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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 مقدمه
قوالی که در موضوع حرمت در مکاسب محرمه بود بحث شد و نقد و انتقادهایی هم که متوجه آن بود هم مطرح ا

و نقد و انتقادهایی که به عمل آمد به عنوان جمع بندي و تحقیق در  هابحثبا توجه به  شودیمشد. آنچه که در پایان 

بعد هم آنچه که تحقیق در مسأله است در جمع بندي شرح داده را بیان کنیم و اي همسأله ذکر کرد این است، اوالً مقدم

 شود.

 حقیقت مبادله و معامله چیست؟
که در پایان بررسی اقوال باید به آن توجه داشت، این است که در باب معامالت و عقود، چهار، پنج امر اي همقدم 

محقق اي هو معامل شودیمکه عقدي اجراء توجه داشت، وقتی  هانیاهست که مترتب بر هم هستند و باید به تفکیک 

 .کنندیماین چهار، پنج امر همراه آن تحقق پیدا  شودیم

. در ردیگیمیکی انشاء است که در حقیقت انشاء، همان مبرز آن تعهد و اعتباري است که در نفس متعاقبین شکل 

 .کندیمواقع انشاء همان مبرز یا فعلی است که ابراز 

 کیت یا هر امر دیگري است.دوم، اعتبار مل 

با دقت از هم جدا هستند، گر چه بخصوص امر دوم و سوم مثل ایجاد و  هانیاسوم، معتبر یا منشأ بالذات است،  

که  شودیملفظی است که جاري  یکی ،شودیم. وقتی که معامله و عقدي اجراء کنندیموجود هستند و با هم تحقق پیدا 

جعل و اعتبار ملکیت است و یکی هم متعلق جعل  دیآیماست، همینکه در مقام جعل بر  این نشان دهنده اعتبار شخص

سه امري است که با هم تحقق  هانیاو اعتبار است که همان ملکیت و معتبر است، بنابراین لفظ و مبرز و اعتبار داریم، 

اعتبار مصدري فعل شخص است و  ،حلیل کنیمولی وقتی ت ،البته اعتبار و معتبر درعالم واقع یک وجود دارد ،کندیمپیدا 

آنچه که این قرار و  ،گذاردیماعتبار خودش یک نوع فعل و جعل و قراري است که شخص  ،معتبر متعلق این فعل است

یعنی اینکه عقالً و عرف عام  ،امر چهارم عقًال است ،منشأ بالذات می گویند، بر اساس آن ردیگیمجعل به او تعلق 

اما خود این موضوع  ،شودیممعامله و معاقده و مبادله مورد پذیرش است. این سه امر از مکلف صادر  این دیگویم

و البته جاهایی هم می گویند این را به رسمیت  میشناسیمبه اینکه عقالً بگویند ما این را به رسمیت  شودیم

 اندکردهاز او صادر شده و عقالً هم آن را تأیید  که شارع آنچه که دیآیمدر مرحله بعد بحث اعتبار شرعی  ،میشناسینم
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 ،شودیمکه در معامله صحیحه طبعاً آن سه امر از مکلف صادر  کندینمیا  کندیمشارع هم این را تأیید  ،اندنکردهیا 

د دارد که از که آثار متعددي وجو امر پنجم اثر بیع است، کندیمو شارع هم آن را تأیید  کنندیمعقالً هم آن را اعتبار 

همان نقل و انتقال و تسلیم و تسلم خارجی است. این موضوعی است که در مقام یک معامله محقق  ،هاآنجمله 

که حقیقت مبادله و معامله چیست؟  است که قبالً بیان شداي هآنچه که باید اینجا به آن توجه داشت همان نکت و ؛شودیم

که مبرزي وجود  کندیمیعنی معامله جایی صدق  ،وم به آن سه امر اول استظاهر قصه این است که حقیقت معامله متق

را به خاطر اعتبار و معتبر چون  هانیاگاهی  که ؛داشته باشد و اعتبار لفظانی هم محقق شده باشد که معتبري هم دارد

این است که  ،هم استاما آنچه که م ؛ولی دقیق که شویم جداست ،رندیگیمیکی ، وجودشان در عالم خارج یکی است

که در جاي  کندیمحقیقت معامالت تعهد نفسانی است که آن معتبر است و تعهد در نظریه آقاي خوئی کمی تفاوت پیدا 

اعتبار فعل است و متعلقی  ،کندیم، آن امر اعتبار درونی که تحقق پیدا میکنیمخودش تفاوت آن را با نظر مشهور بیان 

. منتهی این حقیقت معامله وقتی است که جدي باشد، شودیماین حقیقت معامله  ،شودیمبراز دارد و با قولی یا فعلی ا

اگر پیشاپیش  ،امکان داشته باشد اشمبادلهجدي بودنش هم جایی است که عمالً تصویري از آینده وجود داشته باشد، 

آن آینده ال ممکن و تصویر ». مهبیع ما الیمکن تصمی«روي آن عمل خارجی انجام دهد  خواهدینممعلوم است که 

که اآلن عقد درستی در عالم تحقق پیدا نکند، نه اینکه آن جزء عقد است ولی اگر آن امکان  شودیمآینده موجب 

که اگر تسلیم و تسلم ممکن  شودیمگفته  دینیبیماینکه شما  ،شودینمنداشته باشد قصد درست و انشاء صحیح و جدي 

که آن جزء معامله است، دلیل این  شودینماین دلیل  ،شداي هچه معامل ،نی و خارجی ممکن نباشدنباشد و داد و ستد عی

حقیقت معامله به امر اول  ،شودینمتسلیم و تسلم ممکن نیست دیگر قصد معامله جدي  ندیبیمکه وقتی که  شودیم

که آن اثر قابل تصویر  شودیممتحقق منتهی این سه امر وقتی جدي  ،شوندیماست که به صورت وجود واحدي محقق 

حکایت از این  ،اال اگر امکان ترتب آن اثر نباشد یا بنا نداشته باشند که آن اثر را مترتب کنند و ؛باشد و مترتب شود

قبلی  يهابحثاست که در اي هکه این تعهد و اعتبار واقعیت ندارد و یک امر شوخی یا بی منشأ است. این مقدم کندیم

 ه است.دهم بو

 :جمع بندي مطالب

این است که باید بگوییم که نهیی که به یک معامله یا بیعی تعلق  ،قبل يهابحثجمع بندي مطالب با مالحظه 

نهی ارشادي است و گاهی نهی مولوي است و خیلی  ،، از دیدگاه کلی یک تقسیمش این است که گاهی این نهیردیگیم

این  دیگویماین نهی ارشاد به فساد و بطالن است که وقتی  ،ردیگیما چیزي تعلق از موارد است که نهیی که به بیعی ی

بگوید این معامله باطل است و اثري بر این معامله  خواهدیمروشن است و مفهومش این است که  ،معامله را انجام نده
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که تعلق به یک معامله  مترتب نیست. این نهی، نهی ارشادي است که اینجا محل بحث ما نیست و گاهی هم نهیی

 خواهدیمنه  ،یعنی زجر است نه اینکه بخواهد ارشاد کند به اینکه این اثر بر این مترتب نیست ،نهی مولوي است ردیگیم

ارشاد به  يهاینهچون  ،مؤاخذه بر فعل است. بحث ما در قسم دوم روشن است اشالزمهکه  کندیمبگوید که منع 

اما امري نیست که مستقیم اینجا مورد نظر باشد. اینجا بحث از  ،کنندیمچه آن را بحث بطالن در مکاسب محرمه گر 

محرمات یعنی مکاسب و متاجر و معامالتی که نهی مولوي تحریمی به آن تعلق گرفته یا نهی مولوي به آن تعلق گرفته و 

کجا نهی مولوي است این خودش  فعالً مورد بحث ما هم این است که نهی تحریمی است. اینکه کجا نهی ارشادي و

لعنت خدا بر  دیگویممعلوم است که بحث ارشاد نیست. وقتی  ،از جمله جایی که لعن باشد خواهدیمقرائن و شواهدي 

و نهی تحریمی و مولوي را  کندیممؤاخذه کند و عقاب را بیان  خواهدیماین معلوم است که  ،فروشدیمکسی که خمر 

 .کندیممتوجه آن 

 :ام نهی تحریمیاقس

با عنوان اولی خود آن  ،گاهی که نهی تعلق به یک معامله و معامالتی گرفته است ،نهی تحریمی دو قسم است 

این هم یک مورد که نهی تحریمی متعلق به عنوان خاص،  ،یعنی به بیع و عین خاصی نهی تعلق گرفته است، معامالت

 .ردیگیمیعنی بالعنوان االولی تعلق به چیزي 

بلکه این نهی یک قاعده کلی عام ثانوي  ،نه به عنوان اولی ،پیدا کردهاي هیک وقت هم نهی تحریمی تعلق به معامل

ممکن » بیع الخمر ألعداء المسلیمن«که  بنابر یک نظر» بیع الخمر ألعداء المسلیمن«مثل  شودیماست که متعلق به این 

قسم تعلق نهی به خود عنوان اولی، یک دلیل  شودیمکه این  شداست که خود او با همین عنوان در روایت آمده با

کرد. یا کفر را  شودینمکلی داریم که اعانه غیر ظالم  يهاعنوان ،دیگرش این است که ما عنوان اولی اینجا نداریم

یعه و مؤاخذه یک مصداقش هم مبا ،، این عنوان و قاعده کلی مصادیق فراوانی داردهانیاتقویت کرد و امثال  شودینم

است کسی وارد معامله نشود و معاهده و قبض و اقباض بیع و  هامسلماناست که با طرفی که مثالً در حال جنگ با 

 نداشته باشد. هانیاامثال 

نهی تحریمی به عنوان اولی روي بیع خاص یا معامله خاص  فپس بحث ما در نهی تحریمی است که دو قسم است 

، در این دو قسم باید جدا جدا بحث شودیمکه از طریق عناوین کلیه کشف و منطبق بر معامله  تحریمی يهاینهاست و 

از اقوال اي هتبدیل نشده این اشکالی است که در پار 23/15تا مسأله روشن شود. اینکه در بعضی از اقوال به دلیل شود

 ،مل قضیه این است که ما در قسم اول که گفتهاما کا ؛گر چه بعضی هم به نحوي توجه به اصل قضیه دارند ،وجود دارد

یا مثالً ال تبع النجس در اینجا و در قسم اول بنابر آنچه که تا کنون ما توضیح  ،نهی روي بیع خاص آمده ،ال تبع الخمر
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یعنی آن معامله و  ،بایستی اینطور بگوییم که محور حرمت و نهی مولوي تحریمی همان سه امر اول است ،دادیم

 که ؛است که متشکل از اعتبار درونی است و معتبرش ملکیت و مبادله است و ابراز آن در قول یا فعل استاي همعاهد

. این حقیقت معامله را شوندیمسه امر در وجود واحد محقق  شودیمدو چیز است و گاهی گفته  شودیمگاهی گفته 

عتباري است که معتبر بالذاتی دارد و با مبرزي ابراز وقتی ما در جایی گفتیم، حقیقت فعل و اجاره و مضاربه همان ا

. نهیی که قسم اول باشد روي دهدیم. این سه امر است و این یک حقیقت واحده است که روح معامله را تشکیل شودیم

. حقیقت معامله این است، اصل این است که نهی روي همانی برود که متعلقش است ،عنوان فعل و اجاره و معامله آمده

اینکه ما نهی را از متعلق عبور دهیم به سمت چیز دیگري و یا اینکه او را مقید به قید خارج آن حقیقت متعلق قرار 

ال تشرب  دیگویم. وقتی که دلیل خواهدیمیک دلیل متقن و قوي و محکم و استواري  و دهیم، همه خالف عقد است

بخواهیم این را روي موضوع و قید و شرط دیگري ببریم، دلیل  متعلق نهیش و اگر شودیمخود خمر بما هو هو  ،الخمر

و معتبري دارد و این اعتبار هم  شودیم، حقیقت معامله، معاهده و معاقده و اعتباري است که از شخص صادر خواهدیم

متعلق درونی محض نیست به نحوي در آینه لفظ یا قول انعکاس پیدا کرده است، این حقیقت معامله است وخود این 

این بیرون  ،دیگویماینکه بخواهیم از این حقیقت بیرون بیاوریم و بگوییم که واقع این مبادله را  و ؛شودیمنهی و حرام 

بگوییم این معاقده  ،منتهی آن را مقید کنیم ،بردن نهی است از آن محور اصلی به چیز دیگري که حقیقت آن محور نیست

 هانیا ، و به قصد اعتبار شخص یا به قصد مبادله خارجی یا به قصد محرم استانشائی که مقید به قصد اعتبار عقال

 شودیمیعنی اعتباري که ابراز  ،. ال تبع الخمرخواهندیمهمه دلیل  هانیا چهار، پنج قیدهایی است که در اقوال آمده بود،

ر عقالً و شرع یا مبادله خارجی باشد یا اثر حرام است. این را مقید کنیم به اینکه این معامله به شرط اینکه قصدش اعتبا

که با هیچ یک از چهار، پنج قیدي که متصور است دلیل  خواهدیمهمه دلیل  هانیا ،محرم از مبادله خارجی باشد

این است که این معامله باید معامله جدیه باشد، این هم قید احترازي ، قید بزنیم میتوانیمکه اینجا  نداریم، تنها وجهی

حقیقت معامله این است که جد در آن باشد. اگر اعتبار و انشاء او واقعاً با قصد جدي  44/20قید توضیحی است ،یستن

شود و البته  6/21حرام است. قصد از آن اي مبادله معامله، ،در حالیکه شوخی با رفیق و در حال خواب نباشد ،باشد

نه  ،. فقط همین یک قید آن هم قید توضیحی استشودینمآنجایی که تسلیم و تسلم امکان ندارد جمع قصد جدي با 

که امري که متعلق نهی است واقعاً مقصود  دیآیماحترازي، اینکه درون معامله معنا دارد و نهی تحریمی و مولوي جایی 

یا  ،یا در خود عنوان موضوع است هانیا. جدي باشد و از روي غفلت و خواب و نسیان و سهو و هزل صادر نشود

نیست خود اي ه. این هم قید اضافمیریپذیمتا این اندازه ما قید را  قیدش است هانیابیاید  خواهدیمهمین که نهی 

لذاست که ما محور  و ؛دیآیمتکلیف روي چیزهاي جدي  ،شودیمیا تعلق نهی و تکلیف بدون آن  ،عنوان و مفهوم است
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می گوییم محور همان امور سه  ،به عنوان اولی به یک معامله تعلق گرفته 15/22 در نوع اول که تحریمی حرمت را

 ،کندیمو اعتبار  شودیمکه آن معاهده و عقد اعتباري تعهدي است که صادر  شودیماست که از شخص صادر اي هگان

قیدي از آن  و ؛مگر اینکه قصد جدي داشته باشد ،تچیزي از قیود در این نیس و ؛کندیمملکیت اعتباري را و ابرازش 

که متصور است که مقید به قصد االثر و قصد االعتبار العقال و قصد االثر محرم و قصد اعتبار اي هچهار، پنجگان ،قیود

که از  ییهاآنوجهی ندارد، چون خارج از محور ظاهر کالم است.  10/23که  و عهد هم قید دیگري است شودیمشرع 

اینجا  :گفتندیم ،کردندیمیا اینکه اصالً محور را عوض  ،زدندیمیا به این محور اصلی قیدي  ،شدندیماین محور خارج 

نه نهی  ،نهی مقدمی غیري است ،محور حرمت تسلیم و تسلم کار است. یا اینکه می گویند نهیی که روي انشاء آمده

را اي هیا اینکه قید اضاف ،کردندیمیا محور را عوض  ،گرفتندیمصله واقعی نفسی، این وجوهی که همه از ظاهر اولیه فا

اال آنچه که ما می  و ؛خواستیمآن یک وجهی  ،بردندیم. بیرون 40/24یا اینکه نهی را از ظهور لفظیش  ،افزودندیم

این را مقدمه قرار  دشوینمظهور نهی در حرمت نفسی است و لذا  ،گوییم مطابق با قواعد و اصول و ظواهر اولیه است

 ،عمل کرد، متعلق نهی هم در اینجا مطلق است شودینمو  شودیمداد. ظهور بیع در همان انشاء و اعتباري است که ابراز 

اوالً حقیقت بیع  :دیگویماین است که  ،قیدي به آن زد. پس الزمه این سه ظهورات شودینمکه  دیگویماصالۀ االطالق 

 ظهور دلیل هم اطالق است، ،خواهدیمچیست، ظهور نهی هم نهی نفسی است، غیري شدنش دلیل و معامله معلوم است 

ما باید همین نظریه را بگوییم.  ،با ظهور مفهومی و ظهور نهی در نفسی و ظهور اطالق در عدم قید ،خواهدیمقید دلیل 

چیزي جز انصراف  ،هم که اینجا وجود دارد. عمده دلیلی خواهدیمکه در این اقوال بود دلیل  هانیاخروج هر یک از 

 و ؛بپذیرم که نفس انشاء و اعتبار معتبر بالذات حرام است و عقاب دارد توانمینمنیست، ممکن است کسی بگوید من 

این است که آن تبادل خارجی و نقل و انتقال و تغییر و تحول خارجی است که  ،کندیمآنچه که بیشتر به ذهن تبادل 

این است که پشت پرده ذهن همه کسانی که به این  ،است و نباید انجام گیرد. تنها وجهی که وجود دارد مبغوض موال

بپذیرد که انشاء و اعتبار نفسانی و اعتبار ملکیت  تواندینمهمین راز اصلی است که  ،اندکردهشش، هفت قول تمایل پیدا 

این است که اگر نکته اصلی  ،باشدیمکه به اقوال گذشته وارد یکی از اشکاالتی  00/27 دیگویمذاتاً محرم باشد و لذا 

یکی از این  شودینم ،بپذیریم که خود این بما هو هو لفظ و اعتبار حرام باشد میتوانینمیعنی این باشد که  ،انصراف باشد

راه این  کی مقدمی است،نهی  ،را بگوییم، یک راه این است که نهی اینجا هاراهوجوه را تعیین کرد، باید یکی از این 

که در این نکته اصلی هم استبعادي در آن نیست و علتش هم  دیآیماست که بگوییم در اینجا قیدي باید بزنیم. به نظر 

خود معاهده و معاقده و اعتبار را  ،ردیگیمو بر اساس مصالحی که در نظر  داندیماین است که شارع در مواردي که مهم 

در عالم واقع هم نهی بر امر دیگر مقدمیت دارد.  ،و اینکه این با یک چیز دیگري پیوند خورده استمقبوض قرار داده ول
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اعتبار بیع در اینجا  ،ولی او براي خودش در ایجاد به خاطر اهمیت مالکی که در او بوده و مغبوضیت باالیی که دارد

و نهی هم نهی تحریمی است همانطور که  ردیگیممورد بغض و کینه موال است و به خاطر آن هم نهی به آن تعلق 

را دست کم گرفتیم در حالیکه خود آن  هانیاآن اعتبار و تعهد و  ،ما در حقیقت ،ظاهرش است و مورد عقاب است

وجهی  نیا احتماالً متصور است که مفاسد جدي داشته باشد که در حدي باشد که شارع بخواهد آن را نهی نفسی کند،

همه اصول محکمه است و اال ظاهرش همین است. اگر  هانیاانصراف جدي ایجاد کند. اصاله االطالق و نیست که بتواند 

این کار را  شودینمکه اگر اول بداند  قصد واقعی بوده عقاب دارد ولو اینکه اتفاقی بیفتد که در عالم خارج ایجاد نشود

در عالم واقع آن به خاطر عارضی و مانعی انجام  شد ولو ولی اگر واقعاً قصد از آن ،شودینم 26/29قصد  ،کرد

که ما باید قائل به این شویم و یکی از بزرگان هم این را  . این در قسم اول که نهی تحریمی به عنوان اولی استشودینم

و انشاء اگر هم کسی بیاید واقعاً بگوید به هر حال من مطمئن هستم که نهی تحریمی که بخواهد این معامله  ،اندفرموده

براي  31 آنوقت امر ،و انصراف در ذهنش قوي باشد رمیپذینممن این را  دیگویم ،داشته باشداي هذاتاً حرمت مستقل

 ،یعنی خود این انشاء بما هو هو حرام است ،بپذیرم که ال تبع توانمینم دیگویمخروج از این اصل انصراف، این است که 

اگر هم ما واقعاً این  دیآیمولی به نظر  ،نیستاي هیکی از آن وجوه کار خیلی سادتعیین  ،دیگویمپس این ال تبع چه 

 ،دیآیمبیشتر با این سازگار است که بگوییم حرمت روي انشاء  ،نکته را مهم بشماریم و دست از نظر اولمان برداریم

هی تحریمی متعلق به عنوان که قسم اول ن میکنیممنتهی مشروط به یک شرط متأخر، پس ما دراین قسمی که بحث 

و قیدي ندارد و نهی هم تحریمی و مولوي است. ولی  اوالً می گوییم خود انشاء و اعتبار جدي موضوع است ،اولی است

... است و ظواهر  29/32باید بین وجوه دیگر آنچه که اقل المحذورا ،بپذیرم توانمینماگر کسی بگوید که من این را 

از بین وجوه دیگر آن وجهی که بگوید که خود این محور  دیآیمآن را أخذ کنیم، به نظر  دشویمبیشتر روي آن حس 

و قید هم به شرط تسلیم و  خوردیمفقط بگوییم اینجا یک قید به آن  ،نهی هم نهی نفسی بگیریم ،انشاء است ،حرمت

ارجی بر آن محقق شود که آن در صورتی که عمل خ یعنی ،تسلم است که به شرط متأخر است، این اقرب وجوه است

که یکی از وجوهی بود که در کالم مرحوم ایروانی بود و آقاي مکارم هم این را  شودیمیا کاشف  شودیمشرط متأخر 

 .اندداشته

 :نظر استاد
 در آنجایی که دلیل معتبر داریم و ال ،بنابراین در قسم اول نظر ما این است که انشاء جدي و اعتبار جدي حرام است

 قید له.
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اقرب وجوه و اظهر وجوه این است که نهی  دیآیمبه نظر  ،ردیپذینمثانیاً اگر بخواهیم بگوییم که ذهن ما آن را  

فقط می گوییم یک قید و شرطی دارد در صورتی که  ،میکنیمتحریمی نفسی متعلق به معامله و ظهورات را حفظ 

منهی و معامالت منهیه از  يهاعیبد توجه داشته باشیم که همه موارد دنبالش هم تسلیم و تسلم بیاید. در قسم دوم بای

، هانیانوع اول نیست که این بحث را داشته باشد که به عنوان اولی در روایت گفته ال تبع ال تستأجر ال تضار و امثال 

گرفته است. مثل همین  هاآنبه نهی تعلق  ،خیلی از موارد بیوع و معامالت منعیه از طریق عناوین اولیه و ثانویه و کلیه

اگر دلیل خاص نداشته باشیم. در این قسم دوم طبعاً ما باید ببنیم که آن عنوان  ،بیع خمر ألعداء المسلمین یا بیع قمار

کلی ثانوي که نهی روي عنوان بیع و اجاره نیامده است، بلکه نهی روي عنوان اعانه ظالم و تقویت أعداء مسلمین و 

عناوین کلیه آمده است. آن نهی با واسطه و از طریق عنوان کلی منطبق شده است. اینجا باید ببینیم که آن  امثال این از

که اي هیا اینکه بر عمل خارجی منطبق است؟ گاهی آن عناوین محرم ،ردیگیمعنوان بر انشاء و قصد و اعتبار تعلق 

پیدا  ، گاهی هم بر خودکندیم 50/36نشاء تکلیفدرخود ا ،کندیمپیدا  45/36عامه است و در معامالت تکلیف 

بلکه اعمال خارجی موضوعیت دارد. اعانه  ،. البته غالباً اینطور است که اینجا انشاء و اعتبار موضوعیت نداردکندیم

، آن اعانه است هامسلمانبه سمت  کندیمظالم یا اعانه أعداء مسلمین در صورتی است که سالح دستش برسد و شلیک 

اما در عین حال این کلیت ندارد. ممکن است در یک جایی نفس  ؛اال صرف معامله و عقد و انشاء چنین حالتی ندارد و

مقدمات  ،است هاآنیا اعانه  هاآنشود. گاهی آنچه که واقعاً تقویت  هاآنخودش از نظر عقالئی تقویت  ،انعقاد قرارداد

ولی مقدمه حرام، حرام نیست. آنچه  ،همه مقدمه آن اعانه است هاآنند. مصداق اعانه نیست که عقد بخوانند و امضاء کن

 ،. اینجا معامله حرام نیستشودیمبدهید، آن اعانه است و حرام  هانیاکه اعانه است، این است که انواع سالح را تحویل 

م نفس انعقاد پروتوکل تقویت گاهی ه ،اندفرمودهاما اینجا این قاعده کلیت ندارد که بعضی  ؛تسلیم وتسلم حرام است

است و گاهی تقویت آن باالتر از عمل خارجی است. اینکه کسی در حالیکه اسرائیل در حال حمله به لبنان است دولت 

از نظر عقالئی و عرفی اعانه است، حتی اگر در عمل هم اثري بر آن مترتب  قطعاً  ،اسالمی معاقده با او داشته باشد

کما اینکه االن هم مراودات سیاسی در  ،وتوکل اعانه است و هم آن مبادله خارجی و اقتصاديهم نفس امضاي پر، نشود

و هم آن تسلیم و  ولو بیست سال دیگر ،کنندیمو پروتوکل امضا  سندینویمواقع اعانه است و یک شکلش این است که 

متفاوت است. از این جهت است که  مصداقش هر زمان و هر شرائطی ،حکم کلی کرد شودینملذا  و ؛تسلم اعانه است

نفس اعتبار جدي حرام است و در قسم دوم می گوییم باید اقتضاي  ،در آن قسم اولی که عنوان اولی باشد ما می گوییم

یقتضی حرمت و التسلیم و تسلم، این نکاتی است که  غالباًعنوان کلی را بسنجیم، گاهی یقتضی حرمتا معاملۀ و إلنشاء و 

. اگر امري شودیمبراي آن هم این بحث جاري  ،تعلق بگیرداي هتوجه داشت. اگر در جایی هم امري به معاملباید به آن 
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و یا ممکن است به عنوان ثانوي  تعلق بگیرد این امر گاهی ممکن است به عنوان اولی به معامله تعلق گیرداي هبه معامل

 هانیاثانوي را باید سنجید که خود آن انشاء و اعتبار و  يهاوانعناین  و ؛غالباً امر به عنوان اولی نداریم که ؛باشد

 یا خود واقعیت خارجیش مصداق آن امور ثانوي است. ،مصداق آن عناوین ثانوي است

 ؟آیا معامالت مباح اینجا متصور است
از جمله اجاره  اقسام دیگر از معامالت ،بحث ما فقط تجارت نیست اوالً  داشت، توجه در جوابش باید به دو نکته 

در اجاره اجیر شدن در مواردي مکروه است ودر مواردي هم مباح است، بنابراین آنچه که ما می گوییم  ،هم است

ومباح، این مباح بودن ممکن است در یک مصداقش بگوییم  مکروه معامالت با عنوان اولی سه قسم است، حرام،

عقود دیگر داریم که مباح است. ثانیاً مباح معناي عام دارد که تجارت همیشه مستحب است و مباح ندارد، ولی انواع 

 .شودیمواجب و مستحب را هم شامل 
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