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 :شرط معامله در جهت محرمه

 ،اما شرط کند که مبیع در جهت محرمه مورد اسـتفاده قـرار گیـرد ،بحث در صورتی بود که معامله اي را انشاء کند
و نظائر این هر چیزي کـه  ،به شرط اینکه ال ینتفع به فی الحالل و ینتفع به فی الحرام ،ستامثالش هم فروش عنب 

ولی شـرط کنـد کـه ایـن در جهـت حـرام  ،کند هاگر معامل ،هم داراي منفعت حرام ،منفعت حالل است هم داراي
 .استفاده شود

 :قول مشهورنظر

حداقل بین قدما این است که این چنین عقدي که شـرط اسـتفاده حـرام در آن  ،این است که این عقد حرام است 
ولـی بـین  ،در بین متأخرین چنین شهرتی وجـود نـداردگرچه  ،مشروع این است که این حرام و باطل است ،شده

 .چنین شهرتی وجود داشته ،چه خاصه ،چه عامه ،متقدمین

 :ادله قول مشهور

 .ادله اي که می شود براي حرمت یا بطالن اقامه کرد 

 دلیل اول:

مکاسـب محرمـه شـان دلیلی بود که حضرت امام رضوان اهللا تعالی علیه در  ،اولین دلیل بر بطالن چنین معامله اي 
ایـن  ،این است که اصوال شرط عدم انتفاع به حالل و اینکه این را فقط در جهت حرام اسـتفاده کنیـد ،اقامه کردند

براي اینکه معامله که انجام می شـود بـراي ایـن  ؟چرا خالف مقتضاي عقد است ،شرط خالف مقتضاي عقد است
عقـد  و معاملـه ایـن اصـالً ،مله اي که انتفاع از مبیع در آن نباشدمعا ،است که یک نفعی  و انتفاعی از او برده شود

یکی منفعـت  و یکی منفعت حالل ،عنب یا چاقو دو منفعت دارد مثالً ،و فرض در اینجا این است که این امر هنشد
رع آن منفعت حرام که ش ،منفعت حالل را خود بایع و مشتري توافق کردند که منفعت حالل از آن برده نشود ،حرام

بیع نیست  ،معنایش این است که در واقع این بیع ،این شرطی که در اینجا آمدهوبنابراین عقد در اینجا  ،را منع کرده
این در واقع مثل این اسـت کـه  ،براي اینکه بیع و معامله اثر و ثمرش این است که یک استفاده اي از آن برده شود

ایـن شـرط خـالف  ،مطلق منافع و انتفاعات را منع کند ،اي از آن نکنیدولی بگوید که هیچ استفاده  ،معامله اي کند
کـه فـروختم ، چطور اگر می گویـد ،این شرط در بحث ما هم اینجا را مثل همان مثال می کند ،متقضاي عقد است

 ،سـتنیایـن عقـد  این خالف مقتضاي عقد است و اصالً ،این را به شما به شرط اینکه هیچ استفاده اي از آن نبرید
یـک منفعـت  ،براي اینکه این چاقو دو نوع منفعت دارد ،با یک ترکیبی که وجود دارد ،اینجا هم در حکم این است

حالل هـم کـه شـما تـو  ،آن منفعت حرام که شرع گفته نه ،یک منفعت حرام در قتل نفس زکیه دارد و حالل دارد
همان مـی شـود کـه مثـل اینکـه  ،ی کنار هم بگذاریداز این و نتیجه این دو وقت ،صیغه عقد می گویید استفاده نکن
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اتفاقی اسـت  ،آنوقت شرط خالف مقتضاي عقد ،این شرط خالف مقتضاي عقد است ،نکاستفاده ن بگوید که اصالً
بر خالف شرط حرام و اینها که گفته می شـود کـه شـرط  ،عقد اثري نداشته باشد که موجب این می شود که اصالً

ولـی در شـرط  ،عقد سر جاي خودش تأثیر خود را می گذارد ،ی عده اي معتقد هستندول ،خودش بی ارزش است
 .می شودنعقد  ،خالف مقتضاي عقد همه می گویند

 پاسخ دلیل اول:

 ،بلکه یک چیـز دیگـري اسـت ،که شرط خالف مقتضاي عقد این نیست ،مرحوم آقاي تبریزي این را جواب دادند
در خود انشاء تناقض باشد و مثال اصـلی و مـورد اصـلی شـرط  اصالً یعنی شرطی که ،شرط خالف مقتضاي عقد

یا ملکتک هـذا الکتـاب اال ان ال  ،من این امر را به شما فروختم بعتک ،خالف مقتضاي عقد هم این است که بگوید
 ،ستدرونی ا -30/45تهافت می گوید در آن تناقض و  را این ،تملیک می کند به شرط اینکه او مالک نشود ،تملکه

ایـن اسـتفاده  ،ولی اسـتفاده نبـر ،اما اگر شرط کند به اینکه این را فروختم ،و این شرط خالف مقتضاي عقد است
تملیـک بـال تملـک ایـن تنـاقض در  ،آن نتیجه و حکم تملیک و تملـک اسـت ،بردن عین تملیک و تملک نیستن

این معنایش ایـن اسـت  ،ون استفادهولی تملیک بد ،انشاء هم نیست ،این خالف مقتضاي عقد است ،خودش است
آن حکمش اسـت کـه وقتـی کـه  ،منتهی آن احکامی که می خواهد بر این مترتب شود ،که سبب را من انشاء کردم

آن  ،نتیجه تملیک و تملک این است که می تواند اسـتفاده کنـد ،نتیجه زوجیت محرمیت است ،زوجیت حاصل شد
عین عقد باشد و لذا حتی آنجایی که مرحوم آقاي تبریـزي ایـن عقیـده را  نه اینکه ،استفاده ها مترتب بر عقد است

آن شرطی است کـه مـی  ،آن هم تناقض در درون عقد نیست ،ال تستفید شیء :حتی آنجایی هم که می گوید ،دارند
ه فقـط حکـم را آمـد ،در انشاء نیسـت تهافت و تنافتیخوب ممکن است اینجا  ،نتایج عقد را متوقف می کند ،آید

فقـط شـرطش  ،نمی تواند این کار را بکند ،نه ،ممکن است بگوییم ،آیا می تواند این کار را کند یا نه ،متوقف کرده
مانعی و اشکالی در صیغه و انشاء نیسـت و آن نافـذ  ،اما صیغه و انشاء سر جاي خودش محفوظ است ،باطل است

همان استدالل حضرت امام وقتی شـرط  ،ی شوداستدالل م ،است و لذاست که اگر شرط خالف مقتضاي عقد باشد
 اما اگر شرط شد ،می شودنعقد  یعنی عقد کالً، شرط و مشروط و اینها همه می رود کنار ،شد خالف مقتضاي عقد

نه در اصل انشاء و صیغه آن اشکال و خللی ایجاد  ،شد شرط یعنی تصرف در ا حکام عقد ،یک چیز غیر جایزي در
خـوب اینجـا دیگـر اشـکالی در  ،می آید می گوید که من می گویم این نتایج مترتب نشود ،نتایج عقد در نمی کند

خوب می گوییم این بی خود جلوي ترتـب آثـار را  ،بلکه آمده جلوي ترتب آثار را گرفته ،ذات عقد پیدا نمی شود
روط سـر جـاي مشـ ،آنوقت گفتیم مشروط اگر شرط فاسد عقد را فاسـد نمـی کنـد ،این شرط باطل است ،گرفته

عده زیادي هم این است وکما اینکه نظر خود ایشان  ،می گوییم شرط باطل است ،عقد درست است ،ستاخودش 
 .عقد سر جاي خودش تأثیر خودش را می گذارد ،خود شرط می رود کنار ،افساد نیست ،که شرط فاسد
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 ؟و چه دایره و دامنه اي دارد چیستبحث شرط منافی عقد  

ایـن بحـث در مکاسـب  عمدتاً ،باشد و شرائط نفوذ شرط در فقه حد اقل در دو جا مطرح شده این بحث که شرط
مالحظـه  را اگر همین مکاسب و سایر شروح و کتبی که در بحث خیارات نوشـته شـده ،کتاب خیارات بحث شده

ارات را بیـان مـی بعد هم انواع خی ،یک مقدمات کلی ذکر می کنند ،در خیارات اینطور است که اول خیارات ،کنید
به نام احکام شروط و به طبع مرحوم شیخ هم دیگر حاال معمول کتب حتی قبل  ،بعد یک فصلی باز کرده اند ،کنند

در کتابهاي مختلف چه حواشـی و شـروح و کتابهـایی کـه در بـاب  ،از شیخ هم در شرایع و اینها هم اینطور است
 ،شروط اختصاص داده شده بعد از انواع خیارات به بحث ،خیارات نوشته شده

 قاعده المومنون عند شروطهم:

این المومنون عند شروطهم در قواعد فقهی مرحوم  ،المومنون عند شروطهم ،در قواعد فقهی یک قواعدي داریم که 
در مکاسب و شروح و حواشـی هـم بعـد از بیـان اقسـام  ،آقاي بجنوردي جلد سوم قواعد فقهی ایشان بحث شده

آنجا مـی گوینـد کـه مـا قاعـده اي ،مکاسب و بحث خیارات آنجا این بحث اینطور مطرح شده  خیارات در کتاب
این معنایش  ،هم دلیل شرطی دارد در روایات که المومنون عند شروطهم ،این قاعده هم قاعده عقالیی است ،داریم

می شود یا نمی شـود محـل  شرط ابتدایی را هم شامل ،البته اینکه شرط ،این است که هر شرطی الزم الرعایه است
شروط ضمن عقد و حاال با قیدي هم که دارد  ،آنچه که حاال مسلم است در مصداق شرط این است ،اختالف است

المومنون عند شروطهم قاعده فقهی است که شـرائطی کـه در  ،ستاضمن عقد الزم اینها می گویند واجب الرعایه 
 .ط الزم الرعایه استاین شرای ،دهند و ضمن عقد قرار می گیرد به آن تن میبایع و مشتري ضمن یک تعهد عقدي 

 قاعده المومنون اوفوا بالعقود:

طی را که ضمن ایـن یک قاعده اي هم داریم که شرای ،اصل عقد و تعهد متقابل را می گیرد ،المومنون اوفوا بالعقود
یک قاعده این است  ،ه مکمل هم هستنداین دو قاعد ،عقدي که واجب الرعایه است قرار می گیرد باید رعایت شود

یـک قاعـده  ،که عقود و تعهداتی که میان انسانها بر قرار می شود این الزم الرعایه است این می شود اوفوا بـالعقود
واجب الرعایه قرار می گیرد و بخشی می شـود و مـتمم است، طی که ضمن این عقود فقهی هم این است که شرای

وفـاي لـزوم  ،المومنون عند شروطهم آن قاعده لـزوم و عقـود اسـت ،زم الرعایه استیک تعهد می شود این هم ال
 ،دارد هـم سـیره عقـال و این روایـت دارد ،این هم قاعده لزوم وفاي به شرط ضمن عقد است ،وفاي به عقد است

وفـاي بـه  ده لـزوممنتهی همان جا گفته شده که این قاعـ ،آنوقت این بحث شروط را آخر خیارات مطرح می کنند
هشـت شـرط  ،هفـت ،طی دارده وفاي به عقد و لزوم عقد هم شرایمثل اینکه قاعد ،طی داردشرط ضمن عقد شرای

 ،ط هفـتکه آن شرای ،وقتی شرط ضمن عقد بایستی مورد احتمام و رعایت قرار گیرد ،براي صحت شرط ذکر شده
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شرطی که می کند نگویـد مـن  ،قدور باشداین است که م ط مثالًآن شرای ،هشت گانه در ضمن آن جمع شده باشد
 ،بایـد مقـدور باشـد ،این کتاب را به تو می فروشم به شرط اینکه پنجاه متر تو آسمان بپري بدون هـیچ وسـیله اي

که این قیود در آن جمع  ،شرطی واجب الرعایه است ،وري داردطاین ،هشت شرط ،جایز باشد و هفت ،عقالیی باشد
ایـن  ،شرط منافی با مقتضـاي عقـد نباشـد ،شهود و لزوم وفاي به شرط این است کهط صحت ییکی از شرا ،باشد

آنجـا  ،همانی است که اینجا امام به آن تمسک کرده اند و آقاي تبریزي به نحوي می گویند اینجا مصداق آن اسـت
این است کـه و لزوم شرط  ط صحت، که یکی از شرایگفته می شود که در قاعده المومنون عند شروطهم گفته شده

از آنوقتی که این در کتب فقهـا  ،مورد اتفاق همه فقها است یا تحقیقاً این تقریباً ،منافی با مقتضاي عقد نباشد ،شرط
آنوقت اصـل  ،این در آنجا بحث شده ،نباید منافی مقتضاي عقد باشد ،می گویند شرط ،مطرح شده همه قبول دارند

در ایـن اخـتالف  ؟و دامنه و دائره اش تا کجاست ؟ی مقتضاي عقد یعنی چهاما در اینکه مناف ،این مورد اتفاق است
 بـراي خوب در آنجا گفته می شود که ،که آن اختالف بنیادي خودش را در بحث ما هم نشان می دهد ،وجود دارد

 که آیـا ایـن منـافی ،بعضیش مورد اختالف است ،که بعضیش مورد اتفاق است ،شرط منافی عقد اقسامی ذکر شده
 ؟عقد است یا نیست

 :شرط منافی عقد انواع

 قسم اول:

مثالش هم همانی است که  ،این شرط اولش است ،تنافی در ذات صیغه و انشاء است یک وقت این است که اصالً 
ولی مشروط این است  م،آورمی من این را به ملک تو در  ،ملکتک هذا الکتاب علی ان ال تملکه :می گوید بیان شد،

در اینجـا هـیچ کـس  ،قدر متیقن از این است که شرط منافی مقتضاي عقد است این تقریباً ،تو در نیایدکه به ملک 
شرط کنـد کـه  ،حاال چه در عقد معامله بیع باشد ،این قسم اول را شرط منافی عقد می دانند اتمام فقه ،بحث ندارد

 ،جا کسی نمی آید بگوید که اصـلش درسـت اسـتاین ،در شرط این تناقض است ،آن ذات مفهوم عقد را نفی کند
به اصطالح امروزي  ،انشاء شما متناقض است ،کالم واحد و در مقام انشاء : دراینجا می گویند ،شرطش باطل است
از  ،انشاء تلقی نمی شود این اصالً ،خودش را نفی می کند حرفیعنی حرفی می زنی که خود  ،پارادوکسیکال است

منافی با مقتضاي عقد است و صـیغه و انشـاء  ،که همه قبول دارند که این نوع شرط ،ول استنظر عرفی این قسم ا
 .و باطل است -32/21 حبائا منصوراشرط و مشروط و صیغه و انشاء عقد و همه اینها  ،تهافت درونی دارد

 قسم دوم:

بـه  ، ان ال تستفید منه بأي نحـوبگوید که ملکتک هذا یا بعتک هذا اال را شرط کند، این است که نفی همه انتفاعات
ذات  ،شرطم این است که تو از این ملک هیچ بهره اي نبري ،شرطم هم نیست که ملک تو نباشد ،ملک تو در آوردم
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 ،چون ممکن است آدم یک ملکی داشـته باشـد ،هر نوع انتفاع به این ملک را نفی می کند ،ملکیت را نفی نمی کند
 .ولی در عین حال ملک او است ،ردولی هیچ استفاده اي از آن نب

 ؟منافی مقتضاي عقد است یا نه شرط آیا این 

 ،بعضی ها می گویند نه ایـن عقـد ،منافی با مقتضاي عقد است ،بعضی ها می گویند این شرط ،محل اختالف است
 یکـی ، کهبلکه شرطی است که بی ارزش است و در واقع خالف کتاب و سنت است ،منافی با مقتضاي عقد نیست

که هیچ ، مخالف کتاب و سنت نباشد و اینکه کسی شرط کند ،هم این است که شرط ط صحت شروطدیگر از شرای
 .این خالف کتاب و سنت است ،استفاده اي از این نبرید

 :مخالف شرع و شرط منافی عقد فرق 

بنابر  ،رط خالف شرع بودولی اگر ش ،کل عقد باطل می شود ،فرق این دو این است که اگر شرطی منافی عقد بود 
معاملـه هـم  ،یعنی ایـن ملکیـت انجـام شـده ،معامله درست است و نظر جمعی از محققین فقط شرط باطل است

و امـا اصـل  ،باطل اسـتواین عبث  ،به شرطی می فروشم که هیچ استفاده اي نبري هفقط اینکه گفت ،درست است
 .عقد سر جایش درست است

 ثمره تفاوت این دو شرط:

ریشه  ،بین امام و آقاي تبریزي مالحظه می کنید در این بحث این اختالفی که، که مره اش در اینجا ظاهر می شودث 
این شرط  مطلقاً ،شرط عدم االنتفاع :این است که می گوید ،یک دیدگاه ،یعنی دو دیدگاه است ،اش همین جا است

شـرط  ،شرط عدم انتفاعـات :ظریه دوم که می گویددیدگاه و ن، منافی مقتضاي عقد است و لذا کل عقد باطل است
امـا  ،ولی نه اینکه منافی با عقد باشد و لذا فقط شرط باطـل اسـت ،شرط غیر نافذ و جایز است ،خالف شرع است

 .عقد بنابر آن نظر درست است

 ؟مفسد است یا مفسد نیست ،شرط فاسد آیا

غیر از شرط منافی مقتضاي عقد  ،آنجا اختالف نیست ،همه قبول دارند که مفسد است ،شرط منافی مقتضاي عقددر
آنها بحث این اسـت کـه آیـا مفسـد  ، درجایز نیست خالف کتاب و سنت و امثال این است سایر شرائطی که مثالً

است یا مفسد نیست و لذا اگر کسی نظر اول را بپذیرد که این شرط منافی مقتضاي عقد است این اتفاقی است کـه 
بلکـه  ،ولی اگر کسی گفت که نه این شرط منافی مقتضاي عقـد نیسـت ،همه اش باطل است ،استدر اینجا مفسد 

بعضی ها مـی گوینـد مفسـد  ،بعضی ها می گویند مفسد است ،آنوقت دو قول می شود ،غیر جایز است شرط مثالً



  1482:�ماره ثبت                                                                                                                        

 

 7 

مثل خود  ،شودآنوقت این عقد درست می  ،که خیلی از محققین هم می گویند مفسد عقد نیست و طبق آن ،نیست
 .مفسد نیست ،امام و آقاي تبریزي می گویند شرط فاسد

 تفاوت قسم اول وقسم دوم:

بعتک به شرط اینکـه ال  :یعنی می گوید در ذات انشاء است، در قسم اول یک تناقض به صورت مستقیم و صریح 
خـود صـیغه تهافـت  در الًاصـ ،منافی مقتضاي عقد است که این معلوم است ،ملکتک به شرط ان ال تملکه ،تملکه
نه  ،براي اینکه او نمی گوید شرط من این است که مالک نشویی ،وجود نداردتهافتی اما در قسم دوم مستقیم  ،است

و لذا یک تهافـت اولیـه و مسـتقیم در خـود  ،مالکی شرط من این است که استفاده اي از این نبري می گوییم اتفاقاً
 .صیغه اینجا وجود ندارد

 نظریه:دو  سرّ

 ،حضرت امام می فرمایند که درست است که این مستقیم نیامده بگوید که ملکتک،این دو نظریه این است که  سرّ 
ولی باالخره این ملکتک ثمره اش در این اسـت کـه یـک نـوع اثـري در ایـن  ،ولی شرطش این است که ال تملکه

اگـر  ،هیچ انتفاعی از این نبریـد ،که شرط کرده نه فرض این است که می گوید که با عنایت می گویم ،مترتب شود
 ،اگر این مقصود او باشد ،شرط این باشد که هیچ انتفاعی از این نبرید حتی مثل اینکه به ارث هم نتواند برسد واقعاً

 این با ذات انشاء :دنمی گوی یعنی حد اقل این است که عرفاً ،فرمایش درستی است ،یعنی مطلق االنتفاع را نفی کند
بگوید من این را به تو فروختم به شرطی که هیچ سودي از  و مطلق انتفاع را بخواهد منع کند اگر واقعاً ،تنافی دارد
چـون ملکـش  ،ولی هیچ سودي نبرد ،که یک چیزي ملک کسی باشد ،مانعی ندارد درست است که عقالً ،این نبري

این نظري  ،و متناقض تلقی می شود متهافتی این صیغه ولی از نظر عرف ،تنافی عقلی اینجا وجود ندارد عقالً ،است
در  ،قبول داریم که این با قسم اول فـرق دارد ،اینجا به نظر می آید ارجح است نسبت به آن نظر دوم ،که امام دارند

 اشکال عقلی اش این است کـه تملیـک بـال ،معنا ندارد اصالً یعنی عقالً ،بعتک اال ان ال تملکه :قسم اول می گوید
هـم ملـک  را کـه مانعی ندارد که تملیک کند چیزي در اینجا عقالً ،این خالف آن قاعده تظایف است ،تملک است
 ،این فرمایشی است که حضرت امام دارنـد، ولی از نظر عرفی منافات دارد ،ولی هیچ انتفاعی از آن نبرد ،کسی شود

این تقریري  ،می گوید این در واقع فروشی نیست ،دکنی ولی شرطت این باشد که هیچ استفاده اي از آن نبرتملیک 
یعنی می گویند این نوع شرطی که می  ،است که مرحوم امام و اینها دارند و به خاطر این قائل به نظریه اول هستند

به  لیو ،یعنی بالمطابقه منافات ندارد می شود، نحو این موجب مناقضه درونی از نظر عرفی گوید ال تستفید منه بأيّ
ولی  ،نحو تالزم منافات دارد و لذاست که در این قسم دوم مبناي نظریه حضرت امام این است که این منافات دارد

این را با هم سازگار نمی بیند که تملیک  بلکه یک منافات بالتالزمی که عرفاً ،نه منافات عقلی به آن شکل و مستقیم
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البته  ،این نظریه اي است که مرحوم حضرت امام در اینجا دارند ،لی شرط کند که هیچ استفاده اي از آن نبردو ،کند
علی رغم اینکه ظاهر اولیه همان فرمـایش آقـاي امـام  ،وقتی که دقیق شویم همان فرمایش نظریه دوم درست است

عی چـه مـان ،که این شرط را کسی منافی عقل نمی بینـد ،عند الدقه به نظر می آید ولی واقعاً ،بیشتر به ذهن می آید
ولی هیچ اسـتفاده  ،چقدر امالك هست که کسی دارد ،ولی هیچ استفاده اي از آن نبرد ،دارد چیزي ملک کسی باشد

شـرطت را  ،شـرط درسـتی نیسـت ،می گوید که این شـرطت عقالً ،به ارث هم نمی رسد اتفاقاً ،اي از آن نمی برد
آدم بگوید کـه بـه  ،براي اینکه انشاء درست نشد ،اصل عقد هم فاسد می شود ،آنجایی که ما می گوییم ،بگذار کنار

از ذات انشـاء او مالـک  ،انشاء مشـکلی نـدارد ،ملک تو در آوردم ولی تو مالکش نیستی این تناقض در انشاء است
این  ،به این معنا که می گوید ،که با این تملیک تو سازگاري ندارد ،منتهی یک چیزي گفته که عرف می گوید ،دارد

شرط همیشه یک چیز اضافه بر مفاد عقد  ،این شرط را باید کنار گذاشت ،اي که می کنی معقول نیستشرط اضافه 
بله آن  ،یک وقتی عقد را می آورد روي خود آن شیء ،یعنی مفاد عقد چیزي است این به او ضمیمه می شود ،است

یا این شرط ضمیمه موجب شـده آ ،ولی یک شرط ضمیمه دارد ،ولی اینجا عقد آمده روي این ،می شود متعلق عقد
 با عقد منتهی یک چیزي کنارش آورده که این را هیچ کس ،یا اینکه نه انشاء درست است ؟انشاء باشد که انشاء کالً

منـافی  ،یـک وقـت شـرط ،عقدي محقـق نشـده نه اینکه سازگار نمی داند به گونه اي که اصالً ،سازگار نمی داند
این است که این شرط ذات آن را هم  ،ندارد و کل معامله را رو هوا می برد جاي بحث ، اینمقتضاي عقد می شود

ولی اینجا ذات انشاء کـه مخـدوش نیسـت تناقضـی در آن  ،نمی گذارد انشائی محقق شود اصالً ،مخدوش می کند
آیـد در یعنی نمی  ،می گوید خوب این حق ندارد که جلوي ترتب آثار را بگیرد ،جلوي ترتب آثار را گرفته ،نیست

 ولی در آن قسم اول اصـالً ،عقد محقق شد، بگوید که عقدي محقق نشد ببرد، زیر سؤال راکل عقد  ،متفاهم عرفی
بـاالي  می آیـد اوفوا بالعقود ،قسم دوم عقد که می شوددرولی  ،تا اوفوا بالعقود بیاید باالي سرش ،عقدي پیدا نشد

 ،شرط می رود کنار ،نمی تواند الزم باشد ،خالف شرع استشرط  کهمنتهی این شرط را ضمیمه کرده به او ،سرش
قابلیت اسـتفاده را  ،نه مالیت و ملکیت به این است که این قابل استفاده شود ،نه اینکه خود عقد مشکل داشته باشد

اونی  ،مالیت و ملکیت متوقف بر شأنیت استفاده ها و انتفاعات دارد ،این فی الواقع هست ،که شرط نکرده اند نباشد
این به نظر می آید بیشـتر  ،نفی فعلیت مانع از مالیت و ملکیت آنها نیست ،که او شرط می کند نفی فعلیت آنهاست

بلکه منافی با ترتب آثـار  ،شرط منافی با مقتضاي عقد نیست ،دورتر است و این شرط فرمایش آقاي تبریزي ظاهراً
شرع است که کل آثار را بخواهد وخالف عقل  ،اینجا نباشد که این عقدي است که اگر بخواهیم کل آثار ،عقد است

می گویند  آنها غالباً ؟البته آیا شرط موجب فساد عقد می شود یا نمی شود ،از ملکیت بگیرد و لذا شرط باطل است
مفسد عقد است از حیث دیگري  ،همین نظر دوم هم اگر کسی گفت شرط فاسد ،آنجا موجب فساد عقد نمی شود

 .تالفی است و خیلی ها هم قائل به این نیستنداست و اخ
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 قسم سوم:

 نحو، نه مانند قسم دوم که به شرط اینکه ال تستفید منه بأيّ ،این است که نه مانند قسم اول به شرط اینکه ال تملکه
همه قبـول  اًدر این قسم به نظر می آید که تقریب ،نه مطلق انتفاعات را ،بلکه شرط کند نفی انتفاعات بارز و ظاهر را

شرط نفوذ و عـدم نفـوذش هـم محـل دراین شرط اضافه اي است که  ،که این منافی با مقتضاي عقد نیست ،دارند
می گویند ایـن منـافی مقتضـاي  غالباً ،بعضی ها می گویند نافذ نیست ،بعضی ها می گویند نافذ است ،بحث است
بـراي اینکـه ارزش اصـلی همـین معاملـه  ،د اسـتگرچه اینجا هم بعضی گفته اند منافی مقتضاي عقـ ،عقد نیست

 .ن و ظاهرش استهمین اثرهاي بیّدر

 قسم چهارم:

اینجا دیگر کسی نمی گوید که شـرط منـافی بـا مقتضـاي عقـد  ،این است که عدم بعضی از انتفاعات را شرط کند
این جهتش محل بحث  ؟نهالبته اینکه آیا این شرط خالف شرع است یا  ،این دیگر اتفاق نمی افتد شرط کند ،است

  .ستامفصل 

 قسم پنجم:

ایـن قسـم حکـم  ،که کسی انتفاعات محلله را همه یا بعضیش را نفی کند ،همانی است که در مورد بحث ما هست
ن آبگوید که من عنب را به تو می فروشم به شرط اینکه  ،ملحق به یکی از آن دو قسم قبلی می شود ،مستقلی ندارد
یا انتفاعـات حـالل  می شود،این در واقع مثل همان قسم دوم  ،ل را نفی کندسایر انتفاعات محلّیعنی  ،را خمر کنی

بحث ما در اینجا همان  ،این در واقع ملحق می شود به همان قسم دوم ،این بحث دیگري می شود ،بارز را نفی کند
اینجـا  طبعـاً ،سم دوم بپذیریمقسم پنجم است که حکمش همان حکم قسم دوم می شود و همان مبنایی که ما در ق

منافی با مقتضاي  ،مطلق انتفاعات این شرط ،اگر کسی گفت که در قسم دوم شرط عدم انتفاعات ،مبنا قرار می گیرد
منافی با مقتضاي عقـد اسـت و لـذا  ،اینجا هم باید بگوید که این شرط ،همانطور که امام اینجا فرمودند ،عقد است

امـا اگـر  ،ا همه باطل است که مبناي فرمایش حضرت امام هم در اینجا همـین اسـتشرط و مشروط و عقد و اینه
که نه این شرط منافات بـا  ، گفت:مثل آقاي تبریزي و اینها که شاید هم همین درست باشد  ،کسی در آن قسم دوم

 ،رش دارید می گوییـدمثل یک چیزي که شما خالف آن آثا ،بلکه منافات با آثار مترتبه با عقد دارد ،ذات عقد ندارد
بگویـد کـه بـی را نه خود عقد  ،بی ارزش است و خوب این خالف که می گویید این خالف را باید کنار گذاشت

و با توجه به آن بحثی که به نظر می آید که ایـن اسـتدالل  ،مشمول المومنون عند شروطهم نمی شودوارزش است 
ند استدالل تامی نیست و شرط عدم انتفاع به حالل و انتفـاع بـه اولی که حضرت امام رضوان اهللا تعالی علیه فرمود
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بلکـه شـرطی اسـت کـه  ،حرام در معامالت این یک شرط منافی با مقتضاي عقد نیست که کل عقد را از بین ببـرد
 بنابر آن شرط فاسد و مفسد که گفتیم این استدالل اول است .  ،و عقد را باطل نمی کند ،خودش فاسد است
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