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ﭼﮑﯿﺪه

ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﻋﻀﺎی ﺑﺪن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﻪ ﻓﻘﮫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﯿﮫﺎن اﻣﺎﻣﯿﻪ در ﭘﺎﺳـﺦ

ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ دو ﻧﻈﺮﯾﻪ را اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .ﻋﺪه ای از آﻧﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد رواﯾﺎت ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻣﻔﺎد ﺑﻄﻼن ﺑﯿﻊ ﻣﯿﺘﻪ

و اﺟﻤﺎع ﺑﺮ آن ،ﺣﮑﻢ وﺿﻌﯽ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﻋﻀـﺎی ﺑـﺪن را ﺑﻄـﻼن و ﺣﮑـﻢ ﺗﮑﻠﯿﻔـﯽ آن را ﺣﺮﻣـﺖ

داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﮔﺮوھﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻋﻤﻮﻣﺎت و اﻃﻼﻗﺎت آﯾﺎت و رواﯾﺎت ،اﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓـﺮوش
را ﺣﻼل و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ،ﺿﻤﻦ ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ادﻟﻪ ﻗﺎﺋﻞ ﯾﻦ ﺑﻪ ﺣﺮﻣﺖ و ﺑﻄـﻼن

ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﻋﻀﺎی ﺑﺪن و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﺐ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻣﺤﻠﻠﻪ ﻋﻘﻼﺋﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎء از ﺟﻤﻠـﻪ ﻧﺠـﺎت
ﺟﺎن اﻧﺴﺎن ﯾﺎ رھﺎﯾﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ از درد و رﻧﺞ ﮐﻪ ﺧﻮد ﯾﮏ ﻏﺮض ﻋﻘﻼﺋـﯽ اﺳـﺖ ،و ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺷـﻤﻮل

ﻋﻤﻮﻣﺎت ادﻟﻪ ﺑﯿﻊ ﺑﺮ ﺟﻮاز و ﺻﺤﺖ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﺷﯿﺎﺋﯽ ﮐﻪ دارای ﻣﻨﺎﻓﻊ و اﻏﺮاض ﻋﻘﻼﺋـﯽ ھﺴـﺘﻨﺪ،

ﺑﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺟﻮاز و ﺻﺤﺖ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﮐﻠﯿﺪواژهھﺎ :ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ،اﻋﻀﺎی ﺑﺪن ،ﺻﺤﺖ ،ﺑﻄﻼن ،ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻋﻘﻼﺋﯽ.
* .ﺗﺎرﯾﺦ وﺻﻮل١٣٩٠/٠٣/٠٥:؛ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﮫﺎﯾﯽ.١٣٩١/٠٥/٠٣ :
 . ١ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻓﺮاد زﯾﺎدی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻠﺐ ،ﮐﻠﯿﻪ ،ﮐﺒﺪ و...

در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻣﺮگ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،اﻣﺎ اﻣـﺮوزه ﺑـﺎ ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ ﻋﻠـﻢ ﭘﺰﺷـﮑﯽ و ﻣﻮﻓﻘﯿـﺖھـﺎی

ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﮐﻪ در آن ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﻣﯽﺗﻮان ﺟﺎن ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ اﻓﺮاد را از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﻮﻧـﺪ ﻋﻀـﻮ

ﻧﺠﺎت داد.

اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮﭼﻪ در دھﻪ ھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﯿﻮﻧﺪھﺎ و اھـﺪای اﻋﻀـﺎء از ﺳـﻮی اﻓـﺮاد آﺷـﻨﺎ و ﯾـﺎ

اﻧﺴﺎن ھﺎی ﺧﯿﺮﺧﻮاه ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ؛ اﻣﺎ اﻣﺮوزه ﺳﻮداﮔﺮی و ﻓﺸﺎرھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ
ﺑﺎزار ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﻋﻀﺎی ﺑﺪن روﻧﻖ ﺑﮕﯿﺮد و اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰهھﺎی ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن اﻗـﺪام ﺑـﻪ
ﻓﺮوش اﻋﻀﺎی ﺑﺪن ﺧﻮد ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اھﻤﯿﺖ و ﺿـﺮورت ﺑﺤـﺚ ﺧﺮﯾـﺪ و

ﻓﺮوش اﻋﻀﺎی ﺑﺪن ،روﺷﻦ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺳﺆال اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾـﺎ ﺧﺮﯾـﺪ و ﻓـﺮوش اﻋﻀـﺎی

اﻧﺴﺎن ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ؟ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال ،ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻘﯿﮫﺎن ﻗﺎﺋﻞ ﺑـﻪ ﺑﻄـﻼن ﺧﺮﯾـﺪ و ﻓـﺮوش

اﻋﻀﺎی ﺑﺪن ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﯿﻊ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ادﻟـﻪ ھـﺮ ﯾـﮏ از
اﯾﻦ دو ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﺎ روش اﺟﺘﮫﺎدی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

 -۱ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﻄﻼن ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﻋﻀﺎی ﺑﺪن و ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ آن
ﻓﻘﯿﮫﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﻋﻀﺎی ﺑﺪن را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﻄﻼن ﺑﯿﻊ ﻣﯿﺘﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﮐـﺮدهاﻧـﺪ،

ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﺣﻘﻮقداﻧﺎن ﻋﺮب زﺑﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﺑﻄﻼن اﯾﻦ ﺑﯿﻊ ﺑﻪ ﻋﺪم ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﻧﺴﺎن ﻧﺴـﺒﺖ
ﺑﻪ اﻋﻀﺎی ﺑﺪﻧﺶ وﻋﺪم ﻣﺎﻟﯿﺖ اﻋﻀﺎء اﺳﺘﺪﻻل ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﯾﻦ ﻗﺴـﻤﺖ ﺟﮫـﺖ ﺗﮑﻤﯿـﻞ

ﺑﺤﺚ ،اﺑﺘﺪا ادﻟﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﻮقداﻧﺎن را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻓﻘﮫﺎی اﻣﺎﻣﯿﻪ ﺑـﻪ آنھـﺎ ﭘﺎﺳـﺦ
ﻣﯽدھﯿﻢ .ﺳﭙﺲ دﻟﯿﻞ ﻓﻘﮫﺎی اﻣﺎﻣﯿﻪ ﺑﺮ ﺑﻄﻼن را ﺧﻮاھﯿﻢ آورد و ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﺧـﻮاھﯿﻢ
داد.

دﻟﯿﻞ اول :ﻋﺪم ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﻧﺴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﻀﺎی ﺑﺪﻧﺶ

اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل از دو ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ-۱ .اﺷـﺘﺮاط ﻣﻠﮑﯿـﺖ در ﺑﯿـﻊ -۲ﻋـﺪم ﻣﺎﻟﮑﯿـﺖ

اﻧﺴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﻀﺎی ﺑﺪﻧﺶ) .اﻟﺒﺎر(۲۲۸ ،

ﻣﻘﺪﻣﻪ اول :ﯾﮑﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ﺻﺤﺖ ﺑﯿﻊ اﯾﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ھـﺮ ﯾـﮏ از ﺑـﺎﯾﻊ و ﻣﺸـﺘﺮی ،ﻣﺎﻟـﮏ

ﻋﻮﺿﯿﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ )ھﻤﻮ .(۲۲۸ ،ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻘﮫﺎی اﻣﺎﻣﯿﻪ ﻧﯿـﺰ اﯾـﻦ ﺷـﺮط را در ﺑﯿـﻊ ﻻزم داﻧﺴـﺘﻪاﻧـﺪ و

ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﺑﯿﻊ از ﻟﺤﺎظ ﻋﺮﻓﯽ ﻣﺘﻘﻮم ﺑـﻪ ﻣﻠﮑﯿـﺖ و ﻣﺎﻟﯿـﺖ اﺳـﺖ) .ﺧﻮاﻧﺴـﺎری۸۸/۳ ،؛ ﺳـﺒﺰواری،
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(۲۱۰/۱۶؛ و ﺑﺮای ﻟﺰوم وﺟﻮد اﯾﻦ ﺷﺮط ﺑﻪ اﺟﻤﺎع ﻓﻘﮫـﺎء )ﻧﺠﻔـﯽ (۳۴۳/۲۲ ،و رواﯾـﺎﺗﯽ ﮐـﻪ در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد دارد اﺳﺘﻨﺎد ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ) .ﺧﻮاﻧﺴﺎری (۸۸/۳ ،و ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻘﮫﺎء ﻧﯿﺰ ﺗـﻮاﺗﺮ ﯾـﺎ ﺣـﺪاﻗﻞ

اﺳﺘﻔﺎﺿﻪ اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ را ادﻋﺎ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ) .ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ.(۲۲۰/۸ ،ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ رواﯾﺖھﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺷـﺮح

اﺳﺖ:

 -۱ﺣﮑﯿﻢ ﺑﻦ ﺣﺰام ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا )ص( ﻋﺮض ﮐﺮدم ﻣـﺮدی از ﻣـﻦ ﺗﻘﺎﺿـﺎی

ﺑﯿﻊ ﭼﯿﺰی را دارد ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ آﯾﺎ آن را ﺑﻔﺮوﺷﻢ؟ ﭘﯿـﺎﻣﺒﺮ )ص( ﻓﺮﻣـﻮد» :ﻻﺗﺒـﻊ ﻣـﺎ ﻟـﯿﺲ

ﻋﻨﺪک«).ﻗﺰوﯾﻨﯽ۷۳۷/۲ ،؛ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ(.۵۲۹ ،۴۹۱/۳ ،

ﻋﺪم ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ رواﯾﺖ ﮐﻨﺎﯾﻪ از ﻋـﺪم ﺗﺴـﻠﻂ ﺑـﺮ ﺗﺴـﻠﯿﻢ آن ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﻋـﺪم ﺗﻤﻠـﮏ آن

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ) .اﻧﺼﺎری(۳۷۳/۱ ،

-۲ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺷﻌﯿﺐ ﭘﺪرش از ﺟﺪش از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ )ص( ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ» :ﻟﯿﺲ ﻋﻠﯽ اﻟﺮﺟﻞ ﻃﻼق

ﻓﯿﻤﺎ ﻻﯾﻤﻠﮏ و ﻻﺑﯿﻊ ﻓﯿﻤﺎ ﻻﯾﻤﻠﮏ و ﻻﻋﺘﻖ ﻓﯿﻤﺎ ﻻﯾﻤﻠﮏ«) .ﺑﯿﮫﻘﯽ(۳۱۸/۷ ،

ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻘﮫﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ رواﯾﺎت ﺑﺮ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪﯾﻦ ﺑﺮ ﻋﻮﺿﯿﻦ دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ.

)ﺧﻮاﻧﺴﺎری(۸۸/۳ ،

ﻣﻘﺪﻣﻪ دوم :اﻧﺴﺎن ﻣﺎﻟﮏ ﺟﺴﻤﺶ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺟﺴﻢ و ﺟـﺎن اﻧﺴـﺎن ،ﻣﻠـﮏ ﺧﺪاوﻧـﺪ ﻣﺘﻌـﺎل

اﺳﺖ و اﻋﻀﺎء و ﺟﻮارح اﻧﺴﺎن ﺗﻨﮫﺎ اﻣﺎﻧﺘﯽ در دﺳﺖ او ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻧﺴـﺎن ﺣـﻖ

ﻓﺮوش اﻋﻀﺎی ﺧﻮد را ﻧﺪارد) .اﻟﺒﺎر۲۲۸ ،؛ آﻗﺎﺑﺎﺑﺎﺋﯽ(۱۶ ،
ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل

اوﻻً :ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ اﻧﺴﺎن ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﻧﺴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ اﻋﻀـﺎﯾﺶ ﻧـﺪارد و ﻣﺎﻟﮑﯿـﺖ

اﻧﺴﺎن در ﻃﻮل ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻗﺮار دارد .ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻄﻠﺐ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻠﮑﯿﺖ ﭼﮫﺎر ﻣﺮﺗﺒﻪ دارد.

» -۱ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺗﺎﻣﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﺳـﻠﻄﻨﺖ ﻣﺨﺼـﻮص
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ -۲.ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﻧﺴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و اﻋﻀﺎء و اﻓﻌﺎل و ذﻣﻪاش ،اﯾﻦ اﻣـﻮر ﺑـﻪ
اﺿﺎﻓﻪ ذاﺗﯿﻪ اوﻟﯿﻪ ﻣﻤﻠﻮک اﻧﺴﺎن ھﺴﺘﻨﺪ و ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل از زﺑﺎن ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳـﯽ )ع( » :اﻧـﯽ

ﻻ أﻣﻠﮏ اﻻّ ﻧﻔﺴﯽ« ،از ھﻤﯿﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﺳﺖ؛ و ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ از ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺗﺤﺖ ھﯿﭻﯾﮏ

از ﻣﻘﻮﻻت ﻋﺮﺿﯽ داﺧﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻋﺒﺎرت از ﺳـﻠﻄﻨﺖ ذاﺗـﯽ و ﺗﮑـﻮﯾﻨﯽ ﺷـﺨﺺ ﺑـﺮ اﻓﻌـﺎﻟﺶ

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ -۳.ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺧﺎرﺟﯿﻪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت از ھﯿﺌﺖ ﺣﺎﺻﻞ از اﺣﺎﻃﻪ ﺟﺴﻢ ﺑﻪ وﺳـﯿﻠﻪ ﺟﺴـﻢ
دﯾﮕﺮ اﺳﺖ -۴.ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﻋﺘﺒـﺎری).«...ﻣﺤﻤـﺪ ﻋﻠـﯽ ﺗﻮﺣﯿـﺪی )ﺗﻘﺮﯾـﺮات درس آﻗـﺎی ﺧـﻮﺋﯽ( ،

.(۳۱۵/۲
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ھﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﺪ اﻧﺴﺎن ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ذاﺗﯽ و ﺗﮑـﻮﯾﻨﯽ ﺑـﺮ ﻧﻔﺴـﺶ دارد و اﯾـﻦ ﻣﺎﻟﮑﯿـﺖ

ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺳﻠﻄﻨﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﺮ ﺗﺼﺮف در ﻧﻔﺲ و ﺷـﺌﻮﻧﺎﺗﺶ ﻧﯿﺴـﺖ زﯾـﺮا وﺟـﺪان و ﺿـﺮورت و

ﺳﯿﺮه ﻋﻘﻼء ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ھﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻋﻤﻞ و ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺎرع ﻣﻘـﺪس
ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺳﯿﺮه ﻋﻘﻼء را ردع و ﻣﻨﻊ ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ و اﻧﺴﺎن را از ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﺴﺶ ﺑﺮ ﻣﯽﮔـﺮدد

ﻧﮫﯽ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ) .ھﻤﻮ.(۳۰۳-۳۰۲/۲ ،

ﺛﺎﻧﯿﺎً :ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻘﮫﺎ ،ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ از ﻣﻘﻮﻣﺎت ﻣﺎھﯿﺖ ﺑﯿﻊ ﻧﯿﺴﺖ و از ﺷﺮاﯾﻂ ﺻـﺤﺖ ﺑﯿـﻊ

ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﻓﻘﺪان ﻣﻠﮑﯿﺖ ﺑﯿﻊ ،ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺎﺷﺪ) .ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﮐﺘﺎب اﻟﺒﯿـﻊ۱۲/۳ ،؛

ﺣﺴﯿﻨﯽ روﺣﺎﻧﯽ ،ﻓﻘﻪ اﻟﺼـﺎدق۲۸۹/۱۵ ،؛ ﺗﻮﺣﯿـﺪی )ﺗﻘﺮﯾـﺮات درس آﻗـﺎی ﺧـﻮﺋﯽ( ۳۱۸/۲ ،؛
ﻏﺮوی اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ (۲۴۰ ،ﺷﺎھﺪ ﺑﺮ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﺬﮐﻮر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻊ وﻗﻒ ﻋﺎم ،در ﺻـﻮرت وﺟـﻮد

ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ،ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ وﻗﻒ ،ﻣﻠﮏ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑـﻪ ﻓـﮏ و رھـﺎ ﺳـﺎﺧﺘﻦ
ﻣﻠﮏ اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﮫﻢ ﺳﺒﯿﻞ اﷲ از زﮐﺎت ﻣﻠﮏ ﺷﺨﺺ ﺧﺎﺻـﯽ ﻧﯿﺴـﺖ ،و ﻟـﺬا ﺻـﺪر آﯾـﻪ

زﮐﺎت ﺑﺎ »ﻓﯽ« ﺷﺮوع ﺷﺪه ﮐﻪ ﻇﺎھﺮ در ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف آن اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑـﺎ وﺟـﻮد اﯾـﻦ ﺑﯿـﻊ ﺳـﮫﻢ
ﻣﺰﺑﻮر و ﺻﺮف ﺛﻤﻦ آن در راه ﺧﺪا ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ) .ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﮐﺘﺎب اﻟﺒﯿﻊ۱۲/ ۳ ،؛ ﺗﻮﺣﯿﺪی)ﺗﻘﺮﯾﺮات

درس آﻗﺎی ﺧﻮﺋﯽ( (۳۱۸ /۲ ،

ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻓﻘﮫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﻠﮑﯿﺖ را ﺷﺮط ﺻﺤﺖ ﺑﯿـﻊ ﻧﻤـﯽداﻧﻨـﺪ ،ﺗﺤـﺖ

ﺳﻠﻄﻪ ﺑﻮدن ﻣﺒﯿﻊ و ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﺎﯾﻊ ﺑﺮ آن را در ﺻﺤﺖ ﺑﯿﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﯽداﻧﻨﺪ) .ﻏﺮوی اﺻـﻔﮫﺎﻧﯽ۲۴۰ ،؛

اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ (۳۳۷ ،اﻣﺎ ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺷﺮط را ھﻢ ﻻزم ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻗﺪرت ﺑﺎﯾﻊ ﺑﺮ ﺗﺴـﻠﯿﻢ
ﻣﺒﯿﻊ را ﮐﺎﻓﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ) .ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﮐﺘﺎب اﻟﺒﯿﻊ.(۱۳/۳ ،

ﺑﺎ دﻗﺖ در ﻋﺒﺎرت ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻘﮫﺎ ﮐﻪ در آﻏﺎز ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﻠﮑﯿﺖ ﻋﻮﺿﯿﻦ را ﺷـﺮط ﺻـﺤﺖ

ﺑﯿﻊ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آنھﺎ ﻧﯿﺰ ﺻﺮف ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﺮ ﻣﺒﯿﻊ و اﺟﺎزه ﺗﺼﺮف در آن را ﺑـﺮای
ﺻﺤﺖ ﺑﯿﻊ ﮐﺎﻓﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﯿﺦ اﻧﺼﺎری در ﺑﺤﺚ ﺷـﺮاﯾﻂ ﻣﺘﻌﺎﻗـﺪﯾﻦ ﻣـﯽﮔﻮﯾـﺪ:
» ﯾﮑﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪﯾﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﯾﺎ ﻣﺄذون از ﺟﺎﻧـﺐ ﻣﺎﻟـﮏ و ﯾـﺎ ﻣـﺄذون از ﻃـﺮف

ﺷﺎرع ﺑﺎﺷﺪ«).اﻧﺼﺎری (۳۶۵/۱ ،از اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﺷﯿﺦ اﻧﺼﺎری ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ وی ﺻﺮف اذن ﺷـﺎرع
را ﺑﺮای ﺻﺤﺖ ﺑﯿﻊ ﮐﺎﻓﯽ ﻣﯽ داﻧﺪ و اذن ﺷﺎرع را ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺮ ﻣﺒﯿـﻊ ﺗﻠﻘـﯽ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ .اذن
ﺷﺎرع ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮی از اﻋﻄﺎی ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﯿﻊ و ﺣﻖ ﺗﺼﺮف در آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺛﺎﻟﺜﺎً :اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮ اﺷﺘﺮاط ﻣﻠﮑﯿﺖ در ﻋﻮﺿﯿﻦ دﻻﻟﺖ ﻧﺪارد .زﯾﺮا ﻣﻌﻨﺎی ﺣﺪﯾﺚ »ﻻﺗﺒـﻊ

ﻣﺎ ﻟﯿﺲ ﻋﻨﺪک« اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺷﯿﺌﯽ را ﮐﻪ ﻣﻠﮏ او ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻔﺮوﺷﺪ ﺑﻌـﺪ ﻧـﺰد ﻣﺎﻟـﮏ آن

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن1392

ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺟﻮاز و ﺻﺤﺖ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﻋﻀﺎی ﺑﺪن در ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ

137

ﺑﺮود ﺗﺎ آن را از او ﺑﺨﺮد و ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﺗﺤﻮﯾﻞ دھـﺪ) .ﻋﻼﻣـﻪ ﺣﻠـﯽ ،ﺗﺤﺮﯾـﺮ اﻻﺣﮑـﺎم(۲۷۷/۲ ،

ﺷﺎھﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل اﮐﺮم )ص( اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را در ﺟﻮاب ﺣﮑـﯿﻢ ﺑـﻦ ﺣـﺰام

ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺆاﻟﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد) .اﻧﺼﺎری (۳۷۴/۱

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در رواﯾﺖ دو اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد -۱ :ﻧﮫﯽ از ﺑﯿﻊ آﻧﭽﻪ ﻣﻤﻠﻮک ﻣﺘﺒـﺎﯾﻌﯿﻦ ﻧﯿﺴـﺖ -۲

ﻧﮫﯽ از ﺑﯿﻊ آﻧﭽﻪ ﻗﺪرت ﺑﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ آن وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺣﺎل اﮔﺮ اﺣﺘﻤـﺎل دوم ﻗـﻮیﺗـﺮ ﻧﺒﺎﺷـﺪ ﺷـﮑﯽ

ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اوﻟﯽ ھﻢ اﻗﺮب ﻧﯿﺴﺖ) .روﺣـﺎﻧﯽ ،ﻓﻘـﻪ اﻟﺼـﺎدق .(۴۴۶/۱۵ ،در ﻧﺘﯿﺠـﻪ اﯾـﻦ ﺣـﺪﯾﺚ

ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ اﺷﺘﺮاط ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺮ ﻋﻮﺿﯿﻦ دﻻﻟﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

رواﯾﺖ »ﻻﺑﯿﻊ ﻓﯿﻤﺎ ﻻﯾﻤﻠﮏ« ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺷﺘﺮاط ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪﯾﻦ ﺑﺮ ﻋﻮﺿﯿﻦ ،دﻻﻟﺖ ﻧﺪارد زﯾـﺮا

در رواﯾﺖ ﻣﻨﻘﻮل از اﺣﻤﺪ ﺑﯿﻊ در ﮐﻨﺎر ﻃﻼق ،ﻋﺘﻖ و وﻓﺎء ﺑﻪ ﻧﺬر ذﮐﺮ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑـﺮ

اﺳﺎس وﺣﺪت ﺳﯿﺎق ﻋﺒﺎرت ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاد از »ﻣﺎ ﻻﯾﻤﻠﮏ« در ھﻤـﻪ ﻋﺒـﺎرات اﻣـﺮ واﺣـﺪی ﺑﺎﺷـﺪ؛ و

واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻠﮑﯿﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ در ﻃﻼق ،ﻣﻠﮑﯿﺖ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣـﺮ
ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ زوج اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ھﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮد از ﻣﻠﮏ در ﻃﻼق اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﻣـﺮ
زوﺟﻪ در ﻃﻼق ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ در دﺳﺖ زوج ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺮاد از ﻣﻠﮏ در ﺑﯿﻊ ھﻢ اﯾﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
اﻣﺮ ﺑﯿﻊ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ در دﺳﺖ ﺑﺎﯾﻊ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ اﮐﻨﻮن ﺑﺘﻮاﻧﺪ در آن ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﺮف ﻣﺜـﻞ ﺑﯿـﻊ و

دﯾﮕﺮ ﺗﺼﺮﻓﺎت را اﻧﺠﺎم دھﺪ) .ﻣﺆﻣﻦ ﻗﻤﯽ(۱۸۱-۱۸۰ ،

ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﺮاد از ﻣﻠﮑﯿﺖ در ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم )ص( اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﯿـﻊ در اﺧﺘﯿـﺎر

ﺑﺎﯾﻊ و ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ او ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﺪ ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﺮﻓﯽ در آن ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ و اﯾـﻦ ﻣﻌﻨـﯽ ﺑـﺮای اﻧﺴـﺎن
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﻀﺎﯾﺶ وﺟﻮد دارد.

اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻗﻮل »ﻻ ﺑﯿﻊ اﻻّ ﻓﯽ ﻣﻠﮏ« ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺒـﻮی ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻨﺎد ﻓﻘﮫـﺎء ﻗـﺮار

ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮھﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه رواﯾﺘﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ )ص( ﯾـﺎ
دﯾﮕﺮ اﺋﻤﻪ )ع( در ﮐﺘﺐ رواﯾﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ) .ھﻤﻮ۱۷۹ ،؛ ﺧﺮازی(۳۸۷ ،

ﺑﺎ اﻣﻌﺎن ﻧﻈﺮ در ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻠﮑﯿﺖ ﻣﺒﯿﻊ ،دﺧﺎﻟﺘﯽ در ﺻـﺤﺖ ﺑﯿـﻊ ﻧـﺪارد

ﺑﻠﮑﻪ در ﺻﺤﺖ ﺑﯿﻊ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﻊ ،ﻣﺎﻟﮏ ﺗﺼـﺮف در ﻣﺒﯿـﻊ ﺑﺎﺷـﺪ ﻟـﺬا ﻣﺒﯿـﻊ ﺗﺤـﺖ ﯾـﺪ و
ﺳﻠﻄﻨﺖ اوﺳﺖ و ﺣﻖ ﺗﺼﺮف در آن را از ﻃﺮف ﺷﺎرع دارد اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺎﻟﮏ آن ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﻋﻼوه ﺑﺮ رواﯾﺎت ،اﺟﻤﺎع ﻧﯿﺰ از ادﻟﻪ اي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﺷﺘﺮاط ﻣﻠﮑﯿﺖ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ) .ﻧﺠﻔـﻲ،

 (۳۴۳/۲۲اﻣﺎ اﯾﻦ اﺟﻤﺎع ،ﻣﺨﺪوش اﺳﺖ زﯾﺮا اوﻻً :ﺗﺤﻘﻖ ﭼﻨﯿﻦ اﺟﻤﺎﻋﯽ ﻣﻌﻠـﻮم ﻧﯿﺴـﺖ .ﺛﺎﻧﯿـﺎً:
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ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ اﺷﺘﺮاط ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪﯾﻦ ﺑﺮ ﻋﻮﺿﯿﻦ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺗﻨﮫﺎ اﻣﺮی ﮐـﻪ از ادﻟـﻪ

ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﺤﺖ ﺑﯿﻊ ،ﺷﺮط ﺷﺪه اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺒﯿﻊ در دﺳﺖ ﺑـﺎﯾﻊ و وی ﻣﺎﻟـﮏ
ﺗﺼﺮف در آن ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﻊ ﺑﺮ ﻣﺒﯿﻊ ﺳﻠﻄﻨﺖ و ﺣﻖ ﺗﺼﺮف در آن و ﻗﺪرت ﺑﺮ ﺗﺴـﻠﯿﻢ

آن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﯿﻊ اﻋﻀﺎی اﻧﺴﺎن ﻣﺤﻘﻖ اﺳﺖ.
دﻟﯿﻞ دوم :ﻋﺪم ﻣﺎﻟﯿﺖ اﻋﻀﺎء

ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﺟﻮاز ﺑﯿﻊ اﻋﻀﺎء ،ﻋﺪم ﻣﺎﻟﯿﺖ اﻋﻀﺎی ﺑﺪن اﻧﺴﺎن اﺳـﺖ .آنھـﺎ

ﺑﺮای اﺳﺘﺪﻻل ﺑﺮ ﻋﺪم ﺟﻮاز ﺑﯿﻊ اﻋﻀﺎی ﺑﺪن از دو ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﮫﺮه ﻣﯽﺟﻮﯾﻨﺪ -۱ .ﺷﺮط ﻣﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻦ

ﻋﻮﺿﯿﻦ  -۲ﻋﺪم ﻣﺎﻟﯿﺖ اﻋﻀﺎی ﺑﺪن اﻧﺴﺎن) .ﻋﺎﯾﺪاﻟﺪﯾﺎت(۱۸۵ ،

ﻣﻘﺪﻣﻪ اول :ﺷﺮط ھﺮ ﯾﮏ از ﻋﻮﺿﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﯾﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣﺎﻟﯿـﺖ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ( .ھﻤـﺎن(

ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻘﮫﺎی اﻣﺎﻣﯿﻪ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺷﺮط را در ﺑﯿﻊ ﻻزم داﻧﺴـﺘﻪ و ﺑـﺮای اﺛﺒـﺎت آن ﺑـﻪ ادﻟـﻪ ای اﺳـﺘﻨﺎد

ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ؛ اوﻻً ،ﺑﯿﻊ از ﻟﺤﺎظ ﻟﻐﻮی ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﺎل ﺑﻪ ﻣـﺎل اﺳـﺖ) .ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﺋﯽ ﺣﮑـﯿﻢ۱۷/۲ ،؛

اﻧﺼﺎری۵۴/۲ ،؛ ﮐﺮﮐﯽ (۱۲/۴ ،ﺛﺎﻧﯿﺎً ،ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺎﻟﯿﺖ ﻧﺪارد ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ و اﺧـﺬ
ﺛﻤﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ آن اﮐﻞ ﻣﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد) .ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻋﺎﻣﻠﯽ۸/۱۳ ،؛ اﻧﺼﺎری(۵۵/۲ ،

ﻣﻘﺪﻣﻪ دوم :ﺟﺴﻢ اﻧﺴﺎن و اﻋﻀﺎی او ﻣﺎل ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑـﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ ﺑـﺮ آنھـﺎ ﺻـﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷـﺪ.

)ﻋﺎﯾﺪاﻟﺪﯾﺎت(۱۸۵ ،

ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ھﺮ دو ﻣﻘﺪﻣﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺪﺷﻪ اﺳﺖ زﯾﺮا:

اوﻻ :دﻟﯿﻠﯽ از ﻋﺮف ﯾﺎ ﺷﺮع در ﻣﻮرد اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎﻟﯿﺖ در ﻋﻮﺿﯿﻦ ﺑﯿﻊ وﺟـﻮد ﻧـﺪارد) .روﺣـﺎﻧﯽ،

ﻓﻘﻪ اﻟﺼﺎدق۲۰۸ - ۱۹۷/۱۵ ،؛ ﺗﻮﺣﯿﺪی )ﺗﻘﺮﯾﺮات درس آﻗﺎی ﺧﻮﺋﯽ(  (۳۱۸/۲ ،و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﯿـﻊ،

دادن ﺷﯿﺌﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﯽء دﯾﮕﺮی اﺳﺖ و در ﺻﺪق ﺑﯿﻊ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﯿﺴـﺖ ﮐـﻪ ﻋـﻮض و

ﻣﻌﻮض از ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در ازاء آن ﺷﯿﺌﯽ داده ﻣﯽﺷﻮد) .روﺣﺎﻧﯽ ،ﻓﻘـﻪ اﻟﺼـﺎدق(۲۰۸/۱۵ ،

و اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﻊ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﺎل ﺑﻪ ﻣﺎل اﺳﺖ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ اﺷﺘﺮاط ﻣﺎﻟﯿﺖ در ﻣﺒﯿﻊ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد زﯾـﺮا اﯾـﻦ
 - ١اﺟﻤﺎع ﻣﺪرﮐﯽ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از اﺗﻔﺎق ﻋﻠﻤﺎ در ﻣﺴﺌﻠﻪ ای ﮐﻪ در ﻣﻮرد آن دﻟﯿﻠﯽ از ﮐﺘﺎب وﺳﻨﺖ ﯾﺎ اﺻﻞ ﯾﺎ دﻟﯿﻞ ﻋﻘﻠﯽ وﺟﻮد
دارد .و ﻋﻠﻢ ﯾﺎ اﺣﺘﻤﺎل ھﺴﺖ ﮐﻪ اﺟﻤﺎع ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ آن دﻟﯿﻞ ﯾﺎ اﺻﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪرک ﻧﻈﺮ ﺧﻮد اﺳﺘﻨﺎد ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ.اﺟﻤﺎع ﻣﺪرﮐﯽ
ﻓﺎﻗﺪ ارزش و اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ زﯾﺮا از آن ﻧﻤﯽ ﺗﻮان رأی ﻣﻌﺼﻮم را ﺑﺪﺳﺖ آورد .و ﺣﺠﯿﺖ آن ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺪرک آن دارد؛ ﯾﻌﻨﯽ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﺻﻞ ﻣﺪرک وﻣﺴﺘﻨﺪ ﺣﮑﻢ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮔﺮدد و در ﺻﻮرت اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺪرک ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮد).ر.ک :ﺟﻨﺎﺗﯽ ۲۱۹ ،و ۲۰۱؛
ﺻﺪر(۱۴۸ ،
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ﺗﻌﺮﯾﻒ را ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺼﺒﺎح ﺑﺮای ﺑﯿﻊ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﻗﻮل او ﺣﺠﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﻓﻘﮫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻊ را

ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﺎل ﺑﻪ ﻣﺎل ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻇﺎھﺮاً اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ را از ﺻـﺎﺣﺐ ﻣﺼـﺒﺎح ﮔﺮﻓﺘـﻪاﻧـﺪ؛

)ھﻤﺎن؛ ﺗﻮﺣﯿﺪی )ﺗﻘﺮﯾﺮات درس آﻗﺎی ﺧﻮﺋﯽ(  (۳۱۹/۲ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺑﯿﻦ دو ﺷﯽء ﮔﺎھﯽ ﺑـﻪ
دﻟﯿﻞ ﻣﺎﻟﯿﺖ آنھﺎﺳﺖ )ﮐﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﻮرد ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم راﯾﺞ و ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ( و ﮔﺎھﯽ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﻏـﺮض
دﯾﮕﺮی اﺳﺖ .ﻣﺜﻼً اﮔﺮ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ وﺟﻮد ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﺑﺮای زرع )ﻣﺜﻞ ﻣﻮش( ﯾﺎ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن )ﻣﺜـﻞ

ﻋﻘﺮب( ﻣﻀﺮ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺻﺎﺣﺐ زرع ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ای ﺑﺨﻮاھﺪ آنھﺎ را ﺟﻤﻊ ﮐـﺮده و ﻧـﺎﺑﻮد ﺳـﺎزد،

ﻟﺬا اﮔﺮ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ اﻋﻼم ﮐﻨﺪ ھﺮ ﻣﻮش ﯾﺎ ﻋﻘﺮﺑﯽ را ﺑﻪ ﻓﻼن ﻣﺒﻠﻎ ﻣﯽﺧﺮم ،ﺑﻪ دﻟﯿـﻞ اﻧﮕﯿـﺰه ای

ﮐﻪ در ﺟﻤﻊ آوری و ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎزی آنھﺎ دارد ،ﺳﭙﺲ آنھﺎ را ﺧﺮﯾﺪه و ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎزد ،ﻋﻨﻮان ﺑﯿﻊ ﺑـﺮ

اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺻﺪق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻋﻘﻼﺋﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد اﮔﺮ ﭼﻪ ﻏﺮض آن

ﻣﺎﻟﯿﺖ ﺑﯿﻊ ﻧﺒﻮده و ﻣﺒﯿﻊ ﻣﺎل ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد )ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﮐﺘﺎب اﻟﺒﯿﻊ.(۸-۷/۳ ،

ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﮔﺮ ﺷﯿﺌﯽ ﻣﻮرد ﻏﺮض ﻋﻘﻼﯾﯽ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎﺷﺪ )ﺧﻮاه ﻧﺰد ﻋﻘـﻼء ﻣـﺎل ﻣﺤﺴـﻮب

ﺷﻮد و ﺧﻮاه ﻣﺎل ﻣﺤﺴﻮب ﻧﺸﻮد( و ﻣﺸﺘﺮی آن را ﺑﺎ ﺛﻤﻦ زﯾـﺎدی ﺑﺨـﺮد ،ﻣﻔﮫـﻮم ﺑﯿـﻊ ﺑـﺮ اﯾـﻦ

ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺻﺪق ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ و دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﺑﻄﻼن اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد؛ زﯾﺮا ادﻟﻪ ﺻـﺤﺖ ﺑﯿـﻊ آن را در

ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد) .ھﻤﺎﻧﺠﺎ؛ ﺗﻮﺣﯿﺪی )ﺗﻘﺮﯾﺮات درس آﻗﺎی ﺧﻮﺋﯽ((۳۱۹/۲ ،

ﺛﺎﻧﯿﺎً :ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﺷﯿﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻋﺮﻓﺎً ﻣﺎﻟﯿﺖ ﻧﺪارﻧﺪ در ﻋﻤـﻮم آﯾـﻪ »ﻻﺗـﺄﮐﻠﻮا اﻣـﻮاﻟﮑﻢ ﺑﯿـﻨﮑﻢ

ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ« داﺧﻞ ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا »ﺑﺎء« در اﯾﻦ آﯾﻪ ﺷﺮﯾﻔﻪ ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﺎی ﻋـﻮض ﻧﯿﺴـﺖ ﺑﻠﮑـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﺎی

ﺳﺒﺒﯿﺖ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﯾﻪ ﺷﺮﯾﻔﻪ ﺑﻪ ﻗﺮﯾﻨﻪ داﺧﻞ ﺷﺪن »ﺑﺎء« ﺳﺒﺒﯿﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ »ﺑﺎﻃﻞ« و ھﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺑـﻪ
ﻗﺮﯾﻨﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ ﺑﺎ آﯾﻪ »ﺗﺠﺎره ﻋﻦ ﺗﺮاض« )ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮاد از ﺗﺠﺎرت ،اﺳـﺒﺎب اﺳـﺖ(
ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﺟﺪا ﮐﺮدن اﺳﺒﺎب ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ از اﺳﺒﺎب ﺑﺎﻃﻞ آن اﺳـﺖ .ﺑـﺮ اﯾـﻦ اﺳـﺎس ﻣﻘﺼـﻮد از

ﺑﺎﻃﻞ ،اﺳﺒﺎب ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ ﻟﺬا ﻣﺮاد از اﯾﻦ آﯾﻪ ﺷﺮﯾﻔﻪ ،ﻧﻔﯽ ﺗﻤﻠﮏ اﻣﻮال ﻏﯿﺮ ﺑﻪ اﺳﺒﺎب ﺑﺎﻃﻞ ﻣﺜـﻞ
ﻗﻤﺎر و ﻏﺼﺐ و ﺳﺮﻗﺖ و ...ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .رواﯾﺎﺗﯽ ھﻢ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ آﯾـﻪ
ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ اﺳﺒﺎب ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ) .ھﻤﻮ (۵۴-۵۳/۱ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜـﺎل اﺣﻤـﺪ ﺑـﻦ ﻣﺤﻤـﺪ ﺑـﻦ ﻋﯿﺴـﯽ از

ﭘﺪرش ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع( درﺑﺎره ﺳﺨﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺰوﺟـﻞ »ﻻﺗـﺄﮐﻠﻮا اﻣـﻮاﻟﮑﻢ ﺑﯿـﻨﮑﻢ

ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ« ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮد آﯾﻪ ﺷﺮﯾﻔﻪ ﻗﻤﺎر اﺳﺖ«) .ﺣﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ(۱۲۱/۱۲ ،

ھﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد در رواﯾﺎت ،آﯾﻪ »ﻻﺗﺄﮐﻠﻮا «...ﺑﻪ ﻗﻤـﺎر ﮐـﻪ از اﺳـﺒﺎب ﺗﮑﺴـﺐ

اﺳﺖ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ آﯾﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ اﺳـﺒﺎب ﺗﻤﻠـﮏ ﺑـﻮده و ﻣـﻮاردی ﮐـﻪ

ﻋﻮﺿﯿﻦ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ﻣﺎﻟﯿﺖ ﻧﺪارد را ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
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ﺛﺎﻟﺜﺎً :ﺑﻪ ﻓﺮض ﮐﻪ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﻣﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻦ ﻋﻮﺿﯿﻦ در ﺻﺤﺖ ﺑﯿﻊ ،ﺷﺮط اﺳﺖ اﻣﺎ دﯾﮕﺮ ﻗﺒـﻮل

ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ اﻋﻀﺎی اﻧﺴﺎن ﻣﺎل ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد زﯾﺮا ﻣﺎﻟﯿﺖ از اﻋﺘﺒﺎرات ﻋﻘﻼﺋﯿﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ
رﻏﺒﺖ و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻧﻮع اﻧﺴﺎن و ﯾﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺮ آن اﺷﯿﺎء ،اﻋﺘﺒـﺎر ﻣـﯽﺷـﻮد ﻣﺎﻧﻨـﺪ اﻋﺘﺒـﺎر

ﻣﺎﻟﯿﺖ در ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه) .روﺣﺎﻧﯽ ،ﻓﻘﻪ اﻟﺼﺎدق(۲۰۱/۱۵ ،

در ﺗﻌﺮﯾﻒ دﯾﮕﺮی از ﻣﺎل ،ﻣﻼک ﻣﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻦ ﺷﯽء ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺘﻔﺎع از آن ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪه اﺳـﺖ

ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎﻟﯿﺖ ،داﺋﺮ ﻣﺪار اﻧﺘﻔﺎع اﺳﺖ .ھﺮ آﻧﭽﻪ دارای ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻣﻘﺼﻮده ﻋﻘﻼﺋﯽ و در ﺷـﺮﯾﻌﺖ ھـﻢ
اﯾﻦ ﻣﻨﻔﻌﺖ ،ﺣﻼل ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎل ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد) .ﺳﺒﺰواری۶/۱۷ ،؛ ﻧﺠﻔﯽ ﺧﻮاﻧﺴﺎری)ﺗﻘﺮﯾﺮات
درس آﻗﺎی ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ(۲۶۳/۲ ،؛ ﯾﺰدی۵ ،؛ اﻧﺼﺎری(۵۵-۵۴/۲ ،

واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﺑﺮ اﻋﻀﺎء اﻧﺴﺎن ﺻﺪق ﻣﯽﮐﻨﺪ زﯾـﺮا اﻋﻀـﺎی اﻧﺴـﺎن ھـﻢ دارای

ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻣﻘﺼﻮده ﻋﻘﻼﺋﯽ و ﺷﺮﻋﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و ھﻢ اﺷﺨﺎص ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ آن رﻏﺒـﺖ و ﺗﻤﺎﯾـﻞ

ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ و ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ﺛﻤﻦ ﮔﺮاﻧﺒﮫﺎﺋﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﺗﻨﮫﺎ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ در
اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﺑﯿﻊ اﻋﻀﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﺟﺰای ﺟﺪا ﺷﺪه از اﻧﺴﺎن زﻧـﺪه و ﯾـﺎ

اﺟﺰای ﻣﯿﺖ ،ﻣﯿﺘﻪ و ﻧﺠﺲ ﺑﻮده ﻟﺬا اﻧﺘﻔﺎع از آنھﺎ ﺷﺮﻋﺎً ﺣﻼل ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﻟﺤـﺎظ ﺷـﺮﻋﯽ
ﻣﺎل ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ.

در ﭘﺎﺳﺦ آن ﺑﻪ اﺟﻤﺎل ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺻﺮف ﻧﺠﺎﺳﺖ ﺷﯿﺌﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺮﻣﺖ اﻧﺘﻔـﺎع و ﯾـﺎ ﻋـﺪم

ﺻﺪق ﻣﺎل ﺑﺮ آن ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﻣﺜﻼً ﮐﻼب ارﺑﻌﻪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ذاﺗـﺎً ﻧﺠـﺲ ھﺴـﺘﻨﺪ اﻣـﺎ از ﻧﻈـﺮ ﺷـﺮع ﻣـﺎل
ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش و اﻧﺘﻔﺎع از آنھﺎ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻋﻀﺎی اﻧﺴﺎن دارای ﻣﺎﻟﯿﺖ ﻋﺮﻓـﯽ ﻣـﯽﺑﺎﺷـﻨﺪ و

در ﺟﺎی ﺧﻮد ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ اﻧﺘﻔﺎع از آنھﺎ ﺟﮫﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪ از ﻧﻈـﺮ ﺷـﺮﻋﯽ ھـﻢ ﺟـﺎﯾﺰ اﺳـﺖ و ﻟـﺬا

دارای ﻣﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﻋﯽ ھﻢ ھﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه اﮔﺮ در ﻣﻮردی ﺷﮏ ﮐـﺮدﯾﻢ آﯾـﺎ ﻣﺒﯿﻌـﯽ ﮐـﻪ از ﻣﺎﻟﯿـﺖ

ﻋﺮﻓﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،در ﻧﺰد ﺷﺎرع ھﻢ ﻣﺎل ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﻧـﻪ ،ﺗﻤﺴـﮏ ﺑـﻪ ﻋﻤﻮﻣـﺎت و
اﻃﻼﻗﺎت ﺑﯿﻊ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻤﻮﻣﺎت ﻣﺎل ﻋﺮﻓﯽ اﺳﺖ ﻧـﻪ ﺷـﺮﻋﯽ) .ﺧﻤﯿﻨـﯽ ،ﮐﺘـﺎب

اﻟﺒﯿﻊ(۱۰/۳ ،

از ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺒﺎﺣﺚ اراﯾﻪ ﺷﺪه ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ اﻋﻀﺎی ﺑـﺪن ﺑـﻪ ﺟﮫـﺖ اﻧﺘﻔـﺎع ﻋﻘﻼﺋـﯽ از

ﻣﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.

دﻟﯿﻞ ﺳﻮم :ﺑﻄﻼن ﺑﯿﻊ ﻣﯿﺖ

اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل از دو ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ  -۱اﺟﺰای ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻣﯿﺖ و ﯾـﺎ اﻧﺴـﺎن زﻧـﺪه

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن1392
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ﻣﯿﺘﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ-۲.ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﯿﺘﻪ ﺑﺎﻃـﻞ اﺳـﺖ) .روﺣـﺎﻧﯽ ،اﻟﻤﺴـﺎﺋﻞ اﻟﻤﺴـﺘﺤﺪﺛﻪ،

 .(۱۲۶-۱۲۵اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل از ﮐﻼم ﺷﮫﯿﺪ ﺛﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﯽﺷـﻮد زﯾـﺮا اﯾﺸـﺎن در ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﻣﯿﺘـﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:اﺟﺰای ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻣﯿﺖ و ﯾﺎ اﻧﺴﺎن زﻧﺪه ،ﻣﯿﺘﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ زﯾـﺮا ﻣـﺮاد از ﻣﯿﺘـﻪ
ﺳﻠﺐ ﺣﯿﺎت از ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﯿﺎت در آن ﺣﻠﻮل ﮐﺮده ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻔﮫﻮم ﻣﯿﺘﻪ ،ﻣﯿﺖ و اﺟﺰای او

و اﺟﺰای ﺟﺪا ﺷﺪه از اﻧﺴﺎن زﻧﺪه را ھﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد .(۱۲۱/۳) .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﯾﺸﺎن ﺧﺮﯾـﺪ و

ﻓﺮوش ﻣﯿﺘﻪ را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽداﻧﺪ) .ھﻤﺎﻧﺠﺎ( ﻣﺸﮫﻮر ﻓﻘﮫﺎی اﻣﺎﻣﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺘﻪ را ﺣﺮام وﺧﺮﯾـﺪ و ﻓـﺮوش
آن را ﺑﺎﻃﻞ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ) .ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ۱۳۰/۸ ،؛ اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ۳۱۸ ،؛ ﻃﻮﺳﯽ ،ﮐﺘـﺎب اﻟﺨـﻼف ﻓـﯽ اﻟﻔﻘـﻪ،

۵۸۷/۱؛ ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠﯽ ،ﻗﻮاﻋﺪ اﻻﺣﮑﺎم (۶/۲

اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﻓﻘﯿﮫﺎن ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﺣﺮﻣـﺖ ﻣﯿﺘـﻪ و ﺑﻄـﻼن ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ ﺑـﺮ آن ﺑـﻪ ﺑﺮﺧـﯽ از آﯾـﺎت،

رواﯾﺎت و اﺟﻤﺎع اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ھﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ادﻟﻪ را اراﯾﻪ و ﻣـﻮرد

ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاھﯿﻢ داد.
اﻟﻒ( آﯾﺎت

ﻓﻘﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺣﺮﻣﺖ ﻣﯿﺘﻪ ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ آﯾﻪ ﺷﺮﯾﻔﻪ» :إﻧّﻤﺎ ﺣَﺮﱠمَ ﻋﻠﯿﮑُﻢُ اﻟﻤﯿﺘﺔَ و اﻟـﺪﱠمَ وَ ﻟَﺤـﻢَ

اﻟﺨِﻨﺰﯾﺮِ وَ ﻣﺎ اُھِﻞﱠ ﺑِﻪِ ﻟِﻐﯿـﺮِ اﻟﻠّـﻪِ ﻓَﻤَـﻦِ اﺿـﻄُﺮﱠ ﻏﯿـﺮَ ﺑـﺎغٍ وَ ﻻ ﻋـﺎدٍ ﻓـﻼ إﺛـﻢَ ﻋَﻠﯿـﻪِ إنﱠ اﻟّﻠـﻪَ ﻏَﻔـﻮُرٌ
رَﺣﯿﻢٌ«).ﺑﻘﺮه (۱۷۳ :اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽﺟﻮﯾﻨﺪ.

ھﻤﯿﻦ ﻣﻀﻤﻮن در آﯾﺎت دﯾﮕﺮی از ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ،ﺑﺎ ﺗﻔﺎوﺗﮫﺎﺋﯽ آﻣـﺪه اﺳـﺖ) .ﻣﺎﺋـﺪه۳ :؛ اﻧﻌـﺎم:

۱۴۵؛ ﻧﺤﻞ (۱۱۵ :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻓﻘﮫﺎی اﻣﺎﻣﯿﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻇﺎھﺮ اﯾﻦ آﯾﺎت ﻋﺎم اﺳﺖ و
ھﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻧﺘﻔﺎع و ﺑﮫﺮه ﮔﯿﺮی و ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش و اﮐﺘﺴﺎب ﺑﺎ ﻣﯿﺘﻪ را ﺷـﺎﻣﻞ ﻣـﯽﺷـﻮد) .ﺑﺤﺮاﻧـﯽ،

 ۷۳/۱۸ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از» :اﻟﻤﻨﺘﮫﯽ«؛ ﻧﺠﻔﯽ (۱۱/۲۲ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾـﻦ آﯾـﺎت ﺷـﺮﯾﻔﻪ ﺑـﻪ ﺿـﻤﯿﻤﻪ
ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺒﻮی »ان اﷲ اذا ﺣﺮﱠم ﺷﯿﺌﺎً ﺣﺮﱠم ﺛﻤﻨﻪ« )اﺣﺴﺎﺋﯽ ،(۳۲۸/۲ ،ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﻋﻀـﺎی ﺑـﺪن،
ﮐﻪ ﻣﺼﺪاﻗﯽ از ﻣﯿﺘﻪ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ.
ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل

اوﻻً :روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ آﯾﺎت ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺣﺮﻣﺖ ﻣﻄﻠﻖ اﻧﺘﻔﺎع را اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد؛ زﯾﺮا »ﻗﺮاﺋﻨﯽ

ﮐﻪ در اﯾﻦ آﯾﺎت و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺮاﺋﻨﯽ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از آنھﺎ وﺟﻮد دارد ،دال ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﻣـﺮاد از
ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺬﮐﻮر در آﯾﻪ ،ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺧﻮردن آنھﺎﺳﺖ .اﯾﻦ ﻗﺮاﺋﻦ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از -۱ :ذﮐﺮ ﮔﻮﺷـﺖ

ﺧﻮک در اﯾﻦ آﯾﺎت ،زﯾﺮا ﯾﻘﯿﻦ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮد آﯾﻪ ﺷﺮﯾﻔﻪ ﺟﻮاز اﻧﺘﻔﺎع از اﺟﺰای دﯾﮕـﺮ ﺧـﻮک
ﻏﯿﺮ از ﮔﻮﺷﺖ آن و ﻋﺪم ﺟﻮاز در ﻣﯿﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ-۲.ﻋﺪم ﺑﯿﺎن ﺳﮓ در ﺷﻤﺎر ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺤﺮﻣﻪ ﻣﺬﮐﻮر
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زﯾﺮا ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ ﺳﮓ ﻣﺘﻌﺎرف ﻧﺒﻮده اﺳﺖ-۳.اﺳﺘﺜﻨﺎ ﮐﺮدن ﺣﺎﻟﺖ اﺿﻄﺮار ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھـﺪ ﮐـﻪ
ﻣﺮاد از آن ﺟﻮاز ﺧﻮردن ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر در ھﻨﮕﺎم ﻣﺨﻤﺼﻪ اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﻌـﻞ در ﻣﺴـﺘﺜﻨﯽ ﻣﻨـﻪ

ﻧﯿﺰ »ﺧﻮردن« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ-۴.ﻗﻮل ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از آﯾﻪ  ۱۷۳ﺳﻮره ﻣﺒﺎرﮐﻪ ﺑﻘﺮه ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﯾـﺎ
أﯾﱡﮫﺎ اﻟﱠﺬﯾﻦ أﻣَﻨﻮُا ﮐُﻠﻮُا ﻣﻦ ﻃَﯿﱢﺒﺎتِ ﻣﺎ رَزﻗﻨﺎﮐُﻢ وَ اﺷﮑﺮوُا ﻟّﻠﻪِ إن ﮐُﻨﺘﻢ إﯾّﺎهُ ﺗﻌﺒﺪوُنَ* إﻧّﻤﺎ ﺣَﺮﱠم ﻋَﻠﯿﮑُﻢ

اﻟﻤَﯿﺘﺔَ «...و ھﻤﭽﻨﯿﻦ آﯾﻪ ﺑﻌﺪ از آﯾﻪ  ۳ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﯾَﺴﺌﻠﻮُﻧﮏَ ﻣـﺎذا اُﺣِـﻞﱠ ﻟﮑُـﻢ ﻗُـﻞ
اُﺣِﻞﱠ ﻟﮑُﻢُ اﻟﻄَﯿﱢﺒﺎتُ «...و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺮاﺋﻦ ﻣﺬﮐﻮر در ﺧﻮد آﯾﻪ  ۴۵ﺳﻮره اﻧﻌﺎم و  ۱۱۵ﺳﻮره ﻧﺤـﻞ و
آﯾﺎت ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ آنھﺎ ،ﻣﻮﺟﺐ ﻇﮫﻮر آﯾﺎت ﺷﺮﯾﻔﻪ در ﺣﺮﻣﺖ اﮐﻞ و ﺧﻮردن اﯾﻦ اﻣﻮر ﻣـﯽﺷـﻮد

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ آﯾﺎت در ﻣﻮرد ﺣﻠﯿﺖ ﯾﺎ ﺣﺮﻣﺖ اﻧﺘﻔﺎﻋﺎت دﯾﮕﺮی ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد

ﺳﺎﮐﺖ اﺳﺖ«).ﺧﻤﯿﻨﯽ ،اﻟﻤﮑﺎﺳﺐ اﻟﻤﺤﺮﻣﻪ(۳۶-۳۵/۱ ،

ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻣﺘﻌﺎرف و ﺷﺎﯾﻌﯽ ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﺑﺮای ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر در آﯾﻪ وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ،

ﺧﻮردن آنھﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﻮرد ﺧﻮن و ﮔﻮﺷـﺖ ﺧـﻮک ﮐـﻪ ﻇـﺎھﺮاً در آن زﻣـﺎن
ﻣﻨﻔﻌﺘﯽ ﻏﯿﺮ از ﺧﻮردن ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ) .ھﻤﻮ۳۸ - ۳۶/۱ ،؛ اﻧﺼﺎری (۳۶/۱ ،ﺑﻪ ﻋﻼوه رﺟﻮع ﺑﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ
اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ ﺧﻮردن ﺧﻮن و ﻣﯿﺘﻪ در ﻣﯿﺎن اﻋﺮاب ﺟـﺎھﻠﯽ ﻣﺘـﺪاول ﺑـﻮده و اﻋـﺮاب،

ﭘﯿﺶ از اﺳﻼم ،از ﺧﻮن و ﻣﯿﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞھﺎی ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮﻧﯽ در ﺗﻐﺬﯾـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﯽﮐـﺮدهاﻧـﺪ )رک:

ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ۱۵۱/۱ ،؛ ﺳﯿﻮری (۳۰۰/۲ ،و آﯾﺎت ﺷﺮﯾﻔﻪ در ﻣﻘﺎم ﻧﮫﯽ از اﯾﻦ ﮐﺎر ھﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻘﮫﺎ ﺣﺮﻣﺖ در آﯾﺎت ﺷﺮﯾﻔﻪ ﺑﻪ ﺧﻮردن اﻧﺼﺮاف دارد )ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠـﯽ ،ﻧﮫﺎﯾـﻪ اﻟﻮﺻـﻮل

اﻟﯽ ﻋﻠﻢ اﻻﺻﻮل۴۰۳/۲ ،؛ اردﺑﯿﻠﯽ ،زﺑﺪة اﻟﺒﯿﺎن ﻓـﯽ اﺣﮑـﺎم اﻟﻘـﺮآن۷۹۸/۲-۱ ،؛ ﻣﺠﻠﺴـﯽ۷۷/۷۷ ،؛

ﺧﻤﯿﻨﯽ ،اﻟﻤﮑﺎﺳﺐ اﻟﻤﺤﺮﻣﻪ ( ۳۶-۳۵/۱ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﻣـﯽﺧﻮاﺳـﺘﻪ اﻋـﺮاب و دﯾﮕـﺮ
ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن را از اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺑﺎز دارد؛ ﻟﺬا اﯾﻦ آﯾﻪ ﺷﺮﯾﻔﻪ ﺑﻪ ﺣﺮﻣﺖ دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﯿﺘـﻪ و ﺧـﻮن

دﻻﻟﺖ ﻧﺪارد و ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺤﺮﻣﺎت ﺑﺎﯾﺪ از دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮی ﻓﮫﻤﯿﺪه ﺷﻮد.

ﺛﺎﻧﯿﺎً :رواﯾﺖ »انّ اﻟّﻠﻪَ إذا ﺣَﺮﱠم ﺷﯿﺌﺎً ﺣَﺮّمَ ﺛَﻤَﻨﻪُ« ﻣﺮﺳﻞ وﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا اﺑـﻦ اﺑـﻲ ﺟﻤﮫـﻮر

اﯾﻦ رواﯾﺖ را ﺑﺪون ذﮐﺮ ﺳﻨﺪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ )ص( ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺑـﺮ ﻓـﺮض ﭘـﺬﯾﺮش

اﯾﻦ رواﯾﺖ ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد آن ھﻤﻪ اﻧﺘﻔﺎﻋﺎت و ﻣﻄﻠﻖ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﯿﺘﻪ را ﺣﺮام داﻧﺴـﺖ؛
زﯾﺮا ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﯿﻦ ﺣﮑﻢ و ﻣﻮﺿﻮع اﻗﺘﻀﺎ دارد ﮐﻪ ﻓﺮوش ﻣﯿﺘﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑـﻪ ﻟﺤـﺎظ ﻣﻨﻔﻌـﺖ ﻣﺤﺮﻣـﻪ آن
ﺣﺮام ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺎھﺪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠـﺐ ﺳـﺨﻦ ﻓﺨـﺮاﻟﻤﺤﻘﻘﯿﻦ اﺳـﺖ وی در اﯾﻀـﺎح اﻟﻔﻮاﺋـﺪ ﻣـﯽﮔﻮﯾـﺪ:

»ﭼﯿﺰھﺎﺋﯽ ﮐﻪ دارای ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻣﻘﺼﻮده ھﺴﺘﻨﺪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪاﻧﺪ-۱ :ھﻤﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ آن ﻣﺤﺮﻣﻪ اﺳﺖ  -۲ھﻤﻪ
ﻣﻨﺎﻓﻊ آن ﻣﺤﻠﻠﻪ اﺳﺖ  -۳ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻨﺎﻓﻊ آن ﻣﺤﻠﻠﻪ و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﺮﻣﻪ اﺳـﺖ .ﻗﺴـﻢ اول ﻣﺎﻧﻨـﺪ اﯾـﻦ
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اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻼً ﻣﻨﻔﻌﺘﯽ ﻧﺪارد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺑﯿﻊ آن ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ در ﺗﻨﻘﯿﺢ اﺟﻤﺎع ﺑﺮ آن ﻧﻘﻞ ﺷـﺪه

اﺳﺖ و اﮔﺮ ھﻤﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺤﻠﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﯿﻊ آن اﺟﻤﺎﻋﺎً ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ آن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ
ﻣﻮرد از ﻣﺸﮑﻼت اﺳﺖ ﺣﺎل اﮔﺮ اﮐﺜﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻣﻘﺼﻮد از آن ﺣﺮام ﺑﺎﺷـﺪ...در اﯾـﻦ ﺻـﻮرت ﺑﯿـﻊ

ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ ...و اﮔﺮ اﮐﺜﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻣﻘﺼﻮد از آن ﺣﻼل ﺑﺎﺷﺪ ﺑﯿﻊ آن ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ«).ﻓﺨﺮ اﻟﻤﺤﻘﻘـﯿﻦ،

(۴۰۲-۴۰۱/۱

ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﺮاد از ﺗﺤﺮﯾﻢ در اﯾﻦ رواﯾﺖ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻏﺎﻟﺒﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﺷـﯽ

ء ﺑﺮای آن ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻏﺎﻟﺒﯽ آﻣﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ) .ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻋﺎﻣﻠﯽ(۵۰/۱۲ ،؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﺷﯿﺌﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﺘﻪ
دارای ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻏﺎﻟﺒﯽ ﻣﺤﻠﻠﻪ و ﺑﯿﻊ آن ﺑﺮای ﺻﻼح ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺟﮫﺖ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻣﺤﻠﻠـﻪ آن ﺑﺎﺷـﺪ دﻟﯿﻠـﯽ

ﺑﺮ ﺣﺮﻣﺖ ﺛﻤﻦ آن وﺟﻮد ﻧﺪارد) .ﺑﺤﺮاﻧﯽ۳/۳ ،؛ ﺧﻤﯿﻨﯽ ،اﻟﻤﮑﺎﺳﺐ اﻟﻤﺤﺮﻣﻪ .(۳۰-۲۹/۱،ﺷﺎھﺪ ﺑﺮ
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮارد ﻋﺪﯾﺪه ای در ﺷﺮع ﻣﻘﺪس وﺟـﻮد دارد ﮐـﻪ ﺑﯿـﻊ ﻣﺤﺮﻣـﺎت ﺑـﺮای
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺤﻠﻞ و ﻏﺮض ﻋﻘﻼﺋﯽ ﻣﺒﺎح ﺟﺎﯾﺰ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺑﯿﻊ ﺳﮓھـﺎی ﺷـﮑﺎری
و ﺟﻮاز ﺑﯿﻊ ﺟﺎرﯾﻪ ﻣﻐﻨﯿﻪ و روﻏﻦ ﻣﺘﺠﻨﺲ ﺑﺮای روﺷﻨﺎﺋﯽ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑـﺮ ﺗﺠـﻮﯾﺰ ﺗﮫﯿـﻪ

رﯾﺴﻤﺎن از ﻣﻮی ﺧﻮک دﻻﻟﺖ دارد ﻇﺎھﺮ در ﺟﻮاز ﺑﯿﻊ آن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ زﯾﺮا ﺑـﺪﯾﮫﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﯾـﻦ

ﻋﻤﻞ را ﺑﺮای ﻣﻌﯿﺸﺖ و ﺗﮑﺴﺐ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادهاﻧﺪ) .ﺧﻤﯿﻨﯽ ،اﻟﻤﮑﺎﺳﺐ اﻟﻤﺤﺮﻣﻪ.(۳۰-۲۹/۱ ،

ﻣﻀﺎف ﺑﺮ اﯾﻦ اﮔﺮ ﻣﺎ ﺟﻮاز اﻧﺘﻔﺎع از ﭼﯿﺰی را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدﯾﻢ دﯾﮕﺮ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻣـﺎ ﺣـﺮّم اﷲ«

داﺧﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺛﻤﻦ آن ﺣﺮام ﺑﺎﺷـﺪ) .ﻧﺠﻔـﯽ ﺧﻮاﻧﺴـﺎری )ﺗﻘﺮﯾـﺮات درس ﻣﯿـﺮازی ﻧـﺎﺋﯿﻨﯽ(،

.(۲۷/۱

در ﻣﺒﺤﺚ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﻋﻀﺎی ﺑﺪن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺘﻔﺎع از اﻋﻀﺎی ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﺟﮫـﺖ

ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ،ﻻزم و ﺿﺮوری اﺳﺖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻌﻠـﻮم اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﻋﺼـﺮ ﺣﺎﺿـﺮ

ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻏﺎﻟﺒﯽ اﻋﻀﺎء اﻧﺴﺎن ،ﭘﯿﻮﻧﺪ آن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ؛ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﺮوج اﻋﻀﺎء اﻧﺴـﺎن از

ﺷﻤﻮل »ﻣﺎ ﺣﺮّم اﷲ« ،ﺛﻤﻦ آن ھﻢ ﺣﺮام ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد.
ب( رواﯾﺎت

رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﺮﻣﺖ و ﺑﻄﻼن ﺑﯿﻊ ﻣﯿﺘﻪ دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ دو دﺳﺘﻪاﻧﺪ ﯾﮏ دﺳﺘﻪ از آنھﺎ ھﺮﮔﻮﻧـﻪ

اﻧﺘﻔﺎع از ﻣﯿﺘﻪ را ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽداﻧﻨﺪ و دﺳﺘﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﺳﺤﺖ ﺑﻮدن ﺛﻤﻦ ﻣﯿﺘﻪ دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ.

رواﯾﺎت دﺳﺘﻪ اول :اﯾﻦ ﮔﺮوه از رواﯾﺎت اﻧﺘﻔﺎع از ﻣﯿﺘﻪ را ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﻌﻘﻮب از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ ،از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،از اﺑﻦ ﻣﺤﺒـﻮب ،از ﻋﺎﺻـﻢ ﺑـﻦ

ﺣﻤﯿﺪ ،از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﻤﻐﯿﺮه ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﺑﻪ اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع( ﻋﺮض ﮐﺮدم آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان از ﻣﯿﺘـﻪ
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ﺑﺮای اﻣﺮی اﻧﺘﻔﺎع ﺑﺮد؟ اﻣﺎم )ع( ﻓﺮﻣـﻮد :ﻧـﻪ« )ﺣـﺮ ﻋـﺎﻣﻠﯽ۳۶۸/۱۶ ،؛ ﮐﻠﯿﻨـﯽ۲۵۹/۶ ،؛ ﻃﻮﺳـﯽ،

ﺗﮫﺬﯾﺐ اﻻﺣﮑﺎم(۲۰۴/۲ ،

از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ رواﯾﺎت ﺑﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ از ﻣﯿﺘﻪ ﺑﻪ ھﯿﭻ ﻧﺤﻮی ﻧﻤﯽﺗﻮان اﻧﺘﻔﺎع ﺑﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،از اﯾﻦ

رواﯾﺎت ﺑﻪ ﺿﻤﯿﻤﻪ اﺷﺘﺮاط وﺟﻮد ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻣﺒﺎح در ﻣﺒﯿﻊ )اﻧﺼﺎری (۱۳/۱ ،ﻋﺪم ﺟﻮاز ﻓﺮوش ﻣﯿﺘﻪ

اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.

رواﯾﺎت دﺳﺘﻪ دوم :اﯾﻦ ﮔﺮوه از رواﯾﺎت ،اﺣﺎدﯾﺜﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺛﻤـﻦ ﻣﯿﺘـﻪ را ﺳـﺤﺖ ﻣﻌﺮﻓـﯽ

ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ،از ﭘﺪرش ،از ﻧﻮﻓﻠﯽ از ﺳﮑﻮﻧﯽ از اﺑﺎﻋﺒـﺪاﷲ )ع( ﻧﻘـﻞ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ» :ﺛﻤﻦ ﻣﯿﺘﻪ ،ﺛﻤﻦ ﺳﮓ ،ﺛﻤﻦ ﺷﺮاب ،ﻣﮫﺮﯾﻪ زن زﻧﺎﮐـﺎر ،رﺷـﻮه در
ﺣﮑﻢ و اﺟﺮت ﮐﺎھﻦ ،ﺳﺤﺖ اﺳﺖ«).ﺣﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ(٦٢/١٢ ،

اﯾﻦ رواﯾﺎت ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺳﺤﺖ و ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻮدن ﺛﻤﻦ ﻣﯿﺘﻪ دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ و ﻟﺬا دال ﺑﺮ ﺑﻄﻼن ﺑﯿـﻊ ﻣﯿﺘـﻪ

ھﺴﺘﻨﺪ زﯾﺮا اﮔﺮ ﺑﯿﻊ ﻣﯿﺘﻪ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﺳﺤﺖ ﺑﻮدن ﺛﻤﻦ آن وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل

رواﯾﺎت دﺳﺘﻪ اول ﻇﺎھﺮاً ﻣﻄﻠﻖ ھﺴﺘﻨﺪ و ھﻤﻪ اﻧﺘﻔﺎﻋﺎت از ﻣﯿﺘﻪ را ﺣﺮام ﻣﯽداﻧﻨﺪ وﻟﯽ اﺣﺎدﯾﺜﯽ

در ﮐﺘﺐ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﯿﺘﻪ را ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽﺷـﻤﺮد .اﯾـﻦ اﺣﺎدﯾـﺚ

ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

 -۱رواﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ادرﯾﺲ در ﮐﺘﺎب ﺳﺮاﺋﺮ از ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺰﻧﻄﯽ ﺻـﺎﺣﺐ اﻟﺮﺿـﺎ )ع( ﻧﻘـﻞ

ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :از اﻣﺎم )ع( درﺑﺎره ﻣﺮدی ﮐﻪ دﻧﺒﻪھـﺎی ﮔﻮﺳـﻔﻨﺪ را ﻣـﯽﺑﺮﯾـﺪ ﭘﺮﺳـﯿﺪم آﯾـﺎ

ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از آنھﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨـﺪ؟ اﯾﺸـﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧـﺪ :ﺑﻠـﻪ آنھـﺎ را آب ﮐﻨـﺪ و در ﺳـﻮﺧﺖ و ﺑـﺮای
روﺷﻨﺎﺋﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﺣﻖ ﻧﺪارد آنھﺎ را ﺑﺨﻮرد و ﺑﻔﺮوﺷﺪ«).ﻣﺠﻠﺴﯽ(۷۷/۷۷ ،

در اﯾﻦ رواﯾﺖ ﺑﻪ ﺟﻮاز اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺮدار ﺑﺮای روﺷﻨﺎﺋﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳـﺖ ﭘـﺲ ﺑـﺮ اﺳـﺎس

اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻣﻄﻠﻖ اﻧﺘﻔﺎﻋﺎت از ﻣﯿﺘﻪ و اﻋﯿﺎن ﻧﺠﺲ ﺣﺮام ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﮫﺎ اﻧﺘﻔﺎﻋـﺎﺗﯽ ﺣـﺮام اﺳـﺖ

ﮐﻪ ﺷﺮط آن ﻃﮫﺎرت ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮردن ﻣﯿﺘﻪ .اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ رواﯾﺖ از ﻓﺮوش ﻣﯿﺘﻪ ﻧﯿـﺰ ﻧﮫـﯽ ﺷـﺪه

اﺳﺖ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ رواﯾﺎت دﺳﺘﻪ دوم ،ﻣﯿﺰان دﻻﻟﺖ آن روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد.

 -۲ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،از ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ اﺳﺤﺎق اﻟﻌﻠﻮی ،از اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ،از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن

اﻟﺪﯾﻠﻤﯽ ،از ﻋﯿﺜﻢ ﺑﻦ أﺳﻠﻢ اﻟﻨﺠﺎﺷﯽ ،از اﺑﯽ ﺑﺼﯿﺮ از اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع( درﺑﺎره اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮﺳﺘﯿﻨﯽ
ﮐﻪ از ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯿﺘﻪ ﺗﮫﯿﻪ ﺷﺪه ،ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :اﻣﺎم ﺳﺠﺎد )ع( ھﻤﻮاره ﺳﻔﺎرش ﻣـﯽﮐـﺮد از ﻋـﺮاق،

ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﻮﺳﺘﯿﻦ ﻣﯽآوردﻧﺪ و آن را ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﺪ .ﭼﻮن ھﻨﮕﺎم ﻧﻤﺎز ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،ﭘﻮﺳﺘﯿﻦ را در ﻣـﯽآورد

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن1392

ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺟﻮاز و ﺻﺤﺖ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﻋﻀﺎی ﺑﺪن در ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ

145

و ﻟﺒﺎس ﭼﺴﺒﯿﺪه ﺑﻪ آن را ھﻢ در آورده و ﮐﻨﺎر ﻣﯽﮔﺬاﺷـﺖ .از وی در اﯾـﻦ ﻣـﻮرد ﺳـﺆال ﮐﺮدﻧـﺪ

ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﺮدﻣﺎن ﻋﺮاق ﻟﺒﺎﺳﯽ ﮐﻪ از ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺮدار ﺗﮫﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺣﻼل ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑـﺎ

دﺑﺎﻏﯽ ﭘﺎک ﻣﯽﺷﻮد«) .ﺣﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ(۸۱/۲ ،

در اﯾﻦ رواﯾﺖ درﺑﺎره اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺮدار ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻮﺳﺘﯿﻦ و ﻟﺒﺎس ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه وﻟـﯽ

ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﻧﻤﺎز و اﻣﻮری ﮐﻪ ﺷﺮط آن ﻃﮫﺎرت اﺳﺖ ،ﻧﻤﯽﺗﻮان از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﺟﻮاز اﻧﺘﻔﺎع از ﻣﯿﺘﻪ در ﻟﺒﺎس و دﯾﮕﺮ اﻣﻮری ﮐـﻪ ﺷـﺮط آنھـﺎ

ﻃﮫﺎرت ﻧﯿﺴﺖ را اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻋﻼوه اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﺮ ﺟﻮاز ﺧﺮﯾـﺪ و ﻓـﺮوش ﻣﯿﺘـﻪ ﺑـﺮای ﻣﻘﺎﺻـﺪ

ﻣﺬﮐﻮر ﻧﯿﺰ اﺷﺎره دارد .زﯾﺮا از اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺎم )ع( ﺳﻔﺎرش ﻣﯽﮐﺮده ﺑﺮای اﯾﺸـﺎن ﭘﻮﺳـﺘﯿﻦ ﺑﯿﺎورﻧـﺪ در

ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ داﺷﺘﻪ از ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺮدار ﺗﮫﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ روش ﻣﺘﻌﺎرف ﺑـﺮای ﺗﮫﯿـﻪ
ﻟﺒﺎس و دﯾﮕﺮ ﻟﻮازم ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش آنھﺎﺳﺖ از اﯾﻦ رواﯾـﺖ ﻣـﯽﺗـﻮان ﺟـﻮاز ﺧﺮﯾـﺪ و ﻓـﺮوش

ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺮدار را ﻓﮫﻤﯿﺪ.

ﺑﺮ اﺳﺎس رواﯾﺎت ﻓﻮق ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ اﺣﺎدﯾﺚ اﺋﻤﻪ )ع( ﺑﺮ ﺣﺮﻣﺖ ﻣﻄﻠـﻖ اﺳـﺘﻔﺎده از

ﻣﯿﺘﻪ دﻻﻟﺖ ﻧﺪارﻧﺪ؛ زﯾﺮا اﺧﺒﺎری ﮐﻪ ھﻤﻪ اﻧﺘﻔﺎﻋﺎت ﻣﯿﺘﻪ را ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ ﺑﺎ اﺧﺒﺎر دﯾﮕﺮی ﮐـﻪ

ﺟﻮاز اﻧﺘﻔﺎع از ﻣﯿﺘﻪ را در ﻣﻮاردی اﺛﺒﺎت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺘﻌﺎرﺿﻨﺪ و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ رواﯾﺎت دال ﺑـﺮ ﺟـﻮاز
اﺧﺺ از رواﯾﺎت دال ﺑﺮ ﻋﺪم ﺟﻮاز اﻧﺘﻔﺎع از ﻣﯿﺘﻪ ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮ آنھﺎ ﻣﻘﺪم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣﻀـﺎف ﺑـﺮ آن،

از ﮐﻠﻤﺎت ﺟﻤﻌﯽ از ﻓﻘﮫﺎ ﺟﻮاز اﻧﺘﻔﺎع از ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺮدار ﺑﺮای آﺑﯿﺎری اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد )ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠﯽ،

ارﺷﺎد اﻻذھﺎن۱۱۳/۲ ،؛ ھﻤﻮ ،ﻗﻮاﻋﺪ اﻻﺣﮑـﺎم۳۳۳/۳ ،؛ ﻣﺤﻘـﻖ ﺣﻠـﯽ ،ﺷـﺮاﯾﻊ اﻻﺳـﻼم۲۲۷/۳ ،؛

ﻃﻮﺳﯽ ،اﻟﻨﮫﺎﯾﻪ۵۸۷ ،؛ ﺑﺤﺮاﻧﯽ۵/۳ ،؛ ﺧﻤﯿﻨﯽ ،اﻟﻤﮑﺎﺳﺐ اﻟﻤﺤﺮﻣﻪ (۴۹/۱ ،اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎن ﻣـﯽدھـﺪ
ﮐﻪ ﻓﻘﮫﺎ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ رواﯾﺎت ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻣﻄﻠﻖ اﻧﺘﻔﺎﻋﺎت از ﻣﯿﺘﻪ را اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ.

ﺑﻌﻼوه ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻘﮫﺎ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ رواﯾﺎت ﺑـﺮ ﺣﺮﻣـﺖ ﻣﻄﻠـﻖ اﻧﺘﻔﺎﻋـﺎت از ﻣﯿﺘـﻪ

دﻻﻟﺖ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺣﺮﻣﺖ اﻧﺘﻔﺎع از ﻣﯿﺘـﻪ را در ﺧـﻮردن و اﻣـﻮر دﯾﮕـﺮی ﮐـﻪ ﺷـﺮط آنھـﺎ

ﻃﮫﺎرت اﺳﺖ ،ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨـﺪ) .ﺑﺤﺮاﻧـﯽ۴۰۵/۳ ،؛ ﻧﺠﻔـﯽ ﺧﻮاﻧﺴـﺎری )ﺗﻘﺮﯾـﺮات درس ﻣﯿـﺮزای

ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ( ۲۹-۲۷ /۱ ،؛ ﺧﻤﯿﻨﯽ ،اﻟﻤﮑﺎﺳﺐ اﻟﻤﺤﺮﻣﻪ(۵۷-۴۷/۱ ،

اﻣﺎ رواﯾﺎت دﺳﺘﻪ دوم ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺤﺖ ﺑﻮدن ﺛﻤﻦ ﻣﯿﺘﻪ دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺮﻣﺖ و ﺑﻄـﻼن

ﺑﯿﻊ ﻣﯿﺘﻪ را در ھﻤﻪ ﻣﻮارد و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ھﻤﻪ اﺷﺨﺎص ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪ زﯾﺮا رواﯾﺎﺗﯽ وﺟﻮد دارد ﮐـﻪ ﺑﯿـﻊ

ﻣﯿﺘﻪ را در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽداﻧﺪ .اﯾﻦ رواﯾﺎت ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

 -۱ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﻌﻘﻮب ازﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﻟﺤﮑﻢ از اﺑﯽ اﻟﻤﻐـﺮا
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از ﺣﻠﺒﯽ از اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع( ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ» :اﮔﺮ ﻣﯿﺘﻪ و ﻣﺬﮐﯽ ﺑﺎ ھﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪ )و ﺗﻤﯿﯿـﺰ آنھـﺎ

ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮد( آن را ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻪ را ﺣﻼل ﻣﯽداﻧﺪ ﺑﻔﺮوش و ﺛﻤﻦ آن را ھﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐـﻦ«).ﺣـﺮ

ﻋﺎﻣﻠﯽ(۳۷۰/۱۶ ،

اﯾﻦ رواﯾﺖ ﺑﻪ دو ﺳﻨﺪ از ﺣﻠﺒﯽ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻘﮫﺎ ھـﺮ دو ﺳـﻨﺪ را ﺻـﺤﯿﺢ ﻣـﯽداﻧﻨـﺪ

)ﺧﻮاﻧﺴﺎری )ﺗﻘﺮﯾﺮات درس ﻣﯿﺮزای ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ( (۲۸/۱ ،و ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﯾﮑﯽ از رواﯾﺖھﺎ ﺻﺤﯿﺢ

و دﯾﮕﺮی ﺣﺴﻦ اﺳﺖ) .ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻋﺎﻣﻠﯽ .(۶۳/۱۲ ،ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ﻓﻘﮫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ رواﯾﺎت ﻋﻤﻞ ﮐـﺮدهاﻧـﺪ
ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺑﻌﻀﯽ از آنھﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺺ رواﯾﺎت ﺣﮑﻢ داده و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﯾﻦ رواﯾﺖ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ ﺑﺮ ﺑﻄﻼن

ﺑﯿﻊ ﻣﯿﺘﻪ اﺳﺖ) .ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﺣﻠﯽ ،اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻟﻠﺸﺮاﯾﻊ۳۸۷ ،؛ ﻧﺮاﻗﯽ .(۳۳۴/۲ ،اﻣـﺎ ﺑﻌﻀـﯽ دﯾﮕـﺮ
ﺑﺮای ﺟﻮاز ﺑﯿﻊ ﻣﯿﺘﻪ ﺑﻪ آن اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮده اﻧﺪ) .ﻧﺠﻔﯽ ﺧﻮاﻧﺴﺎری )ﺗﻘﺮﯾﺮات درس ﻣﯿﺮزای ﻧـﺎﺋﯿﻨﯽ(،

.(۲۸/۱

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﺑﺮ ﺟﻮاز ﺑﯿﻊ ﻣﯿﺘﻪ و ﺣﻠﯿﺖ ﺛﻤﻦ آن ،ﺑـﺎ وﺟـﻮد ﺷـﺮاﯾﻄﯽ دﻻﻟـﺖ

دارد زﯾﺮا اﮔﺮ ﺑﯿﻊ ﻣﯿﺘﻪ و ﺛﻤﻦ آن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ و ذاﺗﺎً ﺣـﺮام ﺑـﻮد و ﻣﯿﺘـﻪ ﺷـﺮﻋﺎً ﻣـﺎل ﻣﺤﺴـﻮب

ﻧﻤﯽ ﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮوش آن ﺑﻪ ﻣﺴﺘﺤﻞ آن ﻧﯿﺰ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺛﻤﻦ ان در ﻣﻠﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن داﺧـﻞ ﻧﺸـﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از اﯾﻦ رواﯾﺎت و رواﯾﺎت ﻗﺒﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﺗﻨﮫـﺎ در ﺟـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺑﯿـﻊ ﻣﯿﺘـﻪ ﺑـﻪ ﻗﺼـﺪ

اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺤﺮﻣﻪ ،ﻧﻈﯿﺮ ﺧﻮردن ،اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺣﺮام ﺑﻮده و ﺛﻤﻦ آن ﺳﺤﺖ اﺳﺖ.

اﮔﺮ اﺷﮑﺎل ﺷﻮد :ﻋﻤﻞ ﻣﺬﮐﻮر در رواﯾﺖ ﺑﯿﻊ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ اﺳﺘﻨﻘﺎذ ﻣﺎل ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣـﺎل

ﮐﺎﻓﺮ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ او اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد ﻟﺬا ﺷﺮﻋﺎً ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ) .ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠـﯽ ،ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﻟﺸـﯿﻌﻪ،
.(۳۱۹/۸

در ﺟﻮاب ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ :ﻣﺴﺘﺤﻞ ﻣﯿﺘﻪ اﻋﻢ از ﮐﻔﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﺸﺎن ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺒـﺎح اﺳـﺖ

زﯾﺮا ﻣﺎل ﺑﺮﺧﯽ ﮐﻔﺎر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﻓﺮ ذﻣﯽ ﻣﺤﺘﺮم ﺑـﻮده و ﻣﺴـﻠﻤﯿﻦ ﺣـﻖ ﺗﻌـﺪی ﺑـﻪ آنھـﺎ را ﻧﺪارﻧـﺪ

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻓﻮق درﺑﺎره رواﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾـﺎ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﺻـﺤﺖ ﺳـﻨﺪ ﺑـﻪ
ﻣﻀﻤﻮن آن ﻋﻤﻞ ﮔﺮدد ﯾﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﺻﻞ ﻃﺮح ﺷﻮد) .ﺷﮫﯿﺪ ﺛﺎﻧﯽ(۵۸/۱۲ ،

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺻﺤﺖ ﺳﻨﺪ و وﺿﻮح دﻻﻟﺖ اﯾﻦ رواﯾـﺖ و ﻋـﺪم وﺟـﻮد ﻣﻌـﺎرض،

رواﯾﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮح و رد ﻧﯿﺴﺖ و از ﻃﺮﻓﯽ ﺗﺎ ﻧﺺ دارﯾﻢ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ اﺻﻞ ﻧﻤﯽرﺳـﺪ ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﻤـﻞ

ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻣﺘﻌﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﻗﻮل اﻣﺎم )ع( ﺑـﺮ ﺟـﻮاز ﺑﯿـﻊ ﻣﯿﺘـﻪ ،در ﺻـﻮرت وﺟـﻮد ﺑﺮﺧـﯽ

ﺷﺮاﯾﻂ ،دﻻﻟﺖ دارد.

-۲ﺣﺪﯾﺚ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺮ ﺟﻮاز ﺑﯿﻊ ﻣﯿﺘﻪ دﻻﻟﺖ دارد رواﯾﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ ،از اﺣﻤﺪ ﺑـﻦ

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن1392
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ﻣﺤﻤﺪ ،از ﭘﺪرش ،از ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ اﻟﻤﻐﯿﺮه ،از ﻋﻠﯽ اﺑﻦ اﺑﯽ ﺣﻤﺰه اﺳﺖ .راوی ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ» :ﻣـﺮدی
از اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع( درﺑﺎره ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﺣﻤﺎﯾﻞ ﮐﺮدن ﺷﻤﺸﯿﺮ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد و در ھﻤﺎن ﻟﺒﺎس

ﮐﺎر ﻧﻤﺎز ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ ﺳﺆال ﭘﺮﺳﯿﺪ اﻣﺎم ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧـﺪارد .ﻣـﺮد ﮔﻔـﺖ :اﮔـﺮ در آن ﮐﯿﻤﺨـﺖ
ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻄﻮر؟ اﻣﺎم )ع( ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﯿﻤﺨﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟ او ﮔﻔﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﺣﯿﻮاﻧـﺎت ﮐـﻪ ﺑﺮﺧـﯽ ﺗﺬﮐﯿـﻪ
ﺷﺪه و ﺑﻌﻀﯽ ﻣﯿﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎم ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :اﮔﺮ ﻋﻠﻢ دارد ﻣﯿﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ آن ﻧﻤﺎز ﻧﺨﻮاﻧﺪ«) .ﺣﺮ ﻋـﺎﻣﻠﯽ،

(۱۰۷۲ /۲

اﯾﻦ رواﯾﺖ ﺑﺮ ﺟﻮاز ﺣﻤﺎﯾﻞ ﮐﺮدن ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯿﺘﻪ دﻻﻟﺖ دارد و ﻓﻘـﻂ از ﻧﻤـﺎز

ﺧﻮاﻧﺪن در آن ﻧﮫﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ از ﻇﺎھﺮ ﺳﺆال ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ﻣـﺮدی ﮐـﻪ درﺑـﺎره او ﺳـﺆال ﺷـﺪه ﺷـﻐﻠﺶ
ﺣﻤﺎﯾﻞ ﮐﺮدن ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﺣﯿﻮاﻧﺎت )اﻋﻢ از ﻣﯿﺘﻪ و ﻣﺬﮐﯽ( ﺑﻮده و از اﯾﻦ راه اﻣـﺮار ﻣﻌـﺎش

ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺎم )ع( او را از ﮐﺎر و اﮐﺘﺴـﺎب ﺑـﺎ ﭘﻮﺳـﺖ ﻣﯿﺘـﻪ ﻧﮫـﯽ
ﻧﮑﺮده و ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮ ﻋﺪم ﺟﻮاز ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن در ﻟﺒﺎس ﮐﺎر ،در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﺑـﻪ ﻣﯿﺘـﻪ ﺑـﻮدن دارد

ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻣﺎم در ﻣﻘﺎم ﺑﯿﺎن ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ ﺑﻮده؛ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺪﺳـﺖ ﻣـﯽآﯾـﺪ ﮐـﻪ
اﮐﺘﺴﺎب ﺑﺎ ﻣﯿﺘﻪ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺷﺮط آن ﻃﮫﺎرت ﻧﯿﺴﺖ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد.
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی از رواﯾﺎت

از ﻣﺠﻤﻮع رواﯾﺎت ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻨﺎط ﻓﺴﺎد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﺠـﺮد ﻣﯿﺘـﻪ

ﺑﻮدن ﻧﯿﺴﺖ و از اﯾﻦ اﺧﺒﺎر ﺗﻌﺒﺪ ﺑﻪ ﺣﺮﻣﺖ ﺑﯿﻊ ﻣﯿﺘﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻤﯽآﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻨﺸﺄ ﻓﺴﺎد ﺑﯿـﻊ ﺗﻮﻗـﻒ

اﺳﺘﯿﻔﺎء ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﯿﺘﻪ ﺑﺮ ﻃﮫﺎرت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﻓﺮض ﺷﻮد ﮐﻪ اﺳﺘﯿﻔﺎء ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻘﺼـﻮده و ﻣﮫـﻢ

ﻣﯿﺘﻪ ،ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﺮ ﻃﮫﺎرت ﻧﯿﺴﺖ اﺷﮑﺎﻟﯽ در ﺑﯿﻊ آن وﺟﻮد ﻧﺪارد) .ﻧﺠﻔـﯽ ﺧﻮاﻧﺴـﺎری )ﺗﻘﺮﯾـﺮات
درس ﻣﯿﺮزای ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ(  .(۲۹/۱ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻌﺎرﺿﯽ ﺑﯿﻦ رواﯾﺎت دال ﺑـﺮ ﺣﺮﻣـﺖ و رواﯾـﺎت دال ﺑـﺮ
ﺟﻮاز وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺟﻮاز اﻧﺘﻔـﺎع از ﻣﯿﺘـﻪ و ﺟـﻮاز ﺑﯿـﻊ آن دﻻﻟـﺖ دارﻧـﺪ ﺑـﺮ

رواﯾﺎت ﺣﺮﻣﺖ ﻣﯿﺘﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ دارﻧﺪ) ،ﺧﻤﯿﻨـﯽ ،اﻟﻤﮑﺎﺳـﺐ اﻟﻤﺤﺮﻣـﻪ (۵۴/۱ ،و ﺣﺮﻣـﺖ ﻣﯿﺘـﻪ را

ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣﻮاردی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺘﻔﺎع از آنھﺎ ﻣﺸﺮوط ﺑـﻪ ﻃﮫـﺎرت اﺳـﺖ ﻣﺜـﻞ ﺧـﻮردن و ﻧﻤـﺎز

ﺧﻮاﻧﺪن؛ ﻟﺬا در ﻣﻮاردی ﮐﻪ اﻧﺘﻔﺎع از ﻣﯿﺘﻪ ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﻃﮫﺎرت ﻧﯿﺴﺖ دﻟﯿﻠﯽ از رواﯾﺎت ﺑﺮ ﺣﺮﻣـﺖ
اﻧﺘﻔﺎع از ﻣﯿﺘﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻋﺪه ﮐﻠﯽ ﮐﻪ »ھﺮ ﭼﻪ ﻣﻨﻔﻌﺖ )ﻋﻘﻼﺋﯽ ﻣﺤﻠـﻞ( داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ

ﺑﯿﻊ آن ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻣﺒﺎﺣﻪ ھﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ اﺳﺘﯿﻔﺎء آن ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ،اﺧﺬ ﻋﻮض در ﺑﺮاﺑـﺮ
آن ھﻢ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ« )ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠﯽ ،ﺗﺬﮐﺮه اﻟﻔﻘﮫﺎ /۱ ،ﻓﯽ ﺷﺮاﯾﻂ اﻟﺜﻤﻦ و اﻟﻤﺜﻤﻦ( ؛ ﻣﯽﺗـﻮان ﺟـﻮاز
ﺑﯿﻊ ﻣﯿﺘﻪ ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻘﺼﻮده ﻋﻘﻼﺋﯽ و ﻣﺤﻠﻠﻪ ﺷﺮﻋﯽ را ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ادﻟـﻪ،
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ﺑﯿﻊ ﻣﯿﺘﻪ ﺗﻨﮫﺎ در ﺟﺎﯾﯽ ﺣﺮام اﺳﺖ و ﺛﻤﻦ آن ﺳﺤﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﮐـﻪ ﻣﯿﺘـﻪ ﻣﻨﻔﻌـﺖ ﻣﺤﻠﻠـﻪ
ﻣﻘﺼﻮده ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻘﺼﻮد از آن ،ﺧﻮردن ﻣﯿﺘﻪ و ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﯿﺘـﻪ در ﻣـﻮاردی ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ
اﻧﺘﻔﺎع از آن ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﻟﺬا رواﯾﺎت ﺣﺮﻣﺖ ﺑﯿﻊ ﻣﯿﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﻮاردی ھﺴﺘﻨﺪ ﮐـﻪ اﻧﺘﻔـﺎع از

ﻣﯿﺘﻪ ﻣﺸﺮوط ﺑـﻪ ﻃﮫـﺎرت اﺳـﺖ) .رک :ﻣﮑـﺎرم ﺷـﯿﺮازی ،ﺑﺤـﻮث ﻓﻘﮫﯿـﻪ ھﺎﻣـﻪ۳۳۰ ،؛ ﺧﻤﯿﻨـﯽ،

اﻟﻤﮑﺎﺳﺐ اﻟﻤﺤﺮﻣﻪ ۵۷/۱؛ ﻧﺠﻔﯽ ﺧﻮاﻧﺴﺎری )ﺗﻘﺮﯾﺮات درس ﻣﯿﺮزای ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ( .(۲۹/۱ ،ﺑﻪ ﻋﺒـﺎرت
دﯾﮕﺮ اﻃﻼق ﻧﺼﻮص ﻣﻨﺼﺮف ﺑﻪ ﺟﮫﺖ ﻣﺤﺮم و ﻗﺼﺪ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺣﺮام اﺳﺖ) .ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ﯾـﺰدی(۵ ،

اﮔﺮ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ھﻢ ﻧﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﮏ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ آﯾﺎ رواﯾﺎت ،ﻣﯿﺘﻪ ای ﮐﻪ دارای ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻣﺤﻠﻠﻪ

ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻨﺎ اﺳﺖ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﻤﺴﮏ ﺑﻪ رواﯾﺎت ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ زﯾـﺮا
اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﻤﺴﮏ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ در ﺷﺒﮫﺎت ﻣﺼـﺪاﻗﯿﻪ اﺳـﺖ .در اﯾـﻦ ﺻـﻮرت ﻣﺮﺟـﻊ اﺻـﺎﻟﻪ اﻻﺑﺎﺣـﻪ و

اﻃﻼﻗﺎت و ﻋﻤﻮﻣﺎت ﺑﯿﻊ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻋﺮﻓﯽ ﺑﺮ ﻣﻌﺎوﺿـﻪ ﻣﯿﺘـﻪ ﺑـﻪ ﻗﺼـﺪ

ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺤﻠﻠﻪ ،ﺑﯿﻊ ﺻﺪق ﻣﯽﮐﻨﺪ) .ﺳﺒﺰواری(۴۳/۳ ،
ج -اﺟﻤﺎع

ﻋﺪه ای از ﻓﻘﮫﺎ ﺑﺮ ﺑﻄﻼن ﺑﯿﻊ اﻋﯿﺎن ﻧﺠﺲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯿﺘﻪ ادﻋـﺎی اﺟﻤـﺎع ﻧﻤـﻮدهاﻧـﺪ) .ﻋﻼﻣـﻪ

ﺣﻠﯽ ،ﺗﺬﮐﺮه اﻟﻔﻘﮫﺎ /۱ ،ﻓﯽ ﺷﺮاﯾﻂ اﻟﺜﻤﻦ و اﻟﻤﺜﻤﻦ؛ ھﻤﻮ ،ﻣﻨﺘﮫﯽ اﻟﻤﻄﻠﺐ (۱۰۰۸/۲ ،و ﺑﺮﺧـﯽ،

ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ،ﺑﺮ ﺑﻄﻼن ﺑﯿﻊ ﻣﯿﺘﻪ و ﺟﻤﯿﻊ وﺟﻮه اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣﺪﻋﯽ اﺟﻤـﺎع ھﺴـﺘﻨﺪ) .ﻧﺮاﻗـﯽ،
 (۳۳۳/۲و ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﺟﺰای ﺟﺪا ﺷﺪه از اﻧﺴﺎن زﻧـﺪه و ﻣﯿـﺖ ،ﻣﯿﺘـﻪ ﻣﺤﺴـﻮب و ﻧﺠـﺲ

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ) .ﺷﮫﯿﺪ ﺛﺎﻧﯽ .(۱۲۱/۳ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ اﺟﻤﺎع ﻓﻘﮫﺎ ﺑﯿﻊ آنھﺎ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ.
ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل

اوﻻً :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﻓﻘﮫﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﺟﻤﺎﻋﯽ وﺟـﻮد ﻧـﺪارد) .اردﺑﯿﻠـﯽ ،ﻣﺠﻤـﻊ اﻟﻔﺎﺋـﺪه،

۳۵/۸؛ ﻣﺠﻠﺴﯽ.(۷۹/۷۷ ،

ﺛﺎﻧﯿﺎً :ﺑﺮ ﻓﺮض ﺗﺤﻘﻖ ﭼﻨﯿﻦ اﺟﻤﺎﻋﯽ ،اﯾﻦ اﺟﻤﺎع ﻣـﺪرﮐﯽ ﺑـﻮده و ﻣـﺪرک ،ھﻤـﺎن آﯾـﺎت و

رواﯾﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﺪم ﺟﻮاز ﺑﯿﻊ ﻣﯿﺘﻪ و ھﺮ ﻋـﯿﻦ ﻧﺠﺴـﯽ دﻻﻟـﺖ دارد .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾـﻦ اﺟﻤـﺎع

ﺗﻌﺒﺪی ﻣﺤﺾ و ﮐﺎﺷﻒ از ﻗﻮل ﻣﻌﺼﻮم ﻧﺒﻮده و ﻟﺬا ﺣﺠﺖ ﻧﯿﺴـﺖ) .ﺗﻮﺣﯿـﺪی )ﺗﻘﺮﯾـﺮات درس

آﯾﺖ اﷲ ﺧﻮﺋﯽ(۹۳/۱ ،؛ ﺧﻮاﻧﺴﺎری(۲/۳ ،

ﺛﺎﻟﺜﺎ ً:ﺑﺮ ﻓﺮض ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺟﻤﺎﻋﯽ ﺗﺤﻘﻖ داﺷﺘﻪ و ﻣﺪرﮐﯽ ھﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻗﺪر ﻣﺘﯿﻘﻦ از اﯾـﻦ اﺟﻤـﺎع

اﻋﯿﺎن ﻧﺠﺴﻪ و ﻣﯿﺘﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ دارای ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻣﺤﻠﻠـﻪ ﻣﺘﻌـﺎرف ﻧﺒﺎﺷـﺪ) .ﺳـﺒﺰواری (۴۳/۱۶ ،ﺑـﻪ
ﺧﺼﻮص در زﻣﺎن ﻗﺪﯾﻢ ﮐﻪ وﺳﺎﯾﻞ اﻧﺘﻔﺎع از اﺷﯿﺎء در ﻧـﺰد ﻣـﺮدم ﮐـﻢ ﺑـﻮده و اﻧﺘﻔﺎﻋـﺎت ﻣﮫـﻢ و
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اﺳﺖ.

ﻋﻼوه ﺑﺮ آن از ﺳﺨﻨﺎن ﻓﻘﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ اﺟﻤﺎع ﺑﺮ ﺑﻄﻼن ﺑﯿﻊ اﻋﯿـﺎن ﻧﺠـﺲ ھﺴـﺘﻨﺪ ﺑﺪﺳـﺖ

ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ آنھﺎ ﺻﺮف ﻧﺠﺎﺳﺖ را ﻣﺎﻧﻊ ﺑﯿﻊ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺣﺮﻣﺖ داﺋﺮ ﻣﺪار ﻋﺪم وﺟـﻮد
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺤﻠﻠﻪ و ﻣﻘﺼﻮده ﻋﻘﻼﺋﯽ اﺳﺖ .ﻣﺜﻼً ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠﯽ درﺑﺎره ﻓﺮوش ﮐﻼب ارﺑﻌﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ» :در
ﻧﻈﺮ ﻣﺎ اﻗﻮی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮوش ﺳﮓ ﺷﮑﺎری ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ اﮔﺮ ﺑﯿﻊ ﺳﮓ ﺷﮑﺎری را اﺟﺎزه دھﯿﻢ،

ﻓﺮوش ﺳﮓ ﻣﺎﺷﯿﻪ و زرع و ﺣﺎﺋﻂ ﻧﯿﺰ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻣﻘﺘﻀﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻔﻊ ،وﺟـﻮد دارد«) .ﻋﻼﻣـﻪ

ﺣﻠﯽ ،ﺗﺬﮐﺮه اﻟﻔﻘﮫﺎ /۱ ،ﻓﯽ ﺷﺮاﯾﻂ اﻟﺜﻤﻦ و اﻟﻤﺜﻤﻦ(

در ﻣﻨﺘﮫﯽ اﻟﻤﻄﻠﺐ و ﻧﮫﺎﯾﻪ اﻻﺣﮑﺎم ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠﯽ ،ﻋﺒﺎراﺗﯽ ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.

)ﻣﻨﺘﮫﯽ اﻟﻤﻄﻠﺐ۱۰۰۹/۲ ،؛ ﻧﮫﺎﯾﻪ اﻻﺣﮑﺎم(۴۶۲/۲ ،

از اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺻﺮف ﻧﺠﺎﺳﺖ ذاﺗﯽ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﯿﻊ ﻧﯿﺴـﺖ

زﯾﺮا ﺳﮓ ﻧﺠﺲ اﻟﻌﯿﻦ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻧﺠﺎﺳﺖ ﻋﻠﺖ ﺑﻄﻼن ﺑﯿﻊ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮوش ﺳﮓھـﺎی ﻣـﺬﮐﻮر ﺑـﻪ

ھﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺟﺎﯾﺰ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﺣﮑﻢ در وﺟﻮد و ﻋﺪم از ﻋﻠﺖ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ از ﮐﻼم ﻋﻼﻣﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺤﺖ و ﺑﻄﻼن ﺑﯿﻊ داﺋـﺮ ﻣـﺪار

وﺟﻮد ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻋﻘﻼﺋﯽ و ﻣﺤﻠﻞ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺑﻪ ﻓﺮض ﮐﻪ ﻓﺮوش ﺳـﮓ ﺷـﮑﺎری را ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﻧـﺺ

ﺟﺎﯾﺰ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ،در ﻣﻮرد ﺳﮓھﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻧﺼﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻋﻼﻣﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﻣﻨﻔﻌـﺖ
ﻣﺤﻠﻞ و ﻣﻌﺘﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﻘﻼﺋﯽ ،ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺟﻮاز ﻓﺮوش آنھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ.

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻋﻼﻣﻪ در ﺗﺬﮐﺮه ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ھﺮ ﭼﻪ ﻣﻨﻔﻌـﺖ ﻣﺤﻠﻠـﻪ و ﻣﺒـﺎح داﺷـﺘﻪ

ﺑﺎﺷﺪ ﺑﯿﻊ آن ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺟﻮاز اﺳﺘﯿﻔﺎء ﻣﺴـﺘﻠﺰم ﺟـﻮاز ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﻋـﻮض در ﺑﺮاﺑـﺮ آن

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ) .ھﻤﻮ ،ﺗﺬﮐﺮه اﻟﻔﻘﮫﺎ /۱ ،ﻓﯽ ﺷﺮاﯾﻂ اﻟﺜﻤﻦ و اﻟﻤﺜﻤﻦ(

ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺮاﻗﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﺪم ﺟﻮاز ھﻤﻪ وﺟﻮه اﻧﺘﻔﺎع از ﻣﯿﺘﻪ ،ادﻋﺎی اﺟﻤـﺎع ﻣـﯽﮐﻨـﺪ ﻣﻌﺘﻘـﺪ

اﺳﺖ اﺳﺘﺜﻘﺎء ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯿﺘﻪ در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﻃﮫﺎرت ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ) .ﻧﺮاﻗﯽ(۳۳۴/۲ ،
ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﺸﺎن در ﺑﯿﺎن دﻟﯿﻞ ﺟﻮاز ﻓﺮوش ﺳﮓھﺎی ﺣﺎﺋﻂ و زرع و ﻣﺎﺷﯿﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :دﻟﯿﻞ ﺟـﻮاز

ﻓﺮوش اﯾﻦ ﺳﮓھﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﮓھﺎ ﺑﺎ ﺳﮓ ﺻﯿﺪ از ﻧﻈﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﮐـﻪ ﻣﺠـﻮز ﺑﯿـﻊ اﺳـﺖ
ﻣﺸﺘﺮک ھﺴﺘﻨﺪ«) .ھﻤﺎﻧﺠﺎ(

از ﺳﺨﻨﺎن اﯾﺸﺎن و ﻓﻘﮫﺎی دﯾﮕﺮی )ﻧﺠﻔﯽ (۱۷/۲۲ ،ﮐﻪ ﻓﺮوش ﻣﯿﺘـﻪ و ھـﺮ ﻋـﯿﻦ ﻧﺠﺴـﯽ را

ﺟﺎﯾﺰ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ آنھﺎ ﻋﻠﺖ ﺑﻄﻼن و ﻋﺪم ﺟﻮاز ﻓﺮوش اﯾﻦ اﺷﯿﺎء را ﻋﺪم ﺣﻠﯿﺖ
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ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻏﺎﻟﺒﯽ آنھﺎ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .زﯾﺮا در آن اﻋﺼﺎر ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺣﻼﻟﯽ ﺑﺮای ﻣﯿﺘﻪ ﺗﺼـﻮر ﻧﻤـﯽﺷـﺪ و
اﮔﺮ ھﻢ ﻣﻨﻔﻌﺘﯽ داﺷﺖ آن ﻣﻨﻔﻌﺖ ،ﻧﺎدر ﺑﻮد و ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻧﺎدر ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣـﻼک ﺻـﺤﺖ ﺑﯿـﻊ ﺑﺎﺷـﺪ.
ﺷﺎھﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻗﻮل ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻔﺘﺎح اﻟﮑﺮاﻣﻪ در ﻣﻼک ﺻﺤﺖ و ﺑﻄﻼن ﺑﯿﻊ اﺳﺖ .وی ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ:

»وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻼک ﺑﻄﻼن ﺑﯿﻊ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻣﻘﺼﻮده ﻏﺎﻟﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺠﺎﺳﺎت را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﭘﺲ اﺷﯿﺎﺋﯽ

را ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻏﺎﻟﺒﯽ آنھﺎ ﺣـﺮام اﺳـﺖ ﻣﺜـﻞ ﺧﻤـﺮ و ﻣﯿﺘـﻪ و ﻣﺎﯾﻌـﺎت ﻣﺸـﺮوﺑﻪ ﻣﺘـﻨﺠﺲ
)ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﯿﻊ اﯾﻦ اﺷﯿﺎء ھﻢ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ( و ﭼﯿﺰھﺎﺋﯽ را ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻏﺎﻟﺒﯽ آنھـﺎ ﺣـﺮام

ﻧﯿﺴﺖ )ﭘﺲ ﺑﯿﻊ آنھﺎ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ(«).ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻋﺎﻣﻠﯽ(۵۲-۵۱/۱۲ ،

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻣﺤﻠﻠﻪ ﺷﺮﻋﯽ و ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻨﺎی ﻋﻘﻼﺋﯽ ﺑﺮای ﻣﯿﺘـﻪ ﯾـﺎ ھـﺮ ﻋﯿﻨـﯽ از اﻋﯿـﺎن

ﻧﺠﺲ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ﻓﺮوش آنھﺎ ﺑﻪ ﺟﮫﺖ آن ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ و ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻋﺼـﺮی
اﮐﺘﺴﺎب ﺑﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻋﻘﻼﺋﯽ ﻣﺤﻠﻠﻪ ،ﺟﺎﯾﺰ ﻧﺒﺎﺷﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻋﺼـﺮ

و زﻣﺎن دﯾﮕﺮی اﮐﺘﺴﺎب ﺑﺎ ھﻤﺎن ﺷﯽ ﺑﻪ ﺟﮫﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻣﺤﻠﻠﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻋﻘـﻼ ﺟـﺎﯾﺰ
ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮن ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﺎﯾﺪه ﺣﻼل و ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻨﺎﺋﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﻧﺘﻔـﺎع از آن و

ﺑﯿﻊ آن ﺣﺮام ﺑﻮد اﻣﺎ در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺟﮫﺖ وﺟﻮد ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻣﺤﻠﻠﻪ ﻋﻘﻼﺋـﯽ )ﻣﺜـﻞ ﺗﺰرﯾـﻖ آن در

ﺑﺪن ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺧﻮن اﺳﺖ( اﻧﺘﻔﺎع از آن و ﺑﯿﻊ آن ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ؛ و ﻧﺼﻮص از اﯾﻦ ﻣـﻮرد
ﻣﻨﺼﺮف ھﺴﺘﻨﺪ زﯾﺮا اﯾﻦ اﻣﺮ در زﻣﺎن اﺋﻤـﻪ )ع( ﻣﻌﮫـﻮد و ﻣﺘﻌـﺎرف ﻧﺒـﻮده اﺳـﺖ) .ﺧﻮاﻧﺴـﺎری،

(۳-۲/۳

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ھﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﺣﺮﻣﺖ ﻓﺮوش اﻋﻀﺎی ﺑﺪن از ﻟﺤﺎظ ﻣﯿﺘـﻪ و

ﻧﺠﺲ ﺑﻮدن ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دارای ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺤﻠﻠﻪ ﻣﺘﻌﺎرف و ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻨـﺎ ﺑﺎﺷـﺪ ،وﺟـﻮد ﻧـﺪارد؛ و
رﺟﻮع ﺑﻪ ﮐﻠﻤﺎت ﻓﻘﮫﺎ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺧﺒﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ ﺻﺤﺖ و ﺑﻄﻼن ﺑﯿﻊ داﺋﺮ ﻣﺪار وﺟﻮد و

ﻋﺪم ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺣﻼل و ﻋﻘﻼﺋﯽ اﺳﺖ .ﻣﻀﺎف ﺑﺮ اﯾﻦ ،ادﻟﻪ ﺑﯿﻊ ھـﺮ ﭼﯿـﺰی را ﮐـﻪ ﻏـﺮض ﺻـﺤﯿﺢ

ﻋﻘﻼﺋﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و از ﻧﻈﺮ ﺷﺮﻋﯽ ﻣﻨﮫﯽ ﻋﻨﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد) .ﺳﺒﺰواری(۴۲-۴۱/۱۶ ،
 -۲ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺻﺤﺖ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﻋﻀﺎی ﺑﺪن
ﺟﮫﺖ اﺛﺒﺎت ﺟﻮاز ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﻋﻀﺎی ﺑﺪن ﺑﻪ ادﻟﻪ ذﯾﻞ ﻣﯽﺗﻮان اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮد:

 -۱ﻋﻤﻮﻣﺎت و اﻃﻼﻗﺎت ﮐﺘﺎب
 -۲رواﯾﺎت

دﻟﯿﻞ اول :ﻋﻤﻮﻣﺎت و اﻃﻼﻗﺎت ﮐﺘﺎب
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ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ھﯿﭻ ﯾﮏ از ادﻟﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﺑﺮ ﺑﻄﻼن ﺧﺮﯾﺪ و ﻓـﺮوش اﻋﻀـﺎی ﺑـﺪن دﻻﻟـﺖ

ﻧﺪارد ،ﺑﺮای ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺑﯿﻊ اﻋﻀﺎی ﺑﺪن اﻃﻼﻗﺎت ادﻟﻪ ﺑﯿﻊ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗـﻮل ﺧﺪاوﻧـﺪ ﻣﺘﻌـﺎل» :أﺣـﻞﱠ اﻟﻠّـﻪُ

اﻟﺒﯿﻊَ« ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ) .ﻣﺆﻣﻦ ﻗﻤﯽ (۱۷۸ ،زﯾﺮا ﻣﻘﺼﻮد از ﺑﯿﻊ در اﯾﻦ آﯾﻪ ﺷﺮﯾﻔﻪ ﺑﯿﻊ ﻋﺮﻓـﯽ اﺳـﺖ
ﯾﻌﻨﯽ ھﺮ ﻋﻤﻠﯽ را ﮐﻪ ﻋﺮف و ﻋﻘﻼء ﺑﯿﻊ ﺗﻠﻘـﯽ ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ ﺷـﺎرع آن را ﺣـﻼل و ﺻـﺤﯿﺢ ﻗﻠﻤـﺪاد

ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺷﺎرع ﻣﻮرد ﻧﮫﯽ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

در ﻣﻮرد اﻋﻀﺎی ﺑﺪن ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻋﺮف و ﻋﻘﻼ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋـﻮض در ﺑﺮاﺑـﺮ اﻋﻄـﺎی ﻋﻀـﻮ را

ﻗﻄﻌﺎً ﺑﯿﻊ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ھﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﻣﺒﺤﺚ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ ﻣﻨﻌﯽ از ﺳﻮی ﺷﺎرع ﻣﻘـﺪس
وارد ﻧﺸﺪه ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﻄﻼن ﺑﯿﻊ اﻋﻀﺎی ﺑﺪن اﻧﺴﺎن دﻻﻟﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻘﺘﻀﯽ آﯾﻪ »اﺣﻞﱠ اﷲ

اﻟﺒﯿﻊ« و ﺳﺎﯾﺮ ادﻟﻪ ﺻﺤﺖ ﺑﯿﻊ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﻋﻀﺎی ﺑﺪن ﺻـﺤﯿﺢ اﺳـﺖ و ﻋﻀـﻮ
ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻠﮏ ﻣﺸﺘﺮی و ﺛﻤﻦ ﻣﻠﮏ ﺑﺎﯾﻊ ﻣﯽﺷﻮد.

اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻀﻮ زﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺛﻤﻦ ،ﻣﻠـﮏ ﺻـﺎﺣﺐ ﻋﻀـﻮ

ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺛﻤﻦ ﻣﺎل ﻣﯿﺖ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ در اداء دﯾـﻮن ﯾـﺎ در راه اﻋﻤـﺎل

ﺧﯿﺮ ﺑﺮای ﻣﯿﺖ ،ﺻﺮف ﮔﺮدد) .ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی ،ﺑﺤﻮث ﻓﻘﮫﯿﻪ ھﺎﻣﻪ (۳۳۰ ،و اﯾﻦ ﺛﻤﻦ ﺑـﻪ ورﺛـﻪ
ﻣﺘﻮﻓﯽ ﻧﻤﯽرﺳﺪ زﯾﺮا ورﺛﻪ ﺗﻨﮫﺎ اﻣﻮاﻟﯽ از ﻣﯿﺖ را ﺑﻪ ارث ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺰء ﺗﺮﮐـﻪ ﻣﯿـﺖ ﺑﺎﺷـﺪ اﻣـﺎ
ﺑﺪﯾﮫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﻀﺎی ﻣﯿﺖ ﺟﺰء ﺗﺮﮐﻪ او ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺛﻤﻨـﯽ ھـﻢ ﮐـﻪ در ﻗﺒـﺎل

اﻋﻀﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد وارد ﺗﺮﮐﻪ ﻣﯿﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ورﺛﻪ ﻧﻤﯽرﺳﺪ.
دﻟﯿﻞ دوم :رواﯾﺎت

ھﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ادﻟﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﺑﯿﻊ اﻋﻀﺎ ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ ﻣﻨـﺎط ﺻـﺤﺖ ﺑﯿـﻊ اﯾـﻦ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﯿﻊ دارای ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺤﻠﻠﻪ و ﻣﻘﺼﻮده ﻋﻘﻼﺋﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ھﺮ ﺷﯿﺌﻲ ﮐﻪ اﻧﺘﻔﺎع از
آن ﺟﺎﯾﺰ و ﻣﺒﺎح ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮوش آن ﺑﻪ ﺟﮫﺖ آن ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻣﺒﺎح ،ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮاھﺪ ﺑـﻮد .اﯾـﻦ ﻣـﻼک از

ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺨﻨﺎن اﺋﻤﻪ )ع( ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آنھﺎ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:

 -۱اﺑﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺣﺮاﻧﯽ از اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع( ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ھﺮ اﻣﺮی ﮐﻪ در آن ﺻـﻼح و ﻣﻨﻔﻌﺘـﯽ

ﺑﺮای ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﻮام زﻧﺪﮔﯽ آنھﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ دارای ﻣﺼﻠﺤﺖ و ﻣﻨﻔﻌـﺖ ﻣﺘﻮﻗـﻒ ﺑﺎﺷـﺪ ﺑـﻪ
ﻃﻮری ﮐﻪ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺟﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﻔﻌﺖ را ﺑﮕﯿﺮد ،از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﯿﺰھـﺎﺋﯽ ﮐـﻪ ﻣـﯽﺧﻮرﻧـﺪ و

ﻣﯽآﺷﺎﻣﻨﺪ و ﻣﯽﭘﻮﺷﻨﺪ و ﺗﻤﻠﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽدھﻨﺪ از ﭼﯿﺰھـﺎﺋﯽ ﮐـﻪ اﺳـﺘﻌﻤﺎل
آن ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ و ھﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﺟﮫﺘﯽ از ﺟﮫﺎت دارای ﺻﻼﺣﯽ ﺑﺮای ﻣـﺮدم ﺑﺎﺷـﺪ.

ھﻤﻪ اﯾﻦھﺎ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش و ھﺪﯾﻪ دادن و ﻋﺎرﯾﻪ دادن آنھﺎ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ«) (.ﺣﺮ ﻋـﺎﻣﻠﯽ۵۴/۱۲ ،؛
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ﺣﺮاﻧﯽ(۳۳۳ ،

-۲ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ )ع( ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ھﺮ ﺧﻮردﻧﯽ و آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ و ﻏﯿﺮ اﯾﻦھﺎ از اﻣﻮری ﮐﻪ ﻗﻮام

ﻣﺮدم ﺑﻪ آن واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺣﻼل ﺑﺎﺷﺪ و اﻧﺘﻔﺎع از آن ﺑﺮای ﻣـﺮدم ﻣﺒـﺎح ﺑﺎﺷـﺪ ﺑﯿـﻊ آن ھـﻢ ﺣـﻼل

اﺳﺖ«) ١.ﺗﻤﯿﻤﯽ ﻣﻐﺮﺑﯽ(۱۹-۱۸/۲ ،

ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﯾﻦ رواﯾﺎت از ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺪی ﺿﻌﯿﻒ ھﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻗﺼﻮر ﺳﻨﺪ آنھﺎ ﺿـﺮری ﻧﻤـﯽزﻧـﺪ

زﯾﺮا ﺿﻌﻒ ﺳﻨﺪ آنھﺎ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ اﺻﺤﺎب و ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻮدن از ﻣﻌﺎرض ﺟﺒـﺮان ﻣـﯽﺷـﻮد) .ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ،

(۱۳۰/۸

از ﻧﻈﺮ دﻻﻟﺖ ،در اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻼک و ﻣﻨﺎط ﺻﺤﺖ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﺷﯿﺎء،

رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﺮدم و داﺷﺘﻦ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻣﺒﺎح اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ھﺮ ﭼﯿﺰی ﮐـﻪ ﺻـﻼح و ﻗـﻮام زﻧـﺪﮔﯽ
ﻧﻮع ﻣﺮدم ﺑﻪ آن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و دارای ﻣﻨﻔﻌـﺖ ﻣﺒـﺎح ﺑﺎﺷـﺪ ﺧﺮﯾـﺪ و ﻓـﺮوش آن ﺑـﻪ ﺟﮫـﺖ آن

ﻣﺼﻠﺤﺖ و ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.

و ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻋﻄﺎی اﻋﻀﺎی ﺑﺪن ﺟﮫﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ از اﻣـﻮری اﺳـﺖ ﮐـﻪ

ﻗﻮام و ﺻﻼح زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم واﺑﺴﺘﻪ ﺑـﻪ آن اﺳـﺖ و در ﺑﺴـﯿﺎری از ﻣـﻮارد ﻣﻮﺟـﺐ ﻧﺠـﺎت ﺟـﺎن

اﻧﺴﺎنھﺎ ﯾﺎ رھﺎﺋﯽ آنھﺎ از درد و رﻧﺞ ﻣﯽﺷﻮد؛ و در ﺟﺎی ﺧﻮد ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﮐـﻪ اﻧﺘﻔـﺎع از اﻋﻀـﺎی
ﺑﺪن اﻧﺴﺎن )زﻧﺪه ﯾﺎ ﻣﺮده( ﺟﮫﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﺣﻼل و ﻣﺒﺎح ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮ اﺳـﺎس اﯾـﻦ
رواﯾﺎت ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﻋﻀﺎی ﺑﺪن ﺟﮫﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.

اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻋﻀﻮ در ﺻـﻮرﺗﯽ ﺻـﺤﯿﺢ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺟﺪاﺳـﺎزی آن

ﻋﻀﻮ ﺟﮫﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺟﺎﯾﺰ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﻋﻀﺎی اﻧﺴﺎن زﻧﺪه در ﺻـﻮرﺗﯽ ﺻـﺤﯿﺢ
اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻻ اﻋﻄﺎی ﻋﻀﻮ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮگ اﻋﻄﺎ ﮐﻨﻨﺪه آن ﻧﺸﻮد؛ ﺛﺎﻧﯿﺎً ﺣﯿـﺎت ﯾـﺎ ﺳـﻼﻣﺘﯽ او را ﺑـﻪ
ﺧﻄﺮ ﻧﯿﻨﺪازد؛ ﺛﺎﻟﺜﺎ اﻋﻄﺎی ﻋﻀﻮ ﺑﺮای دھﻨﺪه آن ﺿﺮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ

ﻋﻀﻮ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﻧﻔﺲ ﻣﺤﺘﺮﻣﯽ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد) .رک :ﺧﺎﻣﻨﻪای۷۵-۷۳ ،؛ ﻓﺎﺿﻞ ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ-۶۰۷ ،

۶۱۲؛ ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳﺘﻔﺘﺎﺋﺎت ﺟﺪﯾﺪ(۴۴۶-۴۴۰ ،

 ١ ١اﯾﻦ دو رواﯾﺖ اداﻣﻪ دارﻧﺪ .در اداﻣﻪ رواﯾﺖ اول آﻣﺪه» :و ﮐﻞ اﻣﺮ ﯾﮑﻮن ﻓﯿﻪ اﻟﻔﺴﺎد ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﻧﮫﯽ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺟﮫﺔ اﮐﻠﻪ و ﺷـﺮﺑﻪ و...
ﺑﻮﺟﻪ اﻟﻔﺴﺎد ﻣﺜﻞ اﻟﻤﯿﺘﻪ و اﻟﺪم و ...ﻓﺤﺮام ﺿﺎر ﻟﻠﺠﺴﻢ و ﻓﺴﺎد ﻟﻠﻨﻔﺲ« و در اداﻣﻪ رواﯾﺖ دوم آﻣﺪه» :و ﻣﺎ ﮐﺎن ﻣﺤﺮﻣﺎً اﺻﻠﻪ ﻣﻨﮫﯿـﺎً
ﻋﻨﻪ ﻟﻢ ﯾﺠﺰ ﺑﯿﻌﻪ و ﻻ ﺷﺮاؤه« اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ رواﯾﺎت را ذﮐﺮ ﻧﮑﺮدﯾﻢ؛ زﯾﺮا در ﻣﺒﺤﺚ ﻗﺒﻞ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﯾﻢ ﮐﻪ رواﯾﺎﺗﯽ
از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻨﺼﺮف ﺑﻪ ﺟﮫﺖ ﻣﺤﺮﻣﻪ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﺮام ﻣﺜﻞ ﺧﻮردن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و از ﻣﺤﻞ ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﺧﺎرج ھﺴﺘﻨﺪ.
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ﻧﺘﯿﺠﻪ
-۱ﻓﻘﯿﮫﺎن اﻣﺎﻣﯿﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﻋﻀﺎی ﺑﺪن اﻧﺴﺎن اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﻗﺎﺋـﻞ

ﺑﻪ ﺣﺮﻣﺖ و ﺑﻄﻼن و ﺑﻌﻀﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺟﻮاز و ﺻﺤﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ.

-۲ﻓﻘﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺣﺮﻣﺖ و ﺑﻄﻼن ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ رواﯾﺎت و اﺟﻤﺎع ﺑﺮ ﺑﻄﻼن ﺑﯿﻊ ﻣﯿﺘـﻪ اﺳـﺘﻨﺎد

ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.

 -۳ادﻟﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺎﺋﻠﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺣﺮﻣﺖ و ﺑﻄﻼن ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﺧﺮﯾﺪ و ﻓـﺮوش اﻋﻀـﺎء

در ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺤﻠﻠﻪ اﺳﺖ.

-۴اﻋﻀﺎی اﻧﺴﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻣﻘﺼﻮدۀ ﻋﻘﻼﯾـﯽ و ﻣﺤﻠﻠـﻪ ﺷـﺮﻋﯽ ،دارای ﻣﺎﻟﯿـﺖ

ﻋﺮﻓﯽ و ﺷﺮﻋﯽ ھﺴﺘﻨﺪ.

-۵ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺮ ﺗﺼﺮف ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﯽء ﺑﺮای ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل آن ﮐـﺎﻓﯽ اﺳـﺖ و ﻣﻠﮑﯿـﺖ ،ﺷـﺮط

ﺟﻮاز ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺷﯽء ﻧﯿﺴﺖ.

 -۶ﻗﺎﺋﻠﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺟﻮاز و ﺻﺤﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ رواﯾﺎت و ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻣﺤﻠﻠﻪ ﻋﻘﻼﺋﯽ ﻣﺘﺮﺗـﺐ ﺑـﺮ

ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﻋﻀﺎء آن را ﺟﺎﯾﺰ و ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪاﻧـﺪ .اﻟﺒﺘـﻪ اﮔـﺮ ﻋﻀـﻮ از اﻧﺴـﺎن زﻧـﺪه ﺟـﺪا

ﻣﯽﺷﻮد ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش آن در ﺻﻮرﺗﯽ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﻄﺎی ﻋﻀﻮ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮگ اﻋﻄـﺎ ﮐﻨﻨـﺪه
آن ﻧﺸﻮد ،ﺣﯿﺎت ﯾﺎ ﺳﻼﻣﺘﯽ او را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻧﯿﻨﺪازد و ﺿﺮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ ﺑﺮای او ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻋﻀﻮ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﻧﻔﺲ ﻣﺤﺘﺮﻣﯽ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد.

ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ.

آﻗﺎ ﺑﺎﺑﺎﺋﯽ ،اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ،ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎ از ﺑﯿﻤﺎران ﻓﻮت ﺷﺪه و ﻣﺮگ ﻣﻐﺰی ،ﻗـﻢ ،ﭘﮋوھﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم و ﻓﺮھﻨـﮓ
اﺳﻼﻣﯽ.۱۳۸۶،

اﺣﺴﺎﺋﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ )اﺑﻦ اﺑﯽ ﺟﻤﮫﻮر( ،ﻋﻮاﻟﯽ اﻟﻠﺌﺎﻟﯽ ،ﻗﻢ ،ﺳﯿﺪاﻟﺸﮫﺪاء۱۴۰۳ ،ق
اﺣﻤﺪﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ،ﻣﺴﻨﺪ اﺣﻤﺪ ،ﺑﯿﺮوت ،داراﻟﮑﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﻪ۱۴۱۳ ،ق

اردﺑﯿﻠﯽ ،ﻣﻮﻟﯽ اﺣﻤﺪ )ﻣﺤﻘﻖ اردﺑﯿﻠﯽ( ،زﺑﺪه اﻟﺒﯿﺎن ﻓﯽ اﺣﮑﺎم اﻟﻘﺮآن ،ﻗﻢ ،ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻣﻘﺪس اردﺑﯿﻠﯽ۱۳۷۵ ،

ـــــــــــــــــ  ،ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﺎﺋﺪه و اﻟﺒﺮھﺎن ﻓﯽ ﺷﺮح ارﺷﺎد اﻻذھـﺎن ،ﻗـﻢ ،ﻣﺆﺳﺴـﺔ اﻟﻨﺸـﺮ اﻻﺳـﻼﻣﯽ،

۱۴۱۱ق

اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ ،ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ،وﺳﯿﻠﻪ اﻟﻨﺠﺎه ،ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﻧﺸﺮ آﺛﺎر اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ۱۴۲۲ ،ق
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اﻧﺼﺎری ،ﻣﺮﺗﻀﯽ ،ﮐﺘﺎب اﻟﻤﮑﺎﺳﺐ ،ﻗﻢ ،آرﻣﻮس۱۳۸۲ ،

اﻟﺒﺎر ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ،اﻟﻄﺒﯿﺐ ﻓﻘﮫﻪ و ادﺑﻪ ،ﺑﯿﺮوت ،داراﻟﺸﺎﻣﯿﻪ۱۴۱۸ ،ق

ﺑﺤﺮاﻧﯽ ،ﯾﻮﺳﻒ ،ﺣﺪاﺋﻖ اﻟﻨﺎﺿﺮه ﻓﯽ اﺣﮑﺎم اﻟﻌﺘﺮه اﻟﻄﺎھﺮه ،ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺸﺮ اﻻﺳﻼﻣﯽ] ،ﺑﯽﺗﺎ[.

ﺑﯿﮫﻘﯽ ،اﺑﻮﺑﮑﺮ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ،اﻟﺴﻨﻦ اﻟﮑﺒﺮی ،ھﻨﺪ :ﻣﺠﻠﺲ داﺋﺮة اﻟﻤﻌﺎرف اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ۱۳۵۳ ،ق

ﺗﻮﺣﯿﺪی ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ،ﻣﺼـﺒﺎح اﻟﻔﻘﺎھـﻪ ﻓـﯽ اﻟﻤﻌـﺎﻣﻼت )ﺗﻘﺮﯾـﺮات درس آﯾـﺖ اﷲ ﺧـﻮﺋﯽ( ،ﺑﯿـﺮوت،
داراﻟﮫﺎدی۱۴۱۲ ،ق

ﺗﻤﯿﻤﯽ ﻣﻐﺮﺑﯽ ،اﺑﻮ ﺣﻨﯿﻔﻪ ،ﻧﻌﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،دﻋﺎﺋﻢ اﻻﺳﻼم و ذﮐﺮ اﻟﺤﻼل و اﻟﺤﺮام و اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ و اﻻﺣﮑـﺎم،
ﻣﺼﺮ ،دار اﻟﻤﻌﺎرف۱۳۸۵ ،ق

ﺟﺒﻌﯽ ﻋﺎﻣﻠﯽ ،زﯾﻦ اﻟﺪﯾﻦ )ﺷﮫﯿﺪ ﺛﺎﻧﯽ( ،ﻣﺴﺎﻟﮏ اﻻﻓﮫﺎم اﻟـﯽ ﺗﻨﻘـﯿﺢ ﺷـﺮاﯾﻊ اﻻﺳـﻼم ،ﻣﺆﺳﺴـﺔ اﻟﻤﻌـﺎرف
اﻻﺳﻼﻣﯿﻪ۱۴۱۴ ،ق

ﺟﻨﺎﺗﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ اﺑﺮاھﯿﻢ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺟﺘﮫﺎد از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺬاھﺐ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﮫﺮان ،ﮐﯿﮫﺎن۱۳۷۰،

ﺣﺮاﻧﯽ ،ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﺷﻌﺒﻪ ،ﺗﺤﻒ اﻟﻌﻘﻮل ﻋﻦ آل اﻟﺮﺳﻮل ،ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺸﺮ اﻻﺳﻼﻣﯽ،
۱۴۰۴ق

ﺣﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ ،وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌﻪ اﻟﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺴـﺎﺋﻞ اﻟﺸـﺮﯾﻌﻪ ،ﺑﯿـﺮوت ،دار اﺣﯿـﺎء اﻟﺘـﺮاث
اﻟﻌﺮﺑﯽ] ،ﺑﯽﺗﺎ[

ﺣﺴﯿﻨﯽ روﺣﺎﻧﯽ ،اﻟﺴﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق ،ﻗﻢ ،ﻓﻘﻪ اﻟﺼﺎدق ،داراﻟﮑﺘﺎب۱۴۱۲ ،ق

ـــــــــــــ ،اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﻪ ،ﻗﻢ ،ﻣﺪرﺳﻪ اﻻﻣﺎم اﻟﺼﺎدق )ع(۱۳۹۸ ،ق

ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻋﺎﻣﻠﯽ ،اﻟﺴﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ،ﻣﻔﺘﺎح اﻟﮑﺮاﻣﻪ ﻓﯽ ﺷﺮح ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻌﻼﻣﻪ ،ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺸـﺮ اﻻﺳـﻼﻣﯽ،
۱۴۲۵ق

ﺣﻠﯽ ،ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ ،اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻟﻠﺸﺮاﯾﻊ ،ﻗﻢ ،ﺳﯿﺪاﻟﺸﮫﺪاء -اﻟﻌﻠﻤﯿﻪ۱۴۰۵ ،ق

ﺧﺎﻣﻨﻪای ،ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ،رﺳﺎﻟﻪ اﺟﻮﺑﻪ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺋﺎت ،ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺣﻤﺪرﺿﺎ ﺣﺴﯿﻨﯽ ،ﺗﮫﺮان ،اﻟﮫﺪی۱۳۸۰،

ﺧﺮازی ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﺴﻦ ،زراﻋﻪ اﻻﻋﻀﺎ /ﻗﺮاءات ﻓﻘﮫﯿﻪ ﻣﻌﺎﺻﺮة ﻓﯽ ﻣﻌﻄﯿﺎت اﻟﻄﺐ اﻟﺤﺪﯾﺚ ،ﺑﯿﺮوت ،اﻟﻐـﺪﯾﺮ،
۱۴۲۳ق

ﺧﻮاﻧﺴﺎری ،اﺣﻤﺪ ،ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻤﺪارک ﻓﯽ ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﻨﺎﻓﻊ ،ﻗﻢ ،اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن۱۴۰۵ ،ق

ﺳﺒﺰواری ،ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪ اﻻﻋﻠﯽ ،ﻣﮫﺬب اﻻﺣﮑﺎم ،ﻗﻢ ،دﻓﺘﺮ آﯾﺖ اﷲ اﻟﻌﻈﻤﯽ اﻟﺴﯿﺪ اﻟﺴﺒﺰواری۱۴۱۶ ،ق

ﺳﯿﻮری ،ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻤﻘﺪاد ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ،ﮐﻨﺰاﻟﻌﺮﻓﺎن ،ﺗﮫﺮان ،ﻣﺮﺗﻀﻮﯾﻪ۱۳۸۵ ،ق

ﺻﺪر ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ،دروس ﻓﯽ ﻋﻠﻢ اﻻﺻﻮل )اﻟﺤﻠﻘﻪ اﻟﺜﺎﻟﺜﻪ( ،ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺸﺮ اﻻﺳﻼﻣﯽ۱۴۲۶ ،ق
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ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ،ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ،رﯾﺎض اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻓﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻻﺣﮑـﺎم ﺑﺎﻟـﺪﻻﺋﻞ ،ﻣﺸـﮫﺪ ،ﻣﺆﺳﺴـﺔ آل اﻟﺒﯿـﺖ ﻻﺣﯿـﺎء
اﻟﺘﺮاث۱۴۱۹ ،ق

ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ﺣﮑﯿﻢ ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﺴﻦ ،ﻣﻨﮫﺎج اﻟﺼﺎﻟﺤﯿﻦ ،ﻧﺠﻒ ،ﻧﻌﻤﺎن۱۳۸۱ ،ق

ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ ﯾﺰدی ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺎﻇﻢ ،ﺣﺎﺷﯿﻪ اﻟﻤﮑﺎﺳﺐ ،ﺗﮫﺮان ،دار اﻟﻤﻌﺎرف اﻻﺳﻼﻣﯿﻪ۱۳۷۸ ،ق

ﻃﻮﺳﯽ ،اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ )ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ( ،ﺗﮫﺬﯾﺐ اﻻﺣﮑﺎم ،ﺗﮫﺮان ،داراﻟﮑﺘﺐ اﻻﺳﻼﻣﯿﻪ۱۳۶۵ ،ق
ـــــــــــــ  ،ﮐﺘﺎب اﻟﺨﻼف ﻓﯽ اﻟﻔﻘﻪ] ،ﺑﯽﺟﺎ[] ،ﺑﯽﻧﺎ[] ،ﺑﯽﺗﺎ[
ـــــــــــــ  ،اﻟﻨﮫﺎﯾﻪ ،ﻗﺪس ﻣﺤﻤﺪی ،ﻗﻢ] ،ﺑﯽﺗﺎ[

ﻋﺎﯾﺪاﻟﺪﯾﺎت ،ﺳﻤﯿﺮه ،ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﻘﻞ و زرع اﻻﻋﻀﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺮع و اﻟﻘﺎﻧﻮن ،داراﻟﺜﻘﺎﻓﻪ ،ﻋﻤﺎن۱۹۹۹ ،م

ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠﯽ ،ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ ،ارﺷﺎد اﻻذھﺎن اﻟﯽ اﺣﮑﺎم اﻻﯾﻤﺎن ،ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺸﺮ اﻻﺳﻼﻣﯽ۱۴۱۰ ،ق

ـــــــــــــــ  ،ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻻﺣﮑﺎم اﻟﺸﺮﯾﻌﻪ ﻋﻠﯽ ﻣﺬھﺐ اﻻﻣﺎﻣﯿﻪ ،ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع( ۱۴۲۰ ،ق

ــــــــــــــ  ،ﺗﺬﮐﺮة اﻟﻔﻘﮫﺎ] ،ﺑﯽﺟﺎ[] ،ﺑﯽﻧﺎ[] ،ﺑﯽﺗﺎ[ ،ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ

ــــــــــــــ  ،ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺸﯿﻌﻪ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺸﺮ اﻻﺳﻼﻣﯽ ،ﻗﻢ۱۴۱۸ ،ق

ـــــــــــــ  ،ﻣﻨﺘﮫﯽ اﻟﻤﻄﻠﺐ] ،ﺑﯽﺟﺎ[] ،ﺑﯽﻧﺎ[] ،ﺑﯽﺗﺎ[ ،ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ

ـــــــــــــ  ،ﻧﮫﺎﯾﻪ اﻻﺣﮑﺎم ﻓﯽ ﻣﻌﺮﻓﻪ اﻻﺣﮑﺎم ،ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن۱۴۱۰،ق

ـــــــــــــ  ،ﻧﮫﺎﯾﻪ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﯽ ﻋﻠﻢ اﻻﺻﻮل ،ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﮫﺎدری ،ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻻﻣﺎم اﻟﺼﺎدق )ع(،
۱۴۲۶ق

ـــــــــــــ  ،ﻗﻮاﻋﺪ اﻻﺣﮑﺎم ،ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺸﺮ اﻻﺳﻼﻣﯽ۱۴۱۳ ،ق

ﻏﺮوی اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ،ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻋﻠﯽ اﻟﻤﮑﺎﺳﺐ] ،ﺑﯽﺟﺎ[ ،ﻣﺆﻟﻒ۱۳۶۵ ،ق )ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ(

ﻓﺎﺿﻞ ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ،ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ،ﻗﻢ ،ﻣﯿﺜﻢ ﺗﻤﺎر۱۳۷۶ ،

ﻓﺨﺮ اﻟﻤﺤﻘﻘﯿﻦ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ ،اﯾﻀﺎح اﻟﻔﻮاﺋﺪ] ،ﺑﯽﺟﺎ[] ،ﺑﯽﻧﺎ[۱۳۸۸ ،ق

ﻗﺰوﯾﻨﯽ ،اﺑﻮﻋﺒﺪاﷲ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ ،ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ] ،ﺑﯽﺟﺎ[ ،دار اﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﯽ] ،ﺑﯽﺗﺎ[

ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻤﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻣﺮﺗﻀﯽ ،ﻣﻌﺎدن اﻟﺤﮑﻤﻪ ،ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺸﺮ اﻻﺳﻼﻣﯽ۱۴۰۷ ،ق

ﮐﺮﮐﯽ ،ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﯿﻦ،ﺟﺎاﻣﻊ اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ﻓﯽ ﺷﺮح اﻟﻘﻮاﻋﺪ ،ﺑﯿﺮوت ،ﻣﺆﺳﺴـﺔ آل اﻟﺒﯿـﺖ ﻻﺣﯿـﺎء اﻟﺘـﺮاث،

۱۴۲۹ق

ﮐﻠﯿﻨﯽ رازی ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﻌﻘﻮب ،اﻟﻔﺮوع ﻣﻦ اﻟﮑﺎﻓﯽ ،ﺑﯿﺮوت ،دار اﻟﺼﻌﺐ -دار اﻟﺘﻌﺎرف۱۴۰۱ ،ق

ﻣﺠﻠﺴﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ،ﺑﺤﺎراﻻﻧﻮار ،ﺑﯿﺮوت ،دار اﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﯽ۱۴۰۳ ،ق

ﻣﺤﻘﻖ ﺣﻠﯽ ،اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻧﺠﻢ اﻟﺪﯾﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ ،ﺷﺮاﯾﻊ اﻻﺳﻼم ﻓﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﺤﻼل و اﻟﺤﺮام ،ﺗﮫـﺮان،
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻋﻠﻤﯽ] ،ﺑﯽﺗﺎ[
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ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺒﺰواری ،ﮐﻔﺎﯾﻪ اﻻﺣﮑﺎم] ،ﺑﯽﺟﺎ[] ،ﺑﯽﻧﺎ[۱۳۶۹ ،ق )ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ(

ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی ،ﻧﺎﺻﺮ ،ﺑﺤﻮث ﻓﻘﮫﯿﻪ ھﺎﻣﻪ ،ﻗﻢ ،ﻣﺪرﺳﻪ اﻻﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ)ع(۱۴۲۲ ،ق

ـــــــــــــ  ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳﺘﻔﺘﺎﺋﺎت ﺟﺪﯾﺪ ،ﺗﮫﯿﻪ وﺗﻨﻈﯿﻢ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻋﻠﯿﺎن ﻧﮋاد ،ﻗﻢ ،ﻣﺪرﺳﻪ اﻻﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﺑﻦ
اﺑﯿﻄﺎﻟﺐ )ع(۱۳۷۵ ،

ﺧﻤﯿﻨﯽ ،روح ا ،...اﻟﻤﮑﺎﺳﺐ اﻟﻤﺤﺮﻣﻪ] ،ﺑﯽﻧﺎ[ ،ﻗﻢ۱۳۸۱ ،ق

ـــــــــــــ  ،ﮐﺘﺎب اﻟﺒﯿﻊ ،ﺗﮫﺮان ،ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﻧﺸﺮ آﺛﺎر اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ۱۳۷۹،

ﺧﻮﺋﯽ ،اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ،ﻣﻨﮫﺎج اﻟﺼﺎﻟﺤﯿﻦ ،ﺑﯿﺮوت ،داراﻟﺰھﺮا] ،ﺑﯽﺗﺎ[

ﻣﺆﻣﻦ ﻗﻤﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ،ﮐﻠﻤﺎت ﺳﺪﯾﺪه ﻓﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺪﯾﺪه ،ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺸﺮ اﻻﺳﻼﻣﯽ۱۴۱۵ ،ق

ﻧﺠﻔﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ،ﺟﻮاھﺮ اﻟﮑﻼم ،ﺑﯿﺮوت ،دار اﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﯽ۱۹۸۱ ،م

ﻧﺠﻔﯽ ﺧﻮاﻧﺴﺎری ،ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،ﻣﻨﯿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﯽ ﺷﺮح اﻟﻤﮑﺎﺳﺐ )ﺗﻘﺮﯾﺮات درس ﻣﯿـﺮزای ﻧـﺎﺋﯿﻨﯽ(،

ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺸﺮ اﻻﺳﻼﻣﯽ۱۴۱۸ ،ق

ﻧﺮاﻗﯽ ،ﻣﻼ اﺣﻤﺪ ،ﻣﺴﺘﻨﺪ اﻟﺸﯿﻌﻪ] ،ﺑﯽﺟﺎ[] ،ﺑﯽﻧﺎ[۱۳۲۶ ،ق )ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ(

