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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 مقدمه 
که در جلسات قبل نکاتی بیان شد و در ادامه نیز  هستبحث و سخن در ذکر مقدماتی قبل از ورود به مکاسب محرمه 

 شود. نکاتی بیان می

 تفاوت مباحث کتاب مکاسب با کتاب بیع
که ذکر قید محرمه از باب تغلیب است و اال ذکر مکاسب بدون قید  –بین مباحث مطرح در کتاب مکاسب محرمه 

 ها و تمایزاتی وجود دارد. و کتاب بیع تفاوت -تر استمحرمه مناسب

 تفاوت در بیان حکم تکلیفی و وضعی   -1
تفاوت و تمایز اولی که بین کتاب مکاسب و کتاب بیع وجود دارد این است که در کتاب مکاسب، محط بحث و کالم و  

و اینکه این معامالت از حیث حکم تکلیفی وجوب،  هستنگاه فقها متوجه بیان حکم تکلیفی معامالت از احکام خمسه 

ف کتاب بیع که محط بحث و کالم در بیان حکم وضعی حرمت، استحباب، کراهت و یا اباحه چه حکمی دارند؟ به خال

شود به این معناست که بیعی که داراي شرایط و وقتی از شرایط عوضین و یا متعاقدین بحث می هستصحت و بطالن 

البته ناگفته نماند که نسبت بین حکم  ستین الزم نبود باطل است و در آنجا بحث از حرمت که حکم تکلیفی است،

 .   هستوضعی عموم و خصوص من وجه تکلیفی و 

 تفاوت محط بحث در کتاب مکاسب مطلق معامالت  -2
ها و نظایر به تفاوت و تمایز دیگري که بین این دو کتاب وجود دارد این است که در کتاب مکاسب گرچه بیشتر مثال

شود به خالف کتاب ان میگیرد و حکم آن از احکام خمسه بیسمت بیع است ولی مطلق معامالت مورد بررسی قرار می

شود و همان معامله از حیث صحت و بطالن مورد بیع و امثال آن مانند کتاب اجاره که در مورد معامله خاصی بحث می

 گیرد، هرچند ممکن است استطرادا حکم تکلیفی آن نیز بیان شود. بررسی قرار می
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 یا خیر؟  مکاسب حرام صغراي قاعده اصولی نهی از معامله موجب فساد هست
هاي حرامی که در مکاسب محرمه از آن ذکر است این است که نبست و رابطه بین کسبنکته دیگري که در اینجا قابل

یعنی بعد از  هستنسبت صغرا و کبرا  ؟شود با قاعده اصولی نهی در معامالت آیا موجب فساد هست یا خیربحث می

گیرد. البته مراد آن قاعده اصولی قرار می يصغرا هی از آن ثابت شد،اي و ناینکه در کتاب مکاسب محرمه حرمت معامله

و تنزیهی است نه نهی ارشادي. به نظر ما و بیشتر محققین مالزمه بین نهی از معامله و فساد آن نیست،  یمیتحر از نهی،

معامله صورت گرفته باطل مانند نهی از معامله هنگام نماز جمعه که به نظر ما فقط حرمت تکلیفی و مواخذه دارد اما 

را عموم خصوص  -هستکه همان بطالن معامله -نیست. به همین دلیل ما نسبت بین حرمت تکلیفی و حرمت وضعی 

 دانیم. من وجه می

 تقسیم معامله به معاطاتی و غیر معاطاتی 
و لفظ مانند بعت و  گیرند گاهی آن معامالت با صیغهشوند به دو نحو صورت میمعامالتی که در خارج انجام می

گیرد و گاهی هم بدون شوند و دادوستد خارجی بر اساس و متعاقب همان صیغه لفظی صورت میاشتریت انجام می

گیرد و با همین نقل و انتقال خارجی انشا صورت اینکه صیغه و لفظی گفته شود آن دادوستد خارجی صورت می

تفاوت معامالت معاطاتی و غیر معاطاتی در  که ؛شودمعاطاتی گفته میبه این صورت از معامالت، معامالت  که ؛گیردمی

 .هستاجراي لفظ و صیغه 

 لزوم انشا در معامالت   
گیرد و این تعهد و انشا با قبض و تبادل و نقل انتقال بر اساس همان صورت می هستروح معامالت تعهد من الجانبین  

و اقباض خارجی تفاوت دارد و به عبارت دیگر در معامالت یک نقل و انتقال انشایی وجود دارد که این نقل و انتقال 

اما در اینکه حقیقت  ؛اوت دارندانشایی و تعهد، در عالم اعتبار است و یک نقل و انتقال خارجی وجود دارد که باهم تف

پردازیم این انشاء چیست، بحث مفصلی درباره آن در مباحث الفاظ وجود دارد که از بحث ما خارج است و به آن نمی

دانند دانند بلکه امري میاي دیگر آن تعهد را ایجاد لفظ نمیدانند و عدهاي این انشا را همان ایجاد لفظ میاما اجماالً عده

شود و گاهی هم با نقل و انتقال خارجی ابراز شود منتهی گاهی به سبب لفظ ابراز میدر درون انسان ایجاد میکه 

 گویند. که به آن معاطات می شودمی
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 اقسام نهی با توجه به عناوین اولی و ثانوي 
اي با عناوین اولیه هی از معاملهشود. گاهی نحرمت و نهی از معامله از حیث عناوین اولیه و ثانویه به دو قسم تقسیم می

اي از حیث عناوین اولیه مورد نهی و حرمت قرار نگرفته است بلکه از مانند نهی از بیع خمر اما گاهی معامله هستآن 

مثل اینکه مصداق اعانه بر اثم و  هستحیث عناوین ثانویه و اینکه مصداق عناوین محرمه کلی قرار گرفته است، حرام 

 یا موجب تقویت دشمنان اسالم شود.    ظلم واقع شود

 موضوع حرمت در مکاسب محرمه 
سؤالی که در اینجا مطرح است این است که موضوع حرمت در مکاسب محرمه چیست؟ و اینکه چه چیزي مورد 

مواخذه قرار گرفته است و عقاب بر آن مترتب است؟ آیا آن انشاء موضوع حرمت است یا اینکه دادوستد خارجی 

است. در جواب این  طرحقابل؟ البته این سؤال عیناً در سایر احکام مانند استحباب و کراهت نیز هستحرمت  موضوع

 سؤال نظرات و احتماالت مختلفی بیان شده است.

 

 قول اول: موضوع حرمت، نقل و انتقال به قصد اثر محرم
. تعبیر ایشان این است که هستمکاسب  قول و احتمال اولی که در موضوع حرمت بیان شده است نظر مرحوم شیخ در

االنتقال بقصد ترتب االثر المحرم یعنی موضوع حرمت نقل و انتقال با قید قصد  النقل و ۀمعنی حرمت اکتساب حرم

 ترتب اثر حرام است، مثالً اینکه چوبی را به قصد اینکه از آن بت درست کنند بفروشند.

 احتماالت در نقل و انتقال در کالم شیخ  
 در اینکه مراد از نقل و انتقال در کالم شیخ چیست سه احتمال وجود دارد.

 احتمال اول این است که مراد از نقل و انتقال قبض و اقباض خارجی باشد. .1

باشد یعنی همان نقل و انتقال اعتباري که حاصل  منشأاحتمال دوم این است که مراد نقل و انتقال مسببی و  .2

 انشا است.

 است که مراد همان انشا بیع باشد.   احتمال سوم این .3
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تواند مراد باشد چون قبض و اقباض خارجی غیر از معامله است و با شویم که احتمال اول نمیباکمی دقت متوجه می

 آن تفاوت دارد. 

 برداشت مرحوم امام و اشکال ایشان به کالم شیخ  
مقصود ایشان از نقل و انتقال، نقل و انتقال اعتباري که اهللا علیه از کالم شیخ این است که برداشت مرحوم امام رحمه

کنند که نهی تحریمی در بسیاري موارد همراه با بطالن و سپس به ایشان اشکال می هستمسبب و مُنشأ از لفظ است، 

، محقق نشده هستو در مواردي که معامله باطل است مسبب که نقل و انتقال اعتباري حاصل از انشا  هستمعامله 

موضوع  پس توان آن موارد را حرام دانست.بنابراین نمی نیستاست و در این موارد موضوع حرمت و نهی محقق 

 تواند نقل و انتقال اعتباري حاصل از انشا باشد. حرمت نمی

 بیان استاد نسبت به اشکال امام 
گونه که قبالً ي صحیح بدانیم، وارد است چون هماناشکال مرحوم امام بنا بر اینکه برداشت ایشان از کالم شیخ انصار

بیان کردیم بین حرمت تکلیفی و بطالن عموم و خصوص من وجه است و در مواردي که تنها حرمت تکلیفی باشد 

توان توان موضوع حرمت را تصور کرد اما در مواردي که عالوه بر حرمت تکلیفی، بطالن معامله هم وجود دارد نمیمی

اي حرمت در نظر گرفت چون ملکیت اعتباري حاصل نشده است بنابراین حرمتی هم وجود نخواهد داشت موضوعی بر

 و این مستلزم خلف است.

 اشکال آقاي خویی بر کالم شیخ: عدم صحت قید بقصد ترتب االثر المحرم 
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ « اشکال دیگري که بر کالم مرحوم شیخ وارد شده است این است که ادله حرمت مانند این روایت

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص  الْمَنَاهِی الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ

وَ بَائِعَهَا وَ  هایساقلَ لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَ غَارِسَهَا وَ عَاصِرَهَا وَ شَارِبَهَا وَ نَهَى أَنْ یُشْتَرَى الْخَمْرُ وَ أَنْ یُسْقَى الْخَمْرُ وَ قَا

اطالق دارد و حرمت بیع مقید به قید قصد ترتب حرام نشده است  1.»وَ الْمَحْمُولَۀَ إِلَیْهِ هاحاملوَ  هاثمنوَ آکِلَ  هايمشتر

توجهی به این مطلب نداشته  اصالًشته باشد و یا اینکه نداشته باشد و یا اینکه و شامل مواردي که قصد این ترتب را دا

 .5ح  ،55باب  ،ابواب ما یکتسب به ة،کتاب التجار ۀ،وسایل الشیع -1
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اند که این انصراف را اي ادعاي انصراف ادله به این قید را کرده. البته عدههستبال وجه  آوردن این قیدشود و یم باشد،

 .هستنیز بدون وجه 

 اثر معاملهقول دوم: موضوع حرمت: انشا نقل و انتقال به قصد ترتب 
اند وجه و احتمال دومی که در موضوع حرمت معامله بیان شده است که مرحوم ایروانی آن را حاشیه مکاسب بیان کرده

این است که صرف انشا ذهنی موضوع حرمت نیست بلکه به تعبیر ایشان المحرم هو انشاء النقل و االنتقال بقصد ترتب 

یعنی موضوع حرمت انشا به قصد ترتب اثر معامله که تسلیم و  هستلمبیع و الثمن التسلم ل اثر المعاملۀ، اعنی التسلیم و

، هست. فرق کالم مرحوم ایروانی با مرحوم شیخ در قصد معامله است که مرحوم شیخ در هستتسلم مبیع و ثمن 

اینکه  و ؛کنندبیان میاند اما مرحوم ایروانی قصد ترتب اثر معامله را موضوع حرمت قصد ترتب اثر حرام را مطرح کرده

 اگر به قصد شوخی یا هر قصد دیگري باشد حرمتی در بین نیست. 

 مناقشه در کالم مرحوم ایروانی 
اگر مراد از قید ترتب اثر معامله این باشد که باید قصد جدي از معامله داشته باشد این قید، قیدي خارج از مفهوم انشا  

کند بنابراین اینکه گفته شود در مواردي که اشته باشد اصوالً انشاء صدق نمینیست و در مواردي که این قصد وجود ند

بر این قید و جدا دانستن آن از انشاء بال  تأکیدانشا باشد اما این قصد ترتب اثر معامله نباشد کالم صحیحی نیست و 

 باشد نیاز به دلیل و وجه دارد.  و اگر مراد از این قید چیز دیگري مانند فوریت در معامله و یا چیز دیگري هستوجه 
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