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 میبسم اهللا الرحمن الرح

 استصباح به متنجسات در حکم اقوال
 جایز است. مطلقاًدر جواز استصباح به متنجسات، دو قول وجود دارد. قول اول این است که استصباح به متنجسات 

شده است این است که استصباح تحت السما  همآناست و ادعاي اتفاق بر  شدهدادهدوم که به مشهور فقها نسبت  قول

 .ستینجایز است ولی استصباح تحت السقف جایز 

 عدم وجود قید تحت السما در روایات دال بر جواز استصباح
کتاب  در باب ششم از ابواب ما یکتسب به عمدتاً وقتی به روایات معتبر دال بر جواز استصباح به متنجسات که 

است، رجوع شود،  شدهاشاره هاآنو همچنین روایات دیگري که در غیر باب شش به  اندواردشده التجاره وسایل الشیعه

اند. بنابراین کرده مطلق بیان طوربهاثري از قید تحت السما و عدم جواز استصباح تحت السقف وجود ندارد و جواز را 

 وجود این قید براي جواز در کالم فقها بررسی شود. منشأ باید

 مطلقاً : جواز استصباح مسئلهقاعده اولی در 
با توجه به روایاتی که استفاده از  نیهمچننبود روایات خاصه در مورد قید تحت السما و  برفرضو  القاعدهیعل

 .باشدیمجایز  مطلقاً باح ، استصانددانستهجایز  ادهان متنجس را مانند استصباح منافع حالل

 استصباح تحت السما: جواز قاعده اولی در
و در مورد آن اتفاق وجود  ستیناستصباح تحت السما که اختالفی وجود ندارد و شکی در جواز آن  در مورد جواز

 دارد
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 بررسی قاعده اولی در استصباح تحت السقف

 به لحاظ حکم تکلیفی: جواز استصباح
تفاوتی بین تحت السما و یا تحت  اصوالً و  باشدیمو به لحاظ تکلیفی، جایز  القاعدهیعلاستصباح تحت السقف  

 سقف وجود ندارد.

 به لحاظ حکم وضعی: تنجیس سقف در فرض عدم استحاله
 یا خیر؟ شودیماما حکم استصباح تحت السقف به لحاظ وضعی بدین معنا که آیا باعث نجس شدن سقف یا غیره  

، شودیمدهن متنجس و یا امثال آن مانند نفت ریخته  کهاست که در نجس شدن ظرف و مخزنی  صورتنیبدحکم آن 

نسبت به سقف یا غیر سقف چند صورت و فرض  و امای ندارد و اشکال ستینشکی وجود ندارد اما این تنجیس حرام 

 متصور است.

ن و یا نفت متنجس استحاله شود که در این صـورت دود آن کامل ده طوربهو صورت اول این است که  فرض .1

 .کندینمو بالطبع چون نجس نیست جایی را هم نجس  باشدیمپاك 

دوباره  مثالًفرض دوم این است که بعد از استحاله شدن، قابلیت برگشت به همان حالت اولیه را داشته باشد و   .2

، باشدینماست و حالت جدید آن عنوان نجس  شدهپاكله تبدیل به نفت شود. در این صورت نیز چون با استحا

 .استپاك 

به عدم استحاله آن شویم که در این صورت نیـز  قائلفرض سوم این است که به لحاظ عرفی و با دقت عرفی  .3

امـا ایـن  شودیم هاآنجایی دیگر برخورد کنند، باعث نجس شدن  اجزا آن با سقف و یا کهیدرصورتهرچند 

البته در این صورت نباید از آن در مسجد کـه  ستینو منعی از استصباح دهن متنجس  باشدینمتنجیس حرام 
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، استفاده کرد و یا اگر موجب نجس شدن لباس شود براي نماز بایـد آن را تطهیـر ستیننجس کردن آن جایز 

 ت و به لحاظ تکلیفی منعی ندارد.این حکم عدم جواز استصباح تحت السقف ثابت نیس درهرصورتکرد اما 

نیز  و حکم به نجاست و تنجیس در مورد استحاله و یا بخار شدن دیگر مایعات نجس و متنجس این سه فرض

به  قائل و اگر استاگر بول تبخیر شود بخار آن پاك  ردیگیمتبخیر استحاله صورت  آ شدیم، قائلاگر  مثالًجاري است 

عدم استحاله،  ایو . البته در مورد حکم این بحث در صورت شک در استحاله استجس عدم استحاله شدیم بخار آن ن

 است. شدهپرداختهاست که در جاي خود به آن  شدهمطرحنجاست  استصحاب کلی

 دال بر عدم جواز استصباح تحت السقف روایت مرسله وجود
آنچه موجب شده است تا کثیري از فقها به خالف قاعده اولی، حکم به عدم جواز استصباح تحت السقف کنند، 

در ذیل این  150صفحه  . مرحوم امام در کتاب مکاسب محرمهاندکردهاست که شیخ در مبسوط ذکر  يهامرسلروایت 

الخالف  یستصباح تحت السماء. و عن السرائر نفون االکوجوب  یر واحد، الشهرة علیغ کیالثالث: ح« ندیفرمایمبحث 

البته شیخ در  »ستصبح به تحت السماء دون السقفیأصحابنا أنّه  يو عن المبسوط أنّه روعن عدم جوازه تحت الظالل. 

و رووا « دانندیمو آن را مکروه  رندیپذینممبسوط نیز بعد از نقل روایت حکم عدم جواز استصباح تحت السقف را 

 »روهکأن هذا م ير أن عندیأن دخانه نجس غ یدل علی، و هذا ستصبح به تحت السماء دون السقفینا أنه أصحاب

 283ص  6ج مبسوط 

 یو داللبررسی روایت به لحاظ سندي 

 ي جبران ضعف سند به شهرت و نقد آنادعا بررسی سندي:
گفته شود  اندکردهي ادعا اعدهکه  طورهمانمگر اینکه  باشدینم اعتناقابلو روایت مرسله  باشدیماین روایت مرسله 

اما این ادعا هم به لحاظ صغرا و هم به  شودیمکه ضعف سند روایت، به خاطر وجود شهرت و اجماعات منقول جبران 

 اما به لحاظ صغروي در وجود شهرت فتوایی در مورد عدم جواز استصباح بین قدما تردید باشدیملحاظ کبرا مخدوش 

وجود شهرت  برفرضاند و به لحاظ کبروي هم که حتی خود شیخ هم به عدم جواز فتوا نداده خصوصبهوجود دارد 
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فتوایی به نظر ما شهرت فتوایی جابر ضعف سند نیست مگر با شرایطی که در این بحث، آن شرایط وجود ندارد. بنابراین 

 .باشدینم اعتناقابلاین روایت 

 ت در مدلول روایتبررسی داللی: احتماال
و یا حکم  باشدیمصحیح بودن روایت، در مدلول روایت و اینکه آیا مدلول این روایت حکم تعبدي  برفرض

 ارشادي، چند احتمال وجود دارد.

 از تنجیس و تنجس نظرقطعاحتمال اول: حکم تعبدي با 
روایت  مدلول از تنجیس و تنجس، نظرقطعاحتمال اول در مدلول روایت مرسله شیخ در مبسوط این است که با 

 هرچندو طبق روایت استفاده از روغن متنجس جهت استصباح تحت السقف جایز نیست،  باشدیم حکم تعبدي صرف

طبق قواعد در صورت استحاله روغن متنجس، دود آن پاك باشد و یا در صورت عدم استحاله نجس باشد و این حکم 

. این حکم در صورت باشدیمغ حکم تنجیس و یا عدم تنجیس دهن متنجس به عدم جواز استصباح تحت السقف فار

 .شودیم در استصباح رواج دارد، الغا خصوصیت از دهن متنجس، شامل نفت یا گازوئیل که امروزه

 احتمال دوم: حکم تعبدي به تنجیس متنجس حتی در صورت استحاله
دهن متنجس حتی در صورت  کم تعبدي به تنجیساحتمال دوم در مدلول روایت این است که روایت بیانگر ح

اما طبق روایت  باشدیم پاك استحاله شود، طبق قواعد اگر متنجسی هرچندی عنی .باشدیممتنجس،  استحاله شدن دهن

و به همین  شودیمو موجب تنجیس متنجس  و حتی در صورت استحاله، شودیمدهن متنجس از این قاعده استثنا 

 استصباح تحت السقف جایز نیست. جهتازآنخاطر استفاده 

 طریقی به نحو وجوبی احتمال سوم: حکم مولوي
به خاطر  ندیفرمایمیعنی امام  باشدیماحتمال سوم در مدلول روایت این است که روایت بیانگر حکم مولوي طریقی 

ي دهن متنجس جهت استصباح تحت السقف احتیاط ریکارگبهاحتمالی که در بقا اجزا غیر استحاله شده وجود دارد، در 

 .باشدیمکن و این احتیاط هم به نحو وجوبی 
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 احتمال چهارم: حکم مولوي طریقی به نحو استحبابی
به  ندیفرمایمیعنی امام  باشدیمدر مدلول روایت این است که روایت بیانگر حکم مولوي طریقی  احتمال چهارم

ي دهن متنجس جهت استصباح تحت السقف ریکارگبهغیر استحاله شده وجود دارد در خاطر احتمالی که در بقا اجزا 

 .باشدیم احتیاط به نحو استحبابی احتیاط کن اما به خالف احتمال قبل، این

 احتمال پنجم: حکم ارشادي به تنجیس
 استفادهیعنی  باشدیموضعی تنجیس مطابق قواعد  حکم بهاحتمال پنجم در مدلول روایت این است که روایت ارشاد 

استصباح تحت السقف به لحاظ تکلیفی مانع ندارد و روایت، ارشاد به این است که ذراتی از دهن  از دهن متنجس جهت

که موجب نجاست  ماندیمی باق بدون اینکه استحاله شود، -در صورت الغا خصوصیت-متنجس و نفت متنجس 

 .شودیم

 دي به تنجیسروایت بر حکم ارشا داللت نظر استاد:
حمل روایت بر حکم ارشادي به  ، با توجه به ارتکازات عقالیی،اندفرمودهکه مرحوم امام و آقاي خویی  طورهمان

بدون  ي وسوزخام براثر اصطالح، بناترو معناي آن این است که اجزا این دهن یا نفت متنجس  باشدیمتنجیس، اقوي 

اما این به معناي حرمت تکلیفی نیست.  شودیمو موجب نجس شدن سقف و یا البسه  ماندیمباقی  اینکه استحاله شود،

 جهتازآنبه استحاله داشتیم، استفاده  نانیاطم دالیلی، و به اینکه در مواردي ایو  لذا اگر مانعی در تنجیس سقف نبود

 .باشدیمما احتمال پنجم اقوي پذیرفت ا توانیم. البته احتمال چهارم را هم باشدیماستصباح تحت السقف جایز 

 روایت با روایات مجوز استصباح عدم تعارض این
به دو  اما دانندیم، در تعارض دانستیمبا روایاتی که استفاده از دهن متنجس را جایز  اي این روایت مرسله راعده

 دلیل این تعارض بین روایات وجود ندارد.

و  باشدیم و تنجسکه بیان شد، روایت مرسله ارشاد به حکم وضعی تنجیس  طورهماندلیل اول این است که  .1

 تعارضی ندارند. باشدیملذا با روایات مجوزه که بیانگر حکم تکلیفی 
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کـه روایـات متضـمن حکـم تکلیفـی  برفرضدلیل دوم که آقاي تبریزي آن را مطرح کرده است این است که  .2

و چون  باشدیممطلق جواز استصباح  اتیرواد تحت السقف مقید مولوي باشد روایت مرسله به دلیل وجود قی

 هر دو مطلق نیستند لذا تعارضی با یکدیگر ندارند.

 اي از بحث در بیع متنجسخالصه
 خالصه بحث در بحث بیع متنجس این است که

 و شرب در منافع محلله جایز است. أکلبه متنجسات در غیر  انتفاع .1

 جایز است. مطلقاًع محلله تکسب به متنجسات داراي مناف .2

 .باشدینمحالل  قصدبهحکم جواز تکسب، مقید  .3

 .باشدینمیک تکلیف مستقل واجب است و شرط صحت معامله  عنوانبهاعالم در تکسب به متنجسات  .4

و حکم شامل هر متنجس داراي منـافع حـالل  شودیماز مورد روایات که دهن متنجس است، الغا خصوصیت  .5

 .باشدیم

اعتبـار حکـم  برفـرضاعتبار ندارد و قابل تصحیح نیسـت و  مرسله عدم جواز استصباح تحت السقفروایت  .6

 .باشدیمارشادي 
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