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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 مقدمه
بیع اعیان متنجس به لحاظ تکلیفی جایز و به لحاظ وضعی  ،. طبق قاعده اولیهباشدیمبحث در بیع اعیان متنجس 

تقسیم کردیم و  ،. در جلسه قبل اعیان متنجس را به چهار قسمتباشدیمحکم آن دایر مدار وجود منفعت محلله عقالیی 

در  عمدتاً کام این اقسام چهارگانه بیان شد همچنین روایات خاصه مرتبط با این بحث را که اح ،به لحاظ قاعده اولی

است  شدهمطرحالبته در کتاب مستدرك، روایات دیگري نیز  شد.مطرح  ،باشدیمباب شش و هفت ابواب مایکتسب به 

 دارند.و مضمون جدیدي نسبت به روایات باب شش و هفت ن باشندیمکه به لحاظ سندي ضعیف 

 شدهمطرحبررسی اجمالی اسناد روایات 

 : معتبر6روایت اول باب 
این است که علی  ،است ذکرقابلدر ذیل سند این روایت  يانکته .باشدیمسندي معتبر  ازنظرحدیث اول باب شش 

روایت ولی علی بن حکم در سند این  باشدیمکه یکی موثق و دیگري ضعیف  باشدیمبن حکم مشترك بین دو نفر 

چون احمد بن محمد بن عیسی از او نقل کرده است و هر جا احمد بن محمد بن عیسی از علی بن حکم  باشدیمموثق 

تردیدي که در مورد علی بن حکم وجود دارد مرتفع  لذا .باشدیمعلی بن حکم موثق او نقل کند حاکی از آن است که 

 .شودیم

 معتبر :6روایت دوم با 
همچنین ابن  و باشدیمابراهیم بن هاشم موثق  چون هم باشدیمحدیث دوم باب شش هم مانند روایت اول معتبر 

موجب حکم به اعتبار روایت از باب قاعده تبدیل سند در اینجا  موثقاسناد  سند وجود دارد و سلسلهابی عمیر در 

اما داللت بر وجود  باشندینمدر مورد بیع اعیان متنجس  . البته روایت اول و دومباشدیم. و لذا روایت معتبر شودیم

 .کنندیمدر زیت متنجس  منفعت محلله عقالیی



  ١١٤٤ :�ماره ثبت                                                                                                   

 
 

3 

 فیضع :6روایت سوم باب 
 روایت سوم باب شش اعتبار ندارد.

 معتبر :6باب روایت چهارم 
ي، مراد از به قرینه راوي و مرو اما هستهرچند احمدالمیثمی در روایت چهارم مشترك بین ثقه و غیر ثقه 

که توثیق خاص دارد. لذا این روایت هم معتبر  باشدیماحمدالمیثمی در روایت، احمد بن حسن اسماعیل میثمی 

 .باشدیم

 فیضع :6باب روایت پنجم 
البته نام محمد بن خالد  باشدیمسند روایت ضعیف  سلسلهروایت پنجم به دلیل وجود محمد بن خالد طیالسی در 

محمد بن خالد طیالسی  دانندیمامل الزیارات وجود دارد و کسانی که رجال کامل الزیارات را موثق طیالسی در رجال ک

 .باشدینماما این نظریه و قاعده به نظر ما صحیح  کنندیمرا توثیق 

 : معتبر7روایت سوم باب 
 .باشدیماین روایت معتبر 

 : ضعیف7روایت چهارم و پنجم باب 
 .باشندیماین دو روایت ضعیف 

 .باشندیمو چهارم باب شش و روایت سوم باب هفت معتبر  دوم بنابراین روایت اول،

 آقاي خویی از روایات يریگجهینتو  بنديتقسیم
 .کندیمآقاي خویی روایات وارده در محل بحث را به سه طایفه تقسیم 

 .دانندیمطایفه اول روایاتی که مطلقا بیع متنجس را جایز  .1
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 .دانندینمایاتی که مطلقا بیع متنجس را جایز طایفه دوم رو .2

 .دانندیمجایز  رمسلمانیغاعالم و یا به  شرطبهطایفه سوم روایاتی که بیع متنجس را  .3

به این شکل که روایات مجوزه مقید، روایات  کنندیمسپس آقاي خویی این روایات را از راه انقالب نسبت جمع  

باشد و یا اگر مسلمان  رمسلمانیغ کهیدرصورتکه بیع متنجس جایز نیست مگر  شودیمو نتیجه آن  زندیممانعه را قید 

روایات مجوزه مطلق را قید  ،روایات مانعه همراه با قیودش ،. و در مرحله بعدباشدیمباشد به او اعالم کنی که متنجس 

 باشدینمر صورت عدم اعالم جایز که فروش متنجس به مسلمان در صورت اعالم جایز و د شودیماین  جهیو نت زندیم

 .باشدیمجایز  رمسلمانیغو همچنین فروش بیع متنجس به 

 نظر استاد در مورد روایات مرتبط با بیع متنجس
 گونهنیا درست است اما به نظر ما روایات این سه طایفه صحیح السند باشند، کهیدرصورتاین فرمایش آقاي خویی 

اشاره نشده  هاآنولی در وسایل به  اندشدهمطرحو در مستدرك  دانندیممطلقا جایز نیست. روایات طایفه اول ـ که 

و یا  رمسلمیغو فقط سند روایات مقیده که فروش به  باشندیم، ضعیف السند کنندیمو طایفه دوم که مطلقا منع  است ـ

. این دو روایت، روایت چهارم باب شش و روایت باشدیمو معتبر  حیصح ،دانندیماعالم را جایز  شرطبهبه مسلمان 

نیازي به طرح بحث انقالب  تفاوتی ندارند اما باهمخویی  يو آقاما  هینظرنتیجه  هرچندپس  .باشندیمسوم باب هفت 

 نسبت نیست.

 شرطیت یا عدم شرطیت قصد استفاده منافع محلله در بیع متنجس
ثابت شد. بحثی که در اینجا مطرح است  ود منافع محلله عقالییبه خاطر وج الجملهیفصحت بیع متنجس  تاکنون

کنند،  دوفروشیخرمنافع حرام  قصدبهو حتی اگر عین متنجس را  باشدیماین است که آیا صحت بیع متنجس، مطلق 

البته این  .باشدیم استفاده منافع محلله و یا عدم قصد استفاده منافع محرمه، قصدبهو یا اینکه مشروط  بیع صحیح است

بحث، بحثی عام و کلی است که در مورد بیع اعیان نجس و یا هر کاالیی که هم منافع حرام دارد و هم منافع حالل 

و در تتمه در مورد این شرط در بیع اعیان نجس یا  باشدیماما بحث ما ناظر به بیع عین متنجس  باشدیممطرح 

 دیگر بحث خواهیم کرد. هايکاال
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 مسئلهاقوال در 

 در صحت بیعشرط قصد منافع محلله  لزوم قول اول:
 صورتبهو باید این قصد  کندینماین است که صرف قصد منافع محلله در بیع متنجس کفایت  مسئلهقول اول در این 

این شرط را هنگام عقد ذکر  و اگرمبتنی بر این شرط باشد  و عقدضمن عقد بیع ذکر شود و یا اینکه معامله  شرط در

معامله بیع متنجس صحیح نیست. این قول را مرحوم شیخ در  ،مبتنی بر این شرط نباشد و عقدنکنند و یا اینکه معامله 

 مکاسب به ابن ادریس حلی نسبت داده است.

 صحت بیع متنجس درقصد منافع محلله لزوم قول دوم: 
است این است که صرف قصد منافع محلله از عین  شدهدادهف نسبت که به مرحوم شیخ در خال مسئلهدر  قول دوم

شرط ضمن عقد در معامله  عنوانبهو لزومی ندارد که این قصد  باشدیمصحت معامله  شرط ،متنجس توسط متبایعین

 یتذکر شود و صرف قصد منافع محلله ـ مطلقا چه منافع محلله نادره و چه منافع محلله شایعه ـ در صحت بیع کفا

 در صورت قصد منافع محرمه و یا عدم قصد منافع محلله، معامله باطل است. . وکندیم

 حاللمنافع نادر بودن  در صورتقصد منافع محلله لزوم قول سوم: 
این است که بین منافع محلله نادر و شایع تفاوت وجود دارد. اگر منفعت حالل در میان منافع  مسئلهقول سوم در  

اما اگر منافع محلله در میان  باشدیمشرط صحت بیع  ،به منافع حرام، نادر بود قصد منافع محلله عین متنجس نسبت

بود قصد منافع حالل شرط صحت بیع نیست و بیع حتی  ترعیشامساوي و یا  حرام،منافع عین متنجس نسبت به منافع 

 در صورت عدم قصد منافع محلله صحیح است.

 فع حرام، شرط صحت معاملهو شرط منا عدم قصد قول چهارم
این است که شرط منافع محرمه در بیع متنجس و یا قصد منافع محرمه در بیع متنجس موجب  مسئلهقول چهارم در 

منافع محلله و یا شرط منافع محلله در ضمن عقد،  قصدبهولی صحت معامله مشروط  شودیمبطالن معامله بیع متنجس 
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. شیخ انصاري به این نظریه باشدیمدم قصد و شرط منافع حرام از عین متنجس نیست بلکه صحت معامله مشروط به ع

 .اندداکردهیپدر مکاسب گرایش 

 شرط عدم قصد منافع حرام در موارد نادر بودن منافع حالل لزومقول پنجم: 
بلکه شرط  دانندینم. ایشان صحت معامله بیع متنجس را مطلق باشدیمقول پنجم قول آقاي مکارم در انوار الفقاهه 

و در مواردي که منافع محلله  داندیمصحت معامله را عدم قصد منافع محرمه در مواردي که منافع محلله نادر باشند، 

قصد  موارد اگر گونهنیاو حتی در  دانندینمنادر نباشد و شایع باشد صحت معامله را مشروط به عدم قصد منافع حرام 

 ،باشدیماین است که در مواردي که منافع حالل نادر  همآن و علتامله صحیح است مع بازهممنافع حرام را بکند، 

ارزش و  ،باشندیماما به علت اینکه این منافع نادر  باشندیمنادر داراي مالیت محلله به خاطر وجود این منافع  هرچند

قابل منافع حرام بپردازد، اکل مال به در این صورت اگر با قصد منافع حرام قیمت بیشتري در م و شودیممالیت آن کم 

در قیمت  يریتأثحرام  منافع ،زیادي در قیمت دارند ریتأثو  باشندیماما در مواردي که منافع محلله شایع  باشدیمباطل 

 .معامله صحیح استتا اکل مال به باطل باشد پس  شودینمپرداخت  هاآنپولی در مقابل ندارند لذا 

 صحت بیع متأخر شرط استفاده حرام،قول ششم: عدم 
این است که صحت معامله مشروط به این است که از عین متنجس در جهت حرام استفاده  مسئلهقول ششم در این 

که صحت  شودیممانند آنچه در بیع فضولی مطرح  متأخرنشود و از آن در جهت منافع حالل استفاده شود به نحو شرط 

، و اگر بعد از بیع در جهت منافع حرام از آن استفاده کند کشف از فساد معامله دانندیممالک معامله را مشروط به اجازه 

قصد یا شرط منافع  کهیدرصورتو حتی  باشدینمصحت، قصد منافع حالل یا عدم قصد منافع حرام  و شرط شودیم

 .باشدیماین نظریه، قول مرحوم ایروانی . باشدیمحرام شود اما بعد از معامله در جهت حالل به کار رود معامله صحیح 

 عدم وجود شرط در صحت بیع متنجس داراي منافع حالل :قول هفتم
صحت بیع متنجس داراي  وطی که در اقوال گذشته براياز این قیود و شر کیچیهاین است که  مسئلهدر  قول هفتم

 کهیدرصورتصحیح است حتی  ، مطلقاباشدیممنافع حالل بیان شد، شرط نیست و بیع متنجسی که داراي منافع حالل 

استفاده کند  هاآناستفاده کند البته اگر در جهت منافع حرام از  هاآنشرط منفعت حرام کند و یا در جهت حرام از 

ي تبریزي این قول را و آقامرتکب فعل حرام شده است اما ربطی به صحت معامله ندارد. مرحوم آقاي خویی 



  ١١٤٤ :�ماره ثبت                                                                                                   

 
 

7 

ولی بعد به نحو احتیاط به قول چهارم گرایش  اندرفتهیپذ. مرحوم امام نیز در مقام استدالل، ابتدا این قول را انددهیبرگز

 .اندداکردهیپ
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