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 صورت اول:شرط حصر انتفاع در حرمت
دهـد در  معامله اي کند و شرط کند که از آن مبیع یا از آن عینی که اجاره می شخصیبود که اگرباره بحث در این 

 .اینجا اقوال و مقدماتی ذکر کردیم ،اده شودجهت منافع محرمه استف

 :ادله حرمت

 :دلیل اول 

 .از حضرت امام بود که بحث شد 

 :دلیل دوم 

معامله با آن باطل  طبعاً ،شود و چیزي که مالیت ندارد مبیع از مالیت ساقط می اگر این شرط نافذ باشد، این بود که 
مقوم معامله وجـود نـدارد و  ،معامله مال باشد و اگر مال نباشدپس مقومات بیع و معامله این است که مورد  ،است

اگـر  ،. چیزي که مالیت ندارد »ا اموالکم بینکم بالباطلال تاکلو«است که معامله باطل است و مشمول آیه شریفه هم 
 .این اکل مال به باطل است ،بخواهد در مقابلش ثمنی اخذ شود
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 :جواب دلیل دوم

 عمـل بـه شـرط آنوقـت چـون ،این بود که اگر این شرط نافـذ بـود ،وآقاي خویی دادند جوابی که آقاي تبریزي  
 مگر چیزي که حـرام اسـت وآن را هـم شـرع مـی ،گوید که هیچ استفاده اي نکند ضرورت داشت و شرط هم می

 آنوقت این المال وبی ارزش می شد و دیگر عنوان مال بر آن صادق نمی شد و می شـد اکـل ،گوید درست نیست
ولی فرض این است که خود نفوذ شرط محل کالم است و ادله المومنون عند شروطهم این شـرط را  ،مال به باطل

 ،هم از نظر عقالیی و هـم از نظـر شـرعی ،شرط غیر جایز و غیر صحیح است ،چرا که این شرط ،نمی تواند بگیرد
 ،عند شروطهم شـرط را نگرفـت المومنونوقتی که  ،المومنون عند شروطهم آن را نمی گیرد ،شرط که ناصحیح شد

اصـل  ،این شرط ،اوفوا بالعقود می آید و اصل معامله را تنفیذ می کند ،خود معامله سر جاي خودش محفوظ است
اگـر  ،محقق نشده بـود در عالم اعتبار عقدي اصالً ،اگر شرط اصل انشاء را مختل می کرد ،انشاء را مختل نمی کرد

انشـایی  ایـن اصـالً ،به شرط آن که مالک نشوي ،که من این را به شما می فروشم :گفتشرط مثل این بود که می 
اصل  ،این اصل انشاء مختل بود ،براي اینکه می گوید تملیک کردم ولی به شرط اینکه تو مالک نشوي ،حاصل نشد

این است که اصل انشاء سر اما اینجا فرض  ،عقدي نیست تا بخواهد اوفوا بالعقود آن را بگیرد ،انشاء که مختل باشد
این شـرط اگـر درسـت بـود کـه درسـت  ،پیوست به این انشاء شده یک شرط منتهی ،جاي خودش محفوظ است

این مال را مال می کند و  ،آنوقت این شرط می آید ،بودنش هم به این است که المومنون عند شروطهم آن را بگیرد
اما فرض این است که این شرط اصل انشـاء را مختـل نکـرده  ،دآنوقت دیگر مصداق اوفوا بالعقود را هم نمی گیر

پس اصل انشاء سر جـایش محفـوظ  ،در عالم اعتبار او قصد معامله کرده و اعتبار کرده مالیت را براي دیگري واقعاً
ایـن  ،منتهی آمده پیوست به آن شرطی کرده که این در آن جهت استفاده نشود در این جهـت اسـتفاده شـود ،است
وقتی که این مصداق نداشت اوفوا  ،از نظر عقالیی و از نظر شرعی مصداق المومنون عند شروطهم نمی باشد شرط

ثمن را در مقابـل عنبـی مـی  ،مال در مقابل چیزي قرار گرفته ،أکل مال به باطل هم نیست ،بالعقود این را می گیرد
قصد دومشان که  ،ه شرع این شرط را تنفیذ نکردهبراي اینک ،هم مال است شرعاً ،گیرد که از نظر عقالیی مال است

سر جـایش محفـوظ اسـت و  ،کنداء غقصد اول قصدي ندارد الاما  ،ائش کردهغنه این شارع ال ،آمده شرط را آورده
آن قصد اولیه شان خلـل دارد و  اصالً ،خالف مقتضاي عقد باشد ،در آنجایی که شرط ،اوفوا بالعقود آن را می گیرد

دوم قصد به اینکـه شـرطی  ،یکی قصد به معامله ،ولی اینجا دو قصد است ،می تواند اوفوا بالعقود بیاوردن لذا اصالً
شرط صحت معامله مختـل مـی  ،آنوقت مال می شود ال مال ،کند، اگر این قصد دوم را شارع تنفیذدر کنار او باشد

  ،شود
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 : نظر آقاي مکارم حفظه اهللا

کـه بگویـد شـرط ایـن  ،ا دارند که کسی در عرف به این تدقیقات نگاه نمی کنـدجناب آقاي مکارم حفظه اهللا اینج
 .عرف می گوید که أکل مال به باطل است مجموعاً ،طرف و آن طرف

 :اشکال به نظر آقاي مکارم

 ،یعنی خود عرف هـم دقـت کنـد ،این تدقیقات عرفی است ؟چرا دقت نمی کند ،درست نیست این فرمایش اصالً
می گـوییم  و می گذاریم کنار که اینجا ما این شرط را ،شرط چیز دیگري است و کم له من نظیر ،چیزي است دعق

خود ایشان هم از کسانی هستند که مطلـق شـرط مفسـد را  ،که خللی در آن است و عقد سر جایش محفوظ است
وییم عرف می گوید کـه ور نیست که یک واقعیتی باشد که بگطاین ،فاسد نمی دانند و لذا این دو قابل تفکیک است

 ،شرط بی ربطی است ،این شرط شما :می گوید ،نه عرف که به آن بگویی دقت می کند ،این أکل مال به باطل است
چون این شرط را شارع قبول  ،مالیت هم که محفوظ است ،می گوید قصد کرده را ولی اصل عقد ،شرع قبول ندارد

 .یردپس براي چه اوفوا بالعقود این را نگ ،ندارد

 نظر استاد:

این مال از مالیـت سـاقط مـی شـود و لـذا مالیـت  ،این پاسخ قابل قبول و درست است که اگر این شرط نافذ بود 
ایـن  ،منتهی شرطش نافذ نیسـت ،اوفوا بالعقود این شرط را باید عمل کرد ،بنابرشرطیت ساقط است ،محفوظ است

ن مـا اآل ،د که هر شرطی مفسد عقد استا بگوید باید بگویاستدالل در همه شروط فاسده است که اگر کسی این ر
مفسـد  ،یعنی فرض گرفتیم که شرط فاسد بما هو فاسـد ،این است که کار به آن مبنا نداریم ،فرضمان در این بحث

با قطع نظر از آن  ،مفسد عقد است ،این اشکال از استدالالتی است که براي این می کنند که شرط فاسد ،عقد نیست
این جوابی است که نسبت به استدالل دوم  ؟می رود و فاسد می شود یا نمی شود خواهند ببینند این عقد از بینمی 

 .جواب درستی است بیان شد،داده شده و جواب هم با تقریري که 

 :تکمله بحث

بـه مبیـع و  آیـا مالیـت ؟این است که آیا جایی که عقد با شرطی می آید عقد مالیت متقوم این عقد به مالیت است
 ؟یا اینکه همیشه ثمن در مقابل خود مبیع قرار می گیرد توضیع می شود؟ شرط
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ست ولی مقابل قیمت و یـک بخشـی از مـال و اینکه شرط دخیل در تعیین قیمت اشرط یک امر خارجی است و ل 
 .قرار نمی گیرد

مـال دو نظریـه  در آنجا می گفتیم که ،اگر کسی بت را مورد معامله قرار دادکه  ،این بحث را داشتیم ،در بحث بت 
یک بخشش مقابل ماده اي است که آن طال یا نقره اي است  ،یکی اینکه مال و ثمن تقسیم می شود به دو قسم :بود

کـه  دیگـر نظـر ،این یک نظر بود ،که هیئت بت باشد ،یکی هم مقابل هیئت قرار می گیرد ،که با آن بت ساخته اند
یـک  و یـک مقـدارش بـراي مـاده ،ور نیست که مال توضیع شودطاین بود که نه اینجا این :فقها می فرمودند غالب

 .مقدارش براي هیئت

 ؟آیا شرط مقابل ثمن قرارمی گیرد

ست و آن این است که آیا ثمن در جایی که معامله مبیعی دارد و این ثمن تسقیط می شود یک بحثی در باب شرط ا
به شرط اینکه فالن کار را بـراي مـن  ،به شما فروختم تومان 100به ین کتاب رامن ا :می گوید ،مثالًبه مبیع و شرط

شـرط هـم مثـل جـزء  ؟آیاتومان تقسیم می شود به این کتاب و آن کاري که او می خواهد100آیا این ، انجام دهی
هیئـت تسـقیط ثمن در مقابل ماده و  ،کهیا اینکه مثل باب ماده و هیئت است ؟است در باب معامله تسقیط می شود

 ؟نمی شود
گرچـه خـود ایشـان  ،آمده و آنچه که احتمالش در کلمات امام آمده که در اینجا بین کلمات آقاي خوئی و مشهور 

 .یک اختالفی وجود دارد ،هم در آخر با تردید از این بحث رد می شوند

 :نظر غالب فقها از جمله آقاي خوئی

شرط هیچ وقت مقابل ثمـن  ،این است که الشروط ال تقابل باالثمان از جمله آقاي خوئی ،ظاهر کلمات غالب فقها 
و لذا شرط همیشـه از اینکـه  ،دخالت دارد  شرط در اینکه قیمت این معامله باال برود یا پایین بیاید ،قرار نمی گیرد

 .مقابل ثمن قرار گیرد بیرون است

 :نظر حضرت امام

 .ست که شرط هم به نحوي مقابل اثمان قرار می گیردداده شده که در کالم حضرت امام ا احتمال 
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 ؟آیا این بحث ربطی با بحث ما دارد

بلکه انتفـاع  ،معامله می کند به شرط اینکه از این انتفاع حالل برده نشود این شخص ربطش این است که وقتی که 
خوب یک چیـزي  ،می گیرد اگر بگوییم که خود شرط هم داخل مبیع است و مقابل این ثمن قرار ،محرم برده شود

ولـی اگـر  ه،مبیع قرار گرفتـدر هبراي اینکه یک امر باطل آمد ،این نوعی اکل ما در باطل است ،است داخل در مبیع
آنوقت می توانیم بگوییم این شرط باطـل اسـت و معاملـه  ،امر خارج از مبیع بود و ال تقابل باالثمان بود ،این شرط

 .یع هم که در اینجا مشکلی نداردمب ،هم در مقابل خود مبیع است

 ان قلت:

 ،ثمن داخل مبیع اسـت :بگوید کند وان قلت وارد  ،این استدالل دوم داده شدهاز جوابی که  کسی به ممکن است  
داخل در مبیع است و شـرط داخـل  ،این مجموعه و شرط ،وقتی که ثمن داخل مبیع شد و در مقابل مال قرار گیرد

که این مالیتش وقتی شرط داخل در مبیع شد و در حوزه این معامله قرار گرفت و فـرض در مبیع موجب می شود 
ور طوقتی این ،بی ارزش است و معامله هم روي همین با شرط یکی است ،هم این است که این شرط ارزشی ندارد

چون این  ،م استأکل مال به چیزي است که نفعش محر ،براي اینکه أکل مال به باطل است ،معامله باطل است ،شد
  .نفع محرم هم در مقابل مال قرار گرفت

 قلت:

جوابش همان جواب مبنایی است و آن این است که ما هم در جاي خودش این را قبول داریم و بعدش هم تأکید   
بلکه امر پیوسـت و منزمـی  ،شرط هیچ وقت در درون مبیع و بیع قرار نمی گیرد ،داریم که شروط ال تقابل باالثمان

 ،ولی پیوست و منزم است و لذا آن جایی هم که شرط کرده که فالن کارم را انجام بـده ،گر چه دخالت دارد ،است
 ایـن ،که پـول را تقسـیم کنـد :کسی نمی گوید ،می گویند که خیار تخلف شرط دارد د،اگر آن شرط را انجام نده

بلکـه شـرط ال  ،ور نیست که تحلیل شـودطعلتش این است که شرط این ،رش مال آناقدم این ،رش مال شرطاقدم
 .ولی ال تقابل باالثمان ،یعنی ایجاد خیار می کند در جایی که تخلف شود ،تأثر فی وجود الخیار ،تقابل باالثمان

یک امر  ،در مقابل باالثمان ما می گوییم که این جزء ذات بیع و مبیع نیست ،جواب مبنایی است ،جواب این اشکال 
 ،طش درست نباشد الزام رویش نیسـتاگر شرای ،الزام رویش می آید طش درست باشدگر شرایا که ،خارجی است

نه اینکه در درون خود عقـد قـرار گیـرد و  است، شرط یک امر پیوست به عقد ،ولی عقد سر جایش محفوظ است
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قیمت را باال ببـرد حیثیت تعلیقیه است که  :اگر بخواهیم به اصطالح فلسفی بگوییم ،ثمن هم به او تسقیط نمی شود
 .شود حیثیت تبعیدیه نیست که جزء ،یا نبرد

 :دلیل سوم

تعاونوا علی البر و التقـوي  ، این معامله باطل یا حرام استبر اثم،  به خاطر قاعده اعانه :این است که کسی بگوید  
 .ن قاعده حرمت اعانه بر اثماین آیه شریفه مستندي شده براي قاعده اي به عنوا ،و ال تعاونوا علی االثم و العدوان

موجـب بطـالن  بیایـد، ممکن است بگوییم این حرمت تکلیفی وقتی روي معامله ،آنوقت این حرمت تکلیفی دارد 
این قاعده کـه مسـتند  ،این نظریه ،بنابر ،نهی در معامالت موجب فساد است :بنابر نظري که می گوید ،هم می شود

 .این را انشاء اهللا بعد خواهیم گفت ،ه آیه را چگونه معنا می کنیمبه این آیه است بر می گردد به اینک

 :احتماالت در آیه شریفه

 .ستدر این آیه شریفه ادو احتمال اساسی و رئیسی  

 :احتمال اول

و مشارکت به صورت همان باب  ،این تعاون به معناي مشارکت باشد ،این است که ال تعاونوا علی االثم و العدوان 
نه اینکه کسی مقدمه گناه را فـراهم کنـد بـراي  ،که مقصود این است که دو نفر با هم فاعل گناه باشد ،شدمفاعله با
 ،مثل اینکه شخصی را مـی خواباننـد ،این گناه را انجام می دهند یعنی معاً ،معناي اولیه و ظاهرش است ، کهدیگري

را می گیرد و با هم سـر ایـن را مـی  شآن سر یکی ،را می گیرد چاقویکی این سر  ،دنبعد یک چاقویی بر می دار
 .این تعاون به معناي باب تفاعل و اشتراك دو فاعل در فعل واحد است ،برند

 احتمال دوم:

دیگري در مقـدمات  ،اعانه یعنی اینکه فاعل این کار شخص معینی است ،تعاون اعانه است :این است که می گوید 
ایـن آدم  ،مثـل اینکـه کسـی مـی بینـد ،ر گناه و اثمی که صادر مـی شـودنه در اصل خود کا ،این کار دخالت دارد

او چـاقو را از  ،وسـیله اي گیـرش نمـی آیـد ،ست که او را بکشدادنبال چیزي  ،اراده بر قتل دارد ،خشمگین است
 .این می شود اعانه ،او نکشته ولی دخالت در مقدمات این اثم داشته ،جیبش در می آورد و می دهد به او
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 ؟ون در آیه شریفه به چه معنایی استتعا

تعاونوا علی البر و التقوي و ال تعاونوا علی االثم و العدوان یک معرکه آرائـی اسـت کـه ایـن  :آیه شریفه می گوید 
 ؟تعاون در آیه شریفه به چه معنایی است

یـا اینکـه  ،ستاي اعانه یا تعاون به معنا ،یعنی مشارکت فاعلی در فعل ،به معناي مصطلح تعاون قسم اول است آیا
 .این سه احتمال است که در آیه وجود دارد ،هر دو را می گیرد

 :نظر قائلین به قاعده

مـی  ،و آیه را حمل بر تحریم هم مـی کننـد می کنند هآیه را حمل بر اعانه شرکت در مقدمات گنا ،قائلین به قاعده
مقدمه کـه گفتـه  ،که در بحث مقدمه حرام در اصول هآنچ اصطالحاً ،داللت بر حرمت هم دارد نه بر کراهت :گویند

 .ولی اعانه که گفته می شود مقدمه را براي دیگري فراهم کردن است ،خود شخص است ،می شود

 :مقدمه واجب ومقدمه حرام

یعنی مقدمه و باشد،مقدمه واجب یا حرام است که فعل خود شخص  ، آنچهبحث مقدمه واجب و مقدمه حرامدر   
 ،براي اینکه بر سقف مستقر شـود ،می رودباال  از پله  ،وضو می گیرد و نماز می خواند ،ه خودش استذي المقدم

 ،یعنی اینکه فعل مقدمه از فاعلی است و ذي المقدمه از فاعل دیگـر ،اعانه بر واجب یا بر حرام .فعل خودش است
 .این مبناي این قاعده است ،آن بحث از فعل فاعل واحد است

 :الل به قاعدهمبناي استد

یـا اینکـه  ، به معناي تمهید مقدمات است فقط که تعاون ،استظهارکنیم از آیه این است که ،مبناي استدالل به آیه   
و حرمتش هـم  م که آیه داللت بر حرمت هم می کندو بگویی شامل می شودمعناي مشترکی هم دارد که این را هم 

  .حرمت تکلیفی است

 ؟امله هم می کندآیا داللت بر بطالن مع

آنوقت چـون نهـی  ،یعنی یک معامله می شود مقدمه اي براي حرام دیگري ،وقتی که در معامله اي صدق می کند  
متوقـف بـر آن بحـث اسـت کـه نهـی در  نایـ ؟آیا داللت بر بطالن می کند یا نمی کند ،تکلیفی آمده روي معامله

یـا  ؟ستا تحریم معامله یعنی باطل هم ،اي را حرام می کندوقتی معامله  ؟معامالت آیا موجب فساد است یا نیست
 ؟اینکه فقط گناه می کند
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 آیا این حرمت تکلیفی .یا گناه دارد ،بنابر آن نظري که می گوید حرام است وقتی می گوید که بیع روز جمعه مثالً 
این  ؟سادي را هم می کشاندکه این حرمت دنبال خودش یک ف یا این ؟بیع عند االذان یوم الجمعه حرام است  فقط

 .هم روي آن دو مبنایی است که آنجا وجود دارد
کـه  ،ره اي دارد که هیچ کـس بـه شـمولش قائـل نیسـتیک دای ،اگر ما این قاعده حرمت اعانه بر اثم را بپذیریم  

 ،شود انجام دادمعامله اي نمی  ،درست است هر نوع مقدمه آفرینی و تمهید مقدمه براي گناه دیگران اگر حرام باشد
براي اینکـه کسـی در جـاي  ،بسیاري از فعالیتهاي انسانها به نحوي مقدمه می شود ،هیچ کاري نمی شود انجام داد

ل خـوبی یاین همه وسـا ،چاقو که ساخته می شود ،سالح که ساخته می شود ،دیگري بتواند از آن استفاده گناه ببرد
در  ،باید بگوییم اینها همه اش اعانه بـر اثـم اسـت ،استفاده می شود باالخره بعضی هم در گناه ،که ساخته می شود

که بـرایش ذکـر آنچه آنوقت  ؟به عاقل فکیف بفقیه و لذا باید ببینیم این اعانه چیست -15/6حالی که هذا ال یتفوع 
بحـث مـا  این ،بحث خواهیم کرد که بعداً ،مقدمه قریبه است :بعضی می گویند ،قصد است :بعضی می گویند ،شده

 .نیست

 ؟آیا دلیلی براي باطالن معامله وجود دارد

یا نه ما همین گناهش را می خواهیم ببینیم  داریم؟ ما می خواهیم ببینیم که دلیل براي اینکه این معامله باطل است  
 رار دارند که فقـطبر خالف اینکه آقاي فاضل اص ،هم بطالنش ،ما گفتیم که هم حرمتش مورد بحث است ؟چیست

مـا روز اول تکلیفمـان را  .ا روي بطـالن  آورده انـدبعضی هـم همـه نگاهشـان ر .راجع به حرمت بحث می کنیم
 ،ادله اي داریم که این کار حرام یا باطل اسـت است.بحث جامعی  ،گفتیم بحثی که اینجا می کنیم ،مشخص کردیم

ایـن دلیـل بـر  ،أکلوا اموالکم بینکم بالباطـلدلیل اول شرط خالف مقتضاي عقد بود و دلیل دوم هم این بود که ال ت
 .است و لذا بحث ما هر دو را می گیرد  هم بر بطالن حرمت است و احیاناً

 ؟فرق این دلیل با دو دلیل قبل چیست

این دلیل حرمت را می رساند و بنا بر یـک مبنـایی بطـالن را هـم  ،این است که دلیلهاي قبلی بطالن را می رساند  
ایـن هـر دو را مـی توانـد برسـاند ولـی  ،بنابر اینکه بگوییم نهی در معامله موجب فساد است ،اندممکن است برس

 .... اصلی دلیل حرمت است  -19/4
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 بیان استدالل:

معامله اي که شما در آن شرط می کنید کـه بـرو  ،آقا :می گوید ،ور استطاینبیان شد استدالل با این مقدماتی که   
ایـن  ،به شرط اینکه او برود گنـاه کنـد ،شما دارید عنب را می دهید ،این اعانه بر گناه است ،با این عنب خمر بساز

تکلیفـی در معاملـه  ،حرام است و چون در معامله است اگـر بگـوییم حـرامتکلیفاً اعانه بر اثم است و اعانه بر اثم 
ولـی بـاالخره یـک  ،الن نـداردبطـ ،حرمت تکلیفی دارد ،اگر نگوییم .موجب بطالن هم است ،مستلزم بطالن است

 .حرمتی در اینجا می آید و محکوم به حرمتی می شود این استداللی است که در اینجا شده

 :جواب استدالل

جواب هـا همـه جـواب مبنـایی  دو جواب اینجا داده شده، جواب داده اند ودیگران این استدالل را آقاي خوئی و 
 .است

 جواب آقاي تبریزي:

، هـم مـی گفتنـد بـاب تعاونوا علی االثم و العدوان ،حرمت اعانه بر اثم را قبول نداریم ما اصالً :دنایشان می گوی  
 تفاعل است، باب تفاعل هم یعنی مشارکت در فعل نه در مقدمات.

  .این جواب مبنایی است که در آینده این را پاسخ خواهیم داد

 :جواب آقاي خوئی

 .ولی اعانه را معنایی می کنیم که این نوع فعل را نمی گیرد ،ول داریمکه ما قاعده را قب :می گویندایشان   
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