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 بسمم

ة الدائمة على  جضن، واللع رين سيما خليفة ه ي ا ن، والصاة والسام على د وآل الطيبن الطا مد ه جب العا ا
 أعدائهم أمعن، وا حول وا قوة إا اه العلي العظيم

ِمقوِّماتِااستنباطِومبادئهِوشروطه
ديدِاأساِ-1 ِليبأثرماِيِ
ا ي تعين اَاساليب:)وقال:  ر امس: أ  ا

ظليم  لو أظلل  ي الم هلا ي هل  زملان ملا  ملاج م ّدت الشاجع أساليبها بل  ترههلا مطل لة هلي  اك أحكاماً شرعية م  إّن 
لة على ثلك: ع ي الم وم عاجاً، وإليك بعض اَام  نماجاً وأ

للذا ال للانون موهولللة إ  م مالليات . اللدااع عللن بياللة اِاسللام قللانون  بل  1 فيلذ  منللذة لم ا يمغيّلللر ولكللن اَاسللاليب ا
 : لو قولل سلب ان اك ي اِاسام أظ   ب  إاّ أملر واحلد و ، ولكن ي إطاج ال وانن العامة اليس  الزمان الي تمغر بمغيّلر

ُمِماِاْسَتَطْعُتمِِمنِقُ ّوة) ََ ا اكلّ  أ1)أَوَأِعدواِ ذا ال انون تمغيّلر حسب تغيّلر الزمان.وأّما غر  ها أساليب 
صللر الزمللان 2 . نشللر العلللم وال االلة أظلل   بلل  ي اِاسللام، وأّمللا   يللت ثلللك وتعيللن هيفيملل اهللو موهللول إ  الزمللان، اع

 تخي  ي تطبيت اَاظ  الكلّلي حسب م مايات الزمان.
لل حللل  إّن الرسللول 3 ُواِ))أمللر باللب الشللليب وقللال:  ظلللى ه عليللل واللل وسللللم. المشللّب الكفللاج أملللر مرغللوب ع غَ   رِّ

ْليَ ُهوِدَِوالنَصاَرى ِِ لا اتسلع  تائلرة أ2)أأالشْيَبَِوَاِتَ َتَشب ُهواِ سلمن من المشّب الكاارين، و و ظيانة ا اب   ، واَاظ  ال
ر ايهم الشيب تغر ااسلوب، ول ملفة وه ِإََ اِقَ اَ ِ))ا ال: عن ثلك،  علي السامّما ُسِئَ  علي لاِاسام واعم م شعوب 

َِرانِِهِفَاْمُرٌؤَِوَماِاْخَتارَِِصلىِهِعليهِوالهِوسلم َنَِوَقِدِاتَسَعِِنطَاقُُهَِوَضَرَبِِِ ْْ يُنُِقٌل،ِفََأماِا  أ3)أأَذِلَكَِوالدِّ
للا ان نالليفها إ  تائللرة مللا  أق  و   ك للممات أخللرك  ، ولكللن بعلد ان نكملل   للا سللب  اقشللات أخللرك لللذلك و سلمي  م

كن ا كايأ ايها:يدعى أو  كان )أو الزماي وا ر الزمان أو ا  ن يدعى أ
ددِأوِبروزِماكاتِأخرىِ-6 ِأثرماِيِ

ران  كان أو ما احموا علي من أوضاع وأحلوال وم ماليات وموانلع وشلرائؤ، يل  ي المجلدت اجة وقد يدعى ان الزمان وا
بللو   اهللات أخللرك م وأخللرك يال بللا   زمللان،  اانكشللاا اب تللذهر ي لسللان الشللاجع أو م اطللر ببللال الف هللاا ي قللدم ا
اهاتُ وقد تزاحِ  ذ ا ديدةُ  م  ة ا حكام ال د لرام حلاًا جُ اإثا جَ  ،ماهات ا لا اي للب ا كلم ابعلاً   ل  عليهلا هلان ا

رماً  كم من الوجوب أو، وإثا أ4)أو واجباً والواجب حاًا أو  م   ا رمة إ  اباحة أو المنير ساوها اي وإن عالدها  ،ا
                                                           

نفال: آية  ()  .66سوجة ا
شر ابسامي  () صال، م سسة ال  .497ص 2ل، ج1463قم،  –الشيخ الصدوق، ا
شر السيد الشري () جرة لل  .471قم، ص –ف الرضي، هج الباغة، تاج ا
 وثلك حسب تججة الرج ان. ()
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كم السابت.  أهد ا
ِأمثلةِوشواهد

باحلات أو الواجبلات أو  هم بعلض ا وين أو حل  بعلض العلملاا ي  لر لدا د إليل بعلض ا ا اسلم لة  ارب لذلك أم ول
باحات أو احرمات اهم بعض ا  :إ

ِالشطرنجِ-أ
يّلللم ابسللمعائية، ثلللك بُ :)الشللطرنجأ قللال بعاللهم أوًا  شللع ي ما عللد ابنفمللاح السللريع والشللام ، وأحيللااً البشللع وا

هالة العلميّلة وابقمصلاتيّة  جلرين، حيل ابملدأت ال لامن والماسلع ا سي ي ي ال لرون ملا بعلد ال اللّذي شهدت اوجوا والعام ا
هلللا الرنسلللانس، وثللللك بعلللد جهللل  و لللوت واللللف تام آاا ا علللّع ع ن ي أوسلللاطهم، حصللل  تطلللّوج مشلللهوت ي اوجوا ا لسللل

 بشك  خاص والعام البشري بشك  عام.
اتيّلة والدنيويّلة. المفلّوق والمطلّوج الللذين ااقلا وتغلللّبا عللى سلرعة مسلايرة  اكان  نميجم المفلّوق والمطّوج ي ش  اجلاات ا

لل طلللت لللو ابع لللذا ا مللا ي بعللض اجللااتأ و)مللن  هللوت الفكريّللة الّللي بللذل  ي الوسللطن الشلليعّي ابنسللان  طللوات وا ا ا
لذا المطلّوج الفلّواق وحلّ  مشلاهل وابجابلة عللى معالات ي بعلض  والسّّ هلذا الشلين، أي ملن أجل  مسلايرة علملاا اللدين 

طلللوبأ تالفلل ا سللموك ا للا ممواضللعة وتون ا ا للا أقللا بللل)الف ، لرأي م للركأ ا للال: م انلل اعمللع ثلللك مللعجاً  طوات  ا )اللا
بذولللة مللن أجلل  أسلليس ا لل مم للّرك هللوت ا لل الغللّ هانلل  ضللعيفة  أ1)وا اسللى ترا يّللة مللن تون أن يم يسللاير قفللزات العلللم الم 

ها: وغر جديرةأ لة م  م مّ  لذلك أم
ّا الكملاب والسلّة... و) كملة ي  لعب الشطرنج من أبرز مصاتيت ال ماج واللهو، وال ملاج حلرام بل واملوك الف هلاا. وا

للو أنّلل يلل ّتي إ  خاقلل ثلللك  للذ اللعبلل يالمبللاغض والعِللراك والفسللات ا ااسللن ي  م  ةوابقمصللاتي وأخللرا ابجممللاعي بللن ا
وضوع ا ال:  اللهويّةأ ذا إ   ليل ظرّح بعض آخر الم لي  بدعوك تغر ا ما للّم   مر ي الشطرنج الذي وبي )وهذلك ا

لللوزات العلميلللةأ و)ولكلللن الشلللطرنج إثا تغلللّر وخلللجلللر  لللوان العبللل واللهلللو ت حولللل أ لللاث ون اشلللات مفّصللللة ي ا رج ملللن ع
وضوع واللعب، وظاج عمًا جاضياً اكراً، تغّر موضوع ذا ا ماج إ  حكم شرعّي جديد، و ديد  بّد ملن الرجلوع  . ااا

وضلللوع اإ  الشلللاجع لللذا ا ئلللذم ن لللول  رمملللديلللد ؛ الللإن هلللان ي لللول أّن  رملللة ا ي لللا حكمللل ا ، أّملللا إثا قلللال حاحمللل حكم
ية وااسم باب . مر ي الوجوب والكرا كذا ا اي اباحة . و ّول إ  ال وضوع تغّر ااانم ال من ا ّن ا  .أ؛ 

ِديدِالنسلِ-ب
رة إن م تكانيًا ِ سمفياة الك س ، ارغم وجوت الرواات ا س  ه ول ديد ال ر ال ّض على تك مواترة على ا ظللى  ن ا

لسِّ ْق ِِِتَ َناَسُلواتَ َناَكُحواِ)): ه علي وال وسلم ِِ ِهيِِبُك ُمِاْأَُم َمِيَ  ْوَاِاْلِقَياَم ِةَِوِلَ ْوِ َِ ُِأ ِّّ إا ان اللبعض اتعلى دلدت  أ2)أأفَِإ
للو زاتة أعللدات البشللر ي الللبات ا للاك  ، وا سلل  بلل  وحرمملل للر ال بسللامية )وي هلل  تول العللامأ مللاك ي اللي حرجوحيللة تك

                                                           

م رك، مسم ًا، اح اً حثن ه تعا . أ1) وان الف  ا  سيي  الكام عن ع
شر  () خباج، تاج الرضي لل  .161ل، ص1465قم،  –اج الدين الشعري، جامع ا
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سل  وقلالوا: ان ، عملا هللانوا عليل زمللن ظلدوج الللوحي، أ1)زاتة هبلرة جللداً  للر ال للاس، لللب تك الف لر ل طاعللات واسلعة مللن ال
ُ ويسللمدعي  هلل  وا للرج وا ن تللوار الطعللام الكللاي، والمعللليم عللطبيعيللة، ا الرواهلل؛ ل صللوج ة نميجللة عجللز الللدولميّللانمشللاج ا

 اية الص ية وغر ثلك.والرع
ِالِرِ-ج

ّرملاً حللاك الظلللم وابج للاا ا ل ج، ولكللن حللدث مللاك جديلد  الث ًا  للو اللاجق  –همللا قللالوا   –)الللراأ وانلل هللان  و
فلاج العمللة،  المانم ي البالائع يلة وان والاجق ا لي ي الواقلع م ابل  ا لدان العمللة الوط واً  بعض للاللزاتة اللي ت خلذ سل

كللن للم للرج ان يشلل ي مللا هللان يشلل ي قيممهللا  سللعاج حيلل ا  اضللية أو م ابلل  غللاا ا ة ا ًا، إا ي السلل للاج ملل ألللف تي
اجأ ة لف ومي  تي ذ الس  .ي 

ِامناقشات
للاوللليس ا للام م للام اسللميعاب الب لل حللول هلل  أق  و  ِ سللائ  ونظائر للد تلللك ا موقف قللليًا ع سللائ  ، ولللذا سلل بعللض ا
للاك السللاتس  ت يلليم السللاب ة، مللع اً ا اقشللم مماللم للاي ا نللف الللذهر،  وم للاك ال ابشللاجة إ  وثلللك عللع تممللة الكللام عللن ا

م مع  د واب عن بعض شوا اط و ا ات ي  ا كم الكلي ي نظائر  :، وثلك ي ضمن ال اط الماليةا
تلللة ال طعيللة تللل  علللى ان ماهلل –وهمللا سللبت  –أوًا ِ حكللام اتاللان ا للت  ا ة إثا قيسلل   ا، وان السلل ليسلل  أيللدي

 حثن ه تعا . ي الدجس ال اتمالدين، وسيي  الكام عن ثلك 
تللللة ال طعيلللة تلللل  عللللى ان اني   ًا ِ َح   َاُ ُِمٍَ   ٍدَِح   َاٌ َِأبَ   داًِِإَلِيَ    ْوِاِاْلِقَياَم   ِةَِوَِحَراُم   ُهَِح   َراٌاَِأبَ   داًِِإَلِيَ    ْوِاِ))ان ا
َُِِذلِ  كَِ)ومللن قبلل  قللال تعللا :  أ2)أأاْلِقَياَم  ِة... هللا حثن ه أ3)أِإِنِاْحُْك  ُمِِإاِِهَِِّأَم  َرَِأاِتَ ْعبُ  ُدوْاِِإاِِإَ ، وسلليي  الكللام ع

 تعا .
دعى حول )الشطرنجأ وحول الثًا ِ ب  إماًا ا للة م صوتة لل سلاب اً  أحرمة بيع الدم)س فعة  حاك عدم وجوت م

ا اح اً ولذلك وجو م  عاظرونت  .حرم بيع ال دماا وأاح ا
رمهِ-5كلٍةِعنُِالشطرنجَ ِ ِالقرآنِصريحِيِ

و  ر ب ول تعا : ِأوًا  ٍْ ِرِ)ان ظري  ال رآن الكرم  ِإََ اِيُرِي ُدِالش ْيطَاُنَِأنِيُوِق َعِبَ ي ْ َنُكُمِاْلَع َداَوَةَِواْلبَ ْ َي اخِِيِاْ َ
ْيِس  رِِ ٍَ ة ي ان الشلليطان يريللد ان يوقللع بلللن  وا يلللة أ4)أَوَيُص  دُكْمَِع  نِِذْك  ِرِاهَِِّوَع   ِنِالص  َاِةِفَ َه  ْلَِأن  ُتمِمنتَ ُه  ونََِِواْل ظللر

                                                           

عظم أعدات البشر ا ن تمجاوز الس () ما لعلها م تكن تبلغ زمن الرسول ا علاتل علام  ظللى ه عليل والل وسللمبعة ملياجات، بي امائلة مليلون  666ا م 
م قب  ألفي عام هان ثلك واجتفع إ   م وثلك 1966وإ  ملياج ونصف عام  1864م ووظ  إ  ملياج عام 1666مليون عام  666وقي  ان عدت

م دة للسكان. مم ا دوق ا  حسب أ اث ظ
 .58ص 1طهران، ج –ابسام الكليّ، الكاي، تاج الكمب ابسامية   ة ()
 .46سوجة يوسف: آية  ()
ائدة: آية  ()  .91سوجة ا
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ن ذ العلة الغائية أ1)ا م ا ان  ر و ال ماجأ، وظا يسر )و مر وا كلان تائماً  غالباً ب  مم   ة أ2)العداوة والبغااا ي ا ؛ 
اأ ا يسر ي إ جة العداوة والبغااا والصّد عن ثهر ه وعن الصاة.)إ مر وا صر ا  فيدة 

لذا اللزمن انل جاضلة اكريلة هينل اال ج ان البشلر اظلب وا  مائكلة اليلوم ومن الواض  ان الذي وّج حلية الشطرنج ي 
للر الشللطرنج قللوهم الغاللبية والعدوانيللة ويهلليج  امللا ا ن االبشللر  ا خللر )الغالللبأعلللى الطللرا  مح للدواهللم هللانوا وحوشللاً ي

خللاق الفاضلللةأظللب وا  كمللة والصللع وا مهللى الوتاعللة والع لل  وا مللر أياللاً هللذلكأ ا توقللع  ،ي م يسللر )وا ولللذلك اللان ا
م علن ثهللر ه وا علن الصللاة  ملع وضللوح  هم العللداوة والبغالاا وا تصللد لذا الز أخاقيلات حللال اداحلة بيل مللان البشللر ي 

لل للروب  والللذي تفصلل  ع للرة ا سمشللرية والفلل  الك للدوتة والصللراعات ا أو ال بليللة أو ال وميللة أو الطائفيللة أو السياسللية الا
ذا الزمن ر من البشر ي  ر حكمة وع ًا من الك ر من البشر هانوا أه ا، ب  لع  الك  .غر

هللا ااهللا ا  للرك ي االل ج ان ا يللة غللر مطل للة وا تشللم  ظللوجة دللرت  ينللأو ه يسللر عللن ا للامرة، واهللا إثا دللرتت ع ا
كللن جاللع اليللد عللن إطاقللات ا ات االبشللر نللوازع العللد وة والبغاللاا والصللد عللن ثهللر ه وعللن الصللاة، مللع وضللوح انلل ا 

، ومللع وضللوح انلل لللو   اهللات وعدملل قلل  ان هللذلك لوجللب علللى ال للرآن، والللرواات هللوالللرواات اسم سللان   للت ا علللى ا
ة على قسمن:  عب بالمفصي  بن أنواع الشطرنج، لوضوح ان الل زم ذ ا كن ان يكون ي  مع ا امرة ومع عدمها  هما 

رم   ،وجرت الراضة الفكرية ب ان  ة الساب ة اكان  زم كن ان يكون هذلك ي ا الشطرنج إثا هان  ه تعا هذلك هان 
) أ، إثا هلان جلرت الراضلة الفكريلة ، ولوضلوح ان مع ا امرة ويصرح  لي ، ب  ويشجع علي لرتة علن لعبلة م الشلطرنج حل  

ا للامرة ااهللا؛ اسللمدعائها بطبعهللا طللول اانشللغال هللا، واسللمغراق الاعبللن هللا بكلهللم ي أجوائهللا، الصللّد عللن ثهللر ه وعللن 
لللذهوجات  لللي ِحَكلللم ي لوجلللالصلللاة، ملللع وضلللوح ان ا ِكملللة ا يشللل ط ايهلللا ااطلللراتالم لللرم  وا  ، م لللام سلللن ال لللانون، وا

واب ا   حثن ه تعا . ِكمة، هما سيي  ي ا  ذا أوًا. ال انون يص  ن ا إثا الف  ا
ِالقواننُِتسنِحسبِال البِ-2

كللم بلل علللى الغالللب، ايشللرّع ال للانون سللن  ان ال للوانن تُ واني  ًا ِ لل كمللة الغالبللة، وعلللى ات للااوي هلل  علللى الكلل   و
ل  وال  ، ولذلك يس   اا الع اا من هااة ا طبلت عليل عدّ ون ال وانن نوعيًة، ويَ ثلك ب رماً وإن م ي الفوها مذنباً  ون من 

مللراا   للد ابشللاجة ا م يفرضللون الوقللوا ع للاك؛ أا تللرا للو الللم ف  عللن اظللطتون لَللبس، اهلل واضلل  وأا تللرك ان مِ ا دام و
شللاة يللزون  السللياجات أو سلل ت  ا هم مللع ثلللك ا  للدللن وظلل  إ  ابشللاجة  ،ولكلل مصللف الليلل   ع ا الللرااام ، ان وجللد

للا حلل  إثا  رِّ بلل  للشللرطي ان يغرِّ   قطللع انلل ا توجللد سللياجة أخللرك وا عللابريمجاوز بعللدم   للت   أياللاً ملل جغللم قطعللملل أو 
اك اي   .ا

م يشرِّ  مهوجيلة عون اوأا ترا ا إا جواز، ويلزملون حل  جئليس ا ًا  –ع عن مغاتجة البات أو تخو بلذلك ال لانون  –مل
طرة من حرب أو سلم اكيف ا أ م ي الش ون العامة ا و على مصر ون عللى سلفرة واحلدةمع اهم قد ائمم إثا  حل   ،م

                                                           

اس. ()  ومطلت ال

كمة الغائية. أ2)  أو ا
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 بدون جواز هان  جقية، 
ملللر وا لللا يسلللروهلللذلك حلللال الشلللرع ي  لللرم ا هلللا ملللع علللدم هوهلللا مسلللكرةرِّ ؛ وللللذا حُ وغر ملللرة حللل  ال طلللرة م  ،مللل  ا

أو غلر ثللك، اللو الرج ان الشلطرنج م يوقلع شنصلاً أو ماعلة ي  ب أو اعميلاتم رِ َشل دواام م  ح  على من ا تسكر لِ وحرِّ 
لم، الان ثللك ا ي مالي أبلداً جالع اليل ةالعداوة والبغااا وان هلان جاضلة اكريلة  رة د عللى إطاقلات الكملاب والسل ي  الظلا

اظّ  ر   بشك  قاطع.ة على ثلك مطل اً ب  ال
ِالرواَتِالصحيحةِدالةِعلىِحرمتهِمطلقاًِِ-1
ة الص ي ة الثًا ِ  هما تدل على الم رم ب ول مطلت الرواات الصر

هللا:  سللنوم للم عللن أاللد بللن د عللن معمللر بللن خللات عللن أ  ا الن   ْرُدَِوالشِّ  ْطَرْنُجِ))قللال:  عليلل السللام عللن د بللن 
َْنزَِلٍةَِواِحَدٍةِوَُكلَِماُِقوِمَرَِعَلْيِهِفَ ُهَوَِمْيِسرٌِ د. أ1)أأَواْأَْربَ َعَةَِعَشَرِِِ ي ظ ي ة الس  و

هللا: عللن لللاجون بللن مسللللم عللن مسلللعدة بللن زات علللن أ  عبللد ه  وم يم عللن  أن للل ُسللِئَ  علللن  عليللل السللامعللللي بللن إبلللرا
ُجوِسيَةِِأَْهِلَهاَِلَعنَ َهاِاهُِدَِ))الشطرنج ا ال:  ٍَ د. أ2)أأُعواِاْل  والرواية معمعة الس

ها: ع سلن الرضلا وم عفلري علن أ  ا ا، عن سله  بلن زات علن عللي بلن سلعيد علن سلليمان ا عليل ن عدة من أظ اب
ٍُطِلِعِِيِالنارِِ))قال:  السام َِكاْل ْطَرْنِج ٍُطِلُعِِيِالشِّ  .أ3)أأاْل

ها:  ا علي بن د بن قميبة عن وم يسابوجي ه قال حد ا عبد الواحد بن د بن عبدوس ال عن الصدوق قال: جوك ل
ِ))ي ول:  علي السامالفا  بن شاثان قال قع  الرضا  َلِرَْأُسِاْحَُسْنِ ُُِ اِ ِإَلِالشاِاَِأَمَرِيَزِيُدَِلَعنَ ُهِاهُِِعليهِالساالٍَ

لرْأِسِفَ ُوِضَعِِيِِفَ ُوِضَعَِوُنِصَبَِعَلْيهِِ ِِ ََُْكُلوَنَِوَيْشَربُوَنِاْلُفقاَعِفَ َلٍاِفَ َرُغواَِأَمَرِ َِطْسٍ ََِْ َِماِئَدٌةِفََأقْ َبَلُِهَوَِوَأْصَحابُُهِ
لشِّ ْطَرْنِجَِويَ  ِِ لَ َ ِيَزِي ُدَِلَعنَ ُهِاهُِيَ ْلَع ُبِ ََ َُِِسرِيَرٍةَِوُبِسَ َِعَلْيِهِرُقْ َعُةِالشِّ ْطَرْنِجَِو ََ د َُِِو َِ َِوَأ عل يهمِْذُكُرِاْحَُس ْنَِبْ َنَِعِل يٍّ

ِقَاَمَرَِصاِحَبُهِتَ َناَوَ ِاْلُفق اَعَِفَش رِبَُهِثَ َاَثَِم راٍتُِصَِص بَِفْي َلَتهُِِالساا ََ ٍَ َِعلَ ىَِم اِيَِل يِالطْس َ َِوَيْستَ ْهِزُئِِبذِْكرِِهْمَِف
ِِمَنِاْأَْرِضِ

َِكاَنِِم ْنِِش يَعِتَناِفَ لِْ ْن ٍَ َ َرِِإَلِاْلُفق اِعَِأْوِِإَلِالشِّ ْطَرْنِجِفَ لَِْف لشِّ ْطَرْنِجَِوَم ْنِنََ ِِ يَ ْذُكِرِيَ تَ  َورْعَِع ْنُِش ْرِبِاْلُفق اِعَِواللِع ِبِ
ِ َِكانَ ْ ِِبَع َددِِِعليهِالساااْحَُسْنَ ََلِِبَذِلَكُِذنُوبَُهَِوَلْو َعزَِو ٍدَِمُْحوِاهُِ والروايلة معملعة  أ4)أأالنُج واَِِِوْليَ ْلَعْنِيَزِيَدَِوآَ ِِزََ
ات.  ابس

ها:  بَ ْيُعِالشِّ ْطَرْنِجَِح َراٌاِ))قال:  علي السامعن ابن اتجيس ن ًا من جامع البزنطي، عن ا  بصر عن أ  عبد ه وم
ُِكْف  ٌرَِواللِع  ُبِِوَ  اِِش  ْرٌلَِوالس  َاُاَِعلَ  ىِالاِه  يِِوَ  اِ َاُذَه  ا َنِ  ِهُِس  ْحٌ َِواِّ ََ ُِِِفيَه  اَِِوَأْك  ُلِ ِيَ  َد ُُ َمْعِص  َيٌةِوََكبِ  رٌَةُِموِبَق  ٌةَِواْ َ  اِئ

                                                           

 .435ص 6طهران، ج – ة ابسام الكليّ، الكاي، تاج الكمب ابسامية  ()
: ص () صدج نفس  .437ا
صدج () . ا  نفس
شر ابسامي  () ، م سسة ال ار الف ي  .419ص 4ل، ج1413قم،  –الشيخ الصدوق، من ا 
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َِحْ ِمِا ِِْ ٍَ اِيَ ْ ِس ُلَهاِِم ْنَِم  ِّ َِك ُِ ُِِِيِحَِْمِاْ ِْنزِيِرَِاَِصَاَةِلَ ُهَِح َِيَ ْ ِس َلِيَ َد َِيَد ُِ َِكالن اِرِرِِيَِكاْ َاِئ َه ا ْنزِي ِرَِوالن اِرُرِِإلَي ْ
ِهَِوالِا َهاِِيَِحاِ َِماِيُ ْلَهىِِوَاَِوالسَاُاَِعَلىِالاِهيِِوَاِِيَِحالَِتِهِتِْلَكِِيِاْلِِفَ ْرِجُِأمِّ َِسَواٌخِِهيِِوَاَِوالناِرُرِِإلَي ْ ِصِْ

ُِِِيِالن  اِرِوََك  اَنَِعْيُش  ُهَِذلِ  َكَِحْس  َرًةَِعَلْي   لَ  َ َِعلَ  ىِاللِع  ِبِِوَ  اِفَ َق  ْدِتَ بَ   وَأَِمْقَع  َد ََ ِهِِيِاْلِقَياَم  ِةَِوِإََلَِوََُاَلَس  َةَِوَم  ْنِ
َخَِأْهُلَهاِِبَسَخٍ ِِمَنِاِهِيَ تَ َوق ُعونَهُِ َِ ِ َجاِلِ ِالِِ ٍَ ْ ُروِرِبَِلِعِبَهاِفَِإنُهِِمَنِاْل ٍَ َِساَعٍةِفَ يَ ُعٍَكَِمَعُهمِِْالاِهيِاْل ُِكلِّ   أ1)أأِي

رة الرواات و  لال الدالة على  رم الشطرنج ه الموي، إن م يكلن اللفظلي، وا  جداً ولعلها ممواترة تبللغ تججلة الملواتر ا
ا ابماي، وقد ثهر بعاها العامة اجلسي ي زل، ي تواتر نواج للشك أبداً، مع الم  .أ2) اج ا

ِكلٍةِعنِحرمةِبيعِالدا
ف1وقد سبت قول البعض ) ، وم يلزل حكلم اللدم هلذلك حل  . ا خلاا ي حرملة بيلع اللدم حلاك علدم وجلوت م ّلللة ايل علة 

لم، وبلذلك حلاز اللدم عللى  يلاة  لداا ا رضلى هإ يلاة، وأظلب  الملعع اللدم إ  ا ّلللة ت لوم عليهلا جحلى ا فعلة  اهمشف العلم لل م
أ  أ3)ماك آخر ا ّ  بيع وشراؤ

ِامناقشة ِالتحرمِلدالةِالنصوصِاِللٍال
: ان  د ولكللن يللرت عليلل للو مسللم جسللة  عيللان ال للاحرمللة بيللع الللدم وسللائر ا صللوص الللواجتة ي  ر بصوظلل أو الللواجتة ي  أ4)ل

جسللة عيللان ال للو هم يللدأ5) للرم مطلللت المكسللب ا للا  للا الف هللاا اإ ، بلل  ان ثهر للللة للل فعللة  للاك عللدم وجللوت م ا  أ6)، وللليس 
للا بعاللهم هعلللة وجت عليلل مللا سللبت ي اللل ،غللر اضلليعلللى انلل ان ثهر ر ،دجس ا للوا للا هللام ا ه إث وهمللا  ؛ويكفللي ان نسللمعرج 

سائ  ب  لإشاجة ا ؤ ذ ا ساس مع وتًا لمفصي    يت     :سبت اليس الب  ا
ر للللوا جسللللة الللللي ا ت بلللل  الطهللللاجة بغللللر  :قللللال ي ا عيللللان ال )وهيللللف هللللان اللللا خللللاا يعمللللد بلللل ، ي حرمللللة المكسللللب ي ا

ُِكل ُهَِح َراٌاَِوُمَ رٌا،ِِأَنَِذلِ َكَِِِأْوَِش يِْ)) لف الع لول  ي خلع  علي السلامااسم الة ، ل ول الصاتق  َُ وِِِال نِجِ ِفَ َه َذا ٍخِِم ْنُِو
يُعِتَ َقلِبِهِِيِ ٍِ  .أ8)))7)أأَِذِلَكَِحَرااٌُِكلُهَِمْنِهٌيَِعْنَِأْكِلِهَِوُشْرِبِهَِولُْبِسِهَِوِمْلِكِهَِوِإْمَساِكِهَِوالت َقلِبِِفيِه،َِفَج

بللللاي، ا علللللى ان وجلللل الم للللرم عللللدم للللو اااسللللمدال أق    و  ِ د، علللللى ا الروايللللة، ولللللو هللللان إشللللكال اليشللللك  علللللى السلللل
 .أ9)الفائدة

                                                           

ر العاملي، وسائ  الشيعة، م سسة آل البي   () سن ا  .323ص 17ل، ج1469قم،  –د بن ا
نواج، طبعة بروت، ج ()  اصاعداً. 228ص 76 اج ا

 أ.6جاجع الدجس ) ()

رات ا ()  كم الوضعي البطان، وقي   رمم تكليفاً أيااً. اميم وا
 والواجت بعاها ي مطلت اانمفاع ها. ()

() . يم فعة، ي ما بيع ثا م  أو ليم  ت مفهوم البيع بدعوك أخذ هون ا
شر ابسامي  () راي،  ف الع ول، م سسة ال سن بن شعبة ا  .332ل، ص1464قم،  –ا
شر ابسامي  الشيخ د () ر الكام، م سسة ال جفي، جوا  .17ص 23ل، ج1436قم،  –حسن ال

ا ظل  وجهاً لل رمة ب  للبطان ا ؤ، اميم . ()  وإا 
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َنَ َه   ا...))ي خلللعي أ  بصلللر ود  عليللل السلللامول لللول الصلللاتق وقلللال: ) لللع أ1)أأ...ِإنِال   ِذيَِح   رَاُِش   ْربَ َهاَِح   رَاََِ ، وي ا
   أ3)))2)أأاْليَ ُهوَدُِحّرَِمْ َِعَلْيِهُمِالشُحوُاِفَ َباُعوَها...َِلَعَنِاهُِ))ا خر 

بوتلل يمللة والكلللب الللذي ا يصلليد، ويللمّم بعللدم  أ4)وقللال )وإ   زيللر وا مللر وا عمللعة: ي العللذجة والللدم وا صللوص ا ي ال
 ال ول الفص .

بللوي عللن ابللن عبّللاس   وإ  للاا والسللرائر والملل –ال هللذب والغللواي همللا قيلل : الللذي أوجت ي ا انِهِإذاِح  راِ))ذهرة وا
 . أ6)))5)أأشيئاِحراَِنه

ر مللن نعلم  لو ظلا لل م يلِي املوا عليهلا، بل  عللى اللرواات هملا  فعلة، لك أ ملن الوجلو هوهلا مسللوبة ا ثهلر )قلدس سلر
.مام  ااح   ،حرمة اانمفاع هاعلى هام ب  بى حرمة المكسب ها   ملة  هام

للك وق ّن ا لاًا عللى توّقفل عللى أسلباب شلرعّية؛  موال عرااً، مع أظالة علدم تخولل ايل ب : عدم عّد ي ا ال: )وي ّيد
لك ح ي ًة إا ثلكأ ة العراّية على الشيا، وأّن ليس ا أ حي م يعد تليًا، على  أ7)شرعاً ابع للسلط ااح  قول )ي يد

وضوع  ئذم تغر ا اك اان موضوع البيععلى ان الوج حي ي  – )ان مال أو ليس حالأ ا تغر ا لال إث  –أي أحد جه لو ا
صباحو مباتلة مال حال  .أ8)، حسب ا

ل  ملا  لا وثللك م لللة  لااع قطعيلة  بلوت م جسلة جغلم  عيلان ال ب  ن ول: ان بعض الرواات ظرح   رمة بيع بعلض ا
ر معممللداً عليلل إث  للوا مهللى همللا قيلل   -وخللع جللابر بللن عبللد ه ) قللال:جوا ي ا للاا وا أن ه ))الللذي أوجت أياللا ي ا

ام قي : ا جسول هحرّ  ظلى ه علي وال وسلموجسول  ظ زير وا يمة وا مر وا يملة ،ما بيع ا اإنل يطللى  ؛أجيل  شل وم ا
لوت ،ها السفن ن ها ا اس ،ويد و حرام  ويسمصب  ها ال  ؛ه اليهلوت قاتل : ظلى ه عليل والل وسللمم قال  ،ا ال: ا 

ا مّ ا حرّ مّ له تعا  ل إنّ  ها م عليهم ش ومها الو ا ايهلوا م  .أأاعو
ا وأهلوا أماهاحرّ  ؛لعن ه اليهوت» قال:  علي السامأن  :وعن ابيااح والغواي  .أ9)أأأم  عليهم الش وم اباعو

اسللم عرضلليّ  للس ا ي بلل  المطهللر، وإن هانلل   كللم ي هلل  مللائع  ئللذ المكّسللب بلل وا وقللال: )وهللذا ا للوز حي ة، اللا 
للا، همللا ا  و زبللوجة الللي ا ي للدح ايلل خللروج اانمفللاع ببعاللها ل يللام سللرة أو إمللاع أو  تلللة ا ؛ بطللاق بعللض ا اانمفللاع بلل

                                                           

 .236ص 5طهران، ج – ة ابسام الكليّ، الكاي، تاج الكمب ابسامية  ()
لئ، تاج سيد الشهداا  ()  .181ص 1ل، ج1465قم،  – علي السامابن أ  مهوج ااحسائي، عواي ال
شر ابسامي  () ر الكام، م سسة ال جفي، جوا  .18ص 23ل، ج1436قم،  –الشيخ د حسن ال

 الم رم. ()
لئ، تاج سيد الشهداا  ()  .116ص 2ل، ج1465قم،  – علي السامابن أ  مهوج ااحسائي، عواي ال
شر  أ6) ر الكام، م سسة ال جفي، جوا  .22-21ص 23ل، ج1436قم،  –ابسامي الشيخ د حسن ال

: ص () صدج نفس  .19ا
 ثهرا ي مباح البيع عشرة تعريفات ومباي ي البيع. ()

شر ابسامي  () ر الكام، م سسة ال جفي، جوا  .22-21ص 23ل، ج1436قم،  –الشيخ د حسن ال
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جسة لذلك. عيان ال موت ل وعدم بعد ااش اك ي عدم قبول المط ي دح خروج بعض ا هر هما أّن ا ارق بن تعّ ب ا
كمأ و مداج ا  .أ1)الذي 

اسلم ثاتيلة  ليلة ا طوعلة ملن ميّل  أو حلّي   -ب  قلال: )أملا للو هانل   لز ن لل وا انم الل وا اسلمعمال حل   -ها م 
يمللة، ؛ ااسمصلباح  لل  السللماا، بللا خللاا معمللّد بلل أجللد ايلل للع ايمللا ا ي بلل  المطهللر، وعلللى ا بطلاق مللا تّل علللى ا

يّللل ، اللللم يبلللت للمعلللاجج وخصلللوص مللل لللّي االللا علللن ا د  -ا تّل عليللل ي إسلللراج ا طلللوع ملللن ا ليّلللة  -وإن ظللل  سللل أ
عاجضةأ  .أ2)ا

هانِلتجويزِبيعِالداِيِهذِِاأزمنة َِو
رضى  ة، ل ل إ  ا زم ذ ا ال ي دويز بيع الدم ي   ا ي ال: اكيف ا

اك الذي  و ا حكاماسمدل بإث ي ال: ليس الوج  اهات ي تغر ا دون لمغر ا سم  ، ب  الوج أحد أمرين: ا
وان أوي  وان  نوي، ا بع ول: ان ي ال جواز بيع للاروجة وااضطراج، االمجويز بع داً إ  ا اك.مسم  تعوك تغر ا

عيللل د إ  تعلللوك انصلللراا أتللللة  لللرم المكسلللب )واانمفلللاعأ ا لللاي: ان جلللواز بيعللل مسلللم للل  ثللللك، ان ال جسلللة علللن م ال
رة الوجوت شي اانصراا وان ه ئذم اا بد من  لي  م صلَرا   وحي ن ا رة ااسمعمال إثا بلغ تججة توجلب أُنلس اللذ أو ه

لرا عليل ممشلمماً ي هلملاهم )هملا ايملا ثهلر  إلي لا ع ا و لا اضلف ا إ  سبعة وجلو  ا ، أو غر ثلك من وجو والي ابلغ
للر  للا تفصلليًا عللن ثلللكا يللةأ اراجللع مللا همب ا شللا قللد يكللون تشللكيك ا للائيّ مللن ان م يللة الللرواات زا ال شللئ قري ، أو هللون م

ها. اميم  عاجضة وهون ثلك وج مع عري بي  ا
ِالفرق ِمداريةُِالنصَِأوِمداريةُِامالَ

ذا الف ي   ا ي ال: ايي ارق بن ما ثهرمو وما ثهر 
اأ عموملللاً إث ي لللال: ا لللو )الللل لللداج ي اهمشلللاا أحكلللام الشلللرع  لللا ن لللول: ان ا لللو ان ري وأساسلللي و لفلللرق هبلللر وجلللو

صللوص مللن   للو ال للداج  سللم ر ا البللدويأ أو شللب ثلللك اا وخصوظللاً وإطللاق وت ييللداً أو انصللراااً )إن هللان مللن اانصللراا ا
 هماب وس ة.

لاكأ وقلد  لو مداجيلة )ا ما ما ثهر ثللك الف يل  قلدس، نعلم قلد ي طلع بي لا ا يعلمهلا إا الشلاجع ا اهلات  سلبت ان ا
اك وان العلة المامة لل كمالف ي  جة ،ا و ا ئذم اان ال طع  مسلا ظوجة اتجة إا ي ال طّ ، على اها وحي عللى  ،اع أو ا

اللبط ا، لكونلل م اللبطاً، عكللس مرجعيللة اللل لل وبللن عللدم ان عهللدة الللدعوك علللى مللدعيها اليسلل  أمللراً م اً حللا ا نسللبة بي
حكام الشرع. اك المام  ر حثن ه تعا . اناباط تعوك هشف ا  وسيي  توضي  ثلك أه

 وصلىِهِعلىِدِوآلهِالطاهرين

                                                           

: ص () صدج نفس  .24ا
: ص () صدج نفس  .31ا


