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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

  مقدمه
اطالق  هاآناي که بر و تجارات به لحاظ عناوین اولیه، ثانویه، خاصه و همچنین عناوین عامهی مکاسب طورکلبه

 میتقد .شودیم. اولین قسم از مکاسب، مکاسبی است که متصف به حرمت شوندیماحکام خمسه متصف  به ،شودیم

که هرچند در کتاب مکاسب محرمه  باشدیمبحث از این قسم به خاطر گستردگی و اهمیت بحث بر دیگر اقسام مکاسب 

. مباحثی که شودیماما به مناسبت حکم وضعی این اقسام نیز بیان  باشدیمبحث بیشتر ناظر حکم تکلیفی مکاسب 

 .شودیممکاسبی است که متصف به حرمت  جز تاکنون طرح و بررسی شد

 اقسام مکاسب محرمه
 .اندنموده، مکاسب محرمه را به پنج قسم تقسیم اندهداد ارائهشیخ انصاري در تنظیمی که از مکاسب محرمه 

 تکسب باألعیان النجسۀ عدا ما استثنی قسم اول:
 .باشدیمقسم اول از مکاسب محرمه، تکسب به اعیان نجسه 

 سیر مباحث گذشته در قسم اول مکاسب محرمه خالصه
. در بحث بیع اعیان نجس شودیمتقسیم قسم اول نیز در حقیقت به دو قسم بیع اعیان نجس و بیع اعیان متنجس 

از موارد خاصه بحث شد و آن این بود که هل یجوز بیع االعیان نجسه ام ال؟ بحث  نظرقطعابتدا از یک قاعده کلی و با 

که دو نظر در این مورد وجود داشت که به نظر ما بیع  باشدیماز این قاعده یکی از مباحث بنیادي و کلیدي این مباحث 

بحث وارد تفاصیل بحث  نیبعدازاو  باشدیمیی محلله عقالنجس، حرام نیست بلکه تابع وجود منافع  بماهونجس  اعیان

و موارد خاصه مانند دم، میته، عذره، بول و سایر موارد شدیم. همچنین در مورد بیع اعیان متنجس در مورد قاعده کلی 

 مطرح شد. معناي عام و دخالت در صدور حرام از غیربحث تسبیب به  و موارد خاصه بحث شد و به مناسبت،
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 و موضوع کلی اشاره مرحوم شیخ به دو بحث
، به دو موضوع کلی و مهم باشدیممرحوم شیخ در انتهاي بررسی قسم اول که تکسب به اعیان نجس و متنجس 

 .میشوینمکه به دالیلی که بیان خواهد شد وارد بحث از این دو موضوع  کنندیماشاره 

 موضوع اول: حکم انتفاع به اعیان نجس غیر از اکل و شرب
یکی از این موضوعات که شیخ به آن پرداخته است بحث از این است که آیا انتفاع به اعیان نجس و متنجس غیر از 

در حرمت اکل و شرب اعیان نجس هیچ اختالفی وجود ندارد بلکه بحث مهمی که  اکل و شرب جایز است یا خیر؟

انتفاع به  ارد و باید قبل از سخن از تکسب به اعیان نجس و متنجس مطرح شود، بحث از جواز یا عدم جوازوجود د

 میشوینمکه در اینجا وارد این بحث  کنندیممطرح  ي رااادلهو  باشدیماعیان نجس و متنجس غیر از اکل و شرب 

حث پرداختیم و اجمال آن این است که دلیلی بر به این ب چون در ذیل مباحث گذشته و در ذیل بحث از موارد خاصه

حرمت مطلق انتفاع به اعیان نجسه و متنجسه وجود ندارد. البته ذکر این نکته هم الزم است که به لحاظ منطقی مناسب 

و سپس به بحث کلی تکسب به اعیان نجسه و  شدیمبود این بحث در ابتدا بحث بیع اعیان نجسه و متنجسه مطرح 

 .شدیمبحث تنظیم  بیترتنیابهو  گرفتیمی قرار موردبررسو سپس موارد خاصه  شدیمداخته متنجسه پر

 موضوع دوم: حق اختصاص
. یکی از مباحث مهم بحث مکاسب و تجارات باشدیم، بحث حق اختصاص اندپرداختهبحث دیگري که شیخ به آن 

و شخصی مالک آن  شودیمو بر آن مال اطالق  باشدیمو منفعت عقالیی  ی که داراي ارزشئیش هرگاهاین است که 

نسبت مالکیت و مملوکیت بین آن و  تبعبهاست به دلیلی مانند تنجس از حیز انتفاع ساقط شد و بر آن مال اطالق نشد و 

و اگر دیگري  ماندیمحق اختصاص باقی  به نام اينسبت آنشی، علقه شخص هم منقضی شد، آیا براي آن شخص

او دارد نظیر  تصرف کند نیاز به اذن و اجازه باشدیم ءیشخاطر وجود منفعت نادري که در آن  آن شی به بخواهد در

 شرعاً و اینکه آیا  ماندینمبراي آن شخص باقی  ايی علقهطورکلبهو یا اینکه  آنچه در حق حیازت و تحجیر وجود دارد

 هرچندند که او در این موارد قائل اندقائلمالیت تفاوت ي بین ملکیت و اعده است یا خیر؟ شدهرفتهیپذچنین حقی 

و  نیستند قائلاي بین ملکیت و مالیت تفاوتی از مالیت افتاده است اما همچنان در ملکیت شخص باقی است و عده ءیش

شیخ در انتهاي قسم اول مکاسب محرمه این بحث را مطرح  مرحوم .اندکردهموارد حق اختصاص را مطرح  گونهنیادر 

 .میپردازیمو در ذیل قسم سوم مکاسب محرمه به آن  میکنینماز آن بحث  فعالًاند که ما کرده
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 قسم دوم ما یحرم التکسّب به لتحریم ما یقصد به
 به خاطر تکسب به آن آنچهیعنی  شدبایم قسم دوم از اقسام مکاسب محرمه ما یحرم التکسّب به لتحریم ما یقصد به

که قسم اول آن  اندکردهقسم تقسیم  ، حرام است. مرحوم شیخ نیز این قسم را به چندباشدیماینکه مقصود از آن حرام 

این است که ما ال یقصد من وجوده علی نحوه الخاص اال الحرام یعنی آنچه از هیئت خاصه آن چیزي جز حرام 

 .میپردازیمآالت قمار که به ترتیب کتاب مکاسب محرمه شیخ انصاري به بررسی این اقسام  مانند بت و دیآینمبر

 بررسی حکم بیع اوثان و بت 
که فی حد  شوندیماین است که از موادي ساخته  هاآنکه ویژگی  میپردازیمابتدا به بررسی حکم بیع بت و اوثان 

به ضد ارزش  اند شرعاًدرآمدهبت و هیاکل عبادت  صورتبهچوب و غیره ولی چون  ذاته اشکالی ندارند مانند سنگ،

 .اندشدهلیتبد

 تقسیماتی از موضوع بحث به جهات مختلف
، باشدیم رگذاریتأثدر بررسی حکم تکسب به هیاکل عبادت  هرکدامو هیاکل عبادت به جهات مختلفی که  اوثان

 .باشندیمداراي تقسیماتی 

مواد از طال باشد ولی  نکهیامثل باشدیماز هیئت حاصله و عارضه، داراي ارزش  نظرقطعوثان با گاهی مواد ا .1

و گاهی فارغ از هیئت حاصله داراي ارزش عقالیی  است شدهساقطبه خاطر هیئت فعلی از ارزش و مالیت 

 .باشدیم هاآنارزش و مبادله هیئت  منشأهیئت آن تخریب شود ارزشی ندارد و  کهیدرصورتنیست و 

این اوثان جهت  دوفروشیخرو گاهی نیز  باشدیمبراي عبادت و پرستش  هابتگاهی خرید فروش اوثان و  .2

 .باشدیمتزیین منزل  که امروزه خیلی متداول است و یا براي موزهعبادت نیست بلکه براي نگهداري در 

ي و مبادله بر گذارارزش زینو گاهی  شودیمع ي و مبادله بر هیئت ترکیبیه هیاکل عبادت واقگذارارزشگاهی  .3

 .ردیگیممواد اولیه فارغ از هیئت آن صورت 
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 .باشندیم رگذاریتأث مسئلهاین اقسام در بررسی حکم 

 اجماع در حرمت تکسب به جهت عبادت
نۀ هو المشهود بل المجمع علیه بین الشیعه و الس« در حکم تکسب به هیاکل عبادت تعبیر آقاي خویی این است

 ».بال خالف الظاهر بل الظاهر االجماع علیه«و تعبیر مرحوم شیخ انصاري این است  »تحریم بیع هیاکل العبادة المبتدعه

و اختالفی در آن نیست و  باشدیمحرمت تکسب به هیاکل عبادت مورد اتفاق همه فقها عامه و خاصه  الجملهیف

 .باشدیم هاآنقدر متیقن آن تکسب به هیاکل عبادت به جهت عبادت 

 عدم مالزمه حکم به حرمت با بحث منفعت و عدم منفعت
ي با بحث امالزمهي که در اینجا الزم است ذکر شود این است که حکم به حرمت تکسب به هیاکل عبادت انکته

که در مواردي که منفعت محلله عقالیی وجود نداشته باشد حکم به عدم  وجود منافع محللهوجود منافع محلله و یا عدم 

، ندارد و حتی اگر منفعت محلله هم در آن فرض شود چون این اشیا در مسیر عبادت قرار میکنیمجواز تکسب 

 .باشدیم، حکم به حرمت بر قوت خود باقی رندیگیم

 معدم ارتباط بحث با بحث اعانه بر اث
 یکی از ادله ممکن است اعانه بر اثم هرچندنکته دیگري که قبل از شروع بحث توجه به آن الزم است این است که 

 .باشدیم از تکسب به هیاکل عبادت داراي هویتی و ادله مستقلی بحث اما باشد حرمت تکسب به هیاکل عبادت

 بحث اخالقی
ادت مرحوم شهید مطهري است من روایت مشهوري که همه روز شه چون بخوانیم. البالغهنهجي از اچندجمله 

. این روایت خیلی مشهور است کنمیمشخصیت ایشان بیان  هم راجع به و نکاتی خوانمیمي ادآوری عنوانبه دیادهیشن

[فَعَلَیْهِ أَنْ  -لِلنَّاسِ إِمَاماً مَنْ نَصَبَ نَفْسَهُ  وَ قَالَ ع«است  البالغهنهج 73قصار که کلمه  میخوانیآن را متبرك  عنوانبهکه 

بِلِسَانِهِ وَ مُعَلِّمُ نَفْسِهِ وَ مُؤَدِّبُهَا أَحَقُّ بِالْإِجْلَالِ یَبْدَأَ] فَلْیَبْدَأْ بِتَعْلِیمِ نَفْسِهِ قَبْلَ تَعْلِیمِ غَیْرِهِ وَ لْیَکُنْ تَأْدِیبُهُ بِسِیرَتِهِ قَبْلَ تَأْدِیبِهِ 

 »سِ وَ مُؤَدِّبِهِممِنْ مُعَلِّمِ النَّا
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 دو با عمل خودش بیش از زبان خودش باید دیگران را تأدیب بکند. »وَ لْیَکُنْ تَأْدِیبُهُ بِسِیرَتِهِ قَبْلَ تَأْدِیبِهِ بِلِسَانِهِ« 

اصول اخالقی و معنوي اسالم است که اگر نگوییم روایاتی که به این دو اصل  نیترمهمکه از  اصل مهمی وجود دارد

 شدهاشاره هاآندر روایات به  جداگانه طوربه. و باشندیم استفاضه عظیمه ، دارايباشدیمدر حد تواتر  اندکردهاشاره

به خودش بپردازد این قبلیت هم تقدم زمانی است و هم  دیبا ی اینکه انسان قبل از اینکه به دیگران بپردازد،کی است،

زمانی باید یک  ازنظراز اینکه انسان وارد تعلیم و تأدیب دیگران بشود  قبل هم فلسفی تقدم رتبی است. اصطالحبه

باشد ولی تأکید  باهمی به لحاظ زمان هانیاي خود را اصالح بکند و هم اینکه این تقدم رتبی دارد. ممکن است ادوره

باشد. روایاتی  شدهتیهداشده بر اینکه اهمیت آن بیشتر است براي اینکه پایه هدایت دیگران این است که خود انسان 

، در روایات داریم که در روز کنندیمي فاسد دیگران را هدایت هاانسانداریم که قریب به این مضمون هست که گاهی 

ولی خود این هادیان در جهنم  روندیمبه سمت بهشت  هاآنو  اندکردهقیامت افرادي هستند که افراد دیگري را هدایت 

ي بهتري داشته باشد که رگذاریتأث، سود ببرد و بخواهد دهدیمبخواهد خودش از هدایتی که انجام  اما اگر کسی افتندیم

، باید به تأدیب خودش بیش از دیگران توجه بکند. اهمیت بیشتري بدهد و به لحاظ گرددیبرمسودش به خودش  تاًینها

امري است  کینیاي داشته باشد رگذاریتأثر دیگران ي به خودش بپردازد تا بتواند بادورههم، قبل از آن باید یک  زمانی

که باید به آن توجه  255ص  البالغهنهج »عَیْبُُه عَنْ عُیُوبِ النَّاسِ شَغَلَهُ لِمَنْ یَا أَیُّهَا النَّاسُ طُوبَى«که در روایات آمده 

و وظائف عالم بشود.  معروفامربهو را طوري معنا کرد که مانع از وظیفه ارشاد جاهل  کرد. البته نباید این روایات

برابر جامعه تکلیف دارد اما چون طبع  در ي که علم پیدا بکند،قدربهی هرکسوظائف عالم در جاي خود محفوظ است 

تأکید  طرفنیا به ،طرفآنبراي کنترل افراط از  شودیمو از خود غافل  رودیمانسان این است که بیشتر سراغ دیگران 

شده که به خودت بپرداز، دائم دنبال عیب دیگران نباشید به همان اندازه در عیب خود هم دقت بکنید بنابراین بیش از 

تربیت دیگران  درصددو پیش از آنکه  ی از خویشتن داشته باشیم و بیشابیبیعیی از دیگران بکنیم، باید جوبیعاینکه 

و این هم بدین خاطر است که نگاه بیرونی ما را از نگاه درونی  مییایبربیت نفس خودسازي و ترب درصددبیاییم، باید بر

ي روح و روان انسان است که اقرب اشیاء به انسان خود انسان است ولی همین اقرب هایشگفتغافل نکند. این از 

ین بسیار دور از ما است، این نیست ولی هم ترکینزداالشیاء الی النفس ابعد االشیاء الی النفس است چیزي به ما از ما 

موجود به ما  نیترکینزداست که خودشان از خودشان دور هستند. عجیب است که  تیهویبي ضعیف و هاآدمنشانه 

از دیگران است و براي اینکه اعماق روح و  ترآمادهخودمان هستیم. همه ابزارها براي اینکه خود را بشناسیم و بسازیم، 

است  طورنیاي هم رگذاریتأثاست.  ترآسانخیلی  ا بشناسیم خیلی کار دارد ولی شناخت خودزوایاي ضمیر دیگري ر

 ،میخوددارولی تغییر خویشتن که مالکیت بر  خواهدیمبراي اینکه دیگري را تغییر بدهیم ابزار و امکانات زیادي 
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ي که دو بحث مهم براي خودسازي اثرگذارو هم در  باشد ولی هم در شناخت طورنیاباید  القاعدهیعلاست و  ترآسان

که نفس اقرب اشیاء براي خود انسان است، دورتر از هر چیزي براي ما است این نشانه  هانیاي هردوو تربیت است در 

اشیاء براي  نیترآسانو  شناسدینمچیزها به خود را  نیترکینزدی انسان است که تیهویبی و گیمایبسبکی انسان و 

اخبار  همهنیاکه  لذا ستچیزها است براي اینکه در او تأثیر بگذارد و  نیترسختو تغییر که خودش باشد، ي کاردست

ی خودت بپرداز براي تغییر خودت به ابیبیعیی دیگران را نکن و به جوبیعو احادیث و روایات تأکید بر این دارد که 

کن چون آدم ذاتش مبتالي به آفت طبیعی است که  توجه ،یکنیمهمان اندازه که براي تغییر و ترتیب دیگران تالش 

که  شودیمکه اگر عالم هم باشد، آدمی  افتدیمو در این وادي  شودیمو از خودش دور  کندیمخودش را فراموش 

 ي ذاتی و درونی را نداشته باشد،هایژگیوآدمی که  برندینمي ابهرهدیگران هم  عمالًفکر دیگران است و  اشهمه

تعلیم اینجا معناي  »فَلْیَبْدَأْ بِتَعْلِیمِ نَفْسِهِ قَبْلَ تَعْلِیمِ غَیْرِهِ«که  شدهاشارهاصل است که  کینیا برندینمي ابهرههم  گرانید

قَبْلَ وَ لْیَکُنْ تَأْدِیبُهُ بِسِیرَتِهِ «در روایات آمده  ماشاءاهللایالو اصل دوم هم  ردیگیمرا هم  هانیاعام است که تربیت و 

ي گفتاري و هاروشبراي تغییر دیگران اول باید خودش تغییر بکند. براي دیگران هم قبل از اینکه به  »تَأْدِیبِهِ بِلِسَانِهِ

ی استفاده بکند و این هم به الگودهي ظاهري بپردازد باید از شیوه هاوهیشي و هاروشظاهري و نمادهاي ظاهري و 

ی نیست، تربیت دادنانجامتربیت  کنندیمد او انسان سالم و عاقلی باشد که گاهی تعبیر یعنی باید خو گرددیبرمخود او 

از  هاانسانشدنی است یعنی براي اینکه دیگري را تربیت بکنی باید خودت تربیت بشوي اگر تربیت شدي بسیاري از 

هم در روایات فراوان آمده و الزم  نیا .کنندیمو در پرتو شعاع وجودي تو استفاده  رندیگیمشعاع وجودي تو بهره 

کسی که خویشتن را آموزش  »وَ مُعَلِّمُ نَفْسِهِ وَ مُؤَدِّبُهَا أَحَقُّ بِالْإِجْلَالِ مِنْ مُعَلِّمِ النَّاسِ وَ مُؤَدِّبِهِم«نیست بیشتر گفته شود 

ی را پیدا بکنید کسان ،کندیمتوجه براي تکریم است از کسی که فقط به دیگران  ترستهیشای لیخ ،کندیمو تربیت  دهدیم

شایسته تکریم هستند نه کسی که خودش  هانیا اندساختهو با ساختن خود دیگران را هم  اندساختهکه خویشتن را 

 ي نبرده.ابهره

 کنمیمدر ایشان بود من به چند نکته در زندگی ایشان اشاره  هایژگیوخدا مرحوم شهید مطهري را رحمت کند این 

 کات واضحی است.که ن

ي که در حوزه بودند، ادورهدر  ازجملهیک نکته استفاده عجیبی بود که ایشان از وقتشان در طول عمرشان و  

و بعد قم آمدند  اندخواندهشهید مطهري حدود پانزده سالی در قم بودند. ادبیات را در مشهد  کنمیم. فکر کردیماستفاده 

کسی از عمرش استفاده بکند کسی در فاصله پانزده تا  شودینمشاید تحصیلشان بیست سال طول کشید. از این بهتر 

از مراجع بودند و از مدرسین طراز اول و بزرگ بودند.  ماندندیماگر قم  قطعاً شانیا پیش برود، همهآنبیست سال 
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بر  عالوه ي مختلف علمی رسیده بودند،هاشاخهدرجات علمی در  نیتریعاله ایشان در فاصله بین این مدت کوتاه ب

فقیه بودند، بعدها که وارد تفسیر شدند یک مفسر بزرگ  واقعاًاینکه اجتهاد در فلسفه و کالم داشتند در فقه و اصول هم 

تفاده از وقت در زندگی ي بود که اسانکتهیک  هرحالبهي جدید هم روشن است این هاحوزهو ورودشان در  بودند

 ایشان خیلی عجیب است.

شهامت در  دیآیمنکته دیگري هم که در مثل مرحوم عالمه و شهید صدر و ایشان و بزرگانی از این قبیل به دست  

ي جدید و نیازهاي جدید است، بدون اینکه از اصولشان خارج بشود البته در زمان خودشان مورد هاعرصه ورود به

لی نیاز زمان را تشخیص دادند و وارد قلمروهاي جدید شدند و اگر مرحوم عالمه طباطبائی و شهید هجمه بودند و

. این میافتادیمعقب  و در این عرصه ما مشکالت زیادي داشتیم شدندینم ي جدید دنیاي امروزهابحثمطهري وارد 

این چند بزرگوار در دوره معاصر ما  جامعه بود بخصوص در ازیموردنشهامت علمی و پرداختن به مباحث جدیدي که 

خیلی زیاد است و حق عظیمی بر ما دارند مرحوم عالمه طباطبائی و مرحوم مطهري و مرحوم شهید صدر و در 

هایی بودند که به این از نوادر و قله هانیا هرحالبهي بعد هم دیگران هستند و بعضی معاصرین هم هستند هارتبه

 اند نکته دیگرشده هاعرصهتقدیر و شایسته تحسین است که چنین افرادي وارد این  درخور واقعاًو  اندپرداخته هاعرصه

که منشأ خیلی برکات بود گر چه به لحاظ ظاهري ممکن بود  در زندگی ایشان، مهاجرت ایشان از قم به تهران است

دا آن جهاتش را هم ممکن است تأمین معامله بکند خ باخداایشان در قم موقعیت بهتري داشته باشد ولی وقتی کسی 

تأمین هم نکند در آخرت تأمین خواهد شد. مرد وظیفه بودن و تشخیص وظیفه دادن و پاي وظیفه ایستادن  بکند و اگر

چون  شدیمهایی هم در اینجا دیده مسائل مهمی که گوشه ازجملهاز نکات مهمی بود که در زندگی ایشان است و 

به قم را قطع نکنید و  وآمدرفتامام به ایشان فرموده بودند که شما  وششپنجاهو اوایل  جوپنپنجاهایشان اواخر 

ي زیادي که به هادستداشته باشید شرایط آن روز قم شرایط دشواري بود اختالف زیادي وجود داشت و  وآمدرفت

 بود و امام به ایشان داشدهیپدر حوزه  هازمانهاي زیادي آن و آفت کردیمبود که خود حوزه را آلوده  شدهگرفتهکار 

الزم است ایشان تا اوایل انقالب دو روز در هفته در قم درس داشتند  هاطلبهفرموده بودند که حضور شما در قم براي 

ي مارکسیسم و مباحث حرکت ارتباط داشت که این درس ابتدا در هابحثیکی اسفار بود که جلد سوم اسفار بود که با 

تدریس زیبا و  سشانیتدر ،رفتمیمه بود بعد هم در حسینیه ارك بود که من به کالس درس ایشان مدرسه رضوی

یی که در مباحث جدید است، جالب بود البته ایشان زبان انگلیسی هابحثي بود و تطبیق مباحث فلسفی با اپرجاذبه

بعد  میخوانیمتند ما کتاب انگلیسی تفکر را ولی مکرر استادها گف کردندیماستفاده  دومدستو از منابع  دانستندینم

 داندیمرا  مسئلهکه بهتر از ما این  میکنیمبیشتر ترجمه استفاده کرده ولی ما حس  هرچند میشنویمي ایشان را هاحرف



 ١١٦٣:�ماره ثبت                                                                                               

 
 

9 

زمان ي قرآن و تاریخ داشتند که مباحث مورد ابتالي آن هابحثو در کنارش هم  گفتندیمدو سال اینجا اسفار  هرحالبه

 بود.

خیلی جالب بود من همیشه حالت روحی و ملکوتی که ایشان  واقعاً بعد عبادي و روحی و معنوي و اخالقی ایشان  

آن سقف سلوك ایشان و حاالت ایشان  کردندیمحائري شرکت  اهللاتیآکه بعد از درس در نماز  دیآیمداشتند یادم 

و بسیار  کردیمي که داشت پهن اسجادهو  ستادیایمیی درجاعادي در حال نماز که مثل طلبه  ازجملهخیلی جالب بود 

بخصوص  دادیمنماز احوال دیگري به ایشان دست  درهرحال که مستغرق است، کردیمو آدم فکر  خواندیمنماز  باحال

 که احوال معنوي خاص داشتند این هم براي همه ما درس است. شدهنقل شانیزندگآخر در  يروزهادر 
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