 

می گوید بفروش این را به کسی که سـرکه  .فقال بعه ممن یطبخه أو یصنعه خال أحب الی و ال أري باالول بأسا
بهتر است به کسی بفروشی که سرکه درسـت  ،ولی اولی هم مانعی ندارد ،حب است پیش مناین ا ،درست می کند

 .می کند ولی در عین حال ممن یبیعه خمرا هم بفروشد ال بأس

 بحث سندي:

 سند معتبر دارد.

 دهم:یاز روایت

ال سأله رجل و عن ابی عبد اهللا علیه السالم قبإسناد عن الحسن بن محمد سماعه عن صفوان عن یزید بن خلیفه 

حضـرت  ،می گوید من باغ انگوري دارم و انگور تولید می کـنم أنا حاضر و قال إن لی الکرم قال تبیعه عنبا فإنه

 یشتریه مـن یجعلـه خمـرایعنی خمر نفروش بعد سؤال می کند کـه  ،خوب عنب می فروشی مانعی ندارد :فرمود

تو حالل  ،باید یجعله باشد و این قاعدتاًبعته حالال  :ودحضرت فرم ،کسی می خرد که می دانم این را خمر می کند

ثم سکت حنیئتـا ثـم قـال  تو کار حاللی انجام می دهی او حرامش می کند فیجعله حراما فأبعده اهللامی فروشی 

 ،می گوید ثمنش را نگه ندارد تا تبدیل شود ال تضر لثمنه علیه حتی یصیر خمرا فتکون تأخذ ثمن الخمر  30/39
 .اما در خود عنب دیگر این تفصیل نیست ،همانی که در روایات دیگر هم بود ففروش در عصیرنقد ب

 بحث سندي:

 سند این روایت هم معتبر است.
مسـلم و غیـر  ،فروش به مسلم را هم می گیـرد این روایات قطعاً ،این مجموعه روایاتی بود که در این باب هست 

عنب و عصیر یک تفصیلی دارد که عصـیر را اگـر مـی فروشـی قبـل از  درو این نکته هم هست فقط  .مسلم ندارد
ولی در عنب این تفصیل هم نیست مطلقا ممن یجعله خمرا  ،اینجا تفصیل است تبدیل خمر پولش را بگیر این تعبداً

آن هم روایات معارضه اي که اینقدر پاش محکم است که می گوید  ،معارض است تاین روایا .بیعش مانعی ندارد
چند تا از این روایات معتبر بود داللتش خیلی واضح است و مؤکد شده به اینکـه  ،ا هم این کار را انجام می دهیمم

  .می فرماید ما خودمان هم این کار را می کنیم
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