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 الرحیمبسم اهللا الرحمن 

 مقدمه
ي صحت بیع، اعدهنظر  بنا بربحث در این است که آیا صحت بیع متنجس مطلق و بدون شرط است و یا اینکه 

 .باشدیمحداقل مشروط به عدم قصد حرام 

 به مشروط بودن صحت معامله نیقائلادله 

 »الَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ« هیآ دلیل اول:
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا الَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ «به مشروط بودن صحت معامله را که آیه  نیقائلدر جلسه قبل دلیل اول 

بود، بررسی شد و داللت آن بر مشروط بودن صحت معامله  29نسا/ »بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِالَّ أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

 ذیرفته نشد.متنجس پ

 دلیل دوم: روایات خاصه
و  سمن ي است که در مورد زیت،اخاصه اتیروا است، شدهاقامهکه بر مشروط بودن صحت بیع متنجس  دلیل دومی

ي انکتهاست که در این روایات  شدهانیب گونهنیاکه  را بررسی کردیم هاآنعسل واردشده است که در جلسات قبل 

 .کندیمبودن صحت بیع متنجس بر قصد حالل داللت وجود دارد که بر مشروط 

 تفاوت دلیل اول و دوم
فرق دلیل اول با دلیل دوم این است که دلیل اول دلیل مطلقی است که اختصاص به اعیان متنجس ندارد بلکه شامل 

اما دلیل دوم با قبول الغا خصوصیت از مورد آن  شودیم ،باشدیم و حراماعیان نجس و هر مبیعی که داراي منافع حالل 

تمامیت این  برفرضبه اعیان متنجس دارد. فرق دیگري که بین این دو دلیل وجود دارد این است که  اختصاص روایات،

اما دلیل دوم شرط صحت بیع را قصد منافع حالل  کندیمدو دلیل، دلیل اول صحت بیع را مشروط به عدم قصد حرام 

 .داندیم
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 الغا خصوصیت از مورد روایات خاصه
عرفی از مورد این روایات الغا  ازنظراست اما  واردشدهگرچه روایات خاصه در مورد سمن و عسل و زیت 

تطهیري که داراي منافع حالل و حرام باشند،  رقابلیغو حکم و مدلول روایات شامل هر متنجس  شودیمخصوصیت 

 .شوندیم

 بررسی روایات
از ابواب مایکتسب آمده است که روایات اول و دوم  و هفته مرتبط با بیع عین متنجس در باب شش روایات خاص

بالمطابقه  و بالمالزمه داللت بر صحت بیع داشتند و بقیه روایات کردندیمکه داللت بر جواز استفاده از عین متنجس 

استدالل شده  هاآنو بر  باشندیمن صحت بیع اما روایاتی که مرتبط با بحث مشروط بود کنندیمداللت بر صحت بیع 

 که روایت چهارم معتبر و روایت سوم و پنجم ضعیف هستند. هستاست روایات سوم و چهارم و پنجم باب شش 

فَقَالَ إِنْ کَانَ جَامِداً  -هِتَقَعُ فِی السَّمْنِ أَوْ فِی الزَّیْتِ فَتَمُوتُ فِی -قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفَأْرَةِ «سوم  تیروا

  .»۱وَ إِنْ کَانَ ذَائِباً فَأَسْرِجْ بِهِ وَ أَعْلِمْهُمْ إِذَا بِعْتَهُ  -فَتَطْرَحُهَا وَ مَا حَوْلَهَا وَ یُؤْکَلُ مَا بَقِیَ 

 » �۲ِبَیِّنْهُ لِمَنِ اشْتَرَاهُ لِیَسْتَصْبِحَ بِهفَقَالَ بِعْهُ وَ  -فِی جُرَذٍ مَاتَ فِی زَیْتٍ مَا تَقُولُ فِی بَیْعِ ذَلِکَ «روایت چهارم 

 -عَنِ الزَّیْتِ وَ السَّمْنِ وَ الْعَسَلِ تَقَعُ فِیهِ الْفَأْرَةُ فَتَمُوتُ  -قَالَ: سَأَلَهُ سَعِیدٌ الْأَعْرَجُ السَّمَّانُ وَ أَنَا حَاضِرٌ «روایت پنجم 

وَ أَمَّا السَّمْنُ فَإِنْ کَانَ ذَائِباً فَهُوَ  -إِلَّا ِلمَنْ تُبَیُِّن لَهُ فَیَْبتَاعُ لِلسِّرَاجِ وَ أَمَّا الْأَکْلُ فَلَا -تَبِعْهُکَیْفَ یُصْنَعُ بِهِ قَالَ أَمَّا الزَّیْتُ فَلَا 

وَ الْعَسَلُ کَذَلِکَ إِنْ کَانَ  -أْسَ بِهِ فَیُؤْخَذُ مَا تَحْتَهَا وَ مَا حَوْلَهَا ثُمَّ لَا بَ  -وَ إِنْ کَانَ جَامِداً وَ الْفَأْرَةُ فِی أَعْلَاهُ  -کَذَلِکَ

  »۳جَامِداً.

 وجه استدالل به روایات: داللت مالزمی لزوم اعالم بر لزوم قصد حالل
 .باشدیماستدالل به این سه روایت بر مشروط بودن صحت بیع متنجس بر قصد حالل مبتنی بر دو مقدمه  

در جهت  هاآنتا از  باشدیم مقدمه اول این است که صحت بیع در این روایات، مشروط بر اعالم متنجس بودن مبیع 

 منافع محرمه استفاده نشود و در جهت منافع محلله از آن استفاده شود.

 3ح  6وسایل الشیعه کتاب التجاره ابواب مایکتسب به باب  -۱
 4ح  6وسایل الشیعه کتاب التجاره ابواب مایکتسب به باب  -۲
 5ح  6وسایل الشیعه کتاب التجاره ابواب مایکتسب به باب  -۳
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استفاده کند  اینکه در جهت منافع محلله از آن براي بودن صحت معامله بر اعالماست که مشروط مقدمه دوم این  

به داللت التزامی داللت بر لزوم قصد منافع حالل دارند و اال  اتیروا پس مالزم این است که منافع حالل را قصد کند.

قصد منافع  شرطبهتطهیر  رقابلیغ. بنابراین روایات داللت بر این دارند که تکسب به متنجسات باشدیم دهیفایباعالم 

 .باشدیمحالل جایز 

 ه مقدمات استداللاشکال ب
ي این مقدمات محل مناقشه هردوي بود که در استدالل ذکر شد اما امقدمهاستدالل به روایات متوقف بر تام بودن دو 

 .باشندیمو اشکال 

 مشروطیت صحت بیع بر اعالم عدم اشکال به مقدمه اول:
داللت بر وجوب آیا حکمی مستقل از  برفرضیا خیر؟ و  کنندیماینکه آیا این روایات داللت بر وجوب اعالم  

حکم مستقلی باشند آیا  کهیو درصورت باشندیمو یا اینکه حکم مستقلی نیستند و شرط جواز بیع  باشندیمجواز بیع 

در ادامه  هاآنکه به  ی استسؤاالتیا اینکه وجوب طریقی دارد؟  باشدیم به نحو وجوب نفسی و شرعی هاآنوجوب 

وجوب اعالم ثابت است اما حکمی مستقل از حکم جواز  هرچند اوالًبه نظر ما  اجماالً اهد شد اما مباحث پرداخته خو

ی بر فروشنده الزم است که به مشتري نجاست آن واقعو براي حفظ مصالح و جلوگیري از وقوع در مفاسد  باشدیمبیع 

و  باشدینمو صحت بیع مشروط به اعالم  شدبایم عرض آن و دررا اعالم کند اما این حکم حکمی مستقل از جواز بیع 

مشتري از نجاست آن اطالع  کهیدرصورتلذا  باشدیمطریقی  وجوب آن بنا بر ارتکازات عقالیی به نحو وجوب اً یثان

باشد و یا اینکه اهل مراعات نباشد و  رمسلمانیغمشتري  نکهیامثلي بر اعالم مترتب نشود اثمرهداشته باشد و یا اینکه 

منافع حرام استفاده کند، وجوب اعالم ثابت نیست. لذا مقدمه اول استدالل با دو اشکال فوق مواجه است و صحیح از 

 نیست.

 اشکال به مقدمه دوم: عدم مالزمه بین وجوب اعالم و قصد حالل
اما مالزمه بین مشروط بودن صحت معامله به  باشدیمبپذیریم که اعالم شرط صحت بیع اعیان متنجس  برفرض

که  باشدیمو وجوب شرطی فقط بدین معنا  نیست قبولقابلکه در مقدمه دوم بیان شد،  قصد منافع حالل اعالم و لزوم

ي با قصد منافع حالل ندارد و رابطه بین این امالزمهاما عرفا  باشدیم صحت معامله مشروط به اعالم متنجس بودن مبیع

ي هم وجود داشته باشد، مالزمه با قصد منافع حالل نیست بلکه امالزمهاگر  اًیثان .باشدیمو عموم خصوص من وجه د

ی کیدرآمده است و یا اینکه  »بَیِّنْهُ لِمَنِ اشْتَرَاهُ لِیَسْتَصْبِحَ بِهِ«که در روایت چهارم  طورهمانمالزمه با عمل خارجی دارد 
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ي با قصد منافع حالل امالزمهکرده بود ولی  متأخرشروط به استفاده حالل به نحو شرط از اقوال صحت معامله را م

در مسیر منافع حرام به کار  نکهیو ا باشدیموجود ندارد و قصد موضوعیتی ندارد بلکه آنچه مهم است عمل خارجی 

 نرود.

 و استدالل صحیح نیست. باشدیم، مخدوش باشدیم هاآني که صحت استدالل متوقف بر امقدمهبنابراین دو 

 شرط قصد منافع حالل عدم داللت روایات به لزوم 
که صحت  دانندیمرا دال بر این  ي نیز این روایات و مشروط بودن صحت معامله بر اعالم در این روایاتاعده

. که این استدالل مخدوش کندینمو صرف قصد منافع حالل کفایت  باشدیممعامله مشروط بر شرط قصد منافع حالل 

کند و مالزمه عرفی بین وجوب شرطی و روایات داللت بر وجوب شرطی اعالم می بپذیریم هم که برفرضزیرا  باشدیم

 مالزمه مذکور را پذیرفت و دلیلی بر این مالزمه، وجود ندارد. توانینملزوم قصد منافع حالل وجود دارد اما 

 عنظریه آقاي مکارم در شرط صحت بی
اگر منافع  ندیفرمایمعدم قصد منافع حرام  ایو منافع حالل  قصدبهآقاي مکارم در بحث مشروطیت صحت بیع 

روغن متنجس به خاطر  مثالً باشدیم رگذاریتأثمحلله متنجس نسبت به منافع حرام نادر باشد و در مالیت عین متنجس 

اکل آن مجاز بود، ارزش آن ده درهم بود، ایشان در  ود ارزش مالی دارد و اگر متنجس نبو درهمکمنفعت استصباح ی

به خاطر اینکه اگر در این  باشدیمبه عدم قصد منافع حرام  مشروط است که صحت معامله متنجس، قائلاین صورت، 

 بیع را درواقعقرار دهند،  را بر اساس قیمت اکل روغن معاملهاکل روغن متنجس کنند و  مثالً صورت قصد منفعت حرام 

معامله متنجس  صحت در غیر این صورت، اما صحیح نیست. و معاملهکه وجود ندارد  انددادهبر منفعت و مالیتی قرار 

 و قیدي نیست. شرطبهمطلق است و مشروط 

 نقد نظریه آقاي مکارم
است،  شدهاقامهنظریه واضح نیست چون ایشان یا دو دلیلی که بر مشروط بودن صحت بیع  وجه و دلیل این

مشروط بودن صحت بیع در فرض مذکور وجود ندارد و یا  که در این صورت وجهی براي اختصاص رندیپذیم

مالیت  داراي صحیح است و بر مبیعی که معامله ،باشدیمکه در این صورت چون فرض، مالیت عین متنجس  رندیپذینم
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بایع متنجس بودن کاال را به  کهیدرصورتگفت  توانیمو حداکثر  باشدینممحقق شده است و اکل مال به باطل  باشدیم

 است. بال وجهو یا خیار غبن ولی باطل دانستن معامله  شودیممشتري نگویید یا خیار عیب ثابت 

 نتیجه بحث: مطلق بودن صحت بیع متنجس داراي منافع حالل
 گانهششز شروطی که در اقوال بنابراین داللت آیه اکل مال به باطل و روایات بر مشروط بودن صحت بیع به یکی ا

و یا شرط منافع محلله و یا عدم  قصدبهآمده است، تام نیست و این اقوال وجهی ندارند و صحت بیع متنجس مشروط 

. البته آنچه گفتیم در مورد اصل معامله بود اما اگر شخصی از باشدیمو از این حیث مطلق  باشدینمقصد منافع محرمه 

 کار حرام شده است. مرتکب هره ببرد،منافع حرام متنجس ب

 شرط فساد منافع حرام: شرطبهحکم بیع متنجس 
فرعی که در ذیل بیع متنجس و همچنین در مورد سایر معامالت وجود دارد این است اگر در ضمن معامله شرط 

ام باطل و عمل منافع حرام شود، حکم شرط منافع حرام و همچنین حکم آن معامله و عقد چیست؟ در اینکه شرط حر

چون این قاعده  باشدینمو تحت قاعده کلی المومنون عند شروطهم داخل  باشدیمبه آن جایز نیست مورد اتفاق فقها 

فاسد بودن شرط، فاسد است و شرط فاسد  تبعبهمقید به شروطی است که مخالف شرع نباشد اما اینکه آیا معامله نیز 

از آن بحث خواهد شد اما  لیتفصبهکه در بحث شروط  باشدیم اختالف ویا خیر؟ محل بحث  باشدیممفسد عقد 

 .باشدیمعقد نیست و عقد به قوت خود باقی  مفسد اجمال کالم در این مطلب این است که شرط فاسد،
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