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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 تکسب و اکتساب به اعیان نجسه
طهارت و نجاستی وجود دارد، که به نحو عقالئی هم در میان مردم و عقال وجود داشته  ،واضح است که در شرع

به اعیان نجسه مبتنی است بر پیش فرضی که  است، اما در شریعت طهارت و نجاست یک ترکیب خاصی دارد، تکسب

در کتاب طهارت و نجاست آمده و در شریعت مقرر شده که اعیانی و اشیائی به صورت خاص نجس به شمار آمده و به 

و یکی هم متنجسات،  ردیگیمعنوان نجس شمرده شده است. در اینجا البته بحث، یک جهت در این نوع بخش قرار 

را محکوم به نجاست کرده و اشیاء  هاآنشده، بعضی از اشیاء بما هی هی نجس هستند و شارع چون در طهارت بیان 

دیگري که ذاتاً پاك است ولی با تماس اعیان نجسه به شرائطی که در کتاب طهارت مقرر شده محکوم به نجاست 

ت، در مکاسب از ابتدا وارد این متنجس می گویند. بحث اول تبعاً در تکسب به اعیان نجسه اس هانیا، که به شوندیم

النوع االول فکیف کان االکتساب المحرم انواع نذکر کل منها فی «که  اندفرمودهو  شودیمبحث تکسب به اعیان نجسه 

. در حقیقت ایشان مستقیم وارد اقسام »و فیه مسائل ثمان، 25/3اعیان نجسه ...مسائل، النوع االول االکتساب ب طی

، متنجسات را هم ضمن همین مسائل اشاره انددادهرا مورد بحث قرار  هاآنو در هشت مسأله  نداشدهاعیان نجسه 

. بهتر است که ما یک بحثی در کلیت تکسب به اعیان نجسه داشته باشیم و بعد هم وارد موارد خاص شویم. اندکرده

 .میدهیمبنابراین بحث را در آغاز در دو مقام قرار 

 ه عمومیبیان قاعد مقام اول:
یا ندارد؟ بعد از خارج شدن از این بحث وارد  یحرم تکسب باالعیان نجسهآیا قاعده کلی عمومی وجود دارد که 

، طبعاً در این بحث یک حکم تکلیفی است و یکی هم حکم وضعی، ولی آنچه میشویمجزئیات و مصادیق اعیان نجسه 

تکلیفی است که ببینیم آیا معامله و انشاء معامله و اعیان و مورد توجه است، حکم  19/5که بیشتر در مکاسب ملحوظ 

ثمن معامله در  دیگویمنجسه حرمت دارد یا نه؟ و حرمت تکلیفی که روي اصل معامله است، غیر از حرمتی است که 

ریم به فقها همراه با بحث تح میکنیممعامالت باطل است. و البته در هر یک از مواردي که ما در مکاسب محرمه بررسی 

، گر چه آن حکم مستقیم مورد توجه در این بحث نیست، ولی در عین حال این دو حرمت اندپرداختهآن حکم بعدي هم 
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و فقها  هر دو را در غالب این مصادیق و موارد پنجگانه متعرض  انددهیتنتکلیفی و حرمت وضعی به یک شکلی در هم 

 . اندپرداختهو به آن  اندشده

 که قاعده کلی وجود دارد، غیر از آنچه که در مصادیق خاصه هست.ادعا شده است 

 آیات/  ادله

 آیه اول
مْ غَیرَ مُحِلِّی الصَّیدِ کعَلَی یمْ بَهِیمَۀُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا یتْلَکیا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَ«: دیفرمایم اولین آیه

 است »أوفوا بالعقود«آیه اول همین  »مْ بَهِیمَۀُ الْأَنْعَامِکاُحِلَّتْ لَ«: دیفرمایمکه اینجا  1مائده / »مٌوَأَنْتُمْ حُرُ

 آیه دوم 

 .2مائده/» اللَّه شَعائِرَ تُحِلُّوا ال«

 آیه سوم
 ما وَ النَّطیحَۀُ وَ الْمُتَرَدِّیَۀُ وَ الْمَوْقُوذَةُ وَ الْمُنْخَنِقَۀُ وَ بِهِ للَّهِا لِغَیْرِ أُهِلَّ ما وَ  الْخِنْزیرِ لَحْمُ وَ الدَّمُ وَ الْمَیْتَۀُ عَلَیْکُمُ حُرِّمَتْ«

 فَال مْدینِکُ مِنْ  کَفَرُوا الَّذینَ یَئِسَ الْیَوْمَ فِسْقٌ ذلِکُمْ بِالْأَزْالمِ تَسْتَقْسِمُوا أَنْ وَ  النُّصُبِ عَلَى ذُبِحَ ما وَ ذَکَّیْتُمْ ما إِالَّ  السَّبُعُ  أَکَلَ

 مَخْمَصَۀٍ  فی اضْطُرَّ فَمَنِ دیناً الْإِسْالمَ لَکُمُ رَضیتُ وَ  نِعْمَتی عَلَیُْکمْ أَتْمَمْتُ وَ دینَکُمْ لَکُمْ أَکْمَْلتُ الْیَوْمَ اخْشَوْنِ وَ تَخْشَوْهُمْ

 .3/مائده »رَحیم غَفُورٌ اللَّهَ فَإِنَّ لِإِثْمٍ مُتَجانِفٍ غَیْرَ

 آیه چهارم
 فَکُلُوا اللَّهُ عَلَّمَکُمُ مِمَّا تُعَلِّمُونَهُنَّ مُکَلِّبینَ الْجَوارِحِ  مِنَ عَلَّمْتُمْ ما وَ الطَّیِّباتُ لَکُمُ أُحِلَّ قُلْ لَهُمْ أُحِلَّ ذا ما سْئَلُونَکَیَ « 

 .4/مائده »الْحِساب سَریعُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ اتَّقُوا وَ عَلَیْهِ اللَّهِ اسْمَ اذْکُرُوا وَ عَلَیْکُمْ أَمْسَکْنَ مِمَّا

 آیه پنجم
 .5/مائده »...لَهُمْ حِلٌّ طَعامُکُمْ وَ لَکُمْ حِلٌّ الْکِتابَ أُوتُوا الَّذینَ طَعامُ وَ الطَّیِّباتُ لَکُمُ أُحِلَّ الْیَوْمَ«
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به قاعده کلی هم قاعده این آیه شریفه یکی از ادله اي است که براي این قاعده کلی به آن تمسک شده، که گاهی 

، چنین تعبیري در بین فقها به عنوان قاعده تحریم آمده هاعیبیا حرم  هاثمنتحریم می گویند. إن اهللا إذا حرم شیأ حرم 

. البته داندیمرا نیزحرام  هانیااست و اصل کلی در باب اینکه وقتی که خدا چیزي را نجس و حرام کرد، بیع و معامله 

قُلْ لَا «. دیفرمایمدر آیات دیگر قرآن هم آمده، نظیر این آیه، آیه صد و چهل و پنج سوره انعام است که مفاد این آیه 

سْقًا أُهِلَّ ونَ مَیتَۀً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِیرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِکطَاعِمٍ یطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ ی یأَجِدُ فِی مَا أُوحِی إِلَی مُحَرَّمًا عَلَ

لَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ کالَّذِینَ هَادُوا حَرَّمْنَا  یعَلَ»145َ«غَفُورٌ رَحِیمٌ کلِغَیرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّ

جَزَینَاهُمْ بِبَغْیهِمْ وَإِنَّا  کا أَوِ الْحَوَایا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِوَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَیهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَ

خصوصیت سوره مائده این است که اطالق دارد و ممکن است کسی به اطالقش توجه کند. و در  ».146«لَصَادِقُونَ

نْتُمْ إِیاهُ کرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ کلًا طَیبًا وَاشْمُ اللَّهُ حَلَاکلُوا مِمَّا رَزَقَکفَ« سوره نحل هم همین نکات آمده است.

نَّ اللَّهَ مُ الْمَیتَۀَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِیرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَیرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِ کإِنَّمَا حَرَّمَ عَلَی».114«تَعْبُدُونَ

 .»115«غَفُورٌ رَحِیمٌ

آیاتی است که مضمون قریب به این  هانیا، چون همه یکی است، در واقع میدهینماین آیات را دلیل جداي قرار 

است، ولی اینجا گاهی اطالق دارد، به همین دلیل هم  هانیادارد، گر چه آیات دیگر هم معموالً ظاهرش طعام و أکل و 

ر در أکل و شرب است نه مطلق ارتباطی که انسان با اشیاء نجسه ، چون ظهور آیات دیگمیکنیمما روي این آیه تمرکز 

 »مُ الْمَیتَۀَ وَالدََّم وَلَحْمَ الْخِنْزِیرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَیرِ اللَّهِ بِهِ.کحَرَّمَ عَلَی«. دینیبیم.البته در تفاسیر کندیمو اعیان محرمه برقرار 

. این را در تفاسیر »لَ السَّبُعُ کوَالْمُنْخَنِقَۀُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّیۀُ وَالنَّطِیحَۀُ وَمَا أَ« آنجایی که نام خدا برده نشده، بعد دارد که

که چند مصداقی که ذکر شده موضوعات جدیدي نیستند و اقسامی از میته هستند. در آیات دیگر سوره انعام،  اندفرموده

این حکم آمده که أکل و شرب چه چیزهایی حرام است، آن آیات   نحل، نساء و سوره اعراف چهار، پنج جاي دیگر

این تفاصیل را ندارد، همین میته و دم و عناوین کلیه است، تنها در این آیه شریفه سوره مائده است، که مصادیقی  معموالً

که به خاطر این تفاوت هم از میته هم نقل شده است، منتهی تفاوتی که این آیه شریفه در سوره مائده با بقیه آیات دارد، 

، حالت اطالقی دارد، هانیابه آن تمسک شده، این است که اینجا حرمت علیکم دارد و مستقیم نگفته که أکل ومانند 

روشن است که  بحث اصلی این چهار، پنج آیه در قرآن کریم بحث أکل و شرب است و بیشتر با بحث اطعمه و أشربه 

محرم است. آنچه که أکل  يهاطعاماز اصول و مستندات اصلی بحث  هانیاعمه و اشربه و لذا در کتاب اط ،تناسب دارد
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اما تفاوتی که این آیه با آیات دیگر دارد این است که حرمت  ،مستند به این آیات شریفه است ،آن بر انسان حرام است

 علیکم دارد. 

 بیان استدالل به آیه
 اب به اعیان نجسه متوقف بر دو مقدمه است،استدالل به این آیه شریفه براي حرمت اکتس

 . ردیگیمیکی حرمت به معناي حرمت تکلیفی یا ال اقل حرمت تکلیفی را هم  

که با آن عین خارجی  ردیگیمتعلق به فعلی  دیآیمدوم اینکه حذف متعلق دلیل بر عموم است و حرمتی که اینجا 

، تا میدهیمطلق أفعالی است که ما را در ارتباط با عین خارجی قرار بلکه م ،ارتباط دارد، آن فعل اینجا فقط أکل نیست

حرام است. البته این نکته و مقدمه را  ،حرمت هم اینجا بیع و أکلش و سایر تصرفاتی که در آن هست، آنوقت گفته شود

از همین قبیل در روایات همه به عنوان مصداق است و اال اگر  هانیاباید به آن اضافه کرد که بیان دم و لحم خنزیر و 

 .کندیمآن هم همین حکم را پیدا  ،اضافه شود

. و با این سه مقدمه در شودیمپس این قاعده کلی  ،مقدمه سوم هم این است که فرقی بین این و سایر قواعد نیست 

 واقع  می گوییم هر چیزي که نجس و حرام است معامله با آن هم حرام است.

درتحریم تکلیفی و  ،شودیمقرار نگرفته است، بنابراین سیاق آیه، لفظ تحریم استعمال  مقدمه اولی محل مناقشه

تحریم تکلیفی است و  اشهیاولاما ظهور  ،رودیمگر چه در جاي دیگر به کار  ،هم تحریم تکلیفی است اشهیاولظهور 

 ،ل و بعدش هم دارد که کلوا طیباتقب هانیابخصوص که در آیات دیگر سوره انعام و  ،سیاق این آیات هم همین است

ولی اینکه ظهورش در تحریم و  ،و اینجا منع کردهنخورید. آنجا آزاد گذاشته  دیگویماینجا  ،که بخورید دیگویمآنجا 

تکلیفی است در این بحث نیست. اصل مناقشه در این دلیل قرآنی مناقشه در مقدمه ثانیه است و آن ادعا این است که 

نه سایر  ،اما ظهور آیه طوري است که انصراف به حرمت أکل دارد ،گر چه متعلق اینجا حذف شده ،انصراف دارد

که  ،به شرطی که قرینه خاصه اي وجود نداشته باشد ،متعلق دلیل بر امور است حذفتصرفات و تعلقات در اعیان نجسه،

 یکی از آن اقسام را معین کند.
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 حدیث رفع
پنج احتمال گفته  ،یعنی چه؟ چهار عن امتی ما ال یعلمون، رفع عن امتی ما ال یعلمون رفعمثالً حدیث رفع داریم که  

از امت من برداشته شده چیزي را که  دیفرمایم ،رفع عن امتی ما ال یعلمون دیگویم ،آنجا هم عین همین است ،شده

است، چون رفع ما ال یعلمون معقول  که رفع شده ،گفت شودینم را . همان جا سؤال شده که خود ما ال یعلمونداندینم

رفع ما ال گفت که رفع چیزي که در ارتباط ما ال یعلمون است. آنوقت آنجا بعضی می گویند که باید  حتماً، نیست

چه آثار  و چه آثار تکلیفی ،حذف متعلق دلیل عموم است، رفع شده هر اثري که مربوط به جهل انسان است ،یعلمون

هر  ،هم شرطیتش برداشته شده ،هم تکلیف برداشته شده ،داندینماین امر را براي فالن تکلیف وضعی، اگر کسی شرطیت 

. رفع عن امتی ما ال یعلمون به معنا رفع جمیع آثارهبرداشته شده و این یک قول در آنجاست که  ،اثري که متصور باشد

که این روایت در مقام بیان رفع عقاب  اما یک نظر این است که مناسبات حکم و موضوع و تفاهمات عرفی این است

چیزي را که  ،گویدب خواهدیماست و لذا می گویند آیه به معناي رفع عقاب ما ال یعلمون، که فقط برائت است. در واقع 

این هم نظیر آنجاست، آنجا بعضی  ،. بنابراینداردیمفقط حکم تکلیفی را بر  ،کندینمخدا به خاطر آن عقابش  ،داندینم

یعنی رفع جمیعاً، بعضی می گویند رفع آثار واضحه و بارزه، بعضی می گویند  ،گویند حذف متعلق دلیل عموم است می

یا اینکه عقاب بر حکم  ،یا حکم را برداشته ،فقط رفع حکم تکلیفی است، این حکم عذاب و عقاب هم دو احتمال است

که تکالیف مختص به عالم به احکام شود و لذا می  شودیمچون موجب  ،گفت بردارد توانینمرا برداشته،خود حکم را 

، اما شودیماین است که همه آثار ما ال یعلمون برداشته  اشهیاولظاهر  ،گویند درست است که متعلق که حذف شد

م حرمت علیکم المیته والدم و لحبیاید آثار معین را ظهور ببخشد. عین آن داستان اینجا هم هست.  تواندیمقرائنی 

،یک نظر که مبناي استدالل است این است که حذف متعلق دلیل عموم است، حرمت علیکم ،یعنی هر ارتباطی  الخنزیر

 .هاستنیاکه یکی أکل و شرب و یکی هم تکسب با  هانیابا 

 مناقشه در استدالل
 می گوینده ظهور و عرف مناقشه اینجا این است که ظهور و انصراف آیه به همان أکل است، عالوه بر اینکه وقتی ک 

قرائنی در خود این آیات و  ،انصراف عقالیی و عرفیش نسبت به أکل است حرمت،ما أحل لغیراهللا و رسولهمیته وخون 

 .أکل است هانیاآیات قبل و بعدو سیاقاتش است که 
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 آیه ششم
یا أَیهَا «قبلش این است که   ولی همان سوره بقره آیه ،آیه صد و هفتاد و سه سوره بقره هم مثل سوره مائده است 

آنجا  .173/هبقر »لَحْمَ الْخِنْزِیرِ. الدَّمَ وَ  مُ الْمَیتَۀَ وَکرُوا لِلَّهِ...  اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَیکمْ وَاشْکلُوا مِنْ طَیبَاتِ مَا رَزَقْنَاکالَّذِینَ آمَنُوا 

ُم الْمَیتَۀَ کرُوا لِلَّهِ...  اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَیکمْ وَاشْکِت مَا رَزَقْنَالُوا مِنْ طَیبَاک«که   دیگویمهم حرمت مطلق است ولی آیه قبلش 

مُ الطَّیبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ کمَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَ کیسْأَلُونَ«در خود سوره مائده هم آیه بعدش اینطور است که  »وَالدَّمَ.

مُ الطَّیبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِینَ أُوتُوا کالْیوْمَ أُحِلَّ لَ»  «مْ.کنَ عَلَیکلُوا مِمَّا أَمْسَکمُ اللَّهُ فَکمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَلِّبِینَ تُعَلِّکمِنَ الْجَوَارِحِ مُ

 که دهدیمقرائن حافه به این آیات در سوره انعام، نحل، نساء، اعراف، بقره و خود سوره مائده، نشان  »مْ.کتَابَ حِلٌّ لَکالْ

 »تَعْبُدُون إِیَّاهُ کُنْتُمْ إِنْ اللَّهِ نِعْمَتَ اشْکُرُوا وَ طَیِّباً حَالالً اللَّهُ رَزَقَکُمُ  مِمَّا فَکُلُوا«محور أکل و شرب است. سوره نحل هم 

که تحریم  ،به قرائنی است که قبل و بعدش اثر واضح از تحریم است 25/35و امثال این، معمول این آیات  114نحل/

 ن اعیان از جنس تحریم أکل مورد توجه است.ای
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