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 الن المنفعه المحرمهما یقصد منه المعام :قسم دوم

بـه صـورت حصـري و  ،شودشرط  منفعت محرمهاین بود که در عقد  قسم اول
ط ولی با شـر ،می فروشد چیزي که داراي منافع حالل و محرم است ،انحصاري

 .بود که تمام شد این قسم اول ،شوداینکه منفعت محرمه از آن برده 
 جمع بندي:

نـه حرمـت  ،ت وضـعی داردکه نه حرمـ ،و ما نتیجه و جمع بندي مان این شد 
 .تکلیفی

 دوم: مسأله

اینطور اسـت کـه یحـرم المعـاوده  دوم، مسأله در قسم دوم، عبارت مرحوم شیخ
علی الجاریه المغنیه و کل عین المشتمله علی صفت یفسد منـه الحـرام اذا فسـد 

ک و فسد اعتبارها فی البیع علی وجه یکون دخیال فی الزیاده الثمن ال مـا منها ذال
 .کان علی وجه الجاریه

بلکه وصـف محرمـی در عقـد قـرار مـی  ،قسم دوم این است که اشتراط نیست
 .جاریه مغنیه است ،مثال خیلی متداول آن ،گیرد

 :جاریه مغنیهتعریف 

در مجالس لهو ولعب را به آنها  کسانی بودند که آوازه خوانی از جاریه یک قسم
در مجالس لهـو و  شغل و کارشان این بوده که آوازه خوانی می آموختند و اصالً
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جاریـه مغنیـه  اینها به ،تربیت شده بودند  براي کار محرمی اینها کردند، می لعب
 گویند.

ایـن اسـت  و آن ،روح این مثال یک قاعده کلی است که خیلی هم مصداق دارد
هم  اگر داراي دو منفعت باشند که غالباً ،ی که مورد معامله قرار می گیردکه اعیان

منافع محرمه ه و لمنافع محل :این است که اعیان خارجی داراي دو منفعت هستند
اعیان هستند که وصفی در آنها وجود دارد که منشأ یـک اسـتمتاع و  و بخشی از

حالـت  ،آمـد وصف محـرم در آنها اگر معامله روي عین با ،تمطع به حرام است
وصفی است که منشـأ حـرام اسـت و  ن همآ ،بلکه وصف است ،شرطیت ندارد

این سی دي مبتذل است و  ،یعنی این جاریه مغنیه است ،ن برایش صادق استاآل
 .معامله می آید روي این شیء با وصفی که منشأ کار حرام است

 دوم: با قسم اول تفاوت قسم

  :حد اقل در دو چیز است
دو منفعـت بـه آن کی اینکه در آنجا ذات شیء متعلق معامله قرار مـی گیـرد و ی

ن امـر محـرم بـه شـرط مـی کنـد آ در اینجامنتهی  ،صورت شأنی در آینده دارد
ولی وصـفی  ،ولو اینکه فعل محرم در اینجا نیست، صورت یک وصف در آمده 

 ،در آمـدهکه منشأ کار حرام است در اینجا به صورت یک امر وصـفی و صـفتی 
 .جاریه مغنیه ،نوار مبتذل
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 :آنجا می گفت ،جهت دوم این است که در آنجا شرط بود و اینجا وصف است 
مـی  ،ولی اینجـا وصـف اسـت کنی، خمراینکه که عنب را می فروشم به شرط 

نه اینکـه جاریـه را بفروشـد بـه شـرط اینکـه  ،جاریه مغنیه را می فروشم :گوید
ن مغنیه است جاریه اي که اآل ، بلکهی مطرب و حرامببردش در مسیر آوازه خوان

 .با وصف مغنیه او را می فروشد
 اقسام وصف محرم:

یصرح بهذا الوصف و یقول بعتک الجاریه المغنیه و  ،گاهی است که در خود عقد
 ،معلـوم اسـت ،اخري ال یصرح بهذا الوصف ولی العقد مبنی علی هـذا الوصـف

در مقام معامله  الًه اند مغنیه را پیدا کرده اند و کامرفته اند بین جاریها گشت اصالً
 .رفته آن روي معلوم است که معامله

 درمکاسب: مرحوم شیخ بیان

معامله جاریه مغنیه و امثال این از چیزهایی که  :مرحوم شیخ در اینجا می فرمایند
 .یفسد من الحرام است ،عینی که مشتمل بر صفتی است

 :ستمی فرمایند این سه قسم ا
ایـن داراي وصـف محرمـی  ،آوردقسم اول این است که وصف محرم را نمـی  

ن وصف محرم را در عقد نمی آورد و این وصف هم در قیمت تأثیري اآل ،است
 و اینجا عقد هـم جـایز ،که بگوییم ثمن در مقابل امر باطلی قرار می گیرد ،ندارد

 است. هم نافذ
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این جاریه هیچ هنر  ، مثالًقسم دوم این است که این وصف در قیمت تأثیر دارد 
عمده هنرش همین آوازه خـوانی اش اسـت و ایـن آوازه خـوانی  ،دیگري ندارد

این صـورت را مـی  .قیمت داردتأثیر در  و مورد نظر است در مقام معامله کامالً
 .که بعد بحث می کنیم ،فرمایند اشکال دارد

که آمـده ایـن را  کسیولی  ،دارد تأثیر در قیمت وصف این است این قسم سوم
منفعت محلله را قصد کرده و معامله رو منفعت محلله آن در مقام معامله  ،خریده

 .رفته
 سوم: اقسام قسم

خیلی  ،مثل همین جاریه ،جایز است این قطعاً است،منفعت محلله اش رایج .یا 1
کلفتـی و خـدمت در  ،منفعـت اسـتمتاع آن اروقتها اینطور است که جاریه در کن

ایـن  ،روي وصف محرم نرفتههم و معامله  ،بوده ها منافع رایجاین ،خانه هم دارد
 است. مالیت دارد و جایز

فرض کنید که جاریه اي اسـت کـه  یعنی مثالً ،منافع محلله اش نادره استیا  .2
ی اینکـه کلفتـی و یعنـ ،چیز استمتاعی در آن نیست و هنر کار کردن هـم نـدارد

ممکن است بگـوییم بـه  ،دارند ایشان تردید رااین  .خدمت کند خیلی نادر است
تـرجیح  در نهایت گرچه ،ممکن است بگوییم جایز نیست ،خاطر این جایز است

 .می دهند به اینکه جایز است و مانعی ندارد
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ه آن اقسامی برسیم بتا  ،یک مقدمه اي اینجا ذکر می کنیمبعد از نقل کالم ایشان، 
 .انظار را بحث می کنیم دیگر ،ست و یکی یکیکه در اینجا ا

 مقدمه:

دو حالـت  ،ره عقد و متعلق عقد قـرار مـی گیـرداین است که اموري که در دای 
 .یا وصف و یا شرط است :دندار

 ،دامنه و زیر پر عقد قـرار مـی گیـرددرکه  ،آنچهاگر بخواهیم بیانمان جامع باشد
 .یـا شـرط اسـت و یا وصف است ،یا ذات است :حالت را داردیکی از این سه 

 .و اال جمعـش ممکـن اسـت برسبیل منع خلـو اسـتکه می گوییم  را البته اینها
گاهی فقط یک چیـزي را معاملـه  ،همیشه اینطور نیست وصف و شرط هم باشد

ست که وصفی اضـافه مـی ولی گاهی هم ا ،شرطی و می کند بدون هیچ وصف
حاال هر دو یا یکی به هـر حـال ایـن سـه  ،اضافه می شود یرطگاهی شو  ،شود

 .ره و صیغه عقد و انشاء قرار می گیردالت و سه نوع امري است که در دایح
 اقسام وصف:

وصف اگر مقوم  .گاهی وصف غیر مقوم است ،گاهی وصف مقوم است ،وصف
ه ناطقـه جاریه اي کـ مثالً ،متعلق استآن عین  معنایش این است که اصالً ،باشد
اوصافی که مقوم  .این اوصاف مقوم مورد بحث نیست ،وصف مقوم است ،است

وقتـی عبـدي را مـی  ،اسـتآن همـان ذات  ،باشد در واقع چیز جدیدي نیسـت
قیـد  ایـن اصـالً ،این ناطق فصل اوست که مقومش است ،فروشم که ناطق است
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وم وصـفی اسـت کـه مقـ ،آن وصفی که در اینجا مقصود اسـت .توضیحی است
 .وصف زائد است ،بلکهنیست

 اقسام وصف عرضی:

یعنی  ،گاهی مؤثر در ازدیاد قیمت است ،این وصف عرضی که در معامله می آید
 .گاهی هم مؤثر نیست ،بود و نبود آن در ازدیاد قیمت مؤثر است

گـاهی مقصـود مـی  ،آنوقت آنجایی هم که تأثیر در قیمت و ازدیاد قیمـت دارد 
گاهی در مقام معامله  می گیرد. وتعلق آن له و انشاء قصد به شود و در مقام معام

 .وصف کاري ندارندآن به 
 از منظر دیگران:  مسأله صور این

ولی دیگران صـور دیگـري را هـم  ،این مسأله در کالم شیخ سه صورت داشت 
مـواردي اسـت کـه مرحـوم امـام و  ،ن تأکید داریمکه آنچه که ما اآل ،افزوده اند

م آقاي خوئی و مرحوم آقاي تبریزي و تا حدي هم آنچه که در بخصوص مرحو
 .کلمات آقاي مکارم است بیشتر محور این بحث است

 :مسأله اقسام 

عین مورد معامله داراي منافع محلله و محرمه است و این عین وصفی دارد کـه  
 .منشأ محرمات است
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 :صورت اول

ست که مؤثر در افی هم این است که این وصف در معامله أخذ می شود و وص 
 .ازدیاد قیمت است و وصفی است که منشأ حرام است

  وجود دارد: در اینجا دو مقام بحث

 :مقام اول

 ؟این است که مقتضاي قواعد صحت است یا بطالن

 :مقام دوم 

 .این است که دلیل خاص داریم یا نه 
 :در مقام اول دو مسلک وجود دارد

 :اول مسلک

که ظاهر کـالم مرحـوم شـیخ در مکاسـب و  ،باطل است این عقداین است که، 
 .همینطور نظر آقاي مکارم حفظ اهللا همین مسلک اول است

 :مسلک دوم 

ایـن مسـلک آقـاي خـوئی و  ،این عقد طبق قواعد صحیح اسـت ،این است که 
 .است حضرت امام رضوان اهللا تعالی علیه و مرحوم تبریزي

 ؟ابل به االثمانآیا اوصاف یقابل به االثمان أو ال یق

 .وجود دارد ،در اینجا دو نظریه اي که دو طرفش هم اعاظمی قرار دارند
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معاملـه  ،در نتیجـهکه قیمت در برابر وصف قـرار نمـی گیـردیک نظر این است 
 .چون أکل مال به باطل نیست ،درست است

 ،وقتی که یقابل به الثمن باشـد ،یقابل به الثمن :نظر دیگر این است که می گوید 
 .بخشی از پول در مقابل مغنیه است و این می شود أکل مال به باطل

 :استدالل قائلین به بطالن
پـس ایـن باطـل  ،ثمن مقابل وصف اسـت زبخشی ا :قائلین به بطالن می گویند

 است. أکل مال به باطل و است
  :استدالل قائلین به صحت

 ، وذات اسـت این پول مقابـل :می گوید ،مسلک دوم که می گوید صحیح است
قرار نمی گیرد و لو اینکه تأثیر دارد در اینکـه قیمـت ذات  وصفپولی در مقابل 

 عامله درست است .ملذا  ،برود باال
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