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 مقدمه
مرابحه در کتب فقهی به عنوان یکی از اقسام بیع مطرح و از احکام گوناگون آن بحث شده است. روایات متعددی 

رای است. مرابحه در فقه دا شدهنیز در کتب حدیث پیرامون این گونه قرارداد نقل و احکام و شرایط آن را تبیین 
 براساس نحوه تهیه کاال از سوی فروشنده در بیع مرابحه است. گاه بایع تقسیماتی است که یکی از این تقسیمات،

می فروشد. اما گاهی بایع با توجه به سفارش مشتری  هایی را خریده، به صورت مرابحی به مشتریاز پیش کاال
کند که این قسم نیز در روایات طرح و احکام روش مرابحی آن به مشتری میاقدام به تهیه کاالیی خاص و سپس ف

قسم اول را مرابحه عادی و قسم دوم را مرابحه  )٣٧، ص١٣٩٠(موسویان،آن بیان شده است. برخی پژوهشگران
 اند. مرابحه سفارشی نیز خود به دو صورت قابل انجام است چرا که پس از سفارش مشتری گاهسفارشی نامیده

ه نیاز کند تا با توجه بکند و گاه مشتری را وکیل میخود بایع اقدام به خرید کاال و سپس فروش مرابحی آن می
خود، کاال را برای بایع بخرد و کاالی خریداری شده در معامله دیگری به صورت مرابحه به مشتری منتقل 

د به است اما شایبسیار رواج یافته  ون رباه سفارشی امروزه و با گسترش بانکداری بدمرابحهر چند گردد. می
سبب رایج نبودن بیع مرابحه در عصر توسعه فقه امامیه، در تراث فقهی ما توجه چندانی به آن صورت نگرفته 

توجه ویژه به احکام مرابحه از جمله مرابحه سفارشی ضرورت یافته است  است. بدیهی است که در عصر حاضر
 خواهیم پرداخت. ر تحقیق حاضر به بررسی احکام خاص این قسم از مرابحهاساس ان شاءالله دو براین

است . اما متقدمین در مباحث فقهی خود توجه چندانی به این روایات  در مورد مرابحه سفارشی روایاتی وارد شده
ها صورت ناز آهای گوناگونی اند ولی در میان متاخرین به ویژه پس از شیخ انصاری تبیینها نداشتهو تبیین آن

های معاصر نیز کمتر به مرابحه سفارشی پرداخته شده است و تنها موسویان در مقاله گرفته است. در پژوهش
برخی از روایات مورد اشاره را برای استدالل بر جواز مرابحه و اقسام آن، نقل نموده  ) ٤٠-٣٦ ، ص١٣٩٠(خود

صیلی مساله ابتدا مهم ترین این روایات را  نقل و پس از آن ها بحث نکرده است. برای بررسی تفاما از داللت آن
 نماییم.های متفاوت فقها از این روایات را با نگاهی انتقادی مطرح میتبیین

 



                                                                            ٧ بررسی حکم مرابحه سفارشی
 

 روایات مرابحه سفارشی
 در مجموع نسبت به مرابحه سفارشی، هفت روایت قابل ذکر  است.

أَصْحَابِنَا عِدَّةٌ مِنْ : «است کرده نقل صحیح سندی با) ٢٠٠: ٥(کافی در کلینی شیخ که است روایتی  :اول روایت 

ه لیقُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَۀَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَۀَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ:

 ءٌ فَیَُقاوِلُنِی وَ أُقَاوِلُهُ فِی الرِّبْحِ وَ الْأَجَلِ حَتَّى یَجْتَمِعَ شَیْ  الرَّجُلُ یَجِیئُنِی یَطْلُبُ الْمَتَاعَ الْحَرِیرَ وَ لَیْسَ عِنْدِي مِنْهُ السالم

نْدََك هِ مِمَّا عِء ثُمَّ أَذْهَبُ فَأَشْتَرِي لَهُ الْحَرِیرَ وَ أَدْعُوهُ إِلَیْهِ فَقَالَ أَ رَأَیْتَ إِنْ وَجَدَ َبیْعاً هُوَ أَحَبُّ إِلَیْشَیْ[نجتمع علی] عَلَیَّ 

» . قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا بَأْسَیَسْتَطِیعُ أَنْ یَنْصَرِفَ إِلَیْهِ وَ یَدَعَکَ أَوْ وَجَدْتَ أَنْتَ ذَلِکَ أَ تَسْتَطِیعُ أَنْ تَنْصَرِفَ عَنْهُ وَ تَدَعَهُ أَ

 عمار بن معاویه از صحیح سندی با نیز) ٥٠:٧(تهذیب در طوسی شیخ و) ٢٨٢: ٣(فقیه در صدوق را روایت این
 .اند کرده نقل

مُحَمَّدُ بُْن « است: باره نقل کردهحیی بن حجاج را در این) نیز صحیحه ی١٩٨:٥شیخ کلینی در کافی( :دوم روایت

 رَجُلٍ قَالَ لِیَ اشْتَرِ  لَّهِ ع عَنْیَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یَحْیَى بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ ال

بْلَ لَیَشْتَرِیهَا وَ لَا تُوَاجِْبهُ الْبَیْعَ قَ لِی هَذَا الثَّوْبَ وَ َهذِهِ الدَّابَّۀَ وَ یُعَیِّنُهَا وَ أُرْبِحَکَ فِیهَا َکذَا وَ کَذَا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ قَالَ

 »أَنْ یَسْتَوْجِبَهَا أَوْ َتشْتَرِیَهَا.

عَنْ الحسین بن سعید « :چنین  نقل میکند که   ) با سندی صحیح٥١:٧ن شیخ در تهذیب(چنیهم : سوم روایت

وَ مَتَاعَ ینِی الرَّجُلُ فَیَقُولُ اشْتَرِ الْعَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعِینَۀِ فَقُلْتُ یَأْتِ 

ءِ مِنَ الرِّبْحِ فََترَاضَى بِهِ ثُمَّ أَنْطَلِقُ فَأَشْتَرِي الْمَتَاعَ مِنْ أَجْلِهِ لَوْ لَا َمکَانُهُ لَمْ أردهُ ارْبَحْ فِیهِ کَذَا وَ َکذَا أُرْضِیهِ عَلَى الشَّیْ 

لْمَتَاعُ قَبْلَ أَنْ تَبِیعَهُ إِیَّاهُ کَانَ مِنْ مَالِکَ وَ هَذَا عَلَیْکَ بِالْخِیَارِ إِْن ثُمَّ آتِیهِ بِهِ فَأَبِیعُهُ قَالَ مَا أَرَى بِهَذَا بَأْساً لَوْ هَلَکَ مِنْهُ ا

 »شَاءَ اشْتَرَاهُ مِنْکَ بَعْدَ مَا تَأْتِیهِ وَ إِْن شَاءَ رَدَّهُ فَلَسْتُ أَرَى بِهِ بَأْساً.

الرحمن بن الحجاج پیرامون این بیع نقل )  صحیحه  دیگری نیز از عبد٢٠٠: ٥شیخ کلینی در کافی( :چهارم روایت
الرَّجُلُ  ی عَبْدِ اللَّهِ ععَِلیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِ« :کرده است

رِّبْحِ ثُمَّ أَشْتَرِیهِ فَأَِبیعُهُ مِنْهُ فَقَالَ أَ لَیْسَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَ قُلْتُ بَلَى قَالَ لَا یَجِیئُنِی یَطْلُبُ الْمَتَاعَ فَأُقَاوِلُهُ عَلَى ال

سَ عِنْدَهُ مِ قَدْ بَاعَ صَاحِبُهُ مَا لَیْلسَّلَ بَأْسَ بِهِ قُلْتُ فَإِنَّ مَنْ عِنْدَنَا یُفْسِدُهُ قَالَ وَ لِمَ قُلْتُ بَاعَ مَا لَیْسَ عِنْدَهُ قَالَ فَمَا یَقُولُ فِی ا
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قْتِ ُکلِّ مَتَاعٍ کُنْتَ تَِجدُهُ فِی الْوَ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَإِنَّمَا صَلَحَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمْ یُسَمُّونَهُ سَلَماً إِنَّ أَبِی کَاَن یَقُولُ لَا بَأْسَ بِبَیْعِ

 »الَّذِي بِعْتَهُ فِیهِ.

است که دربردارنده نکات ذکر کرده نیز ) را ٢٠٣:٥( اسماعیل بن عبدالخالقشیخ کلینی صحیحه  :پنجم روایت
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا « :مهمی پیرامون این موضوع است

نَا الرَّجُُل تِیوَ قُلْتُ إِنَّ عَامَّۀَ تُجَّارِنَا الْیَوْمَ یُعْطُونَ الْعِینَۀَ فَأَقُصُّ عَلَیْکَ کَیْفَ تُعْمَلُ قَالَ هَاتِ قُلْتُ یَأْ الْحَسَنِ ع عَنِ الْعِینَۀِ

أَقُولُ أَنَا دَهْ دَوَازْدَهْ فَلَا نَزَالُ نَتَرَاوَضُ حَتَّى الْمُسَاوِمُ یُرِیدُ الْمَالَ فَیُسَاوِمُنَا وَ لَیْسَ عِنْدَنَا مَتَاعٌ فَیَقُولُ أُرْبِحُکَ دَهْ یَازْدَهْ وَ 

عَۀً رُ لِأَنَّهُ لَا نَجِدُ شَیْئاً أَقَلَّ وَضِینَتَرَاوَضَ عَلَى أَمْرٍ فَإِذَا فَرَغْنَا قُلْتُ لَهُ أَيُّ مَتَاعٍ أَحَبُّ إِلَیْکَ أَنْ أَشْتَرِيَ لَکَ فَیَقُولُ الْحَرِی

بُ لْتُ بَلَى قَالَ فَأَذْهَوَ قَدْ قَاوَلْتُهُ مِنْ غَیْرِ مُبَایَعَۀٍ فَقَالَ أَ لَیْسَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُعْطِهِ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ یَأْخُذْ مِنْکَ قُ مِنْهُ فَأَذْهَبُ

لَۀِ بَایِعُُه َفرُبَّمَا ازْدَدْتُ عَلَیْهِ الْقَلِیلَ عَلَى الْمُقَاوَءُ ِبهِ إِلَى بَیْتِی فَأُفَأَشْتَرِي لَُه ذَلِکَ الْحَرِیرَ وَ أُمَاکِسُ بِقَدْرِ جُهْدِي ثُمَّ َأجِی

ءٌ فَإِذَا اشْتََرى مِنِّی لَمْ یَجِدْ أَحَداً أَغْلَى بِهِ مِنَ الَّذِي اشْتَرَیْتُهُ وَ رُبَّمَا أَعْطَیْتُهُ عَلَى مَا قَاوَلْتُهُ وَ رُبَّمَا تَعَاسَرْنَا فَلَمْ یَُکنْ شَیْ 

احِبِ الْحَرِیرِ إِلَى صَ  ءُ ذَلِکَ فَیَأْخُذُ الدَّرَاهِمَ فَیَدْفَعُهَا إِلَیْهِ وَ رُبَّمَا جَاءَ لِیُحِیلَهُ عَلَیَّ فَقَالَ لَا تَدْفَعْهَا إِلَّافَیَبِیعُهُ مِنْهُ فَیَجِی مِنْهُ

مْ لُبُ إِلَیْهِ فَیَْقبَلُهُ مِنِّی فَقَالَ أَ َو لَیْسَ إِْن شَاءَ لَمْ یَفْعَْل َو إِْن ِشئْتَ أَنْتَ لَقُلْتُ وَ رُبَّمَا لَمْ یَتَّفِقْ بَیْنِی َو بَیْنَهُ الَْبیْعُ بِهِ َو أَطْ

 »هِ.تَرُدَّ قُلْتُ بَلَى لَوْ أَنَّهُ هَلَکَ فَمِنْ مَالِی قَالَ لَا بَأْسَ بِهَذَا إِذَا أَنْتَ لَمْ تَعْدُ هَذَا فَلَا بَأْسَ بِ 

 الحُسین بن سَعید عَن«) روایتی نیز از خالد بن حجاج نقل کرده است: ٥٠: ٧شیخ در تهذیب( :ششم روایت

رِ هَذَا ءُ فَیَقُولُ اشْتَالرَّجُلُ یَجِیعَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ یَحْیَى بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع 

نَّمَا یُحِلُّ اْلکَلَامُ وَ یُحَرِّمُ وْبَ وَ أُرْبِحَکَ کَذَا وَ کَذَا قَالَ أَ لَیْسَ إِنْ شَاءَ تَرََك وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ قُلْتُ بَلَى قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِالثَّ

وایت ر همین خالد بن حجاج است و در برخی نسخ نیز راوی مباشر این روایت در برخی نسخ کافی »الْکَلَامُ.
). مشکل سند این روایت ١٧٥ :١٠ ،دار الحدیث -ط رجوع شود به کافی،  (از خالد بن نجیح نقل شده است.

خالد بن حجاج است که توثیقی درباره او نرسیده است و در ظاهر عبارت نجاشی در فهرست نیز تنها به توثیق 
 بب روایت صفوان از او موثق است اما بهبه برادرش یحیی اکتفا شده است. خالد بن نجیح نیز هر چند به س

 اش از یحیی نقل این روایت از او ثابت نیست.سبب تعارض در نسخ و تاخر طبقه
 که ویژگی آن طرح  ) صحیحه ای از منصور بن حازم نقل کرده است٥٢:٧شیخ در تهذیب( روایت هفتم: اما

مرابحه به صورت خاص مطرح نشده است. وکالت مشتری در خرید کاال برای بایع است که در دیگر روایات 
عَن الحُسین بن سَعید عَنْ «بهره گیری از این روش امروزه بسیار مورد توجه نهادهای مالی قرار گرفته است: 

صَُر ِعینَۀً فَیَقُولُ لَُه الرَُّجلُ أَنَا أَبْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازٍِم قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُُل یُرِیدُ أَْن یَتَعَیَّنَ مِنْ رَجُلٍ
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إِلَیْهِ  ءُ بِهَا إِلَى الرَّجُلِ الَّذِي لَهُ الْمَالُ فَیَدْفَعُهَابِحَاجَتِی مِنْکَ فَأَعْطِنِی حَتَّى أَشْتَرِيَ فَیَأْخُذُ الدَّرَاهِمَ فَیَشْتَرِي حَاجَتَهُ ثُمَّ یَجِی

 »شْتَرَى وَ ِإنْ شَاءَ تَرَكَ َو إِْن شَاءَ الْبَائِعُ بَاعَهُ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ یَبِعْ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا بَأْسَ.فَقَالَ أَ لَیْسَ إِنْ شَاءَ ا

 تبیین داللت روایات
ای عام در ذهن راویان نسبت به چنین معامالت گردد که دغدغهبعد از نقل روایات  و تأمل در آنها  روشن می

عصر، وجود داشته و همین امر سبب طرح مکرر سوال از حکم چنین بیعی شده است. اهل بیت رواج یافته در آن 
علیهم السالم نیز در مقام بیان حکم مرابحه سفارشی، همواره بر ضابطه و مالک خاصی که در سواالت و تعلیل 

ر گاه چون صحیحه های ایشان در این روایات نمود یافته، تاکید داشته اند. در صورت عدم تحقق مالک مزبو
معاویه، صحیحه عبدالرحمن، صحیحه منصور بن حازم و صحیحه اسماعیل، مفهوم روایت داللت بر ثبوت باس 

 ای نهی شده است. برای این معامله دارد و گاه چون صحیحه یحیی بن الحجاج، در منطوق روایت از چنین معامله
ی مختلفی میان متاخرین بیان شده است که در این میان سه پیرامون تبیین مالک مذکور در این روایات دیدگاه ها

 دیدگاه شایسته  بررسی است:

 دیدگاه سه گانه در تبیین داللت روایات 
 اول : تأکید بر وقوع بیع مرابحی پس از تحقق واقعی بیع اول دیدگاه 

از تحقق   مرابحی به مشتری پسنکته اصلی در این روایات ، تاکید بر وقوع بیع اول برای فروشنده است تا بیع 
 باشد، چرا کهواقعی بیع اول صورت گیرد و    جهت آن، جواز اخذ افزوده ای به عنوان ربح از سوی فروشنده می

ای را به عنوان ربح در فروش بگیرد و در این اگر کاال را  وکالتا و برای مشتری خریده بود نمی توانست افزوده
تری در پرداخت دین به دّالل واقع شده و ربای محّرم است. این دیدگاه را محقق صورت ربح در قبال تاخیر مش

لعلّ النّهی عن المواجبۀ  « ) به عنوان یکی از احتماالت بیان کرده است:١٣٧: ١اش بر مکاسب(ایروانی در حاشیه

ی صورة قضیّۀ قضیّۀ تعلیقیّۀ ف للبیع قبل االستیجاب أو االشتراء ألجل أنّه حینئذ ال یسعه أخذ الرّبح فتکون القضیّۀ

 »تنجیزیّۀ یعنی إن أردت أن یسعک أخذ ما وعدك من الرّبح فال تواجب البیع قبل أن تستوجبه... 
) ظاهر روایت خالد و صحیحه معاویه را همین دانسته است. ایشان برداشت ٣٧١: ٢مرحوم امام نیز در کتاب البیع(

أنّ االستفصال فیها ألجل «ل صحیحه معاویه در تبیین آن فرموده اند: خود را در بحث از روایت خالد مطرح و ذی

العلم بأنّه اشترى المتاع لآلمر، فیکون الربح حراماً، أم اشتراه لنفسه، فیکون تحصیل الربح ال محالۀ ببیع المرابحۀ، 

 »فیکون حالًلا، و لعلّها أظهر فیما ذکر، من روایۀ خالد.
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: ١٠(یارخاأل ذمالذکور پیش از ایشان، در تبیین عالمه مجلسی از صحیحه معاویه در این دیدگاه نسبت به روایات م
قوله علیه السالم أ رأیت : أي إن کان الشراء وکالۀ عنه ال یجوز له الرجوع، فهذا « شود:) نیز برداشت می٥٦٥

 »ء.شیعالمۀ لعدم البیع وکالۀ بل لنفسه، فیجوز أن یبیعه بأزید، و لیس من الربا فی 

 : منع از فروش مال قبل از مالک شدن  دیدگاه دوم
تری میان متاخرین یافته است و نکته منع و باس در این روایات را اقدام به فروش مال این دیدگاه  شهرت بیش 

در روایات عام و خاص دیگری نیز مطرح و از گذشته تحت عنوان بیع  داند. این نکتهقبل از مالک شدن آن می
یس عنده و بیع ما الیملک نزد عامه و خاصه بحث شده است. اشکال متوجه این رویکرد آن است که بر جواز  ما ل

و هم چنین روایات  ) 453: 3ر.ك: شیخ انصاري در مکاسب((بیع ما الیملک در کّلی، اتفاق امامیه ادعا شده است
حت این گونه بیع داللت دارد. بر متعددی چون صحیحه دوم عبدالرحمن بن الحجاج که پیش تر گذشت بر ص

ند، خود به تفسیر کرده ا» بیع ما ال یملک«اساس فقهایی که نکته منع در این طایفه از روایات را در ارتباط با این 
اند. در فحص صورت گرفته براساس منابع در دسترس، نخستین فقیهی توجیه منع امام در این روایات روی آورده

) است که ایشان ٢٥٦: ١١ارتباط با بیع ما لیس عنده مطرح کرده است، عالمه حلی در تذکره( که این روایات را در
نیز براساس مشکل پیش گفته منع امام علیه السالم در این روایات را تنها بر بیع عین شخصی حمل کرده است.: 

بأن یکون مثًال لزیٍد عبد أو طعام، فیأتي إذا عرفت هذا، فإّنما یجوز إذا کان المبیع غیر مشّخص، أّما إذا کان مشّخصًا «
ید فیشتریه منه لیدفعه إلی خالد،  خالد إلی بکر فیطلب منه ذلك العبد أو الطعام بعینه فیشتریه منه ثّم یذهب بکر إلی ز

ثاني و یکون الفإّنه ال یجوز؛ لنهیه (علیه الّسالم) عن بیع ما لیس عنده. إذا ثبت هذا، فإن َفَعل، کان العقد األّول باطًال، 
صحیحًا، ثّم یجّدد العقد الباطل بعد العقد الصحیح. و روی معاویة بن عّمار في الصحیح عن الصادق (علیه الّسالم)، 

ء، فیقاولني علیه فاقاوله في الربح و األجل قال: قلت له: یجیئني الرجل یطلب المبیع الحریر و لیس عندي منه شي«
أ  أ رأیت إن وجد بیعًا هو أحّب إلیه مّما عندك«أشتري له الحریر فأدعوه إلیه، فقال: ء ثّم أذهب فحتی نجتمع علی شي

» أس.قلت: نعم، قال: ال ب» یستطیع أن ینصرف إلیه و یدعك؟ أو وجدت أنت ذلك أ تستطیع أن تنصرف إلیه عنه و تدعه؟
 »و ینبغي حمله علی المشّخص.

 لیرا ذ یاتروا این و یآن تلق یتاموال قبل از ملک یعخبار را با ین)  نکته ا٤٤٩: ٣در مکاسب( نیز شیخ مرحوم
 الش کااز فرو یرا نه یاتروا ینمدلول ا یشان. به صورت خالصه ااست کرده مطرح یفضول یعاشکال بر صحت ب

 را مزبور بیع بطالن بر روایات یندر ا نهی داللتبحث خود  یدر ابتدا شیخ چند هر. داندمی آن تملک از قبل
 ادامه در اما داند،می بیع نبودن یو الزام نهایی و متاخر اجازه بر بیع این توقف تنهارا  یاست و سبب نه کرده انکار

 یزن یتر نها. دکندیرا استظهار م یعیب ینحکم به بطالن چن یات،مذکور در روا بیع از نهیبا توجه به مطلق بودن 
 بیع رد تنهابطالن را  حکم تذکره در حققچونان م ی،در اموال کل یملکماال یعبا توجه به متسالم بودن صحت ب
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 :کندمی قویتت را نهی بودن تنزیهی یا ایتقیه احتمال کلی، بیع به نسبت بطالن ادله در و پذیردمی مشخص اعیان
قصود منه أثر اإلنشاء المفاإلنصاف أّن ظاهر النهي في تلك الروایات هو عدم وقوع البیع قبل التمّلك للبائع و عدم ترّتب «

علیه مطلقًا حّتی مع اإلجازة .... نعم، قد یخدش فیها: أّن ظاهر کثیر من األخبار المتقّدمة ، ورودها في بیع الکليّ، و أّنه 
 بعض أفراده و تسلیمه إلی المشتري األّول، و المذهب جواز ذلك و إن نسب الخالف ال یجوز بیع الکليّ في الذّمة ثّم اشتراء

فیه إلی بعض العبائر، فیقوی في النفس: أّنها و ما ورد في سیاقها في بیع الشخصي أیضًا کروایتي یحیی و خالد 
ید بها الکراهة، أو وردت في مقام التقّیة؛ ألّن المنع عن بیع الکّلي حاّال مع عدم وجوده عند البائع حال  ر

ُ
المتقّدمتین أ

مستنِدین في ذلك إلی النهي النبوي عن بیع ما لیس  ،ه في بعض األخبارالبیع مذهب جماعة من العاّمة کما صّرح ب
عندك، لکّن االعتماد علی هذا التوهین في رفع الید عن الروایتین المتقّدمتین الواردتین في بیع الشخصي، و عموم مفهوم 

في مورد تلك األخبار و هو بیع التعلیل في األخبار الواردة في بیع الکليّ، خالف اإلنصاف؛ إذ غایة األمر حمل الحکم 
الکليّ قبل التمّلك علی التقّیة، و هو ال یوجب طرح مفهوم التعلیل رأسًا، فتدّبر. فاألقوی: العمل بالروایات و الفتوی بالمنع 

  »عن البیع المذکور.
یت دانسته و ) این روایات را متضمن نهی از بیع بدون ثبوت ملک٤٢٤: ٢مرحوم تبریزی نیز در تعلیقه بر مکاسب(

 با روایات معتبره، حمل این نهی بر کراهت یا تقیه را ضروری می داند. با توجه به تعارض آن
که در دیدگاه سوم خواهد آمد، مشکل در نگاه راوی و امام امری دیگر و مرتبط در مجموع به نظر می رسد چنان

مشکل اصلی در این روایات مرابحه، ناچار از  با کسب ربح از این بیع بوده است و برخی بزرگان با عدم توجه به
 توجیهات خالف ظاهر چون حمل بر کراهت یا تقیه یا تقیید به عین شخصیه شده اند.

 دیدگاه سوم : نهی از الزام بایع و مشتری  نسبت به بیع مرابحی 
م بیع مشتری و بایع برای انجاضابطه اصلی در این روایات نهی از ایجاد هرگونه الزام و التزام  دیدگاه این اساس بر

های مختلف چون استفصال و تعلیل در مقام مرابحی، پس از سفارش خرید است  که امام علیه السالم با بیان
تبیین آن است. ایجاد چنین الزامی چه در قالب انعقاد قرارداد نهایی مرابحه پیش از خرید سفارش باشد یا با 

لزامی برای هر یک از طرفین ایجاد کند، منع شده است. با تامل در سوال شرط ضمن عقد یا هر صورت دیگر که ا
راویان و کنکاش از دغدغه آنان و نیز تدّبر در موقف امام در قبال این سواالت متعدد، روشن می گردد که نکته 

ا بوده باصلی این نهی، جلوگیری از صوری شدن بیع اول و بازگشت حقیقت معامله به قرض و پدید آمدن شبهه ر
است. در واقع شخص به سبب نیاز به تامین مالی برای خرید کاالی معین یا به دست آوردن نقدینگی اقدام به 
مرابحه سفارشی کرده است و از جهت قرابت آن با تامین نقدینگی با استفاده از قرض ربوی و تعیین ربح معین، 

ربای محّرم، جواز آن مورد تردید اصحاب بوده  و احتمال صوری محسوب شدن این بیع و بازگشت حقیقت آن به
ز موقف امام علیه السالم نی و سواالت مکرری از اهل بیت علیهم السالم نسبت به این فرض را سبب شده است.
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در پاسخ به این سوال اعطای ضابطه ای عام است که نکته آن، تحّرز از ربا بوده است. از آن جا که در واقع اقدام 
با ربح معین پیش از خرید نقدی سفارش از سوی بایع یا ایجاد هر گونه الزام بر آن، حیله سهلی برای به بیع نسیه 

ربای قرضی بوده است، امام علیه السالم با اعطای ضابطه مزبور اصحاب را از افتادن به این ورطه بر حذر داشته 
ی با و با اختیار کامل، بیع مرابحاست. اگر ابتدا خرید سفارش صورت گرفت و سپس در صورت توافق طرفین 

 سود توافق شده تحقق یافت حقیقتی جز بیع ندارد و سود به دست آمده نیز بدون اشکال خواهد بود.
 قرائن و شواهد دیدگاه سوم 

 قرینه اول: تکرار ضابطه  الیس ان شاء اخذ و ان شاء ترک با بیان های  مختلف 
د. امام کنا دارد و قرائن مختلفی نیز صحت این برداشت را تایید میتعبیرات روایات مذکور ظهور در همین مدع

 های متعدد و مشابهی به صورت مطلق صحت این معامالت را منوط به اختیار داشتن طرفینعلیه السالم با بیان
طرح سوال راوی  در انجام بیع مرابحی پس از خرید سفارش کرده است. در صحیحه عبد الرحمن پس از

 « پرسند:می
َ
َخَذ  َشاَء  ِإْن  َلْیَس  أ

َ
 «: فرمایند می اسماعیل صحیحه در. »َتَرَك  َشاَء  ِإْن  َو  أ

َ
 اَء َش  ِإْن  َو  ُتْعِطِه  َلْم  ِشْئَت  ِإْن  َلْیَس  أ

ُخْذ  َلْم 
ْ
 : «در صحیحه معاویه استفصال می کنند  .»ِمْنَك  َیأ

َ
ْیَت  أ

َ
َحبُّ  ُهَو  َبْیعاً  َوَجَد  ِإْن  َرأ

َ
ا ِإَلْیِه  أ   ِعْنَدَك  ِممَّ

َ
  َیْسَتِطیُع  أ

َ
 ْن أ

ْو  َیَدَعَك  َو  ِإَلْیِه  َیْنَصِرَف 
َ
ْنَت  َوَجْدَت  أ

َ
  َذِلَك  أ

َ
ْن  َتْسَتِطیُع  أ

َ
 وجه الرحمن عبد دیگر صحیحه در .»َتَدَعُه  َو  َعْنُه  َتْنَصِرَف  أ

لَوْ هَلَکَ مِنْهُ الْمَتَاعُ قَبْلَ أَنْ تَبِیعَهُ إِیَّاهُ کَانَ مِنْ مَالِکَ وَ هَذَا عَلَیْکَ بِالْخِیَارِ إِنْ « کنند: یم یینگونه تب ینصحت را ا

َأ لَیْسَ إِنْ شَاَء « در صحیحه منصور بن حازم نیز سوال می کنند: ». شَاءَ اشْتَرَاهُ مِنْکَ بَعْدَ مَا تَأْتِیهِ َو ِإنْ شَاَء رَدَّه

 مدر روایات و اطالق کال مفهوم عرفی این تاکیدات». ى وَ إِْن شَاَء تَرَكَ َو ِإنْ شَاءَ الَْبائِعُ بَاعَُه َو إِْن شَاءَ لَمْ یَبِعْاشْتَرَ
چنین است که در صورت عدم تحقق این ضابطه و با هر گونه سلب اختیار متعاملین، معامله مزبور صحیح نخواهد 

ا مدعای دیدگاه سوم کامال مطابقت دارد. بر این اساس، نهی از انجام معامله . روشن است که این معنی ببود
مرابحی پیش از تحقق بیع نخست نیز تنها تطبیقی از این ضابطه مرابحه سفارشی خواهد بود و ارتباطی با حکم 

 بیع ماالیملک ندارد تا در نتیجه با اتفاق فقها در جواز بیع کلی تعارض یابد.
 ئن موجود در سؤاالت متعدد  روات قرینه دوم: قرا

 سواالت اصحاب نیز نکته ضابطه مزبور و ثبوت دغدغه قرائن موجود در روایات از جمله در هم چنان که تامل
دهد. به ویژه در صحیحه اسماعیل بن عبد الخالق که راوی سوال خود را اشاره شده در ذهنیت آنان را نشان می

است. در این روایت چنان که محقق شعرانی در ار بوده به تفصیل مطرح کردهکه در واقع پرسش بسیاری از تج
حاشیه بر وافی تصریح دارد، قرائن متعدد نشان می دهد که نگرانی راوی از وقوع در دام ربا بوده است و به همین 

 ردادی صوریاش در معامله بیع بوده و معامله اش قراسبب در صدد است با بیان شواهد نشان دهد قصد واقعی
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نبوده است. شواهدی چون تاکید روای بر صرف مقاوله و عدم تحقق بیع مرابحه قبل از خرید حریر، بیان چانه 
ای واقع نشود، بیان رفتن مشتری به بازار برای فروش زدن بر سر قیمت بعد از خرید حریر که چه بسا معامله
ن باشد، تاکید راوی بر این که در صورت تلف حریر از حریر و نیافتن کسی که بیش از فروشنده اولیه خریدار آ

گردد و نه از مال فروشنده اولیه آن و استفسار جواز فسخ بیع حریر در صورت عدم تحقق مال خودش محسوب می
مرابحه، همه بر وجود همین دغدغه در ذهن راوی داللت دارد. تاکیدات امام علیه السالم در پاسخ به او با تکرار 

در دو مقام و تاکید بر دفع دراهم از سوی تاجر تنها به صاحب حریر و در نهایت تجویز محدود این گونه  استفصال
 معامله نیز در همین راستاست.

کالم راوی و امام علیه السالم در دیگر روایات نیز ظاهر در ثبوت همین دغدغه است. مطابق ظاهر صحیحه معاویه 
ایی طرفین بر ربح و اجل قرارداد مرابحی بوده است و با وجود این که در منشأ شبهه در ذهن راوی توافق ابتد

فرض او تنها گفت و گوی اولیه انجام شده و بیع نیز به صورت نهایی محقق نشده، راوی در حکم این معامله ابهام 
کند که دیدگاه داشته است. امام علیه السالم نیز علی رغم عدم تحقق بیع، از ثبوت اختیار برای طرفین پرسش می

کند. نکته قابل تامل دیگر نیز تصریح راوی در صحیحه دوم عبدالرحمن به وقوع سوم را در تبیین روایت تایید می
بیع مرابحی پس از خرید سفارش است که علی رغم این تصریح، امام علیه السالم از ثبوت اختیار در انجام مرابحه 

روشن است که اگر مشکل مرتبط با بیع ما لیس عنده بود، با وجود کند. سوال و حکم صحت را منوط به آن می
این تصریح، سوال امام و بیان ضابطه مزبور جایی نداشت. چنان که ظاهر صحیحه منصور نیز وقوع بیع مرابحی 

به  کند.پس از خرید کاالی سفارشی است و با این وجود امام علیه السالم از تحقق همین ضابطه پرسش می
در این روایات از جمله در صحیحه یحیی و عبد الرحمن و معاویه، راوی در طرح سوال خود بر بیان صورت عالوه 

مرابحی قرارداد تاکید و بر وجود ربح و توافق ابتدایی طرفین بر آن، تصریح دارد. این تاکید موید همین استظهار 
ربح بوده است چرا که اگر شبهه روات از است که نگرانی اصحاب از ناحیه این قسم مرابحه و تعیین پیشینی 

 جهت ملکیت و مانند آن بود، تاکید و تکرار صورت مرابحی بیع در سواالت متعدد وجهی نداشت.

 داللت  صحیحه دوم عبدالرحمن بر دیدگاه سوم  
الزام  جودعالوه بر آن که صحیحه دوم عبدالرحمن داللت بسیار روشنی بر عدم ارتباط منع امام علیه السالم از و

با بحث بیع بدون ملکیت دارد، چرا که علی رغم تاکید امام در صدر روایت بر منوط کردن صحت این بیع بر 
د. کنضابطه مذکور، در ذیل آن خود به عدم وجود اشکالی در این معامله از جهت بیع ما لیس عنده تصریح می

 بهی در این روایات تکرار شده است مرتبط با بیعپس ضابطه عدم وجود الزام بر طرفین که با الفاظ بسیار مشا
 مرابحه سفارشی است و تبیین منع در این روایات به عدم ملکیت بایع، خالف ظاهر بوده و پذیرفته نیست. 
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 عدم تعارض دیدگاه اول با دیدگاه سوم 
اه سوم اعم از واقع دیدگاما نسبت به دیدگاه نخست باید گفت تعارضی با برداشت مقبول از روایات ندارد بلکه در 

رویکرد اول است. در دیدگاه اول به حلیت ربح و عدم ابتال به ربا توجه شده بود اما در این راستا تنها بر تاخر بیع 
تر، مطابق ظاهر این روایات هر گونه ایجاد هرگونه الزام مرابحی تاکید داشت اما دیدگاه سوم در برداشتی کامل

 داند.برای طرفین را ممنوع می
) هر چند ناظر به کالم شیخ و در بحث بیع فضولی، در مقام بررسی ٢٦٩: ١مرحوم میرزای نائینی در منیه الطالب(

داللت این روایات بر بطالن بیع ما الیملک بوده است اما در مقام تبیین مدلول این روایات، بر حکم این روایات 
 ال بالجملة و«کند: بیع  تصریح و سپس آن را بر مقام تطبیق می به عدم وجود هرگونه الزام و التزامی سابق بر این

 علی سابق مالتزا و إلزام سبق عدم الّثاني البیع في یشترط أّنه و االشتراء قبل البیع صّحة عدم في األخبار ظهور یخفی
 بحیث األّول ريالمشت إلی المبیع تسلیم علی األّول البیع في الّثاني المشتري التزم فلو المشتري و البائع من البیع هذا

 هناك یکون ال بأن بالشراء المشتري التزام عدم األّول البیع في یشترط أّنه کما لبطل عنه المبیع صرف علی یستطیع ال
 من سألةم في المشتري أّن  المفروض و بطالنه األخبار فصریح بالّشراء ملزما کان لو أّما و مقاولة صرف بل قبول و إیجاب

 ».المعاملة فسخ لألصیل لیس أّنه من تقدم ما علی بالّشراء ملزم ملك ثم باع
 یا) به گونه٤٣: ٧السالم( یهمعل یتدر مجله فقه اهل ب تفصیلی ایمقاله ضمن در نیز یشاهرود یهاشم مرحوم

 یمرابح عیبر نکته عدم تحقق ب تریشب نیز ایشان توجه چند هر است، نموده یینرا تب یاتروا ینبرداشت از ا ینهم
 ودمقص لذا. گردد جایزاو  یباشد و اخذ ربح برا فروشندهاز جانب  یعسفارش است تا ضمان مب یدقبل از خر

أّن المراد بکون المشتري أو البائع بالخیار إن شاء اشتری «: داندمی مشتری برای وضعی لزومی ایجاد عدم را روایات
في کّل هذه الروایات أو أکثرها لیس هو االختیار التکلیفي في قبال اإللزام التکلیفي، بل المراد و إن شاء لم یشتِر الوارد 

فًا کما صّرح به في بعضها، و هو المستفاد عر -منه ما یقابل اللزوم الوضعي، بمعنی أن یکون البیع منه نسیئة و مع الربح
تاّمًا بنفس المقاولة و االّتفاق األّول بینهما قبل الشراء له  -بذلكمن الباقي حیث ال یقدم صاحب النقد و الدراهم عادة إّال 

 من السوق، کما هو مقتضی القصد و الغرض النهائي بینهما، و قد صّرح في بعضها أّنه لو ال مکانه لم أرده.
ه محذور و السوق ففیفالمقصود: أّن البیع بأکثر إن کان یتحّقق و یتّم و یجب علی الطرفین بمجّرد الشراء للمتاع له من 

 »بأس، و إن کان ال یجب بذلك بحیث ال بّد و أن یوجبه أي یتحّقق البیع و الشراء و یتّم بعد ذلك فال بأس به.
ایشان عالوه بر ظهور تعبیرات روایت، با ذکر قرائنی از جمله ذکر ربح و اجل در بسیاری از این روایات و تاکید بر 

ه جهت دهد کبود و نیز نهی از ایجاب بیع مرابحی پیش از خرید کاال، نشان می این که تلف از جانب بایع خواهد
اصلی در سوال اصحاب جواز فرار از ربا با تمسک به این دو بیع بوده و محذور اصلی در پاسخ امام علیه السالم 

اه دوم با برخالف دیدگ همین منع از ایجاد الزام وضعی و ایجاب پیشینی بیع مرابحی بوده و این سوال و پاسخ ها را
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ار مضافًا إلی ظهور نفس التعبیر بالخی -و الدلیل علی هذا الفهم«داند: مساله عدم ملکیت بایع کامال غیر مرتبط می
قرائن داخلیة عدیدة في  -في مثل هذه األبواب إلی تحقق البیع و عدمه» إن شاء اشتری و إن شاء لم یشتِر «أو بقوله: 

ل کما یظهر ذلك بأدنی تأّم  -و قرائن خارجیة منفصلة في روایات اخری .... ، فالجّو العاّم لهذه األسئلةألسنة هذه الروایات، 
إّنما هو الفرار من الوقوع في محذور الربا عن طریق البیعین، و عندئٍذ سئل عن جوازه مطلقًا أو إذا کان البیع بأکثر  -فیها

 نهائي أن یشتریه له.بعد الشراء و إن کان واقع المقصود و الغرض ال
فمحذور النهي عن الربا بل حتی النهي عن ربح ما لم یضمن، کان منظورًا إلیه في کلمات السائلین و یریدون التخّلص 
عنه بجعل المقاولة ابتداًء و البیع و الشراء بأکثر بعد الشراء من السوق إنشاًء، فلو کان النظر إلی هذا المحذور فهذا أمر 

بتالء و السؤال في الروایات کثیرًا، فهو منسجم مع األسئلة و األجوبة في هذه الروایات جّدًا، و یناسب عرفي و محل اال
 أیضًا ذکر الربح و األجل و نحوه.

مضافًا إلی کونه غیر عرفي، و کونه غیر مؤّثر علی قصد المتعاملین؛  -و أّما محذور شرطیة الملك حین إنشاء البیع فهذا
 غیر منسجم مع تعبیرات الروایات من ذکر الربح و -لیك من یشتري بأکثر نسیئة بعد الشراء ال قبلهألّنهما یقصدان تم

األجل و نحو ذلك مّما هو کالصریح في أّن المحذور في االسترباح الحاصل بهذه المعاملة، و محذور شرطیة الملك ال ربط 
ی«له بذلك، بل صّرح في صحیح محّمد بن مسلم بأّنه  ، فال بّد من فرض المحذور سنخ محذور »ه منه بعد ذلكلعّله یشتر

یحتمل ثبوته حتی مع کون البیع بعد الشراء من السوق، و لیس هو إّال محذور الربا أو ربح ما لم یضمن؛ بتوّهم أّن الغرض 
 » النهائي لو کان ذلك کان مثله في الحرمة و الممنوعیة.

ربح «متناسب با موضوع اصلی مقاله خود، تطبیقی از قاعده بطالن البته ایشان این ضابطه و مالک تبیین شده را 
 طلبد.داند که بررسی آن مجالی دیگر میمی» ما لم یضمن

رسد که تمرکز برداشت ایشان تنها بر عدم تحقق گرچه کالم ایشان دربردارنده نکات ظریفی است اما به نظر می
است و برای دفع  ترتر گذشت در مجموع داللت این روایات عامکه پیشپیشینی بیع مرابحی پذیرفته نباشد و چنان

 محذور ربا و حلیت اخذ ربح، بر اختیار کامل متعاملین و نبود هر گونه الزام برای آنان از هر طریق تاکید دارند.
حت آن شرط مهم ص در نهایت پیرامون حکم بیع مرابحی سفارشی براساس داللت روایات ذکر شده؛ باید گفت:

انتقال واقعی کاال به ملک مشتری پس از انجام بیع دوم و عدم ایجاد الزام نسبت به طرفین پس از سفارش کاالست 
به صورتی که معامله دوم با اختیار کامل بایع و مشتری انجام یابد و با پشیمانی هریک از انجام بیع مرابحی، طرف 

وایات، کاال باید با بیع اول واقعا به بایع (سفارش دهنده) تملیک شده، تنها مقابل ادعایی نداشته باشد. بنابر ر
پس از انجام اختیاری مرابحه، به ملک مشتری منتقل گردد. بر این اساس در فرض تلف شدن کاال قبل از بیع 

 دوم باید تلف آن از ملک بایع محسوب گردد. 
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  بطالن بیع دوم در صورت الزام بایع و مشتری به بیع
با فقدان چنین شرطی است، چرا که در  -گیردکه به شیوه مرابحه انجام می -بطالن بیع دوم  ظاهر این روایات 

برای معامله اثبات بأس شده  مله نهی یا در مفهوم برخی دیگراین صورت در منطوق برخی روایات از خود آن معا
ستعماالت ارشاد به فساد معامله است. اگر ارشاد ظاهر این گونه ا ز سوال از صحت است.و ظاهر سوال روایان نی

لیفی ه عرفیه بین حرمت تکحرمت تکلیفی را نیز در نظر بگیریم با مالزمضعی را نپذیریم و احتمال به حکم و
 ، حکم به بطالن چنین بیعی قابل استفاده است.معامله از سوی قانون گذار و بطالن وضعی آن

  عدم صحت قراردادهای مرابحه بانکی
توجه به تحقق واقعی این شرط در ایجاد ساختارهای معامالتی براساس قرارداد مرابحه، که غالبا  در صورت عدم

ارها دچار ساخت گیرد، تایید شرعی آنشکل میو باری تامین مالی فعالین اقتصادی بر پایه مرابحه سفارشی 
رارداد توان به متن قد اما به عنوان نمونه میطلبپیگیری این موضوع مجالی دیگر می اشکاالتی جدی خواهد بود.

به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده و در تاریخ  ٣/١١/١٣٩٤مرابحه بانکی اشاره کرد که در تاریخ 
ها و موسسات اعتباری ابالغ شده است. با توجه به این که به از سوی بانک مرکزی به کلیه بانک ١٣٩٤/١١/٢٧

ده کاال نیست و انباری از کاال را هم در اختیار ندارد، مرابحه بانکی به صورت سفارش طور معمول بانک تولید کنن
خرید است و چنان که در ماده پنجم این قرارداد پیش بینی شده است، بانک عادتا مشتری را وکیل خود در خرید 

صور بن حازم است. دهد. این روش معامله نظیر فرض راوی در صحیحه منکاالی مورد نظر از بازار قرار می
براساس ضابطه به دست آمده از روایات مرابحه سفارشی، پیش از خرید کاال به وکالت از بانک، هیچ الزامی برای 

 موضوع قرارداد عبارت« طرفین در انعقاد قرارداد مرابحی پذیرفته نیست اما در ماده دوم این قرارداد آمده است:

متقاضی از کمیت، کیفیت : ...... متقاضی با مشخصات زیراست از فروش اموال/ ارایه خدمات به 

و اوصاف مورد معامله مطلع بوده و حسب درخواست و تعهدنامه کـه بـه امضاي وي رسیده، 

براین اساس حتی اگر بر خالف ظاهر  ».متعهد به خرید/دریافت آن از بانک/مؤسسه اعتباري شده است
رش تحقق یافته ندانیم، مشتری بانک پیش از تهیه کاال به خرید مرابحی قرارداد، بیع مرابحی را قبل از خرید سفا

 از بانک ملزم شده است که بر خالف ضابطه مورد تاکید روایات و دچار اشکال است.
 جمع بندی

تر با ظاهر  تر و سازگاردر نهایت از میان سه دیدگاه تبیین شده پیرامون روایات مرابحه سفارشی، دیدگاه سوم کامل
ها در این روایات بود. این دیدگاه  نکته   منع در این روایات را وجود هرگونه الزام برای انجام بیع االت و پاسخسو

داند که جهت آن نیز که در ذهنیت اصحاب و در کالم امام علیه مرابحی پیش از تهیه کاال از سوی فروشنده می
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فتادن به ورطه ربای محّرم است. دیدگاه نخست نیز که السالم قرائن متعددی دارد، حلیت اخذ ربح و تحذر از ا
تنها بر جواز ربح تمرکز داشت، نیازمند تکمیل و قابل ارجاع به دیدگاه مختار است. باید توجه داشت که منع در 
این روایات بر خالف دیدگاه دوم ارتباطی با بحث عدم ملکیت بایع نسبت به مبیع ندارد و در کالم متقدمین نیز 

آن مسئله به این روایات استناد نشده است. فقهایی نیز که این روایات متعدد را ذیل مسئله مذکور طرح  برای
اند. براین اساس در ایجاد ساز و کارهای اند، ناچار به توجیهات خالف ظاهر یا حمل روایات بر تقیه شدهکرده

 شرعی کامال لحاظ گردد.تامین مالی براساس قرارداد مرابحه سفارشی باید تحقق این ضابطه 
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 :چکیده
 هایآسیب جزبه و دهدمی کشتن به نشده مهار صورت به را کثیری جمع که است سالحی کشتارجمعی سالح

 .گذاردمی جابه اغماضیغیرقابل تأثیر نیز زیستمحیط در جانی،
است و  یکتفک ها قابلآن یاستفاده از کشتارجمعی هایسالح انباشت و تولید حکم امنیتی، اغراض به توجه با

 .داد تولید وجوب یا جواز به فتوا استفاده، حرمت عین در و توانمی
 جواز یهاستفاد است، ابزار این از استفاده به ناظر شده ذکر ابزار این ممنوعیت مقام در آنچه هر اینکه به توجه با
 مذکور ارهاب غرض همچنین و انفال یسوره ٦٠ آیه در قوه اعداد به امر به توجه با آن تولید و تهیه وجوب بلکه و

 .بود خواهد بالاشکال آن، در
های کشتار جمعی از مصادیق بارز شمول آیه نیست، حدود داللت آیه با دقت بیشتری مورد با توجه به اینکه سالح

 خصیص،ت بر خارجی یا داخلی وجود قرینه یا اطالق در آیه، انعقاد عدم به ناظر که بررسی قرار گرفت و اشکاالتی
 .مورد نقد و بررسی قرار گرفت بود شده مطرح

 
 
 

 : کلیدواژه
 دفاعی آمادگی سالح، انباشت و تولید کشتارجمعی، سالح ای،هسته سالح
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 طرح مسئله
 و بوده سیاستمداران و پژوهشگران توجه کانون بعد به نوزدهم قرن اواخر از ١جمعی کشتار هایسالح یمسئله
 دیمنقاعده تعریف هیچ: گفت توانمی حال این با است، شده تدوین آن منع بر متعددی هایکنوانسیون و قوانین

 غیر سالح« مرادف گاهی که ـ اصطالح این کلی طور به ٢!ندارد وجود المللبین حقوق در سالح نوع این برای
 تعاریفی جمله از. دارد »بیولوژیک« و »شیمیایی« و »ایهسته: «سالح نوع سه به اشارهـ  رودمی کار به »متعارف

 دسامبر ٩ مصّوب آن، مجازات و جمعی کشتار از جلوگیری کنوانسیون در که است تعریفی شده ذکر آن برای که
 ای تمام نابودی نیت به که است اعمال این از یکی جمعی کشتار: «است آمده ملل سازمان عمومی مجمع ١٩٤٨

 سالمت به نسبت شدید یصدمه. ٢ گروه آن اعضای قتل. ١: شود ارتکاب مذهبی یا نژادی قومی، ملی، گروه
 به منتهی که نامناسبی زندگی هایوضعیت معرض در گروه عمدی دادن قرار. ٣ گروه آن افراد روحی یا جسمی

 ردگی صورت گروه آن مثل تولید از جلوگیری منظور به که اقداماتی. ٤ بشود آن جزئی یا کلی جسمی قوای زوال
 آن طبیقت و جمعی کشتار های سالح مفهوم تحلیلی بررسی. (»دیگر گروه به گروه آن اطفال اجباری انتقال. ٥
 موجودات از انبوه تلفات به معموالً  هم افزارهاجنگ نوع این تشخیص معیار در). ٧١٨-٧١١ص اسالم، دیدگاه بر

 ٣.شود می اشاره ها،آن هدف بودن مهارناشدنی و زیست، محیط یگسترده تخریب زنده،
 وسیع تخریب« هایحیثیت از یکی که سالحی هر است مناسب فقهی بحث در مؤثر جهات به توجه با

 و اشدب دارا را »غیرنظامیان شامل نشده مهار کشتار« و ،»جنگ اقتضائات ازحدبیش کشتار« و »زیستمحیط
 وردم خودش به مربوط حیثیت از و گیرد قرار بحث محل در داخل آید، حساب به غیرمتعارف سالح منظر این از

 بزارا این از استفاده یمرحله به ناظر مذکور جهات اوالً  که داشت توجه باید لکن.  شود داده قرار فقهی بررسی
 که یستن این معنایش دارد را تخریبی چنین قدرت که ابزاری از استفاده ثانیاً  و انباشت؛ و تولید نه و هستند

 !آورد بار به را تخریب از حد آن بالفعل، و بشود استفاده موردی چنین در ضرورتاً 
 خصوص در را مسئله فروض ٤است، آن یاستفاده از مستقل موضوعی سالح، هرگونه انباشت و تولید اینکه به نظر

 بزارهایا از استفاده یمسئله اینکه با. دهیممی قرار دقت مورد کشتارجمعی هایسالح انباشت و تولید موضوع
 و تولید یمسئله لکن بوده، مطرح فقه ابواب در قدیم از ـ ماء ارسال و آب در سم القاء و منجنیق مانند ـ مخرب
 رد اخیر هایدهه در جنگی هایفناوری پیشرفت فضای در و ندارد چندانی یپیشینه خاص هایسالح انباشت
 .است درآمده مسئله صورت به دینی علمی مجامع

١ . Weapons of Mass Destruction. 
٢ . https://www.farsnews.ir/news/بشری اسماعیل توضیحات ١٣٩١١٠١١٠٠١٠٢٧.  
٣ . http://www.pezeshk.us/١٦٠٠٠/بایگانی  

 .فاضل الله آیت یمقاله ،٧٦ص ای، هسته فقه ٤.
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 . گیردمی قرار تدق مورد باشد درگرفته جنگی اینکه از فارغ و نظامی توان تقویت به ناظر مسئله حکم تحقیق دراین

 نامتعارف، سالحی گاهی و است واجد هم ما دشمن را نظر مورد سالح گاهی که است این مسئله فروض جمله از
 ی شمول حکم مسئله نسبت به این فرض دوم باید مستقًال مورد بررسی قرار بگیرد.دایره .است نوپدید و ابداعی

 استناد قابل جواز به قول برای که ایادله به عندالشک، مرجع یقاعده و اصل به اشاره از پس نوشتار این در
 حرمت به ناظر که ایادله بررسی به آن از پس و شودمی بررسی و نقد آن پیرامون وارده اشکاالت و پرداخته است

 .شودمی پرداخته شده مطرح ابزار، این استعمال

 اصل در مسئله: برائت از وجوب و حرمت 
 رمتح یا وجوب اثبات برای فرض،پیش این با و است، حرمت یا وجوب از برائت مسئله، در عملی اصل طبعاً 
 راچ در این مجال پذیرفته نیست؛ نیز مهم شریعت امور از برائت یادله انصراف ادعای. بود خواهد دلیل به نیاز
 عدم بر ارتکازی حیث، این از و هاستآن تولید و تهیه در سخن بلکه نیست ابزار از این استفاده مورد در سخن که

 .شودنمی دیده برائت یادله جریان

  برای جواز تولید» اعدوا لهم ما استطعتم من قّوة«ی استدالل به آیه
 .است انفال ی سوره ٦٠ ی آیه اسلحه، انواع انباشت و تولید ی مسئله در کلیدی یگزاره و مستند مهمترین

واْ  ِعدُّ
َ
ا َلُهم َوأ ن اْسَتَطْعُتم مَّ ةٍ  مِّ َباِط  َوِمن ُقوَّ ُکْم  الّلِه  َعْدوَّ  ِبِه  ُتْرِهُبوَن  اْلَخْیِل  رِّ یَن  َوَعُدوَّ  الَ  ُدوِنِهْم  ِمن َوآَخِر

نُتْم  ِإَلْیُکْم  ُیَوفَّ  الّلِه  َسِبیِل  ِفي َشيٍْء  ِمن ُتنِفُقواْ  َوَما َیْعَلُمُهْم  الّلُه  َتْعَلُموَنُهُم 
َ
 هاآن با قابلهم رایب ُتْظَلُموَن؛ الَ  َوأ

 آن، وسیله به تا ،)نبرد میدان برای( ورزیده هایاسب) همچنین( و! سازید آماده دارید توان در که نیرویی هر
 داخ و شناسیدنمی شما که را، هااین از غیر دیگری گروه) همچنین( و! بترسانید را خویش دشمن و خدا دشمن

 داندهبازگر شما به کامل طور به کنید، انفاق) اسالم دفاعی بنیه تقویت و( خدا راه در چه هر و! شناسدمی را هاآن
 !شد نخواهد ستم شما به و شود،می

 ـ اشدب مستقلی مطلوب که عنوان این به ـ »ترهبون« تعلیل به یا ،»قّوة اعداد« امر اطالق به توانمی در این آیه
 .دهیممی قرار بررسی مورد شده، مطرح اشکاالت همراه به مجزا طور به را جهت دو این. کرد تمسک

 »أعدوا«الف) تمسک به اطالق امر 
 برای روشن شدن تمسک به اطالق امر چند نکته به عنوان مقدمه باید ذکر شود. 

 معنای امر
 آیه، این که مخصوصاً . ندارد وجوب ظاهر این از ید رفع برای ایقرینه و است وجوب در ظاهر »اعدوا« در امر
 .است جنگ ضوابط بیان مقام در بعد، و قبل آیات سیاقهم
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 نوع وجوب و مخاطب آن
 ینح احکام به اختصاصی و است صلح و جنگ کلی هایگذاریسیاست و احکام بعد، به ٥٥ آیه از آیات سیاق ـ

. کندیم بیان نه ـ با ـ اعم از اینکه جنگی رخ داده باشد یا را آمادگی و تجهیز وجوب آیه این نتیجه در. ندارد جنگ
 ی،طباطبائ( است شده اشراب تمهید، و ذخیره معنای آن در که بشود استظهار هم اعداد یواژه از معنا این بساچه

 معنای به اگر هم »الخیل رباط« تعبیر). ٦١ص ،١٠ج المنار، تفسیر رضا، رشید محمد ؛١١٤ص ،٩ج المیزان،
 ،٤ج القرآن، قاموس بنائی، قرشی اکبرعلی( بود خواهد معنا این برای دیگری مؤید باشد، مرکب یذخیره

 یغرض خاطر به ولی است واجب بنفسه که بود خواهد تهیئی وجوب معنای به آیه در امر صورت آن در). ٤٧ص
 تدانس اصلی نفسی وجوب نوع از را آن توانمی آمده آیه در که ارهاب غرض لحاظ به حتی). جهاد یعنی( غیر در
 .است نفسهفی مصلحت دارای هم جهاد لحاظ بدون که
 ظاهر ر،پیامب شخص متوجه نه و کرده افراد متوجه را خطاب ـ بعد و قبل آیات برخی برخالف ـ آیه این در کهاین -

 فتکلی این شمول از هم هاحکومت گرچه ها،حکومت نه و است افراد متوجه مستقیماً  تکلیف که است این در
 ارهاب لیاص غرض و غایت اینکه با. کفایی نه و است عینی وجوب که شودمی استفاده همچنین نیستند؛ خارج
 هم جهت این از لذا. خواهدمی همگانی مشارکت با را غرض خداوند گاهی لکن ـ شود صادر هرکس از ـ است

 .است سازگار عینی وجوب با آیه
 عمومیت آیه نسبت به انواع جهاد

 آیه این در اینکه یقرینه شود این است که آیه انواع جهاد را شامل است. بهمینکته بعدی که از آیه استظهار 
 وصخص نه و گرددمی بر کفار کلی به » لهم«ضمیر  که است این ظاهر شود،می بیان جنگ کلی هایسیاست

 ستنده معارضه درصدد بساچه که کفاری نه و است، شده اشاره هاآن به قبل آیه دو در که ایکننده عهد نقض کفار
 که هآی یادامه مخصوصاً . بود خواهد استینافیه آیه در واو توضیح این با. است شده اشاره هاآن به قبل آیه در و

 یعمل یبرنامه و امنیتی راهبرد  ترسیم درصدد آیه که دهدمی نشان آورده، میان به ناشناخته دشمنان از سخن
 تعیین ،گیرندمی نادیده را خطر احتمال عقال که فرضی برای حتی را الزم تدابیر و است کفار قبال در مسلمانان

 تماً ح دین یسایه در: کندمی گوشزد مسلمانان به که است قرآنی هایآموزه دیگر بر امر مبتنی این. است کرده
 ؛١٢٣: طه ؛١١٨: هود ؛٢١٧: بقره( است واقع بر منطبق غیر فرضی دشمنی بدون داریدین فرض و داشت خواهید دشمنانی

 .)١٨٦: عمرانآل ؛٣٦: نحل ؛٤٠: حج ؛١١٢: انعام
 حد واجب اعداد قوه

 نکته بعدی که باید مشخص شود این است که حد واجب اعداد قوه چیست؟ 
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 غرض به است مکنم) استطعتم و ما ترکیب(دارد. این ترکیب » ما استطعتم«پاسخ این مسئله بستگی به مفاد قید 
 ْفِزْز َواْستَ : آیه شبیه( است همین هم آن صیاغت غرض و آیه مقصود از ظاهر که باشد، متعّلق در توسعه و تعمیم

 اعالی یمرتبه( حداکثری إعداد ایجاب بر داللت امر صورت این در که) ٦٤: اسراء( ِبَصْوِتَك  ِمْنُهْم  اْسَتَطْعَت  َمِن 
 و ؛١)ماستطاعتک فی داخالً  کان قوة کل یجب: باشد شده گفته دارد؛گویا) استطاعت موارد جمیع یا استطاعت

 هاتشکس برخی خالل در که مخاطبینی به خطاب ممکن است در صدد تشویق به تالش هرچه بیشتر باشد،
 وانت در که را آنچه: کندمی تأکید هاآن به خطاب آیه این و دهند،می خرج به سستی و اندشده ناامید و سرخورده

ُقوا: آیه شبیه( امیدوار بشید که با به کار بستن آنچه در توان دارید پیروز میدان نبرد باشید.نکنید و  دریغ دارید  َفاتَّ
َه   در ظاهر استطاعت اول صورت در. ))٣٧٧و٣٦٧ص ،٣ج المیزان، طباطبائی، به آیه تفسیر در ک.ر. ١٦: تغابن( اْسَتَطْعُتْم  َما اللَّ

 از دوم فرض  در لکن). حرج شامل( عقلی استطاعت در ظاهر دوم صورت در و بود خواهد عرفی استطاعت
 ستحبم مراتب برخی و واجب آن مراتب برخی که کنیم طلب جامع بر حمل را امر و کنیم ید رفع باید وجوب حکم

 این یهآ معنای در این از بعیدتر احتمال. کردیم اشاره سابقاً  که است وجوبی استظهار خالف این البته و است،
 در و موجود ابزارهای و است تخفیف صدد ـ شبیه آنچه در استطاعت حج مطرح است ـ در آیه: بگوییم که است

 برداشت همان مؤید کنون تا قدیم از هم مفسرین و فقها برداشت حال هر به. شودمی شامل فقط را دسترس
 .است نخست

 که یمقدار از بیش حتی ـ دفاعی آمادگی به شریفه آیه اینکه است روشن آنچه قوه اعداد واجب مقدار تعیین در
 و لیمتس حتی و بازدارندگی و ارهاب تواندمی آمادگی از سطح این یفایده. است کرده امر ـ است نیاز دفاع برای

شود این است که چه زمانی امر اعداد امتثال سؤال مهمی که مطرح می ٢.باشد مقابل هایطرف سیاسی انقیاد
 هک سطحی در آمادگی این گفت توانمی موضوع و حکم تناسب به شود؟ی آن خارج میعهدهشود و مکلف از می

 لعم و پیامبر زمان هایواقعیت با که است معنایی این و است واجب است، نیاز جنگ اهداف پیشبرد برای
 از سطحی هآی غرض که کرد استفاده توانمی ترهبون تعلیل به توجه با طرفی از لکن. دارد سازگاری نیز اصحاب

 تأثیر هاآن تاررف در فعال صورت به و کنندمی پیدا برتر دست دشمنان به نسبت مسلمانان آن پی در که است آمادگی
 خود تموجودی از تهاجم دفع مقام در فقط اینکه نه کنند،می بیرون هاآن سر از را تهدید فکر حتی و کنندمی ایجاد
 اشاره آن هب که است بازدارندگی معنای همان این! شوندمی نائل پیروزی به نبرد میدان در اینکه یا کنندمی دفاع

 الترس دوران اواخر در الاقل ـ خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) را رسول اصحاب باید توضیح این با. شد خواهد
 است دهش منعکس آیات برخی در تقصیر، این بر نیز هاآن توبیخ شرح که دانست مقصر وظیفه این به عمل در ـ

 من استطعتم ما«: دیگران عبارت یا. »کراع و سالح من األعداء علی به یتقّوی ما کّل  في عاّم «: ٧٤٠ص ،١ج الدرر، درج جرجانی، عبدالقاهر عبارت.  ١
 ...»الحرب فی به یتقّوی ما کّل  من قّوة،

 ).٨٤ص ،١٠ج المنار، تفسیر رضا، رشید محمد( دارند اشاره اثر و فایده این به المنار تفسیر صاحب جمله از مفسرین، برخی.  ٢
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 ورتص آن در که بدانیم روزافزون پیشرفت معنای به را استطعتم ما که هست هم احتمال این). ٣٨: محمد مثل(

 )٢١/٧/٩٨ ،)السالم علیه( حسین امام دانشجویان آموختگیدانش مراسم در انقالب رهبر بیانات( داشت نخواهد وجود تکلیف این برای یقفی حد

 تالش و نوآوری لزوم اما و است؛ مسلم باشد آن واجد دشمن که حدی در تجهیزات یتهیه فوق، توضیحات با
 نه؟ ای باشد ممکن آن بدون ارهاب غرض که دارد این به بستگی جنگی، جدید ها و ابزارهایشیوه اختراع برای

 انواع قوای مورد نظر در آیه
 پردازیم.ها میاست که به بررسی مفاد آن» رباط الخیل«و » قوه«متعّلق امر در آیه شامل دو عنوان 

 بنائی، قرشی اکبرعلی ؛٦٩٣ص القرآن، الفاظ مفردات اصفهانی، راغب( انددانسته ضعف مقابل در معنایی و قدرت معنای به را قوه -

 قوت از اعم( کنیم انسانی قوای خصوص بر حمل را آن است ممکن آن از مراد تحدید در لکن ).٦٨ص ،٧ج القرآن، قاموس
 قوة بین یابلهمق. بدانیم اعم را آن اینکه یا کنیم، جنگی تجهیزات خصوص بر حمل اینکه یا) تکنیکی قوت و بازو

 ،)السالم هعلی( حسین امام دانشجویان آموختگیدانش مراسم در انقالب رهبر بیانات: ک.ر( کندمی تأیید را اول معنای ِمن تکرار و الخیل رباط و

 نیست قوی حدی در قرائن این از یک هیچ لکن. کندمی تأیید را دوم معنای »أعدوا« ِاسناد طرفی از و) ٢١/٧/٩٨
 است ادهاستفقابل نیز روایات از که دارد، ترجیح آن به نسبت  اعم معنای نتیجه در. شوند اطالق به اخذ مانع که

 یاقس به توجه با البته. کنیممی اثبات را تعمیم فرق، القاء راه از األمر غایة ).٦٦ص ،٢ج عیاشی، تفسیر عیاشی، مسعود بن محمد(
 تقدر اقتصادی، و فرهنگی ابعاد ایجاب برای و است خارج آیه منطوق از غیرنظامی قوای که رسدمی نظر به

 ظامی،ن قوت آوردن فراهم مسیر در حال هر به لکن. بود خواهد فرق القاء یا »ترهبون« تعلیل به تمسک به نیاز
 .بود خواهد واجب واجب، یمقدمه باب از ـ اقتصادی یا علمی پیشرفت از سطحی مثل ـ آن یقریبه مقدمات

 بود اهدخو این آن از بین دیگر امثله ذکر وجه صورت آن در که اندکرده مثالیت بر حمل بسیاری را الخیل رباط -
 لدولةا فقه و الفقیه والیة فی دراسات آبادی،نجف منتظری(. است آمدهمی حساب به روز آن نبرد میدان در قوت وجه ترینشاخص که

 )٧٥٧ص ،٢ج االسالمّیة،

قدر  هب و عموم یا اطالق لسان به شریفه آیه: که بود خواهد چنین شریفه یآیه صدر به استدالل  مقدمه این با
 کهبل و ـ مطلق دلیل یک عنوان به و است داده دشمنان ارهاب هدف با نظامی، قوه تدارک به دستور استطاعت،

 .یردگمی بر در هم را کشتارجمعی تجهیزات آن شمول که است استناد قابل نظامی تجهیزات یتهیه باب در ـ عام
 ادهاستف جواز یمسئله شامل  و ماست یمسئله در مهم که نظامی است  ادوات تجهیز و تهیه فقط آیه اولی مفاد

 توجه با هم ـ استفاده و ساخت ـ عنوان دو این بین تفکیک. گردداست ـ نمی مستقل موضوعی ـ که کارگیریبه و
 ارجخ آن وجوب نداشته و جنگی شرایط به اختصاص آیه مفاد که مخصوصاً . است  عرفی امری جنگ اغراض به
 .کشیده شد تصویر به جنگ فضای از

 استفادهقابل ضرورت حال در جز که ابزاری به نسبت حتی که اطالق  آیهاینتوضیح بیشتر در مورد اطالق آیه 
 به تارجمعیکش ابزارهای از استفاده برای معقولی فرض جزئیه، یموجبه نحو به بتوان اگر. است مسلم نیستند،
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 انباشت و ساخت وجوب الجرم ، ـ یابد فعلیت کشتارجمعی صورت غیر در استفاده آن اینکه ولو ـ کشید تصویر
 گاههیچ( نیست متصّور هاآن از استفاده برای ضرورتی حالت که است ابزارهایی در اشکال تنها. شودمی ثابت آن

 ادهاستف حق ضرورت حالت در حتی که ابزارهایی یا ،)باشد الزم هاآن از استفاده که رسدنمی حدی به ضرورت
 برخی کلمات در هم سم مورد در و اندکرده ادعا برخی ایهسته هایسالح مورد در که طورآن( نداریم را هاآن از

 یا جایز ـ استفاده نه و ـ ارهاب هدف با آیه این مقتضای به هاآن نگهداری و تهیه آیا). است بوده مطرح قدما
 عیمان که است این مدعا شود؟می هم است منتفی هاآن از استفاده که ابزارهایی شامل آیه اطالق آیا است؟ واجب

 .ندارد وجود اطالق شمول از
 :پردازیممی هاآن بررسی به که است مواجه اشکاالتی با استدالل این

 اشکاالت وارد بر این استدالل
 اشکال اول:  عدم اطالق آیه 

. تندهس حالل برخی و حرام آن افراد برخی که دارد مختلفی افراد آن متعّلق که است امری »أعدوا« که شده گفته
 ینفقه به وردست اینکه مثل. شودنمی  حرام فرد شامل اطالق آن و کرد اتیان را مشروع فرد باید آن امتثال برای طبعاً 

 حرام یهحص شمول به نسبت واجب متعّلق تعبیر  دیگر  به. ندارد اطالق غصبی مال با انفاق به نسبت عیال،
 )علیدوست.١١٤ص ای،هسته فقه( .دارد ذاتی ضیق
 تواند یکی از سه تقریر را داشته باشد.اشکال به لحاظ دقت فنی میاین 

 .است کالم مورد از اجنبی بیان این که است، واجب اتیان برای حالل مقدمات انتخاب لزوم تقریر اول:
 کتهن این بیان درصدد نیست معلوم و است قوه اعداد برای وجوب حکم بیان مقام در فقط آیه امر در  دوم: تقریر

 ینکها مثل شود،از این حالت تعبیر به اطالق حیثی می !».است حالل کنید استفاده که ایقوه هر« که باشد هم
به . قاتمال موضع پاکی و نجاست نه و است تزکیه حیث از حلیت به ناظر آیه: شده گفته »أمسکن مما کلوا« در

 عدم یاستفاده سکوت، از است آن درصدد حکم که ایحیطه در که است این فقط اطالق مقتضای سخن دیگر 
 ١است؟ حکمی چه بیان درصدد گوینده که کندنمی اثبات اطالق اما کند،می قید دخالت

 این در که دارد وجود اینوعیه یقرینه: شودمی گفته و دارد وجود بیان این مشابه »بالنذر أوفوا« مثل ایادله در
 اگر إال و است؛ الوفاءالزم بودن نذر حیث از فقط بلکه نیست، متعّلق به بخشیدن مشروعیت درصدد امر موارد

 رائتب یادله عرض در ـ دلیل این از که بود خواهد این معنایش باشد خود متعّلق به بخشیدن مشروعیت درصدد
 !کرد استفاده مشکوک موارد به بخشیدن مشروعیت برای توانمی ـ

 مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی در کالس درس خارج اصول، بحث اطالق و تقیید.توضیحات از .  ١
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 باشد، تثاب ـ امر این لحاظ با حتی ـ هاآن حرمت که مصادیقی در بیان تنهادر جواب از این اشکال باید گفت: این 
 از کرد. آیه در امر مشمول را آن البرائة، اصالة با توانمی مصداق، یک حرمت در شک موارد در لذا. است جاری
 پیش جعل در تنافی تا( است حتمی باشد منصوص هاآن حرمت که مصادیقی به نسبت بیان این گرچه طرفی
 ینا که دهیممی را احتمال این است، شده نهی هاآن از عام عنوان یک ذیل که مصادیقی به نسبت لکن ،)نیاید
 و ندارد، عمومیت بیان این یعنی. وسیلة بکّل  أنفسکم عن دافعوا: شود گفته اینکه مثل. باشد تجویز درصدد دلیل

 هک است چیزی این و باشد؛ بیان مقام در هم جهت این از و باشد خود متعّلق تجویز مقام در دلیلی است ممکن
 به ناظر را آن بزرگان از بسیاری بالعقود أوفوا در اینکه مثل کرد؛ مشخص را آن باید موضوع و حکم تناسبات با

 ردمو آیه مانند ـ که هم مواردی. اند دانسته وضعی احکام یحیطه در عرفی عقود انواع به بخشیدن مشروعیت
 . باشد داشته معنا این بر تریروشن داللت تواندمی باشد، عموم الفاظ از تکلیف متعّلق ـ کالم
 هیزاتتج حرمت درصدد که ادله از آنچه که هراین بر مبنی است آتی اشکال از صرف نظر با توضیحات این یهمه

 .ندارد دخلی هاآن انباشت و تولید به و است تجهیزات این مصرف و استفاده به ناظر همه شده، اقامه کشتارجمعی
 در نتیجه نیازی نیست که برای اثبات مشروعیت این ابزار خود این آیه را واسطه قرار بدهیم.

. باشد شروعم آن عمل باید اینکه بر مبنی است دلیل هر متعّلق در لبی قید یک وجود تقریر سوم: تقریر آخر ادعای
 مانند هک است بدیهی قدرآن لبی قید این و »مشروعة قّوة من استطعتم ما أعدوا« پس معنای آیه این است که

 اشکال این لکن) ایزدهی جواد سید مقاله ؛٢٧٤ص ای،هسته فقه(. کندمی مصداقیه یشبهه را مشکوک موارد متصل، مخصص
 این جزء توانمی باشد، شده اخذ موضوع در مشروعیت اگر حتی. است دفع قابل برائت یادله به عنایت با هم

 ردیگ در اگر حتی ـ قید این بداهت اینکه بر عالوه. کرد احراز برائت، یادله یواسطه به را شرعی مرکب موضوع
 نگج باب غیر در آنچه که دهدمی احتمال عرف زیرا نیست؛ مسلم کالم مورد خصوص در ـ باشد پذیرفتنی اوامر

 .باشد مشروع و مستثنی باب این در است، نامشروع قتال و
نیست و هنگامی که مشروعیت به هر طریق احراز شود  وارد اشکال امر متعّلق بودن مشروع حیث از اینکه نتیجه

 جهت این در باشد وارد است ممکن که اشکالی تنها مشمول امر در آیه خواهد بود و حکم به وجوب خواهد شد؛
 شودنمی قوه مشمول ـ باشد نداشته فعلیت امکان آن از استفاده که صورتی در ـ تجهیزات انباشت و تولید که است

 و ستنی ما تقویت یمایه واقعاً  که چیزی. باشد داشته واقعیتی و نباشد محض ارهاب که است چیزی آن قّوه و
: که است دفع قابل بیان این به هم اشکال این لکن. نباشد قوه شاید آن، نکردن استعمال به داریم شرعی تعهد ما

 غایة. دکننمی ظلم بازو، قوت عین در فالنی: شود گفته که است این مثل و آوردنمی عقلی امتناع شرعی تعهد
 در جودمو یپیشرفته هایسالح به الخیل رباط از خصوصیت القاء با دانست، قوة مشمول را آن نتوان اگر األمر
 .کنیممی آیه در امر مشمول را آن اعداء، دست

 



 ٢٨      ٩٩شماره دوم، مرداد  ،یتخصص یگروه ها یماهنامه داخل
 

 موارد متعارف  اشکال دوم: انصراف آیه به
 رعص در رایج مصادیق همآن است؛ تجهیزات و قوه متعارف مصادیق به منصرف آیه در امر شود ادعا است ممکن

 .بگیرد بر در هم را کشتارجمعی هایسالح که ندارد اطالقی و آیه نزول
 مرور زمانبه بلکه شود،نمی بسنده صدور زمان مصادیق به حقیقیه قضایای در در جواب از این اشکال باید گفت:

 .بود خواهند موضوع در داخل بگنجد، عنوان تحت که هم مستحدثه مصادیق
. نباشد هم اطالق به تمسک به نیازی هیچ شاید و است اطالق یک شمول از قدرمتیقن متعارف مصادیق طرفی از

 توانمی نیاید، ذهن به مصداق آن مطلق گفتن با که برسد حدی به ندرت فرط از مصداقی اگر هست که آنچه
 .دانست منصرف آن از را مطلق
 .طلبدمی باالتری یمؤونه شده ثابت لفظی دلیل به که آن عموم از ید رفع و است عام آیه لسان اینکه بر عالوه

 اشکال سوم: تعارض اطالق آیه با سایر مسلمات
 اندکرده لاشکا. است قرآنی و اسالمی اصول دیگر با آیه این تعارض شده مطرح آیه به تمسک در که اشکالی عمده

 محاک اعتداء و فساد از نهی یادله و نشود زمین در فساد و اعتداء موجب که است مواردی مخصوص آیه این که
 بگیریم تیجهن توانیممی خاص دستورات برخی و هاجنگ در پیامبر یسیره لحاظ با اند. به سخن دیگر دلیل این بر
. ٨٥ و ٨٠ ص ای،هسته فقه(. است اسالم دین از معروف روش خالف هاآن از استفاده و نیست مراد مطلق از افراد این که

 )علیدوست ،١٠٩ص و فاضل؛ جواد حمدم
 گونهاین از استفاده یمرحله به در جواب این اشکال همان جوابی که قبال گفته شد وارد است که  این اشکال ناظر

 تسلیحات ینا ارتکازی قبح اینکه مگر. ندارد منع بر داللتی تسلیحات، انباشت و تولید یمرحله در و است ابزارها
 .باشد ثابت هم انباشت و تولید حد در

 ب) تمسک به تعلیل ذیل آیه
 برای استدالل »ترهبون«جمله  و آیه ذیل از توانمی است، وارد آیه صدر در که » اعدوا« جمله   از صرف نظر با

 .کرد استفاده
 شارع برای نفسهفی ارهاب که فهماندمی را این ١بیانی، استیناف چه و باشد حالیه یجمله چه آیه در ترهبون

 است مکنم گرچه است، ممکن آن از تعمیم یاستفاده لکن است، بعید آن بودن مضیق علت البته. دارد مطلوبیت
 ! باشد امنیتی و نظامی ارهاب یحیطه در تعمیم این

 جامع مراد اگر( شودمی اثبات بیشتر هرچه ارهاب بلکه است، موردنظر ارهاب حداقل که گفت تواننمی طرفی از
 محصل ارهاب که صورتی در( شودمی اثبات شود حاصل بازدارندگی که حدی در ارهاب یا) باشد مطلوبیت

 .١٤٥ص ،٩ج التنویر، و التحریر تفسیر عاشور، بن طاهر محمد .١
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 لماتک در که ـ را بازدارندگی غرض این. باشد که اشاره به آن گذشت بازدارندگی همان نهایی غرض و باشد غرض
 ).کرد اثبات موضوع و حکم مناسبات از توانمی ـ بود شده منعکس نیز انقالب رهبر

 رهابا که کرد برداشت توانمی آن از و است تعمیم بر دال العلة، منصوص قیاس مانند آیه ذیل با این توضیح
 برخی ارهاب مطلوبیت طرفی از. نباشد قوه در داخل لو و بود خواهد واجب باب این از و است مستقل مطلوب
 .بردمی بین از نیستند، استفادهقابل که تجهیزاتی ساخت بودن اسراف یا لغویت یشبهه مثل هم را دیگر شبهات

 حرام ساختنش که چیزی یحیطه در فقط ارهاب این و نیست ابزار تجویز بیان مقام در قطعاً  تعلیل این البته
فقره از ترفضعی فقره این به استدالل جهت این از. بایستد ناهیه یادله مقابل در تواندنمی و شودمی ثابت نباشد

 این به داللاست کنیم، دفع را حرمت یشبهه برائت دلیل با پیشین، بیانات مشابه اگر لکن. بود خواهد سابق ی
 .بود خواهد تمام تعلیل

 تصور آن در تامه، علت نه و باشد حکم جعل حکمت ترهبون اگر که ماند این استای که باقی می شبهه تنها
 .داشت خواهد زائده یمؤونه به نیاز وجوب خصوص اثبات و شودمی استفاده مطلوبیت جامع فقط

 اشکاالت تمسک به جمله ترهبون 
 ی داخلی بر تقییداشکال اول: وجود قرینه

 که کندمی مواردی به محدود را وجوب و است مضیق علت» عدو الله«کلمه   »الله عدو به ترهبون« در جمله
 . شوندمی ارهاب هم الله عدو غیر کشتارجمعی هایسالح با که حالی در. شوند ارهاب الله عدّو  فقط

 در جواب این اشکال باید گفت:
 لقب است و لقب مفهوم ندارد.» عدو الله«اوًال:  

 غیر رهابا که کنیم ضمیمه خارج از اینکه مگر آیه داللت بر حرمت ندارد، لقب داشتن مفهوم فرض بر ثانیًا: حتی
 .است ممنوع مطلقاً  الله عدو

 اشکال دوم: عدم بازدارندگی  بر فرض حرمت استفاده
 هیچ ها،نآ از نکردن استفاده به التزام به توجه با هاآن انباشت و تولید باشد، ممنوع هاسالح این کاربست هرگاه

 )علیدوست ابوالقاسم ؛١١١ص ای،هسته فقه.(است مسلمانان یسرمایه دادن هدر روشن مصداق قهراً  و ندارد نفعی و بازدارندگی

 حرمت رایب دهدمی قرار طریقی را آن بلکه کند؛نمی اکتفا اسلحه این استعمال حرمت به اشکال این در مستشکل
 :مقدمه چند با. ساخت

 .است ارهاب آمده آیه در که طورآن سالح ساخت و تهیه از غرض )الف
 ).مستشکل ادعای حسب به( است حرام مطلقاً  اسلحه این از استفاده )ب
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گاه حرمت این از طبیعی طور به دشمن )ج  .شودنمی حاصل ارهاب او برای و است آ
 .شودنمی نیست، آور ارهاب بالفعل که هاییسالح چنین ساخت شامل آیه: اینکه نتیجه

 ـ الحس یتهیه اغراض از یکی را اگر  ارهاب اما. این بیان مبتنی بر این است که ارهاب در آیه علت مضیق باشد
 دیگری غرض هیچ ارهاب جزی دیگری الزم خواهد بود، و آن اینکه: بهمقدمه بدانیم، ـ دیگر اغراض عرض در

 فسادا و تبذیر و اسراف یادله مشمول آنگاه. باشد آیه در امر مشمول تواندنمی لغویت باب از و نیست متصّور
 .شد خواهد ثابت آن حرمت و شده

 : جواب
 از همین منظر پاسخ باید گفت:   است، دشمن دیدگاه و نظر بر مبتنی یکی از مقدمات اشکال که آنجایی از

 پایبند امور ارزشی نیستند در که کسانی برای آن درک و است ارزشی امور حوزه از حالل و حرام هاآن نظر در:  اوالً 
 نظرش که بیاید کار سر کسی روزی است ممکن و هستند شناور هاارزش هاآن منظر از عالوهبه. است مشکل
 و فتوا است ممکن. کند تغییر آن تبع به حکم و شود عوض شرایط است ممکن. باشد سابق فقیه نظر مخالف

 ...هکذا و باشد؛ بوده داشته مصلحت آن اعالن صرف و باشد ایتقیه حکومتی حکم
 فوق و ضرورت موارد برای ایهسته سالح از استفاده قطعاً  و است آن خود حسب به چیز هر یفایده : ثانیاً 

 مندش که است چیزی این و! افتندمی فعلیت از هم شرعی احکام العادهفوق ضرورت حالت در و است ضرورت
 .داندمی محتمل را آن الاقل یا دارد التفات آن به

 هم هرقدر احتمال باشد، شدید خیلی (محتمل) ضرر اگر. است آن خود حسب به چیز هر در هم ارهاب : ثالثاً 
 صفر حد به گاههیچ احتمال واقع عالم در طرفی از. کندمی ارهاب ایجاد محتمل ضرر این باشد، ضعیف که

  باشد. اختیار سلب موجب تواندنمی حتی هم شرعی حرمت. رسدنمی
 امنیت مدافع کشور یک جایگاه در نه و ـ مستکبر کشور یک جایگاه در ای،هسته سالح دارای کشورهای: رابعاً 
 توانندیم که چماقی مثل یعنی. اندداده قرار کشورها دیگر بر سیطره برای ابزاری را ایهسته سالح انحصار ـ خود

 این ای،ستهه دست یابی سایر کشورها به سالح با که ترسندمی این از لذا. بگویند زور دیگر کشورهای بر آن با
 بر ناب. کندمی خنثی را مقابل طرف ارهاب که است این تسلیحات این یفایده اقل پس. بدهند دست از را ابزار

 .کنیم استفاده صدد این در توانیممی »قوه اعداد« اطالق از ندانیم، مضیق علت را ترهبون اینکه
 ایمشاهده و حسی رویکرد بلکه کرد، استفاده محض ذهنی هایتحلیل از تواننمی شناسی موضوع در : خامساً 

 گفتگوهای هب توانیممی نه یا شودمی ارهاب ابزاری چنین از دشمن ببینیم اینکه برای. است ترنزدیک واقعیت به
 در مذاکره موافقان مذاکرات، زمان در که بودیم  شاهد. کنیم نگاه ایران ایهسته حقوق موضوع در هاآن داخلی
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 ایستهه سالح به ایران دسترسی مذاکره: که کردندمی مطرح را استدالل این مذاکره مخالفان اقناع برای آمریکا،
 ...انداخت تعویق به را

 فرطیم هراس قرآن شهادت پس بر خالف نظر مستشکل، با دست یابی به سالح هسته ای، برای دشمنی که به
 شود.ارهاب محقق می )٩٦-٩٤: بقره( دارد مرگ از

 اشیم،ب کرده آن ساخت به اقدام و باشیم داده ایهسته سالح انباشت و تهیه جواز به فتوا که فرضی در: سادساً 
 ابزار ینا از استفاده حرمت به فتوا که ندارد وجهی صورت آن در زیرا. بود خواهد موضوع انتفای به سالبه اشکال

 ستفادها قصد گویا که کنیم وانمود طوری توانیممی خدعه جواز اثبات صورت در مخصوصاً ! کنیم جهانی اعالن را
 !داریم هم را آن از

 ی منع استفادهادله
می اهآن نقد و مخالف ینوبت به بررسی ادله جمعی، کشتار سالح تولید حتی وجوب و جواز یادله تبیین از پس
 .رسد

 اند.اینگونه تسلیحات به سه دلیل تمسک کرده مخالفین برای منع تولید
 دلیل اول: تشکیک در مفید فایده بودن این تسلیحات

 سلیحاتیت مسابقه یک وارد را اسالمی کشور ابزارها این« شود کهدر بیان منع تولید این تسلیحات استدالل می
 نهایتاً  اسالمی کشور و زندمی اقتصادی آسیب اسالمی کشور به و کندمی هزینه پروابی آن در رقیب که کندمی

 وپاشیفر عوامل مهمترین از یکی گرانتحلیل برخی. باشد آن فاقد دشمن که یابد دست سالحی به تواندنمی
 حقیقت در ینا«. »کشاند ورشکستگی به را شوروی مثل که دانندمی آمریکا با او تسلیحاتی یمسابقه را شوروی

 هایرزشا به پایبند را خود که غربی کشورهای دیوانگی این در و است، دیوانگی از ترس نیست، قدرت از ترس
 )٢٩٣ص ای،هسته فقه. (»پیشتازند حال هر به بینند،نمی جنگ در انسانی

 فقه( است دهشتعیین پیش از هایارزش و اصول روی گذاشتن پا و  اخالقی همچنین تولید اینگونه تسلیحات غیر
 ).٢٩٥ص ای،هسته

 : باید گفت  پاسخ در
 اب تزاحم در که ایاندازه به را غرض این باید و است اسالم سیاسی مهم اغراض از یکی آیه در ارهاب غرض :اوالً 

 . کرد دنبال نباشد، ترمهم اغراض
ی دور ی تسلیحاتی، ادعایهای اقتصادی و از جمله مسابقهسابق به جنیه منعطف کردن فروپاشی شوروی :ثانیاً 

 افراط ردچا تسلیحاتی یمسابقه این در واقعیت است، و بر فرض صحت این ادعا باید پذیرفت که شورویاز 
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ای با تمام هسته سالح بودن دارا از او مقابل طرف که حالی در بوده است؛ ناکام هااولویت یمالحظه در و شده

 ! نشد پشیمان خود یرویه این از هیچگاه و برد را بهره کمال مخارج هنگفت آن،
 این با باید چرا دارد، را ـ ما سالح از بیشتر تعداد یا ـ ما سالح از ترقوی دشمن وقتی«این استدالل که  :ثالثاً 

یرا» !شود؟ ارهاب ترضعیف سالح  او ایبر باشد داشته فعلیت امکان دشمن برای که خطری هر صحیح نیست ز
 این اما باشد؛ داشته ما ارهاب برای ابزاری هم دشمن و کنیم ارهاب را دشمن ما است ممکن. است آور ارهاب

 .باشد داده دست از را ارهاب خاصیت ما موجود ابزار و باشد شده خنثی ما ارهاب که نیست معنا این به
 و ذمومم عملی است ممکن باشیم، عرصه این یکنندهشروع که صورتی تولید اینگونه تسلیحات در :رابعاً 

 هالتم هستند، تسلیحات این دارای کشورها برخی اینکه از پس استدامةً  اما. باشد جهانی صلح یتهدیدکننده
بکنیم و تلقی رفتار غیر اخالقی از این کار ما نخواهند  سالحی چنین به مجهز را خود که داد خواهند حق ما به

 .داشت
 تصمیم که بود اهدخو تریدقیق شناسی موضوع به نیاز وجوب، به فتوا همچنین و حکم، این تنجز تثبیت برای البته

 آیا و بود دخواه چه سالح این تولید المللیبین بازتاب اینکه مثالً . است موکول فقیه ولّی  جایگاه به هاآن مورد در
 توانیممی را رهابا مقدار این آیا اینکه یا ما؟ ضرر به یا بود خواهد ما نفع به امنیتی حتی یا تبلیغاتی سیاسی، نظر از
 المللیبین هداتتع لحاظ با همچنین نه؟ یا باشد داشته بیشتری یفایده و کمتر هزینه که کنیم کسب دیگری راه از

 .کرد خواهد پیدا متفاوتی حکم مسئله
 دلیل دوم:  معرضیت استفاده در آینده

 ات وارداین تسلیح تولید شود این است که وقتی دردلیل دومی که بر منع تولید تسلیحات هسته ای اقامه می
 هسته فقه(. کنند استفاده را آن و گرفته اختیار در را هاسالح این سفیهی جریان یا افراد است ممکن همواره شویم،

 .بود خواهد ناممکن استفاده و تهیه یمرتبه دو بین تفکیک منظر این از) علیدوست ابوالقاسم ،١١١ص ای،
 رایب فرضی آیا ببینیم تا دهیم قرار مطالعه مورد هم را استفاده مختلف صور که شودمی الزم اشکال این با البته

 پیش هب استفاده مطلق ممنوعیت پذیرش فرض با را مسئله فعالً  لکن نه؟ یا دارد وجود ابزار این مجاز یاستفاده
 .بریممی

 در جواب این دلیل باید گفت: 
ده ای دارند و استفاای را هم که خطر قابل مالحظهاین اشکال مشترک الورود و سایر تسلیحات غیر هسته :اوالً 

پیما را هم قاره هایموشک شود و بر طبق این استدالل باید ساختها رایج نیست، شامل میها در جنگاز آن
 . باشد آن به ملتزم مستشکل است بعید که کرد! ممنوع
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 و است آمیز صلح اهداف جدی نیاز مورد که ـ هم را درصد بیست سازیغنی آوریفّن  حتی اشکال این :ثانیاً 
 !بردمی سؤال زیر ـ ندارد ایهسته بمب با چندانی یفاصله

 باشد،) دماء در احتیاط( لفظی دلیل مسئله کبرای های فوق، جواب حلی این است که: اگرپس از نقض : ثالثاً 
 از دور جهاد باب در آن به التزام که کندمی ممنوع را قتل مطلق و ندارد جمعی کشتار به اختصاصی دلیل این

تبیین  اگر اشکال را این چنین اما.نیست مسّلم حربی کفار به نسبت ادله آن شمول اینکه بر عالوه. است واقعیت
 ظرن از هم آن احتمال حتی که است مبغوض قدری به شارع نظر در مردم از کثیری جمع کشتار دانیمکنیم که می

 حاظل هم کنار در را مفاسد و مصالح تمام است الزم شارع اغراض به است؛در پاسخ باید گفت: نظر منجز شارع
می داده دیگران توسط جمعی کشتار سالح مورد در استفاده احتمال که همچنان. دهیم قرار سنجش مورد و کرده

 فشار برای ایهسته سالح امتیاز داشتن از دشمن که دارد وجود یقین ـ احتمال از باالتر ـ بلکه احتمال این شود،
 حدودم صورت به(  مسلمانان دیگر و ما علیه آن از دشمن  شود داده احتمال اینکه به رسد چه. کند استفاده ما بر
 نباشد، قوی گرا حتی احتمال  این. نباشد مشابه سالح داشتن جز دارندگی باز برای راهی و کند استفاده) بیشتر یا

 مبغوضیت در شارع غرض تنها نه صورت این در. کنندمی اعتنا آن به عقالء است خطیر و  قوی محتمل چون
هسته حسال داشتن بر متوقف فرض طبق که خطری، چنین دفع بالعکس، بلکه  شودنمی احراز سالح این ساخت

 .شودمی جاری برائت و کنیممی شک اقل ال. شودمی الزم نقالً  و عقالً  است، ای
 صورت این غیر در. باشد نداشته جایگزینی ایهسته سالح با بازدارندگی که است این بر مبتنی پاسخ این البته

 که دح این به تا کفار جان مورد در شارع غرض زیرا. است مدعا اصل در تشکیک کرد ذکر توانمی که پاسخی
 آیه اطالق هک کردیم تقویت آنچه بر بنا. نیست احراز قابل سادگی به کند، منجز هم را ضعیفی احتماالت چنین

 راهی که بود خواهد موجود هم جواز بر دلیل شود،می هم هاسالح این شامل »قّوة من استطعتم ما لهم أعدوا«
 .است شارع اغراض کشف برای نزدیک

 هایهزمین یا بداند منتفی را امکان این اسالمی حاکم که خواهد شد این بر منوط اسلحه اینگونه جواز االمر غایة
گاهی بر متوقف اسلحه این از استفاده مثالً . ببرد بین از را احتمال این  محدودی افراد که باشد آن امنیتی رمز از آ

 استفاده ابلق غیر یا نابود اسلحه این ضرورت مواقع در سرعت به که شود تعبیه امکان این اینکه یا اند؛مطلع آن از
 .شوند

 ی حرمت ساخت هر ابزاری که منفعت آن منحصر در حرام استدلیل سوم: قاعده
 حّللةم منفعة به االنتفاع عدم« بیان با ـ بیع حرمت به استدالل برای انصاری شیخ گاهی که قاعده این

 هم نگهداری و تهیه بحث به است ممکن )١٧ص ،١ج مکاسب، انصاری، مرتضی شیخ: ک.ر( است، کرده تکیه آن به ـ »مقصودة
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 اینکه تجه به و ندارد وجود ایهسته سالح کارگیریبه برای ضرورتی فرض هیچ: شود گفته و شود داده سرایت
 .بود خواهد حرام هم آن تولید است، حرام در منحصر آن منفعت

 مقصوده منفعت چون است، فیه نحن ما از اجنبی) ٢ص ،١ج المکاسب، حاشیة ایروانی،( مستند ضعف بر عالوه قاعده این لکن
 صحه آن اهمیت بر شریفه یآیه که است ارهاب سالح این از ما مقصود و است آن خود حسب به چیز هر از

 .شودمی حاصل هم سالح از استفاده بدون غرض این و است گذاشته
 های کشتار جمعیخاتمه: فروض محتمل برای جواز استفاده از سالح

 غیر قاطال است ممکن لکن. بود کشتارجمعی ابزارهای بودن استفاده غیرقابل فرض با شد گفته آنچه یهمه
 یدغهدغ با تولید، و تهیه وجوب اثبات صورت آن در که شویم منکر را ایهسته تجهیزات امثال بودن استفاده
 دشای است، آن خود حسب به هرچیزی از انتظار مورد یاستفاده اینکه به عنایت با. بود خواهد همراه کمتری
 باشد نداشته مه شرعی منع و باشد داشته معقولی غرض که کنیم تصّور ابزار این از استفاده برای را فرضی بتوانیم

 ای،هسته مانور و آزمایش یا مثل، به مقابله فرض یا العاده،فوق ضرورت مثل فروضی( نباشد ثابت شرعی منع یا
 که فرضی یا باشند، محارب آن اهالی یهمه که باشد داشته نظامی شهر دشمن که فرضی یا دریایی، یحمله یا

 یعناوین هااین...).  و بمب یک تخریبی قدرت کردن محدود یا کرده، اتمی یحمله دوست کشورهای به دشمن
 .شوند بررسی باید خود جای در و هستند مستقل تحقیقی نیازمند هاآن از کدام هر که است

 جمع بندی: 
 کارگیریهب و استفاده مقام به ناظر شده، بیان کشتارجمعی هایسالح ممنوعیت درصدد آنچه یعمده اینکه به نظر
 لبالاشکا هاآن نگهداری و تهیه جواز ندارد، وجود ابزار این تولید ممنوعیت برای موجهی وجه و است، ابزار این

 تاس استفادهقابل همآن مطلوبیت »قوة من استطعتم ما لهم أعدوا« یآیه در ارهاب تعلیل لحاظ به. بود خواهد
 قدرت .باشد نداشته وجود آن از استفاده برای فرضی اینکه ولو است، اثباتقابل همآن وجوب آیه امر لحاظ به و

 مقتضی تنهاهن است، دخیل کشتارجمعی هایسالح تعریف در که نشده مهار و گسترده کشتار و العادهفوق تخریبی
 یشتریب مطلوبیت شود،می ارهاب تشدید به منجر اینکه لحاظ به بلکه نیست، اسلحه گونهاین ساخت حرمت

ت های دیگری به دسبا اینکه ممکن است ارهاب در آیه به غرض بازدارندگی باشد و این غرض از راه .کندمی پیدا
به آن دستور داده شده اعداد قوه در  کند و آنچه در صدر آیهبیاید، لکن این غرض، حکم صدر آیه را محدود نمی

 حد اعالی استطاعت است.
 و دگذاری کنشناسی و تعیین سالحی که حاکم اسالمی فعًال بخواهد روی آن سرمایه موضوع لحاظ به البته

 .است موکول فقیه ولّی  جایگاه به خصوص این در تصمیم ثانویه، عناوین انطباق همچنین به لحاظ

 



                                                                            ٣٥ حکم تولید و انباشت سالح های کشتار جمعی     
 

 منابع
 .کریم قرآن

 و فرهنگ پژوهشگاه انتشارات سازمان تهران، ،١٣٩٧ ،)مقاالت مجموعه( ایهسته فقه علیدوست، ابوالقاسم .١
 .اسالمی اندیشه

 بر آن تطبیق و جمعی کشتار هایسالح مفهوم تحلیلی بررسی یمقاله هاشمی، جواد محمد و عبدی حسن .٢
 ،٣ یشماره ،٤٨ دوره سیاست، یفصلنامه ای،خامنه امام رهبری معظم مقام آرای بر تأکید با اسالمی هایدیدگاه

 .١٣٩٧ پاییز
 .العلمیة المطبعة تهران، ق، ١٣٨٠ عیاشی، تفسیر عیاشی، مسعود بن محمد .٣
 .تفکر نشر قم، ق،١٤٠٩ االسالمّیة، الدولة فقه و الفقیه والیة فی دراسات آبادی، نجف منتظری .٤
 .دارالمعرفة بیروت، ق،١٤١٤ المنار، تفسیر رضا، رشید محمد .٥
 .االعلمی مؤسسه بیروت، ق،١٣٩٠ المیزان، طباطبائی، .٦
 .االسالمیه دارالکتب تهران، ق، ١٤١٢ القرآن، قاموس بنائی، قرشی اکبرعلی .٧
 .القلم دار بیروت، ق، ١٤١٢ القرآن، الفاظ مفردات اصفهانی، راغب .٨
 .العربی التاریخ مؤسسه بیروت، ،١٤٢٠ التنویر، و التحریر عاشور،تفسیربن محمدطاهر .٩

 .اعظم شیخ بزرگداشت جهانی کنگره قم، ، ق ١٤١٥ مکاسب، کتاب انصاری، مرتضی شیخ .١٠
 .اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت تهران، ق،١٤٠٦ المکاسب، حاشیة ایروانی، محقق .١١
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 ٣٨      ٩٩شماره دوم، مرداد  ،یتخصص یگروه ها یماهنامه داخل
 

 مقدمه
که در روایات اهل بیت علیهم السالم نیز بدان اشاره  .فقه اسالمی، حرمت ازدواج بواسطه رضاع است مسلماتجمله از 

 ِمَن  َیْحُرُم «اند: شده است چنانکه در این روایت شریفه امام صادق علیه السالم در پاسخ به پرسشی پیرامون رضاع فرموده
َضاِع  َسِب  ِمَن  َیْحُرُم  َما الرَّ  ١.»النَّ

در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد این است که آیا رضاع الحِق بر نکاح نیز همانند رضاع سابِق بر نکاح چه اما آن
حقق شود به آن م شود؟ به عبارت دیگر پس از تحقق نکاح بین دو نفر، اگر رضاعی با شرائط معتبرهسبب نشر حرمت می

شد، حال که رضاع بعد از نکاح محقق شده رمت بینشان میصورتی که اگر علقه زوجیت بین این دو نبود، سبب نشر ح
اب این مساله بر محوریت کت شود؟گردد و در نتیجه منجر به فسخ نکاحشان میباز هم سبب نشر حرمت بین این زوج می

 شرایع االسالم محقق حلی قدس سره مورد بررسی قرار داده میشود.

 عبارت محقق در شرایع
 و ددهیحکم  رضاع بعد از نکاح با رضاع قبل از نکاح م اشتراکجمله حکم به  کیمختصر و در  اریبسمحقق  مرحوم

 قبل اگر شودیم حرمت نشر سبب که یرضاع ٢».الحقا یبطله و سابقا النکاح من یمنع المحرم الرضاع: «دیفرمایم
 از یکی قالح رضاع با اگر  اساس نیا بر. است نکاح مبطل باشد، ازدواج از بعد اگر و نکاح از مانع فتدیب اتفاق نکاح از

 زن دو نیب جمع حرمت عنوان تحقق سبب اگر نیهمچن. گرددیم باطل نکاح شود، محقق نکاح یابد حرمت نیعناو
 نیا ،یشرع رضاع تحقق از پس دهد، ریش شانیا به تا بسپرد یاهیدا به را دو نیا و کند ازدواج رهیصغ دو با نکهیا مثل شود

 احنک دو از یکی بطالن حیترج که جاآن از و است حرام نکاح در نیاخت نیب جمع و شده یرضاع خواهر هم با رهیصغ دو
 انیب هب عیشرا صاحب سپس. دارد هانیا از یکی با یدیجد عقد به ازین و شده فسخ نکاح دو هر است مرجح بال حیترج

 الزم. میکنیم مطرح را حکم نیا ادله میبپرداز شده مطرح فروع ذکر به نکهیا از قبل. پردازدیم مساله نیا فروع از فرع ٩
 ندارد یمخالف یسن و عهیش یفقها نیب مساله نیا اصل ،٣اند فرموده یانصار خیش و یطوس خیش که همانطور است ذکر به

 .دارد وجود اختالف آن فروع یبرخ در گرچه

ُد « . 1 بَّ  ُمَحمَّ ِبي الصَّ
َ
ِد ْبِن اْلُفَضْیِل َعْن أ ِد ْبِن ِإْسَماِعیَل َعْن ُمَحمَّ ٍد َعْن ُمَحمَّ ْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ

َ
َضاِع َفَقاَل َیْحُرُم ِمَن ْبُن َیْحَیی َعْن أ ُه ُسِئَل َعِن الرَّ نَّ

َ
ِه ع أ ِبي َعْبِد اللَّ

َ
اِح اْلِکَناِنيِّ َعْن أ

َضاِع َما َیْحُرُم ِمَن ا َسِب.الرَّ  .٤٣٧: ص، ٥ج)؛ اإلسالمیة -(ط  الکافي؛ »لنَّ
 .٢٢٩: ص، ٢ج الحرام؛ و الحالل مسائل في اإلسالم شرائع.  2
 .٣٥٨: ص)؛ األنصاري(للشیخ  النکاح کتاب ؛١٠٤: ص، ٥ج الخالف،.  ٣

 

                                                            



 ٣٩ حکم رضاع الحق یقیتطب یبررس
 

 ادله بطالن نکاح با رضاع الحق
و » ال خالف«شود. تعابیر برخی از فقها در این مقام از قبیل نکاح دو طائفه دلیل روایی ذکر می برای استدالل بر بطالن

 شود.باشد که در ادامه بیان مینیز مستند به همین روایات می» ال اشکال«
 دلیل اول: روایات مطلقه

ان اصل  نشر حرمت با رضاع را بیباب اول از ابواب رضاع در کتاب شریف وسائل الشیعه اختصاص به روایاتی دارد که 
روایت مطلق در آن جمع آوری کرده است که به جهت رعایت اختصار به دو روایت  ١٠کرده است. مرحوم شیخ حرعاملی 

 شود.اشاره می

ِبي َعْن : العجلی برید ١صحیحه -١
َ
نَّ  َحِدیٍث  ِفي لیه السالمع َجْعَفٍر  أ

َ
ِه  َرُسوَل  أ َضاِع  ِمَن  َیْحُرُم : َقاَل  ص اللَّ َسِب  ِمَن  َیْحُرُم  َما الرَّ  ٢.النَّ

ِبي َعْن : سنان بن عبدالله صحیحه -٢
َ
ِه  َعْبِد  أ َضاِع  ِمَن  َیْحُرُم  َیُقوُل  َسِمْعُتُه  َقاَل  لیه السالمع اللَّ  ٣.اْلَقَراَبِة  ِمَن  َیْحُرُم  َما الرَّ

 شود.از مجموع این روایات دو نکته کلی استفاده می
ق تواتر اجمالی بر مضمونی واحد نکته اول: این  روایات که بعضا عالوه بر منطوق واحد دارای الفاظ واحدی است، محقِّ

 کند. نکته دوم: این روایات اطالقباشد که برای انسان قطع به صدور آن مضمون از معصومین علیهم السالم حاصل میمی
بت به همه فروض رضاع (اعم از سابق بر نکاح و الحق رسد نسشود؛ چراکه به نظر میدارد و شامل رضاع الحق نیز می

باشد و بر فرض که شمول این روایات نسبت به مساله مورد بحث مورد خدشه واقع شود، دلیلی بر بر آن) در مقام بیان می
ان ینفی آن وجود ندارد و الاقل مساله مشکوک است که طبق مبنای برخی اصولین جایی که نسبت به روایتی، در مقام ب

شیخ انصاری نیز به همین روایات  ٤بودن نسبت به فروضی مشکوک باشد، اصل بر این است که متکلم در مقام بیان است.
مرحوم صاحب جواهر نیز با استناد به همین روایات و همچنین  ٥برای نشر حرمت توسط رضاع الحق استناد کرده است.

ای فقهای خاصه و عامه ادعای قطع نسبت به عدم فرق بین رضاع شود و نیز فتاوروایات خاصه  که در ادامه ذکر می
 ٦کند.سابق و رضاع الحق در نشر حرمت می

 .است شده اکتفا النور ةیدرا افزار نرم از نقل به و شده یخوددار اتیروا یسند یبررس از اختصار تیرعا جهت.  ١
ُد «.  2 ْیدٍ  َعْن  َساِلٍم  ْبِن  ِهَشاِم  َعْن  َمْحُبوٍب  ْبِن  اْلَحَسِن  َعِن  ِبِإْسَناِدهِ  اْلُحَسْیِن  ْبِن  َعِليِّ  ْبُن  ُمَحمَّ  .٣٧١: ص، ٢٠ج الشیعة؛ وسائل ،»اْلِعْجِليِّ ُبَر
ُد «.  3 ِه ْبِن ِسَناٍن  ُمَحمَّ ِبي َنْجَراَن َعْن َعْبِد اللَّ

َ
ِبیِه َعِن اْبِن أ

َ
 .همان، »ْبُن َیْعُقوَب َعْن َعِليِّ ْبِن ِإْبَراِهیَم َعْن أ

 .٤١٦ ص، ١ج التقریرات، أجود.  ٤
 .٣٥٨: ص)؛ األنصاري(للشیخ  النکاح کتاب.  ٥
 .٣٢٣: ص، ٢٩ج اإلسالم، شرائع شرح في الکالم جواهر.  ٦

 

                                                            



 ٤٠      ٩٩شماره دوم، مرداد  ،یتخصص یگروه ها یماهنامه داخل
 

 دلیل دوم: روایات خاصه
دومین دلیل بر بطالن نکاح روایاتی است که مشتمل بر تعابیری است که ظهور در فساد نکاح سابق دارد. در این قسمت 

 شود.فته است بیان و بررسی میروایت که مورد استناد فقها قرار گر ٤

ِبي َعْن : مسلم بن محمد صحیحه ـ١
َ
نَّ  َلْو : َقاَل  ع َجْعَفٍر  أ

َ
َج  َرُجًال  أ َیةً  َتَزوَّ ْرَضَعْتَها َرِضیَعةً  َجاِر

َ
ُتُه  َفأ

َ
َکاُح  َفَسَد  اْمَرأ  ١.النِّ

ِبي َعْن : سنان بن عبدالله و حلبی صحیحه ـ٢
َ
ِه  َعْبِد  أ َج  َرُجٍل  ِفي ع اللَّ َیةً  َتَزوَّ ْرَضَعْتَها َصِغیَرةً  َجاِر

َ
ُتُه  َفأ

َ
مُّ  أو اْمَرأ

ُ
 َتْحُرُم  َقاَل  َوَلِدهِ  أ

 ٢.َعَلْیِه 
اگر بناء بود کبیره  ٣ظاهر از این دو روایت فساد نکاح صغیره است و این دو روایت نسبت به فساد عقد کبیره ساکت است.

بحِث هر دو روایت جاریه است مگر این که گفته شود مصّب بحث کبیره شد چون مصّب نیز حرام شود، باید آن هم بیان می
 که فساد نکاح صغیره قدر متیقنشود درحالیصورت مفهوم روایت این است که فقط کبیره بر او حرام میاست که در آن

یا  بت به حرمتاست. بنابراین در این دو روایت دلیلی برای حرمت کبیره در هیچ فرضی وجود ندارد و سکوت امام نس
 ٤شود.کند که او بر زوج حرام نمیعدم حرمت کبیره اطالق مقامی پیدا می

ِبي َعْن : مهزیار بن علی مکاتبه ـ٣
َ
َج  َرُجًال  ِإنَّ  َلُه  ِقیَل : َقاَل  ع َجْعَفٍر  أ َیٍة  َتَزوَّ ْرَضَعْتَها َصِغیَرةٍ  ِبَجاِر

َ
ُتُه  َفأ

َ
ْرَضَعْتَها ُثمَّ  اْمَرأ

َ
  أ

َ
  َلُه  ةٌ اْمَرأ

ُ
 ْخَریأ

َیةُ  َعَلْیِه  َحُرَمْت  ُشْبُرَمةَ  اْبُن  َفَقاَل  َتاهُ  َو  اْلَجاِر
َ
ُبو َفَقاَل  اْمَرأ

َ
  ع َجْعَفٍر  أ

َ
ْخَطأ

َ
َیةُ  َعَلْیِه  َحُرَمْت  ُشْبُرَمةَ  اْبُن  أ ُتُه  َو  اْلَجاِر

َ
ِتي اْمَرأ ْرَضَعْت  الَّ

َ
ًال  َهاأ وَّ

َ
 أ

ا مَّ
َ
ِخیَرةُ  َفأ

َ
َها َعَلْیِه  َتْحُرْم  َفَلْم  اْأل نَّ

َ
ْرَضَعِت  َکأ

َ
 ٥.اْبَنَتَها أ

کیفیت داللت این روایت بر مساله اینگونه است که راوی نزد امام علیه السالم فتوای یکی از فقهای اهل سنت به نام ابن 
شبرمه را مبنی بر نشر حرمت بواسطه رضاع الحق نقل می کند که او در فرضی خاص، اعتقاد به حرمت سه نفر دارد که 

روایت  کند. بر این اساسم ابن شبرمه را نسبت به حرمت دو نفر تصدیق و نسبت به حرمت سومین نفر رد میحضرت کال
 داللت بر اصل مساله دارد.

ُد «.  1 ِد ْبِن ُمْسِلٍم  ُمَحمَّ  .٣٩٩: ص همان،، »ْبُن َعِليِّ ْبِن اْلُحَسْیِن ِبِإْسَناِدِه َعِن اْلَعَالِء َعْن ُمَحمَّ
ِه ْبِن ِسَناٍن  َعِليٌّ«.  2 اٍد َعِن اْلَحَلِبيِّ َو َعْبِد اللَّ ِبي ُعَمْیٍر َعْن َحمَّ

َ
ِبیِه َعِن اْبِن أ

َ
 .٤٤٥: ص، ٥ج)، اإلسالمیة -(ط  الکافي، »َعْن أ

 .١٥١ ص الشیعه، فقه فی الرضاع احکام.  3
 .٢٠/١١/٩٨ ،٦٥ جلسه شهیدی، استاد اصول خارج درس.  4
دٍ  ْبُن  ِليُّعَ «.  5 ِبي ْبِن  َصاِلِح  َعْن  ُمَحمَّ

َ
ادٍ  أ َیاَر  ْبِن  َعِليِّ َعْن  َحمَّ ِبي َعْن  َرَواهُ  َمْهِز

َ
 .٤٤٦: ص، ٥ج)؛ اإلسالمیة -(ط  الکافي ،»ع َجْعَفرٍ  أ

 

                                                            



 ٤١ حکم رضاع الحق یقیتطب یبررس
 

ِبي َعْن : سنان بن عبدالله مرسله ـ٤
َ
ِه  َعْبِد  أ َنا َو  ُسِئَل : َقاَل  ع اللَّ

َ
ةٍ  َعِن  َحاِضٌر  أ

َ
ْرَضَعْت  اْمَرأ

َ
ی َلَبِنَها ِمْن  َلَها َمْمُلوکاً  ُغَالماً  أ  ْتُه َفَطَم  َحتَّ

ْن  َلَها َهْل 
َ
َضاَعِة  ِمَن  اْبُنَها ُهَو  َال  َفَقاَل  َقاَل  َتِبیَعُه  أ ْکُل  َو  َبْیُعُه  َعَلْیَها َحُرَم  الرَّ

َ
  َقاَل  ُثمَّ  َقاَل  َثَمِنِه  أ

َ
ِه  َرُسوُل  َلْیَس  أ  ِمَن  َیْحُرُم  َقاَل  ص اللَّ

َضاِع  َسِب  ِمَن  َیْحُرُم  َما الرَّ  ١.النَّ
درست است که بحث ما در مورد رضاع الحق بر نکاح است و این روایت پیرامون رضاع الحق بر ملکیت است اما ذیل 

شود و حکم رضاع الحق را همانند رضاع سابق روایت عبارتی دارد که سبب الغاء خصوصیت از رضاع الحق بر نکاح می
 داند.مقتضای قاعده میدر همه موارد اعم از نکاح و ملکیت مطابق با 

 بررسی فروع نه گانه از رضاع الحق
پردازد. الزم به ذکر است ایشان در همه این فروع ای میگانه ٩صاحب شرایع پس از بیان حکم رضاع الحق، به بیان فروع 

ه این آید؛ بیکه در برخی موارد حرمت ابدی پیش نمکند ولو اینهای فیمابین زوج با زوجات میحکم به فسخ همه نکاح
 یرد.گاستدالل که در همه این موارد بین زنانی که در حالت عادی جمع بینشان برای نکاح جایز نیست، جمع صورت می

 .ودشیم کتفاا رعف ود مینھ ررسیب ھب ناسبتم مینھ ھب و ندارداختھپ نآ ھب قھاءف ھک ستا روعیف شھورترینم ھارمچ و ومد رعف ست،ا ردهک طرحم رایعش رد حققم رحومم ھک روعیف یانم در

 فرع دوم: لو کان له زوجتان کبیرة و صغیرة فأرضعتها الکبیرة:
که مردی دو زوجه کبیره و صغیره دارد که صغیره از کبیره ارتضاع دومین فرعی که صاحب شرایع به آن پرداخته این است 

نموده است. در این فرع باید وضعیت صغیره و کبیره نسبت به حرمت ابدی روشن گردد که در صورت ثبوت حرمت، 
 انفساخ عقد را در پی دارد.

 صور سه گانه مسأله:
 این صورت فرقی بین مدخوله بودن یا نبودن کبیره نیست.) صورت اول: کبیره از شیر زوج، صغیره را شیر داده است. (در

 صورت دوم: صغیره از شیر غیر زوج ارتضاع کرده و کبیره مدخوله است.
 صورت سوم: صغیره از شیر غیر زوج ارتضاع کرده و کبیره غیر مدخوله است.

 بررسی حرمت صغیره و فسخ عقد آن
د شود بر او حرام ابل نکرده باشد، صغیره چون بنت زوج محسوب میاگر شیر مربوط به زوج  باشد ولو به کبیره دخو

شود. همچنین اگر شیر مربوط به زوج نبوده باشد ولی کبیره مدخوله باشد باز هیچ اختالفی گردد و نکاح او منفسخ میمی
بیره هم دخول به ک در حرمت ابد صغیره بخاطر ربیبه شدن و انفساخ نکاحش نیست. اما اگر شیر مربوط به زوج نباشد و

صورت نگرفته باشد، دلیلی بر حرمت ابدی صغیره وجود ندارد ولی انفساخ عقدش محل اختالف است. طبق فرمایش 
دد گراند که عالوه بر عقد کبیره، عقد صغیره هم منفسخ میآقای زنجانی تمام علماء تا زمان صاحب ریاض قایل بوده

گردد و هیچ کدام نسبت به عنوان جمع، اولویتی ندارند. ولی نکاح بنت حاصل میچون با این رضاع، جمع بین نکاح اّم و 

دِ «.  1 ْحَمَد  َعْن  َیْحَیی ْبِن  ُمَحمَّ
َ
دٍ  ْبِن  أ  .٤٤٦: ص همان،، »َعِن اْبِن ِسَناٍن َعْن َرُجٍل  َمْحُبوٍب  اْبِن  َعِن  ُمَحمَّ
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تواند او را با عقد جدید به نکاح خود در آورد. مشهور در تعلیل حکم به چون صغیره محرم ابد نگردیده است، زوج می
هم بر صغیره و هم بر کبیره منعقد اند، به این بیان که چون عقد، انفساخ هر دو عقد، استدالل به ترجیح بال مرجح کرده

 گردد، ترجیح بال مرجح است و بهشده است لذا اگر عقد صغیره بخواهد صحیح و باقی باشد ولی عقد کبیره منفسخ 
توان بطالن را اختصاص به او داد و شاهدش این است که اگر کسی ابتداًء بین ام شود نمیصرف اینکه کبیره حرام ابد می

مرحوم فخرالمحققین بر  ١شود.، هیچ اختالفی نیست که از باب ترجیح بال مرجح عقد هر دو باطل میو بنت جمع نمود
ولی صاحب ریاض نکاح کبیره را به خاطر اّم الزوجه شدن، باطل و حرام مؤبد  ٢کند.بطالن عقد هر دو ادعای اجماع می

 ٣دهد.بقاء آن میبیند حکم به صحت و داند و چون دلیلی بر فسخ نکاح صغیره نمیمی
 بررسی ابتناء مساله به بحث ترجیح بال مرجح

اگر ام من کانت زوجة (مادر زوجه سابقه) حرام نباشد، در فرضی که صغیره از شیر زوج ارتضاع کرده و بنت او محسوب 
نیست و لذا  قشود یا در فرضی که ربیبه او محسوب شود، صغیره بر زوج حرام ابد است ولی بر کبیره عنوان محرمی منطب

شود گفت مقتضای جمع بین ام و بنت بطالن هر دو عقد است چراکه دلیلی برای انفساخ عقد کبیره وجود ندارد و نمی
ش ماند و مساله ترجیح بال مرجح دیگر پیشود بنابراین عقد کبیره بر صحت خود باقی میعقد صغیره المحاله باطل می

به جایی است که هر دو عقد غیر از حرمت جمع، دلیل دیگری برای بطالن  آید؛ چراکه ترجیح بال مرجح مربوطنمی
نداشته باشند ولی اگر یکی از دو عقد به دلیل دیگری باطل بوده باشد موضوع حرمت جمع اصال محقق نیست و این 

باشد ولی عقد او  جا که مردی دو خواهر را هم زمان عقد کند و جاهل به خواهر بودن این دومساله نظائری دارد مثل آن
که آن خواهر در عده بود یا در حال احرام بوده او را با یکی از این دو خواهر خود به خود باطل باشد مثل اینکه درحالی

 عقد کرده است که در اینصورت عقد آن خواهر دیگر بر صحت خود باقی است.
وج را بنت است یعنی صورت سوم که صغیره شیر زدر فرضی که تنها دلیل برای فسخ نکاح کبیره و صغیره جمع بین ام و 

ند. اکه مرتکب ترجیح بال مرجح نشوند، حکم به بطالن هر دو عقد کردهنخورده و کبیره هم مدخوله نیست مشهور برای این
آقای شبیری در همین صورت و نیز در فروعی که فقط دلیل بر حرمت یکی از دو عقد وجود دارد و بطالن عقد دیگر مثل 

توان حکم به بطالن هر دو عقد نمود و استدالل به طالن عقد ام من کانت زوجه را نپذیرفتند، سابقًا قائل بودند که نمیب
باشد؛ چون ادله حکم به صحت عقد أم و حکم به صحت عقد بنت، هر دو یک مقدار ترجیح بال مرجح نیز صحیح نمی

باشد د مشکوك دارد. اطالق قطعی از ناحیه لحوق عقد دیگر میاطالق قطعی و یك مقدار تقیید قطعی و یك مقدار تقیی
م صحیح است اگر بعدًا  یعنی لحوق عقد دیگر مانع

ُ
عقد قبلی به نحو شرط متأخر نیست، یعنی این گونه نیست که عقد أ

و اطالق وق، هر دعقد برای بنت واقع نشود و یا عقد بنت صحیح است اگر بعدًا عقد برای أم واقع نشود، بلکه از ناحیه لح

 .٥٠٣٩، ص: ١٥نکاح (زنجانی)، ج کتاب. 1
 .٥١: ص، ٣ج القواعد؛ مشکالت شرح في الفوائد إیضاح. 2
 .١٦٢ ص، ١٠ ج المسائل، ریاض. 3
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دارند. و در مقابل یك تقیید قطعی نیز وجود دارد که اطالق هر دو را مقید ساخته است به اینکه قبًال برای دیگری عقد 
م صحیح است اگر قبًال عقدی برای بنت واقع نشده باشد و نیز عقد بنت صحیح است اگر 

ُ
واقع نشده باشد یعنی عقد أ

ن چه که مورد بحث است عبارت از صورت اقتراباشد. چنین تقییدی ثبوتًا قطعی است. آن قبًال عقدی برای ام واقع نشده
م صحیح است َو إن می

ُ
باشد. در این بخش باید گفت مسلم است که هر دو اطالق ندارد، یعنی این گونه نیست که عقد أ

س دلیل شود. پاالّم ِبِه، چون جمع بین بنت و أم میکه عقد بنت صحیح است َو إن اقَتَرَن عقد اقَتَرَن عقد البنت ِبِه و یا این
صحت هر دو نسبت به اقتران اطالق ندارد. حال باید دید آیا دلیل صحت هر دو عقد مشروط به عدم اقتران به عقد دیگر 

وط به رگردد؟ یا اینکه یکی از آن دو دلیل ثبوتًا مشاست که در نتیجه آن هر دو عقد به دلیل فقدان شرط صحت باطل می
عدم اقتران با عقد دیگر باشد و دیگری چنین شرطی نداشته باشد و در نتیجه آنکه مشروط نیست محکوم به صحت و آن 

ه کشود. ایشان بعد از بیان این مطالب از این نظریه خود برگشته و نهایتا بدلیل اینکه مشروط است محکوم به بطالن می
فهمد، به این معنا که ادله صحت اصًال از صورت اقتران منصرف به اقتران نمیعرف نسبت به هر دو دلیل، اطالقی نسبت 

خواهد حکم صورت اقتران را بگوید و اساسًا صورت اقتران احتیاج به دلیل خاص دارد فلذا حکم به بطالن است یعنی نمی
داده است و باید بر طبق آن  شود. شارع قول عادل را حجت قرارکند. با توجه به مثال زیر مطلب روشن میهر دو نمی

کند یعنی ای قول دو عادل با هم تعارض کردند عرف تکلیف را مجددًا سؤال میعمل نمود، حال فرض کنید در مسئله
گوید ادله منصرف از صورت تعارض است و صورت تعارض احتیاج فهمد بلکه مینسبت به صورت تعارض اطالقی نمی

نظر آقای شبیری ادله از صورت اقتران انصراف دارد و اساسًا صورت اقتران محتاج دلیل به دلیل خاص دارد. بنابراین به 
 .)٥٠٤٥: ص ،١٥ج ،)زنجانی( نکاح کتاب (باشد.خاص می

شهور فرماید طبق مبنای مآقای خوئی در فرض سوم که صغیره از شیر غیر زوج ارتضاع کرده و کبیره مدخوله نیست، می
آید چون بطالن عقد کبیره قطعی است و در واقع جمع بین هستند، ترجیح بال مرجح پیش نمیکه قائل به حرمت کبیره 

ام و بنت صورت نگرفته است اما طبق مبنای ما که دلیلی بر حرمت کبیره وجود ندارد چون بین امومت و زوجیت مقارنت 
د بال مرجح است بنابراین هر دو عقنیست، جمع بین ام و بنت محقق است و فساد عقد یکی و عدم فساد دیگری ترجیح 

 )١٥٣ ص الشیعه، فقه فی الرضاع احکام( باطل است. و پس از آن زوج مختار است هر کدام را بخواهد دوباره عقد نماید.
 بررسی حرمت کبیره و فسخ عقد آن

د. اشکالی که باشبرای حرمت ابدی کبیره در هر سه فرضش، فقط یک تعلیل وجود دارد آن هم ام الزوجه شدنش می
آید این است که در هیچ آنی امومت و بنتیت هم زمان با زوجیت صغیره نبوده است؛ چراکه در آن زمان که اینجا پیش می

صغیره زوجه بود، بنت کبیره نبود و به محض اینکه بنتیت صغیره برای کبیره تحقق پیدا کرد، در همان آن زوجیت صغیره 
 سه جواب داده شده ام الزوجه بر کبیره منطبق نیست. در جواب از این اشکال  منفسخ شده است. بنابراین عنوان

 : اول جواب
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ود شکه امومت و بنتّیت محقق میبرخی از فقها مانند آقای شبیری قائلند که به محض تحقق رضاع شرعی عالوه بر این
زمانی زوجیت با زوال زوجیت به این معنا که زوال زوجیت یک آن پس شود اما بخاطر اتصال زوال زوجیت نیز محقق می

که زمان تحقق امومت با زوال زوجیت یکی است و در نتیجه زمان که مفروض این است افتد و ایناز زوجیت اتفاق می
قبل از زوال  امومت با زمان زوجیت اتصال دارد، این مقدار تاّخر زمانی مورد تسامح عرف است و در نظر عرف یک آن

 ١شود؛ چرا که تسامحات عرف در تعیین مصادیق احکام شرعی حجت است.زوجّیت صغیره، کبیره ام الزوجه می
 : دوم  جواب

که بین تحقق امومت و بنتّیت با زوال زوجیت صغیره از حیث پذیرند و با اذعان به اینای از فقها این تسامح را نمیاما عده
راکه دانند؛ چارد اما تحقق امومت و بنتیت را از حیث رتبی، در رتبه متقدم از زوال زوجّیت صغیره میزمان، تقارن وجود د

صاحب جواهر امومت  ٢دانند.تحقق امومت و بنتّیت علت و زوال زوجیت معلول آن است. بنابراین کبیره را ام الزوجه می
ه اعتقاد ایشان، هر دو معلول علت دیگری به نام رضاع داند بلکه بو بنتیت را با زوال زوجیت علت و معلول هم نمی

: ص ،٢٩ج ، المالک جواهر (باشند.باشند فلذا بین آن دو تقدم و تاخر رتبی نیست بلکه هر دو در یک رتبه و متاخر از رضاع میمی

ال و بنتیت و زواند که درست است که رضاع منشا اصلی تحقق امومت آقای شبیری به صاحب جواهر اشکال کرده )٣٣٠
ت که شد. بنابراین درست این اسزوجیت صغیره است اما اگر نبود تحقق امومت و بنتیت، زوجیت از صغیره نیز زائل نمی

 (رضاع را علت برای تحقق امومت و بنتیت و تحقق امومت و بنتّیت را علت برای زوال زوجیت از زوجه صغیره بدانیم.

خواهد.  یمالک م یتقدم و تاخر رتباشکال دیگری که به این قول وارد است این است که )٥٠٢٦: ص ،١٥ج ،)زنجانی( نکاح کتاب
آب در همان محیطی که آتش وجود دارد،  اما اگر دارد. یتقدم رتب ست و علت بر معلول خودشعلت حرارت امثال آتش 

حال  فتتوان گنمی ستیشان ننیب یتاخر رتب تقدم وو در رتبه دارند  یتساو مآتش چون با ه نیآن آب و ا ،موجود باشدهم 
. در قدممتلیس بمع المتقدم  یمقدم است چون المساو بر حرارت پس آن آب هم رتبتاً  ،دارد بر حرارت رتبی قدمتکه آتش 

 کهشود ل نمیاین دلی اما رهیصغ تیدارد از بنت یاست، تاخر رتب رهیصغ نیا تیمعلول بنتکه  رهیصغ تیهم زوال زوج نجایا
در  گفت وانتینم نداشت پس یتقدم رتب یوقت داشته باشد. تیبر زوال زوج یتقدم رتب نیز صغیرهنسبت به  رهیام بودن کب

 )٢٢٣ص ،١ج الفقه، اصول في محاضرات( .استنشده زائل  تیهنوز زوج رةیکب ّیترتبه ام
 : سوم جواب

تأخر زمانی است و تقدم و تاخر رتبی تاثیری در احکام شرعی برخی دیگر از فقها قائلند که معیار احکام شرعی تقدم و 
پذیرند حال یا اشکال صغروی در این تسامحات دارند و تفاوت نظر عرف را با نظر دّقی ندارد و تسامح عرفی را نیز نمی

مت و پذیرند چون عرف نیز زمان حدوث حکم (زوال زوجیت صغیره) را مقارن با زمان حدوث موضوع (تحقق امونمی

نید رجوع ک شبیری آقای تتّبعات و فرمایشات ماحصل ذیل در عرف، حجیت دائره تعیین در فقها مبانی با آشنایی جهت .٥٠٣٧: ص، ١٥ج(زنجانی)،  نکاح کتاب.  1
 .٥٠٣٥: ص، ١٥ج(زنجانی)،  نکاح کتاب ؛به 
 .)شد داده استناد درس سر استاد قول به لذا و نشد یافت قائل. (١٩/١١/٩٨ ،٦٤ جلسه شهیدی، استاد اصول خارج درس.  2
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ی شخص به را یکتاببیند و شاهد مطلب نیز برداشت عرف در این مثال است. اگر بایع بنتّیت یا تحقق ابّوت و بنتّیت) می
رف در ملک برداشتن کتاب تص نیادر نظر عرف  ،کند فسخ بخواهد انشاء یاز دست مشتر کتاببا برداشتن بعد ، بفروشد

در ملک  عیشد و با عیکتاب ملک با نیفسخ شد و ا عیب ،داشتن کتابهم زمان با بر دیگو یست. چون عرف منی ریغ
شت زمان بازگ نسبت بهزمان انشاء فسخ  یزنجان یکه به نظر آقای. در حالینه در ملک مشتر کرده استخودش تصرف 

صرف در ت ،در آن عیاست و تصرف با یکتاب ملک مشتر نیفسخ هنوز ا . پس در آِن ، مقدم استعیبه ملک با کتاب نیا
و یا مانند مرحوم خوئی اشکال کبروی دارند؛ چراکه به نظر  ١است. یخالف وجدان عرف نیکه ایدرحالاست  ریملک غ

 فقه فی رضاعال احکام (ایشان تسامحات عرف در تعیین مصادیق حجت نیست بلکه در تعیین مفاهیم احکام شرعی حجت است.

قها شود. فلذا بین فدسته از فقهاء کبیره ام الزوجه نیست بلکه اّم من کانت زوجًة میبنابراین در نظر این ) ١٤٩ ص الشیعه،
اختالف شده که آیا دلیلی بر حرمت ابدی اّم من کانت زوجًة وجود دارد؟ آیا این مساله مبتنی بر بحث مشتق اصولی 

دأ و مشتق در اعم از متلبس فعلی به مبباشد؟ وجه ابتناء این مساله بر مشتق اصولی این است که اگر قائل شدیم که می
 دهند و اگر مشتق را در خصوصما انقضی عنه التلبس حقیقت است، در این مساله نیز حکم به ام الزوجه شدن کبیره می

 شود.متلبس فعلی به مبدا حقیقت بدانیم، کبیره ام الزوجه نمی

 »ام من کانت زوجة له«اقوال فقهاء درباره حرمت 
مسأله هر کدام از دو قول حرمت و عدم حرمت، قائالن متعددی دارد و هر دو قول مشهور است. از فقهائی در مورد این 

، )٤٣٨: ص( ، قطب الدین کیدری در اصباح الشیعه)٥٥٦: ص ،٢ج(توان از ابن ادریس در سرائراند میکه قائل به حرمت شده
محقق کرکی در جامع ) ٥٢: ص ،٣ج( ، فخر المحققین در ایضاح)٢٠: ص ،٢ج(، عالمه در ارشاد)٢٣٠ ص ،٢ج( محقق حلی در شرایع

 و صاحب انوار الفقاهه )١٢٩: ص ،٢ج(و فاضل آبی در کشف الرموز )٢٦٩: ص ،٧ج( ، شهید ثانی در مسالک)٢٣٨: ص ،١٢ج( المقاصد

 نام برد.) ٨٣: ص ،)حسن الغطاء، لکاشف( النکاح کتاب(

 مختلف( ، ابن جنید)٤٥٦: ص ، لنهایةا(اند که عبارتند از: شیخ طوسیتعدادی از فقهای بزرگ قایل به عدم تحریم شدهدر برابر، 

 ،٢٠ج ، العقول مرآة( مجلسی دوم )٥٦٥: ص ،٨ج ، المتقین روضة( ، مجلسی اول)٤٣٦: ص للشرائع، الجامع( ، یحیی بن سعید حلی)٤٤: ص ،٧ج الشیعه،

و صاحب  )١٦٩: ص ،١١ج ،)الحدیثة - ط( ب ریاض، صاح)٤٢٠: ص ،٢٣ج( ، صاحب حدائق)١٥١: ص ،٧ج( کاشف اللثام، )٢٢٢: ص
 )٣٣٣: ص ،٢٩ج(جواهر

توان تنها یك قول را مشهور دانست و هر دو قول تقریبا در یك حد از شهرت هستند. از متاخرین مرحوم خالصه، نمی
را حرام ابد نمی داند چون مشتق را در خصوص متلبس بالفعل بالمبداء حقیقت » کانت زوجة ام من«آقای خوئی نیز 

ارد و در باشد بلکه ابتناء به مساله اضافه دداند. ایشان در پاسخ به این اشکال که این مساله مبتنی بر بحث مشتق نمیمی
ه شریفه "امهات نسائکم" بر زوجه سابقه نیز اضافه ادنی مالبستی کافی است و اضافه "نساء" به ضمیر مخاطب در آی

 .٢٠/١١/٩٨ ،٦٥ جلسه شهیدی، استاد اصول خارج درس.  1
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که  چیزیصادق است، فرموده است که مشتق اصولی در مقابل جامد صرفی و نحوی که نیست بلکه در علم اصول هرآن
 ص الشیعه، فقه فی الرضاع احکام( جا که مشتمل بر نسبت است مشتق است.مشتمل بر نسبت باشد مشتق است و اضافه نیز از آن

١٤٧( 
الزم به ذکر است قدر متیقن از مصداق "ام من کانت زوجة" کبیرة ثانیة است که در فرع بعد مورد بررسی قرار خواهد گرفت 
و بسیاری از فقهایی که قائل به عدم حرمت "ام من کانت زوجة" هستند مرادشان کبیرة ثانیة است و نسبت به کبیرة اولی 

اند ولی هدف ما کشف نظر ایشان نسبت کبیره وجود دارد، قائل به حرمت شدهدر فرع بعدی یا در همین فرع که فقط یک 
که به نظر ما دیدگاه دسته سوم فقها به کبری حرمت یا عدم حرمت "ام من کانت زوجة" هست و بالتالی با توجه به این

این فرع اشکال  یا کبیرهباشد، نسبت به موضع ایشان درباره کبیرة اولی یا تنهپیرامون وضعیت حرمت کبیره صحیح می
 صغروی داریم.

 بررسی ابتناء بر مساله مشتق
یکی از مسائلی که ممکن است که برای حرمت أبدی کبیره (اعم از کبیره اولی در این فرع و فرع بعدی و کبیره ثانیه در 

ودن مشتق اگر قایل به اعم ب کهشود. به این بیان فرع بعدی) مستند قرار بگیرد مبنائی است که در مسأله مشتق اتخاذ می
نسبت به متلبس فعلی بالمبدء و ما انقضی عنه التلبس باشیم هر دو کبیره به لحاظ صدق عنوان اّم الزوجه حرمت ابد پیدا 

اند اما هیچ یك از این فقهاء به مسأله ای از فقها برای کبیرتین فتوا به حرمت ابد دادهکنند. همانطور که گذشت عدهمی
: ص، ٢جسرائر ال(و ابن ادریس حلی  ١اند. در مقابل ظاهر کلمات برخی از فقها مثل محقق کرکین مشتق تمسك نکردهاعم بود

رسد حق این است که مساله مبتنی به باب ابتناء این مساله به بحث مشتق است. همانطور که بیان شد به نظر می )٥٥٦
بنابراین دلیلی برای  ٢انقضی عنه التلبس بالمبدأ حقیقت نیست.مشتق است و طبق نظر مشهور اصولیین مشتق در ما 

حرمت کبیره در هیچ فرضی وجود ندارد و فقط در فرضی که کبیره از شیر غیر زوج صغیره را ارضاع کرده از باب حرمت 
تواند آن زوج می شویم و پس ازقائل به انفساخ هر دو عقد می جمع بین ام و بنت و انطباق مساله ترجیح بال مرجح بر آن،

 با عقد جدید هر کدام از صغیره یا کبیره (مادر یا دختر) را به عنوان زوجه اختیار کند.

 :األخری أرضعتها ثم أوال الزوجتین إحدی فأرضعتها رضیعة زوجة و زوجتان له کان لوفرع چهارم: 
سی سازد بررنسبت به فرع قبل متمایز می چه این فرع راشود. آندر این فرع نیز همان مباحث فرع قبل عینًا مطرح می

حرمت و عدم حرمت کبیره ثانیه و انفساخ و عدم انفساخ عقد اوست. با توجه به مطالبی که بیان شد دلیلی بر حرمت 
ند اای از فقها قائل به عدم حرمت او شدهکبیره اولی چه برسد به کبیره ثانیة وجود ندارد. اما همانطور که گذشت عده

عدم صدق عنوان ام الزوجه بر او و یا بخاطر مکاتبه علی بن مهزیار که در آن تصریح بر عدم حرمت او شده است. بخاطر 
اند و مشتق را نیز در اعم از متلبس فعلی به مبدأ و ای دیگر از فقها که مساله را مبتنی بر بحث مشتق کردهدر مقابل عده

 .٢٣٨: ص، ١٢ج القواعد، شرح في المقاصد جامع.  1
 .٢٥٢٠: ص، ٨ج(زنجانی)،  نکاح کتاب.  2

 

                                                            



 ٤٧ حکم رضاع الحق یقیتطب یبررس
 

کنند قائل به حرمت کبیره ثانیه روایت علی بن مهزیار نیز خدشه میدانند و از طرفی در متلبس در سابق حقیقت می
 کنیم.جا به بررسی اجمالی این مکاتبه پرداخته و بحث را ختم میشوند. در اینمی

ِبي َجْعَفٍر ع
َ
َج  َرُجًال  ِإنَّ  َلُه  ِقیَل  :َقاَل  لیه السالممکاتبه علی بن مهزیار: َعْن أ َیٍة  َتَزوَّ ْرَضَعْتَها َصِغیَرةٍ  ِبَجاِر

َ
ُتُه  َفأ

َ
  ُثمَّ  اْمَرأ

َ
 ْرَضَعْتَهاأ

ةٌ 
َ
ْخَری َلُه  اْمَرأ

ُ
َیةُ  َعَلْیِه  َحُرَمْت  ُشْبُرَمةَ  اْبُن  َفَقاَل  أ َتاهُ  َو  اْلَجاِر

َ
ُبو َفَقاَل  اْمَرأ

َ
  ع َجْعَفٍر  أ

َ
ْخَطأ

َ
َیةُ  َعَلْیِه  َحُرَمْت  ُشْبُرَمةَ  اْبُن  أ ُتُه  َو  اْلَجاِر

َ
ِتيا اْمَرأ  لَّ

ْرَضَعْتَها
َ
ًال  أ وَّ

َ
ا أ مَّ

َ
ِخیَرةُ  َفأ

َ
َها َعَلْیِه  َتْحُرْم  َفَلْم  اْأل نَّ

َ
ْرَضَعِت  َکأ

َ
 ١.اْبَنَتَها أ

 یاب"ر ظاه ایندارد. ثان قیحماد توث یاوال صالح بن اب چوناست. دانسته  فیضع را تیروا نیسند ا یثان دیمرحوم شه
 نکهیا دیو مؤ شدی" میجعفر الثان یاب" بود، تعبیر بهالسالم  هیامام جواد عل رادالسالم است. اگر م هیامام باقر عل "جعفر

 ثیحد ن. بنابرایالسالم بود هیامام باقر عل نیقول ابن شبرمه است. ابن شبرمه از معاصراست  المالس هیمراد امام باقر عل
: ص ،٧ج ، مسالك (نقل کند. ثیالسالم حد هیلبالواسطه از امام باقر ع توانستهیکه نم اریبن مهز یشود. چون عل یم مرفوع

رد. دو راه برای اثبات وثاقتش وجود اثبات کرا  حماد یصالح بن اب توان وثاقتاین کالم شهید تمام نیست و می )٢٦٩
 )١٩/١١/٩٨ ،٦٤ جلسه شهیدی، استاد اصول خارج (درسدارد

 اثبات وثاقت صالح بن ابی حماد:
ن محمد ب یکرد و او را قبول داشت. عل یمدح م او را کند که فضل بن شاذان ینقل م بةیبن محمد بن قت یاز عل یکش .١

واحد بن به واسطه عبدال چه در فقیه و چه در غیر فقیه خاص ندارد اما صدوق قیاست و لو توث یسند کش رکه د بهیبن قت
. یرب نیو ب ینیب اال ما کان حجة یارو ال فرموده استهم  ابتدای من الیحضرکند.  ینقل م تیروا ادیعبدوس از او ز

ثاقت و دیبود که صدوق او را قبول داشت. مؤ نیبخاطر ا بةیبن محمد بن قت یاز عل تیدهد که کثرت روا ینشان م نیا
اعتبار  نیمتاخر قاتیتوث ندیگو یاست و مشهور م نیاز متاخر که ایشاناینو لو  است یعالمه حلهم توثیق  بةیابن قت

ند کیکتاب محض االسالم را نقل موقتی اخبار الرضا  ونیع تاباست. صدوق هم در ک خوب دیمؤه عنوان ب یندارد ول
ها  نی. ابةیبن محمد بن قت یما رواه عبدالواحد بن عبدوس عن عل یسه تا سند دارد و االصح عندکتاب  نیا دیگویم

را  بةیهم معتقدند چون کتاب ابن قت یزنجان یآقا .کنداطمینان پیدا می بةیاست که انسان به وثاقت ابن قت یهمه قرائن
علماء قم بوده، و با توجه به اهتمام علماء قم به  از اجالءهم  یقم سیاحمد بن ادر کند، ینقل م یقم سیاحمد بن ادر

 .تاس ثقه بوده یقم سیادرنزد احمد بن  بةیبن محمد قت یدهد که علینکنند، نشان م تیاکثار روا از ضعفاء نکهیا
ه ک یصاحب وسائل هر راو و یخوئ یکه مثل مرحوم آقا یهم هست. کسان یقم ریتفسرجال از  حماد یصالح بن اب. ٢ 

 تواند دلیل خوبی برای وثاقت او نزد ایشان باشد.دانند، این دلیل میمی ثقهرا باشد  یقم ریدر تفس
هم مورد پذیرش نباشد، برای وثاقت صالح بن ابی حماد راه اول وجود دارد بنابراین اگر مبنای حجیت رجال تفسیر قمی 

بن  یاست. درست است که عل ثی. فقط مشکل همان شبهه مرفوع بودن حدشودو اطمینان به وثاقت او حاصل می

دٍ  ْبُن  ِليُّعَ «.  1 ِبي ْبِن  َصاِلِح  َعْن  ُمَحمَّ
َ
ادٍ  أ َیاَر  ْبِن  َعِليِّ َعْن  َحمَّ ِبي َعْن  َرَواهُ  َمْهِز

َ
 .٤٤٦: ص، ٥ج)؛ اإلسالمیة -(ط  الکافي ،»ع َجْعَفرٍ  أ
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ت که اس دیبع یلیکند. خ یشبهه م جادیابن شبرمه ا ایاما نقل فتو ،است السالم بوده هیاز اصحاب امام جواد عل اریمهز
السالم  هیامام جواد عل نزد شتریب ایصد و پنجاه سال  کیبعد از نزداست  السالم بوده هیامام باقر عل معاصرابن شبرمه که 

ال محذور عقالبته  بخواهند. حیتوضنسبت به صحت قول ابن شبرمه د و از امام نمطرح کنبرای امام او را  ید و فتوانبرس
 نزد عامهاو هنوز  یعامه بوده فتو کی جهابن شبرمه از فقهاء در نکهیسال با توجه به ا ستیدوندارد که بعد از حدود 

سالم ال هیجعفر امام باقر عل یکند که نکند مراد از اب یشبهه م جادیا است، یدر حد احتمال عقل نیمطرح باشد و لکن ا
 .شودمی مرفوع ثیاست و حد

 جمع بندی
در  و کندیمپیدا  یابد تحرم رتضاع کرده باشد یا ربیبه او محسوب شود، بر این مرداگر از شیر زوج ا رهیزوجه صغ

که دلیلی بر حرمت کبیره یافت نشد، از باب حرمت جمع که از شیر غیر زوج ارتضاع کرده باشد، با توجه به اینصورتی
لی بر حرمت کبیره اولی و ثانیه نیز دلیشود. بین ام و بنت و انطباق بحث ترجیح بالمرجح، عقد کبیره و صغیره منفسخ می

ولی حماد  یصالح بن اب تیمشهور و روا ایبخاطر فتو ابدی ایشان وجود ندارد. البته در مقام عمل،
ُ
نسبت به کبیره أ

ولی است
َ
 مرد است کانها ارضعت نیاو هنوز زوجه او  ندارد جا اطیاحت هیثان رهیزوجه کب نسبت به . امارعایت احتیاط أ

 و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. ابنته.
 

 



 ٤٩ حکم رضاع الحق یقیتطب یبررس
 

 نابعم
 ق. ه ١٤١٧جا، اول، یب النشر، و للطباعة المنیر جلد، ١ ،موسوی القاسم ابو سید خویی، الشیعة، فقه في الرضاع أحکام .١
 علمیه حوزه مدرسین جامعه به وابسته اسالمی انتشارات دفتر جلد، ٢ اسدی، مطهر بن یوسف بن حسن عالمه، حّلی، اإلیمان، أحکام إلی األذهان إرشاد .٢

 .ق ه ١٤١٠ اول، قم، قم،
 ق.  ه ١٤١٦، جلد، مؤسسه امام صادق علیه السالم، قم، اول ١الشیعة بمصباح الشریعة، کیدری، قطب الدین، محمد بن حسین،  إصباح .٣
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 ق. ه ١٤١٤جلد، مؤسسه آل البیت علیهم السالم، قم، دوم،  ١٣جامع المقاصد في شرح القواعد، عاملی، کرکی، محقق ثانی، علی بن حسین،  .٦
 .ق ه ١٤٠٥ اول، قم، ،العلمیة الشهداء سید مؤسسة جلد، ١ سعید، بن یحیی حّلی، للشرائع، الجامع .٧
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 قم، علمیه حوزه مدرسین جامعه به وابسته اسالمی انتشارات دفتر جلد، ٣ ،احمد بن منصور بن محمد ادریس، ابن حّلی، الفتاوی، لتحریر الحاوي السرائر .١٢

 . ق ه ١٤١٠ دوم، قم،
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 ق ه ١٤١٦ اول، ایران، - قم قم،
 .ه ق ١٤٢٢، ، اول،  قمجلد، مؤسسة إحیاء آثار اإلمام الخوئي قدس سره ٤، محاضرات فی أصول الفقه، خویی، ابوالقاسم .١٨
 علمیه حوزه مدرسین جامعه به وابسته میاسال انتشارات دفتر جلد، ٩ ،اسدی مطهر بن یوسف بن حسن عالمه، حّلی، الشریعة، أحکام في الشیعة مختلف .١٩
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 مقدمه
است که عرف آن را به عنوان یک حق قبول کرده و آثار حق را بر آن بار حق سرقفلی یکی از حقوق مستحدثی 

کنند و جایگاهش در فقه به این لحاظ است که آیا این حق، مقبول نزد شارع نیز هست یا خیر؟ و اگر مشروعیت می
عنوان حق  لاصل حق نزد شارع ثابت نشد آیا راهی است که آثار این حق را مترتب کنیم بدون اینکه الزم باشد اص

سرقفلی را مشروع بدانیم؟ آنچه این نوشتار در صدد بیانش بر آمده، این است که وجوه اقامه شده بر عدم 
تواند آنچه را که نزد عرف مقبول و مسلم است را خدشه دار کرد و مشروعیت حق سرقفلی چیست؟ وآیا می

 مشروعیت آن را زیر سؤال برد؟

 موارد استعمال اصطالح سرقفلی
ل از ذکر بیان اقوال و نظریات حول مسأله، الزم است ذکر شود که سرقفلی در دو مورد متفاوت از هم استعمال قب

 کنند:شود، گرچه در بعضی از عبارات گاهی آنها را به جای یکدیگر استعمال میمی
غازه عینی مثل م: که عمده کلمات فقهاء هم ناظر به این معنی میباشد، این است که شخصی که مالک اول صورت

تواند این حق اجاره دادنش را هم به غیر واگذار کند؟ که از تواند اجاره بدهد، میاست آیا همانطور که مغازه را می
کنند اگر چنین حقی وجود داشته باشد منشأ این حق خود مالک است. مالک که این تعبیر به حق سرقفلی می

 ایجار در هر سال نیز است. اصل عین و منافع آن را مالک است، مالک حق
ای را اجاره کرده طوری عمل کرده که سبب رغبت مردم به این محل شده مستأجری که مثال مغازه  :دوم صورت

که در نتیجه باعث افزایش قیمت منفعت مغازه و یا خود مغازه شده است. در اینجا بحث این است که آیا مالک 
ون اینکه پولی به او بدهد به او بگوید مدت زمان اجاره تمام شده و دیگر به تواند بعد از اتمام زمان اجاره، بدمی

 شود که از این به حقدهم یا اینکه مستأجر به سبب عملی که انجام داده سبب حقی در آن مکان میتو اجاره نمی
ست منشأ این اشود. چرا که منشأ آن کسب و پیشه مستأجر بوده است. چنانچه واضح کسب و پیشه نیز تعبیر می

 مستأجر است نه اینکه از مالک به او منتقل شده باشد. –بر فرض قبول  –حق 
شود و در هر مرحله بیان اقوال و وجوه اقامه شده بر عدم مشروعیت به طور بر این اساس باید در دو مقام بحث 

 شود.جداگانه ذکر می

 



 ٥٣ یحق سرقفل تیادله عدم مشروع ینقد و بررس 
 

 مالکاز جانب مقام اول: منشأ سرقفلی 
 معنی از سرقفلی است و در کلمات فقهاء نیز بیشتر مورد بررسی قرار گرفته است. اصطالح مشهور همین

 قول اول: مشروعیت حق سرقفلی بنابر نظر مشهور فقهاء 
اند که البته در کیفیت تخریج آن و بیان مشروعیت آن با هم قائل به مشروعیت این حق شده ١مشهور فقهاء 

ای خود مورد بحث واقع شده است و ما فقط ادله عدم مشروعیت این اختالف نظر دارند که به طور مفصل در ج
 معنی از سرقفلی را اینجا مطرح خواهیم کرد
 قول دوم: عدم مشروعیت حق سر قفلی:

 برخی از فقهاء این حق را قبول نداشته و در مشروعیت چنین حقی تردید کرده که به دو دلیل ایشان اشاره میشود.
 قفلی: ادله عدم مشروعیت حق سر

 دلیل اول:  تمسک به روایات حق سکنی و حبیس:
ت اول این که  درروای» باب بطالن السکنی و الحبیس بموت المالک« در کتاب وسایل الشیعه بابی است به نام 

 باب به سند صحیح اینگونه آمده:
ُد  ِد  َعْن  ِبِإْسَناِدهِ  اْلُحَسْیِن  ْبِن  َعِليِّ ْبُن  ُمَحمَّ ِبي ْبِن  ُمَحمَّ

َ
َذْیَنةَ  ْبِن  ُعَمَر  َعْن  ُعَمْیٍر  أ

ُ
ِبي اْبِن  ِعْنَد  َشاِهداً  ُکْنُت : َقاَل  أ

َ
 َقَضی َو  -َلْیَلی أ

ةَ  َقَراَبِتِه  ِلَبْعِض  َجَعَل  َرُجٍل  ِفي ْت  َلْم  َو  َداِرهِ  َغلَّ ُجُل  َفَماَت  َوْقتاً  ُیَوقِّ ِبي اْبَن  َوَرَثُتُه  َفَحَضَر  الرَّ
َ
ِذي َقَراَبُتُه  َحَضَر  َو  -َلْیَلی أ  َجَعَل  الَّ

ةَ  َلُه  ارِ  َغلَّ ِبي اْبُن  َفَقاَل  الدَّ
َ
َری َلْیَلی أ

َ
ْن  أ

َ
َدَعَها أ

َ
ُد  َفَقاَل  َصاِحُبَها َتَرَکَها َما َعَلی أ َقِفيُّ ُمْسِلٍم  ْبُن  ُمَحمَّ َما -الثَّ

َ
  ْبَن  َعِليَّ ِإنَّ  أ

َ
 ِبيأ

َبا َسِمْعُت  َفَقاَل  ِعْلُمَك  َما َو  َفَقاَل  َقَضْیَت  َما ِبِخَالِف  اْلَمْسِجِد  َهَذا ِفي َقَضی َقْد  -ع َطاِلٍب 
َ
َد  َجْعَفٍر  أ  َضیقَ  َیُقوُل  ع َعِليٍّ ْبَن  ُمَحمَّ

یِث  ِإْنَفاذِ  َو  اْلَحِبیِس  ِبَردِّ  ع َعِليٌّ  ِبي اْبُن  َلُه  َفَقاَل  اْلَمَواِر
َ
ْرِسْل  َقاَل  َنَعْم  َقاَل  ِکَتاِبَك  ِفي ِعْنَدَك  َهَذا َلْیَلی أ

َ
 َلُه  َفَقاَل  ِه بِ  اْئِتِني َو  َفأ

ُد  ْن  َعَلی -ُمْسِلٍم  ْبُن  ُمَحمَّ
َ
ْحَضَر  َقاَل  َذِلَك  َلَك  َقاَل  اْلَحِدیِث  َذِلَك  ِفي ِإالَّ  اْلِکَتاِب  ِمَن  َتْنُظَر  َال  أ

َ
َراهُ  َو  اْلِکَتاَب  َفأ

َ
 َعْن  اْلَحِدیَث  أ

ِبي
َ
َتُه  َفَردَّ  اْلِکَتاِب  ِفي السالم علیه َجْعَفٍر  أ  .َقِضیَّ

گوید که در نزد ابن ابی لیلی بودم که حکم کرد در مورد مردی که برای بعض خویشان خود منفعت ابن اذینه می
خانه را قرار داده بود و برای او مدتی معین نکرده بود که پس از مدتی از دنیا رفت. ورثه مالک نزد ابن ابی لیلی 

کنم که مالکش حکم کرده است. محمد بن مسلم فت که به همانی حکم میآمدند و ابن ابی لیلی در حکمش گ
گفت که امیرالمؤمنین در این مسجد بر خالف آنچه تو حکم کردی، حکم کرده است. ابن ابی لیلی گفت دلیل تو 

فرمود حضرت علی علیه السالم حکم به چیست؟ محمد بن مسلم گفت که از امام باقر علیه السالم شنیدم که می

(مرحوم  الشرعیه االحکام.جامع  ٤٢٢:  ١) خویی مرحوم(  الصالحین.منهاج   ٦١٥: ٢ یلهالوس یر.  تحر ١٥١)   حلی حسین شیخ مرحوم(  فقهیه بحوث.  ١
  ٢٨١:  ١) ی( فاضل لنکرانیجامع المسائل فارس ٤٢٠) یزی. المسائل المنتخبه ( مرحوم تبر ٦٤٣) سبزواری

 

                                                            



 ٥٤       ٩٩شماره دوم، مرداد  ،یتخصص یگروه ها یماهنامه داخل
 

برگرداندن حبیس و به ارث رسیدن کرده است. ابن ابی لیلی گفت این مطلب در کتاب تو است. محمد بن مسلم 
گفت بله. ابن ابی لیلی گفت کسی را بفرست تا کتاب را برای من بیاورد. محمد بن مسلم گفت به شرطی که فقط 

 ١ه و قضاوتش را رد کرد همین حدیث را ببینی. ابن ابی لیلی نیز قبول کرده و آن حدیث را دید
ن اند. حدیث دیگری نیز در ایمرحوم کلینی و مرحوم شیخ طوسی به اسناد دیگری نیز همین روایت را ذکر کرده

باب ا در وسایل الشیعه آمده که مضمونش همین مطلب است. و همچنین در فقه العقود به حدیث دیگری به 
 بودن سند ذکرشده، احتیاجی به بررسی سند نیست. به خاطر صحیح٢همین مضمون استدالل کرده است . 

شارع  شود این حق نزدکیفیت استدالل به حدیث: از حکم امام علیه السالم به ارث رسیدن حق سکنی، معلوم می
مقبول نیست و اال اگر این حق مشروع بود،  همچنان بعد از موت مالک هم برای کسی که حق سکنی برای او 

باقی میماند. مانند موت موجر که مردنش تأثیری در بقای حق مستأجر در ملکیت منفعت جعل شده بود باید 
خانه تا پایان مدت اجاره ندارد و همینطور است انتقال حق تحجیر که مردن محجر تأثیری در صحت این انتقال 

 ندارد.
 مناقشه در تمسک به روایت: 

 ٣نسته و دو اشکال وارد کرده اند  :صاحب فقه العقود  استدالل به این روایت را تام ندا
 اشکال اول: لزوم وفای به شرط در عقد سکنی 

ر عقد که اگر د -که بعضی هم سندشان صحیح است و لذا محتاج بحث سندی نیستیم –روایات متعددی داریم 
 سکنی مدتی تعیین شده بود، وفای به آن الزم است 

ُد مانند این روایت:  ِد  َعْن  ِبِإْسَناِدهِ  اْلُحَسْیِن  ْبِن  َعِليِّ ْبُن  ُمَحمَّ ِبي ْبِن  ُمَحمَّ
َ
َباِن  َعْن  ُعَمْیٍر  أ

َ
ْحَمِن  َعْبِد  َعْن  ُعْثَماَن  ْبِن  أ ِبي ِن بْ  الرَّ

َ
 أ

ِه  َعْبِد  ْلُتُه : َقاَل  ُحْمَراَن  َعْن  اللَّ
َ
ْکَنی َعِن  َسأ اُس  َفَقاَل  اْلُعْمَری َو  السُّ  ِإْن  َو  َحَیاَتُه  َفِهيَ َحَیاَتُه  َشَرَط  َکاَن  ِإْن  ُشُروِطِهْم  ِعْنَد  ِفیِه  النَّ

ی َشَرَط  َکَما ِلَعِقِبِه  َفُهَو  ِلَعِقِبِه  َکاَن  ارِ  َصاِحِب  ِإَلی ُیَردُّ  ُثمَّ  َیْفَنْوا َحتَّ  .الدَّ
گوید از امام صادق در مورد سکنی و عمری ( اگر عقد سکنی زمانش محدود به موت مالک یا موت حمران می

بشود آن را عمری گویند ) پرسیدم. ایشان فرمودند: مردم باید به شرطهایشان عمل کنند.اگر شرط منتفع شونده 
کرده بود تا وقتی خود کسی که حق سکنی برای او جعل شده زنده است  نفع ببرد باید به شرط عمل شود و اگر 

رده بود ی که همه کسانی که شرط کتوانند نفع ببرند باید عمل شود تا وقتشرط کرده بود که نسلهای بعد او هم می
 ) . ٢١٨: ١٩گردد.( وسایل الشیعه تمام شود که در این صورت به مالکش بر می

 ٣٢٨:  ١٣ الشیعه الوسایل. ١
 ١٦٩: ١ العقود فقه.  ٢
 ١٧١: ١  همان.  ٣
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جمع اینگونه روایات با روایت عمر ابن اذنیه به این است که اگر مدت سکنی معین شده، باید به شرط عمل شود  

خبر ابن اذینه از قسم دوم است. چون در آن تصریح شود که و اگر معین نشده،  با موت مالک عقد سکنی باطل می
شده بود که مالک زمانی را برای سکنی معلوم نکرده است. پس اشکال اول این است که باید تفصیل داد بین موارد 

 توقیت و عدم توقیت.
 اشکال دوم: فرق بین حق سکنی و حق شرقفلی

مطلب،  رسد ولی اینشود و به عنوان ارث، به ورثه میگرچه ما قبول بکنیم که با موت مالک، عقد سکنی باطل می
دلیلی بر بطالن حق سرقفلی نیست چرا که بین ایندو فرق است و آن اینکه در عقد سکنی، مالک به صورت 

ه بهی از مستأجر گرفترایگان ملک را در اختیار شخص قرار داده به خالف حق سرقفلی که مالک مبلغ معتنی
ود به شتوان گفت احتمال دارد اینکه در عقد سکنی، با موت مالک، عقد هم باطل میق میاست. با وجود این فر

خاطر این است که مالک در مقابل حق سکنی پولی نگرفته اما در سرقفلی مالک با گرفتن پول، حق سرقفلی را 
ه ارث وراث ب استیفاء کرده است و دیگر این ملک برای مالک دارای حق سرقفلی نیست تا با همین وصف به

 رسد. برسد. کما اینکه اگر موجر قبل از تمام شدن زمان اجاره بمیرد، این ملک بدون منفعت به وراث می
یرا در حق سرقفلی، اینکه تلقی مستأجر اول از مالک به صورت  به نظر اشکال دوم صاحب فقه العقود تام نباشد ز

رد و از مقومات سرقفلی نیست و به خاطر همین مالک رایگان است و یا معاوضی، دخلی در حقیقت سرقفلی ندا
توانند تواند سرقفلی ملکش را به صورت رایگان در اختیار غیر قرار دهد. بنابراین در ناحیه تلقی از مالک میمی

هر دو مثل هم باشند و از این جهت با هم فرقی ندارند. مگر اینکه فرق را اینگونه بیان کنیم که حق سرقفلی در 
شود که انتفاع مستأجرین از مکان، در مقابل عوض است ونه به طور رایگان. به ان قابل اجاره مطرح میاعی

ن ایندو پردازند. بنابراین فرق بیخالف حق سکنی که ساکنین در محل، در مقابل استمرار انتفاعشان ، مبلغی نمی
ز نه در تلقی ملک ا –ر مقابل عوض است که در یکی رایگان و در دیگری د –در انتفاع مستمرشان از ملک است 

دو بدهیم و اطمینان به عدم فرق نداشته باشیم. شود که ما احتمال فرق بین آناین احتمال باعث می مالک.
 .١بنابراین اشکال دوم نیز وارد است

به نظر  اظشانرسد که مراد ایشان  نیز همین باشد گرچه الفو لکن با دقت در کالم صاحب فقه العقود به نظر می
 قاصر است.

    ام عزه. استاد سرافراز د ١
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 دلیل دوم: تعارض حق سرقفلی با سلطنت مطلقه موجر
اینگونه آمده که الزمه قبول حق سرقفلی، محجوریت مالک در بعض تصرفات در ملک خود  ١در کالم بعض عامه

د و این تواند بعد از اتمام مدت اجاره، ملک را به هر کسی که خواست اجاره دهاست . به عنوان مثال دیگر نمی
فت که توان گشود. بنابراین میمحجوریت منافات با سلطنت مطلقه مالک دارد که از اخبار سلطنت استفاده می

 این حق سرقفلی مشروع نیست.
در جواب از این دلیل باید گفت:  که گرچه مقتضای ملکیت این است که مالک بتواند هر تصرفی در ملکش انجام 

ین عدم محجوریت، عدم محجوریت ابتدایی است نه عدم محجوریتی که مستند به دهد و محجوریتی ندارد ولی ا
مالک است. بنابراین هر مالکی طبق قاعده سلطنت بر مالش سلطنت دارد و محجور نیست ولی این مطلب 
منافات ندارد با اینکه مالک خودش کاری را انجام داده باشد که سبب محجوریتش شده باشد. مانند عین 

گذارد وحق مرتهن به آن تعلق گرفته است و سبب محجوریت مالک از ای که راهن نزد طلبکارش میمرهونه
مالش شده و لکن چون سببش خود مالک بوده بنابراین منافاتی با ملکیت او و سلطنتش ندارد. در محل بحث 

ت و این با سلطنتی که نیز مالک به اختیار خود حق سرقفلی را به غیر واگذار کرده و خود را محجور کرده اس
 )استاد سرافراز دام عزه  .(الزمه ملکیت است در تنافی نیست

بنابراین دو دلیل اقامه شده بر نفی مشروعیت سرقفلی به معنایی که گذشت صحیح نیست و با توجه به اینکه 
 ست.مشروع ا توان گفت که حق سرقفلی به معنای اولمشروعیت آن از طرق مختلف به اثبات رسیده، پس می

 ٣مقام دوم: منشأ سر قفلی از جانب مستأجر 
سرقفلی به معنای دوم به حق کسب و پیشه معروف شده است و گاهی هم حق تجارت و یا حق مهنت گویند. 

 –تواند آن را به مستأجر منتقل کند تمام بحث در اینجا این است که آیا حق سرقفلی فقط حق موجر است که می
تواند توان ادعا کرد که اگر هم مالک آن را انتقال ندهد، مستأجر میو یا اینکه می -بحث شد  که در مقام اول

صاحب این حق شود و بعد از اتمام زمان اجاره، به خاطر افزایش رغبتی که نسبت به این مکان حاصل شده، حق 
 خود را از موجر و یا مستأجر بگیرد که در این مقام بحث خواهد شد.

 ٤داننداء این حق را مشروع ندانسته و گرفتن این حق را بدون شرط در ضمن عقد، جائز نمیمشهور فقه

 
 ناظر سرقفلی حق مشروعیت عدم ادله تمام اینجا در چون لکن و شودمی مطرح نیز سرقفلی دوم معنای در شد مطرح مسأله طرح در که تقسیمی قسم دو.  ٣
 رد پسس و شده ذکر مشروعیت ادله خالصه طور به ناچار به لذا  کنندمی گیرینتیجه را مشروعیت عدم آنها، رد از پس و است سرقفلی مشروعیت ادله به

 .شودمی
 ١) یزی. استفتائات ( مرحوم تبر ٤٣١:   ٥) یگانی( گلپا یلالمسا مجمع  ٦١٤: ٢) ینی( امام خم یلهالوس یر.  تحر ١٦٥:  ٢) ینی. (امام خمییفتوا فقه.  ٤
 .  ٣٦١: ١)   یگانیگلپا یجامع االحکام ( صاف ١٩١:  ٣مکارم)  ی( آقا ید.استفتائات جد  ٢٨٩:  ٢) ی. رساله استفتائات( مرحوم منتظر  ٢٥٨:
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 نقد ادله مشروعیت حق کسب و پیشه
 . عدم وجود دلیل بر مالکیت عامل بر هرنتیجه عملش:١

دلیلی که برای مشروعیت حق کسب و پیشه ذکر شده این است که منشأ زیادی مالیتی که برای عین مستأجره 
اصل شده، کسب  مستأجر بوده است و مقتضای قواعد این است که مالیت به هر سببی حاصل شده، ملکیت ح

آن مالیت هم باید منتسب به همان سبب باشد که فعل مستأجر است و لکن در اینجا مانعی دارد . چرا که ملکیت 
تقل تواند ملکیت مساست و نمیاین مالیت هم به حسب اعتبار عقالء مانند سایر اوصاف،  تابع  ملکیت عین 

توانیم ملکیت مستأجر را در حد وصف مالیت بدانیم ودر نتیجه ملتزم شویم که به اندازه داشته باشد. بنابراین نمی
 )١٧١:  ١ العقودفقه  (شود.مالیتی که مستأجرایجاد کرده شریک مالک در عین مستأجره می

ای شود که موارد نقض زیادی هم وجود دارد. به عنوان مثال اگر شخصی معروف وارد خانه فوق اشکال از غیر
سبب افزایش رغبت و مالیت عموم مردم به آن خانه شود باید طبق دلیل مذکور بتوان گفت که آن شخص نیز در 

 شود در حالی که نمیتوان به آن ملتزم شد. این ملک با مالک شریک می
د نیز در مقام رد این نظریه آمده است: گرچه سبب افزایش مالیت، مستأجر بوده ولی دلیلی در کتاب فقه العقو

سبب ملکیت اعتباری برای عامل  –و لو در ملک غیر  –نداریم بر این مطلب که اگر عامل، هر عملی را انجام دهد 
 )١٧٢: ١ العقودفقه  (شود . نه حکم عقلی بر این مطلب است ونه بنای عقالء .

کند و تقریبی هم برای آن بیان نشده است. اما حکم عقلی نداریم چون عقل حکم به ملکیت در اینگونه موارد نمی
اگر در دفاع از مشروعیت این حق گفته شود که مراد از ملکیت مستأجر، ملکیت اعتباری نیست تا اشکال وارد 

ل ملک شده است ، عق ینا یجاد مالیت برایباشد بلکه مراد این است که در اینگونه موارد که مستأجر سبب ا
، مانند اولویتی که انسان نسبت به عمل خود دارد. در دارد یتاولو یگرانکه مستأجر نسبت به د کندیحکم م

جواب باید گفت:  در جایی که نتیجه عمل جدا از نفس عمل است عقل چنین حکمی ندارد. به خاطر همین 
شود و گاهی مقبول و گهای متفاوت و ازمنه متعدد این حکم عوض میاست که در اجتماعات مختلف و فرهن

تواند باشد. اما  بنای عقالء نیز احراز نشده که عامل عملی،  در شود. بنابراین حکم عقل نمیگاهی هم رد می
تمام موارد، مالک آن عمل هم باشد و بر فرض هم که چنین بنایی باشد متأخر از عصر تشریع است و سکوت 

 )١٧٥: ١ العقودفقه  (رع دلیلی بر امضای آن نیست.شا
توان یافت. بلکه در بعضی از کلمات عالوه بر اینکه  در روایات نیز شاهدی بر حق سرقفلی به معنای دوم نمی

فقهاء آمده که دلیل بر خالف هم دارد و آن اینکه زیاد شدن مالیت عین مستأجره در زمانهای سابق هم بوده ولی 
نبوده که بعد از اتمام اجاره، مستأجر را صاحب حق بدانند. بنابراین سیره و بنای عقالء بر خالف حق اینطور 
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سرقفلی به معنای دوم است که شاید بتوان گفت که در زمان نص نیز اینگونه بوده است. بنابراین وجهی برای 
 )استاد سرافراز دام عزه  .(مشروعیت این حق نیست

 شرط به یوفا ادله به تمسک در غرض تمام به یوفا عدم و ظلم حرمت ادله و الضرر ادله هب تمسک جواز عدم. ٢
د. چرا انبرخی برای مشروعیت این حق، به ادله ال ضرر و یا ادله حرمت ظلم و یا ادله وفای به شرط تمسک کرده

ه آید کرا تمدید نکند الزم میکه اگر موجر بتواند بعد از اتمام زمان اجاره، بدون پرداخت وجهی به مستأجر، آن 
مالیتی که مستأجر آن را حاصل کرده از دست برود و این ضرری بر مستأجر است و همینطور ظلم محسوب 

تواند با شود عرفا که حرام است. بنابراین حق سرقفلی باید مشروع باشد. یا اینکه بگوییم گرچه مستأجر نمیمی
تواند به صورت شرطی در ضمن عقد اجاره بگوید که اگر عمل من یعملش در این مکان حقی پیدا کند ولی م

سبب ازدیاد مالیت این مکان شد و شما در پایان مدت اجاره بخواهید این مکان را از من بگیرد ملزم به پرداخت 
 مبلغی هستید و یا اینکه شرط ارتکازی بین آن دو باشد.

یرا استدالل به آن ادله  مبتنی بر این است که در تمسک به ادله ای چون ال ضرر  و حرمت ظلم صحیح نی ست ز
رتبه قبل ثابت شده باشد که مستأجر، از حیث شرعی صاحب حق بوده؛ که اگر این مطلب ثابت شود دیگر الزم 

ک به تمس -که در فرض ما اینگونه است –به تمسک به ادله الضرر و ادله حرمت ظلم نیست و اگر ثابت نشود 
 )استاد سرافراز دام عزه  .(شود لذا صحیح و جائز نیستمسک به عام در شبهه مصداقیه میاینگونه ادله، ت

بر فرض قبول چنین حقی ،این حق با حق مالک در تعارض است . چرا که مالک نیز حق منع از  اینکه بر مضافا
 ملک خود را طبق ادله سلطنت دارد. 

اینکه میتوان مالک را از اخراج مستأجر منع کرد معنایش انتفاء تذکر این نکته نیز الزم است که بر فرض قبول 
 گرفت از مستأجر اخذ کند و یا حتیتواند اجرت زائدی بر آنچه قبال میسلطنت مالک بر ملکش  نیست، لذا می

 حق سرقفلی به معنای اولش را از مستأجر در سال جدید بگیرد.
در نتیجه  که-حق سرقفلی اگرچه از حیث شرعی صحیح است  واما تمسک به ادله وفای به شرط برای رسیدن به

اگر مستأجر سبب ایجاد مالیت شده و از طرفی مالک، عقد اجاره را تمدید نکند باید مبلغی به عنوان حق سرقفلی 
 )استاد سرافراز دام عزه  .(ولکن وافی به تمام غرض از سرقفلی نیست -به مستأجر بدهد 

اگر حکومت ، قانونی را جعل کند مبنی بر اینکه موجر، بعد از اتمام زمان اجاره،   :گفت باید فوق کالم تبین در
حق تخلیه مکان را ندارد و مستأجر همچنان حق بقاء تصرف را دارد و مالک هم از این قانون مطلع باشد در اینجا 

این قانون، اقدام به اجاره دادن  مستأجر بعد از پایان زمان اجاره، حق سرقفلی دارد چرا که خود موجر با علم به
ماند که صریحا در متن عقد شرط کرده باشد. یا اینکه بگوییم متعارف در بازار تجارت کرده است و مانند این می

ها این باشد که مستأجر حق کسب و مهنت را دارد تا جایی که به حد شرط ارتکازی بین متعاقدین و اجاره دکان
بر آن باشد که در این صورت مانند شروط ضمنی دیگر، الزم به ذکر در متن عقد نیست رسیده باشد و عقد مبتنی 

 



 ٥٩ یحق سرقفل تیادله عدم مشروع ینقد و بررس 
 

و  ) ٤٢٢: ١)  یی( مرحوم خو الصاحین منهاج(شودو باید به آن عمل شود. بنابراین حق سرقفلی به معنای دوم نیز صحیح می
لکن مشکش این است که وافی به تمام اغراض نیست. چرا که به سه صورت میتوان شرط کرد که هر سه صورت 

 ١دچار مشکل میباشد. 
کند که اگر مستأجر سبب ازدیاد مالیت این ملک شد، بعد از اتمام زمان اجاره، در صورت اول: موجر شرط می 

 فعل). ملکش تصرفی نکند وبه دیگری اجاره ندهد  (شرط 
 گوید بعد از پایان اجاره، حق تصرف در ملکم را نداشته باشم ( شرط حکم).صورت دوم:  موجر می

صورت سوم: شرط شود بعد از اتمام مهلت اجاره، این ملک در اختیار مستأجر باقی باشد و اگر مستأجر تمایل 
 داشت، همچنان اجاره باقی باشد. ( شرط نتیجه و یا شرط غایت). 

شود، حکم تکلیفی است و از حیث شرط فعل این است که غایت مطلبی که از شرط فعل استفاده میاشکال 
وضعی اثری ندارد. لذا اگر بعد از اتمام زمان اجاره، موجر ملکش را به دیگری اجاره دهد، گرچه معصیت کرده 

این است که بر خالف  اشکال شرط حکم ٢ولی دلیلی بر بطالن نداریم چرا که در ملک خود تصرف کرده است.
کتاب و سنت است و چنین شرطی مشروع نیست. و اشکال شرط نتیجه هم این است که اجاره از عقودی است 

شود مانند ملکیت که محتاج سبب خاص که حدوث آن محتاج سبب جدیدی است و با شرط نتیجه حاصل نمی
 شود.و گاهی هم مشکل شرط نتیجه این است که سبب تعلیق عقد می ٣است

بر فرض که جعل این حق به نحو شرط نتیجه صحیح باشد اما قابل نقل نخواهد بود. چرا که دلیلی بر نقل آن 
 های متعارف در بازار قابل نقل است.که سرقفلینداریم و حال آن

م و مرحو ٤ای از فقهاء بزرگ همچون مرحوم شیخ انصاریاین اشکال قابل پذیرش نیست چرا که اوال: عده  اما
و ... معتقدند که اگر مشروط علیه در شرط فعل، بر خالف شرطش عمل کند، عمل او باطل است.  ٥سید یزدی

 –نند بحث ما ما –ثانیا:  با توجه به اینکه مشهور فقهاء قائلند که اگر مفاد شرط فعل، یکی از افعال حقوقی باشد 
به حاکم شکایت کرده تا حاکم او را وادار به  توانددر صورت تخلف از شرط، کسی که به نفع او شرط شده، می

انجام تعهدش کند، در این صورت  مستأجر به غرض خود از شرط کردن حق سرقفلی خواهد رسید و اجبار 
 حاکم، اطمینان خاطری برای او خواهد بود و جلوی ضرر او را خواهد گرفت. 

 رسد.عل آن به نحو شرط فعل، صحیح به نظر نمیبنابراین ادعای نرسیدن به تمام اغراض از سرقفلی در صورت ج 

 . ابتکار حق بحث در است  ایشان مطالب به توجه با باشد، این استاد مراد که این.  ١
 ٤٢: ٢قواعد الفقه ( محقق داماد)   ٢٩٠: ١) امامی( مدنی حقوق.  ٢
 ٢٨٣ مکاسب.  ٣
 ٢٢٠ مکاسب . ٤
 ١٢٢: ٢ الوثقی عروه.  ٥

 

                                                            



 ٦٠       ٩٩شماره دوم، مرداد  ،یتخصص یگروه ها یماهنامه داخل
 

یحا و چه صر –ای که تذکر آن الزم است این است که اگر حق سرقفلی به معنای دوم در متن عقد شرط شود نکته
در این صورت حق سرقفلی از طرف مالک به مستأجر اعطاء شده است و این مالک است   -چه به نحو ارتکازی 

کند گرچه منشأ آن مستأجر بوده است. بنابراین حق کسب از حقوق ابتدایی مضاء میکه حق کسب مستأجر را ا
که بعضی اینگونه حق سرقفلی به معنای دوم را تعریف  –مستأجر نیست که مالک هیچ دخلی در آن نداشته باشد 

انع حدوث چنین م -در صورت ارتکازی نبودن  –تواند با عدم امضاء و در نتیجه مالک از همان اول می –کردند 
 حقی برای مستأجر شود.

اند رسد که برخی از فقهاء در مورد حق سرقفلی به معنای دوم فرمودهدر پایان نیز تذکر این نکته مفید به نظر می
که گرچه دلیلی بر مشروعیت آن نداریم و لکن از آداب تجارت این است که مالک و یا مستأجر جدید در مقابل 

ر قدیم مالی بدهند تا بتواند مالیت از دسته رفته را تا حدودی جبران کند و این اعطاء مال تخلیه محل، به مستأج
جعاله، عدم  بنابر اینکه در –تواند در قالب صلح بر تخلیه و یا هبه معوضه بر تخلیه و یا جعاله بر تخلیه باشد می

 علیه الصادق اإلمام عن مسلم بن محمد عن . به همین مضون نیز روایتی صحیح السند آمده  -عمل هم کافی باشد 
 ) ٢٠٧:  ١٢ وسایل(  .به بأس ال: الّسالم علیه قال فیسکنه؟ منزله، من یتحول أن علی الرشوة یرشو الرجل عن یسأله الّسالم

دهد به شخصی تا از منزلش رفته تا او در آنجا ساکن گوید: سؤال کردم از مردی که رشوه میمحمد بن مسلم می
 شود؟ امام صادق علیه السالم فرمودند: اشکالی ندارد.

ی های وقفاش بر این روایت فرمودند که مراد از منزل، اراضی مفتوح عنوه و یا زمینصاحب وسایل در تعلیقه
است به طوری که هر دو صاحب حق باشند اما یکی از آندو به خاطر سبقت، حق اختصاص دارد. مثل مسجد 

و لو  شودشود و لکن ظاهر روایت این است که شامل هر مکانی میریم، اجنبی از بحث ما میکه اگر این را بپذی
خواهد حقش را به دیگری به ادعای عدم فرق که در این صورت محل بحث را که فقط یک طرف حق دارد و او می

حث است البته نه به شود.   لکن انصاف این است که این روایت، اجنبی از محل بانتقال دهد را نیز شامل می
خاطر آن دلیلی که صاحب وسائل فرمودند بلکه به این جهت که ظاهر روایت این است که رشوه دهنده به غاصب 

دهد تا حق خود را بگیرد و دادن رشوه برای گرفتن حق، اشکال ندارد گرچه گرفتنش حرام باشد. بنابراین رشوه می
 تفسیر، روایت از محل بحث خارج است. 

 بندی: جمع 
حق سرقفلی به معنای مشهور که در مقام اول بررسی شد که منشأ آن اختیار مالک  نسبت به اجاره دادن ملکش بود، 

اند . اما حق سرقفلی به معنای دوم که در مقام دوم  مورد بررسی قرار گرفت، غیر مشروع و مشهور فقهاء نیز آن را پذیرفته
مالک و یا مستأجر جدید طلب کند مگر اینکه در متن عقد به آن تصریح  تواند این حق را ازمشروع است و مستأجر نمی

بلغی در تواند مشده باشد و یا از شروط ارتکازی باشد که عقد بر آن مبتنی شده است که در این صورت مستأجر قدیم می
مقابل حق سرقفلی از مالک و یا از مستأجر جدید بگیرد.  
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 دام عزهاستاد راهنما: استاد فاضل 
 
 
 
 
 
 

 :نویسنده

 ١خادمی حسین

 

  ، ٩٩ و ٩٨ تحصیلی سال دوم سال نیم ، تربیت فقه گروه پژوه دانش.  ١

 

                                                            



 ٦٢                                                                  ٩٩ماهنامه داخلی گروه های تخصصی، شماره دوم، مرداد  
 

 مقدمه 
در کنار محرمات سببی و نسبی ، رضاع و شیر خوارگی نیز در اسالم از اسباب  محرمیت و تحریم ازدواج شمرده 

 تالفات فراوانی وجود دارد.شده است . اصل مسئله مورد اجماع مسلمین است اما در نحوه تحقق و شروط آن اخ
از جمله شروطی که در این زمینه مورد بحث قرار گرفته ، سه شرطی است که محقق حلی آنها را به نحو مستقل 

و بیان نموده است. مرحوم عالمه نیز در کتاب قواعد  ٢و مختصر ١و به عنوان قیود یا شروط رضاع در کتاب شرائع 
فقهاء  ٣خود بعد از بیان تعریف رضاع و ذکر ارکان آن ، شروط مذکوره را به عنوان شروط رضاع مطرح می کند.

آنها را با هم مورد بحث  -به تبع شرائع  - ٤بعدی نیز این سه شرط را بیان نموده اند که از جمله صاحب جواهر
نیز وجود دارد و لکن به  ٥ه است .البته اصل این شروط سه گانه در کلمات قدماء از جمله شیخ طوسیقرار داد

 عنوان سه شرط مستقل بیان نشده است .
 از میان این سه شرط آنچه در این نوشتار محل بحث قرار گرفته است دو شرط اول است که عبارتند از:

 حو کامل باشد. (أن تکون الرضعه کامله)شرط اول : اینکه شیرخوردن در هر دفعه به ن
 شرط دوم : اینکه تعداد دفعات شیر خوردن به نحو متوالی و پشت سر هم باشد. (ان تکون الرضعات متوالیه)

در این نوشتار به مدد الهی هر کدام از این دو شرط به طور جداگانه آورده شده و استدالل های آن بیان و مورد 
 نابراین این نوشتار در دو بخش ارائه می گردد .بررسی قرار می گیرد. ب

 بخش اول: بررسی شرط کامل شیر خوردن در هر دفعه 

 و کلمات فقهاء در مورد آن  کمالشرط  : بررسیبخش اول 
و گاه با تعابیری دیگر بیان گردیده است. در واقع مراد از این شرط این است  ٦اصل این شرط در کلمات فقهاء 

که معیار تحقق یک دفعه شیر خوردن شیر خوار از حیث مقدار شیری که می نوشد، چیست؟ بنابراین باید در این 
 زمینه به سواالت زیر پاسخ داده شود:

هر علتی منصرف گردد، در تحقق یک مرتبه از رضاع آیا صرف اینکه شیرخوار چند قطره شیر بنوشد و بعد به  
کافی است یا اینکه باید رضعه کامله محقق شود؟ آیا معیار در تحقق رضعه کامله نظر عرف است یا اینکه معیار 

 ٢٢٦ ص ، ٢ ج ، الحرام و الحالل مسائل فی االسالم شرائع ، محقق ، حلی.  ١
 ١٧٥ ص ، ١ ج ، االمامیه فقه فی النافع المختصر ، محقق ، حلی.  ٢
 ٢٢ ص ، ٣،ج الحرام و الحالل معرفه فی االحکام عالمه،قواعد حلی،.  ٣
 ٢٨٨ ص ، ٢٩ ج ، االسالم شرائع شرح فی الکالم جواهر ، الجواهر صاحب نجفی،.  ٤
 ت٢٩٤ ص ، ٥ ج ، االمامیه فقه فی المبسوط ، الحسن بن محمد ، طوسی. ٥
 ص ، ٣ ج):الحدیثه -ط( االمامیه مذهب علی الشرعیه االحکام تحریر – همان: الحرام و الحالل مسائل فی االسالم شرائع - ١٠٠ ص ، ٥ ج:  الخالف.  ٦

 ص ، ٧ ج االسالم شرائع تنقیح الی االفهام مسالک – ٢١٨ ص ، ١٢ ج:  المقاصد جامع – ٤٧ ص ، ٣ ج:  القواعد مشکالت شرح فی الفوائد ایضاح – ٤٤٩
 ... و ٢٢٤

 

                                                            



 ٦٣ در رضاع » توالی« و » کمال رضعه «بررسی دو شرط 
 

سیر شدن شیرخوار و منصرف شدن او بخاطر سیری است که در برخی روایات بیان گردیده است؟ آیا مالک و 
مطرح شده معیار مستقلی است یا عالمت عرفی رضعه کامله است؟ آیا اشتراط کمال رضعه  معیاری که در روایات

 اختصاص به معیار عددی دارد و یا اینکه شامل معیار اثر و زمان هم میشود ؟
بین فقهاء امامیه از حیث اینکه باید رضعه کامله محقق شود اختالفی نیست. به این معنا که صرف چند قطره 

بعد منصرف شدن بخاطر بازی یا تنفس یا بخاطر منع شیر دهنده از ادامه شیر خوردن ، کفایت نمی شیرخوردن و 
 .کند

چیست؟ در کلمات فقهاء اختالف وجود دارد!  مرحوم شیخ طوسی در عین » رضعه کامله«اما معیار در تحقق 
صحاب امامیه ( در قبال عامه ) معیار اینکه معیار در تحقق رضعه کامله را نظر عرف می داند، تصریح می کند که ا

مرحوم عالمه مالک ١می دانند. –از این جهت که سیر شده است  –را سیر شدن شیر خوار و منصرف شدن خود او 
از این دو تعبیر  ٢بیان نموده اند.» قیل«را با تعبیر –اعتبار سیر شدن شیرخوار  –را نظر عرف قرار داده و قول مقابل 

می شود که این دو مالک در مقابل همدیگر قرار دارند. اما از تعابیر متعدد دیگری استفاده می  این طور استفاده
شود که این دو در واقع رجوع به یک مالک است و سیر شدن نوزاد و منصرف شدن خود او که در برخی روایات 

 عد از اینکه معیار را عرفبیان گردیده، عالمت تحقق رضعه کامله عرفیه است. مرحوم عالمه در کتاب تذکره ب
قرار می دهند، در تبیین رضاع کامل عرفی، سیر شدن شیرخوار و منصرف شدن او به جهت سیر شدن را بیان می 

فخر المحققین نیز بعد از بیان قول شیخ و عالمه و اختیار مالک قرار گرفتن سیر شدن نوزاد، به این  ٣نمایند.
همانطور که در کشف اللثام نیز معیار دوم را تفسیر ٤ای واحدی بر می گردند.نکته توجه می دهند که این دو به معن

 ٦شهید ثانی نیز این دو قول را در حقیقت قول واحد دانسته اند.٥معیار اول می دانند.
مرحوم صاحب جواهر بعد از اینکه استظهار عدم اتحاد دو قول از کلمات اصحاب را صحیح می شمارند، ثمره 

 ول را اینطور تبیین می کنند :ی اختالف دو ق
ین، الخبرین الی نظر ثانیهما کأن و«  الصبي يف لعارض لو و التضلع و االمتالء و االرتواء عدم حینئذ یکفي فال المزبور
 فائدة ذلك یکون و الصبي حال بحسب المتحققة عرفا الرضعة صدق یکفي فإنه األول، بخالف ذلك نحو أو عادة أو

 )٢٩٠ ص ، ٢٩ج  (»القولین

 ٢٩٤ ص ، ٥ ج ، االمامیه فقه فی المبسوط ، الحسن بن محمد ، طوسی. ١
  ٤٤٩ ص ، ٣ ج ،) الحدیثه-ط(االمامیه مذهب علی الشرعیه االحکام تحریر ، عالمه حلی،. ٢
 »الخ... علمائنا عند الرضعات فی یشترط مسئله« ٦٢٠ ص ،) القدیمه-ط(الفقهاء تذکره ، عالمه ، حلی. ٣
 ٤٧ ص ، ٣ ج ، القواعد مشکالت شرح فی الفوائد ایضاح ، المحققین فخر ، حلی. ٤
  ١٣٩ ص ، ٧ ج ، االحکام قواعد عن االبهام و اللثام کشف ، هندی فاضل اصفهانی،. ٥
 ٢٢٤ ص ، ٧ ج ، االسالم شرائع تنقیح الی االفهام مسالک ، ثانی شهید ، عاملی. ٦

 

                                                            



 ٦٤                                                                ٩٩ماهنامه داخلی گروه های تخصصی، شماره دوم، مرداد  
 

اشتراط سیری شیرخوار است و بنابراین ثمره اختالف دو قول این است که اگر شیرخوار » ثانیهما«مراد ایشان از 
قبل از سیری کامل، پستان مرضعه را به هر علتی رها کند، طبق قول دوم (یعنی اشتراط سیری شیرخوار) در نشر 

در تحقق کمال رضعه است که ممکن است مالزم  تحریم کفایت نمی کند و لکن طبق قول اول مهم نظر عرف
 سیری کامل در هر دفعه نبوده و قبل از سیری کامل محقق شود .

مورد  -در قبال قول عامه که می گویند اصال رضعه کامله شرط نیست  -به هر حال باید ادله اصل این اشتراط را 
کمال رضعه، در مورد معیار تحقق آن(اعتبار بررسی قرار داد تا ضمن روشن شدن دلیل فقهاء شیعه در اعتبار 

عرفی یا لزوم سیر شدن در هر مرتبه) بتوان نظر صحیحی ارائه نمود و در ضمن روشن نمود که شرط مذکور فقط 
 در معیار عددی رضاع معتبر است و یا در مورد معیار اثر و زمان هم باید لحاظ گردد .

 تبیین و بررسی ادله: 
 در ادله » رضعه«امل بودن از تعبیر دلیل اول: استظهار ک

ه در ادله است ک» رضعه«اولین دلیلی که برای اشتراط کامل بودن رضعه به آن استدالل شده، فهم عرف از تعبیر 
و لکن توضیح کاملی  ١معیار عددی رضاع وارد شده است. این استظهار در کلمات فقهاء متعددی دیده می شود 

. شاید بتوان این استظهار را این طور توضیح داد که: شارع در تعیین حد شیر نسبت به آن به چشم نمی خورد
و در برخی دیگر » عشر رضعات«خوردنی که محرم است عددی را مد نظر قرار داده و در برخی روایات تعبیر 

ق بیافتد. مرتبه شیر خوردن اتفا ١٥مرتبه یا  ١٠بکار برده شده است و بنابراین باید » خمس عشره رضعه«تعبیر 
ادعا می شود در صورتی که شیر خوار چند قطره نوشیده و سپس منصرف گردد و سپس دوباره به پستان مرضعه 

مرتبه  ١٠باز گردد، عرفا دو مرتبه شیر خوردن به حساب نمی آید چرا که شیر برای نوزاد حکم غذا را دارد و لذا 
برای نوزاد محقق شود و واضح است که عرف بدون  وعده غذایی ١٠شیر خوردن مانند این است که گفته شود 

 تحقق شیر خوردن کامل، یک وعده غذایی را بحساب نمی آورد.
 نقد دلیل اول: عدم استفاده لزوم سیر شدن شیرخوار 

 کافی و صحیح به نظر -همانطور که توضیح داده شد  –هرچند استدالل مذکور برای خروج برخی افراد از رضاع 
 جه به  دو نکته نسبت به این استدالل الزم است :می آید اما تو

نکته اول: استدالل مذکور برای اثبات اشتراط سیر شدن نوزاد در تحقق رضعه کامله کافی نباشد. زیرا هرچند 
دلیل مذکور می تواند عدم کفایت مواردی همچون قطع شیر خوردن بخاطر تنفس یا بازی یا منع شیر دهنده را در 

 ج) : الحدیثه-ط(االمامیه مذهب علی الشرعیه االحکام تحریر – ٢٢٧ ص ، ٢ ج:  والحرام الحالل مسائل فی االسالم شرائع – ٢٩٤ ص ، ٥ ج: المبسوط.  ١
 فی رساله– ٢٥٣ ص ، ١٦ ج:  الشیعه مستند – ٢٣٨ ص ، ٢ ج:  الشرائع مفاتیح -٢٢٤ ص ، ٧ ج:االسالم شرائع تنقیح الی االفهام مسالک – ٤٤٩ ص ٣

  ١٢٤ ص: الشیعه فقه فی الرضاع احکام – ٣٧٢ ص): االنصاری للشیخ(الرضاع
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ه طوالنی نباشد برساند، و لکن مالزم با سیر شدن نوزاد نیست چرا که ممکن است نوزاد مقدار صورتی که فاصل
معتنا بهی، شیر بنوشد و قبل از سیر شدن کامل بخاطر بازی یا امثال آن منصرف گردد و سپس مدتی طوالنی به 

ق است در عین اینکه پستان مادر باز نگردد که در این صورت به نظر می رسد صدق عرفی رضعه واحده محق
 شیرخوار هنوز به حد سیر شدن نرسیده است.

 –اگر استناد شیخ طوسی  به همین استدالل باشد به نظر کالم ایشان تام  نخواهد بود. کما اینکه بزرگان دیگری  
ب لمقدار عرفی را مساوی و منطبق بر سیر شدن قرار داده اند که هرچند ممکن است در اغ –که ذکر آنها گذشت 

ور همانط –موارد اینگونه باشد و لکن موارد تخلف هم وجود خواهد داشت و لذا انطباق این دو معیار به نحو دقیق 
 صحیح به نظر نمی رسد. – ١که صاحب جواهر هم فرمودند

نکته دوم: همانطور که از نحوه استدالل روشن است، دلیل مذکور تنها اشتراط کمال رضعه را در معیار عددی 
ثابت می نماید چرا که در مورد معیار اثر از اطالق روایاتی که اثر را معیار قرار داده اند استفاده می شود به  رضاع

هر نحوی این اثر حاصل شود، محقق تحریم خواهد بود و واضح است که مقدار شیری که برای تحقق اثر کافی 
ر ع کامل نوشیده شود و اینکه بگوییم داست می تواند در ضمن دفعات بیشتری از رضاع ناقص نسبت به رضا

 رضاع ناقص اصال انبات لحم و اشتداد عظم محقق نمیشود، مکابره خواهد بود.
تا  ٢اما نسبت به معیار زمانی نیز، در معتبره زیاد بن سوقه که دلیل بر اعتبار معیار زمانی است  تعبیر رضعه نیامده

بلکه در روایت تعبیر رضاع یوم و لیله وارد شده است که به معنای بخواهیم از آن رضعه کامله را استفاده کنیم. 
 .شودیک شبانه روز شیرخوردن است و شامل یک شبانه روز شیر خوردن با رضعات ناقصه متعدده هم می 

 دلیل دوم: لزوم سیر شدن شیرخوار 
ایاتی نیز وجود دارد که سیر شدن غیر از متفاهم عرفی در معنای رضعه که از روایات، عدد استفاده می شد، رو

 شیر خوار را در تحقق تحریم شرط می داند.
و  )٢٣٤ ص(شامل چهار روایت می شود که یک روایت آن از کتاب فقه الرضا علیه السالم بیان شده است این دلیل

 دارای سند نیست و لذا از ذکر آن خودداری می گردد. اما سه روایت دیگر از این قرار است :
 روایت اول : روایت فضیل بن یسار

ُد « ِد  َعْن  َمْحُبوٍب  ْبِن  َعِليِّ ْبُن  ُمَحمَّ ِد  َعْن  اْلُحَسْیِن  ْبِن  ُمَحمَّ یٍز  َعْن  ِسَناٍن  ْبِن  ُمَحمَّ ِبي َعْن  َیَسارٍ  ْبِن  اْلُفَضْیِل  َعِن  َحِر
َ
 ع َجْعَفٍر  أ

ُم : َقاَل  َضاِع  ِمَن  َالُیَحرِّ ْو  اْلَمْجُبوَرةُ  ِإالَّ  الرَّ
َ
ْو  َخاِدٌم  أ

َ
ِبيُ َیْرَوی َرَضَعاٍت  َعْشَر  َرَضَع  َقْد  ِظْئٌر  أ  ؛ ٧ج ، األحکامتهذیب  (».َیَناُم  َو  الصَّ

 )٣١٥ص

  همان.  ١
 عشره سخم او لیله و یوم من اقل الرضاع الیحرم: ...  است چنین این ان در تعبیر که است سوقه بن زیاد روایت ، است آمده زمانی معیار آن در که روایتی.  ٢

   ٣٧٤ص ؛ ٢٠ج ؛ الشیعة وسائل.  الخ....  متوالیات رضعه
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از اطالق منطوق روایت و ظهور آن در حصر حقیقی استفاده می شود که تنها با خصوصیات مذکور در مستثنی، 
ر شدن است که به معنای سی» یروی الصبی و ینام«تعبیر نشر حرمت حاصل می گردد. یکی از این خصوصیات 

 و خوابیدن شیرخوار است. بنابراین یکی از شرائط نشر حرمت رضاعی سیر شدن شیرخوار خواهد بود .
 بررسی روایت فضیل 

از حیث سند: سند این روایت مشتمل بر اجالء و ثقات اصحاب امامیه است و تنها مشکل روایت وجود  محمد 
وثیق و ت –از هر دو طرف  شدیدن در سلسله سند است که مورد اختالف رجالیون واقع شده است و تعابیر بن سنا

در مورد ایشان وارد شده است .لکن به نظر می رسد که قدح و تضعیف های وارده در مورد ایشان  –تضعیف 
یتوان به روایاتی که در باب احکام مربوط به جهت غلو بوده است و لذا از جهت وثاقت مشکلی وجود ندارد و م

 وارد شده است عمل نمود. بنابراین از حیث سند روایت معتبر به نظر می رسد.
لکن نکته دیگری که اعتماد به روایت مذکور را مشکل می نماید تعدد نحوه نقل روایت مذکور است. در مجموع  

 و بیالص یروی رضعات عشر «نقل از آن تعبیر با این مضمون ِشش نقل در کتب روایی وجود دارد که در چهار 
و لذا ممکن است تعبیر مذکور توضیحی باشد که از جانب روات اضافه شده است و در متن  ١وجود ندارد » ینام

 اصلی روایت موجود نبوده است.
تنها سه  لکن با تامل در نقل ها احتمال دیگری هم به ذهن خطور می کند و آن اینکه: در میان نقل های موجود

نقل از امام باقر علیه السالم نقل شده است و نقل های دیگر از امام صادق علیه السالم است و با توجه به این 
نکته، احتمال تعدد روایت داده می شود. با این توضیح و با دقت در سه نقلی که از روایت امام باقر علیه السالم 

 قلن اختالفاتی با مضامین همین قریب یا عین نیز) تهذیب کتاب خود جمله از( روایی کتب ٥ در شده آورده تحقیق متن در تهذیب کتاب از که نقلی از غیر.١
ُد  : است گردیده دِ  َعْن  َمْحُبوٍب  ْبِن  َعِليِّ ْبُن  ُمَحمَّ دِ  َعْن  اْلُحَسْیِن  ْبِن  ُمَحمَّ یزٍ  َعْن  ِسَناٍن  ْبِن  ُمَحمَّ ِبي َعْن  َیَسارٍ  ْبِن  اْلُفَضْیِل  َعِن  َحِر

َ
َضاِع ال ِمَن  َیْحُرُم  َال : َقاَل  ع َجْعَفرٍ  أ  رَّ

ْو  اْلَمْجُبوَرةُ  ِإالَّ 
َ
ْو  َخاِدٌم  أ

َ
ِبيُّ َیْرَوی َرَضَعاٍت  َعْشَر  َیْرِضُع  ُثمَّ  ِظْئٌر  أ  ١٩٦ص  ٣ج  االستبصار.َیَناُم  َو  الصَّ

یٌز  َرَوی -َو  ِبي َعْن  َیَسارٍ  ْبِن  اْلُفَضْیِل  َعِن  َحِر
َ
هِ  َعْبدِ  أ َضاِع  ِمَن  َیْحُرمُ  َال : َقاَل  ع اللَّ مٌّ  َقاَل  اْلَمْجُبوُر  َما َو  ُقْلُت  َقاَل  َمْجُبوراً  َکاَن  َما ِإالَّ  الرَّ

ُ
ْو  ُتَربِّي أ

َ
َجُر  ِظْئٌر  أ

ْ
  ُتْسَتأ

َ
َمةٌ  ْو أ

َ
 أ

 ٤٧٧ ص ٣ ج الفقیه الیحضره من. ُتْشَتَری
هُ  َرِحَمهُ  ابي َثَنا َقاَل  اللَّ ْحَمُد  َحدَّ

َ
یَس  ْبُن  أ دِ  َعْن  ِإْدِر ْحَمَد  ْبِن  ُمَحمَّ

َ
ْحَمَد  َعْن  أ

َ
یزٍ  َعْن  ِسَناٍن  اْبِن  َعِن  ِهَالٍل  ْبِن  أ ِبي َعْن  َیَسارٍ  ْبِن  ُفَضْیِل  َعْن  َحِر

َ
هِ  َعْبدِ  أ  َال : َقاَل  ع اللَّ

َضاِع  ِمَن  َیْحُرمُ  مٌّ  َقاَل  اْلَمْجُبوُر  َما َو  ُقْلُت  َقاَل  َمْجُبوراً  َکاَن  َما ِإالَّ  الرَّ
ُ
َیةٌ  أ ْو  ُمَربِّ

َ
َجَرةٌ  ِظْئٌر  أ

ْ
ْو » ٢« ُمْسَتأ

َ
 االخبار معانی.َعَلْیهِ  َمْوُقوٌف  َذِلَك  ِمْثَل  َکاَن  َما َو  ُمْشَتَراةٌ  َخاِدٌم  أ

 .  ٢١٤ ص
اٍل  ْبِن  اْلَحَسِن  ْبُن  َعِليُّ  وَب  َعْن  َفضَّ یُّ

َ
یزٍ  َعْن  ُنوحٍ  ْبِن  أ ْحَمِن  َعْبدِ  َعْن  َیَسارٍ  ْبِن  اْلُفَضْیِل  َعِن  َحِر ِبي ْبِن  الرَّ

َ
هِ  َعْبدِ  أ ِبي َعْن  اللَّ

َ
هِ  َعْبدِ  أ َضاِع ا ِمَن  َیْحُرُم  َال : َقاَل  ع اللَّ  ِإالَّ  لرَّ

مٌّ  َقاَل  اْلَمْجُبوُر  َما َو  ُقْلُت  َقاَل  َمْجُبوراً  َکاَن  َما
ُ
َیةٌ  أ ْو  ُمَربِّ

َ
مٌّ  أ

ُ
ْو  ُتَربِّي أ

َ
َجُر  ِظْئٌر  أ

ْ
ْو  ُتْسَتأ

َ
ْو  ُتْشَتَری َخاِدٌم  أ

َ
 ٣٢٤ ص ٧ ج تهذیب. َعَلْیهِ  َمْوُقوفاً  َذِلَك  ِمْثَل  َکاَن  َما أ

هُ  ع اْلَباِقرِ  َعِن  ُرِوَي  َو  نَّ
َ
ُم  َال : َقاَل  أ َضاِع  ِمَن  ُیَحرِّ مٌّ  َقاَل  اْلَمْخُبوُر  َما َو  اْلُفَضْیُل  َقاَل   اْلَمْخُبوُر  ِإالَّ  الرَّ

ُ
َیةٌ  أ ْو [ ُمَربِّ

َ
مٌّ  أ

ُ
ْو ] ُتَربِّي أ

َ
َجُر  ِظْئٌر  أ

ْ
ْو  ُتْسَتأ

َ
ْو [ َخاِدٌم  أ

َ
َمةٌ  أ

َ
 ُثمَّ  َریُتْشتَ ] أ

ِبي َیْرَوی َرَضَعاٍت  َعْشَر  َیْرَضُع   ٢٦٩ص ٢ج:  اللئالی لیعوا.  ینام و الصَّ
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ی وجود دارد. بنابراین م »ینام و الصبی یروی رضعات عشر« موجود است روشن می گردد که در هر سه، تعبیر
 توان اعتبار و وجود قید مذکور را در روایت امام باقر علیه السالم تثبیت نمود.

از حیث داللت: با توجه به مطالبی که در وجه استدالل بیان شد، در داللت روایت بر اشتراط سیر شدن شیرخوار 
و برخی دیگر از فقهاء فرموده اند مبنی بر  )٢٨٨ ص ، ٢٩ ج( کالمی که صاحب جواهرخدشه ای وجود ندارد مگر 

اینکه شرط مذکور به همان اعتبار عرفی بر می گردد نه اینکه بخواهد یک شرط شرعی را به نحو مستقل بیان کند 
م شرط رضاع محر و طبق این احتمال اگر در موردی، رضعه عرفیه محقق باشد ولو اینکه شیرخوار سیر نشود،

 ثابت خواهد بود.
لکن این کالم قابل مناقشه است چرا که ظاهر روایت مذکوره موضوعیت داشتن سیری شیر خوار است و دست 

 برداشتن از این ظاهر به صرف یک احتمال صحیح به نظر نمی رسد.
ه نقل روایت مرتفع و همچنین اشکال تعدد وجو -بخاطر وجود محمد بن سنان  –بنابراین اگر اشکال سندی 

گردد(که به نظر هر دو جهت همانطور که توضیح داده شد، قابل رفع است)، داللت روایت بر لزوم سیر شدن 
 .گرفتشیرخوار در هر مرتبه از شیر خوردن تمام خواهد بود و در قبال معیار رضعه عرفیه قرار خواهد 

 است که تابع این ظهور بوده و لذا باید» ینام«در روایت   با توجه به ظهور عناوین در موضوعیت، تعبیر  دیگر
گفت: این عنوان دخیل در تحقق حرمت رضاعی خواهد بود و در نتیجه زمانی حرمت محقق خواهد شد که 

 شیرخوار بعد از سیر شدن بخوابد!
عرف از  سدرر می لکن با توجه به تناسبات حکم و موضوع و تالزم عرفی سیر شدن و خوابیدن شیرخواران، به نظ

 بیش از یک شرط سیر شدن که معموال مالزم خواب است استفاده نمی کند .» یروی الصبی و ینام«تعبیر 
البته باید به این نکته نیز توجه داشت که مستفاد از روایت مذکور بنابر تمامیت اعتبار و داللت، اشتراط سیری 

ر طبیعی در مورد معیار زمانی و همچنین معیار اثر چنین اشتراطی شیر خوار در معیار عددی رضاع است که به طو
 از این روایت استفاده نخواهد شد .
 روایت دوم : مرسله ابن ابی عمیر

ِبیِه  َعْن  َعِليٌّ«
َ
ِبي اْبِن  َعِن  أ

َ
ْصَحاِبَنا َبْعِض  َعْن  ُعَمْیٍر  أ

َ
ِبي َعْن  أ

َ
ِه  َعْبِد  أ َضاُع : َقاَل  السالم علیه اللَّ ِذي الرَّ ْحَم ال ُیْنِبُت  الَّ َم  َو  لَّ  الدَّ

ِذي ُهَو  ی َیْرِضُع  الَّ ی َحتَّ َع  َو  َیَتَملَّ  )٤٤٥ص ؛ ٥ج ،) اإلسالمیة - طالکافي ( (».َنْفُسُه  َیْنَتِهيَ َو  َیَتَضلَّ
کیفیت استدالل به این روایت این است که حضرت شیر خوردنی را که موجب انبات لحم و دم می شود، آن 

ینبت «دانستند که موجب سیر شدن و منصرف شدن نوزاد از روی سیری گردد. با توجه به اینکه تعبیر مقداری 
در باب رضاع در حکم شرعی دیگری غیر از رضاعی که سبب تحریم ازدواج است استفاده نشده » اللحم و الدم
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د که وان اطمینان حاصل کرو همچنین تعارف این تعبیر در روایات مختلفه در بیان موضوع تحریم رضاعی، می ت
 این روایت نیز در مقام تحدید موضوع حرمت رضاعی است .

 بررسی مرسله ابن ابی عمیر 
از حیث سند: همانطور که واضح است روایت مرسله است و حتی در نقل شیخ طوسی هم راوی بعد از ابن ابی 

ز ابن ابی عمیر به صورت مرسل نقل عمیر ذکر نشده که نشان می دهد که روایت مذکور در اصل مصدر یعنی ا
گردیده و در زمره مرسالت ابن ابی عمیر است. با توجه به اینکه روایت مشکل سند دیگری غیر از ارسال ندارد، 

 اعتبار روایت دائر مدار قبول مرسالت ابن ابی عمیر خواهد بود . 

ده ع«هادت شیخ طوسی در کتاب کسانی که مرسالت ابن ابی عمیر را در حکم مسند و حجت می دانند به ش
 أحمد و یحیی، بن صفوان و عمیر أبي بن محمد یرویه ما بین الطائفة سوت ذلك ألجل و«استدالل می کنند: » االصول

 غیرهم، ندهأس ما بین و به یوثق ممن إال یرسلون ال و یروون ال بأنهم عرفوا الذین الثقات من غیرهم و نصر أبي بن محمد بن
 )١٥٤ ص ، ١ ج (.»غیرهم روایة عن انفردوا إذا بمراسیلهم عملوا لذلك و

 طبق این شهادت تمام مسانید و مراسیل این سه راوی حجت خواهد بود و لذا می توان به مرسالت آنها عمل کرد. 
 در مقابل کسانی مانند مرحوم خویی این شهادت را اجتهادی از جانب شیخ دانسته اند که منشا آن شهادت کشی

نسبت به اصحاب اجماع است و از این جهت غیر قابل اعتماد خواهد بود. ایشان شواهدی نیز بر این مطلب 
 )٦٤ ص ، ١ ج ، الحدیث رجالمعجم  (اقامه می کنند.

لذا به نظر می رسد راه  ١در عین حال محققین بزرگی مانند آقای زنجانی مرسالت ابن ابی عمیر را معتبر می دانند
برای اثبات اعتبار مرسالت ابن ابی عمیر هموار باشد چرا که اجتهادی که مرحوم خویی ادعا دارند خالف ظاهر 

لذا اصاله الحس در شهادتی که می  -از آنجا که بعنوان یک شهادت مستقل بیان گردیده  –از این شهادت است 
حس باشد جاری خواهد بود و به این ترتیب می توان به شهادت مذکور که  تواند ناشی از مبادیه حسیه یا قریبه به

 شامل مرسالت هم می شود، عمل نمود.
از جهت داللت: نشر حرمت  در روایت ، مشروط به سیر شدن شیرخوار  است تمام می باشد. لکن یک نکته در 

ن معیار اثر یعنی انبات لحم و دم به سیر این روایت و روایت بعدی وجود دارد و آن اینکه مفاد روایت مشروط بود
شدن نوزاد است به این معنی که اگر شیرخوار سیر نشود علم به اثر حاصل نمی شود و روشن است که از لحاظ 
حقیقت خارجی انبات و اشتداد و حتی علم به آنها نیز متوقف بر سیری نوزاد نیست چرا که همانطور که توضیح 

رچند ناقص باشند ، نیز می تواند محقق انبات لحم و اشتداد عظم باشد. لکن همانطور دادیم دفعات شیر خوردن ه

 ٦٨٨٩ ص ، ٢٢ ج ، نکاح کتاب ، شبیری موسی سید زنجانی،.  ١
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اگر چیزی خالف واقع بود سبب نمی شود که روایت را کنار بگذاریم بلکه باید این  ١که آقای زنجانی فرموده اند
 مطلب را قرینه ای دانسته و طبق آن، روایت را معنی کنیم.

 از این جهت که مراتب آن بسیار متفاوت و متعدد است –حم و دم را مالک اثباتی ندانستیم با این قرینه اگر انبات ل
ا توجه به ب  -و با چنین اختالف و تفاوتی نمی توان ضابطه روشنی که در مقام اثبات قابل اخذ باشد ارائه نمود 

الم ثبوت دست برداشت و لذا ورود معیار اثر در روایات متعدد نمی توان از دخالت آن در تحریم رضاعی در ع
ظهور عرفی روایت این است که آن حدی از انبات لحم و دم موجب تحقق حرمت خواهد بود که شیرخوار در هر 

 دفعه شیر خوردن سیر گردد و به عبارت دیگر روایت بیانگر یکی از شروط اثباتی تحقق تحریم است.
برای تحقق اثر که مالک ثبوتی در تحریم است شرط این است بنابراین معنای این دو روایت این چنین خواهد بود: 

که معیار عددی و زمانی به نحوی باشد که در هر دفعه از شیر خوردن، نوزاد سیر شود و بخاطر سیری از خوردن 
منصرف گردد. به عبارت دیگر آن حدی از انبات لحم و اشتداد عظم نزد شارع محقق حرمت است که اوال در هر 

 مرتبه و یا به مدت زمان یک شبانه روز باشد. ١٥یا  ١٠دادن نوزاد سیر شود و ثانیابار شیر 
اما اگر انبات لحم و دم را مالک اثباتی دانستیم، ظهور روایت این است که انبات لحم و دم حتما باید از راه سیر 

ر اثر است و دیگر نمی توان از شدن نوزاد در هر مرتبه محقق شود و لذا روایت دال بر شرط سیر شدن تنها در معیا
 آن برای معیار عددی و زمانی استفاده کرد .

 روایت سوم : روایت ابن ابی یعفور 

ُد « ْحَمَد  ْبُن  ُمَحمَّ
َ
ْحَمَد  َعْن  َیْحَیی ْبِن  أ

َ
ٍد  ْبِن  أ ِد  َعْن  ُمَحمَّ َثِني َقاَل  ِإْسَماِعیَل  ْبِن  ُمَحمَّ ُبو َحدَّ

َ
یٌف  اْلَحَسِن  أ َبا َعْن  ةَ َثْعَلَب  َعْن  َظِر

َ
 ٍن أ

ِبي اْبِن  َعِن 
َ
ْلُتُه : َقاَل  َیْعُفورٍ  أ

َ
ا َسأ ُم  َعمَّ َضاِع ِمَن  ُیَحرِّ ی َرَضَع  ِإَذا َقاَل  الرَّ ْحَم  ُیْنِبُت  َذِلَك  َفِإنَّ  َبْطُنُه  َیْمَتِلَئ  َحتَّ َم  َو  اللَّ ِذي َذِلَك  َو  الدَّ  الَّ

ُم   )١٩٥ص ؛ ٣ج ؛ األخبار من اختلف فیما اإلستبصار (.»ُیَحرِّ
وجه استدالل به این روایت هم مانند روایت قبل است با این تفاوت که در این روایت تصریح به حکم انتشار 
حرمت به واسطه رضاع شده است و لذا داللت این روایت از این حیث واضح تر است و مفاد آن این است که تنها 

نشر حرمت می شود و از اطالق آن استفاده می  رضاعی که موجب امتالء بطن و سیری شیرخوار گردد، موجب
 گردد که در مورد معیار زمانی رضاع محرم هم این شرط ثابت خواهد بود.

 بررسی روایت ابن ابی یعفور 
از حیث سند: همانطور که مالحظه شد، روایت از کتاب استبصار نقل شده و حال آنکه متن روایت در کتاب 

ین جهت که در سند تهذیب دو راوی متفاوت نقل شده است و با توجه به طبقه تهذیب هم موجود است و لکن از ا

 ٤٨١٣ ص ، ١٤ ج ، نکاح کتاب ، شبیری موسی سید ، زنجانی.  ١
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. طبق سند ١روات، سند استبصار صحیح به نظر می رسد از نقل روایت به سند تهذیب خودداری شده است
 استبصار اشکالی در سند وجود ندارد و تمام راویان سند ثقه و امامی هستند . 

ی که در وجه استدالل به روایت مرسله ابن ابی عمیر بیان شد در این روایت هم تطبیق اما از حیث داللی: تمام نکات
 می شود.

مرتبه)  ١٥یا  ١٠لکن اشکالی در این روایت به نظر می رسد که اطالق روایت، داللت بر نفی احتیاج به عدد خاص(
ر در تحریم قرار داده شده است و یا زمان خاص(یک شبانه روز)دارد. چرا که تنها چیزی که در این روایت موث

شیر خوردن شیر خوار به حدی است که سیر گردد و اطالق این روایت نافی اشتراط عدد یا زمان خاص در رضاع 
 خواهد بود .

در جواب از این اشکال باید گفت: با توجه به اینکه هیچ یک از فقهاء شیعه فتوا به تحقق رضاع در ضمن یک 
است و در  بین شیعه مسلم است که صرف یک مرتبه شیر خوردن ولو با سیری همراه مرتبه شیر خوردن نداده 

باشد، موجب تحریم رضاعی نمی گردد ؛ لذا روایت از حیث مقدار عددی یا زمانی رضاع در مقام بیان نبوده و 
یانگر ..)، بمانند بسیاری روایات دیگر که در مقام بیان شروط دیگر رضاع هستند(مانند اتحاد فحل و مرضعه .

شرطی از شروط رضاع است که مجموع این بیانات مکمل هم بوده و حد رضاع شرعی را مشخص می نماید. از 
همین جهت است که فقهاء متعدد هم اطالقی از این دو روایت که نافی عدد و زمان مذکوره در روایات باشد، 

 آقای زنجانی در این باره می فرمایند : ٢استفاده نکرده اند.

 عتبرم رضاع آن که باشندمی این بیان مقام در بلکه نیستند محّرم مقدار و کمیت به ناظر اساساً  نیز اخیر روایت دو این«
 پس بخورد آن از سیر و کامل بچه که است رضاعی است، شده معلوم غیره و عدد نظر از شرایطش دیگر جاهای در که

 ) ٤٦٤٠ ص ١٤ ج:  زنجانی آقای نکاحکتاب  (.»ندارد را کمیت اعتبار بر داله روایت با معارضه صالحیت

 جمع بندی بحث اشتراط کمال رضعه 
خاطر ب –شود که  اشتراط کامل بودن هر مرتبه شیر خورن به معنای عرفی آن ، با توجه به مطالب فوق روشن می

بوده  واضح  -فه شده است  استظهار از ادله ی معیار عددی که در آنها تعبیر رضعه یا رضعات به عدد خاصی اضا

ُد :   ٣١٦ ؛ ٧ج ؛) خرسان(تحقیق  األحکام تهذیب:  است نینچنیا بیتهذ سند.  ١ ْحَمَد  ْبُن  ُمَحمَّ
َ
ْحَمَد  َعْن  َیْحَیی ْبِن  أ

َ
دٍ  ْبِن  أ  َقاَل  ِإْسَماِعیَل  ْبِن  َعِليِّ َعْن  ُمَحمَّ

َثِني ُبو َحدَّ
َ
یٍف  ْبُن  اْلَحَسِن  أ َباٍن  َعْن  َثْعَلَبةَ  َعْن  َظِر

َ
ِبي اْبِن  َعِن  أ

َ
 لیسماعا بن یعل ، لیاسماع بن محمد یبجا سند نیا در دیکنیم مالحظه که.همانطور  َیْعُفورٍ  أ

 . تاس استبصار سند همان حیصح و است اشتباه دو هر شواهد طبق که است شده آورده فیظر بن ابوالحسن ، فیظر ابوالحسن یبجا نیهمچن و است
 الرضاع یترک و الطفل یروی ان رضعه کل فی یشترط انه باب(٣٨٣ ص ، ٢٠ ج:  الشیعه وسائل -  ٢٣٧ ،ص ٢١ ج:  الوافی -١٩٦  ص ، ٣ ج:  استبصار.  ٢

:  االنوار مقابس  - ١٤٠ص ، ١١ ج) : الحدیثه ط( المسائل ریاض - ٣٥٦ ص ، ٢٣ج:   الناضره الحدائق - ١٣٨ ص ، ٧ج:  اللثام کشف –) نفسه قبل من
 ص)انصاری شیخ( الرضاع فی رساله -  ٦٣ ص ، النکاح کتاب):الغطاء کاشف حسن شیخ( الفقاهه انوار - ٢٤٢ ،ص ١٦ ج:  الشیعه مستند  - ٢٨٩ ص

٣٧٢  
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. بنابراین اگر شیرخوار بعد از مقداری شیر خوردن به دلیلی منصرف شود ، این مقدار شیر استو غیر قابل خدشه 
 خوردن او یک رضعه محسوب نخواهد شد .

دن آنها سیر ش از حیث سند تمام بودند و در –بلکه همه آنها  –لکن با توجه به روایات موجود در مسئله که برخی 
شیر خوار شرط شده بود، می توان شرط سیر شدن شیرخوار در هر مرتبه را افزون بر اعتبار عرفی رضعه استفاده 

 نمود چرا که ظاهر در عناوین ماخوذه در روایات موضوعیت است.
ع یعنی مانی رضاعالوه بر اینکه با توجه به اطالق دو روایت اخیر می توان شرط مذکور را حتی نسبت به معیار ز

شیر دادن یک شبانه روز ثابت دانست. بنابراین در صورتی شیر خوردن یک شبانه روز می تواند موجب نشر حرمت 
 گردد که به طور متعارف در هر بار شیر خوردن نوزاد سیر گردد.

 در پایان ذکر دو نکته الزم است:
 – تی که قبل از سیر شدن، شیر خوار منصرف گرددبنابر اینکه سیر شدن شیرخوار شرط باشد، در صور :اول نکته

و سپس شیر خوردن را ادامه دهد و سپس سیر گردد، آیا مجموع  -به نحوی که عرفا رضعه واحده به حساب نیاید 
دو رضعه که موجب سیر شدن شیر خوار گردیده است، یک رضعه محسوب می گردد یا اینکه هیچ یک از دو 

 د رضعه را مجددا شروع نماید؟رضعه به حساب نیامده و بای
احتمال اول این است که مجموع را به عنوان رضعه واحده محاسبه کنیم که به نظر عرفی می آید چرا که از روایات 
استظهار می شود آنچه مالک تحقق رضعه واحده است، سیر شدن شیرخوار است و بنابراین هر زمانی که شیر 

 . خوار سیر گردد معیار محقق خواهد شد
لکن انصاف این است که اگر بخواهیم مالکی که در روایات بیان شده را معیار قرار دهیم، باید سیر شدن در یک 

است  در صحیحه فضیل این» عشر رضعات یروی الصبی و ینام«رضعه واحده را شرط بدانیم چرا که ظاهر تعبیر 
رضعه امری است که  ١٠رخوار در مجموع که در هر بار شیر خوردن سیر شدن محقق گردد چرا که سیر شدن شی

رضعه به یروی و ینام لغو خواهد بود. بنابراین  ١٠اکثر قریب به اتفاق موارد اتفاق می افتد و لذا تقیید مجموع 
مرتبه ای که در هر یک این خصوصیت باشد که موجب سیری کودک  ١٠معنای محصل از روایت این است که 

وردن موجود شود که هیچ یک موجب سیری نمی گردد، ظاهر روایت عدم اعتناء گردد. لذا اگر دو مرتبه شیر خ
به هیچ یک از این دو مرتبه است مگر اینکه بازگشت کودک به پستان مادر به قدری کوتاه باشد که عرفا رضعه 

در  »اذا رضع حتی یمتلی بطنه«واحده به حساب آید که این تصویر خارج از فرض ماست. همچنین است تعبیر 
صحیحه ابن ابی یعفور و مرسله ابن ابی عمیر چرا که ظاهر تعبیر اذا رضع اشاره به رضعه واحده است و یا حداقل 
از این حیث مجمل است و لذا باید به قدر متیقن آن یعنی صورتی که رضعه واحده موجب سیر شدن شیرخوار 

 گردد، اکتفا کرد.
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استفاده نمودیم به نظر می رسد که عدم الحاق یک رضعه به رضعه  اما اگر سیر شدن شیرخوار را از تبادر رضعات
دیگر واضح باشد . چرا که در این فرض عنوان سیر شدن از روایات استفاده نشده بلکه از روایات تحقق رضعه 
کامله که مالزم سیر شدن است استفاده گردیده و لذا دو رضعه ناقصه نزد عرف نمی تواند مکمل عدد مورد نظر 

 شد . با
بله ممکن است کسی ادعا نماید که با توجه به اینکه انبات لحم و اشتداد عظم یگانه معیار ثبوتی در نشر رضاع 
محرم است و معیار های عددی و زمانی مالک اثباتی برای تحقق این معیار ثبوتی است، به تناسب حکم و موضوع 

سیر گردد مقدار شیری است که می نوشد و لذا اگر این رضعه کامله که در آن شیرخوار  ١٠در می یابیم مراد از 
 رضعه ناقصه نیز محقق شود حکم محقق خواهد بود.  ٢٠یا  ١٥مقدار در 

به نظر می رسد هرچند استظهار مالک ثبوتی بودن انبات لحم و اشتداد عظم و مالک اثباتی بودن عدد و مقدار 
رشد  ه نوزاد می نوشد و سیر می شود تاثیر بیشتری درصحیح است و لکن ممکن است بگوییم یک مرتبه شیری ک

او نسبت به اینکه دو رضعه ناقصه به همان مقدار بنوشد دارد. عالوه اینکه در معیار اثباتی ما با روایات عدد و 
مقدار مواجهیم و باید به مقدار داللت آنها کفایت کنیم و مناسبت حکم و موضوع که ذکر گردید در صورتی که به 

ظهور عرفی در ادله برسد قابلیت استدالل خواهد داشت که برای بنده این مطلب واضح نیست و لذا در  حد
 سرایت نشر حرمت به رضعات ناقصه به اصاله الحل در ازدواج رجوع می شود.

مریضی : در صورتی که شیرخوار دچار ١: همانطور که شهید ثانی در مسالک این سوال را مطرح فرمودنددوم نکته
باشد که در اثر آن بسیار زودتر از متعارف دست از شیرخوردن می کشد و یا زودتر سیر می شود، آیا شیر خوردن 
او به تعداد رضعات شیرخوار متعارف در نشر حرمت کافی است یا اینکه باید به قدری شیر بنوشد که از حیث 

 مرتبه شیر مینوشد و سیر می شود، برسد؟ ١٥مرتبه یا  ١٠مقدار به حد شیر خواری که به نحو متعارف 
با رجوع به اطالقات ادله در میابیم که بین صحت مزاج و عدم صحت مزاج شیرخوار تفاوتی گذاشته نشده است 
مگر اینکه اطالقات را حمل بر رضاع معهود و متعارف نماییم که به نظر می رسد چنین مطلبی وجهی نداشته 

 .ندارددمات حکمت مانعی از شمول اطالق نسبت به فرد غیر متعارف وجود باشد چرا که بعد از تمامیت مق
بله اگر کسی بیاِن مبنی بر معیار ثبوتی بودن انبات لحم و اشتداد عظم را که در نکته اول ذکر کردیم، بیان نماید، 

 اید همان مقداریطبیعتا به تناسب حکم و موضوع استظهار او این خواهد بود که در صورت عدم صحت مزاج ب
 ٢رضعه کامله در صورت صحت مزاج نوشیده می شود، نوشیده شود. ١٥یا  ١٠که در 

 ٢٢٤ص ، ٧ ج ، االسالم شرائع تنقیح الی االفهام ،مسالک ثانی شهید ، عاملی. ١
  ٤٨١٧ ص ، ١٥ ج:  زنجانی نکاح کتاب:  است همین زنجانی آقای نظر اینکه کما ٢.

 

                                                            



 ٧٣ در رضاع » توالی« و » کمال رضعه «بررسی دو شرط 
 

 بخش دوم : بررسی شرط توالی بین دفعات شیر خوردن 
 تبیین اشتراط توالی و کلمات فقها حول آن 

ر ین دفعات شیهمانطور که در مقدمه بیان شد، دومین شرط از شروط مورد بحث در این نوشتار، شرط توالی ب
خوردن است. آنچه که از اعتبار این شرط بین فقهاء مسلم است و ادعا شده است که مخالفی در مسئله وجود 

این است که بین دفعات رضاع یک مرضعه، رضاع کامل از مرضعه دیگر محقق نشود و بنابراین آنچه از  ١ندارد 
 عات رضاع یک مرضعه است.این شرط مد نظر است مخل بودن ارضاع مرضعه دیگر بین دف

به نظر می رسد به همین جهت باشد که فقهاء پیشین شرط اتحاد مرضعه (حتی در صورت اتحاد فحل) را در 
چرا که توالی به معنای مخل بودن ارضاع مرضعه دیگر به خودی خود در بردارنده  ٢ضمن توالی مطرح کرده اند 

اتحاد مرضعه نمی تواند محقق شرط توالی به معنای مذکور  شرط اتحاد مرضعه هم خواهد بود و حال آنکه شرط
رضعه از یک مرضعه بنوشد و بعد از مرضعه دیگر یک رضعه کامله بنوشد و سپس  ١٠باشد چرا که اگر شیرخوار 

 ما بقی را از مرضعه اول تکمیل کند، اتحاد مرضعه محقق است و لکن شرط توالی مختل خواهد بود. 
عنای اعتبار عدم فصل بین دفعات رضاع به واسطه رضاع کامل مرضعه دیگر شرطی است که بنابراین توالی به م

 ، ادعای عدم خالف بین-همانطور که ذکر گردید  -مستقل از شرط وحدت مرضعه قابل بررسی است که البته 
 .داردفقهاء در اعتبار توالی به این وجود 

 بحث واقع شده است :لکن نسبت به دو جهت دیگر در تفسیر توالی 
جهت اول: مربوط به اشتراط فاصله نشدن رضاع ناقص مرضعه دیگر است که آیا مانند رضاع کامل که بدون 

 خالف مانع توالی است، رضاع ناقص هم مخل به اعتبار توالی خواهد بود یا خیر؟
این اشتراط هر چند در جهت دوم :راجع به اشتراط فاصله نشدن  ماکول و مشروب بین دفعات رضاع است . 

و ٤-تا جایی که صاحب حدائق ادعای اجماع بر این مطلب کرده اند  -٣معیار عددی مورد پذیرش فقهاء نیست
 ٥لکن در مورد معیار زمانی مورد قبول واقع شده است .

 ٢٢٨ ص ، ٧ ج ، االسالم شرائع تنقیح الی االفهام مسالک ثانی، شهید عاملی،.  ١
 الی االفهام مسالک ، ثانی شهید ، عاملی -) الواحده المراه من الرضعات توالی یشترط مسئله( ٦٢٠ ،ص)القدیمه -ط( الفقهاء تذکره ، عالمه ، حلی.  ٢

 ٢٢٦ ص ، ٧ج ، االسالم شرائع تنقیح
 ، ٧ ج:  اللثام کشف – ٢٢٩ ص ، ٧ ج:  مسالک  - ٢١٩ ص ، ١٢ ج:  المقاصد جامع – ٤٧ ص ، ٣ ج:  الفوائد ایضاح – ٢٣ ص ، ٣ ج: االحکام قواعد.  ٣

  ١٤٠ ص
  ٣٥٨ ص ، ٢٣ ج:  الطاهره العتره احکام فی الناضره الحدائق ، عصفور آل ، بحرانی.  ٤
 ج:  حدائق – ١٤٠ ص ، ٧ ج:  اللثام کشف -) العدد بخالف ایضا الماکول تناول هنا یقدح بل.....  المصنف قول و( ٢٢٩ ص ، ٧ ج:  االفهام مسالک.  ٥

 العدد کمال یکون ان الرابع( ٣٧٤ ص:  الرضاع فی رساله – ١٧١ ص ، ٣ ج: الفقیه بلغه – ١٤٢ ص ، ١١ ج) الحدیثه -ط(المسائل ریاض – ٣٥٩ ص ، ٢٣
 )آخر بشی التغذی عدم.٢( ١٣٢ ص:  الشیعه فقه فی الرضاع احکام –) اللیله و الیوم برضاع اخل ان و......
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ا روشن ردد تبه آن تمسک شود تبیین و بررسی می گ توالیدر این بخش ادله ای که ممکن است برای اشتراط 
گردد مقدار داللت آنها چه مقدار است و مضر به توالی چیست و آیا این شرط نسبت به معیار زمانی هم محقق 

 است یا اینکه مختص به معیار عددی می باشد ؟

 ادله اشتراط توالی و بررسی آنها 
 برای اثبات توالی به چهار دلیل تمسک شده است 

 دلیل اول: اجماع 
که برای اشتراط توالی مورد استدالل قرار گرفته اجماع است. شهید ثانی در مسالک بعد از ذکر اولین دلیلی 

 روایت زیاد بن سوقه بعنوان دلیل بر اشتراط توالی چنین می فرماید : 
 عیالمّد  اإلجماع علی التعویل لعّل  و.االشکال من سندها في ما عرفت قد أنك إّال  المطلوب، علی ناّصة الروایة هذه و«

 أدلة عموم و األصل و. الفحل اتحاد بل المرضعة، اتحاد یعتبروا فلم کاّفة، العاّمة ذلك في خالف قد و.فیه ما علی أولی،
 علی ّماأ مطلقا، حّجة لیست الروایة و. صالح دلیل إلی یحتاج المرضعة اّتحاد باشتراط تخصیصها و. یقتضیه الرضاع

کثر یعتبرها لم ثمَّ  من و السند، فلضعف علینا أّما و فظاهر، المخالف . ذلك لیإ نظرا عشرة، خمس العدد کون اشتراط في األ
 )٢٢٧: ص ،٧ج (.»حّجیته و اإلجماع تحقیق إلی االحتیاج فیبقی

همانطور که مالحظه می شود ایشان بعد از اشکال در سند روایت زیاد بن سوقه که به نظرشان تنها دلیل از کتاب 
و سنت بر اشتراط توالی است ، مسئله را مبتنی بر تحقق اجماع و حجیت آن در مقام می کنند و از کلماتشان بر 

  الرضعات فی یالتوال اعتبار فی شبهه ال«شرط را با تعبیر می آید که این استدالل را پذیرفته اند چرا که بحث از این 
 شروع می کنند. »النشر فی المعتبره

بعد از بیان حکایت اجماع از خالف و غنیه و تذکره ، آنرا حجت بر اشتراط توالی قرار می هم صاحب جواهر 
 )٢٩١ ص ، ٢٩ج  (دهد.

 بررسی استدالل به اجماع 
هرچند در مسئله اتحاد مرضعه ادعای  –قطع نظر از اشکال عدم تحصیل اجماع و عدم ادعای آن در مسئله توالی 

 –اجماع از عالمه بیان گردید و لکن ادعای اجماع در آن مسئله مالزم ادعای اجماع در مسئله توالی نخواهد بود 
قهائی است که متعرض مسئله شده اند و حال و تنها ادعای عدم خالف که نشان دهنده عدم اختالف نسبت به ف

آنکه ممکن است فقهاء اصال متعرض مسئله نشده باشند؛  از آنجا که دلیل روایی مورد استدالل فقهاء قرار 
گرفته، اجماع مدرکی یا محتمل المدرکیه خواهد بود و اعتباری ندارد چرا که قطعا یا احتماال مستند به ادله ای 
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موجود است لذا نمی تواند کاشف از رای معصوم یا ارتکاز قطعی متشرعه که متصل به زمان است که نزد ما نیز 
 معصوم است باشد و از همین جهت فاقد اعتبار است . 

از جهت دیگر بر فرض تمامیت اجماع ، اجماع مذکور بر اصل مسئله محقق است و فروعی وجود دارد که مسئله 
زیرا اجماع  دلیل لبی است و در دلیل لبی  -ها طبیعتا اجماع کار آمد نبوده در آنها واضح و روشن نیست که در آن

 و باید سراغ ادله دیگر رفت . -به قدر متیقن آن رجوع می شود
 دلیل دوم : تبادر توالی از اطالق ادله 

ندی در هدلیل دیگری که برای اشتراط توالی به آن استناد شده است، تبادر توالی از اطالق ادله است. فاضل 
 ١کشف اللثام اشتراط توالی را متبادر از رضاع یوم و لیله و همچنین متبادر از عدد دانسته اند.

رضعه محقق می شود، متبادر این است که این  ١٥بنابراین وقتی در روایات عدد، گفته می شود نشر حرمت با 
دادن  چنین وقتی گفته می شود با شیررضعات باید پشت سر هم باشد و رضاع زن دیگر بین آن فاصله نشود و هم

یک شبانه روز نشر حرمت محقق می شود متبادر این است که در این یک شبانه روز غذای شیر خوار فقط شیر 
باشد و لذا حتی ماکول و مشروب هم مانع صدق شیر خوردن یک شبانه روز خواهد بود مگر به قدری کم باشد 

 که به صدق عرفی ضرری وارد نشود.
 سی تبادر اشتراط توالی از ادلهبرر

 به نظر می رسد در استفاده اشتراط توالی از ادله باید بین معیار عددی و زمانی تفصیل قائل شد :
رضعه از  ١٥اما نسبت به معیار عددی، ادعای تبادر به نظر صحیح نمی رسد چرا که وقتی تعبیر می شود که 

این تعبیر شامل موردی نیز می شود که مرضعه واحده بعد از  مرضعه واحده موجب نشر حرمت می گردد ، اطالق
فاصله شدن ارضاع مرضعه دیگر، دفعات رضاع را کامل نماید و وجه مطلب این است که متبادر از این تعبیر 
اهتمام به تحقق عدد معتبر از جانب یک مرضعه است و لو اینکه ارضاع مرضعه دیگر در این بین فاصله گردد. با 

 ان روشن می شود که مانعیت تخلل ماکول و مشروب هم از اطالق ادله عدد برداشت نمی گردد .این بی
همانطور که آقای زنجانی هم فرموده اند: این تبادر کامال متین به ذهن می رسد چرا که  -اما نسبت به معیار زمانی

ست که غذای او در این مدت وقتی گفته می شود شیر خوردن یک شبانه روز محقق حرمت است ، متبادر این ا
شیر باشد و اگر چیزی غیر از شیر به عنوان غذای او استفاده گردد دیگر نمی توان گفت که او یک شبانه روز شیر 

 . ٢خورده است 

 » ایضا العدد من و لیله و یوم رضاع من المتبادر هو التوالی و: « ١٣٩ ص ، ٧ ج ، االحکام قواعد عن االبهام و اللثام ،کشف هندی فاضل ، اصفهانی. ١
 ٤٨٢٨ ص ، ١٥ ج ، نکاح کتاب ، شبیری موسی سید ، زنجانی. ٢

 

                                                            



 ٧٦                                                                ٩٩ماهنامه داخلی گروه های تخصصی، شماره دوم، مرداد  
 

» رضاع یوم و لیله«که در آن یوم و لیله ظرف رضاع است و تعبیر » رضاع فی یوم و لیله«به عبارت دیگر بین تعبیر 
لیله حد رضاع است از نظر عرفی تفاوت است و در صورت اول (ظرفیت) لزومی ندارد که تمام این یک که یوم و 

شبانه روز صرف شیر خوردن شود  بخالف صورت دوم(قیدیت)که عرفا باید رضاع در تمام این مدت جاری باشد. 
. ن مدت در حال راه رفتن باشدمانند اینکه گفته شود راه رفتن یک شبانه روز که ظهور آن این است که در کل ای

در مورد رضاع هم هرچند ظهور اولی این است که در کل مدت یک شبانه روز مشغول شیر خوردن باشد و لکن 
قطعا این مقدار مد نظر نیست و با توجه به اینکه شیرخوردن به عنوان غذای شیرخوار در تحقق حرمت رضاعی 

خوار در این مدت منحصر در شیر باشد . همانطور که این مطلب مد نظر است، فهمیده می شود باید غذای شیر
 ١توسط مرحوم بحر العلوم و خویی نیز تبیین گردیده است.

مگر به مقدار اندک که به صدق عرفی ضرر وارد نکند و غذای او  –بنابراین فاصله شدن حتی ماکول و مشروب   
ر حرمت خواهد بود. همانطور که ارضاع مرضعه هم طبق این تقریب مانع انتشا -در این مدت محسوب نشود

 دیگر در طول این یک شبانه روز مانع صدق رضاع یوم و لیله از مرضعه واحده خواهد بود.
به نظر می رسد همین تفصیل بین معیار عددی و زمانی موجب شده است که مشهور فقهاء مانع شدن ماکول و 

دانند و از طرف دیگر مانعیت آنرا نسبت به معیار عددی نپذیرند مشروب در معیار زمانی را مانع انتشار حرمت ب
دلیل بر اشتراط توالی در معیار عددی به نظر مشهور تصریح به  –همانطور که در ادامه روشن خواهد شد  –چرا که 

تراط شآن در موثقه زیاد بن سوقه است که توالی را به فاصله شدن ارضاع مرضعه دیگر تفسیر می کند و دلیل بر ا
توالی در معیار زمانی، اطالق رضاع یوم و لیله است که بنابر آن فاصله شدن ماکول و مشروب هم مانع صدق 

 ٢خواهد بود  .مرحوم بحر العلوم نیز در کتاب بلغه الفقیه به این مطلب اشاره فرموده اند .
یاد بن سوقه   دلیل سوم : موثقه ز

ُد « ْحَمَد  ْبُن  ُمَحمَّ
َ
ْحَمَد  َعْن  َیْحَیی ْبِن  أ

َ
ٍد  ْبِن  أ ارِ  َعْن  َساِلٍم  ْبِن  ِهَشاِم  َعْن  َمْحُبوٍب  ْبِن  اْلَحَسِن  َعِن  ُمَحمَّ اَباِطيِّ ُموَسی ْبِن  َعمَّ  السَّ

َیادِ  َعْن  َصاِلٍح  ْبِن  َجِمیِل  َعْن  ِبي ُقْلُت : َقاَل  ُسوَقةَ  ْبِن  ِز
َ
َضاِع  َهْل  ع َجْعَفٍر  ِأل ُم  َال  َفَقاَل  ِبِه  ُیْؤَخُذ  َحدٌّ  ِللرَّ َضاُع  ُیَحرِّ َقلَّ  الرَّ

َ
 ْن مِ  أ

ْو  َلْیَلٍة  َو  َیْوٍم  َرَضاِع 
َ
ةٍ  ِمِن  ُمَتَواِلَیاٍت  َرَضَعاٍت  َعْشَرةَ  َخْمَس  أ

َ
ةٍ  َرْضَعةُ  َبْیَنَها َیْفِصْل  َلْم  َواِحٍد  َفْحٍل  َلَبِن  ِمْن  َواِحَدةٍ  اْمَرأ

َ
 ِرَهاَغیْ  اْمَرأ

نَّ  َلْو  َو 
َ
ةً  أ

َ
ْرَضَعْت  اْمَرأ

َ
ْو  ُغَالماً  أ

َ
َیةً  أ ْرَضَعْتَها َو  َواِحٍد  َفْحٍل  َلَبِن  ِمْن  َرَضَعاٍت  َعْشَر  َجاِر

َ
ةٌ  أ

َ
ْخَری اْمَرأ

ُ
 َعْشَر  آَخَر  َفْحٍل  َلَبِن  ِمْن  أ

ْم  َلْم  َرَضَعاٍت   )٣١٥ص ؛ ٧ج ؛) خرسان تحقیق( األحکامتهذیب  (.»ِنَکاُحُهَما ُیَحرَّ

 ١٣٣ ص:  عهیالش فقه یف الرضاع احکام - ١٧٢ ص ، ٣ ج:  الفقیه بلغه.  ١
 »الخ بالزمان التقدیر فی ایضا معتبر هو و«:  ١٧٠ ص ، ٣ ج ، الفقیه بلغه ، تقی محمد بن محمد ، العلوم بحر.  ٢

 

                                                            



 ٧٧ در رضاع » توالی« و » کمال رضعه «بررسی دو شرط 
 

رضعه متوالیه را موجب نشر حرمت دانسته اند و در توضیح  ١٥روایت همانطور که مالحظه می شود ، در این 
شرط توالی هم فرمودند که نباید بین دفعات رضاع یک مرضعه، رضاع مرضعه دیگر فاصله گردد . بسیاری از 

 فقهاء مستند اشتراط توالی را این روایت قرار داده اند .
 وایت باید از جهت سند و داللت، مورد بررسی قرار گیرد :برای استدالل به این ر

 : یسند بررسی
مشتمل بر ثقات اصحاب امامیه است . عمار ساباطی نیز هرچند که فطحی مذهب » عمار«سند روایت بجز  

به مضر  –بنابر نظر صحیح  –، فساد مذهب او ) ٢٩٠ ص(است اما از این جهت که توسط نجاشی توثیق شده است
رضعه را در معیار عددی  ١٥وثاقتش  نیست و از همین جهت مرحوم شیخ طوسی طبق همین یک روایت ، قول به 

 رضاع اختیار می نماید .
اما از جهت اینکه عمار ساباطی فردی مضطرب الحدیث یا کثیر السهو است هم به نظر می رسد مشکلی در این  

رای اضطراب نیست و صرف اضطراب در نقل بعد از اثبات وثاقت روایت موجود نباشد چرا که متن این حدیث دا
نمی تواند مانع از اخذ به روایتی که دارای اضطراب خاصی نیست و مفاد آن روشن است، باشد. بله اگر اضطراب 
و سهو به حدی باشد که مضر به وثاقت ایشان در نقل باشد ، اخذ به تمامی روایات راوی با مشکل مواجه می 

 لکن با توجه به توثیقات ذکر شده این احتمال جدی نخواهد بود .شود . 
 بررسی داللی:

 داللت روایت بر اثبات اشتراط توالی به معنای عدم تخلل رضاع کامل از مرضعه دیگر، واضح است .
 اما از سه جهت دیگر روایت قابل مالحظه و بررسی است :

 صله شدن ماکول یا مشروب ، مضر به توالی خواهد بود ؟جهت اول : طبق این روایت آیا فا
غیر از شیر مرضعه دیگر مضر به  -ماکول یا مشروب –احتمال اول این است که گفته شود : فاصله شدن چیزی 

عبیر توضیح ت» لم یفصل بینها رضعه امراه غیرها«توالی نخواهد بود چرا که ظاهر روایت این است که تعبیر 
و لذا توالی مد نظر در روایت، مربوط به جهت تخلل شیر مرضعه دیگر خواهد بود و نه مربوط  است» متوالیات«

 به مطلق تفریق و فصل .
شرطی مستقل از شروط بعدی است . مرحوم نراقی در مستند فرموده » متوالیات«احتمال دوم این است که تعبیر 

طبق این احتمال، تعبیر متوالیات حمل بر ١.»وم نیست اینکه تعبیر ما بعد متوالیات، تفسیر آن باشد معل«اند : 
ر مانع نش –از جمله ماکول و مشروب معتنا به  –ظهور عرفی خود می شود و لذا هرآنچه عرفا مخل به توالی باشد 

 حرمت خواهد بود .

 ٢٥٥ ص ، ١٦ ج ، الشریعه احکام فی الشیعه مستند ، نراقی. ١

 

                                                            



 ٧٨                                                                ٩٩ماهنامه داخلی گروه های تخصصی، شماره دوم، مرداد  
 

» رهااه غیلم یفصل بینها رضعه امر«به نظر می رسد احتمال اول اقرب به ذهن باشد چرا که در هر صورت تعبیر 
توضیح متوالیات خواهد بود و با وجود این توضیح ذهن عرف از افراد دیگر توالی منصرف می گردد و نتیجه این 

 خواهد بود که توالی که با رضاع امراه دیگر از بین می رود مد نظر است .
اء کرد ز رضاع محرم اکتفلکن اگر تعبیر متوالیات مجمل شود، باید در خروج از اصل اباحه تزویج به قدر متیقن ا

و قدر متیقن از رضاع محرم صورتی است که توالی هم به معنای عدم ارضاع مرضعه دیگر و هم به معنای عدم 
تخلل ماکول و مشروب در آن مراعات شده باشد. بنابراین از باب اخذ به قدر متیقن از مخصص منفصل مجمل، 

 باید توالی به هر دو معنا مراعات گردد .
 دوم : آیا رضعه ناقصه زن دیگر طبق این روایت مضر به توالی است ؟جهت 

همانطور که در بحث  – ١ظهور در رضعه کامله داشته باشد »غیرها امراه رضعه«احتمال اول این است که تعبیر 
بنابراین  و –اشتراط رضعه کامله از تعبیر عشر رضعات یا خمس عشره رضعات تبادر رضعه کامله پذیرفته شد 

 رضعه ناقصه زن دیگر مضر به توالی معتبر نیست .
مسمای  –صاحب حدائق بعد از بیان وجه مذکور می فرماید: احتمال دارد تعبیر رضعه حمل بر مسمی 

 ٢شود که با رضعه ناقصه هم محقق می شود و از همین جهت مسئله خالی از اشکال نیست . -شیرخوردن
احتمالی که ایشان فرمودند به نظر قوی می رسد چرا که به صرف چند دقیقه شیر نوشیدن، مسمای شیر دادن زن 

، تحقق مسمی کافی  -که در روایت مانع از نشر حرمت قرار داده شده -دیگر صدق می کند و در تحقق طبیعی
ا رضعات داشتیم این است که عرف است. تفاوت این استظهار و استظهاری که در شرط اول از تعبیر خمس عشره

مخصوصا با توجه به مطلبی که آقای زنجانی فرمودند  -نوبت شیر دادن یا حتی یک نوبت شیر دادن  ١٥تعبیر 
مبنی بر در نظر گرفتن مناسبات حکم و موضوع و اینکه معیار اصلی انبات لحم و اشتداد عظم است و تعیین عدد 

قطعه  ١٥ن تاثیر در رضعه کامله محقق است و اال یکبار شیر دادن را میتوان به از باب تحصیل این معیار است و ای
این است که شیر خوردن کامل  -٣ناقصه تقسیم کرد و حال انکه این مقدار قطعا موجب نشر حرمت نیست 

 هحاصل شود بخالف طبیعی شیر دادن که به نظر می رسد با کمتر از رضعه کامله نیز محقق است. بله باید ب
مقداری باشد که مسمای رضاع صدق نماید. برای درک بهتر تفاوت بین این دو مقام از جهت فهم عرفی و تقریب 
مطلب به ذهن مثالی عرض می شود : اگر پزشک نسبت به بیماری تزویج کند که برای درمان باید غذای او روزی 

ر کامل و یک وعده غذایی کامل به حساب سه مرتبه سوپ باشد متفاهم عرفی این است که هر مرتبه باید به طو
آید اما اگر نسبت به بیمار دیگری پزشک تجویز کند که سوپ خوردن مانع بهبودی شماست، متفاهم عرفی این 

  ٣٧٢ ص ، الرضاع فی رساله ، انصاری شیخ - ٢٢٩ ص ، ٧ ج ، االفهام مسالک ، ثانی شهید عاملی. ١
 ٣٥٨ ص ، ٢٣ ج ، الطاهره العتره احکام فی الناضره الحدائق عصفور، آل ، بحرانی.  ٢
 ٤٨٢٩ ص ، ١٥ ج ، شبیری موسی سید ، . زنجانی ٣

 

                                                            



 ٧٩ در رضاع » توالی« و » کمال رضعه «بررسی دو شرط 
 

است که مسمای سوپ خوردن موجب عدم بهبودی است و لو اینکه به مقدار یک وعده کامل سوپ به عنوان 
 غذا نباشد .

این روایت این خواهد بود که صرف تحقق مسمای رضاع از جانب زن دیگر در تحقق  بنابراین متفاهم عرفی از 
 فصل و عدم نشر حرمت کافی است.

در صورتی که تعبیر مذکور مجمل شود، همانطور که عرض شد باید به قدر متیقن در مخصص منفصل مجمل 
اخذ نمود که البته مقتضای آن در جهت دوم به نفع استظهاری است که از روایت نمودیم یعنی رضعه ناقصه زن 

ات ه حتی رضعه ناقصه بین دفعدیگر هم مانع نشر حرمت می شود و در واقع حرمت در صورتی نشر پیدا می کند ک
 فاصله نشود . 

 جهت سوم : شرط توالی در این روایت تنها مربوط به معیار عددی است یا شامل معیار زمانی هم می شود ؟
احتمال اول این است که تنها اشتراط توالی در معیار عددی از روایت فهمیده می شود دلیل اینکه در مواردی که 

طور که همان –چند جمله قرار می گیرد، یا ظهور تقیید این است که به جمله اخیره باز گردد قید یا قیودی بعد از 
و یا اینکه از این جهت کالم مجمل است و قدر متیقن این است که قیود به جمله  -١مرحوم بحر العلوم فرمودند 

راط توالی ن به این روایت برای اشتاخیره بازگردد و لذا برگشت قیود مذکوره به تحدید زمانی معلوم نیست و نمیتوا
 در تحدید زمانی استناد نمود .

احتمال دیگر این است که قید توالی به هر دو معیار تعلق بگیرد. چرا که اجمال در رجوع به جمالت قبل از اخیر، 
و  ٣دیرفته نشکه بعد از ایشان و ظاهرا از زمان میرزای نائینی این مبنا به طور مطلق پذ ٢مبنای صاحب کفایه است

شهید صدر در بحوث(تقریر مرحوم آیت الله شاهرودی) بعد از ذکر مسئله اینطور می  ٤تفاصیلی بیان گردید .
 ماءالعل أکرم( قال إذا کما محموًال  و موضوعاً  الجمل تعددت إذا ما بین التفصیل هو المحققین بین المعروف« فرمایند :

ْن  کذلك یکن لم إذا ما بین و ،)الفساق ِإالَّ  الهاشمیین أکرم و الشیوخ أکرم و
َ
 أکرم( قال إذا کما فقط المحمول تعدد بأ

 فيف) الفساق ِإالَّ  الهاشمیین و الشیوخ و العلماء أکرم( قال إذا کما فقط الموضوع تعدد أو) الفساق ِإالَّ  قلدهم و العلماء
 لو و لجمیعا إلی بالرجوع األخیرین في حکموا و. العکس تقتضي عنایة تفرض لم ِإْن  فقط األخیرة إلی یرجع األول المثال

  )٣٩٤ص ؛ ٣ج:  األصول علم في بحوث باقر، محمدصدر،  (»المتصل قرینیة احتمال و اإلجمال باعتبار

 بالجمله به التقیید تخصیص ظهور مع به فسر بما القدح الختص اال و......  وجهان«:  ١٧٠ ص ، ٣ ج ، الفقیه بلغه ، تقی محمد بن محمد ، العلوم بحر .١
 .» االخیره

  ٢٣٤ ص) : البیت آل طبع( االصول کفایه ، خراسانی .آخوند ٢
 ٦٤٥ ص ، ١ ج:  آراء و اضواء:  شاهرودی الله آیت مرحوم از نقل به.  ٣
 .شود رجوع آن امثال یا »لجمل المتعقب االستثناء« عنوان ذیل به مطالعه برای که است شده بیان مورد این در مختلفی و متعدد تفاصیل.  ٤
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بنابراین طبق نظر معروف از محققین بعد از صاحب کفایه در مواردی که موضوع یا محمول جمله اول تکرار نشود 
به تمام جمالت بر می گردد و در روایت مورد بحث ما نیز حکم تحریم رضاعی در جمله اول تنها ذکر شده  ، قیود

 و در جمالت بعدی تکرار نشده است و لذا طبق این تفصیل قید به تمام جمالت بر می گردد.
ر مانحن اشته باشد که دعالوه بر اینکه این مباحث در صورتی است که قرینه بر رجوع به اخیره یا مجموع وجود ند 

فیه با توجه به اینکه قید لبن فحل واحد به هر دو معیار بر می گردد می تواند قرینه باشد که قید متوالیات هم به 
همه قیود بر گردد .بنابراین وقتی می دانیم قید لبن فحل واحد به هر دو بر می گردد، قید متوالیات هم که در یک 

 رفته به هر دو معیار تعلق خواهد گرفت. سیاق با قید مذکور قرار گ
هرچند ادله احتمال دوم، قوی است و لکن قرینه ای وجود دارد که قید تنها به معیار زمانی تعلق می گیرد و آن 

ت نسبت به قید متوالیات بیان گردیده اس -و لو ان امراه ارضعت غالما ...الخ  –اینکه تفسیری که در ذیل حدیث 
 عددی است و همین می تواند شاهد بر خالف رجوع به جمیع باشد.مربوط به تحدید 

به هر حال استظهار رجوع به جمیع یا فقط اخیره از این روایت مشکل به نظر می رسد و جای بحث دارد هرچند 
که احتمال دوم اوفق به قواعد است. در صورتی هم که روایت مجمل باشد باید در خروج از عموم حلیت نکاح 

متیقن از مخصص منفصل مجمل رجوع کرد که قدر متیقن این است که توالی به معنای عدم ارضاع مرضعه به قدر 
 دیگر که متفاهم از این روایت است در معیار زمانی رضاع هم شرط باشد.

 : اشتراط توالی رضعات جمع بندی داللت موثقه 
اید بین راط توالی رضعات به این معناست که نببا توجه به مطالب گفته شده روشن گردید که مستفاد از موثقه اشت

دفعات رضاع یک مرضعه، رضاع مرضعه دیگر فاصله شود و بنابراین مانعیت فصل به غیر از رضاع مرضعه دیگر 
از موثقه استفاده نمی گردد. و البته مسمای رضاع در تحقق فصل کافی است و لو اینکه رضعه کامله نباشد. و در 

 ذکور، در معیار زمانی رضاع هم باید مراعات گردد.نهایت اینکه شرط م
 رضعه متفرقه  ١٠دلیل چهارم : روایات دال بر عدم نشر حرمت با 

 رضعه هم هست، شامل دو روایت است : ١٠دلیل چهارم که همان ادله نشر حرمت بواسطه 
ُد  َرَوی«روایت اول :  ْحَمَد  ْبُن  ُمَحمَّ

َ
َیادٍ  ْبِن  َمْسَعَدةَ  َعْن  ُمْسِلٍم  ْبِن  َهاُروَن  َعْن  َیْحَیی ْبِن  أ ِبي َعْن  اْلَعْبِديِّ  ِز

َ
ِه  َعْبِد  أ  :َقاَل  ع اللَّ

ُم  َال  َضاُع  ُیَحرِّ ْنَبَت  َو  اْلَعْظَم  َشدَّ  َما ِإالَّ  الرَّ
َ
ْحَم  أ ا اللَّ مَّ

َ
ْضَعةُ  َفأ ْنَتاِن  َو  الرَّ َالُث  َو  الثِّ ی الثَّ َقاٍت  ُکَن  ِإَذا اْلَعْشَر  َبَلَغ  َحتَّ َس  َفَال  ُمَتَفرِّ

ْ
 (.»َبأ

 )٣١٤ص ؛ ٧ج ،) خرسان(تحقیق  األحکامتهذیب 
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 ))٣١٤ص ؛ ٧ج ،) خرسان(تحقیق  األحکام تهذیب ( (.»َفَال 
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رضاع متفرقه نفی شده است. بنابراین می  ١٠روایت نشر حرمت بواسطه  همانطور که مالحظه می شود در هر دو
توان استفاده نمود که در تحقق نشر حرمت توالی رضعات شرط است. متفاهم عرفی از این دو روایت هم این است 
که هر آنچه عرفا موجب تفرق در رضعات گردد مانع نشر حرمت است که اطالق آن شامل رضاع امراه دیگر و 

 چنین فصل به ماکول و مشروب هم می شود.هم
 : اعتبار سندسندیبررسی 

هر دو روایت از سند معتبر برخوردار هستند چرا که تمامی روات در هر دو روایت، دارای توثیق بوده و تضعیفی 
فقط نجاشی در مورد هارون بن مسلم  هم که مربوط به جهت وثاقت در نقل باشد در مورد آنها وارد نشده است.

رجال  (».بیهالتش و الجبر فی مذهب له کان«توثیق می نماید، می گوید : » ثقه وجه«بعد از اینکه او را با تعبیر 

 فهرست – ٢٥٧ ص نجاشی(همچنین نسبت به علی بن الحسن بن فضال هم گفته شده که او فطحی است. )٤٣٨ ص ، النجاشی

 لکن همانطور که بیان شد بعد از توثیق صریح، ضعف مذهب مانع اعتبار روایت نخواهد بود.) ٢٧٢ ص ، الطوسی
 رضعه متفرق ١٠: عدم نشر حرمت با بررسی داللی

رضاع غیر متفرق،  ١٠رضاع متفرق و نشر حرمت بوسیله  ١٠روایت به خودی خود بر عدم نشر حرمت بواسطه  
 داللت خوب و تامی  دارد. .

رضعه در تحقق حرمت رضاعی هستند، بنا به این دو روایت باید حکم به  ١٠بنابراین کسانی که قائل به کفایت 
لزوم توالی عرفی کنند که نتیجه آن متفاوت از توالی مستفاد از موثقه زیاد بن سوقه خواهد بود چرا که  هر آنچه 

یا تغذیه به ماکول و مشروب که عرفا تفرقه به آن  اعم از ارضاع مرضعه دیگر و –عرفا موجب تفرق رضعات گردد 
مخل به نشر حرمت خواهد بود ضمن اینکه رضعه ناقصه نیز می تواند موجب تفرق عرفی گردد و  –صدق کند 

مخل  –آن هم رضاع کامل طبق نظر برخی از فقهاء  –حال آنکه طبق موثقه زیاد بن سوقه تنها رضاع مرضعه دیگر 
 .  به توالی خواهد بود

ددی رضاع نسبت به معیار ع –توالی عرفی یا توالی به عدم ارضاع مرضعه دیگر  –لذا اینکه کدام یک از معانی توالی 
یاد و عمر بن  یاد بن سوقه با روایت مسعده بن ز قابل استفاده از ادله است، منوط به مالحظه رابطه بین موثقه ز

 یزید خواهد بود . 
جیح دادیم، باید حکم به توالی به معنای عدم فصل ارضاع زن دیگر نماییم و اگر دو اگر موثقه را بر دو روایت تر

روایت را بر موثقه ترجیح دادیم باید حکم به لزوم توالی عرفی کنیم. لکن بحث از ترجیح در صورتی است که نتوان 
 راهی برای جمع بین دو روایت پیدا کرد . 
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یاد  یاد و عمر بن یزیدکالم مرحوم خویی در جمع بین موثقه ز  بن سوقه با روایت مسعده بن ز
مرحوم خویی در ابتدا با توجه به اینکه روایات عشر را بر موثقه مقدم نموده اند، توالی و عدم تفرق عرفی را مالک  

در توالی بیان میکنند که طبق آن هم تغذی به ماکول و مشروب و هم ارضاع مرضعه دیگر مخل به توالی خواهد 
 ١بود .

ایشان در ادامه در مقام جمع بین موثقه و روایات عشر برآمده و جمعی را ذکر می کنند که ما حصل آن این است 
رضاع متوالی به معنای عدم فصل  ١٥: موثقه زیاد بن سوقه به منطوق صدر خود، دال بر نشر حرمت بواسطه 

 ١٠ از جمله –که به کمتر از این مقدار ارضاع مرضعه دیگر است که مفهوم آن بلکه منطوق ذیل روایت این است 
 ١٥ولو به صورت متوالی حرمت نشر پیدا نخواهد کرد. بنابراین داللت سلبی موثقه همانطور که نسبت به   -مرتبه 

 ١٥کمتر از  -رضعه ولو متوالی ثابت خواهد بود که این فرض ١٥رضعه غیر متوالی ثابت است نسبت به کمتر از 
 ١٠میتواند دو فرد داشته باشد : فرد اول :  -دم تخلل رضاع امراه دیگر در آن مراعات شده که توالی به معنای ع

رضعه  ١٠رضعه که توالی عرفی در آن رعایت نشده یعنی فصل به ماکول و مشروب در آن محقق شده . فرد دوم : 
ثقه به است. بنابراین موکه توالی عرفی در آن رعایت شده یعنی فصل به ماکول مشروب هم در آن صورت نگرفته 

اطالق خود نشر حرمت نسبت به هر دو فرد را نفی میکند حال آنکه مفهوم روایات عشر نشر حرمت بواسطه فرد 
رضعه ای است که توالی عرفی در آن مراعات شده است و بنابراین بواسطه مفهوم روایات عشر اطالق  ١٠دوم یعنی 

ی زنیم و به این صورت توفیق و جمع عرفی بین دو دسته حاصل می گردد مفهوم بلکه منطوق ذیل موثقه را تقیید م
. 

رضعه متوالیه به معنای عرفی یعنی عدم تخلل حتی ماکول و  ١٠نتیجه جمع بین این دو دسته این خواهد بود که 
 رضعه غیر متوالیه عرفیه در صورتی که بین آنها رضاع مرضعه ١٥مشروب موجب نشر حرمت است همانطور که 

 ٢دیگر فاصله نشود هم موجب نشر حرمت خواهد بود .
گذشته از مالحظه نسبت بین موثقه و روایات دیگر مانند روایت فضیل بن یسار که ممکن است  -به نظر می رسد 

سرنوشت بحث را عوض کرده و موجب طرح موثقه و بالمعارض بودن دو روایت مد نظر گردد که البته بررسی آن 
نسبت سنجی بین آن و دو روایت مسعده اگر موثقه به خودی خود معتبر بوده و کار به  –مجال دیگری می طلبد 

 بن زیاد و عمر بن یزید برسد، جمع مرحوم خویی جمع متینی باشد. 

 جمع بندی بحث اشتراط توالی 
 با توجه به مطالب فوق  چند نکته روشن گردید:

 »الخ...  الموثقه علی العشر روایات رجحنا قد انا اال« ١٢٦ ص ، الشیعه فقه فی الرضاع احکام ، موسوی ابوالقاسم سید ، خویی. ١
 ١٣٠ الی ١٢٨ ص: همان . ٢
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نکار ا نکته اول : اصل اشتراط توالی به معنای حداقلی آن یعنی عدم فصل رضاع مرضعه دیگری مطلبی غیر قابل 

 است که ادعای عدم خالف هم بر آن صورت گرفته است .
 نکته دوم : این شرط هم در معیار عددی وجود دارد و هم در معیار زمانی محقق است .

رضاع یوم «نکته سوم : با توجه به اینکه دلیل پذیرفته شده نسبت به اشتراط توالی در معیار زمانی ، تبادر از تعبیر 
بنا به این تبادر معیار در تفرقه عرف خواهد بود، فصل به ماکول و مشروب به نحوی که غذای هست، و » و لیله 

شیرخوار در این مدت محسوب شود مانع نشر حرمت است همانطور که رضعه ناقصه مرضعه دیگر هم اگر به آن 
 تغذی صدق کند مخل به تحقق حرمت است .

رضعه شویم، توالی به معنای عدم فصل رضاع مرضعه دیگر  ١٥تبار نکته چهارم : در معیار زمانی، اگر قائل به اع
رضعه را در نشر حرمت کافی بدانیم  ١٠خواهد بود و فصل به ماکول و مشروب مانع نشر حرمت نیست. اما اگر 

متفاهم از ادله، اعتبار توالی عرفی است که طبق آن فصل به ماکول و مشروب هم مانع نشر حرمت خواهد بود. 
 دو صورت رضعه ناقصه مرضعه دیگر هم مخل به توالی خواهد بود. در هر

رضعه  ١٠نکته پنجم : به نظر می رسد جمع مرحوم خویی در معیار عددی جمع متینی بوده و بنابر آن همانطور که 
ولو ارضاع  -رضعه که در آن ارضاع مرضعه دیگر  ١٥که در آن توالی عرفی محقق باشد موجب نشر حرمت است 

 فاصله نباشد هم موجب نشر حرمت خواهد بود. – ناقص
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  ق١٤٠٩ اول، السالم،قم،چاپ علیهم البیت آل ،موسسه)البیت آل طبع(االصول کفایهحسین، بن کاظم خراسانی،محمد آخوند .١٤
 ق ١٤١٧ ، سوم چاپ ، قم ، السالم علیهم بیت اهل مذهب بر اسالمی فقه المعارف دائره موسسه ،) شاهرودی هاشمی تقریرات(االصول علم فی بحوث ، باقر محمد ، صدر .١٥
 ق ١٤٣١ ، اول چاپ ، قم ، اسالمی فقه المعارف دائره موسسه ، االصول علم فی بحوث کتابنا علی تعلیقات ؛ آراء و اضواء ، محمود ، شاهرودی هاشمی .١٦
  ق ١٣٨٧ ، سوم چاپ ، تهران ، الجعفریه اآلثار الحیاء المرتضویه المکتبه ، االمامیه فقه فی المبسوط ، حسن بن محمد ، طوسی .١٧
 ق ١٤٠٨ ، دوم چاپ ، قم ، اسماعیلیان موسسه ، الحرام و الحالل مسائل فی االسالم شرائع ، حسن بن جعفر الدین نجم ، حلی محقق .١٨
  ١٤١٨ ، ششم چاپ ، قم ، الدینیه المطبوعات موسسه ، االمامیه فقه فی النافع المختصر ، حسن بن جعفر الدین نجم ، حلی محقق .١٩
  ق ١٤١٣ ، اول چاپ ، قم ، مدرسین جامعه به وابسته اسالمی انتشارات دفتر ، الحرام و الحالل معرفه فی االحکام قواعد ، اسدی مطهر بن یوسف بن حسن ، حلی عالمه .٢٠
 ق ١٤٢٠ ، اول چاپ ، قم  ، السالم علیه صادق امام موسسه،)الحدیثه -ط( االمامیه مذهب علی الشرعیه االحکام تحریر ، اسدی مطهر بن یوسف بن حسن ، حلی عالمه .٢١
  ق ١٣٨٨ اول چاپ ، قم ، السالم علیهم البیت آل موسسه ، )القدیمه -ط(الفقهاء تذکره ، اسدی مطهر یوسف بن حسن ، حلی عالمه .٢٢
  ق ١٣٨٧ ، اول چاپ ، قم ، اسماعیلیان موسسه ، القواعد مشکالت شرح فی الفوائد ایضاح ، حلی یوسف بن حسن بن محمد ، المحقیقن فخر .٢٣
  ١٤١٤ ، دوم چاپ ، قم ، السالم علیهم البیت آل موسسه ، القواعد شرح فی المقاصد جامع ، کرکی عاملی الحسین بن علی ، ثانی محقق .٢٤
 ق ١٤١٣ ، اول چاپ ، قم ، االسالمیه المعارف موسسه ، االسالم شرائع تنقیح الی االفهام مسالک ، عاملی علی بن الدین زین ، ثانی شهید .٢٥
  ق ١٤٠٦ ، دوم چاپ ، قم ، کوشانبور اسالمی فرهنگی موسسه ، الفقیه الیحضره من شرح فی المتقین روضه ، تقی محمد ، اول مجلسی ، اصفهانی .٢٦
  ق ١٤١٦ ، اول چاپ ، قم ، مدرسین جامعه به وابسته اسالمی انتشارات دفتر ، االحکام قواعد عن االبهام و اللثام کشف ، حسن بن محمد ، هندی فاضل ، اصفهانی .٢٧
 ق ١٤٠٥ ، اول چاپ ، قم ، مدرسین جامعه به وابسته اسالمی انتشارات دفتر ، الطاهره العتره احکام فی الناضره الحدائق ، ابراهیم بن احمد بن یوسف ، عصفور آل بحرانی .٢٨
  ق ١٤١٨ ، اول ، قم ، السالم علیهم البیت آل موسسه ،)الحدیثه-ط( بالدالئل االحکام تحقیق فی المسائل ریاض ، طباطبائی محمد بن علی سید ، حائری .٢٩
  اول چاپ ، قم ، السالم علیهم البیت آل موسسه ، االطهار عترته و المختار النبی احکام فی االسرار نفائس و االنوار مقابس ، کاظمی الله اسد ، تستری محقق .٣٠
  ق ١٤١٥ ، اول چاپ ، قم ، السالم علیهم البیت آل موسسه ، الشریعه احکام فی الشیعه مستند ، مهدی محمد بن احمد  مولی ، نراقی .٣١
 ق ١٤٢٢ ، اول چاپ ، اشرف نجف ، الفقاهه انوار ، خضر بن جعفر بن حسن ، الغطاء کاشف .٣٢
  ق ١٤٠٤ ، هفتم چاپ ، بیروت ، العربی التراث احیاء دار ، االسالم شرائع شرح فی الکالم جواهر ، نجفی حسن بن محمد ، الجواهر صاحب .٣٣
 ق ١٤١١ ، اول ،چاپ  قم ، الذخائر دار منشورات ، الرضاع فی رساله ، امین محمد بن مرتضی ، انصاری شیخ .٣٤
 ١٤٠٣ ، چهارم چاپ ، تهران ، السالم علیه الصادق مکتبه منشورات ، الفقیه بلغه ، تقی محمد بن محمد ، العلوم بحر .٣٥
  ق ١٤١٣ ، اول چاپ ، قم ، مدرسین جامعه به وابسته اسالمی انتشارات دفتر ، الرضاع کتاب ، حسین بن کاظم محمد ، خراسانی آخوند .٣٦
  ق ١٤٠٥ ، دوم چاپ ، قم ، اسماعیلیان موسسه ، النافع مختصر شرح فی المدارک جامع ، یوسف بن احمد سید ، خوانساری .٣٧
  ق ١٤١٧ ، اول چاپ ، النشر و للطباعه المنیر ، الشیعه فقه فی الرضاع احکام ، موسوی ابوالقاسم سید ، خویی .٣٨
  ق ١٤١٣ ، چهارم چاپ ، قم ، الله آیه حضرت دفتر – المنار ،موسسه الحرام و الحالل بیان فی االحکام مهذب ، االعلی عبد سید سبزواری .٣٩
 ق ١٤١٩ ، اول چاپ ، قم ، پرداز رای پژوهشی موسسه ، نکاح کتاب ، شبیری موسی سید ، زنجانی .٤٠
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