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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 بحث از مطلق یا مقید بودن صحت بیع متنجس
. در باشدیمتطهیري است که هم داراي منافع حالل و هم داراي منافع حرام  رقابلیغبحث در بیع عین متنجس 

وجود دارد و از  ي که در مورد روغن و عسلاخاصهجلسات قبل بیان شد که طبق قواعد اولیه و همچنین طبق روایات 

تطهیر است و منافع حالل هم دارد جایز است. اما  رقابلیغ، بیع عین متنجسی که شودیم تیخصوصالغا  هاآنمورد 

منافع محلله و یا شرط منافع محلله و یا  قصدبهی که در جلسه قبل مطرح شد این است که آیا صحت معامله مقید سؤال

و یا اینکه بیع عین متنجس داراي منافع حالل مطلقا بدون  باشدیمعدم شرط منافع حرام و یا عدم قصد منافع حرام 

 ودي که ذکر شد، صحیح است.قی

 عمومیت بحث نسبت به اعیان نجس
است اما با توجه به مبنایی که در بیع اعیان نجس  شدهمطرحتطهیر  رقابلیغاین بحث در ذیل اعیان متنجس  هرچند

 پذیرفتیم ـ که صرف نجاست را مانع از جواز بیع عین نجس نیست و در صورت وجود منافع محلله عقالیی بیع اعیان

ـ برخی از  وجود داشته باشد هاآنصحیح است مگر مواردي که دلیل خاص بر حرمت بیع  نجس مانند خون و میته

و شامل هر عین  باشدیمعام  29نسا/ »الَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ«شده است مانند آیه  استدالل ،هاآني بر اادله

 .شودیمنجسی که هم داراي منفعت حالل و هم داراي منفعت حرام است، 

 بحث نسبت به غیر اعیان نجس احتمال عمومیت
اعیان نجس مانند سالح و چاقو که  رازیغبهاست این بحث حتی  ممکن عالوه بر تعمیم بحث نسبت اعیان نجس،

داده شود و در صحت بیع این امور قصد منافع حالل و یا عدم حرام را  م، تعمیباشدیمداراي منافع حالل و حرام شایع 

قصد حرام کند معامله اکل مال به باطل باشد البته این تعمیم داراي اشکاالتی نیز  کهیدرصورتشرط بدانیم و بگوییم 

 .باشدیم
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 »بِالْبَاطِلِالَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُْم بَیْنَکُمْ «دو نکته در استدالل شیخ انصاري به 
نکته در استدالل شیخ بر این آیه  دو .اندکردهمرحوم شیخ به این آیه شریفه بر مشروط بودن صحت بیع استدالل 

 وجود دارد.

منـافع حـالل  قصـدبهشیخ انصاري در ابتدا به این آیه بر مشروط بودن صحت بیـع متـنجس  نکته اول اینکه .1

نشود، الزم نیسـت کـه  باطلبراي اینکه معامله اکل مال به  ندیفرمایمولی در ادامه کالم خود  کنندیمتمسک 

معامله اعیان متنجس و یا اعیان نجس نکنند، بر ایـن  قصد منافع حرام از کهنیهمقصد منافع حالل کنند بلکه 

 .دانندیمو قصد حرام را مضر در صحت بیع  کندینممعامله اکل مال به باطل صدق 

و در این موارد شـرط  کنندیمیی که منافع حالل نادر باشند، مطرح درجادا این شرط نکته دوم اینکه شیخ ابت .2

لزوم این شرط حتی در مواردي  به قائلدر ادامه، بحث را تعمیم داده و  ولی کنندیمعدم قصد حرام را مطرح 

 .شوندیم که منافع حالل شایع باشند،

 مراد از قصد، قصد ذات فعل
و در قصد، الزم نیست که  باشدیمذات فعل  قصد ت ذکر شود، این است که مراد از قصد،نکته مهم دیگري الزم اس

حالل را و یا اینکه عدم قصد منافع حرام  قصد منافعباشد بلکه اگر  موردتوجهذات فعل به همراه عنوان حالل یا حرام 

 عنوان حلیت و حرمت نیست. قصدهبو نیازي  کندیمرا شرط دانستیم، قصد ذات فعل و یا عدم قصد ذات فعل کفایت 

 »الَ تَْأکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ «بررسی استدالل به آیه 
. باشدیم 29نسا/  »إِالَّ أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ الَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ«بحث در استدالل به آیه شریفه 

یَا أَیُّهَا «یا  و 161/ نسا» وَ أَکْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ«است مانند  کاررفتهبهاین تعبیر در آیات دیگري از قرآن نیز 
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 نصارادر مذمت علماي یهود یا  که 34توبه/  »الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّ کَثِیراً مِنَ الْأَحْبَارِ وَ الرُّهْبَانِ لَیَأْکُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ 

 .باشدیمبه خاطر اکل اموال مردم به باطل، 

 تبیین استدالل: مقابله، معناي با در باالباطل
بالباطل به چه معنا است دو احتمال وجود دارد احتمال اول این است که با به معناي مقابله  بادر اینکه در آیه شریفه 

صورتی استدالل به آیه فوق بر مشروط بودن صحت بیع  و درباشد و احتمال دوم این است که با به معناي سببیت باشد 

و قصد منافع حرام  باشدیموض و معوض آیه ع متنجس صحیح است که با به معناي مقابله باشد که در این صورت مراد

که معوض باطل باشد و مصداق اکل مال به باطل باشد و در آیه شریفه با به معناي  شودیماز عین متنجس، موجب این 

 .باشدیممقابله 

 اشکال اول به استدالل: سببیت، معناي با در آیه
إِالَّ «است که معناي با در آیه شریفه، مقابله نیست بلکه با در آیه شریفه به قرینه  شدهانیبدر پاسخ به استدالل فوق 

و روایاتی که در ذیل این آیه آمده است، ناظر به این است که با عقود و اسباب غیر صحیح  »أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

ی به عوضین و اینکه قصد داللت ه در این صورت این آیه،ک باشدیمدر اموال دیگران تصرف نکنید و با به معناي سببیت 

 که عوضین باطل باشد، ندارد. شودیمحرام موجب این 

 جواب از اشکال: صحت استدالل حتی اگر معناي با، سببیت باشد
ی اگر به این خاطر که حت باشدینماما وارد  اندرفتهیپذاینکه آقاي خویی و دیگران  رغمیعلاین اشکال بر استدالل 

که  شودیمبر این آیه استدالل کرد چون در این صورت مدلول آیه این  توانیمبا در آیه شریفه به معناي سببیت باشد، 

 تواندیم با اسباب باطل در اموال دیگران تصرف نکنید و یک عقد از جهات مختلف یا به لحاظ شرعی و یا عندالعقال

یک عقد باطل و سبب باطل باشد و یکی از این موارد جایی است که عوضین به لحاظ شرعی داراي مالیت نباشند. 

إِالَّ أَنْ «به معناي سببیت باشد، استدالل به این آیه شریفه صحیح است. عالوه بر اینکه  بابنابراین در صورتی هم که 

روایاتی که در ذیل این  با به معناي سببیت باشد، نیست همچنین در بعضی کهنیاقرینه تامی بر  »تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ 

است مانند بیع مغنیه، اکل مال  شدهواقعآیه وجود دارد مواردي را که عقد بر عوضینی که به لحاظ شرعی مالیت ندارند، 

 .داندیمبه باطل و ثمن آن را سحت 
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 اشکال دوم به استدالل: خروج قصد از معامله 
 منافع محلله عقالیی آن چیز است اما باید توجه داشت که مورد معامله زیچکمالیت و ارزش ی منشأمالك و  هرچند

و معامله بر عین آن  شودیمنه منافع آن چیز و وقتی کاالیی منفعت حالل داشت مالیت آن ثابت  باشدیمو عقد، عین 

معامله به نحو داعی و حیثیت  در هاآنو دخالت  شوندینمع و منافع آن چیز عوض یا معوض واق ردیگیمکاال صورت 

و جزء انضمامی معامله نیست تا با عدم  هیدییتقو دخالت منافع به نحو حیثیت  باشدیمو خارج از عقد  باشدیمتعلیلیه 

منافع محلله خریداري شود اما به هر دلیل  قصدبهاین است که اگر کاالیی  همآنهم باطل شود و شاهد  معامله قصد آن،

، باشندیمامري خارج از عوضین و معامله  هاآنمنافع و قصد  ازآنجاکهاز آن انتفاع برده نشود، معامله صحیح است و 

قصد منافع حرام کند،  کهیدرصورتدر صحت و یا بطالن معامله نقش داشته باشند و لذا بیع عین متنجس حتی  توانندینم

است و  قرارگرفتهیح است چون مبیع که عین متنجس باشد داراي مالیت است و ثمن در مقابل امري که مالیت دارد، صح

 .باشندیماغراض خارج از متعلق عقد و معامله 

 اشکال سوم به استدالل: عدم حرمت قصد حرام
است  نشدهانجامعملی  کهیاداممقصد حرام،  صرف نظر مشهور محققین، بنا براین است که  اشکال سوم به استدالل

فعلی رخ نداده  کهیمادامو عقال  شودیمو تنها قبح فاعلی در اینجا ثابت  باشدینمچیزي بیش از تجري نیست و حرام 

 آن را مضر به صحت معامله دانست. توانینمو  دانندینماست عقاب و مجازات را صحیح 

 نقضی مرحوم امام اشکال اشکال چهارم به استدالل:
و آن این  اندکردهکه مرحوم امام مطرح  باشدیماشکال نقضی  کی است، واردشدهاشکال چهارمی که به استدالل 

یی که نجس نیستند و داراي منافع حالل و زهایچهمهاین است که  اشالزمهاست که اگر استدالل فوق صحیح باشد 

هیچ فقیهی  کهیدرصورتباطل باشد  هاآنشوند معامله  دوفروشیخرع حرام، مناف قصدبهمانند چاقو اگر  باشندیمحرام 

 ي بر اشکاالت سابق باشد.دیمؤدر حد  تواندیمچنین قاعده کلی را قبول ندارد. این اشکال تنها 

 .باشدیماشکال بر استدالل، اشکال دوم  نیترعمده
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