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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 آیا آیات شش گانه ناظر به بحث نجس است یا ناظر به محرم األکل؟
 ما وَ النَّطیحَۀُ وَ الْمُتَرَدِّیَۀُ وَ الْمَوْقُوذَةُ وَ الْمُنْخَنِقَۀُ وَ بِهِ اللَّهِ لِغَیْرِ أُهِلَّ ما وَ  الْخِنْزیرِ لَحْمُ وَ الدَّمُ وَ الْمَیْتَۀُ عَلَیْکُمُ حُرِّمَتْ«

 فَال دینِکُمْ 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 شَوْهُمْتَخْ

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

اي که به آن اشاره شد، آیا ناظر به بحث نجس است یا گانهسؤالی که اینجا وجود دارد این است که این آیات شش 

ناظر به محرم األکل است ؟این سؤال ممکن است ابتدائاً در آیه مطرح شود، ولی وقتی که به مصادیق آیه نگاه شود، در 

 تا این قاعده را درست کند که کل نجس محرم األکل.  حقیقت پاسخ سؤال این است که اصالً این آیات آمده

 نسبت نجس و محرم األکل
نجس » کل محرم األکل«ولی » کل نجس محرم االکل«بین نجس و محرم األکل، عموم و خصوص مطلق است، 

ت حرمت نیست. آن قاعده اولش که هر نجسی محرم األکل است، از خود این آیات گرفته شده است. بنابراین که این آیا

به معناي أکل باشد، که أکل قدر متیقنش است و فراتر از أکل محل بحث نیست. این شش آیه اشاره به این دارد که 

اشاره ندارد، بلکه به حرمت  هانیااین اموري که نجس است، محرم األکل است، البته در آیات قرآن به نجاست  دیگویم

 نجس است.  هانیاکه  میفهمیمت اشاره دارد، منتهی ما از روایا هانیاأکل 

 سؤال جواب
همان اعیان نجسه  هانیا، که شودیمگیري اصلی آیه، به حرمت أکل است، منتهی از خارج فهمیده این است که جهت

: أکل این اعیان حرام است. اما از چه دیگویماست. آن حیث بالذات این آیات، اشاره و نظارت به حرمت أکل است، 

ي نجس است و اال هامصداقیی که اینجا آمده، هامصداقکه این  شودیمحیثی أکلش حرام است؟ از روایات فهمیده 

طور نیست که هر چیزي که أکلش حرام باشد، نجس است. اگر بین نجس و حرمت األکل در فقه مالزمه و تساوي این

فهمید ، ولی چون مالزمه نیست، بلکه محرم األکل اعم از نجس است و  شودیمآیه نجاست را هم وقت از همین بود، آن

حرام است. اما از چه جهت أکل  هانیاأکل  دیگویماستفاده کرد، بلکه این آیه فقط  شودینملذا از این آیه آن نکته را 
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. لذا نتیجه شودیم، از جاهاي دیگر این فهمیده حرام است، از حیث اینکه نجس است، یا اینکه أکل حرام است هانیا

اي که بیان شد، این است که تمسک به این آیه براي حرمت بیع اعیان نجسه کمی دشوار است، براي اینکه آیه این نکته

آورده، قدر متیقنش حرمت أکل است، اما اینکه حرمت أکل این از حیث نجاست  هامصداقحرمت أکل را روي این 

از حیث این است که خیلی چیزها خبائث دارد و خیلی از چیزهاي دیگر هم حرام األکل هستند، از آن حیث است، یا 

 است این معلوم نیست.

 مناقشه سوم بر استدالل
یی را روي هامصداقاین آیه دقیقاً منطبق بر مدعا نیست، مدعا این است که بیع اعیان نجسه حرام است، حرمت أکل  

که این از حیث نجس  میدانینمجس هم هستند، ولی این نجس و حرام األکل بر هم منطبق نیستند، این آیه برده که ن

الغاء خصوصیت کرد و گفت از  توانینمبوده، چون این حیث براي ما معلوم نیست، ممکن است گفته شود،از این آیه 

 .کندیمرا حرام األکل و حرام البیع  هانیاحیث نجس بودن 

 آیه هفتم
 .5و4مدثر/ »فَاهْجُر الرُّجْزَ وَ *فَطَهِّر ثِیابَکَ وَ «دیگري هم در سوره مدثر است که به آن تمسک شده است. آیه 

به این آیه شریفه استدالل شده، بر اینکه هر نوع معامله و تصرفی در عین نجس منعی است، با این بیان که رجز به 

. اینجا حذف متعلق مطلقاً فأهجرههم اطالق دارد یعنی  فأهجرهم به معناي ترك و رها کردن،  فأهجرمعناي نجس است، 

 ، یعنی از نجس مطلقاً اجتناب کن.فَاهْجُر الرُّجْزَ در عموم است،

 پاسخ به استدالل

 جواب اول
ینجا تعیین هم شده که مقصود از رجز در این آیه، نجس به آن معنایی که بعدها در آیه شریفه آمده نیست، رکن در ا

و کارهاي ناشایسته پرهیز کن. در حقیقت رجز که معناي لغوي دارد، حمل بر نجس به  هابتباشد، یعنی از  هانیابت و 

معناي شرعی بخواهیم کنیم، که این اصطالح متأخر در آیات و شریعت است. سوره مدثر از سوري است که اوایل بعثت 

نجس و با این ترکیباتی که در شریعت آمده، مطرح نبوده و رجز باید حمل بر معناي نازل شده است، آن زمان بحث 
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، حمل رجز در حقیقت شرعیه یا متشرعه هاستنیالغوي خودش شود، که امور قبیح و امور زشت و ناصحیح و مانند 

هم که  فَطَهِّر ثِیابَکَ وَت. وجهی ندارد، بلکه باید رجز را حمل بر معناي لغوي آن کرد که امور منهی و غیر مستحسن اس

 کندیماست. در واقع حضرت را آماده  هانیاآمده، در روایات داریم که مقصود از ثیاب در اینجا خویشان و نزدیکان و 

از رجز دوري کن، نزدیکانت را پاك نگهدار،  دیگویمکه در مؤثر بودن رسالتش نقش دارد.  کندیمیی هانکتهو تأکید به 

 تا زمینه براي نقش رسالتت فراهم شود.

 جواب دوم 
هم به معناي  فَاهْجُر الرُّجْزَ وَهم به معناي ترك، ولی  فَاهْجُراین است که فرض بگیریم که رجز به معناي نجس است، 

که آشکار است، نه  شودیمیی هاتعاملك حمل بر آن گوییم هجر و تراي با آن نکند نیست، میاینکه هیچ نوع معامله

 مطلق تعامالت.

 جواب سوم
ندارد. رجز را به  هابحثاین است که روایاتی که این آیه را معنا کرده، آن روایات طوري معنا کرده که ربطی به این 

ها و ي این است که باید از بتوقت فأهجر به معنادر نظر گرفته، آن هازنمعناي بت معنا کرده و ثیاب را به معناي 

 یعنی نزدیکانت را حفظ کن. فَطَهِّر ثِیابَکَ وَفاصله گرفت  هانیاپرستی و بت

 عمده جواب همان جواب اول است. 

 .دیآینماي که بگوید یحرم معامله بالنجس، بیرون اي از آیات است، که از هیچ یک قاعده عامهاین مجموعه 

 روایات
 روایات به آن تمسک شده است، براي این قاعده عمومی.اي که در ادله

 روایت اول 
 هُوَ  مِمَّا الْفَسَادُ فِیهِ یَکُونُ أَمْرٍ  فَکُلُّ الشِّرَاءِ وَ  الْبَیْعِ مِنَ الْحَرَامِ وُجُوهُ  أَمَّا وَ«اي دارد العقول است. جملهروایت تحف 

 مِنْ  وَجْهٌ فِیهِ یَکُونُ ءٍشَیْ أَوْ عَارِیَّتِهِ أَوْ هِبَتِهِ أَوْ إِمْسَاکِهِ أَوْ مِلْکِهِ أَوْ نِکَاحِهِ أَوْ کَسْبِهِ أَوْ شُرْبِهِ أَوْ أَکْلِهِ جِهَۀِ مِنْ عَنْهُ مَنْهِیٌّ

 الطَّیْرِ وَ الْوَحْشِ سِبَاعِ صُنُوفِ مِنْ  السِّبَاعِ لُحُومِ أَوْ الْخِنْزِیرِ لَْحمِ أَوْ  الدَّمِ أَوِ  لِلْمَْیتَۀِ الْبَیْعِ أَوِ بِالرِّبَا الْبَیْعِ نَظِیرِ الْفَسَادِ وُجُوهِ
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 وَ  لُبْسِهِ وَ شُرْبِهِ وَ أَکْلِهِ عَنْ مَنِْهیٌّ کُلَّهُ ذَلِکَ لِأَنَّ مُحَرَّمٌ وَ حَرَامٌ کُلُّهُ فَهَذَا النَّجِسِ وُجُوهِ مِنْ ءٍشَیْ أَوْ الْخَمْرِ أَوِ جُلُودِهَا أَوْ

: جمیع تقلبات در نجس دیگویمو از جمله بحث نجس که  1»حَرَامٌ  ذَلِکَ فِی تَقَلُّبِهِ فَجَمِیعُ فِیهِ التَّقَلُّبِ وَ إِمْسَاکِهِ وَ مِلْکِهِ

کل نجس منهی عن أکله و شربه و بیعه و «که  شودیمحرام است، از جمله بیع شراع، یک قاعده کلی از این استفاده 

که به نحو بارزي در بخشی از این روایت آمده وارد شده است. که  شودیماین همان قاعده کلی ». شرائه و کل تقلب

این استدالل از روایات براي » کل نجس یحرم أکله و بیعه و شربه و شرائه و کل ما عامل به« شودیمهمان قاعده کلی 

 قاعده کلی به روایت تحف است،

 بحث سندي
» الْعِبَاد مَعَایِشِ عَنْ سُئِلَ أَنَّهُ ع الصَّادِقِ عَنِ الْعُقُولِ تُحَفِ فِی شُعْبَۀَ بْنِ عَلِیِّ بْنُ الْحَسَنُ«صاحب وسائل نقل کرده که  

از امام صادق از معایش عباد پرسیدند، حضرت فرمود: که چهار جهت دارد، که بخش تجاراتش این جمله آمده است. 

طور است. در بحث طور است. نقل صاحب حدائق هم اینیی که دست ما رسیده، آن هم اینهاتحفاین سندي ندارد در 

چیزي ندارد. آنچه که محل  بحث است، کتاب مصباح الفقاهه آقاي خوئی  هاکتابسندي این روایت، در مکاسب و در 

 سند این بحث شده است. و تفسیر الشریعه آقاي فاضل و دراسات آقاي منتظري که در این سه کتاب مفصل راجع به 
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