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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 متنجساقسام اعیان 
. اعیان متنجس از حیث قبول یا عدم قبول طهارت باشدیمبحث در جواز یا عدم جواز تکسب به اعیان متنجس 

اینکه منفعت محلله آن منحصر در  و یا باشدیمو هر قسم یا منفعت محلله آن فقط در اکل آن  باشدیمداراي اقسامی 

نیست و  ریتطهقابل به لحاظ ظاهري و به لحاظ باطنی، اکل آن نیست که این تقسیم اخیر در موردي ثمره دارد که

بررسی  طبق قواعد هرکدامباید حکم فقهی  و به چهار قسم تقسیم کرد. جهتنیازااعیان متنجس را  توانیم عدرمجمو

 شود.

 ، قابلیت تطهیر را دارند.هاآن ايهستند که با فرض بقا صورت نوعیه یمتنجسقسم اول، اعیان  .1

 قابلیت تطهیر را ندارد. هاآنا باطن قابلیت تطهیر را دارد ام هاآناي هستند که ظاهر قسم دوم، اعیان متنجسه .2

قابلیت تطهیر را ندارد ولی منافع محللـه  هاآنو نه باطن  هاآناي هستند که نه ظاهر اعیان متنجسه سوم،قسم  .3

 نیست. هاآنمتوقف بر طهارت  هاآن

رد و منـافع محللـه قابلیت تطهیر را ندا هاآنو نه باطن  هاآناي هستند که نه ظاهر اعیان متنجسه چهارم،قسم  .4

قابلیت تطهیـر  هاآن ياهینوعاست مانند ماست و یا پنیر که با فرض بقا صورت  هاآنبر طهارت  متوقف ،هاآن

 را ندارند.

 اعیان متنجسبیع بر حرمت  ذکرشدهوجوه 

 وجه اول: ادعاي داللت روایات حرمت بیع اعیان نجس بر حرمت بیع متنجس
اي با تمسک به برخی روایات مانند روایت تحف العقول که در باب دوم از ابواب ما یکتسب به، کتاب التجاره عده

را مانع جواز بیع  و صرف عین نجس بودن اندرفتهیپذرا مبنی بر حرمت تکسب به اعیان نجس  ياهیکلآمده است قاعده 
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. برخی بر این باشندیممخدوش  یو داللروایات به لحاظ سندي  اشاره کردیم این قبالًکه  طورهمانکه  انددانسته هاآن

که روایات فوق عالوه بر داللت بر حرمت تکسب به اعیان نجس بر حرمت تکسب به اعیان متنجس هم  باشندیمباور 

 .کندیمداللت 

 نقد دلیل: عدم شمول لفظی و یا انصراف روایات به اعیان نجس 
و با توجه به اضطرابی که  باشندیمن کردیم این روایات به لحاظ داللی و سندي مخدوش بیا قبالًکه  طورهمان اوالً 

تام  برفرض اً یثاننیست و  قبولقابلاند، اي به استناد این روایات پذیرفتهدر این روایات وجود دارد، قاعده عامی که عده

به لحاظ لفظی عنوان نجس شامل عنوان  ،بودن روایات به لحاظ سندي و داللی نسبت به حرمت تکسب به اعیان نجس

شمول لفظی نسبت به اعیان متنجس، با  برفرضو روایت در مورد اعیان نجس است نه متنجس و  شودینممتنجس 

است مانند میته و خون که از اعیان  ذکرشدهوجوه نجس  عنوانبهکه در روایت  ییهامثالاز روایات و  تفاهمتوجه به 

 .شوندینماعیان متنجس  و شامل، روایات انصراف به اعیان نجس دارند باشندیم نجس

 و نقد آن وجه دوم: حرمت تکسب به متنجس به دلیل حرمت اکل
اکل اعیان  که این است ،ردیقرار گاي بر حرمت بیع اعیان متنجس وجه دومی که ممکن است مورد تمسک عده

پس  باشدیمحرام  همآنچیزي که اکل آن حرام باشد، تکسب به طبق قاعده عام و کلی هر  و باشدیممتنجس حرام 

بیان کردیم این قاعده عام و کلی که هر چیزي که اکل آن  قبالًکه  طورهمان. باشدیمتکسب به اعیان متنجس هم حرام 

 نیست. موردقبولجایز نیست، تام و  همآنحرام باشد تکسب به 

 قاعده اولی در بیع اعیان متنجس
اولی در تکسب به اعیان  قاعدهبهباید  نجسبر حرمت تکسب به اعیان  ادعاشدهبه عدم داللت ادله روایی  با توجه

. و به باشدینممتنجس رجوع شود. به لحاظ تکلیفی و با توجه به جریان اصاله البرائه، تکسب به اعیان متنجس حرام 

و در صورت وجود منفعت  باشدیممحلله عقالیی  لحاظ وضعی، جواز تکسب به اعیان متنجس، متوقف بر وجود منفعت

 .باشدیمعین متنجس جایز  دوفروشیخرمحلله عقالیی 
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 اولی قاعدهبهحکم اقسام چهارگانه عین متنجس با توجه 
. قسم اول به دلیل باشدیمي که بیان شد حکم تکسب به اقسام چهارگانه اعیان متنجس واضح ابه قاعدهبا توجه 

تطهیر کرد و منفعت  توانیمتطهیر کردن را دارد، تکسب به آن جایز است. قسم دوم هم چون ظاهر آن را  اینکه قابلیت

مواردي است  قابلیت تطهیر در قسم اول و دوم در البته بحث از عقالیی براي آن متصور است تکسب به آن جایز است.

، بحث از قابلیت نباشد هاآنمتوقف بر طهارت  هاآنی که منافع آن متوقف بر طهارت باشند و اال اگر منافع محلله عقالی

 هاآن. قسم سوم هم هرچند قابلیت تطهیر ندارند اما به خاطر اینکه منافع محلله عقالیی باشدیم موردیب تطهیر کردن،

م به تکسب به قسم چهار جایز است اما هاآنو تکسب به  باشندیمداراي مالیت  باشدینم هاآنمتوقف بر طهارت 

مانند اکل و شرب متوقف بر طهارت  منافع عقالیی این قسمبرفرض چون بنا  باشدینمخالف سه قسم قبل جایز 

 ستینبه این قسم جایز  و فرض این قسم این است که قابلیت تطهیر کردن را ندارند پس تکسب باشدیم

 بررسی روایات مرتبط با بیع اعیان متنجس
، اعیان متنجس به لحاظ تکلیفی حرام نیست و به لحاظ وضعی هم صحت روشدوفیخرطبق قواعد کلی و اولی 

. در مقام بحث در مورد بعضی از اعیان متنجس روایات باشدیموجود منفعت محلله عقالیی  تابع ،دوفروشیخر

است که بررسی این روایات  واردشدهي در باب ششم و هفتم ابواب ما یکتسب به کتاب التجاره وسایل الشیعه اخاصه

 .میپردازیم

 6روایت اول باب 
 بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَِّه مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بِْن مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَۀَ«

وَ الزَّیْتُ یُسْتَصْبَحُ  -فَقَالَ أَمَّا السَّمْنُ وَ الْعَسَلُ فَیُؤْخَذُ الْجُرَذُ وَ مَا حَوْلَهُ  -تٍ أَوْ سَمْنٍ أَوْ عَسَلٍ ع قَالَ: قُلْتُ جُرَذٌ مَاتَ فِی زَیْ 

  »۱بِهِ 

 بررسی سندي: ضعف روایت
 .باشدینماین روایت به خاطر وجود علی بن حکم در سلسله روایت معتبر 

 1ح  6وسایل الشیعه کتاب التجاره ابواب مایکتسب به باب  -1
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 ت متنجسبررسی داللی: جواز استفاده از زی
که امام در مورد  شودیم سؤالدر این روایت از حکم عسل و روغن جامد و مایعی که موش در آن مرده است، 

که موش و اطراف آن را که موش به آن برخورد کرده است را بردار و از مابقی آن  ندیفرمایمعسل و روغن جامد 

. باشدینم خوردنقابلایجاد روشنایی استفاده کن و  جهتدر  آن از ندیفرمایماستفاده کن و در مورد زیت (روغن مایع) 

به اینکه در مورد عسل و روغن  باشدیماین حکم امام، حکم تعبدي نیست بلکه حکم ارشادي و جهت تنقیح موضوع 

و اما مابقی عسل و روغن  کندیمیی که اطراف آن است و با آن برخورد دارد سرایت جابهجامد، نجاست موش فقط 

 خوردنقابلو  شودیم. ولی در مورد روغن مایع، چون مایع است همه آن نجس باشدیم خوردنقابلجامد پاك و 

 مورداستفادهد در آن جهت توانیمکه  دارد ایجاد روشنایی، جهتدر  آن ازنیست ولی منافع محلله دیگري مانند استفاده 

از جواز استفاده سخن به میان آمده  فقط ،باشدیمکه بحث از قسم سوم اعیان متنجس  هرچند در این روایت قرار گیرد.

 دلیلی بر وجود منفعت محلله عقالیی باشد. تواندیماما جواز استفاده  بحث نشده است دوفروشیخراست و درباره 

 6روایت دوم باب 
ی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَۀَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا وَقَعَتِ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِ«

لزَّیْتُ مِثْلُ وَ إِنْ کَانَ ذَائِباً فَلَا تَأْکُلْهُ وَ اسْتَصْبِحْ بِهِ وَ ا -فَإِنْ کَانَ جَامِداً فَأَلْقِهَا وَ مَا یَلِیهَا -الْفَأْرَةُ فِی السَّمْنِ فَمَاتَتْ فِیهِ 

  .»۲ذَلِکَ

 معتبر بودن روایت و جواز استفاده
اگر  دیفرمایماز روغنی که موش در آن افتاده و سپس مرده  سؤال. امام باقر در پاسخ به باشدیماین روایت معتبر  

نخور و از آن، روغن جامد بود موش و اطراف آن را بردار و از مابقی آن استفاده کن و اگر روغن مایع بود روغن را 

 روشنایی استفاده کن. جهت ایجاد

 2ح  6وسایل الشیعه کتاب التجاره ابواب مایکتسب به باب  -2
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 6روایت سوم باب  
نْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَۀَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَ«

فَقَالَ إِنْ کَانَ جَامِداً فَتَطْرَحُهَا وَ مَا حَوْلَهَا وَ یُؤْکَلُ مَا  -تَقَعُ فِی السَّمْنِ أَوْ فِی الزَّیْتِ فَتَمُوتُ فِیهِ -رَةِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفَأْ 

 »۳وَ إِنْ کَانَ ذَائِباً فَأَسْرِجْ بِهِ وَ أَعْلِمْهُمْ إِذَا بِعْتَهُ. -بَقِیَ 

 عدم اعتبار و داللت بر جواز بیع 
و به لحاظ داللی هم مانند روایات قبل است با این تفاوت که در این روایت، جواز بیع نیز  باشدینماین روایت معتبر 

 است البته در کنار جواز بیع شرط اعالم نجاست روغن را به مشتري نیز مطرح کرده است شدهمطرح

 6روایت چهارم باب 
مُعَاوِیَۀَ بْنِ وَهْبٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی جُرَذٍ مَاتَ فِی زَیْتٍ مَا تَقُولُ فِی بَیْعِ  وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ الْمِیثَمِیِّ عَنْ «

  ».٤فَقَالَ بِعْهُ وَ بَیِّنْهُ لِمَنِ اشْتَرَاهُ لِیَسْتَصْبِحَ بِهِ  -ذَلِکَ

 ضعف سندي و جواز بیع لزوم اعالم به مشتري
جواز بیع روغن متنجس و لزوم اعالم آن به مشتري  همآنالمیثمی توثیق ندارد و مضمون در سند این روایت احمد 

 روشنایی استفاده کند. جهت ایجاد تا از آن در باشدیم

 6باب  روایت پنجم
اعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّیَالِسِیِّ عَنْ إِسْمَ« 

رَةُ فَتَمُوتُ کَیْفَ یُصْنَعُ قَالَ سَأَلَهُ سَعِیدٌ الْأَعْرَجُ السَّمَّانُ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الزَّیْتِ وَ السَّمْنِ وَ الْعَسَلِ تَقَعُ فِیهِ الْفَأْ السالمهیعل

ائِباً فَهُوَ کَذَلِکَ وَ إِنْ ا تَبِعْهُ إِلَّا لِمَنْ تُبَیِّنُ لَهُ فَیَبْتَاعُ لِلسِّرَاجِ وَ أَمَّا الْأَکْلُ فَلَا وَ أَمَّا السَّمْنُ فَإِنْ کَانَ ذَبِهِ قَالَ أَمَّا الزَّیْتُ فَلَ

  »٥سَ بِهِ وَ الْعَسَلُ کَذَلِکَ إِنْ کَانَ جَامِداً کَانَ جَامِداً وَ الْفَأْرَةُ فِی أَعْلَاهُ فَیُؤْخَذُ مَا تَحْتَهَا وَ مَا حَوْلَهَا ثُمَّ لَا بَأْ

 3ح  6وسایل الشیعه کتاب التجاره ابواب مایکتسب به باب  - 3
 4ح  6وسایل الشیعه کتاب التجاره ابواب مایکتسب به باب  - 4
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 در صورت اعالم به مشتري ضعف سندي و جواز بیع
که زیتی که موش در آن افتاده و مرده را  در سند این روایت عبدالخالق توثیق ندارد و مضمون روایت هم این است 

 از آن خورد توانینمتا آن را براي استفاده روشنایی بخرد و  باشدیمنفروش مگر به کسی که به او اعالم کنی که نجس 

 بود حکم زیت را دارد اما اگر عیما و اما در مورد سمن و عسل، اگر روغن و عسلی که موش در آن افتاده و مرده است،

 جامد بود موش و اطراف آن را که نجاست به آن سرایت کرده است را بردار و از مابقی آن استفاده کن.

 6روایت ششم باب 
الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الْغَنَمُ  مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِیِّ صَاحِبِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ«

  ».٦قَالَ نَعَمْ یُذِیبُهَا وَ یُسْرِجُ بِهَا وَ لَا یَأْکُلُهَا وَ لَا یَبِیعُهَا -مَا قَطَعَ وَ هِیَ أَحْیَاءٌ أَ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَنْتَفِعَ بِ -یَقْطَعُ مِنْ أَلَیَاتِهَا

 بررسی روایت: عدم ارتباط با بحث
ارتباطی با این بحث که عین  ولی کنندیماین روایت در مورد روغن و دنبه میته است که امام اکل و بیع آن را نهی 

 نه عین متنجس. باشدیممیته عین نجس ندارد چون  باشدیممتنجس 

بعضی از این  بیع عین متنجس بود البته مدلول از ابواب مایکتسب به پنج روایت اول مرتبط با بحث 6پس در باب 

که براي روغن متنجس منفعت عقالیی محلله متصور  باشدیمروایت فقط در مورد صرف انتفاع بود که بدین معنا 

 .کنندیماند، آن را مقید به اعالم به مشتري جواز بیع را مطرح کرده صراحتبهو روایاتی که  باشدیم

 7روایت سوم باب 
عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ  وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى«

  ».۷الْمَیْتَۀَ قَالَ یُبَاعُ مِمَّنْ یَسْتَحِلُّ -للَّهِ ع فِی الْعَجِینِ مِنَ الْمَاءِ النَّجِسِ کَیْفَ یُصْنَعُ بِهِ ا

 6ح  6وسایل الشیعه کتاب التجاره ابواب مایکتسب به باب  -6
 3ح  7وسایل الشیعه کتاب التجاره ابواب مایکتسب به باب  -7
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 رمسلمانیغجواز فروش عجین به 
آن را تطهیر کرد که امام  توانینماست و  شدهدرستاین روایت در مورد عجین و محلولی است که با آب متنجس 

البته در روایت  باشدیمچون فرض این است که تنها منفعت عجین اکل آن  دانندیمجایز  رمسلمانیغا به فروش آن ر

 چهارم همین باب از بیع آن نهی شده است.

 7روایت پنجم باب 
جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ «

  .»۸قَالَ لَا تَدَّهِنْ بِهِ وَ لَا تَبِعْهُ مِنْ مُسْلِمٍ  -سَأَلْتُهُ عَنْ حُبِّ دُهْنٍ مَاتَتْ فِیهِ فَأْرَةٌ 

 به مسلمان دهن نجس عدم جواز فروش
که مفهوم آن جواز فروش به  کندیمو از استفاده آن نهی  داندینماین روایت فروش دهن نجس را به مسلمان جایز 

 .باشدیم رمسلمانیغ
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