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 شرط حصر انتفاع در حرمت قسم اول:
جـز  ،اجاره دهد و شرط کند کـه از آن مـال مالی را یا ،بحث در قسم اول از مواردي بود که کسی مالی را بفروشد

سـالح را  ،شودفقط به خاطر اینکه تبدیل به خمر عنب را بفروشد  ،یک شرط حصري دارد ،انتفاع محرم برده نشود
در اینجـا بعـد از ذکـر مقـدمات و اقـوال  ،و...  شودر جنگ با مسلمانها به کار گرفته بفروشد فقط به خاطر اینکه د

 شامل می شود.بحث ما هر دو را  ،اقامه شده براي بطالن یا حرمت يکه ادله ا ،گفتیم
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 :حرمتادله بطالن یا 

 :دلیل اول

که این شرط خالف مقتضاي عقد اسـت  ،دلیل اول این است :حضرت امام فرمودند ،دفقط داللت بر بطالن می کن 
 .و بنابراین خودش باطل است و عقد هم باطل است

 جواب دلیل اول:
عقد را نمی گذارد محقـق  این خالف مقتضاي عقدي که باطل و مبطل است و اصالً ،اب دادیم گفتیم نهاین را جو 

 .این نیست بنا بر آن اختالف مبنایی که وجود داشت ،شود

 :دلیل دوم 

 ،رداین مبیع یا این مال مورد اجاره دیگر مالیـت نـدا ،که با افزوده شدن این شرط بر این معامله ،بر بطالن این بود 
مـی شـود ال تـأکلوا امـوالکم بیـنکم مالیت ساقط می شود و بنابر این  دیگر از نظر شرعی و عقالیی با این شرط از

ثمـن باطل شـد نمـی توانـد در  که یک عقد ،البته همیشه یک عقد باطل دنبالش یک حکم تکلیفی می آید ،بالباطل
 .ولی این غیر از حرمت خود ذات انشاء است، تصرف کند

 :سومدلیل 

گفـت منتهی اگر کسـی  ،که این داللت بر حرمت تکلیفی می کند است ،قاعده اعانه بر اثم  ،معامله این بود که هم 
اگر این را نگفت فقـط حرمـت تکلیفـی را مـی  ،داللت بر بطالن هم می کند ،ستکه نهی در معامله موجب فساد ا

 .این تابع آن دو نظریه است ،رساند

 جواب دلیل سوم:
معنا ندارد که بگوییم همین که شما شـریک  اصالً ،کسی نمی گوید که اعانه بر اثم است را ه به تمهید مقدماتاعان 

بعد بحث مـی  ؟اعانه اي که حرام است یک قیدي دارد و آن قید چیست ،این اعانه است ،در یک مقدمه گناه شدید
 .صدق اعانه نمی کند ،کنیم و اینجا از آن مواردي است
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 نه:معناي اعا
و اال اینکه عقدي خواندیـد  ،شما اقدامی کنی عمالً ،اعانه این است که ،ی که بعد توضیح خواهیم دادیبنابر نظریه ا 

عملیـات مـی دهـی، ایـن   دسـت اوبه وقتی که شما این عنب را  ،و ضمنش هم شرطی کردید این اعانه نمی شود
 .خارجی اعانه است

آنطور کـه مرحـوم آقـاي تبریـزي مـی  ،را من قبول ندارم مقاعده اعانه بر اثممکن است کسی بگوید  بنابراین اوالً 
 .فرمودند

 .اگر هم بپذیریم این نوع چیزها مشمول اعانه نیست ثانیاً 

 :دلیل چهارم 

دلیل سوم و چهارم  ،دلیل اول و دوم بطالن بود ،وم حرمت تکلیفی را افاده می کندساین دلیل چهارم هم مثل دلیل 
اگر هم ندانیم فقـط حرمـت  ،بطالن هم می آید ،که اگر نهی در معامله را موجب فساد بدانیم، فی استحرمت تکلی

 .تکلیفی است

 :دلیل چهارم توضیح

 ،الزام به حـرام اسـت ،مرحوم آقاي خوئی در مصباح الفقاهه شان دارند و آن این است که عقد با شرط انتفاع حرام
 دارد.معصیت  و حرام است ،و اجبار بر محرم کبري هم این است که الزام ،این صغري

 و حاال چه مرتبه اکـراه باشـد ،که اکراه و اجبار بر گناه معصیت است ،از مسلمات قضیه است تحقیقاً ،کبري قضیه 
 .چه مرتبه اجبار

 فرق بین اکراه واجبار:
منتهـی او تهدیـدش مـی  ،دیعنی می گوید طرف اختیار دار ،یک مرتبه اش اکراه است ،در تحمیل چیزي بر دیگري

شـرب  با یک تهدیدي طرف را مجبور می کند که بیایـد مـثالً ،تو را می کشم ،اگر این کار را نکنی :می گوید ،کند
به این در اصطالحات فقهی می گویند  ،نه سلب اختیار ،یا هر تحمیلی و الزامی که بر اساس تهدید باشد ،خمر کند

 .الزام از اکراه یک درجه باالتر
خمـر را در  و نـدننش را بـاز کادهـ ،دنـبندبو پـایش را  دستیعنی  ،دنشخص فاعل را مسلوب االختیار کناگرا مّا

 گویند. اجبار این به ش بریزند،حلق
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 اقسام الزام:
و مـی گوینـد از نظر فلسفی به آن اکـراه  ،الزام با تهدید که طرف سلب اختیار مطلق نشود ،الزام علی قسمین است

 گویند. اجبار ،ر آن سلب اختیار باشد و در واقع فاعل نباشدالزامی که د
آن روایت  .هر دو را می گیرد ،البته گاهی هم اکراه معناي مطلقی دارد که الزام مع سلب االختیار و الزام مع االختیار 

 .ممکن است بگوییم هر دو را می گیرد ،رفع عن امتی مستکره علیه :شریف که فرمود

 اه چیست؟حکم الزام به گن
، چـه بـه نحـو اکـراه و چه به نحـو اجبـار ،این است که الزام به گناه وجود دارد، این استدالل کبراي در سؤالی که

 ؟حکمش چیست
هم ظواهر بعضی از ادله این را می رساند و هم اینکـه  ،پذیرفته اند که الزام به گناه معصیت است اءاین را همه فقه 

این یک قاعده فقهی بنابر، باشد همین استناگر هیچ دلیل لفظی هم  ،ن را می فهمدارتکازات شرعی بدون تردید ای
حرام  مولی الزام از ناحیه ملز ،تکلیف شخص فاعل را بر می دارد ،گرچه این الزام ،است که الزام به گناه حرام است

 .و معصیت است

 بیان استدالل آقاي خوئی: 
ش هم این ئکبرا ،اجبار و اکراه به حرام و معصیت است و الزام ،فاع محرماین است که فروش یا معامله با شرط انت  

 .می شود حرام بنابراین معامله ،است که هر الزام و اجبار و اکراه بر معصیتی حرام است

 نسبت الزام واعانه:
ه اینها مجمع دو عنوان اشکالی ندارد ک ،البته به عنوان اعانه هم می تواند بر این صادق باشد ،غیر از اعانه استالزام 
: آنجایی دنولی می گوی ،شته باشندقاعده اعانه را قبول ندا اصالً )ره (ولی ممکن است کسی مثل آقاي تبریزي ،باشد

که ممکن است  ،اما این طرف جاي تأملی دارد ،هر اعانه اي الزام نیست ،این حرام است ،کنیکه شما اجبار و الزام 
عمـوم خصـوص  ،به احتمال قوي بـین ایـن دو  تقریباً ،ولی به عکسش نیست ،بگوییم هر الزامی نوعی اعانه است

و اشـکاالتی در ایـن  البته شبهه  ،می پذیرد این قاعده را حتماً ،اعانه را نپذیرفت قاعده و لذا اگر کسی ،مطلق است
که بعضـی از هم اینست دلیلش  ،دارند که این الزام و اکراه حرام استدر جمع بندي قبول معموالً ولی  ،وجود دارد

یـک مـوارد خاصـی  .کندزنا  مثالً ،که کسی را مجبور می کند ،که القاء خصوصیت می شود ،ادله لفظی وجود دارد
 ،غیر از این موارد خاص که القاء خصوصیت هم مـی شـود ،ست که آنها داللت می کند القاء خصوصیت می شودا
طی کـه اگر جلوي منکر نگرفتن بـا شـرای ،جلوي منکر را بگیر ،کننهی از منکر  ن متفاهم از مذاق شرع می گویدآ
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چهـار  ،سـه ،اینکه بیاید کسی او را وا دارد به اینکه کاري را انجام دهد به طریق اولی حرام اسـت ،دارد حرام باشد
 .گناه و معصیت وا دارید که شما حق ندارید کسی را به ،وجود داردبه این شکل دلیل 

 بیان شبهه:
پس ایـن الـزام  ،دیگر براي او حرام نیست ،این است که شما وقتی که اجبار می کنید ،شبهه اي که آنجا وجود دارد

 مالکـشکـه ایـن  ،آنوقت چون مواردي ادله خاصه دارد و القاء خصوصیت می شود گفته می شـود، به حرام نشده
 .می شود و سلب اختیار این کار همان موجب حرمت ،محفوظ است

 جواب از استدالل آقاي خوئی:  
قاي تبریزي است و جواب درسـتی هـم جوابی که به این فرمایش مرحوم آقاي خوئی داده شده از سوي مرحوم آ 
 .ستا

 اول: جواب

نـه اجبـار  و است این نه الزام است نه اکراه ،عقد با شرط اعانه ،اینجا مصداق این کبري نیست این است که اصالً 
بـاز هـم  ،اینکه الزام نیست ،کندتخلف  ، از این شرطاي خوانده که طرف می تواندصرف اینکه کسی صیغه  ،است

نه کسی  ،نه کسی خمر به دهانش می ریزدیا نکند،  ،کندانده، مثل قبلش می تواند شرب خمر بعد از اینکه عقد خو
بـه جایی است کـه در عمـل الزام و اجبار آن عرفاً، داردنیدي وجود و تهد ،را بکشداواگر این عمل را نکند بناست 

 .انجام شود صورت سلب اختیار مطلق یا به صورت تهدید

 :جواب دوم

 ،ادله لفظیه ذات اطالق نیسـت ،ولی ادله حرمت الزام و اجبار و اکراه ،بر فرض که بگوییم این یک نوع الزام است 
 شامل شود.این نوع الزام و اجبارهاي انشائی را هم  و د اطالق داشته باشدبلکه ادله لبیه اي است که نمی توان

 :جواب سوم

صدق الزام در اینجا متوقف بر این است که این شرط  این است که اصالً ،اینکه حتی اگر از آن دو وجه هم بگذریم
 ولی قبالً ،کندکه این را عمل ین طرف مجبور است آنوقت ا ،اگر این شرط از نظر عقال و شرع نافذ بود ،نافذ باشد

اگر این شرط واجب االتباع بـود  ،ولی شرطش درست نیست ،است که این شرط نافذ نیست، عقدش درست گفتیم
و عمـل بـه مقتضـاي ایـن دهـد  به این شرط و براي شخص نافذ بود و مجبور بود از نظر شرعی و عقالیی که تن
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 ،اجبار بر گناه نیسـت ،الزامی در این کار نیست ی که نافذ نباشد،رطش و .می گوییم این اول الکالم است ،کندشرط 
خیـار  اگر در قیمت مبیع کم و زیادي پیدا شد، شروط فقط موجب می شود .شرط عملش واجب نیست چون اصالٌ
  .داشته باشد

 :دلیل پنجم 

 روایات:  

 روایت اول:

  :نديبحث س

ن اسماعیل عن علی ابن نعمان عن ابن مسکان عن عبد المـومن محمد ابن الحسن باسناد احمد ابن محمد محمد اب
هر کدامش باشد تـوثیقی  ،و لذا نسخه بدل است یا صابر است یا جابر جابر بعضی درً ودارد  صابر اینجا ،عن صابر

ه و اینها توثیق ابن قولویه  یا علی ابن ابراهیم یا رجال ابن ابی عمیر،نه توثیق خاص دارد نه توثیق عام ،در آن نیست
 .توثیق عامی هم ندارد و لذا حدیث از نظر سند ال یخل من ضعف 

 :بحث داللی

سألت اباعبداهللا علیه السالم عن الرجل یواجر بیته و یباع فیه الخمر قال علیه السالم حرام  ،که مفاد حدیث این است
 .اجره

کنـد فقـط ، اگر گفتـیم شـرط اینها مثل هم استاین البته سؤال از اجاره است ولی از اول گفتیم که بیع و اجاره و  
یا ودیعه باشد یـا هـر چیـز دیگـري باشـد  ،فرقی نمی کند ،چه در فروش باشد چه در اجاره باشد ،انتفاع بالمحرم

 خصوصیت می شود. القاء ،تی نداردو لذا مورد خصوصی .حکمش یکی است
که کسی خانه خـودش را اجـاره داده و در آن  می کند سؤال آقاي صابر یا آقاي جابر از امام صادق سالم اهللا علیه 

 .یعنی معامله باطل است ،اجر این حرام است :حضرت فرمود ،خمر فروخته می شود
 ،حـرام اجـره :براي اینکه نمـی فرمایـد ،نه حرمت تکلیفی بطالن را ،این دلیل پنجم هم بطالن معامله را می رساند

نمـی تـوانی درآن تصـرف  و مال االجاره تو حرام است ،اي که اجاره دادي خانه ،یعنی در مقابل این مالی که دادي
 ،این حرمت تکلیفی بعد البطالن را همه قبول دارند ،براي اینکه معامله باطل است ؟چرا نمی شود تصرف کرد ،کنی
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و  یک حرمت تکلیفی روي خـود انشـاء و خـود ذات عقـد ،بحث این است که گاهی خود معامله عالوه بر بطالن
  .این در واقع مثل دلیل اول و دوم دلیل بر بطالن  می شود ،استفاده کرد نمی شود که از آن ،معامله می آید

 جواب دلیل پنجم:

 :جواب اول

 .اشکال سندي که وارد است 

 :جواب دوم 

راي بـ ،این جواب البته درسـت نیسـت ،این است که این حدیث وارد شده در مورد اجاره و بحث ما مطلق است  
هـر معاملـه اي کـه در مسـیر گنـاه قـرار گیـرد  ،اجاره خصوصیتی ندارد ،اینکه گفتیم که القاء خصوصیت می شود

  .مشمول این می شود

 :جواب سوم 

شـرط  اسـتفاده حـرام را که براي اینکه بحث ما این است ،این روایت ربطی به بحث ما ندارد که اصالًاین است    
  .أجر عن یبیع فیه الخمرتبیته فیباع فیه الخمر نه اینکه یشترط علی المس ولی اینکه دارد یواجر ،کند

 مناقشه جواب سوم:
  .کند به طریق اولی باطل استکه شرط  ییآنجا، پس باطل است :فرمایداگر بدون شرط امام ب که این است

 مناقشه،مناقشه جواب سوم:
رط شده باشد و در خارج هم انجام شود و امـا که شاولویت نسبت به جایی است  که، اشکال در اولویت این است

 .نمی توانیم بگوییم باطل استوقت  آن  ،شود و شرط هم نافذ نباشد و در خارج انجام نشوداگر شرط 

 :جمع بندي اشکال و جوابها 
یا  دهد فرقی نمی کند که اجاره و ولی القاء خصوصیت می شود است، در بخشی از آن مدعا این است که اولویت 

اینکه یک خصوصیتی اینجا باشد که بـه آن  ،البته این القاء خصوصیت به هر حال یک استظهار فقهی است .بفروشد
 .این هم جواب سوم است که فی الجمله درست است نه بالجمله ،تسریع نکند درست نیست
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 :جواب چهارم 

 .ستکه معتبر هم ا ،تت دوم اسمعارضش در همین باب روای ،این است که این روایت معارض دارد 
روایت دوم این است که عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن ابن عزینه قال کتبت عـن ابـی عبـداهللا  

 .علیه السالم اسأله عن الرجل یواجر سفینته و دابته ممن یحمل فیها أو الخمر و الخنازیر قال علیه السالم ال بعث
حضـرت  ،تی خودش را یا دابه اش را می دهد که بر او خمر یا خنزیر حمل شودوقتی سؤال می کند که یواجر کش

مـی  به جـاي دیگـر با اینکه در این کشتی خمر از این سرزمین ،معامله درست است ،اشکالی ندارد ،ال بعث :فرمود
 .شودبرند و مصرف هم 

ایـن روایـت معتبـره اسـت و آن  ،این روایت با آن معارض است ،بر فرض اینکه روایت اول داللتش درست باشد
 .اگر هر دو معتبر باشند که تعارض و تساقط می کنند و اصل هم صحت معامله است ،معتبره نیست

 قائلین جمع:
 .بعضی جمع کرده اند ،بر فرض اینکه سند هر دو را بپذیریم 

 :طریقه جمع اول

آن جـایی اسـت کـه  ،فیباع فیه الخمـر :یداز جمله این جمع اینکه از مرحوم شیخ نقل شده که آن اولی که می گو 
اما دومی آنجایی است که مـن یحمـل فیهـا أو علیهـا  .می گوید حرام است ،در آن این عمل انجام می شود مطمئناً

اما اینکه حاال بخصوص این استفاده در اینجا می شود این را شک  ،از کسی که کارش این است ،الخمر می فروشد
 .دارد

  :طریقه جمع دوم

 .که این هم خالف ظاهر است ،این است که آن اولی مربوط به جایی است که شرط نکند

 :طریقه جمع سوم

ولی دومی این اسـت کـه یحمـل  ،به مسلمین مثالً ،این است که آن اولی مربوط به آنجایی است که یباع فیه الخمر
ایـن هـم بـاز  ،و این مربوط به آنجاست ی بردم منطقه اي که مسلمان نیستندأو علیه الخمر با سفینه یا دابه در  فیها

  .این سه جمعی است که هیچ کدام جمع تامی نیست ،خالف ظاهر است
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 دوم از روایت: جواب
کـه ایـن را در  ،مشهور از این روایت احراز کـرده انـد ،این است که بگوییم این روایت مغرض عنه المشهور است

 .بحث خواهیم کرد ،بحث بعدي
 کنـد کـهت اول که می خواهد داللت بر ایـن این است که آن روای ،در اینجا آنچه که مسلم است ولی در هر حال 

 .مبتالي معارض است و لذا این دلیل هم تام نیست ،تمام هم باشد ،سندش تمام نیست ،باطل است معامله

 نظر استاد: 
ون عند شـروطهم شـرط حـرام را المومن ،شرطش نافذ نیست ،این است که این معامله درست است ،اقرب به نظر 

رد کـه منتهی هیچ وجهی نـدا ،اما نفس العقد أوفوا بالعقود آن را می گیرد و لذا این معامله درست است ،نمی گیرد
سـت کـه بیایـد ا نوعی تجري بر موال در این تا اینجا حرمت بطالن ثابت نشد، فقط ،کندفقط برود از حرام استفاده 

 کن .اه کند که برو گنشرط 
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