
 ١١٤٢ :�ماره ثبت                              

 1 

 فهرست مطالب

34TUمقدمهU34T ...................................................................................................................................................................3 

34TUیفقه لحاظ به واناتیح اقسامU34T .................................................................................................................................3 

34TUاللحم ماکول ریغ و پاك واناتیح به تکسب حرمت به نیقائل ادلهU34T .............................................................................3 

34TUنسوخ و سباع نجاست: اول لیدلU34T ...................................................................................................................4 

34TUلیدل بر يکبرو و يصغرو اشکال: اول لیدل دنقU34T ..........................................................................................4 

34TUمحرمات به تکسب حرمت: دوم لیدلU34T .............................................................................................................4 

34TUشده استناد تیروا یدالل و يسند ضعف دوم لیدل نقدU34T ................................................................................4 

34TUآن نقد و اجماع يادعا: سوم لیدلU34T .................................................................................................................4 

34TUآن نقد و محلله منفعت وجود عدم: چهارم لیدلU34T ..............................................................................................5 

34TUییعقال محلله منفعت وجود صورت در لحم ماکول ریغ به تکسب جوازU34T ....................................................................5 

34TUاتیروا یبررسU34T .............................................................................................................................................5 

34TU37 باب اول تیرواU34T ..................................................................................................................................5 

34TUتیروا اعتبار: يسند یبررسU34T .................................................................................................................5 

34TUتکسب جواز بر تیروا داللت: یدالل یبررسU34T ..........................................................................................5 

34TU37 باب دوم تیرواU34T ..................................................................................................................................6 

34TUتیروا اعتبار: تیروا يسند یبررسU34T .......................................................................................................6 

34TUجواز بر الجملهیف داللت: تیروا یدالل یبررسU34T ......................................................................................6 

34TU37 باب سوم تیرواU34T .................................................................................................................................6 

34TUيسند ضعف: تیروا یبررسU34T .................................................................................................................6 

34TUمعامله جواز 37 باب پنجم تیرواU34T .............................................................................................................7 

34TUمونیم عیب منع: 37 باب چهارم تیرواU34T .......................................................................................................7 

34TUگربه عیب جواز: 14 باب سوم تیرواU34T ..........................................................................................................7 

34TUاللحم ماکول ریغ واناتیح معامله جواز: بحث جهینتU34T ........................................................................................7 

34TUکافر امه و عبد خرید و فروشU34T ................................................................................................................................8 



 ١١٤٢ :�ماره ثبت                              

 2 

34TUمتنجسه انیاع خرید و فروشU34T .................................................................................................................................9 

34TUمتنجس انیاع اقسامU34T .....................................................................................................................................9 

 



 ١١٤٢ :�ماره ثبت                              

 3 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 مقدمه
مطرح  باشدیمداراي روایات خاصه  و نجس، حکم تکسب به کلب و خنزیر که از اعیان نجسدر مبحث بیع اعیان 

تکمله و  عنوانبهو  ث تکسب به کلب و خنزیری که در ذیل بحسؤالشد و موارد استثنا از حرمت تکسب هم بیان شد. 

چه حکمی  این است که تکسب به سایر حیوانات بري و بحري غیر از کلب و خنزیر بحث مطرح است آن بري اتبصره

 دارد؟

 اقسام حیوانات به لحاظ فقهی
 .شوندیمی حیوانات بري و بحري از نگاه فقهی به چهار قسم تقسیم طورکلبه

 .باشندیم گوشتحرامنجس العین و  هستند که یواناتیح قسم اول، .1

 اما قابل تذکیه هستند. باشندیمقسم دوم، حیواناتی هستند که پاك و غیر ماکول لحم  .2

 .باشندیمتذکیه  رقابلیغقسم سوم، حیواناتی هستند که پاك و غیر ماکول لحم و  .3

 هستند. گوشتحاللقسم چهارم، حیوانات پاك و  .4

اول که نجس العین هستند، گذشت که به خاطر وجود روایات خاصه حکم به حرمت تکسب به  حکم تکسب به قسم

هستند نیز  گوشتحاللاین قسم شد. البته مواردي هم از این حکم استثنا شد. در جواز تکسب به قسم چهارم که 

مانند گربه،  باشندیم وشتگحرامکه نجس العین نیستند ولی  باشدیماختالفی وجود ندارد. سخن در قسم دوم و سوم 

تفاوتی وجود دارد که به آن اشاره خواهد  هاآنالبته به لحاظ قبول تذکیه و عدم قبول تذکیه بین  و فیل مونیم پلنگ،

 شد.

 به حرمت تکسب به حیوانات پاك و غیر ماکول اللحم نیقائلادله 
ي نیز تکسب به این قسم را اعدهاما  انددانستهرا جایز  گوشتحرامغالب فقها تکسب به حیوانات غیر نجس العین و 

 است. شدهانیب ياادلهبراي حکم به حرمت تکسب، وجوه و  .انددانستهحرام 
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 ع و نسوخ: نجاست سبادلیل اول
این است که سباع و نسوخ نجس  اندکرده مطرح تمسک به حرمت تکسب، نیقائلیکی از وجوهی که بعضی از  

 .باشدیمی حرام هستند و تکسب به هر نجس

 نقد دلیل اول: اشکال صغروي و کبروي بر دلیل
. اما به لحاظ صغروي بدین خاطر که در باشدیماین دلیل هم به لحاظ صغروي و هم به لحاظ کبروي مخدوش 

و دیگر حیوانات نجس  باشندیمکتاب طهارت به اثبات رسیده است که در حیوانات فقط کلب و خنزیر نجس العین 

 .باشدینمو اما به لحاظ کبروي به نظر ما قاعده کلیه یحرم تکسب باالعیان النجسه ثابت  شندباینم

 دلیل دوم: حرمت تکسب به محرمات
شده است حرمت تکسب به  تمسک وجه و دلیل دیگري که به آن بر حرمت تکسب به این قسم از حیوانات،

آنچه در مرسله رضویه در فقه الرضا آمده است  بر بناو  باشندیم گوشتحراماین حیوانات  ازآنجاکهو  باشدیم محرمات

 .باشدیمتکسب به اعیان محرمه االکل، حرام 

 ی روایت استناد شدهدالل ونقد دلیل دوم ضعف سندي 
زیاد و داراي شهرت در میان  نیقائلدلیل اول که  برخالفو  باشدیم ترفیضعاز دلیل اول  مراتببهاین دلیل 

که به لحاظ سندي و  باشدیمو تنها وجه این دلیل، مرسله رضویه  باشندیمبه این نظریه خیلی کم  نیقائل، متقدمین بود

 .باشدیمداللی مورد اشکال 

 اجماع و نقد آن يادعا دلیل سوم:
 که البته احتمال مدرکی بودن باشدیمحرمت تکسب استدالل شده است، اجماع  بر دلیل و وجه سومی که به آن،

 .باشدینماجماع وجود دارد و داراي اعتبار 
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 وجود منفعت محلله و نقد آن عدم دلیل چهارم:
هستند، منفعت  گوشتحراماست که این حیوانات چون  نیا وجه و دلیل چهارمی که به آن تمسک شده است، 

ین دلیل هم واضح است به به لحاظ وضعی، جایز نیست. بطالن ا هاآنتکسب به  نیست و لذا حداقل هاآناي در محلله

باشد بلکه بعضی از این حیوانات قابل  هاآننیست که منفعت این حیوانات در خوردن گوشت  گونهنیاخاطر اینکه 

استفاده کرد و یا از بعضی از این حیوانات در شکار استفاده کرد و یا فواید  هاآناز پوست  توانیمو  باشندیمتذکیه 

 دیگري که در این حیوانات وجود دارد.

 محلله عقالیی منفعتجواز تکسب به غیر ماکول لحم در صورت وجود 
 تکسب شت،کلب و خنزیر اگر منفعت محلله عقالیی وجود دا رازیغبه گوشتحرامبه لحاظ قواعد، در هر حیوانات 

به این حیوانات  تکسب و در صورت عدم وجود منفعت محلله عقالیی، باشدیمبه لحاظ تکلیفی و وضعی جایز  هاآنبه 

. عالوه بر اینکه در بعضی روایات تکسب به سباع باشدینماما به لحاظ تکلیفی حرام  باشدیمبه فقط لحاظ وضعی باطل 

 شده است. و حیواناتی از این قبیل را جایز دانسته

 بررسی روایات

 37روایت اول باب 
نِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِیصِ بْ«

 »۱الطَّیْرِ هَلْ یُلْتَمَسُ التِّجَارَةُ فِیهَا قَالَ نَعَمْ.وَ سِبَاعِ  -عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفُهُودِ 

 بررسی سندي: اعتبار روایت 
و  باشدیمعیسی بن قاسم در این روایت توثیق خاص ندارد ولی نقل صفوان از ایشان دلیل بر وثاقت ایشان  هرچند

 است. شدهنقلاین روایت به طرق دیگري نیز از صفوان  البته .شودیم معتبرروایت  جهیدرنت

 بررسی داللی: داللت روایت بر جواز تکسب

 1ح  37کتاب تجاره ابواب ما یکتسب به باب  17الشیعۀ ج لیوسا -1
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. در این روایت راوي از امام درباره حکم تکسب به پلنگ و پرندگان باشدیمفهود جمع فهد به معناي پلنگ 

بر جواز تکلیفی و وضعی  ر روایتعبارت نعم د که دانندیمو امام در پاسخ آن را جایز  کنندیم سؤال گوشتحرام

و حکم به سایر  شودیمالغا خصوصیت  هاآنالبته فهود و سباع طیر در روایت خصوصیتی ندارند و از  کندیمداللت 

. پس این روایت داللت بر جواز تکسب به حیوانات غیر کندیمکلب و خنزیر، تسري پیدا  رازیغبه گوشتحرامحیوانات 

البته اگر الغا خصوصیت در روایت پذیرفته نشود، روایت فقط داللت بر جواز تکسب در مورد فهود و  کندیمماکول لحم 

 .کندیمسباع الطیر 

 37روایت دوم باب 
یَحِلُّ بَیْعُهُ أَوْ  -مِ الْفِیلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنْ عِظَا وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ سَعِیدٍ«

 »۲فَقَالَ لَا بَأْسَ قَدْ کَانَ لِأَبِی مِنْهُ مُشْطٌ أَوْ أَمْشَاطٌ. -شِرَاؤُهُ الَّذِي یُجْعَلُ مِنْهُ الْأَمْشَاطُ

 بررسی سندي روایت: اعتبار روایت
یشان، دلیل بر وثاقت ایشان عبدالحمید بن سعید، در این روایت توثیق خاص ندارد ولی نقل صفوان از ا هرچند

 .شودیمروایت معتبر  جهیدرنتو  باشدیم

 بر جواز الجملهیفبررسی داللی روایت: داللت 
عالوه بر  السالمهیعلباشد که امام کنند، میاستخوان فیل که از آن شانه درست می خرید و فروشاین روایت درباره 

بود، استفاده  شدهدرستهایی که از استخوان فیل ایشان هم از شانهفرمایند: خود ، میخرید و فروشجایز دانستن 

 کند.داللت بر جواز معامله می الجملهیفباشد اما ی از اجزا فیل میجزئکردند. این روایت هرچند درباره می

 37روایت سوم باب 
رِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ یَزِیدَ قَالَ: رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَ«

  »۳یَمْتَشِطُ بِمُشْطِ عَاجٍ وَ اشْتَرَیْتُهُ لَهُ.

 بررسی روایت: ضعف سندي

 2ح  37کتاب تجاره ابواب ما یکتسب به باب  17الشیعۀ ج لیوسا -2

 
 3ح  37کتاب تجاره ابواب ما یکتسب به باب  17وسائل الشیعۀ ج - 3
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 .باشندیمولی به لحاظ سندي ضعیف  باشدیممضمون این روایت شبیه روایت قبل و در مورد عاج فیل 

 جواز معامله 37روایت پنجم باب 
أَ یَصْلُحُ ذَلِکَ قَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ  -عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ وَ بَیْعِهَا وَ رُکُوبِهَا«

 .کندیممنع  هاآنو از سجده بر  داندیمپوست سباع را جایز  خرید و فروشدر این روایت  »٤یُسْجَدْ عَلَیْهَا.

 : منع بیع میمون37روایت چهارم باب 
سْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِ«

میمون و بوزینه  خرید و فروشدر این روایت پیامبر از  »٥ص نَهَى عَنِ الْقِرْدِ أَنْ یُشْتَرَى وَ أَنْ یُبَاعَ. قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ

 .باشدیمولی این روایت به خاطر وجود سهل بن زیاد و محمد بن حسن بن مشحون ضعیف  کندیممنع 

 : جواز بیع گربه14روایت سوم باب 
آن وجود دارد البته این روایات به لحاظ سندي معتبر  خرید و فروشر جواز در مورد گربه نیز روایات خاص ب

وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ  مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَۀَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ«. باشندینم

 .»٦قَالَ وَ لَا بَأْسَ بِثَمَنِ الْهِرِّ  ثُمَّ -الَ: ثَمَنُ الْکَلْبِ الَّذِي لَا یَصِیدُ سُحْتٌ قَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ

 نتیجه بحث: جواز معامله حیوانات غیر ماکول اللحم
و همچنین روایات  باشدیمتمسک شده است، مخدوش  هاآني که بر منع معامله سباع به اادلهکه گذشت،  طورهمان

هم که روایات مجوزه تام  برفرضالبته  داندیمرا جایز  گوشتحرامحیوانات  معامله معتبر بودند، هاآنکه برخی از 

قواعد اولیه به لحاظ تکلیفی حکم به برائت و عدم حرمت معامله غیر  طبق الغا خصوصیت نشود، هاآننباشد و یا از 

و  باشدیمط به مالیت و وجود منافع محلله عقالیی و به لحاظ وضعی، صحت یا بطالن معامله مشرو شودیمماکول لحم 

خرید و لذا به غیر سگ و خوك منعی به لحاظ تکلیفی نسبت به معامله دیگر حیوانات وجود ندارد البته روایاتی در منع 

، تابع مالیت و خرید و فروش، و به لحاظ وضعی حکم باشندیممیمون وجود دارد که به لحاظ سندي ضعیف  فروش

 5ح  37کتاب تجاره ابواب ما یکتسب به باب  17الشیعۀ ج لیوسا - 4
 4ح  37کتاب تجاره ابواب ما یکتسب به باب  17الشیعۀ ج لیوسا -5
 3 ح 14کتاب تجاره ابواب ما یکتسب به باب  17الشیعۀ ج لیوسا -6
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. البته ناگفته نماند نگهداري بعضی از حیوانات در خانه کراهت و اگر عنوان باشندیممنافع محلله عقالیی وجود 

 اولی نیست. عنوانبه هاآنولی دلیلی بر منع بیع  باشدیمي وجود داشته باشد، حرام اهیثانو

 عبد و امه کافر خرید و فروش
عبد و  خرید و فروشاست، بحث  شدهمطرحمفصل  طوربهیکی از مواردي که در ذیل اعیان نجس در کتاب مکاسب 

. در مورد نجاست عبد و امه میپردازیماختصار به آن  طوربهکه به دلیل عدم وجود مصداق این بحث  باشدیمامه کافر 

نظر  بر بناوجود دارد و  نظراختالفاي که اهل کتاب باشند و امه کافر هیچ اختالفی وجود ندارد و در مورد نجاست عبد

و مالك را در صحت بیع وجود منفعت  دانستینم. طبق مبنایی که صرف نجاست را مانع بیع باشندیمي نجس اعده

را  جسندیدگاه کسانی که بیع اعیان  بر بنا، اشکالی در بیع عبد و امه کافر وجود نداشت اما دانستیممحلله عقالیی 

بطالن  برفرض. اما به دالیلی که وجود دارد بنا شودیمعبد و امه کافر با اشکال مواجه  خرید و فروش دانندینمصحیح 

 .باشدیمجایز و نافذ  خرید و فروشعبد و امه  معامله اعیان نجس، در مورد

عبد و امه کافر بـه دلیـل  خرید و فروشهرچند دلیل خاص و مطابقی بر جواز معامله وجود نداشته باشد اما  .1

بـدون اینکـه  شـدندیمـ خرید و فروش متشرعه و عقالیی که عبد و امه کافر در زمان ائمه ارتکازاتسیره و 

 خوردیمحرمت معامله تخصیص  از داشته باشند، هاآنتوجهی به نجاست 

بـدون  ئمـه آن را مطلقـاشده است و ا سؤالعبد و امه کافر  خرید و فروشروایاتی از ائمه وجود دارد که از  .2

 اندجایز دانسته کند، هاآنرا مقید به اسالم  خرید و فروشاینکه 

را بپذیریم و چه این قاعده را نپذیریم، بیع عبد و امه  نجسچه قاعده کلی حرمت تکسب به اعیان  درهرصورتپس 

به  قائلاي عدم مالیت و وجوب قتل، اي به علت ادععده مرتد فطري یا کافر محارب درباره البته .باشدیمکافر جایز 

وجوب قتل وجود  که حکم تام باشد چون حتی در این موارد تواندینماند که این ادعا شده خرید و فروشعدم صحت 

 وجود دارد. تا قتل و یا در صورت عدم امکان اجرا حکم ماندهیباقدارد فرض انتفاع محلل در زمان 
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 اعیان متنجسه خرید و فروش
اعیان متنجس یعنی  خرید و فروشاعیان نجس مطرح است، بحث  خرید و فروشبحث دیگري که در ذیل بحث 

. علت طرح این بحث هم به خاطر وجود روایات باشدیم اندشدهتماس با نجاست، نجس  براثرپاك ولی  ذاتاًاعیانی که 

 .باشدیممتنجس  روغندرباره  خصوصبه خاصه

 اقسام اعیان متنجس
مایع یا جامد بودن تقسیم کرد. اما تقسیمی که در محل بحث اهمیت دارد،  مثالًن متنجس را از جهات مختلفی اعیا

 که بر سه قسم است. باشدیمتقسیم آن به لحاظ قبول طهارت 

 تطهیر کرد. یسادگبهرا  هاآن توانیمقسم اول از اعیان متنجس، اعیانی هستند که  .1

تطهیـر  توانینمرا  هاآنتطهیر کرد اما باطن  توانیمرا  هاآنهستند که ظاهر  قسم دوم اعیان متنجس، اعیانی .2

مذاب است اگر با نجاستی تماس پیدا کـرد  کهیمادامکه  انددهیعقبر این  ياعدهکه  ياشدهذوبفلز  کرد مانند

 کماکـانولی باطن آن  باشدیم ریتطهقابلتنها ظاهر آن  درآمدجامد  صورتبهو وقتی  شودیمهمه آن نجس 

 تطهیر است. رقابلیغنجس و 

 مانند روغن نجس. باشندیمتطهیر  رقابلیغقسم سوم اعیان متنجس اعیانی هستند که  .3

 

خرید و نجاست آن را برطرف کرد اما جواز  توانیمقسم اول اختالفی وجود ندارد چون  خرید و فروشدر جواز 

 .میکنیمدر جلسه آینده درباره آن بحث که  باشدیمقسم دوم و سوم محل بحث  فروش
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