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 الرحمن الرحیم اهللابسم

 مقدمه
مکاسب محرمه و تکسبات حرام به پنج نوع تقسیم  اندکردهتنظیم  ،طبق ترتیبی که مرحوم شیخ براي مکاسب محرمه

 .کردند

 باألعیان النجسۀ عدا ما استثنی االکتسابنوع اول 
 ی شد.بررس مسئلهنوع اول: بحث تکسب به اعیان و اشیاء نجس و متنجس بود. این نوع در پانزده 

 نوع دوم ما یحرم لتحریم ما یقصد به
به این خاطر  هاآنبه خاطر تحریم ما یُقصد به است. معامالتی که حرمت  هاآناست که حرمت  مکاسبی نوع دوم:

این نوع، حرمت معامله به خاطر حرمت  . دراست که مقصود از آن معامالت انجام یک کار حرام و غیر مشروع است

گیرد. مرحوم شیخ این نوع دوم را به سه قسم تقسیم جهتی است که براي آن جهت معامله انجام می نتیجه معامله و آن

 اند:کرده

 اال الحرام الخاصقسم اول ماالیقصد من وجوده علی نحوه  
که  ردیگیممعامالتی است که تعلق به اموري  آن »ماالیقصد من وجوده علی نحوه الخاص اال الحرام«قسم اول: 

 فعل حرام است و آن چیزي که معامله به آن تعلق گرفته است، براي یک امر محرّمی تنظیم و ساخته ،منفعت غالبه آن

 اقسام و انواع این نوع بحث شد. .براي معصیت است هاآناست، مثل بت و آالتی که اصل کار  شده

 ما یقصد منه المتعامالن المنفعۀ المحرّمۀقسم دوم  
  »یقصد منه المتعامالن المنفعۀ المحرّمۀ ما«قسم دوم: 
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 تفاوت قسم دوم با قسم اول 
غالباً براي امر حرام ساخته شده  ،که ذات آن مورد معامله ردیگیمدر قسم اول از نوع دوم، معامله به چیزي تعلق 

 . اندشدهساختهاست مثل بت و آالت لهو و لعب و... که از ابتدا براي گناه 

منفعت محلله عقالئیه و هم منفعت محرمه دارد  هم منفعتین استدوم، مورد معامله ذوجهتین و ذو نوعدر قسم دوم از 

مثل اینکه بت  شودیمکه رواج دارد. در قسم اول، اصل منفعت محرمه بود و گاهی نادراً منفعت حاللی براي آن فرض 

منفعت محرمه نیست بلکه هم منفعت  ،آن منفعت اما در قسم دوم، اصل در ،کنندیمرا براي نگهداري در موزه معامله 

ولی یک طرف یا هر دو طرف معامله قصد کردند و یا شرط کردند که استفاده  ،محلله دارد و هم منفعت محرمه دارد

و سالح که هم  عِنب مثل .حرام از کاال بشود و غالب یا بخش زیادي از اشیایی که در عالم هست، از همین قسم است

 شودیمده حرام کار می رود و هم در امور حالل استفاده براي استفا

ــوع دوم ــم دوم از ن ــراي قس ــم ،ب ــه قس ــر  در س ــب ذک ــاب مکاس ــتکت ــده اس ــن  ش ــه ای ــر ب ــه منحص ــه البت ک

  .براي آن ذکر کرد توانیمسه قسم نیست و اقسام دیگري هم 

 حرام در معامله منفعت اشتراطقسم اول از قسم دوم 
 و یا این که معامله مبنی بر این کار ،شرط منفعت محرم و انتفاع حرام بشود ،متن معامله قسم اول از قسم دوم: در

به شرط این که  فروشمیمشرط کند که من عنب را به شما  ،مثل این که در متن معامله .و منفعت حرام صادر بشود حرام

 تبدیل به خمر بکنید و یا سالح را به شرط قتل نفس محترمه بفروشد

 اشتراط ضمن عقد انواع 

 حداقل سه نوع است: ،اشتراط ضمن عقد

 به صورت تفصیلی در ضمن عقد بشود و عین آن شرط را ذکر کند مثل اینکه در شرط نوع اول تصریح به .1

 ».، لتجعله خمراً بعتک لتنتفع به فی المحرم« دیگویمعقد  ضمن

مع  دیگویم ،دیآیمر ضمن عقد پیش دو طرف معلوم است ولی باالجمال د شروط نوع دوم این است که .2

 شروطی که بحث کردیم. ،الشروط المعلومۀ

توافق بر یک  ،ولی عقد مبنی بر آن شرط است دیآینمنوع سوم این است که حتی باالجمال هم ضمن عقد  .3

بدون این که حتی به شرط معلوم در ضمن معامله اشاره  کنندیم معامله اموري کردند و بر اساس آن امور

 بکنند و در ضمن عقد هم نیامده است.
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 .شودیماین شروط هم الزم  ،اگر عقد الزم بود و است حیو صحنافذ است  عقد این شروط ضمن

 در معامله از حیث ذکر انتفاع حرام اقسام اشتراط به حرام

و در این قسم استفاده تحریمی را ذکر  ،کندیمیک قسم این است که شرط عدم انتفاع به حالل  .1
 کند و نسبت به آن ساکت استنمی

 .کندیمیک قسم این است که شرط عدم انتفاع به حالل و انتفاع به نحو محرم به صورت انحصاري  .2
منظور که فقط به خمر تبدیل بکنی و در  به این فروشمیممن این انگور را به تو  دیگویممثل این که 

 بازار بفروشی.
ولی ممکن است شرط نکند عدم انتفاع به حالل  ،به انتفاع محرم کندیم طیک قسم این است که شر .3

محرم و در مورد عدم انتفاع به حالل و یا انتفاع  انتفاع به شرط فروشمیمبگوید من به این شرط  و را
 به آن حالل حرفی نمی زند.

که از مورد معامله منفعت  کندیمقسم دوم است که به صورت انحصاري شرط  ،است فقهاآن قسمی که مقصود 

فقط به این  فروشمیممن این انگور را به تو  دیگویمحالل و آن را نفی کند. مثل این که  منفعتحرام ببرد نه 

 منظور که به خمر تبدیل بکنی و در بازار بفروشی.

 .و البته با یک نوع اجمال و ابهامی از این مطلب عبور کردند کنندیمامام اشاره به این قسم 

 

 شمول بحث نسبت به حرمت وضعی
و لو اینکه شیخ در مکاسب محرمه در  شودیمهم شامل حرمت تکلیفی و هم شامل حرمت وضعی  ،بحث از حرمت

 حرمت در طی بحث، هم درباره عمالًولی شیخ و فقها  ،که حرمت تکلیفی دارد اندکردهبحث بیشتر تکیه بر مکاسبی 

این است که آیا معامله در موارد  شودیمو مباحثی که اینجا مطرح  کنندیمبحث  وضعی تکلیفی و هم درباره حرمت

 و اینکه معامله وضعاً فاسد است یا نه؟  ؟حرام است یا نه شرعاًمذکور، 

  مسئلهاقوال در 
 به اجمال این گونه است: مسئلهاقوال در 
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فروش یک کاالیی که داراي دو منفعت حالل و حرام است ولی با شرط منفعت  ،حرمت تکلیفی دون الوضعی .1

یی خوآقاي  ظاهر کالمحرام است ولی باطل نیست. که  ،رسداستفاده انحصاري حرام به فروش می ، وحرام

 رحمۀ اهللا علیه این قول است 

شیخ این  مرحوم قول دوم این است که هم حرام و هم باطل است و ظاهر کالم ، ظاهریفی و وضعیحرمت تکل .2

 هم معامله او وضعا باطل است. و یعنی هم تکلیفا شخص مرتکب حرام شده است است قول

علما این قول  بعضی از کالم معامله حرمت تکلیفی ندارد ولی باطل است که ظاهر ،حرمت وضعی دون التکلیفی .3

 است 

 .است تبریزي این قول اهللاتیآظاهر کالم  .نه باطل است و حرام است نه معامله ،وضعاً عدم الحرمۀ التکلیفاً و ال .4

وضعی است که ظاهر  و مشهور بین عامه و خاصه حرمت تکلیفی البته در بین عامه هم این اختالف وجود دارد

 جواهر و مکاسب هم همین نظر است.

 بحث شرط مخل و مضر در محل
و گاهی در کالم مشتري و  دیآیممعامله به قصد انتفاع محرم، گاهی به این صورت است که شرط در کالم بایع 

اند یعنی شرطی که هر آن صورتی مقصود و محل بحث است که طرفین بر آن توافق کرده .دیآیمگاهی در کالم هر دو 

یا اینکه بعتک هذا السکین یا  ،بعتک هذا العنب لتجعله خمراً  دیگویمبایع  مثالً کنندیمدو بر اساس آن معامله را جاري 

محل بحث ماست و اال  ،این مورد .قبلت هکذا و اشتریت هکذا دیگویممشتري هم در جواب  و هذا السالح لتقتله مؤمنا

نافذ و مخل و اگر یکی شرط بکند ولی دیگري آن را نپذیرد طبعًا از محل بحث خارج است و مانعی ندارد چون شرطی 

 که طرفین بر آن توافق بکنند شودیممضر 

 عدم اختصاص محل کالم به بیع
 .نسبت به اجاره و سایر معامالت هم تسرّي دارد ندارد بلکهبحث ما در اشتراط حرام در معامله اختصاص به بیع 

خمر درست کنند یا اینکه مغازه را به شرط این که در این مغازه  آنفرقی ندارد که عنب را معامله بکند به شرط اینکه با 

این صورت هم داخل بحث است ولو این که ادله شامل برخی از موارد بشود و شامل  ،خمر فروخته بشود اجاره بدهد

 شود. برخی موارد نشود ولی بحث ما همه معامالت را که در آن شرط انتفاع انحصاري محرم بشود شامل می
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 امام بر حرمت وضعی  مرحومیل دل
 شرط منفعت محرّمه در معامله، شرط خالف مقتضاي عقد است.  صغرا:

 : شرط مخالف مقتضاي عقد، موجب بطالن عقد است. کبرا

 پس شرط منفعت محرمه در معامله موجب بطالن عقد است.

 انواع اشتراط در عقد از حیث مخالف یا عدم مخالفت با مقتضاي عقد

 در شرایط ضمن عقد این مطلب بیان شده است که ما دو نوع شرط داریم: 
شرط که خالف مقتضاي عقد است و با اصل عقد سازگاري ندارد و مخالف طبیعت معامله و  نوع یک .1

 هستعقد 
   است دیگر شرط که خالف مقتضاي عقد نیست ولی شرط فاسد و حرام نوع یک .2

اختالف نظر وجود دارد. در  فقها بین در حکم نوع دوم که شرط فاسد است، .شرط متفاوت است دو نوعحکم این 

عقد را هم فاسد  ،اختالفی نیست و همه این مطلب را قبول دارند اما این که شرط فاسد ،فاسد جایز نیست شرط اینکه

ولی  شودینمعقد فقط خودش فاسد است و موجب فساد  ،که شرط فاسد اندقائلي اعدهاختالف است.  ،یا نه کندیم

 .کندیمشرط فاسد عقد را هم فاسد  ندیگویمبرخی 

براي این که  کندیماختالفی نیست، این شرط، عقد را باطل  ،باشدیمنوع اول که شرط خالف مقتضاي عقد  در حکم

جب انشاء عقد با این شرط ناسازگار است یعنی در خود انشاء یک عدم سازگاري و تهافت و تعارضی است که مو

شرط خالف مقتضاي عقد، باطل و مبطل  دیگویمقضیه که  کبرادر  ،که گویا عقد انشاء نشده است. بنابراین شودیم

است، محل بحث نیست بر خالف شرط فاسدي که خالف مقتضاي عقد نیست. مثال ِشرط خالف مقتضاي عقد که همه 

مالک این نشوي. این خالف مقتضاي عقد است. چون به شرط این که تو  فروشمیماین را به تو  : منهم قبول دارند

به  کنمیمکه بگوید من این معامله را با شما  این . اما مثال شرط فاسد مثلاست تملیک مال به دیگري ،معناي فروختن

این شرط فاسد آیا مفسد  .فاسد است و ارزشی ندارد ،شرطی که پنجاه متر به هوا بپري. پریدن به هوا چون مقدور نیست

 .خالف مقتضاي عقد نیست ،محل بحث است ولی این شرط ،عقد است یا نه

  ،اختالف وجود دارد است ،تا چه حدي است اشدامنهکه شرط خالف مقتضاي عقد چیست و در این

ل دارند شرط خالف طبیعت عقد باشد همه بطالن عقد را قبو هر جاکبراي قیاس محل وفاق است چون  نیبنابرا

آن اشاره  بعداً بهمنتهی این که در چه مواردي این شرط، خالف مقتضاي عقد است اختالف صغروي وجود دارد که 

 .میکنیم
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 توضیح و بیان دلیل مرحوم امام

شرط انتفاع  دیفرمایمنکته مهم و محل مناقشه در استدالل حضرت امام به این قاعده بحث صغروي قضیه است که 

است و نیازي به  ارزشیباین عقد فاسد و  ،، خالف مقتضاي عقد است و چون خالف اقتضاي عقد استانحصاري محرم

این شرط،  مییگویم ،نداریم و قبل از تمسک به هر دلیل دیگر »..و ،اعانه بر اثم ،از قبیل اکل مال بالباطل«ادله دیگر 

 .کندیم ارزشیبعقد را  و لذاشرطی است که با ذات عقد سازگار نیست 

 چگونگی تطبیق کبرا در محل بحث

 : ندیفرمایمحضرت امام 

مالیت هم به آن منفعت  و ـ چیزي که ارزش داشته باشد ـ واقع شده است مال قوام معامله به این است که معامله بر

ی وجود ندارد و نداشته باشد، در حقیقت مالیت ارزشی باشد و اگر منفعت قبولقابلمحلله اي است که عندالعقالء و شرع 

 .کندینمعقدي هم مصداق پیدا 

منفعت محرمه آن که از نظر شارع ملغی  .یک منفعت محلله دارد و یک منفعت محرمه دارد عنب در مورد بحث مثالً

از جانب شارع ملغی است و منفعت  ،است و شارع منفعت محرمه را قبول ندارد و مالیت از حیث منفعت محرمه

اند که و در حقیقت شرطی آورده ،اندعقد ملغی کرده ضمن شرط واسطهبهشارع قبول دارد متعاقدین اي را هم که محلله

 با عقد سازگاري ندارد و معناي عقد و فلسفه خواندن عقد براي این است که ملکیت و انتفاع بردن از کاال به دیگري

شرط  واسطهبهشارع ملغی است و انتفاع حالل هم که در ضمن عقد  جانب پیدا کند اما انتفاع بردن به نحو حرام از انتقال

منفعت محرمه که  ،کندیممنافی مقتضاي عقد است؛ چون شرط مالیت را الغاء  ،پس شرط موجود ،منتفی شده است

و وقتی  داردیبرمکه مالیت را  شودیمنتیجه این  .شودیمو منفعت محلله که با شرط او برداشته  شودینمموجب مالیت 

 منفعت محرم که شارع ،شیء دو منفعت دارد این تملیک بکند. خالصه مطلب این است که تواندینممالیتی ندارد  ،چیزي

و  شودیم تیخاصیبپس تملیک، تملیک  اند،کرده اغالعقد  هنگام کرده است و منفعت حالل را هم متعاقدین اغرا ال آن

 باشدیممنافی با اصل عقد 

 مرحوم امام استدالل برمناقشه آقاي تبریزي 

 این بیان از طرف آقاي تبریزي مورد مناقشه واقع شده است. 

حرام در ضمن عقد مصداق قاعده کلی و کبراي شرط منافی  : اشتراطبیان آقاي تبریزي نسبت به دلیل حضرت امام

که شرطی بکند که با قصد انشاء معامله  منافی با مقتضاي عقد، این است شرط با مقتضاي عقد نیست. چون مفهوم

 ، اینسازگار نباشد، چون هدف از معامله انشا ملکیت است و اگر شرطی که با این انشا ملکیت سازگار نباشد بکند
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این منافی با مقتضاي عقد  ،، اما این که شرط بکند که انتفاعی برده شود یا برده نشودشودیمشرط خالف مقتضاي عقد 

عدم ملکیت بکند براي این که  ، شرطبراي شرط منافی با مقتضاي عقد این است که در ضمن عقد بیعنیست. مثال 

شرط عدم انتفاع، خالف مقتضاي  دارد اماهر تملیکی، تملکی در پی  ،ذاتاً متناقض و متهافت است بال تملّک،تملیک 

عقد  گونهنیاه به خاطر آن حکمت نادر ي در این نوع معامله است کافلسفهگاهی یک حکمت نادر و  چون عقد نیست

 و این خالف مقتضاي عقد نیست. خوانندیم
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