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النّورسورةُ 

لاَاِء الالَّتِي َو اْلقََواِعُد ِمَن الن ِسَ 
َنِكااحا َ ُجنَاٌح َس َعلَْيِهنَّ فَلَيْ ياْرُجونا
َجاٍت َغْيَر ُمتَبَ نَ ثِيااباهَُأَْن يََضْعَن  ر ِ

ُ ْعِفْفَن َخْيرٌ بِِزينٍَة َو أَْن يَْستَ  لَُهنَّ َو ّللاَّ
﴾60َسِميٌع َعِليٌم ﴿
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النّورسورةُ 

الَ لَى اْْلَْعَرجِ َحَرٌج وَ لَْيَس َعلَى اْْلَْعَمى َحَرٌج َو الَ عَ 
وا ِمْن فُِسُكْم أَْن تَأُْكلُ َعلَى اْلَمِريِض َحَرٌج َو الَ َعلَى أَنْ 

َهاتُِكْم أَوْ بُيُوتُِكْم أَْو بُيُوِت آبَائُِكْم أَوْ  بُيُوِت إِْخَوانُِكْم  بُيُوِت أُمَّ
اتُِكْم أَْو أَْعَماِمُكْم أَْو بُيُوِت عَ أَْو بُيُوِت أََخَواتُِكْم أَْو بُيُوتِ  مَّ

َمفَاتَِحهُ أَْو تُِكْم أَْو َما َملَْكتُمْ بُيُوِت أَْخَواِلُكْم أَْو بُيُوِت َخاالَ 
أَْشتَاتاً فَإِذَا  أَْن تَأُْكلُوا َجِميعاً أَوْ َصِديِقُكْم لَْيَس َعلَْيُكْم ُجنَاحٌ 
ِ ُمبَاَرَكةً ْنفُِسُكْم تَِحيَّةً ِمنْ َدَخْلتُْم بُيُوتاً فََسل ُِموا َعلَى أَ  ِعْنِد ّللاَّ
ُ لَ  يَاِت لَعَلَُّكْم تَعْ َطي ِبَةً َكٰذِلَك يُبَي ُِن ّللاَّ ْْ ﴾61ِقلُوَن ﴿ُكُم ا
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لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ 
صرر  و هو الذي كف ب« حَرَجٌلَيْسَ عَلَى الْأَعْمى»يقول اللَّه تعالى انه •

وَ »و هو الذي يعرج من رجليه او أحدهما « وَ ال عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ»
و هو الذي يكون عليال، « ال عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ

ترف الضيق في الدين، مشتق من الحرجة، و هي الشررر الملالحرجو •
حرّج مرن و ت. بعضه ببعض لضيق المسالك فيه، و حرج فالن إذا أثم

.كذا إذا تأثم من فعله
هم مما نفى اللَّه الحرج عن هؤالء لما يقتضيه حالهم من اآلفات التي ب•

ابن زيد و اختلفوا في تأويل ذلك، فقال الحسن و. تضيق على غيرهم
ليس عليهم حرج في التخلف عن الرهاد، : و الربائي

462: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج
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لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ 
. مستأنفاًكالما « أَنْفُسِكُمْوَ ال عَلى»يكون قوله و •

ن مرن ليس من مؤاكلتهم حرج، ألنهم كانوا يتحرجو: ابن عباسو قال •
: ولرونكانت األنصار تتحرج من ذلك، ألنهم كانوا يق: قال الفراء. ذلك

رج ال و األعر. األعمى ال يبصر فتأكل جيد الطعام دونه و يأكل رديئة
. و المريض يضعف عن المأكل. يتمكن من الرلوس

462: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج
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لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ 
ة ليس عليكم في األكل من بيوت من سمي علرى جهر: مجاهدقال و •

. حمل قراباتهم إليهم يستتبعونهم في ذلك حرج
ليس عليهم حررج فري أكلهرم مرن بيروت الإراا  إذا : الزهريقال و •

. خلفوهم فيه بإذنهم
ئال يايد كان المخلف في المنال المأذون له في األكل يتحرج، ل: قيلو •

. على مقدار المأذون له فيه

463: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج
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لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ 
خُلُوا يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُروا ال تَردْ»اآلية منسوخة بقوله : الجبائيقال و •

و يقول « 1« »طَعامٍ غَيْرَ ناظِرِينَ إِنا ُبُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلى
(ال يحل مال امرئ مسلم إال عن طيب نفسه( )ص)النبي 

وت انه ال بأس باألكل لهؤالء من بي(: ع)روي عن أهل البيت و الذي•
.من ذكرهم اللَّه بإير إذنهم، قدر حاجتهم من غير إسراف

53األحااب آية 33سور  ( 1)•

463: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج
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لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ 
«أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْوَ ال عَلى»قوله و •
 إِلَّرا أَنْ ال تَأْكُلُوا أَمْروالَكُمْ بَيْرنَكُمْ بِالْباطِرلِ»لما نال قوله : قال الفراء•

هلل ترك الناس مؤاكلة الصإير و الكبير ممرن أذن ا« 2« »تَكُونَ تِرارَ ً
م، و فري تعالى في األكل معه، فقال تعالى و ليس عليكم فري أنفسرك

أي « أو صرديقكم»عيالكم حرج أن تأكلوا منهم و معهرم الرى قولره 
بيوت صديقكم 

28النساء آية 4سور  ( 2)•

463: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج
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لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ 
. أي بيوت عبيدكم و أموالهم« أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ»•
معنى ما ملكتم مفاتحره هرو الوكيرل و مرا جرر  : قال ابن عباسو •

. مررا 
و واحرد. ما ملكه الرجل نفسه في بيترههو :الضحاكقال مراهد و و •

و قال . الميمبفتح( مفتح)و في المصدر -بكسر الميم-المفتاح مفتاح
ت ألنه ال برأس فري االكرل مرن بير« أَوْ صَدِيقِكُمْ»معنى قوله : قتاد 

.صديقه بإير اذنه

463: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج
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لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ 
دخل ير: قيرل« لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتاتاً»قوله و •

يرد انرت و ز: فيه أصحاب اآلفات على التإليرب للمخاطرب كقرولهم
.قمتما، و ال يقولون قاما

و . يترهمعنا  ال بأس ان يأكل الإني مع الفقير فري ب: و قال ابن عباس•
هي في قوم من العرب كان الرجرل مرنهم: قال ابن عباس و الضحاك
و و قرال ابر. كانوا من كنانة: و قال ابن جريج. يتحرج أن يأكل وحد 

للَّره كانوا إذا نال بهم ضيف تحرجوا أن يرأكلوا معره، فأبراح ا: صالح
ز و االولى حمل ذلك على عمومه، و انه يجو. االكل منفرداً و مرتمعاً
.االكل وحداناً و جماعاً

464: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج
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لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ 
« أَنْفُسِكُمْفَإِذا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلى»قوله و •
.معنا  ليسلم بعضكم على بعض: الحسنقال •
نا و على السالم علي: إذا دخلت بيتاً ليس فيه أحد فقل: و قال ابراهيم•

.عباد اللَّه الصالحين
.و األولى حمله على عمومه. أراد بالبيوت المساجد: و قال قوم•
رد يرب الر: و قال الحسن. فاما رد السالم، فهو واجب على المسلمين•

.على المعاهد، و ال يقول الراد و رحمة اللَّه

464: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج
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لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ 
الم يعنري هرذا السر« تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبارَكَرةً طَيِّبَرةً»قوله تعالى و •

لرايل و تحيون به تحية من عند اللَّه مباركة طيبة، لما فيها من األجر ا
.الثواب العظيم

 اللَّرهُ كَذلِكَ يُبَريِّنُ»ثم قال كما يبين اللَّه لكم هذ  األحكام و اآلداب •
ميرع أي يبرين اللَّره لكرم األدلرة علرى ج« لَكُمُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

.بهاألحكام، و جميع ما يتعبدكم به لتعقلوا ذلك، و تعملوا بموج

464: ، ص7التبيان في تفسير القرآن، ج
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لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ 
حَرَجٌ وَ ال عَلَرى الْرأَعْرَجِ حَررَجٌ وَ ال لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى»: تعالىقوله •

إلرى -أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِرنْ بُيُروتِكُمْعَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَ ال عَلى
أكلوا ظاهر اآلية أن فيها جعل حق للمؤمنين أن ي« أَوْ صَدِيقِكُمْ-قوله

هرم من بيوت قراباتهم أو التي اؤتمنروا عليهرا أو بيروت أصردقائهم ف
.ادمأذونون في أن يأكلوا منها بمقدار حاجتهم من غير إسراف و إفس

164: ، ص15الميزان في تفسير القرآن، ج
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لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ 
فري « أَنْفُسِكُمْوَ ال عَلى-إلى قوله-حَرَجٌلَيْسَ عَلَى الْأَعْمى»: فقوله•

ليس على ما تقدمه داللة على أن عد المذكورين« أَنْفُسِكُمْعطف عَلى
الختصاص الحق بهم بل لكونهم أربراب عاهرات يشركل علريهم أن

مرى و يكتسبوا الرزق بعمل أنفسهم أحيانا و إال فرال فررق برين األع
.األعرج و المريض و غيرهم في ذلك

164: ، ص15الميزان في تفسير القرآن، ج
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لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ 
مرع « مْبُيُروتِكُ»إلخ، فري عرد « مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ»: قولهو •

مبنري بيوت األقرباء و غيرهم إشار  إلى نفي الفرق في هرذا الردين ال
هم و بيروت على كون المؤمنين بعضهم  أولياء بعض بين بيوتهم أنفسر

.أقربائهم و ما ملكوا مفاتحه و بيوت أصدقائهم
رواية، يشمل بيت االبن و الاوج كما وردت به ال« بُيُوتِكُمْ»على أن •
•

164: ، ص15الميزان في تفسير القرآن، ج
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لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ 
و المفاتح جمع مفتح و هرو المخران،« أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ»: قولهو •

فيها الرزق أو البيت الذي ملكتم أي تسلطتم على مخازنه التي: المعنى
.هكما يكون الرجل قيما على بيت أو وكيال أو سلم إليه مفتاح

ى مرا معطوف على ما تقدمه بتقردير بيرت علر« أَوْ صَدِيقِكُمْ»: و قوله•
.يعلم من سياقه، و التقدير أو بيت صديقكم

165: ، ص15الميزان في تفسير القرآن، ج
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لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ 
األشتات «لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتاتاً»: تعالىقوله •

مبالإة ثم جمع شت و هو مصدر بمعنى التفرق استعمل بمعنى المتفرق
أن تأكلوا جمع أو صفة بمعنى المتفرق كالحق، و المعنى ال إثم عليكم

ان مرتمعين و بعضكم مع بعض أو متفررقين، و اآليرة عامرة و إن كر
.ناولها لسبب خاص كما روي

هرا و للمفسرين في هذا الفصرل مرن اآليرة و فري الفصرل الرذي قبل•
نهرا اختالفات شديد  رأينا الصفح عن إيرادها و الإور فري البحرع ع

.اقهماأولى، و ما أوردنا  من المعنى في الفصلين هو الذي يعطيه سي

165: ، ص15الميزان في تفسير القرآن، ج
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لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ 
حَرَجٌ وَ ال عَلَرى الْرأَعْرَجِ حَررَجٌ وَ ال لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى17: الفتح •

نْ عَلَى الْمَريضِ حَرَجٌ وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَرْري مِ
تَحْتِهَا الْأَنْهارُ وَ مَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذاباً أَليماً 

حَرَجٌ وَ ال عَلَرى الْرأَعْرَجِ حَررَجٌ وَ ال لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى»: قوله تعالى•
رفع للحكم بوجروب الرهراد عرن ذوي العاهرة « عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ

.الذين يشق عليهم الرهاد برفع الزمه و هو الحرج

282: ، ص18الميزان في تفسير القرآن، ج



20

بُيُوتِكُمْعَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ الَ
بَابُ أَكْلِ الرَّجُلِ فِي مَنْاِلِ أَخِيهِ بِإَيْرِ إِذْنِهِ-31•
وَانَ أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْرَبَّارِ، عَنْ صَفْ. 1/ 11596•

أَلْتُ:قَالَبْنِ مُسْكَانَ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ، اللّهِ عَبْدِ يَحْيى،عَنْ بْنِ  أَبَرا سرَ
أَنْ « 2»أَنْفُسِكُمْ ال عَلى وَ »: الْآيَةِ« 1»هذِ ِ عليه السالم عَنْ اللّهِ عَبْدِ 

: «4»آخِرِ الْآيَرةِ، قُلْرتُ إِلى « 3« »آبائِكُمْتَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ 
يْرتَ الرَّجُلُ يَدْخُلُ بَ-وَاللّهِ-هُوَ»: قَالَ؟«أَوْ صَدِيقِكُمْ»: مَا يَعْنِي بِقَوْلِهِ

«6». ««5»صَدِيقِهِ، فَيَأْكُلُ بِإَيْرِ إِذْنِهِ 

314-313: ، ص12؛ ج (دار الحديث-ط )الكافي 
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بُيُوتِكُمْعَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ الَ
.«عن هذ »-:«ق، بف»في (. 1)•
ٰ  ا عَلرىٰ  وَ ل»بردل « احٌٰ  لَريْسَ عَلَريْكُمْ جُرن»: وفي سائر النسرخ والمطبروع. «ط»هكذا في المصحف الشريف و (. 2)•

.«أَنْفُسِكُمْ
.61(: 24)النور (. 3)•
.«فقلت»: «جت»في (. 4)•
مرن بيروت مرن قد استثني من تحريم التصرّف في مال الإير بإير إذنه األكل»: قال الشهيد الثاني قدس سر  ما مضمونه(. 5)•

اتِكُرمْ أَوْ ٰ  مَّرهائِكُرمْ أَوْ بُيُروتِ أُٰ  أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبٰ  ا عَلىٰ  وَ ل»: تضمّنته اآلية وهي قوله تعالى
اتِكُرمْ ٰ  لاٰ  الِكُمْ أَوْ بُيُروتِ  ٰ  اتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوٰ  امِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمّٰ  اتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمٰ  انِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوٰ  بُيُوتِ إِخْو

تٰ  اتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰ  ا مَلَكْتُمْ مَفٰ  أَوْ م . ردينمرتمعرين ومنفر: يعنري« اتراًٰ  احٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشرْ
ويحتمرل عردم دخرول . والمراد باآلباء هنا ما يشمل األجداد، بقرينة الرمع، وألنّ الردّ أدخل في القرب مرن العرمّ والخرال

ن في األكرل، والرمع جاء باعتبار جمع المأذوني. األجداد؛ ألنّهم ليسوا آباء حقيقة، بدليل صحّة السلب، واإلطالق مناّل عليها
. وين أو ألحدهماوال فرق في اإلخو  واألخوات بين كونهم لألب. وكذا القول في االمّهات بالنسبة إلى الردّات. قضيّة للمطابقة

نّه لم يذكر الولد؛ أل: وقيل. وكذا األعمام واألخوال، والمراد بما ملكتم مفاتحه بيت العبد، ألنّ ماله للسيّد أو من له عليه والية
نّه الرجل يكون إ: وفي رواية. ما يرد  اإلنسان في دار ، ولم يعلم به: وقيل. بالصريح، وملكه لمفاتحه مبالإة في أولويّة األب

ل إلى البيت بإذن له وكيل، والمرجع في الصديق إلى العرف، واشترط بعضهم تقييد الرواز بما يخشى فساد ، وآخرون بالدخو
-98، ص 12المسالك، ج . «المذكورين، وآخرون بأن ال يعلم منه الكراهة، واألصحّ عدم اشتراط األوّلين، أمّا الثالع فحسن

99.
، عرن ابرن سرنان و 172، كتراب المآكرل، ح 416المحاسن، ص . ، معلّقاً عن الكليني414، ح 95، ص 9التهذيب، ج (. 6)•

؛ الوسائل، 19926، ح 519، ص 20  بن سنان أو ابن مسكان، عن محمّد الحلبي الوافي، ج ٰ  صفوان بن يحيى، عن عبد اللّ
.30544، ح 280، ص 24ج 

314-313: ، ص12؛ ج (دار الحديث-ط )الكافي 
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بُيُوتِكُمْعَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ الَ
عِدَّ ٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْرنِ خَالِردٍ، عَرنْ . 2/ 11597•

:أَبِيهِ، عَنْ صَفْوَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ، عَنْ زُرَارَ َ
تُمْ مَلَكْما أَوْ »: عَاَّ وَجَلَّاللّهِ  ِ عليه السالم فِي قَوْلِ ٰ  عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّ•

مَّى هؤُلَاءِ »: «2»قَالَ « 1« »صَدِيقِكُمْأَوْمَفاتِحَهُ  عَراَّ -اللّرهُالَّذِينَ سرَ
وَ الْمَرأْدُومِ، « 4»بِإَيْرِ إِذْنِهِمْ مِنَ التَّمْرِ « 3»الْآيَةِ تَأْكُلُ هذِ ِ فِي -وَجَلَّ

« 7»، فَأَمَّرا «6»الْمَرْأَ ُ مِنْ مَنْاِلِ زَوْجِهَا بِإَيْرِ إِذْنِهِ « 5»تَطْعَمُ وَكَذلِكَ 
«8». «مِنَ الطَّعَامِ، فَلَاذلِكَ مَا خَلَا 

315-314: ، ص12؛ ج (دار الحديث-ط )الكافي 
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بُيُوتِكُمْعَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ الَ
عِدَّ ٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْرنِ زِيَرادٍ، عَرنْ أَحْمَردَ بْرنِ . 3/ 11598•

:مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ
« 9»لِلْمَررْأَ ِ أَنْ تَأْكُرلَ وَأَنْ »:  ِ عليه السرالم، قَرالَٰ  عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّ•

دَّقَ « 10»تَتَصَدَّقَ، وَلِلصَّدِيقِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ  . ««11»مَنْاِلِ أَخِيهِ وَيَتَصرَ
«12»

 315: ، ص12، ج (دار الحديث-ط )الكافي 
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بُيُوتِكُمْعَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ الَ
.61(: 24)النور (. 1)•
.«فقال»: 175والوسائل والتهذيب والمحاسن، ح « م، بن، جد»في (. 2)•
.«يأكل»: 175والوافي والوسائل والتهذيب والمحاسن، ح : «ق، بف»في (. 3)•
.«الثمر»: «بح»في (. 4)•
.«تأكل»: في الوسائل(. 5)•
مرن منرال زوجهرا بإيرر »بردل « بإير إذن زوجها»: 175والوسائل والتهذيب والمحاسن، ح « بح، بن»وفي . «بإير إذن زوجها»: «م، جد»في (. 6)•

.«إذنه
.«وأمّا»: «م، بن، جد»في (. 7)•
، 416المحاسرن، ص . ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد برن خالرد413، ح 95، ص 9وفي التهذيب، ج . 175، كتاب المآكل، ح 416المحاسن، ص (. 8)•

، ص 24؛ الوسرائل، ج 19927، ح 519، ص 20، بسند  عن زرار ، عن أبي جعفر عليه السالم، مع اختالف يسير الروافي، ج 173كتاب المآكل، ح 
.30545، ح 281

.«أن»-:«بح»في (. 9)•
.«في»: وفي سائر النسخ والمطبوع. والوافي والتهذيب والمحاسن« ط، ق، ن، بح، بف، جت»هكذا في (. 10)•
التصدّق للصديق خالف مدلول اآلية والمشهور، ولعلّه محمول على ما إذا علم أو »: 84، ص 22وفي مرآ  العقول، ج . «ويصّدّق»: «جت»في (. 11)•

.«غلب ظنّه برضا الصديق
، عن أحمد بن محمّد بن جميل، عن أبي عبرد 174، كتاب المآكل، ح 416المحاسن، ص . ، معلّقاً عن الكليني417، ح 96، ص 9التهذيب، ج (. 12)•

؛ الوسائل، ج 19927، ح 520، ص 20الوافي، ج 8630، ح ...الكافي كتاب المعيشة، باب الرجل يأخذ من مال امرأته : و راجع.   عليه السالمٰ  اللّ
.30546، ح 281، ص 24

« محمّرد»وهو سهوٌناشٍ من جواز النظر من . «أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد»بدل « أحمد بن محمّد بن خالد»: والوسائل« بح، بن»في (. 13)•
معرم : راجع.عن القاسم بن عرو  في األسناد[ البرقي]عن محمّد بن خالد [ بن عيسى]فوقع السقط؛ فقد تكرّرت رواية أحمد بن محمّد « محمّد»إلى 

176، ح 416، ص 2ويؤيّد ذلك أنّ الخبر أورد  أحمد بن محمّد بن خالرد فري المحاسرن، ج 368وص 362-361، ص 16رجال الحديع، ج 
.  بن بكيرٰ  عن أبيه عن القاسم بن عرو  عن عبد اللّ

 315: ، ص12، ج (دار الحديث-ط )الكافي 
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بُيُوتِكُمْعَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ الَ
، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّردِ بْرنِ ٰ  مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى. 4/ 11599•

 ِ بْرنِ بُكَيْررٍ، عَرنْ ٰ  بْنِ عُرْوَ َ، عَنْ عَبْردِ الرلّالْقَاسِمِ ، عَنِ«13»خَالِدٍ 
لريس )» : ذِ ِ الْآيَرةِٰ  أَحَدَهُمَا عليهما السالم عَرنْ  سَأَلْتُ :قَالَزُرَارَ َ، 

يُروتِ ائِكُرمْ أَوْ بُٰ  أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُروتِكُمْ أَوْ بُيُروتِ آب( عليكم جناح
الْآيَةَ؟« 1« »اتِكُمْٰ  أُمَّه

أَوْ أَكَلْرتَ مِمَّرا « 4»جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمْتَ « 3»لَيْسَ عَلَيْكَ »: «2»قَالَ •
«8». ««7»لَمْ تُفْسِدْ ُ « 6»مَفَاتِحَهُ مَا « 5»مَلَكْتَ 

 316: ، ص12، ج (دار الحديث-ط )الكافي 
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بُيُوتِكُمْعَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ الَ
:رَ ُعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَمَّنْ ذَكَ. 5/ 11600•
ا ٰ  أَوْ م»:  ِ عَراَّ وَجَرلَّٰ   ِ عليه السالم فِي قَوْلِ اللّٰ  عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّ•

الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ وَكِيلٌ يَقُومُ فِري مَالِرهِ، »: قَالَ« 9« »اتِحَهُٰ  مَلَكْتُمْ مَف
«10». «فَيَأْكُلُ بِإَيْرِ إِذْنِهِ

 316: ، ص12، ج (دار الحديث-ط )الكافي 
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بُيُوتِكُمْعَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ الَ
سالم سألت أحدهما عليهما ال: وفي الوسائل. «اتِكُمْٰ  أَوْ بُيُوتِ أُمَّه»-:والتهذيب« ط، ق، ن، بف، جت»في (. 1)•

وفي . «وااحٌ أَنْ تَأْكُلُٰ  لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُن]...[ اتِكُمْ ٰ  ائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهٰ  مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آب»: عن هذ  اآلية
.«اتِكُمْٰ  ائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهٰ  أَوْ بُيُوتِ آب»-:المحاسن

.«فقال»: والوسائل والتهذيب« م، بح، بن، جد»في (. 2)•
.«عليكم»: «ط، ق، ن، بح، بف، جت»في (. 3)•
.«اطعمت»: «م، ن، بح، بن، جت، جد»في (. 4)•
.«ملكت»-:«جت»وفي . «ملكتم»: «بح»في (. 5)•
.«ممّا»: «ق، ن، بف»في (. 6)•
.«تفسد»: في الوسائل والمحاسن(. 7)•
، معلّقاً عرن أحمرد برن 415، ح 95، ص 9وفي التهذيب، ج . 176، كتاب المآكل، ح 416المحاسن، ص (. 8)•

، ح 281، ص 24؛ الوسرائل، ج 19929، ح 520، ص 20محمّد بن خالد، عن القاسرم برن عررو  الروافي، ج 
30547.

.61(: 24)النور (. 9)•
، كتاب المآكرل، بسرند  416المحاسن، ص . ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم416، ح 96، ص 9التهذيب، ج (. 10)•

. 30548، ح 282، ص 24؛ الوسائل، ج 19930، ح 520، ص 20عن ابن أبي عمير الوافي، ج 

 316: ، ص12، ج (دار الحديث-ط )الكافي 



28

 عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْالَ
و قرد . اإلنسان من مال غيرر  إال بإذنره( 1)ال يروز أن يأكل : الثالثة•

إذا في التناول من بيوت من تضرمّنته اآليرة-مع عدم اإلذن-رخّص
و كذا ما يمرّ بره اإلنسران مرن. لم يعلم منه الكراهية، و ال يحمل منه

.النخل، و كذا الارع و الشرر، على تردّد

 180: ، ص3شرائع اإلسالم في مسائل الحالل و الحرام، ج 
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 عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْالَ
.«إلخ. و ال يروز أن يأكل»: قوله•
غيرر ، و األصل تحريم التصرّف في مال الإير بإير إذنه باألكل و( 1)•

و قوله صلّى اللّه . «4»بِالْباطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوالَكُمْ تَأْكُلُوا ال لقوله تعالى وَ 
و . «1« »المسلم على المسلم حرام ماله و دمه و عرضره:عليه و آله

إال المسلم أخو المسلم، ال يحلّ لره مالره»:قوله صلّى اللّه عليه و آله
و و ال يفرّق في ذلك بين فرق المسرلمين. «2« »عن طيب نفس منه

.إن كانوا أهل بدعة، عمال بالعموم

98-97: ، ص12مسالك األفهام إلى تنقيح شرائع اإلسالم؛ ج 
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 عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْالَ
.188: البقر ( 4)•

•______________________________
، مرمرع 32ح 1986: 4، صرحيح مسرلم 491: 3مسند أحمرد ( 1)

.172: 4الاوائد 
.87ح 25: 3، سنن الدار قطني 1ح 473: 3عوالي اللئالي ( 2)•

98-97: ، ص12مسالك األفهام إلى تنقيح شرائع اإلسالم؛ ج 
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 عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْالَ
:قد استثني من هذا العموم أمرانو »•
ا ٰ  األكل من بيوت من تضمّنته اآلية، و هري قولره تعرالى وَ ل: األول•

يُروتِ ائِكُرمْ أَوْ بُٰ  أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُروتِ آبٰ  عَلى
اتِكُرمْ أَوْ بُيُروتِ ٰ  انِكُرمْ أَوْ بُيُروتِ أَخَروٰ  اتِكُمْ أَوْ بُيُروتِ إِخْروٰ  أُمَّه
الِكُرمْ أَوْ بُيُروتِ ٰ  اتِكُرمْ أَوْ بُيُروتِ أَخْروٰ  امِكُرمْ أَوْ بُيُروتِ عَرمّٰ  أَعْم
دِيقِكُمْ لَريْسَ عَلَريْكُمْٰ  ا مَلَكْتُمْ مَرفٰ  اتِكُمْ أَوْ مٰ  الٰ    اتِحَرهُ أَوْ صرَ
تٰ  جُن مرتمعرين و : يعنري. «3»اتراً ٰ  احٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعراً أَوْ أَشرْ

.منفردين

97: ، ص12مسالك األفهام إلى تنقيح شرائع اإلسالم؛ ج 
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 عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْالَ
المراد باآلباء هنا ما يشرمل األجرداد، بقرينرة الرمرع، و ألن الرردّ و •

و يحتمل عردم دخرول األجرداد، . أدخل في القرب من العمّ و الخال
و . عليهاألنهم ليسوا آباء حقيقة، بدليل صحّة السلب، و اإلطالق مناّل
و كرذا . ةالرمع جاء باعتبار جمع المأذونين في األكل، قضيّة للمطابقر

و ال فررق فري اإلخرو  و . القول في األمّهات بالنسربة إلرى الرردّات
.و كذا األعمام و األخوال. األخوات بين كونهم لألبوين أو ألحدهما

97: ، ص12مسالك األفهام إلى تنقيح شرائع اإلسالم؛ ج 
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 عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْالَ
د أو مرن بيت العبد، ألن ماله ملك السيّ« ما ملكتم مفاتحه»المراد ب  و •

مفاتحره الولد، ألنه لم يذكر بالصريح، و ملكره ل: و قيل. له عليه والية
نرت و أ»: مبالإة في أولويّة األب، كما في قوله صلّى اللّه عليه و آلره

و .اإلنسان في دار  و لم يعلم بهيرد  ما : و قيل. «4« »مالك ألبيك
ه أنه الرجرل يكرون لر»: في بعض الروايات عن الصادق عليه السالم

.«1« »وكيل يقوم في ماله و يأكل بإير إذنه

97: ، ص12مسالك األفهام إلى تنقيح شرائع اإلسالم؛ ج 
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 عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْالَ
.61: النور( 3)•
: 3، االستبصرار 961ح 343: 6، التهرذيب 5ح 135: 5الكافي ( 4)•

من أبواب ما يكتسب به ح « 78»ب 194: 12، الوسائل 157ح 48
1.

97: ، ص12مسالك األفهام إلى تنقيح شرائع اإلسالم؛ ج 
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 عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْالَ
سألت »:و في صحيحة الحلبي قال. و المرجع في الصديق إلى العرف•

احٌ أَنْ ٰ  أبا عبد اللّه عليه السالم عن هرذ  اآليرة لَريْسَ عَلَريْكُمْ جُرن
ه الرجل هو و اللّ: ما يعني بقوله أَوْ صَدِيقِكُمْ؟ قال: اآلية، قلت. تَأْكُلُوا

.«2« »يدخل بيت صديقه فيأكل بإير إذنه

 99: ، ص12مسالك األفهام إلى تنقيح شرائع اإلسالم، ج 
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 عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْالَ
« 4»و آخرون . تقييد الرواز بما يخشى فساد « 3»و اشترط بعضهم •

و . بعدم الكراهرة« 5»و آخرون . بالدخول إلى البيت بإذن المذكورين
هرا  أو أما الثالع فحسن، بمعنى أنه لرو ن. األصحّ عدم اشتراط األولين

ير و ال يتعدّ  إلى غ. علم أو غلب على ظنّه الكراهة حرم عليه األكل
.البيوت من أموالهم، وقوفا فيما خالف األصل على مورد اإلذن

 99: ، ص12مسالك األفهام إلى تنقيح شرائع اإلسالم، ج 
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 عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْالَ
رر أو األكل ممّا يمرّ به اإلنسان من ثمر النخل أو غير  من الش: الثاني•

لروايرة، و قد اختلف األصحاب فيه بسبب اختالف ا. المباطخ و الارع
و بره . اإلجماع« 6»و بالرواز قال األكثر، بل ادّعى عليه في الخالف 

ال تقاوم « 7»روايتان مرسلتان 

 99: ، ص12مسالك األفهام إلى تنقيح شرائع اإلسالم، ج 



38

 عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْالَ
•______________________________

: 16، الوسررائل 416ح 96: 9، التهررذيب 5ح 277: 6الكررافي ( 1)
.5من أبواب آداب المائد  ح « 24»ب 435

: 16، الوسررائل 414ح 95: 9، التهررذيب 1ح 277: 6الكررافي ( 2)•
.1الباب المتقدّم ح 434

.125: المقنع( 3)•

 99: ، ص12مسالك األفهام إلى تنقيح شرائع اإلسالم، ج 
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 عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْالَ
.124: 3السرائر ( 4)•
.20: 3الدروس الشرعيّة ( 5)•
(.28)مسألة 546: 2( طبعة كوشانپور)الخالف ( 6)•
.4و 3من أبواب بيع الثمار ح « 8»ب 14: 13انظر الوسائل ( 7)•
 100: ، ص12مسالك األفهام إلى تنقيح شرائع اإلسالم، ج •
[من تناول خمرا، أو شيئا نرسا، فبصاقه طاهر: الرابعة]•
ن أو شيئا نرسا، فبصاقه طاهر، ما لم يك( 1)من تناول خمرا، : الرابعة•

لرم و كذا لو اكتحل بدواء نرس، فدمعره طراهر، مرا. متلوّثا بالنراسة
.و لو جهل تلوّنه، فهو على أصل الطهار . يتلوّن بالنراسة

 99: ، ص12مسالك األفهام إلى تنقيح شرائع اإلسالم، ج 
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 عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْالَ
•______________________________

فيره فهرو مؤكّرد، مرع أنره مرن « 3»مال الإير بإير إذنه، و المنع ال يحتاج إلى رواية تخصّه، و ما ورد [ 1]عموما من تناول « 1»ما دلّ عليه الدليل 
البحع في ذلك و تحقيرق « 4»و قد تقدّم . و من قال بالرواز قيّد  بأن ال يقصد و ال يفسد و ال يحمل معه شيئا، و ال يعلم أو يظنّ الكراهة. الصحيح

.الدليل من الرانبين في كتاب الترار 
.جام بالرواز من غير نقل خالف ثمَّ، و تردّد هنا-رحمه اللّه-و المصنف•
.و األظهر األول. يمكن أن يكون في جواز الرميع، و أن يكون مختصّا بالارع و الشرر دون النخل-رحمه اللّه-و تردّد •

•________________________________________
ه  1413ايرران، اول، -جلد، مؤسسة المعارف اإلسالمية، قم 15عاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على، مسالك األفهام إلى تنقيح شرائع اإلسالم، 

ق
•
100: ، ص12مسالك األفهام إلى تنقيح شرائع اإلسالم؛ ج •

•______________________________
.من حرمة تناول: كذا فيما لدينا من النسخ، و لعلّ الصحيح[ 1]

•______________________________
.98-97: انظر ص( 1)

.7انظر الوسائل الباب المتقدّم ح ( 3)•
.373-371: 3في ج ( 4)•

•________________________________________
ه  1413ايرران، اول، -جلد، مؤسسة المعارف اإلسالمية، قم 15عاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على، مسالك األفهام إلى تنقيح شرائع اإلسالم، 

ق
•

 99: ، ص12مسالك األفهام إلى تنقيح شرائع اإلسالم، ج 
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