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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 مقدمه
به بحث تسبیب به معناي عام و دخالت  لیتفصبهکه در ذیل فرع دوم این بحث،  باشدیمبحث در بیع دهن متنجس  

اعالم  و در صدور حرام از غیر پرداخته شد. در جلسات گذشته بیان شد که بیع دهن متنجس جهت اکل آن جایز نیست

استفاده کند. البته  منافع محلله ري از آن در جهت استصباح ومتنجس بودن آن بر بایع هنگام فروش الزم است تا مشت

و حکم به دیگر  شودیمبیان شد از مورد روایات مربوطه که دهن متنجس است الغا خصوصیت  قبالًکه  طورهمان

 .کندیممانند نفت متنجس، تسري پیدا  متنجسات داراي منافع حالل

 هن متنجسفرع سوم: بررسی حکم استصباح تحت السقف به د
است، این است که استصباح به دهن متنجس تحت السقف  شدهمطرحفرع سومی که در ذیل بحث بیع دهن متنجس 

 چه حکمی دارد و اینکه آیا استصباح باید در فضاي آزاد باشد و یا اینکه استصباح تحت السقف هم جایز است؟

 حکم استصباح تحت السقف به دهن متنجس طبق قواعد کلی
وجود ادله خاصه حکم استصباح تحت السقف به دهن متنجس این است که گاهی استصباح در مسجد و  فارغ از

 .باشدیمو گاهی در غیر این موارد  باشدیمیی مثل مسجد که نجس کردن آن حرام است، هامکان

 علم به عدم استحاله شرطبهحرمت استصباح در مسجد 
مانند مسجد نجس کردن آن حرام است، این است که اگر علم به عدم استصباح تحت السقف در مسجد و اماکنی که 

استحاله دهن متنجس در استصباح وجود داشته باشد و عرفا ذرات دهن متنجس و یا نفت متنجس به دیوار و سقف 

شود، استصباح تحت السقف در مسجد و امثال مسجد، حرام است و در  هاآنمنتقل شود و باعث نجس شدن  مسجد

جایی که نجس شده است، باید تطهیر شود اما اگر علم به استحاله دهن متنجس وجود داشته  عاًیسراستفاده صورت 

باشد، استصباح تحت السقف جایز است و در صورت شک به استحاله، با اجراي اصاله البرائه، حکم به جواز استصباح 

 .شودیمتحت السقف 
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 جواز استصباح در غیر مسجد
 غالباً استصباح تحت السقف به دهن متنجس در غیر مسجد، تکلیفا هیچ مانعی ندارد و جایز است به این خاطر که 

و انتقال ذرات نجس به سقف یا دیوار و یا فرش، تنجیس  عدم استحاله علم به برفرضو  شودیمدهن متنجس استحاله 

ی ندارد و به لحاظ حکم وضعی هم در صورت علم و غیر مسجد، حرام نیست و تکلیفا هیچ منع سقف و دیوار و فرش

، بر مکلف الزم باشدیمدر مواردي که احتراز و اجتناب از نجاست الزم  اطمینان به عدم استحاله و انتقال ذرات نجس

تکلیفا هیچ منعی وجود ندارد و استصباح تحت السقف در  درهرصورتاست از آن به لحاظ حکم وضعی احتراز کند و 

 د جایز است.غیر مسج

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

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

 .ستینولی استصباح تحت السقف جایز  السما جایز است

 جواز استصباح مطلقا ادله قول به
مطلق یعنی چه تحت السقف باشد و چه در فضاي آزاد، اطالق روایتی است که  طوربهادله قائلین به جواز استصباح 

در آن روایات  نچهو آکه در بین این روایات، روایات معتبر هم وجود دارد  دانندیماستصباح به دهن متنجس را جایز 

شده است، این است که متنجس بودن دهن بر مشتري اعالم شود تا از آن در جهت اکل استفاده نشود بلکه  دیتأکبر آن 

و شامل استصباح تحت  باشدیمدر جهت استصباح از آن استفاده شود و حکم به جواز استصباح در روایات مطلق 

البته این اطالق شامل استصباح تحت السقف در مسجد، در صورت علم به عدم استحاله دهن  شودیمالسقف هم 

 .باشدیمو این صورت خارج از اطالق روایات  شودینممتنجس 
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 شیخ دلیل قول به عدم جواز استصباح تحت السقف، روایت مرسله
حکم به عدم جواز  خالف قاعده اولی،مشهور به  هانقلبرخی  بنا برآنچه موجب شده است تا کثیري از فقها و 

است که شیخ در  اياستصباح به دهن متنجس تحت السقف چه در مسجد و چه در غیر مسجد کنند، روایت مرسله

  »۱و رووا أصحابنا أنه یستصبح به تحت السماء دون السقف« .اندکردهمبسوط ذکر 

 نقد دلیل قول به عدم جواز
ان مانند مرحوم امام، آقاي خویی و آقاي تبریزي بر نظریه و قول به عدم جواز همه بزرگ باًیتقردر دوره معاصر 

 .میکنیماشاره  که به این اشکاالت و مناقشات اندرفتهینپذو آن را  اندکرده استصباح تحت السقف، مناقشه وارد

 روایی در کتبمناقشه اول: ارسال روایت و عدم ذکر آن 
است این  واردشده باشدیمبه عدم جواز استصباح تحت السقف  نیقائلي که بر این روایت که مستند امناقشهاولین 

این روایت مرسله در  اًیثانو  باشدینم اعتناو قابلو روایت مرسله سند ندارد  باشدیماین روایت مرسله اوالً است که 

است و در کتب روایی خود مانند تهذیب که  کردههاشارشیخ به آن  کتب روایی ذکر نشده است و در ضمن کتاب فقهی،

و نشانه عدم اعتماد شیخ به  شودیمکه این مطلب باعث مضاعف شدن ضعف روایت  باشدیمیک کتاب روایی مفصل 

 .باشدیماین روایت 

 ادعاي جبران ضعف سند
استناد  ق روایات معتبرهبه قول عدم جواز استصباح تحت السقف که به این روایت مرسله در مقابل اطال نیقائل

. و تعبدا و کندیمضعف روایت مرسله را جبران  که فتواي مشهور بر عدم جواز استصباح تحت السقف، اندقائل، اندکرده

 .شودیمبه خالف قاعده اولی حکم به عدم جواز استصباح تحت السقف 

 اشکاالت ادعاي جبران ضعف سند
 .باشدیماین ادعا هم به لحاظ صغروي و هم به لحاظ کبروي محل اشکال 

 اشکال کبروي: عدم جبران ضعف سند به شهرت

 283ص  6ج مبسوط  ۱
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مگر  شودینمفتوایی جبران  شهرت واسطهبهو به نظر ما ضعف سند  باشدیماین ادعا به لحاظ کبروي محل اشکال 

 این قیود و شرایط وجود ندارد. اینکه قیود و شرایط خاصی وجود داشته باشد که در محل بحث

 اشکال صغروي: عدم وجود شهرت فتوایی
 و طبقاتاین شهرت فتوایی در بین قدما اند فرمودهو  اندکردهمرحوم امام به این ادعا به لحاظ صغروي اشکال وارد 

نیز این نظریه را  نداکردهکه این روایت مرسله را در کتاب فقهی خود ذکر  وجود ندارد دو حتی مرحوم شیخ اول فقها

 .اندرفتهینپذ

 .اگر از مناقشات سندي روایت مرسله اغماض کنیم مناقشات داللی نیز بر این روایت وارد است

 مناقشه دوم: مناقشه آقاي تبریزي
. که قبل از اندکردهبه عدم جواز استصباح تحت السقف را آقاي تبریزي بیان  نیقائلو مناقشه دوم بر مستند  اشکال

 ي ذکر شود.امقدمهتقریر اشکال ایشان الزم است 

 مقدمه: اثبات و نفی، شرط حمل مطلق بر مقید
یی صحیح است که یکی از طرفین مثبت و دیگري نافی باشد مانند التکرم العلما و اکرم درجاحمل مطلق بر مقید 

هر دو طرف مثبتین باشند مانند اکرم  کهیدرصورتاما  باشدیمالعالم العادل که در این صورت حمل مطلق بر مقید صحیح 

و یا اینکه هر دو طرف نافیین باشند مانند التکرم العلما و التکرم العالم الفاسق حمل مطلق بر  العلما و اکرم العالم العادل

 گونهنیادر  توانینمو  بر مطلب دیتأکو یا از باب  باشدیمموارد یا از باب بیان مصداق  گونهنیاو  مقید صحیح نیست

به مفهوم وصف شویم که در این صورت  قائلمگر اینکه  کنندینمموارد حمل مطلق بر مقید نمود چون یکدیگر را نفی 

 مفهوم ندارد. وصف ولی به نظر صحیح، باشدیممطلق بر مقید صحیح  و حمل باشدیممفهوم مقید نافی مدلول مطلق 

 طرفین در محل بحث ایجابی و مثبت بودن تقریر اشکال:
و رووا «و بیان روایت مرسله  »۲لِیَسْتَصْبِحَ بِهِ «که بیان روایات مطلق  اندفرمودهآقاي تبریزي با توجه به مقدمه باال 

بیان روایت  ازآنجاکهو  باشدیماست که هر دو بیان مثبته و ایجابی  »أصحابنا أنه یستصبح به تحت السماء دون السقف

روایات مطلقه را قید بزند و  تواندینمصحت سند  برفرضاین روایت  و وصف هم مفهوم ندارد، مرسله ایجابی است

 است و یا از باب بیان مصداق. دیتأکروایت مرسله یا از باب 

 4ح  6وسایل الشیعه کتاب التجاره ابواب مایکتسب به باب  ۲
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 مناقشه سوم: ارشادي بودن روایت مرسله
که نیاز به بیان  است واردشدهبه عدم جواز استصباح تحت السقف  نیقائلبر مستند  و مناقشه سومی هم اشکال

 ي دارد.امقدمه

 مقدمه: مولوي بودن دو دلیل، شرط حمل مطلق بر مقید
مقدمه دومی که در ذیل مناقشه سوم الزم است ذکر شود این است که یکی از شرایط حمل مطلق بر مقید که در کالم 

مولوي باشند و از مقام  بایدي نشده است این است که هر دو دلیل ااشارهاصولیون مفروض و مسلم است ولی به آن 

یکی را بر دیگري حمل کرد و اال اگر یکی از دو دلیل ارشادي  توانیمباشند و در این صورت  صادرشدهمولویت مولی 

دو دلیل را بر یکدیگر حمل نمود مانند اینکه دلیل مولوي بر  توانینم مولویتی در آن اعمال نشده باشد گونهچیهباشد و 

که ارشادي است، وجود داشته باشد بر وجود مشقت در تجارت  هم دلیل دومی برفرض وجود دارد واستحباب تجارت 

استحباب تجارت را قید بزند چون ارشادي است و داللتی بر کراهت  تواندینماي، در این صورت دلیل دوم در منطقه

 و فقط ارشاد به وجود مشقت دارد. شودینمی از آن استفاده و حکم کندینمتجارت 

 تقریر مناقشه سوم
صحت سند،  برفرضشویم که روایت مفهوم دارد، دلیل ارشادي  قائلو حتی اگر  باشدیمروایت مرسله ارشادي 

 مطلقات جواز استصباح را که مولوي هستند قید بزند. تواندینم

در صورتی صحیح است که علم به  اشکالاین  صحت صغراي هرچند به لحاظ کبروي مناقشه صحیح است اما

، وجود داشته باشد و اال در صورت شک در مولوي بودن یا اندرفتهیپذآقاي تبریزي  گونههمان ارشادي بودن روایات

 .باشدینم، این استدالل صحیح باشدیماصل بر مولوي بودن  ازآنجاکهارشادي بودن 

 قییدمناقشه چهارم: اباي مطلقات جواز استصباح از ت
به عدم جواز استصباح تحت السقف وارد  نیقائلمستند  بر مرحوم شیخ انصاري در کلمات خود مناقشه چهارمی

، و آن این است که روایات معتبره متعددي بر جواز استصباح وجود دارد و لحن این روایات آبی از تقیید اندکرده

 دانندیماست و آن را آبی از تقیید  شدهمطرح که در مورد قبیح بودن ظلم طورهمانرا قید زد  هاآن توانینمو  باشندیم

 آن را قید بزند. تواندینمو دلیلی 

 رد مناقشه: امکان تقیید مطلقات جواز استصباح
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و عتاب و بیان  داتیتأکدر مواردي که حکم مستقل عقلی وجود دارد مانند قبیح بودن ظلم و یا اینکه در روایات 

این دو مانع از تقیید وجود ندارد  موردبحثاما در  باشدیمو حکم آبی از تقیید  لیدل یظی وجود داشته باشد،شدید و غل

و  اندکردهي در اصل اطالقات تردید اعدهعالوه بر اینکه  باشدینمدلیل را قید زد و مناقشه مذکور صحیح  توانیمو 

 .باشدینمقشه چهارم وارد پس منا .اندندانستهروایات را در مقام بیان اطالق 

 ي: عدم صحت استدالل به روایتبندجمع
به خاطر ضعف روایت، عدم احراز شهرت، احتمال ارشادي بودن روایت و همچنین بیان اثباتی  درمجموع نیبنابرا

. و حکم به عدم جواز استصباح تحت السقف نمود توانینمروایت مرسله و اطالقات، استناد به روایت صحیح نیست و 

حرام  هاآن کردندر مسجد و اماکنی که مانند مسجد نجس  حکم استصباح به دهن متنجس تحت السقف این است که

و انتقال ذرات نجس به مسجد وجود دارد، استصباح جایز نیست و در صورت استفاده و  است، اگر علم به عدم استحاله

مسجد واجب فوري است واال اگر علم به استحاله دارد و یا شک دارد، استصباح در مسجد جایز  ریتطهنجاست مسجد، 

علم به عدم استحاله وجود داشته باشد، به لحاظ  و چهغیر مسجد چه علم به استحاله وجود داشته باشد  است و در

نجس حکم وضعی به لزوم احتراز در ذرات  و انتقالتکلیفی استصباح جایز است و فقط در صورت علم به عدم استحاله 

البته  باشدیمنجس نیز مانند عین متنجس  نیعبهمواردي که احتراز از نجس الزم است، وجود دارد. حکم استصباح 

به استحاله  قائلبردن عین نجس به مسجد هتک حرمت به مسجد محسوب شود این عمل جایز نیست ولو  کهیدرصورت

 در حین استصباح شویم.
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