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چکیده
ن گوشت حیواناتی را کـه فاقـد تذکیـه شـرعی     توااین پرسش از دیرباز مطرح بوده است که آیا می

شود، به غیـر مسـلمانان کـه بـاوری بـه تذکیـه شـرعی ندارنـد         تلقی می» میته«است و در نگاه شریعت 
فروخت و از منافع آن سود جست یا این فروش حرام و نارواست؟

سوی شماری ھای غیرخوراکی، چه به مسلمان و یا کافر، از وریھر چند فروش میته به لحاظ بھره
ھای خوراکی، مشھور فقیھان از نظرّیه حرمـت  وریاز فقیھان جایز قلمداد شده است، اما در حوزه بھره

اند؛ اما در این مقالـه از روا بـودن   داری نموده و آن را نپذیرفتهفروش میته، حتی به غیرمسلمانان، جانب
ندات قائالن به حرمت، دالیلی نیـز  فروش گوشت حرام به کافران دفاع شده و ضمن واکاوی و نقد مست
بر اباحه این فروش برپا گشته که از نظر پژوھشیان خواھد گذشت.

ھای حرام، فروش، جواز، غیرمسلمانان، میته، بازار اسالمی.گوشت:هاکلیدواژه

.٠٣/٠٨/١٣٩٣ی: یب نھایخ تصوی؛ تار٣١/٠٣/١٣٩٣خ وصول:ی*. تار
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مقدمه

گوشت در صورتی بـرای مسـلمانان حـالل و    که استفاده از گوشت حیوانات حاللازآنجایی
ھم در حیوانات مختلف، متفاوت است، ذبح شـرعی  ه بر اساس شرایط و آدابی که آنرواست ک

صورت یابد و حیوانات یاد شده تذکیه گردند، در غیر این صورت گوشـت آنـان ناپـاک تلقـی     
وری به دور بـوده و امکـان اسـتفاده از آن،    آید که از قلمرو بھرهشمار میشده و مردار (میته) به

بایسـت آن را از  ھایی که نیازمند پاکیزگی است، وجود نخواھد داشت، بلکه میویژه در حوزهبه
؛ سـبزواری، ۲/۴۱۰دسترس دیگران دور ساخت و به نـابودی آن ھمـت گماشـت (شـھید اوّل،     

۲/۵۷۴.(
گونه حیوانـات را کـه فاقـد تذکیـه     توان گوشت اینحال این پرسش مطرح است که آیا می

ھـای مختلـف   گوشتی کـه میتـه آنـان پـاک اسـت، مثـل گونـه       شرعی است و یا حیوانات حرام
گونه که فروش آن بـه مسـلمانان حـرام و    گوشت، به کافران فروخت و یا ھمانھای حرامماھی

نارواست، نسبت به کافران نیز نپذیرفتنی است؟
صورت مطلق، حتی نسبت به کافران، حرام و ممنـوع  مشھور فقیھان خریدوفروش میته را به

؛ نراقـی، مسـتند،   ۱/۳۶؛ انصـاری، ۳۵۲-۱۵/۳۴۹حلـی، منتھـی،   عالمـه  ؛ ۵۸۹اند (مفیـد،  دانسته
۱۴/۷۸.(

ھای نیز وجود داشته باشد، باز ھم فروش آن را که برای میته مصارف محلّلحتی درصورتی
اند. فقیھـان سـنی   اند و در این باب تفاوتی میان خریداران کافر و مسلمان نگذاشتهناروا شمرده

).۱۱/۱۰، اند (نوویداری نمودهدگاه جانبمین دیھم از ھ
انـد  عقالیـی روا دانسـته  اما گروھی دیگر فروش میته را در صورت داشتن منـافع حـالل و  

اند: منظور آنـان از منـافع   صراحت گفته). ھرچند این گروه نیز به۱/۸۳؛ امام خمینی،۱/۸(نائینی،
ــر حــالل و مشــروع، حــوزه غیرخــوراکی  ــد بھ ــواردی چــون: هھاســت ھمانن وری از آن در م

سازی، تھیه روغن برای مصارف صنعتی و غیرخوراکی، ساخت دلـو و دیگـر ابزارھـای    صابون
کشی در مزارع و باغات، تھیه غالف شمشیر، تولید پوشاک و پوستین و نیز مرتبط به منظور آب

؛ ۱/۸؛ نـائینی،  ۸/۳۵تھیه سوخت و خوراک دام و طیور و موارد دیگری از این دست (اردبیلی، 
).۱/۴۵امام خمینی، 

چنـان  ھای خوراکی انسان، حتی در مورد کـافران نیـز، ھـم   وریاما فروش آن به منظور بھره
ممنوع و ناروا است.
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ھای گوشتی حـرام  اما آنچه در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است، جواز فروش فراورده

ای کـه  ه این فروش و یا نوع مصرف و استفادهو غیر مذکی به کافران است، صرف نظر از انگیز
اشکال بـوده و  ھای خوراکی آنان نیز بیوریآنان خواھند داشت، حتی فروش آن به منظور بھره

توان یافت.منعی در آن نمی
گوشتی که ذات آنان ناپاک ھای گوشتی حیوانات حرامگفتنی است در این پژوھش، فراورده

. مورد نظر نبوده و از حوزه این تحقیق برکنار است. بـه ھـر روی   آید مثل خوک و..شمار میبه
ھای احتمالی این حرمت و ممنوعیّت را واکـاری نمـود و دالیلـی کـه     بایست ریشهدر آغاز می

گیری منفی در این باب واداشته است، به بررسی گرفـت و آنگـاه مسـتندات    فقیھان را به موضع
ران را در معرض داوری قرار داد.جواز و اباحه فروش گوشت حرام به کاف

دالیل قائالن به حرمت
. اطالق آیات و روایات حرمت میته۱

تـوان آیـات و روایـاتی دانسـت کـه میتـه را       یکی از مستندات حرمت فـروش میتـه را مـی   
صورت مطلق و بدون قید و شرط حرام اعالم داشته که در این صورت حرمت، با اطالقی که به

گـردد. از جملـه آیـه سـوم     صورت طبیعی فروش آن را نیز شامل مـی ست، بهاز آن برخوردار ا
؛ و حرام شده است بر شما گوشت مردار.»حُرِّمَتْ عَلَیکمُ الْمَیتَةُ وَ الدَّمُ و.... «سوره مائده: 

ھـای  این آیه با توجه به تعلق حرمت در آن به اعیان، بیانگر ممنوعیت ھمـه وجـوه و گونـه   
).۱۰/۲۵حلّی، التذکره، عالمه ، از جمله بیع آن خواھد بود (وری از میتهبھره

اند، رسول خدا در فتح مکه. ضمن اعـالم حرمـت   افزون بر آن، برابر روایتی که سنِّیان آورده
گونه که در میان گروھـی  توان از میته، آنفروش برخی محرمات، در برابر این پرسش که آیا می

ین روشنایی و تولید مواد صنعتی و دارویی اسـتفاده نمـود؟   از مردم متداول است، در جھت تأم
صـورت مطلـق و   )، میته را به۱۱/۸؛ مسلم، ۲/۷۷۹(بخاری، » ال، ھو حرام«با بیان این جمله که: 

ای، از جملـه  وری از آن را در ھـر حـوزه  بدون قید و شرط حرام اعالم داشت و ھرگونـه بھـره  
شمار آورد.فروش آن، ناروا به

انّ اهللا اذا حَـرَّمَ  «ھایی که در این نقل آمده است) فرمود: ر نقل دیگری (البته با تفاوتیا براب
).۱۳/۷۳؛ نوری،۶/۱۳؛ بیھقی،۲۹۳و۱/۲۴۷، ابن حنبل» (شیئاً حرّم ثمنه

سازد. این مضمون، به راستی خداوند ھرگاه چیزی را حرام گرداند، ثمن آن را نیز حرام می



103شمارةفقه و اصول-مطالعات اسالمی34
).۱۲/۵۴توان یافت (حرعاملی،دیگر نیز مییات یا ھمانند آن را در روا

نقد و ارزیابی
در مورد آیه باید گفت: اوّالً منظور از حرمت میته در این آیه، حرمت خوردن آن اسـت کـه   

)، ۱/۱۰۰ھـای آن (انصـاری،  وریدن ھمه بھرهمنفعت متعارف در عصر نزول بوده و نه حرام بو
ن است و تنھا وظیفة مسلمانان نسبت به یکدیگر را بیـان  اما خواھد آمد که آیه منصرف از کافرا

ھمراه گشته که مبیّن ھمین » یا أَیھَا الَّذینَ آمَنُوا«تر با دارد، چراکه شروع سوره و نیز آیه پیشمی
حقیقت است. بر فرض که کسانی انصراف را برنتابند، اطالق آیه، با روایاتی که فروش میتـه را  

داند، تخصیص خواھد خورد. آشـکار اسـت کـه اسـتفادة     الیی روا میبه جھت منافع محلله عق
کفار از میته، با توجه به تأییـد آن از سـوی شـریعت، در شـمار ھمـان منـافع محلّلـه عقالیـی         

محسوب خواھد گشت که فروش میته نیز به لحاظ آن فاقد منع شرعی است.
آنکه این روایات از نظر سند توان بیان داشت: نخست در مورد روایات نیز مالحظاتی را می

اند، حتی از رھگـذر عمـل مشـھور    ھا در مجامع روایی نامعتبر ضعیفبه لحاظ ارسال و ذکر آن
ھا را جبران نمود. به جھت آنکه اوالً استناد مشھور به این روایات توان ضعف سندی آننیز نمی
یـاً تنھـا شـھرت قـدما تأثیرگـذار      ای از ابھام قرار داشته و چندان شناخته شده نیست. ثاندر ھاله

است و نه متأخران. ثالثاً در مورد قدما نیز ممکن است حمایت و تأیید آنان به دالیلـی صـورت   
عالوه به لحاظ متنی نیـز برخـی از   گرفته که آن دالیل از نظر ما مخدوش و فاقد اعتبار است. به

؛ خـویی، مصـباح   ۲۰-۱/۱۹صـاری،  مند نیست. (اناین روایات آشفته است و از اتقان الزم بھره
). افزون بر آن، بر فرض بتوان از این روایات، حرمـت  ۱۴۵و۱/۸۹؛ منتظری، ۲۴-۱/۲۳الفقاھة، 

وسـیلة روایـاتی کـه    صورت عام و مطلق استنباط نمود، امّا این روایات نیـز بـه  فروش میته را به
اند، تخصیص خواھد خورد.دھای مشروع و عقالیی جایز میوریفروش میته را به منظور بھره

. فقدان مالکیت۲
گونـه  اند: انگیزه اصلی حرمت و بطالن فروش گوشت حرام، آن اسـت کـه ایـن   برخی گفته

بایست فروشنده مالک، مبیـع باشـد؛ چراکـه    که در بیع میھا فاقد ملکیّت است، درحالیگوشت
، احسـائی » (تبع مالیس تملکال«البیع اال فی ملک، یا «برابر حدیثی فرموده است: ۹رسول خدا 

).۴/۸؛ صدوق، ۵/۳۹۵،؛ بیھقی۲/۲۴۷
از سوی دیگر میته، یا ھمان گوشت تذکیه نشده به لحاظ حرمـت شـرعی آن، فاقـد مالیّـت     

گونـه  ای جز فقدان ملکیّت و در نھایت بطالن بیع درپی نخواھد داشـت، آن بوده که آنھم نتیجه
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ن نمـوده و میتـه را از ھمـین جھـت غیـر مملـوک       که شیخ طوسی و دیگران به ایـن امـر اذعـا   

).۲۰؛ وحید بھبھانی،۳/۲۳۹طوسی، خالف اند (دانسته
نقد و ارزیابی

رود این نظر ھم از جھاتی مردود است؛ زیرا اوالً مالیّت میته به جھت میته بودن از بین نمـی 
خـوردار اسـت؛ از   بلکه از منظر شرع و عرف ھمچنان دارای مالیّت بوده و از منافع عقالیـی بر 

). ۱۴۳-/۱بری بوده و تلف کنندة آن نیز ضامن است (خـویی، محاضـرات،   رو قابل ارثھمین
ثانیاً از میان رفتن مالیّت یک چیز به جھت فقدان ذبح شرعی، مستلزم از بین رفـتن ملکیّـت آن   

اسـت.  شود؛ زیرا آن دو مالزم یکدیگر نیستند، بلکه بین آن دو عموم و خصوص من و جهنمی
نتیجه آنکه ممکن است مالیّت آن از بین برود ولی ملکیّت آن ھمچنان اسـتوار و پابرجـا باشـد؛    

). ثالثـاً حتـی   ۲/۴؛ خـویی،  ۲/۱۳۲چنانکه یک دانه گندم مال نیست ولی ملک ھست (منتظری، 
اگر ملکیّت حیوان پس از تبدیل شدن به میته از بین برود، اما حـقِ اختصـاصِ آن بـدون کـم و     

ست باقی است، بدین معنی که گوشتِ حرام شده از آنِ مالک پیشین اسـت و سـیرة عقـال و    کا
توان در برابر صرف نظـر  کند، در این صورت میمتشرعه نیز اولویّت او را در این باب تأیید می

؛ منتظـری،  ۱/۱۴۳کردن از این حقِّ ویژه و واگذاری آن به دیگران، پول دریافت کـرد (خـویی،   
۲/۱۳۳-۱۳۸.(

. نجاست میته۳
ھای حـرام و عـدم امکـان تطھیـر آن را علّـت ممنوعیّـت       برخی از فقیھان، نجاست گوشت

اند: یکی از شرایط صحت بیع، پاکیزه بـودن مبیـع   فروش آن، حتی نسبت به کفار دانسته و گفته
است که در میته از آن جھت که این شرط منتفی است، فروش آن نیز با مشکل رو به رو است.

). از منظـر سـنیان ھـم فـروش     ۲/۶حلی، قواعـد،  عالمه ؛ ۲/۱۶۶؛ طوسی، مبسوط، ۵۸۹(مفید، 
نجس باطل و ناروا است و این مورد اتفاق ھمة مذاھب اھل سنّت است، بـه جـز حنفیـان کـه     

انـد (جزیـری،   ستهفروش آن را برای منافع محلله و در موارد غیر اکل و شرب جایز و مباح دان
).۴/۴۸۱؛ ابن رشد،۲/۲۰۸

نقد و ارزیابی
تنھـایی مـانع داد و   چیز بـه این دیدگاه نیز غیر وجیه است. اوالً از آن جھت که نجاست یک

شـوند و  شماری است که در عین نجس بودن، داد و ستد نیـز مـی  ستد آن نیست؛ زیرا اشیاء بی
ی شـکاری و یـا   ھـا اند، ھمچون فروش برده کافر و نیز انواع سگفقیھان ھم آن را تأیید نموده
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نصـاری،  نگھداری از منزل، گله و زراعت و ھمچنین پوست مردار جھـت پوشـاک و جـز آن (ا   

ــه منظــور روشــنایی، صــابون ۳/۱۵؛ خوانســاری،۱/۳۵ ــا فــروختن روغــن ب ســازی و نیــز )، ی
) و یا بیع عـذرات بـا ھـدف    ۱/۴۲۳؛ سبزواری،۸/۳۵صنعتی (اردبیلی، ھای پزشکی ووریبھره

وری از میته در حـوزة  ) و نیز بھره۲/۱۶۷ی و رشد محصول (طوسی، مبسوط، ھای ارضباروری
) و مواردی از این دسـت. ثانیـاً آنانکـه نجاسـت را     ۱/۸سوخت و خوراک دام و طیور (نائینی، 

اند، نه به جھت ویژگی نجاست، بلکه از آن جھـت بـوده اسـت کـه آن را فاقـد      مانع بیع دانسته
ھای برای آن ردیابی و شناسـایی شـود،   یعی است آنجا که منافع محلّلاند. طبمنافع عقالیی یافته

).۱/۲۱۰منعی برای فروش آن نخواھد بود. (منتظری، 
ھای غیر مذکی، تنھا میته نجـس مـورد گفتگـو نیسـت، بلکـه      ثالثاً، در حوزة فروش گوشت

ھـا  تـوان آن ھای حرام گوشت مورد پرسش است که آیا میفروش میته پاک نیز مثل انواع ماھی
که اگر نجاسـت  ھا نیز با چالش رو به رو است؟ در حالیرا ھم به کافران فروخت، یا فروش آن

میته عامل ممنوعیت فروش آن باشد، دایرة بحث به مراتب ضـیق و محـدود خواھـد گشـت و     
). رابعـاً تنھـا   ۱/۵۱مباحث بسیاری از قلمرو موضوع برکنار خواھد مانـد (خـویی، محاضـرات،    

صورت مطلق و در ھمه وجوه و اشـکال آن مـردود دانسـته، روایـت     ی که بیع نجس را بهروایت
). ۱۹۴-۱/۱۹۲العقول است که به لحـاظ ارسـال آن ضـعیف و نارسـا اسـت. (منتظـری،       تحف

خامساً این نظریه براین مبنا استوار است که میته را نجس بدانیم، اما بر اساس دیـدگاه شـماری   
انـد  نمـوده پاک دانسته و دالیل نجاسـت آن را ضـعیف و ناکارآمـد تلقّـی     از محققان که میته را

)، دیگـر ایـن نظریـه جایگـاھی نداشـته و      ۱/۴۹۹؛ خویی، التنقیح، ۲۱؛ شھیدی، ۲/۲۶۸(عاملی،
کارایی خود را از دست خواھد داد.

. فقدان منافع عقالیی۴
غیرمـذکی را نـاروا   یکی از دالیلی که فقیھان را واداشته است تـا فـروش گوشـت حـرام و    

توان تردید روا داشت شمار آورند، فقدان منافع محلّله عقالیی است؛ زیرا در این حقیقت نمیبه
گـاه  ھای مشروع را نداشته باشد، ھـیچ وریکه اگر مبیع، فاقد منفعت عقالیی بوده و امکان بھره

واھد داشـت؛ از ایـن رو   مشتری اقدام به خرید آن ننموده و فروشنده نیز امکان عرضة آن را نخ
مندی از منافع عقالیی، چه در ناحیـه مبیـع و یـا ثمـن اسـتوار      پایه ھرگونه داد و ستدی بر بھره

صـورت  گردد، معنای آن بهاست. بر این اساس زمانی که میته از سوی شریعت حرام معرفی می
). ضمن آنکـه  ۲۲/۱۷ھای حالل، از جمله بیع آن خواھد بود (نجفی، وریطبیعی، نفی ھمة بھره
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صورت مطلق میته، فاقد منـافع حـالل و مشـروع شـناخته شـده      صراحت و بهدر روایات نیز به

تـوان از میتـه سـود    پرسد: آیا میمی۷بن مغیره که از امام صادق است، از جمله در روایت علی
).۲/۱۰۸۰جُست؟ حضرت فرمود: خیر (حرعاملی، 

صورت عام و مطلق برای میته، به معنای نفـی ھمـه   آشکار است که انکار ھر نوع منفعتی به
ھاست.ھای آن در ھمه سطوح و زمینهوریبھره

نقد و ارزیابی
این استدالل نیز نپذیرفتنی است؛ زیرا اگر ممنوعیت بیع میته به جھت فقدان منـافع عقالیـی   

ن را آن باشد، مستلزم آن است که در صورت وجـود منـافع حـالل و عقالیـی، نبایـد فـروش آ      
نادرست پنداشت، بلکه باید آن را پذیرفت و بر آن مھر تأیید نھاد. ضمن آنکه فقیھان در زمینـه  

اند که بخشی از ھای بسیاری را برشمرده و پذیرفتهھای مشروع از میته، موارد و نمونهوریبھره
). در ۱/۷۹؛ امام خمینی، ۴/۱۹۸؛ محقق، ۲/۱۱۳حلّی، ارشاد االذھان، عالمه تر گذشت (آن پیش

توان دست یافت که اگر منافع مشروع و حاللی بـرای میتـه   این صورت به این نتیجه بدیھی می
شناسایی شد نباید فروختن آن را برای این منافع حالل، نادرست انگاشت.

ھا ھرگونه منفعت مشروعی را از میته سلب نمـوده  در مورد روایات نیز ھرچند برخی از آن
روایات دیگری ھست که منافعی را برای میته شناسانده و آن را تأیید نمـوده  است، اما در برابر،

رو ). از ایـن ۳۶۹-۱۶/۲۹۵؛ ۱۲/۶۷؛ ۳/۲۵۱؛ ۲/۱۰۷۲؛ ۱/۱۲۹؛ حرعـاملی،  ۳/۳۹۷است. (کلینی، 
انـد بـر   بندی میان این دو دسته روایات متعارض، روایات مانعه را حمل نمـوده فقیھان در جمع

توان داشت، ھمچون مذکی، اما این منافـات  قید و شرط نمینامحدود و بیاینکه از میته استفاده
ھای مشروع، بتوان از آن سود جست. برخـی نیـز   وریندارد که با شرایطی، از جمله جھت بھره

). بـه  ۱/۳۳۶؛ منتظـری،  ۱/۶۶الفقاھـة،  اند (خویی، مصباحروایات مانعه را حمل بر کراھت کرده
توان یافت، جای تردید نیست، از سوی دیگر خواھـد  منافع حاللی میھر روی اینکه برای میته 

آمد که استفاده کفار از گوشت حرام نیز در شمار ھمان منافع محلله و عقالیی شـمرده خواھـد   
شد که فروش گوش یاد شده را به آنان مباح و روا خواھد ساخت.

. فقدان مالیّت۵
اند کـه موضـوع بیـع منتفـی     آن رو باطل شمردهبرخی نیز فروش میته را حتی به کافران، از 

ومی، مـاده  آمده اسـت (فیـ  » مبادله مال بمال«است؛ زیرا در تعریف بیع برابر آنچه فیومی آورده: 
). آشکار است که با حرام بودن میته در نگاه شریعت، مالیّت میته و در نھایت، ۳/۷بیع؛ انصاری،
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خواھـد رفـت، زیـرا مالیّـت داشـتن یـک چیـز        موضوع بیع نیز در معرض زوال بوده و از میان

وابسته به حالل بودن و منفعـت در خـور داشـتن او اسـت کـه میتـه فاقـد آن اسـت (حکـیم،          
).۱/۳۳۹مستمسک، 

نقد و ارزیابی
ایــن دیــدگاه نیــز بــه دالیلــی مــردود اســت. اوالً از آن جھــت کــه ھــیچ دلیــل اســتوار و  

به مال را در مفھوم بیع الزم و ضـروری بینگـارد.   ای در دست نیست که مبادله مال شدهپذیرفته
).۲۰۷کار رفته است (بقره، بلکه فراوان در قرآن اصطالح بیع و شراء در غیر مبادله مالی به

البته آنچه در بیع الزم است، اصل وجود معاوضه (در ھـر سـاحت و شـکلی، ھـر چنـد در      
تـوان آن را  ته به کفار نیـز مـی  حوزه اغراض شخصی) و عقالیی بودن آن است که در فروش می

). ثانیـاً  ۱/۳۳؛ ایروانـی،  ۱/۶۸رو تعریف فیومی از بیع فاقد وجاھت است. (خویی، یافت؛ از این
بر فرض بپذیریم که وجود بیع بدون مالیّت منتفی است، ولی ھمین اندازه که مشتری بـاور بـه   

ھرچند فروشنده آن را مال ندانـد؛  شمار آورد کافی است، مالیت مبیع داشته باشد و آن را مال به
سـازد (منتظـری،   دار مـی زیرا خریدار متقاضی مبیع بوده و اغراض او است کـه مبیـع را مالیـت   

توان این ادعا را داشت که میته، ھم از نظر خریدار و ھـم  ). ثالثاً فارغ از آنچه گذشت می۱/۳۶۴
کافران بر ایـن اسـت کـه میتـه و     فروشنده، از مالیّت شرعی و عرفی برخوردار است؛ زیرا باور

دیگر محرمات، دارای ارزش مالی است و شرع نیز این مالیت را برای کفار تأیید نموده و آنـان  
بـردار اسـت   شمار آورده است؛ از ھمین رو تعرض به امـوال آنـان نـاروا و ضـمانت    را مالک به

قاعـده الـزام و ھـم    ). فروشنده مسلمان نیـز، ھـم بـر اسـاس     ۱/۳۶۱؛ منتظری، ۲/۵۶۱(محقق، 
بایسـت  گونه که خواھد آمـد، مـی  روایاتی که فروش میته به کفار را مباح اعالم نموده است، آن

آثار مالیت را بر میته مترتب سازد و آن را مال بینگارد. گذشته از آنکه عرف ھـم بـدون تردیـد،    
نکه فروش میته بـه کفـار   داند، نتیجه آچون و چرا میمالیت میته را، به لحاظ منافع حالل آن، بی

شـمار  بـه » مصـباح «گونه تضادی با مالیّت داشتن عوضین نداشته و نقض بیع، برابر تعریف ھیچ
نخواھد رفت.

. استخباث۶
یکی از دالیلی که برای حرمت و ممنوعیت فروش میته حتی به کفـار، ممکـن اسـت بیـان     

معرفـی شـده اسـت؛ چنانکـه در     حـرام » خبائث«شود و مورد نظر مانعان باشد، اینکه در قرآن 
). آشکار است کـه تحـریم خبائـث    ۱۵۶(آیه » وَ یحَرِّمُ عَلَیھِمُ الْخَبائِث«سوره اعراف آمده است: 
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؛ ۱/۳۳گـردد (انصـاری،   ھا، از جمله داد و ستد آن نیز مـی وریصورت مطلق شامل ھمه بھرهبه

یکـی از مصـادیق خبائـث را میتـه     ). از سویی مفسران نیز در ذیل آیه یـاد شـده،   ۱/۳۳ایروانی، 
دارد.) که این نیز پرده از خبیث بودن میته بر می۴/۳۷۴؛ طبرسی، ۲/۱۵۶اند (زمخشری، دانسته

نقد و ارزیابی
این استدالل نیز مردود است؛ زیرا خبائث به شھادت لغویان و نیز مفسران، امور پستی است 

). در ایـن  ۴/۵۶۰؛ طوسـی، تبیـان،   ۱۴۱راغب، که طبع انسان نسبت به آن تنفر و اشمئزاز دارد (
صورت برابر این آیه، ھر چیزی که طبع انسان نسبت به آن تنفر داشت، باید حـرام تلقّـی شـود    

گونه تنفر طبع و بیـزاری خاصـی ندارنـد، در نتیجـه     که کفار نسبت به خوردن میته ھیچدرحالی
ر این آیه، حرمت خبائث تنھـا منحصـر در   عالوه، برابنباید فروش آن را به آنان حرام دانست. به

). در ۱/۱۹۰، منتظـری،  ۱/۳۳خوردن آن است، نه ھرگونه تصرف صورت یافته در آن (ایروانی، 
مورد خوردن نیز ازآنجاکه خبائث از مفاھیم تشکیکی است، ممکن است خوردن یـک چیـز در   

ھـی دیگـر ایـن عنـوان     مورد گروھی از مردم، خبیث تلقی شده و حرام گردد، اما در مورد گرو
لحـاظ  گونه است؛ زیرا خوردن میته بـرای مسـلمانان، بـه   قابل اطالق نباشد، چنانکه در میته این

معنـی  اطالق خبیث بر آن، حرام است، ولی در مورد کفار از آن جھت که صدق خبیث بر آن بی
است، حرام نخواھد بود.

ویش از خباثـت را بیـان ننمـوده و از    گذشته از آن، ازآنجاکه شارع در آیه یاد شده، مراد خـ 
شماری از جمله، شیطان، انسان و یا برخی سبزیجات چون: پیـاز و  سویی، خباثت در معانی بی

کار رفته اسـت کـه   سیر و تره و نیز ثمن کلب و گفتار و کردار ناپاک و مواردی از این دست به
ه از سـوی شـارع اصـطالح    ھا، بدون تردید حرام نیست. در این صورت زمـانی کـ  برخی از آن

مشخصی نسبت به مفھوم خبیث وجود نداشت و معنای عرفی آن نیز نـامنظم و غیـر یکدسـت    
بایست در این بـاب بـه   توان به آن استناد جُست، بلکه میبود، لفظ یاد شده مجمل گشته و نمی

).۴/۵۴۶؛ مغنیه،۱۱/۲۱۴ھا را مورد واکاوی قرار داد (اردبیلی، سراغ ادله دیگر رفت و آن
. اجماع۷

ھای حرام به دیگران، بـه اجمـاع اسـتناد جسـته و     برخی ھم در باب حرمت فروش گوشت
اند: ھمه فقیھان بر حرمت و ممنوعیّت فروش میته بـه دیگـران بـه صـورت عـام و      اعالم داشته

صورت طبیعی این ممنوعیـت شـامل غیرمسـلمانان نیـز خواھـد شـد       اند که بهمطلق ھمداستان
). گفتنـی اسـت ایـن    ۱۴/۷۸؛ نراقـی،  ۲/۵؛ فاضل مقـداد، ۱۰/۲۵؛ تذکره، ۱۵/۳۴۹نتھی، (حلی، م
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؛ ابـن رشـد،   ۱۱/۱۰اجماع مورد توجه و استناد فقیھان سـنی نیـز قـرار گرفتـه اسـت. (نـووی،       

۴/۴۸۱.(
نقد و ارزیابی

ای گیری این اجماع در ھالـه این استدالل ھم نپذیرفتنی است. نخست از آن جھت که شکل
بھام و تردید قرار دارد؛ زیرا بسیاری از فقیھان به استناد برخی روایـات، فـروش میتـه را در    از ا

؛ منتظـری،  ۱/۸۳اند (امام خمینی، جایی که برخوردار از منفعت محلّله عقالیی باشد روا شمرده
توان آن را تعبدی و کاشـف از  عالوه بر فرض تحقّق این اجماع، نمی). به۸/۳۴؛ عاملی، ۱/۳۱۱

نظر معصوم دانست؛ زیرا ممکن است مستند آنان روایاتی باشـد کـه در ایـن بـاب وارد گشـته      
است که در این صورت شایسته است این روایات و یا دالیل احتمـالی دیگـر مـورد بررسـی و     

واکاوی قرار گیرد و میزان اعتبار آن به درستی سنجیده شود.
. اعانه بر اثم۸

انـد؛ زیـرا   کافران را از باب اعانه بر اثـم ممنـوع دانسـته   گروھی نیز فروش گوشت حرام به
شود تا کافران از این رھگذر بـه خـوردن گوشـت حـرام     فروش گوشت حرام به آنان سبب می

که آنان نیز ھمچون مسلمانان مکلف به فروع و پرھیز از خوردن گوشت مبتلی گردند، در حالی
جاری و ساری است. نتیجه آنکه فروش میته به حرام بوده و محرمات اسالمی در مورد آنان نیز 

).۱/۷۵کفار از باب انکه مستلزم حرام است، ممنوع و ناروا خواھد گشت. (خویی، مصباح، 
نقد و ارزیابی

اساس است؛ زیرا فروش گوشت حرام به کافران، در جایی اعانه بـر اثـم   این استدالل نیز بی
ر از این داد و ستد انجام حرام باشـد و افـزون   شمار خواھد رفت که ھدف فروشنده و خریدابه

)، در حالی که در مسئله مـورد ابـتال   ۷۶؛ نراقی، عوائد، ۱/۲۱۲بر آن، حرام نیز تحقق یابد (امام، 
ای برای تحقق حرام (چه به لحاظ فروشنده یا خریـدار) وجـود دارد و نـه در    نه قصد و انگیزه

ھای شریعت، مصرف میتـه از سـوی کفـار و    آموزهگردد؛ چرا که برابر خارج حرامی پدیدار می
رو اعانـة بـر اثـم    ھمچنین فروش آن به آنان مباح بوده و مورد تأیید قرار گرفتـه اسـت؛ از ایـن   

عالوه، اعانه بر اثم در فرضی قابل طرح است که کفـار مکلـف بـه    افتد. بهروی اتفاق نمیھیچبه
). ولی حق آن است کـه کفـار   ۲۷۹نراقی، عوائد، فروع باشند، آنگونه که مشھور بر این باورند (

مکلف به فروع نیستند. افزون بر آیاتی که تکلیف به فروع را تنھا متوجه مؤمنان سـاخته کـه بـا    
گـاه  آغاز گشته است، سیره مسلمین نیز بر این امر استوار بـوده کـه ھـیچ   » یا أَیھَا الَّذینَ آمَنُوا...«
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یتی نداشته و در جامعة اسالمی از آنان در برابر این امور در کافران نسبت به فروع احکام مسئول

گرفته است، حتـی در دوران حکومـت امـام علـی و اوج     ای بازخواستی صورت نمیھیچ دوره
بردنـد و ایـن، پـرده از    سر میاقتدار ایشان که شمار بسیاری از کافران، در قلمرو آن حضرت به

دارد. گذشته از آن، در صورت مکلف بودن کفـار بـه   یمکلف نبودن آنان در نظر مسلمانان بر م
فروع، پرسش این است که آیـا انجـام ایـن فـروع از جانـب کفـار، در حـال کفـر آنـان مـورد           
درخواست است یا پس از اسالم آنان؟ در حال کفر ممنوع است؛ زیرا کفـار در آن حـال، فاقـد    

یّت ادای فـروع را بـرای آنـان    قصد قربت و طھارت و دیگر شرایط مورد نظراند که ایـن وضـع  
سازد. پس از اسالم نیز، قضای این فروع از سوی آنان به جھت قاعدة جَبّ (نجفی، ناممکن می

تـوان کفـار را   ) ناممکن است. در این صورت چگونه می۲۵۷؛ لنکرانی، القواعد الفقھیّه، ۱۵/۶۲
دالیل دیگری نیز در ردّ این )! البته ۱/۱۲۶مکلف به فروع دانست (خویی، مستند، کتاب الزکوة، 

گردد.ھا صرف نظر میدیدگاه وجود دارد که فعالً از آن
. وھن مسلمین۹

یک نظر ھم این است که اگر مسلمانان گوشت غیـر تذکیـه شـده را بـه کـافران بفروشـند،       
)؛ زیرا بیانگر آن است که مسـلمانان نسـبت   ۲/۲۷۲وھن مسلمانان خواھد شد (تبریزی،موجب

اعتنا بوده و حاضرند به منظور دستیابی به منافع مادی خویش، حتی ای دینی خود بیھبه ارزش
محرمات اسالمی را نیز قربانی مطامع خود سازند؛ از این رو این داد و ستد خوشایند مسلمانان 

شود.نبوده و ناروا شمرده می
نقد و ارزیابی

ت که کافران از سـوی مسـلمانان   این نظر نیز ناتمام است؛ زیرا وھن در جایی پذیرفتنی اس
ھا، بر آنان تحمیـل  ھای حرام به رغم ناخوشنودی آنمورد فریب و نیرنگ قرار گیرند و گوشت

ھای مقبول و ھای یاد شده ھمه شرایط و ویژگیدانند که گوشتگردد؛ اما در جایی که کفار می
تانداردھای الزم برخوردار باشد، پذیرفته شده آنان را دارا است و شاید بیش از انتظار آنان از اس

رو بـا  جز آنکه فاقد تذکیه شرعی است که این امر ھم از نظر آنان اھمیت چندانی ندارد؛ از این
کنند، در این صورت چرا این فروش وھن مسلمانان تلقّی آگاھی و رضایت اقدام به این امر می

در روایات، پیشنھاد فـروش ایـن   گاه رفت، ھیچشود؟ ضمن آنکه حتّی اگر احتمال این وھن می
یافت.نوع گوشت و یا ھمانند آن، به کفار صورت نمی

. روایات منع فروش میته۱۰
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صـورت مطلـق و   ترین دلیل مانعان را باید روایاتی دانست که ھرگونه فروش میته را بهمھم

ه ھـای فـروش از جملـ   صـورت طبیعـی ھمـة گونـه    بدون قید و شرط ممنوع اعالم داشته که به
گردد.فروش به کفار را نیز شامل می
صراحت بیع میته را حرام اعـالم  ھا بهگون است؛ زیرا برخی از آنالبته این روایات نیز گونه

اِنَّ اهللاَ و رسولَهُ حـرّم بیـع الخمـر و    «نموده است ھمچون روایت جابر از رسول خدا که فرمود 
ش، فـروش شـراب و مـردار را حـرام نمـوده      راستی خدا و رسول)؛ به۲/۷۷۹(بخاری، » المیتة...

ان رسول اهللا نھی عـن بیـع   «است. در برخی نیز از بیع میته نھی شده است ھمچون این روایت: 
). ۱۲/۶۷) و دیگـر روایـات ھماننـد (حرعـاملی،     ۲/۱۸قاضی نعمان،»(و عن بیع المیتة...االحرار 

دانسته است.» سُحت«شماری ھم ثمن میته را 
ھای دیگری عرضه نموده است. ھرچند بعضی ز ھمین مضامین را در قالببرخی روایات نی

توان اند و برخی را نیز تنھا در منابع سنیان میاز این روایات به لحاظ سندی یا محتوایی ضعیف
ھـا معتبـر اسـت و    )، امـا بـدون تردیـد شـماری از آن    ۱/۶۸؛ خـویی،  ۱/۸۴یافت (امام خمینی، 

ستد میته به صورت عام و مطلق، کامل و تمام عیـار اسـت. نتیجـه    داللتشان بر ممنوعیت داد و 
آنکه فروش گوشت حرام به غیر مسلمانان برابر این روایات ممنوع و ناروا است.

نقد و ارزیابی
توان فروش گوشت حرام به کافران را ممنوع حقیقت آن است که برابر این روایات نیز نمی

روایت ابوالقاسم صیقل قرار گرفته اسـت کـه در آن از امـام    دانست؛ زیرا در برابر این روایات، 
وری از پوست میته درساخت غالف شمشیر و سایر صنایع مرتبط و نیز خریـد و  نسبت به بھره

(حرعاملی، » اجعل ثوباً للصالة«فروش آن، پرسش شده و آن حضرت اینگونه پاسخ داده است: 
کنایه از آنکه اصل خرید و فروش پوست مردار، ای را برای نماز خود برگزین. )؛ جامه۱۲/۱۲۵

وری از آن در منافع حالل و مشروع اشکالی ندارد، امـا بـه لحـاظ نجاسـت آن و اینکـه      یا بھره
ای جداگانهوری از آن، بدن و لباس آلوده گردد، باید برای نماز لباس ممکن است به ھنگام بھره

را در نظر گرفت نتیجه آنکه پاسخ امام در این روایت، تأکید و تقریر برداشـت سـائل در زمینـه    
وری از پوسـت میتـه اسـت، البتـه بـا مالحظـه نمـاز و رعایـت         ھرگونه خرید و فروش و بھره

و ھای آن. اتفاقاً در دیگر مکاتباتی ھم که خاندان صیقل در ھمین باب بـا امـام کـاظم   پاکیزگی
اند، ھر سه امـام بـر ھمـین پاسـخ تأکیـد نمـوده و بـر آن اصـرار         امام ھشتم و امام جواد: داشته

). در مورد سند نیز، ھر چند برخی، امّـا و اگرھـایی را   ۱۲/۷۰و ۲/۱۰۵۰اند (حرعاملی، ورزیده
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و آن اند، اما محققان، از جمله امام خمینی از آن به صحیحه یاد نموده در مورد آن مطرح ساخته

). از سویی ھـر چنـد در روایـت صـیقل تنھـا از      ۲۸؛ لنکرانی، ۱/۷۴اند (امام خمینی، را پذیرفته
پوست مردار و خرید و فروش آن سخن به میان آمده است، اما آشکار اسـت کـه پوسـت میتـه     

توان با القاء خصوصیّت از مورد، حکم یاد شده را بـه دیگـر   ای ندارد، بلکه میخصوصیت ویژه
میته نیز سرایت داد که نتیجة آن جواز فروش میته بـرای منـافع حـالل و مشـروع اسـت      اجزای

). در این صورت ما با دو دسته روایات مانعه و مجوّزه رو ۱/۳۴۶؛ منتظری، ۱/۸۴(امام خمینی، 
ای جز برقراری سازش میان آن دو وجود نخواھد داشت؛ اما از آنجا به رو خواھیم بود که چاره

کند، چه در حوزة منافع حالل و مانعه عام است، چراکه از فروش میته پیشگیری میکه روایات 
مشروع و یا غیر آن، ولی روایت صیقل خاص است؛ زیرا فروش میته را در حوزه منـافع حـالل   

ترین شـیوة جمـع آن اسـت کـه روایـات مانعـه را       داند، در این صورت طبیعیو معقول روا می
یص بزنیم که نتیجه آن مباح بودن فروش میته برای منـافع حـالل و   وسیله روایت صیقل تخصبه

). از سویی با فرض حالل بودن مصرف میته از منظـر کفـار و   ۱/۸۴مشروع است (امام خمینی، 
تأیید آن در منابع دینی، فروش میته به کفار نیز در شمار ھمان منافع حالل و مشروع میته جـای  

د و حمایت فقیھان را ھم به ھمراه داشت.گیرد که به تأیید روایات رسیمی
به عالوه، بر فرض عدم پذیرش این راه حل و اصرار بر وجود تعارض میان ایـن دو دسـته   
روایات، باید روایات مجوزه را مقدم داشت به لحاظ مخالفت با عامه؛ زیرا گذشت که آنان بیـع  

یات مانعه از فروش میته بـه لحـاظ   دانند، در نتیجه روامیته را به صورت مطلق حرام و ناروا می
ھمسویی با عامه، مردود بوده و از چرخة تعارض کنار گذاشته خواھد شد. در مرحله سوم اگـر  

حل نیز پذیرفته نشد، بر اساس قواعد، ھر دو دسته روایـات در سـایة تعـارض، تسـاقط     این راه
ل و قواعد کلّـی باالدسـتی   ای جز مراجعه به اصونموده و از میان خواھند رفت. پس از آن چاره

احل اهللا «و یا » تجارة عن تراض«و » اوفوا بالعقود«ھم به مقتضای عمومات ماند که آنباقی نمی
و موارد ھمانند دیگر، صحّت و درستی فروش میته به کفـار بـه جھـت    » اصالة االباحة«و » البیع

)۱/۳۴۶؛ منتظری، ۱/۶۹ھمان منافع حالل و عقالیی است (خویی، 
توانست مـانعی بـر سـر راهِ فـروش     ھر روی در یک بررسی گذرا و کلی، دالیلی که میبه

ھای حرام به کافران تلّقی گردد بررسی و ناتوانی این دالیل از اثبات مـدعای یـاد شـده    گوشت
نشان داده شد.

دالیل جواز فروش گوشت حرام به کافران
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وش گوشت حرام به کافران را تأیید نمود توان با تکیه بر آن فردر برابر، دالیلی است که می

گردد.که در اینجا به برخی از این دالیل اشاره می
. عمومات و اطالقات بیع۱

گونه نشان داد: اوالً با توجه به اینکـه معـامالت، مخترعـات شـارع     توان ایناین دلیل را می
شارع کافی است و نـه  نیست بلکه در شمار مجعوالت مردمی است و در تأیید آن تنھا عدم ردّ 

بیشتر؛ و ثانیاً از آن نظر که ھمه دالیل حرمت بیع میته نسبت به کفار مورد نقـد قـرار گرفـت و    
توان نشان ای را در ردّ معامله یاد شده نمیشدهمردود شناخته شد، نتیجه آنکه ھیچ دلیل شناخته

یی بودن آن است کـه حـداقل   ترین اصل پذیرفته شده در درستی معامالت، عقالداد؛ و ثالثاً مھم
آن نیز، نه تأیید ھمة عقال، بلکه داشتن اغراض شخصی خاص از سوی متعاملین و یـا مشـتری   

ھم در مورد ) که آن۱/۲۵؛ خویی، محاضرات، ۱/۳۳تنھایی، از این داد و ستد است. (ایروانی، به
ه و شـرع نیـز آن را   ھای تذکیه نشده را برای خود حالل دانستکفار از آن رو که مصرف گوشت

ای جز این داوری فراروی مـا  تأیید نموده است، مرسوم و پذیرفتنی است. در این صورت چاره
و » تجارة عن تـراض «، »احل اهللا البیع«، »اوفوا بالعقود«نیست که: برابر اطالقات و عمومات ادّله 

روع و جـایز قلمـداد   بایست این معامله را مشعمومات دیگر و یا حتی اصل اباحة و حلیّت، می
نموده و از نفی آن دوری جُست.

. انصراف۲
این دلیل بر این پایه استوار است که روایاتی که بیانگر حرمت و نـاروایی فـروش گوشـت    

دارد کـه بایـد در   حرام به دیگران است، به ظاھر وظایف مسلمانان را نسبت به یکدیگر بیان می
وشی پرھیز داشته باشند و حریم محرمات و مرزھـای  خواری و حرام فرجامعة اسالمی از حرام

داننـد و  آن را پاس بدارند، اما نسبت به فروش آن به کفار که محرمـات اسـالمی را حـالل مـی    
وری آنان از محرمات شرعی را تأیید نمـوده  شمار، ملکیّت و نیز بھرهھای بیاسالم نیز در آموزه

شـود (منتظـری،   دارد و شامل حال آنـان نمـی  و به رسمیت شناخته است، این روایات انصراف
).۱۵؛ شیرازی، محمدکاظم، ۱/۴۲۵

گونه که گذشت، سیره قطعی مسلمانان بر این اساس شکل شاھد آن اینکه در طول تاریخ آن
گرفته است که کفار نسبت به انجام محرمات شرعی (البته با مالحظـه اسـتتار و دیگـر شـرایط     

ھای اسـالمی نیـز یعنـی در دورة    ترین دورهته و حتی در درخشانگونه مسئولیتی نداشآن)، ھیچ
یافـت و آنـان را   رسول خدا و امام علی، کمترین بازخواستی از آنان در این باب صـورت نمـی  
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دانستند. نتیجه آنکـه در عـرف مـردم، روایـات مانعـه از      مخاطب این دستورات و تکالیف نمی

بایست داد و ستد رو میه کافران است؛ از اینھای حرام، منصرف از فروش آن بفروش گوشت
با آنان را در این باب پذیرفت و آن را مورد تأیید قرار داد.

. فروش میته به کفار در صورت اختالط آن با مذکّی۳
انـد کـه: اگـر گوشـت     این فرع کم و بیش در روایات مطرح شده و فقیھان نیـز آن را آورده 

ای که شناسایی و تشخیص آن دو از گونهرام درھم آمیخت بهای با گوشت حشدهحالل و تذکیه
بایست از این گوشـت دوری جُسـت و   یکدیگر دشوار و ناممکن گشت، در این صورت آیا می

توان از آن در مـواردی بھـره گرفـت و    شمار آورد، یا اینکه میھای آن را ناروا بهوریھمه بھره
بایست از ھـر  تنجیز علم اجمالی در شبھة محصوره، میاستفاده نمود؟ ھرچند برابر قواعد و نیز 

؛ ۱/۳۶وری از آن دو را ممنوع سـاخت (انصـاری،   دو طرف شبھه دوری جُست و ھرگونه بھره
توان گوشت مختلط را بـه کفـار   گوید: می)، اما روایاتی در دست است که می۱۱/۲۷۱اردبیلی، 

و از درآمد آن سود جُست، از جمله دانند، فروختکه مصرف گوشت تذکیه نشده را حالل می
نْ      «در صحیحة حلبی از امام صادق آمده است که فرمود:  إِذَا اخْـتَلَطَ الـذَّکی وَ الْمَیتَـةُ بَاعَـهُ مِمـَّ

). ھرگاه میته و مذکی بـا  ۹/۴۸؛ طوسی، التھذیب، ۱۲/۶۷(حرعاملی، » یسْتَحِلُّ الْمَیتَةَ وَ أَکلَ ثَمَنَه
داند بفروشـد و پـول آن را مصـرف    ا به کسی که میته را حالل مییکدیگر مخلوط گشت، آن ر

کند. ھم چنین روایت دیگری ھم از حلبی در ھمین باب و با ھمین مضمون در دست است.
انـد و فـروش   بسیاری از فقیھان نیز بر اساس این دو روایـت و روایـات ھماننـد فتـوا داده    

؛ ۲/۳۷۱؛ عاملی، مدارک، ۱/۳۴الکرامة، لی، مفتاحاند (عامگوشت یاد شده را به کفار تأیید نموده
). آشکار اسـت کـه ایـن دو روایـت بـه      ۳۶/۳۴۱؛ نجفی، ۵۸۶؛ طوسی، نھایه، ۱/۴۲۴سبزواری، 

لحاظ برخورداری از اعتبار و اتقان الزم، مخصّص عموماتی است که فروش میته را به صـورت  
).۱۵/۱۵۴آورد (نراقی، شمار میوا بهداشت و آن را نارعام و بدون ھیچ قید و شرطی ممنوع می

ممکن است گفته شود که این دو روایت تنھا فروش گوشـت مشـتبه   پاسخ به یک پرسش:
و مخلوط را تجویز نموده است که در آن میته و مذکی نامشخص است، نه فروش میته معیّنه را 

یتـه معیّنـه   که آنچه مورد گفتگوی جدی است، فروش مبه صورت مستقل و مشخص، در حالی
است نه موارد مشکوک و مشتبه.

گونه نقشـی در فـروش آن نـدارد بلکـه آنچـه      پاسخ آن است که اختالط میته با مذکی ھیچ
؛ مکـارم،  ۱/۷۴شمرند (خویی، مصـباح،  اھمیت دارد آن است که کفار مصرف میته را حالل می
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ل بـاوری کـافران نسـبت بـه     پرسیدند: با توجه به حالرو پرسشگران از امام می). از ھمین۱/۶۱

داد.توان آن را به آنان فروخت؟ که امام ھم سخن آنان را مورد تأیید قرار میمیته، آیا می
بـه وضـوح   » یبِیعُهُ مِمَّنْ یسْتَحِلُّ الْمَیتَـةَ «عالوه، این تعبیر امام در روایت حلبی که فرمود: به

افران نسـبت بـه میتـه، مـالک اصـلیِ      بیانگر آن است که از منظر آن حضرت نیز حالل باوری ک
رو نبایـد  جواز فروش میته به آنان است و این مالک در مورد میته معیّنه نیز وجود دارد؛ از ایـن 

روا بودن فروش را تنھا از آنِ میته مختلط دانست، بلکه باید خصوصیّت اختالط را الغاء کـرد و  
ن، برابر روایات فراوانی که انـدکی بعـد   این حکم را به میتة مشخص نیز تسرّی داد. افزون بر آ

تـوان بـه کـافران، بـه     خواھد آمد، حتی غذای آلوده به نجاست معیّن و شناخته شده را نیز مـی 
مالک ھمان حلیّت باوری فروخت تا چه رسد به نجاست مشکوک و مشتبه.

. فروش خوراک متنّجس به کافران۴
توان غذای نجـس را از آن جھـت کـه بـه     این پرسش از دیرباز مطرح بوده است که آیا می

لحاظ ناپاک بودن، امکان استفادة خوراکی مسلمانان از آن منتفی است، به کافران که آن را پـاک  
دانند، فروخت، یا امکان فروش آن حتی به کافران نیز وجود نـدارد و بایـد از آن   اشکال میو بی

نگر مالیّت نداشتن نجـس و فقـدان   نظر شود؟ ھرچند برابر برخی قواعد و نصوص که بیاصرف
تر نیز بـه آن  توان شئی نجس را، حتی به کافران فروخت که پیشمنفعت عقالیی آن است، نمی

اشاره گشت، با این حال روایاتی در دست است که فروش غذای نجس را به کفار تأیید نمـوده  
تواند فـروش  ین روایات نیز میاند. اداند. فقیھان نیز ھمسو با این روایات فتوا دادهو مشروع می

مانع قلمداد سازد. برخی از این روایات از این گوشت حرام به کافران را تأیید نموده و آن را بی
قرار است:

قِیلَ لِأَبِی عَبْدِ اهللا فِی الْعَجِینِ یعْجَنُ مِنَ الْمَاءِ النَّجِسِ کیـفَ یصْـنَعُ   «. روایت ابن ابی عمیر: ۱
)؛ از امـام  ۱/۴۱۴تھـذیب،  ؛ طوسـی،  ۱/۱۷۴(حرعـاملی،  » یتَـةِ مِمَّنْ یسْتَحِلُّ أَکـلَ الْمَ بِهِ قَالَ یبَاعُ 

شود پرسیده شد، فرمود: به کسی که خوردن صادق در مورد خمیری که با آب نجس فراھم می
شود. این روایت به صراحت فروش نجس به کفار را پیشـنھاد  داند فروخته میمیته را حالل می

دھد.می
گوید: از موسی بن جعفـر از آب گوشـتی پرسـیدم کـه بـا      روایت زکریا بن آدم. وی می. ۲

ة   «اندکی شراب یا نبیذ مست کننده آمیخته شده بود فرمود:  » یھَرَاقُ الْمَرَقُ أَوْ یطْعِمُـهُ أَھْـلَ الذِّمـَّ
ه گیرد. او سپس از خمیری پرسید کـ شود و یا خوراک ذمیان قرار میآب گوشت دور ریخته می
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توانَـد آن را بـه یھودیـان یـا مسـیحیان بفروشـد؟       با خمر یا نبیذ درآمیخته است و اینکه آیا مـی 

)؛ آری، چـرا  ۹/۱۱۹؛ طوسی، ۲/۱۰۵۶(حرعاملی، » نَعَم، فَإِنَّھُم یَستَحِلّوُنَ شُربَهُ«حضرت فرمود: 
فـار روا  دانند. این روایـات نیـز فـروش غـذای نجـس را بـه ک      که آنان خمر و نبیذ را حالل می

داند و افزون بر آن، از عموم تعلیلی که در پایان حدیث نیـز آمـده اسـت (فـانھم یسـتحلون      می
توان دریافت که از منظر امـام، معیـار در جـواز فـروش غـذای نجـس بـه        شربه) به وضوح می

داننـد  کافران، باور آنان به حلیّت خمر و نبیذ است. نتیجه آنکه: ھر چیزی را که آنان حالل مـی 
توان به آنان فروخت و از ثمن آن بھره جُست؛ چراکه بر اساس سعة و ضـیق  (از جمله میته) می

توان حدود و ثغور حکم را نیز نشان داد. گفتنی است روایات دیگری نیز وجـود دارد  علّت می
). ضمن آنکه فقیھان ھم بر ۱۲/۶۹کند (حرعاملی، که فروش غذای نجس به کافران را تأیید می

؛ نراقـی،  ۳۷۱-۲/۳۶۹انـد (عـاملی، مـدارک،    مین روایات فتوا داده و آن را روا دانسـته اساس ھ
۱۴/۷۷.(

. قاعده الزام۵
مدّعا در این قاعده آن است که در جامعة اسالمی کـه شـیعیان در کنـار مخالفـانِ اعتقـادی      

را اند، در صورتی که اھل سنت بر اساس دیدگاه مذھبی خود عملیزیخویش یعنی سنیان می
که از منظر شیعیان باطل است، انجام دھند باید این عمل را از جانـب آنـان درسـت و پذیرفتـه     
شده تلّقی نمود و آن را صحیح انگاشت. البته آشکار است که ایـن قاعـده در جھـت تسـھیل و     

ویژه شیعیان طرّاحی شده است تا مشکلی از این رھگذر متوجـه مـردم   سازی امور مردم بهروان
شیعیان در معاشرت و داد و سـتد بـا سـنّیان دچـار آسـیب و ضـرر نگردنـد. ھرچنـد         نشود و

اند، ولی برخی روایات و جز آن پرده از عمومیت و گسـترة ایـن   خاستگاه این قاعده اھل سنت
دارد و اینکه شمول این قاعـده را بایـد فراتـر از سـنیان     قاعده نسبت به پیروان ھمه ادیان بر می

یجُوزُ عَلَی أَھْلِ کـلِّ ذَوِی دِیـنٍ   «وایت محمدبن مسلم از امام باقر که فرمود: دانست. از جمله ر
). با ھر صاحب دینی باید برابر آنچـه حـالل   ۹/۳۲۲؛ طوسی، ۱۷/۴۸۴(حرعاملی، » مَا یسْتَحِلُّونَ

دھنده آن است کـه در تعـامالت اجتمـاعی بـا     شمرد رفتار نمود. این روایت به وضوح نشانمی
یان مختلف باید مطابق با باورھای آنان رفتار نمود و عمل آنان را آنجـا کـه مطـابق بـا     پیروان اد

یابد، درست انگاشت. یا در نقل دیگری از امام ھشتم نسبت ضوابط دینی خود آنان صورت می
به ازدواج با زنی که ھمسر سنّی وی، او را طالق داده است پرسش شد که آن حضرت فرمـود:  

). به راستی ھر کس به دیـن قـومی   ۱۵/۳۲۲(حرعاملی، » انَ بِدِینِ قَوْمٍ لَزِمَتْهُ أَحْکامُھُمْإِنَّهُ مَنْ دَ«
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بایست پایبندی نشان دھد. اینکه امام نسـبت بـه پرسشـی در حـوزة     درآمد، به احکام آن نیز می

ای عـام و کلـی  ای به مثابة قاعدهطالق مخالف، پاسخی عام و فراتر از پرسش وی داده و جمله
توان در حوزة در قلمرو ھمة ادیان بیان داشته، نشانة آن است که قاعده الزام را از منظر امام نمی

ھای اعتقـادی جسـتجو   سنیان محدود ساخت، بلکه نقش آن را باید در قلمرو ھمة ادیان و نحله
).۱۷۳نمود و آن را به کار بست (لنکرانی، القواعد الفقھیه، 

ایاتِ قاعده الزام، از سوی امام به علتی اشاره شده که فراتر از آن عالوه، در ذیل برخی روبه
چیزی است که مورد پرسش قرار گرفته است و آن اینکه حضرت در تعلیـل حلِیّـت ازدواج بـا    

لِأَنَّکمْ لَا تَرَوْنَ الثَّلَـاثَ  «زنی که از سوی ھمسرش در مجلس واحد سه طالقه شده است، فرمود: 
)؛ این حکم از آن جھت است که شما سـه طـالق در   ۱۵/۳۲۱(حرعاملی، » بُونَھَاشَیئاً وَ ھُمْ یوجِ

دانند. این جملـه امـام کنایـه از آن    انگارید ولی آنان آن را الزم مییک مجلس را به چیزی نمی
است که حکم یاد شده محدود به سنیان نیست، بلکه در مورد ھمه ادیان جـاری اسـت، بـدین    

بسته به دیـن خاصـی اسـت، در صـورتی کـه چیـزی را بـر اسـاس         معنی که ھر گروھی که وا
شمار آورید. یا آنجـا کـه برابـر    اعتقادات خود حالل و یا الزم بداند شما نیز باید آن را حالل به

تـوان بـا زنـی کـه ھمسـرش او را مطـابق       روایات دیگری، امام در تعلیل این حکم که چرا می
(حرعاملی، » لَا تُتْرَک الْمَرْأَةُ بِغَیرِ زَوْجٍ«مود؟ فرمود: دیدگاه مذھبی خویش طالق گفته، ازدواج ن

توان بدون شوھر گذاشت. آشکار اسـت کـه ایـن علـت در     )؛ به جھت آنکه زن را نمی۱۵/۳۲۰
ھـا را بـه   تواند آناند جاری است و مسلمان میمورد کافران نیز که ھمسران خود را طالق داده

). نتیجه آنکه عمومیت تعلیل در کالم امـام  ۱۶۹-۱۶۸واعد، ھمسری خود درآورد (لنکرانی، الق
کند که حکم فراتر از مورد لحاظ گردد. افزون بر آن سیرة عقال نیز در طول تـاریخ بـر   اقتضا می

ھای مختلـف اعتقـادی   عمل به مضمون قاعده الزام شکل گرفته و استوار بوده است؛ زیرا گروه
نموده و آن را یک یکدیگر بر اساس ھمین باورھا رفتار میھا در تعامالت خود با در ھمه دوره
ویژه در حوزه ازدواج و طالق وارث و دیگر مسائل مرتبط کـه  دانستند؛ بهناپذیر میاصل خدشه

؛ ابـن  ۱۳۳؛ فرحـی،  ۱/۹۷رعایت این اصل از وضوح بیشتری برخوردار بوده اسـت. (محسـنی،   
توان محدود و منحصر به یک فرقه یـا گـروه   نمی). بدیھی است که سیره عقال را ۷/۵۶۳قدامة، 

گیرد.خاصی دانست بلکه ھمة پیروان ادیان را بدون استثنا در بر می
. تالزم بیع با منفعت محلله۶

ھای دینـی نیـز ھسـت،    تتبع و جستجو در کالم فقیھان که مستند به برخی روایات و آموزه
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ع و منافع محلله مالزمه است، بدین معنی مؤید این حقیقت است که از نظر آنان میان صحت بی

که ھرکجا بتوان برای شیئی منافع حالل و مشروعی یافت، فـروختن آن چیـز بـه جھـت ھمـان      
منافع مشروع، صحیح و روا است و در برابر اگر فاقد ھرگونه منفعت حـالل و عقالیـی اسـت،    

ل صـحّت فـروش گربـه    بیع آن نیز باطل و نامشروع خواھد بود؛ چنانکه عالمـه حلـی در تعلیـ   
)؛ از آن رو کـه موجـودی   ۱۰/۳۰حلـی، تـذکره،   عالمـه  » (النّه ینتفع به... فجاز بیعه«نویسد: می

است سودمند و قابل استفاده، فـروش آن نیـز درسـت اسـت. آنگـاه بـه صـورت عـام و کلـی          
م گونه که استیفای منفعت آن جایز است، گرفتن عوض ھداری ھمانافزاید: ھر شیئ منفعتمی

ھرجـا شـارع اسـتفاده از    «نویسـد:  اشکال خواھد بود. یا ابن ادریس حلّی ھم میدر برابر آن بی
چیزی را مباح اعالم داشته است، خرید و فروش آن نیز به جھت ھمان منفعـت جـایز خواھـد    
بود، در غیر این صورت مستلزم آن است که شارع امـری را حـالل و مشـروع بدانـد کـه قابـل       

گویـد:  ). یا فاضل مقداد در مورد فروش سگ گله و منزل و زراعت می۲/۲۲۰(»دستیابی نیست
توان مانع بیع رو نمیھا است؛ از اینھای حالل آنوریھا، بھرهعلت اصلی روا بودن فروش آن«

). در حوزه فقیھان سنّی ھم این مالزمه امـری پذیرفتـه شـده اسـت؛     ۵، ۲/۷(التنقیح، » ھا شدآن
(طوسـی، خـالف،   » کلمـا ینتفـع بـه یجـوز بیعـه     «آمده که اظھار داشته است: چنانکه از شافعی

)؛ ھر چیزی که سودآوری داشت، فروش آن ھم جـایز  ۳/۱۱؛ شافعی،۴/۳۲۸؛ ابن قدامة، ۳/۱۸۴
؛ ۱/۹۰؛ مامقـانی،  ۱/۳۴۴اند (منتظری، است. دیگر فقیھان نیز کم و بیش ھمین مضمون را آورده

این مالزمه را از برخی روایات عامی ھم کـه از بیـع محرمـات    ). گفتنی است۳/۱۲۴شھیدثانی، 
تـر بـه   ھای بیع حالل و حرام نیـز پرداختـه کـه پـیش    نھی نموده و در عین حال به تبیین مالک

).۱/۳۴۴توان دریافت (منتظری، ھا اشاره گشت، میبخشی از آن
ه و پـذیرش  ھـای تذکیـه نشـد   از سوی دیگر استفاده کفار از محرمـات، از جملـه گوشـت   

گـردد؛  مالکیت آنان در این امور، مورد تأیید شریعت بوده و در شمار منافع محلّله آنان تلقی می
گرفتـه و فقیھـان آن را   و این را از فروع بسیاری که در حوزة فقه نسبت به کفار و ذمیان شـکل 

مشـروع و  توان به دست آورد. در این صورت نبایـد فـروش آن را بـه آنـان غیـر     اند، میآورده
نادرست انگاشت.

گیرينتیجه
صورت مطلق، به دالیلی چون حرمت میته، فقـدان ملکیّـت،   قائالن به حرمت فروش میته به

فقدان منافع عقالیی، فقدان مالیت، ناپاکی، اسـتخباث، اجمـاع، اعانـه بـر اثـم، وھـن مسـلمین،        
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تأیید مـدعا اسـت؛ زیـرا بـر     اند که این مستندات قاصر ازروایات منع فروش میته، استناد جسته
ھـای حـرام، ممنـوع    وریتواند فروش میته را به انگیزه بھرهفرض صحت و درستی آن، تنھا می

ھای تذکیه ھای کافران از گوشتوریکه بھرهھای حالل و مشروع، در حالیوریسازد و نه بھره
اشـکال  به جھت آن بیگردد که فروش میته نشده در شمار ھمان منافع حالل و مشروع تلقی می

خواھد بود.
افزون بر آن، دالیلی چون عمومات و اطالقات بیع، انصراف، روایات فروش میته بـه کفـار   
در صورت اختالط آن با مذکی، دالیل صحت فروش غـذای نجـس بـه کفـار، قاعـده الـزام و       

ات و عمومیت آن نسبت به غیر مسلمانان، تالزم صحت بیع بـا منفعـت محللـه در منطـق روایـ     
تواند در تأیید این فروش اثرگذار باشد.گفتار فقیھان، می

منابع
قرآن کریم.

تحقیق: حـاج آقـا   ،عوالی اللئالی العزیزیّه فی االحادیث الدینیّهالدین، ابن ابي جمھور، محمد بن زین
ق.۱۴۰۳مجتبی العراقی، قم، مطبعة سید الشھداء، 

ق.۱۴۳۰، قم، مؤسسة النشر االسالمی، اوي لتحریر الفتاويالسرائر الحابن ادریس، محمد بن احمد، 
، قـم، منشـورات جماعـة المدرسـین فـی الحـوزة       کتاب من الیحضره الفقیهابن بابویه، محمدبن علی، 

ق.۱۴۰۴العلمیة، 
تا.، بیروت، دار صادر، بیمسندابن حنبل، احمد بن محمد، 
آصف بن علی اصغر فیضـی، قـاھرة، دارالمعـارف،    ، تحقیق:دعائم االسالمابن حیون، نعمان بن محمد، 

تا.بی
، تحقیق: الشیخ علی محمد معوض، الشـیخ  بدایة المجتھد و نھایة المقتصرابن رشد، محمد بن احمد، 

ق.۱۴۲۸عادل احمد عبدالموجود، بیروت، دارالکتب العلمیة، 
ق.۱۴۲۹ی، ، قم، مجمع الفکر االسالمکتاب المکاسبانصاری، مرتضی بن محمد امین، 

القربـی،  جـا، منشـورات ذوی  ، تحقیق: باقر الفخار االصفھانی، بیحاشیة کتاب المکاسبایروانی، علی، 
ق.۱۴۲۱

ق.۱۴۱۴بیروت، دار ابن کثیر، الیمامة، -، دمشقصحیح البخاریبخاری، محمدبن اسماعیل، 
یـق و نشـر: مؤسسـة العالمـة     ، تحقحاشیة مجمع الفائدة و البرھانبھبھاني، محمدباقر بن محمد اکمل، 

ق.۱۴۰۷المجرد الوحید البھبھانی، قم، 
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ق.۱۴۱۳، بیروت، دارالمعرفة، السنن الکبریبیھقی، احمدبن حسین، 

ق.۱۴۲۰، بیروت، دارالکتب العلمیة، کتاب الفقه علی المذاھب االربعةجزیري، عبدالرحمن، 
، تحقیـق: عبـدالرحیم الربـانی    لشـریعةوسایل الشیعه الی تحصیل مسائل احرعاملی، محمدبن حسـن،  

تا.الشیرازی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی
ق.۱۳۹۱اآلداب، االشرف، مطبعة النجف ،الوثقیالعروةمستمسکحکیم، محسن، 

، تحقیق: لجنـة التحقیـق، قـم، مؤسسـة تنظـیم و نشـر آثـار االمـام         المکاسب المحرمةاهللا، خمینی، روح
.۱۳۷۳الخمینی، 

، مع تعلیقـات لسـماجة میـرزا جـواد التبریـزی،      صراط النجاة فی اجوبة االستفتائاتخویی، ابوالقاسم، 
ق.۱۴۱۶جا، دفتر نشر برگزیده، بی

ق.۱۴۲۹، علي حسیني شاھرودي، قم، محاضرات فی الفقه الجعفری، __________
ق.۱۴۱۳میة، ، قم، مطبعة العلمستند العروة الوثقی کتاب الزکوة__________، 
۱۳۷۴، محمدعلی توحیدی، نجف، المطبعة الحیدریة، مصباح الفقاھة فی المعامالت__________، 

ق.
، قـم، مؤسسـة مطبوعـاتی اسـماعیلیان،     معجم مفردات الفاظ القرآنراغب اصفھاني، حسین بن محمد، 

تا.بی
ق.۱۴۱۷، بیروت، دار احیاء التراث العربی، الکشافزمخشری، محمود بن عمر، 

ق.۱۴۳۱، قم، مؤسسة النشر االسالمی، کفایة الفقهسبزواری، محمدباقر، 
تا.بیروت، دارالمعرفة، بی،األمشافعی، محمدبن ادریس، 

تا.، قم، مؤسسة النشر االسالمی، بیالدروس الشرعیه فی فقه االمامیةشھید اوّل، محمدبن مکی، 
، تحقیـق: مؤسسـة المعـارف    فی شرح شرایع االسـالممسالک االفھامشھید ثانی، زین الدین بن علی، 

تا.جا، مؤسسة المعارف االسالمیة، بیاالسالمیة، بی
، قـم، منشـورات مکتبـة آیـة اهللا العظمـی      ھدایة الطالب الی اسرار المکاسبشھیدي تبریزي، میرفتاح، 

ق.۱۴۰۷المرعشی النجفی، 
ق.۱۳۷۰جا، ی، ببلغة الطالب فی حاشیة المکاسبشیرازی، محمدکاظم، 

، بیروت، داراحیاء التراث االسالمجواھر الکالم فی شرح شرایعصاحب جواھر، محمد حسن بن باقر، 
م.۱۹۸۱العربی، 

۱۴۱۵، بیروت، مؤسسة االعلمـی للمطبوعـات،   مجمع البیان فی تفسیر القرآنطبرسی، فضل بن حسن، 
ق.

تا.دار احیاء التراث العربی، بی، بیروت، التبیان فی تفسیرالقرآنطوسی، محمدبن حسن، 
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تا.جا، المکتبة المرتضویّة، بی، بیالمبسوط فی فقه االمامیة______________، 
ق.۱۳۹۰، بیروت، دارالکتاب العربی، النھایة فی مجرد الفقه و الفتاوی______________، 
.۱۳۶۵االسالمیة، ، تھران، دارالکتبتھذیب االحکام______________، 

ق.۱۴۲۹، قم، مؤسسة النشر االسالمی، کتاب الخالف___________، ___
ق.۱۴۱۸، بیروت، دارالتراث، الکرامة فی شرح قواعد العالمةمفتاح عاملي غروي، جواد بن محمد، 

السـالم  علـیھم البیـت ، قم، مؤسسة آل االسالممدارک االحکام فی شرح شرایععاملي، محمد بن علي، 
ق.۱۴۱۰الحیاء التراث، 

، تحقیق: فارس الحسّون، قم، مؤسسـة  ارشاد االذھان الی احکام االیمانعالمه حلّی، حسن بن یوسف، 
ق.۱۴۱۰النشر االسالمی، 

۱۴۲۰علیھم السالم الحیاء التـراث،  ، قم، مؤسسة آل البیتتذکرة الفقھاء__________________، 
ق.

ق.۱۴۱۳نشر االسالمی، ، قم، مؤسسة القواعد االحکام__________________، 
تحقیـق: قسـم الفقـه فـی مجمـع      ،المطلب فی تحقیق المـذھبمنتھی__________________، 

ق.۱۴۲۹ھای اسالمی، البحوث االسالمیة، مشھد، بنیاد پژوھش
، تقریـراً لبحـث آیـة اهللا العظمـی الخـویی، قـم،       النتقیح فی شرح العروة الـوثقیغروی تبریزی، علی، 

ق.۱۴۱۰دارالھادی، 
، تحقیق: سیدعبداللطیف الحسـینی الکـوه   التنقیح الرائع لمختصر الشرایعفاضل مقداد، مقدادبن عبداهللا، 

ق.۱۴۰۴کمری، قم، مکتبة آیة اهللا المرعشی، 
ق.۱۴۱۶قم، ،القواعد الفقھیّةفاضل موحدي لنکراني، محمد، 
ب المکاسـب المحرمـة)،   ، (کتاتفصیل الشریعة فی شرح تحریرالوسیلة__________________، 

ق.۱۴۲۷تحقیق و نشر: مرکز فقه االئمة االطھار (ع) قم، اعتماد، 
ق.۱۴۳۱قم، مؤسسة النشر االسالمی، ،تحقیق فی القواعد الفقھیّهفرحی، علی، 

ق.۱۴۰۱، بیروت، دارصعب، دار التعارف للمطبوعات، الفروع من الکافیکلینی، محمدبن یعقوب، 
، تحقیـق: محمـدامینی المامقـانی، قـم، ثـامن      غایة اآلمال فی حاشیة المکاسـبمامقانی، محمدحسن،

ق.۱۴۲۳السالم، الحجج علیه
ق.۱۴۲۹، قم، مؤسسه بوستان کتاب، حدود الشریعةمحسنی، محمد آصف، 

تا.، قم، مکتبة المصطفوی، بیالمختصر النافع فی فقه االمامیةمحقق حلّی، جعفربن حسن، 
، تعلیقات: سیدصادق شیرازی، شرائع االسالم فی مسائل الحالل و الحرام، _________________

ق.۱۴۲۵دارالقاری، 
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ق.۱۴۱۵، شرح: محیی الدین النووی، بیروت، دارالمعرفة، صحیح مسلممسلم بن حجاج، 

تا.، بیروت، مؤسسة الشیخ المظفّر الثقافیه، بیالسالمعلیهفقه االمام جعفر الصادقمغنیه، محمدجواد، 
ق.۱۴۳۰، قم، مؤسسة النشر االسالمی، المقنعةمفید، محمدبن محمد، 

، قم، مؤسسة النشر مجمع الفائدة و البرھان فی شرح ارشاد و االذھانمقدس اردبیلي، احمد بن محمد، 
ق.۱۴۱۱االسالمی، 

ق.۱۴۱۵، قم، مدرسة االمام امیرالمؤمنین علیه السالم، انوار الفقاھةمکارم شیرازی، ناصر، 
ق.۱۴۱۵، قم، نشر تفکر، دراسات فی المکاسب المحرمةمنتظری، حسینعلی، 

۱۴۰۵، قم، مؤسسـه اسـماعیلیان،   جامع المدارک فی شرح المختصر النافعموسوي خوانساري، احمد، 
ق.

جـا،  ، تقریرات عالمة نایینی، بـی منیة الطالب فی حاشیة المکاسبنجفي خوانساري، موسي بن محمد، 
تا.بی

ق.۱۴۱۷، قم، مکتب اإلعالم االسالمی، عوائد االیامراقي، احمد بن محمد مھدي، ن
السـالم  البیـت علـیھم  ، قـم، مؤسسـة آل  مستند الشیعة فی احکام الشریعة_________________، 

ق.۱۴۱۹الحیاء التراث، 
ـ ، بیـروت، مؤسسـة آل  مسـتدرک الوسـائل و مسـتنبط المسـائلنوري، حسین بن محمد تقـي،   ت البی

ق.۱۴۰۸السالم الحیاء التراث، علیھم


