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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 مقدمه 
متداول نبوده مانند  میقدبحث در قسم چهارم از کالبی بود که داراي منافع عقالیی جدیدي هستند که در اعصار 

کلمات فقها و همچنین در کتاب مکاسب به  و در شوندیمیی که جهت کشف جرائم یا مواد مخدر پرورش داده هاسگ

 این قسم اشاره نشده است. 

 دلیل صحت کلب داراي منافع جدیده 
بین روایاتی که به  در بر صحت بیع این نوع کالب وجوهی در جلسات قبل بیان شد که عمده دلیل آن این است که

از این حیث تام نبود و از طرف  اطالقاتو  روایت معتبري وجود نداشت ،دانستیمطور مطلق ثمن کلب را سحت 

به خاطر عدم  هاآنصحت بیع  عدم و در واقع شودیم، تنقیح مناط اندکردهدیگر از روایاتی که منع از بیع کلب غیر صید 

 .وجود منفعت عقالیی و یا منفعت محلله در زمان ائمه بوده است و عنوان موضوعیت ندارد

 سبت به سایر معاوضات شمول روایات مانعه از بیع ن
این است که روایاتی که منع  شودیممهمی که در باب بیع کالب مطرح شده است و غیر باب کالب هم مطرح  سؤال 

؟ چه اقتضایی دارند ،جداي از ادله دیگر مانند سیره یا اجماع آورندیمرا سحت به شمار  هاآنو یا ثمن  کنندیماز بیع 

یا خیر و فقط اختصاص به باب بیع دارند؟ ظاهر  شوندیمنند جعاله یا مصالحه را نیز شامل سایر انواع تکسب را ما ایآ

، بیان منع بیع است اما این منع شامل سایر انواع معامالت هم اتیروا کلمات فقها این است که هرچند ظهور اولیه

  .به نظر ما هم بعید نیست این نظریه شمول صحیح باشد و هستو ذکر بیع از باب ابرز مصادیق  شودیم

 ادله و وجوه شمول نسبت به سایر انواع تکسب 
 ی در کلمات فقها بیان شده است. وجوهبراي این شمول 
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 وجه اول: تنقیح مناط از روایات 
موضوع  که است نیا ،با رویکردي که در این مسئله وجود دارد ویژهبهدلیل و وجه اولی که بر شمول ذکر شده است 

است و این منع به خاطر این است که در موارد و مصادیقی که منع  ما ال منفعۀ محلله فیه عنوان اصلی در روایات مانعه

شده است منفعت عقالیی محلله وجود نداشته است و وقتی چیزي منفعت عقالیی محلله نداشته باشد سایر انواع تکسب 

 .   شودیم هم شامل سایر انواع تکسب مانند اجاره یا مضاربه اتیو رواهم بر آن باطل است 

 تفاوت باب عبادات و معامالت در تنقیح مناط
است این است که در باب عبادات به دلیل توقیفی بودن ادله و عدم وقوف به مصالح و  ذکرقابلي که در اینجا انکته

 از به خالف باب معامالت، چون معامالت هستمناط کردن از ادله بسیار سخت و دشوار  حیتنق ،مفاسد در باب عبادات

 در تنقیح مناط کردن با کمک ارتکازات عقالیی ،است دركقابل اکثراًامور عقالیی است و مصالح و مفاسد در این باب 

 .ي استاساده این باب امر

 خصوصیت از لفظ بیع  الغاءوجه دوم 
 توانیم ،اینجا وجود دارد این است که حتی اگر تنقیح مناطی را که در وجه اول بیان شد نپذیریم وجه دیگري که در

 .شودیمخصوصیت کرد و بگوییم روایات شامل سایر انواع تکسب هم  الغاءاز لفظ بیع در روایات 

 وجه سوم: کاربرد ثمن در غیر باب بیع 
ین است که عبارت ثمن که در روایات آمده است مختص به باب بیان کرد ا توانیموجه دیگري هم که براي شمول 

و دلیلی بر شمول سایر انواع تکسب  نهیقر الجملهیف انواع تکسب مثل مضاربه هم کاربرد دارد و ریسا بیع نیست و در

 .شودیم

 استثنا فقها از حکم عدم جواز بیع کلب: جواز بیع به قصد اتالف 
را از حکم عدم جواز  هاآني ولگرد را به قصد اتالف هاسگاست این است که فقها بیع  ذکرقابلي که در اینجا انکته

 اند.شدهاین مورد قائل به جواز  و در اندکرده بیع این نوع کالب استثنا
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 : وجود منفعت در اتالف  استثنا دلیل
 هاآن عیب ي منفعت نیستند ولی دروجه و دلیلی که براي استثنا ذکر شده است این است که هرچند این نوع کالب دارا

دارند و این منفعت  هاآنمنفعت وجود دارد و آن منفعت جلوگیري از ضرري است که  هاآني و اتالف آورجمعجهت 

 . هستتصحیح کننده بیع 

 قصد اتالف به رد دلیل جواز بیع
ي آن به قصد اتالف منفعت آورجمعدر باب بیع شرط صحت معامله است وجود منفعت در اعیان است نه اینکه  آنچه

 .در این مورد خالف قاعده و صحیح نیست عیب داشته باشند پس صحت

  مضروجوه صحت معامله جهت اتالف کالب 
 بیان شده است. حلراهدو  مضربراي تصحیح معامله جهت اتالف کالب 

  مضرجعاله جهت اتالف کالب  : قرارداداول حلراه
براي جلوگیري از ضرر این نوع کالب، قرارداد جعاله  توانیمهر چند بیع این کالب به قصد اتالف صحیح نیست اما 

جعاله این کالب که  عقد عقد جعاله در این موارد صحیح است چون در واقع متعلق و ؛کالب منعقد کرد نوع بر اتالف این

 و مالیت دارد. است است که داراي ارزش عقالیی مضر منفعت ندارند نیست بلکه عمل انسان در اتالف کالب

 بیع حق تحجیر  :دوم حلراه 
ملکیت شخصی نیست تا بخواهد  مضر دراین کالب  هرچند دومی که بیان شده است این است که بگوییم حلراه

لله بوده اما به جهت ابتال داراي منفعت مح مثالًرا بیع کند اما به واسطه اینکه قبل مضر بودن در ملک انسان بوده  هاآن

تحجیر خود را  حق تواندیمدارد و  ریحق تحجیک نوع  هاآنبه هاري دیگر منفعت محلله ندارد، اما شخص نسبت به 

  .در نظر گرفت هاآناین در مورد کالبی است که بتوان حق تحجیر براي  . البتهمعامله کند
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 دوم  حلراهرد 
اما این مطلب  شودینمبیع شامل حق تحجیر  از دوم در صورتی صحیح است که بگوییم روایات مانعه حلراهاین 

 .شوندیمصحیح نیست و ظهور ادله در این است که شامل حق تحجیر هم 

 بحث اخالقی 
 و من«است بخوانیم این کالمی است که در بخش خطب خطبه دویست و بیست  البالغهنهجي از اجمله. دو سه 

وَ   وَ لَطُفَ غَلِیظُهُ   حَتَّى دَقَّ جَلِیلُهُ  وَ أَمَاتَ نَفْسَهُ  : قَدْ أَحْیَا عَقْلَهُکالم له ع فی وصف السالک الطریق إلى اللّه سبحانه

الْأَبْوَابُ إِلَى بَابِ السَّلَامَۀِ وَ دَارِ الْإِقَامَۀِ وَ ثَبَتَتْ   بَرَقَ لَهُ لَامِعٌ کَثِیرُ الْبَرْقِ فَأَبَانَ لَهُ الطَّرِیقَ وَ سَلَکَ بِهِ السَّبِیلَ وَ تَدَافَعَتْهُ

بخشی از  نکهیا البته خطبه کوتاهی است یا ۱»رِجْلَاهُ بِطُمَأْنِینَۀِ بَدَنِهِ فِی قَرَارِ الْأَمْنِ وَ الرَّاحَۀِ بِمَا اسْتَعْمَلَ قَلْبَهُ وَ أَرْضَى رَبَّه

یی است که بایزمدي نقل شده است که خیلی جمله ظریف و غرر الحکم آ از این خطبهخطبه است که تقطیع شده است 

. این در توصیف انسانی فی وصف سالک طریق الی اهللادارد  طورنیا خواندندیمگاهی مرحوم شهید مطهري این را 

. انسان احیاء عقله و أمات نفسهقد ي این انسان سالک این است که هایژگیواز  دهدیمرا انجام  سلوك الی اهللاست که 

عملی و حکمتی  عقل، عقلرستگار و سعادتمند کسی که عقل را زنده کرده و نفس را میرانده است که مقصود از این 

عقل هم فهم و فتانتی است که در مسیر اصلی زندگی به کار گرفته شده  شودیم کاربردهبهاست که در مسیر سعادت 

 .کجا به کار گرفته بشود در هست ولی نکته مهم این است که هاانسانقتی است که در وجود است. فهم و فتانت یک حقی

و گاهی در مسیر شیطنت به کار  شودیمهوش و استعداد و فهم و فتانت گاهی در مسیر کشف قوانین عالم به کار گرفته 

ادي است که در مسیر حیات جاویدان نیست. عقل همان قوه و استعد عقل که طبق روایات در این صورت شودیمگرفته 

کسی است که عقل را زنده کرده و نفس را که همان نفس  سالک الی اهللانسان سعادتمند و  شدهگرفتهو حیات ابدي 

علتش این است که در طبع انسان  کنندیماماره باشد میرانده است. اینکه تعبیر احیاء از این طرف و اماته از آن طرف 

 کامالً و نفس اماره او  ردیمیمعکس است وقتی انسان به طبع عادي و مادي واگذار بشود عقلش این است که به 

که انسان براي سعادت قصه را به عکس بکند و عقل  خواهدیمي امدبرانهاین یک حرکت  کندیمهوشیار و زنده حرکت 

حتی آن را زنده بکند و نفس را بمیراند. و توانمندي خودش را در آن امري که مایه سعادت خود او هست به کار بگیرد 

یعنی این  رسدیمو اماته نفس که به اینجا  و ممارست دارد در احیاء کندیمتمرین  قدرآن، دق جلیله و لطف غلیظه
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رستگار بشود که دائم این احیاء و اماته را در برنامه زندگی  تواندیمامري نیست که با یک بار قصه تمام بشود کسی 

احیاء عقله و امات نفسه حتی دق جلیله و . شودینمخودش بگنجاند یک حرکت استمراري الزم است یک باره انجام 

شده گاهی . این دو جور معنا دق جلیله و یکی لطف غلیظهتمرین کرده که دو چیز اتفاق افتاده یکی  قدرآن. لطف غلیظه

است تا اینکه بدن او  عقل را احیاء قدرآنبه اخالق اشاره دارد، و لطف غلیظه به بدن اشاره دارد  دق جلیله ندیگویم

آن فضل و  .159عمران/ آل» حَوْلِک مِنْ لَانْفَضُّوا الْقَلْبِ غَلِیظَ فَظا کُنْتَ لَوْ«الغر شده و اخالق تند او نرم و مالیم شده 

یی دارد و هايتندغلظت اخالقی که در انسان هست لطیف شده یا اینکه هر دو اشاره به امر اخالقی دارد انسان 

مبدل به  هايتندیی در طبع هست که باید با احیاء عقل و اماته نفس اماره به طور مستمر این هاغلظتو  هایسرکش

دق جلیله هم  کندینمخالقی مبدل به ظرافت و لطافت بشود فرقی ي اهاکدورتي اخالقی و هاخشونتنرمی بشود و 

این است  ندیفرمایمحضرت در این کالم شریفشان  آنچهروحش اشاره به بحث معنوي و اخالقیش هست. به هر حال 

ي هاتغلظو  هاکدورتکه اگر بخواهید این راه را طی بکنید باید یک احیاء و اماته دائمی در برنامه شما باشد. تا 

ي اخالقی همان هاغلظت کارکردانجام بگیرد دائم باید  بارهکاخالقی در وجود شما کشته بشود و این چیزي نیست که ی

حتی دق و نفس را میراند  کرد اءیاحکبر است عجب است و همه چیزهایی که در اخالق مطرح هست دائم باید عقل را 

این مرحله باالترش است انسان  وفأبان له الطریق و سلک به السبیل،جلیله و لطف غلیضه و برق له المع کثیر البرق 

عقل و اماته نفس پیرو این برنامه سازندگی و ي دارد که احیاء و اماته باشد احیاءامجاهدهسالک برنامه یک برنامه 

ي اخالقی هاکدورتتهذیب نفس اخالق آدمی اخالق لطیفی خواهد شد و روح او روح لطیفی خواهد شد که از این 

که این مرحله عرفانی تر قصه  افتدیمو اتفاق  دهدیمفاصله گرفته اگر جلوتر بیاید خبرهاي جدیدي در زندگی او رخ 

یی در وجود او هابرق شودیمیی در زندگی او پیدا هاجهشاگر جلو آمد  آن وقت برق له المع کثیر البرق،است و 

و  شودیمپیدا  هاانسان در دلي ناگهانی که هايداریبو لوامع و آن  هابارقهوي که خیلی ارزش دارد عرفا ر جهدیم

کار دشواري است  رسندینمخیلی توجه دارند و همه هم به اینجا  کندیمتحوالت جدي ایجاد  هاانسانناگهان در وجود 

که نوري  شودیمم روشن آماده این جا آن وقتاگر کسی احیاء عقل کرد و اماته نفس کرد و اخالق خود را پاك کرد 

عرفا ذکر  آنچهدر او بتابد تا این تابش انوار الهی است که چیزي باالتر از مرحله تهذیب اخالقی است این بیان بیشتر به 

تناسب دارد ما یک نوع تهذیب اخالقی خیلی  کردهاشارهیی در بحث محبت به آن طباطباو مرحوم عالمه  کنندیم

ولی یک  هانیااست که غیبت نکند حسادت نورزد و امثال  طورنیاي هادقتو  هااضتیربر اساس ارزشمند داریم که 

چیز باالتري وجود دارد که وجودي مشتعل به نور الهی بشود این شعله نور الهی او را از خیلی چیزها مصون کرده یک 

عشق در وجود او متجلی شده این خیلی ارزش دارد این جمله شریفه اشاره به این دو مرحله دارد احیاء عقله و امات 
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مرحله باالتري است که بعد عرفانی دارد و  کی ،ب اخالقی است و برقتهذی نیا نفسه حتی دق جلیله و لطف غلیظه،

این  شودیمکه کثیر البرق است نور الهی است که در وجود او مشتعل  جهدیمبرق له المع کثیر البرق، یک برق در دل او 

این همان  یلفأبان له الطریق و سلک بهاالسبمحبت الهی است این مرتبه عالیه تهذیب نفس و اصالح شخص است 

. این نوري زندگی او فأبان و له الطریق و سلک بها السبیل شودیمدر قیامت  یمشی بین ایدیهم نور همنوري است که 

خیلی  و تدافعته االبواب الی باب السالمۀ، بردیمبه جلو  ریدر مسو او را  دهدیمو راه را به او نشان  کندیمرا روشن 

و در تا در اطراف او هستند که یک در  راه که صد قرارگرفتهجمله قشنگی است شما فرض بگیرید شخصی در جایی 

مثل هم هستند کسی که لطف الهی او را همراهی نکند احتمال اینکه راه را پیدا نکند خیلی  هانیاراه نجات است و همه 

آدمی که اهل خودسازي و تهذیب نفس بود  دیگویمچه کرد. ولی  است که باید ریمتحاست این درهاي مثل هم است و 

خود درها او را به باب سالمت هدایت  تدافعته االبواب الی باب السالمۀ،و این برق الهی در وجود او جهید این آدم 

 شودیماو بسته  خود درها به روي کندیمخود در او را به آن طرف پرت  رودیمی که ربطیبیعنی مثل اینکه در  کنندیم

ي که این درها هم به کمک او اگونهبه  کندیماین نور او را هدایت  تدافعته االبواب الی باب السالمۀجز باب سالمت. 

. این همان لطف کندیمو چراغ قرمزي روشن  پراندیمخود در ضاللت او را آن طرف  رودیمدر ضاللت که  ندیآیم

آدمی که مرد این میدان بود و در این صحنه  شودیمالهی است که بعد از مسیر سلوك نفسانی و سلوك عرفانی پیدا 

 وَ السَّبِیلَ بِهِ سَلَکَ وَ الطَّرِیقَ لَهُ فَأَبَانَ الْبَرْقِ کَثِیرُ لَامِعٌ لَهُ بَرَقَ وَ  غَلِیظُهُ لَطُفَ وَ  جَلِیلُهُ دَقَّ  حَتَّى  نَفْسَهُ أَمَاتَ«کارزار 

 مِنْ  یَرْزُقْهُ وَ« ي است کهاهیعالاین تقواي ، 2/طالق» مَخْرَجاً لَهُ یَجْعَلْ اللَّهَ یَتَّقِ مَنْ« »السَّلَامَۀِ بَابِ إِلَى الْأَبْوَابُ  تَدَافَعَتْهُ 

ي بازي که هاضاللتاین همه  رغمیعل کندیمکه راه را پیدا  کندیمیی پیدا روشنایک  ،3/طالق» یَحْتَسِب ال حَیْثُ

 رسیدن به این نور الهی نیاز به تالش و مجاهدت دارد.  کندیمجلوي چشم کسی هست خدا به او کمک 
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