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 ما یقصد منه المعامالن المنفعه المحرمه قسم دوم:

 است؟  صحیحآیا معامله عین مع الوصف المحرم 
بحث در این بود که اگر عینی مشتمل در منافع محلله و محرمه باشد و داراي وصفی باشد که منشأ محرمات اسـت 

  ؟حکمش چیست  در مقام انشاء به آن تعلق گیرد و معامله 
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 ؟یستمقام اول: مقتضاي قواعد چ

مبناي اصلی بر  که در بحث بطالن و صحتبیان شد  ،است یا بطالن در بحث اینکه مقتضاي قواعد در اینجا صحت
در اینجـا  بیان شدو  ؟یا در مقابل ثمن قرار نمی گیرد ؟این قرار داده شده که آیا وصف در مقابل ثمن قرار می گیرد

  :ددو نظریه وجود دار
 .وصف مقابل ثمن قرار می گیرد و أکل مال به باطل استایند: نظریه مرحوم شیخ که می فرم.1
 .و معامله باطل نیستقرار نمی گیرد وصف مقابل ثمن  :نظریه آقاي خوئی و آقاي تبریزي که می گویند .2

 :بر بطالن شیخ دلیل 

 این دلیل در واقع از سه مقدمه تشکیل می شود:

 :مقدمه اول

 ست که اوصاف تقابل به االثمان، که در واقع کبراي کلی است، این ا 
وصف جزئی از ثمن را به خود اختصاص داده، یعنی در ارتباطات و ارتکازات عقالییه، ما به ازاي بخشـی از ثمـن 
است. ذات یک بخشی را به خود اختصاص می دهد، وصف هم بخش دیگري از ثمن را به خـود اختصـاص مـی 

 دهد.
 ،مبیع را در یک بیع قرار دهیم، چطور هـر یـک از آنهـا مقابـل ثمـن اسـت مثل اینکه اجزاء و در جایی که ما چند

 اوصاف هم در اینجا هر کدام مقابل ثمن قرار می گیرد.

 :مقدمه دوم 

بگـوییم کـه معاملـه مقابـل اصـلش  و کنـیمنمی توانیم توزیع  ،و موصوف باشد این است که در جایی که وصف 
و التفکیک بین القید و المقید غیر  :کاسب مرحوم شیخ می فرمایددر م ،مقابل وصفش درست نیست و درست است

  .متعارف

 ؟مقدمه دوم براي چیست 

 ،ن توزیع مـی شـودولی معامله و ثم ،که این وصف مقابل ثمن است :ی بگویدبراي این است که ممکن است کس 
کـه مقابـل او ثمن از نسبت به وصف باطل است و مقداري  ،یک درصدش براي وصف و یک درصدش براي ذات

را  که ایـن  ،بله ممکن است کسی این را بگوید .ولی معامله نسبت به ذات او درست است ،را برگردان، قرار گرفته
 .ال یفکک و ال یحلل و ال یقسم ،معامله واحده اي است نه این واقعاً :بگوییم ،مقدمه دوم می خواهیمدر 
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 وصف و ذات را شما نمی توانید از هم جدا کنید ،ابل وصف استاینجا که بخشی از ثمن مق :مقدمه دوم می گوید
یـک جـزئش  و یک جزئش درسـت اسـت ،در حقیقت دو جزء داردو ،پس اینجا معامله تحلیل می شود :بگویید و

یـک کتـاب مـال ویک کتاب مـال خودتـان اسـت  ، کهاین مثل دو کتابی نیست که وقتی شما بفروشید .باطل است
که  کتابی نسبت به و درست است ،ستاکه مال خودتان کتابی تبعض الثقفه شده نسبت به  :مبگویی ،خودتان نیست

فرق آن این با  ،فوقش این است که مشتري حق خیاري دارد .درست نیست ،مال دیگري است  و بیع فضولی است
فکـاکی بـا ذات هـیچ ان و این اوصاف جزء ذات می شود .این وصف چیز جدایی در عالم خارج نیست اصالً .دارد

نسبت به ذاتش  :می گوییم ،ندارد و در ارتکازات عقالیی مساعد نیست که بیاییم بگوییم که معامله را جدا می کنیم
این ذات و وصف با هم است یـک مجموعـه اي کـه قابـل تفکیـک  ،نسبت به وصفش باطل است و درست است

 .نیست به حساب می آید

 :مقدمه سوم

 .یک وصفی است که مؤدي به حرام می شود و از نظر شرعی ارزش و مالیتی نـدارد ،صفاین است که در اینجا و 
  .برایش ارزش قائل هستند و لو اینکه عقالً

 :نتیجه سه مقدمه

ایـن  ،سـتاکـه حـرام  ،یا امر مبتذلی باشـد ،این است که این وصف محرم در اینجا که آوازه خوانی مطرب باشد 
در مقام معامله هم بیع را برده اند روي ذات با این وصـف و در قیمـت هـم  و دارد وصف از نظر عقال یک ارزشی

 ،قـرار داده شـدهآن در چنین صورتی که وصفی محرم است که از نظر متبایعین بخشی از قیمـت روي  ،تأثیر داشته
 آنوقت این معامله وقتی انجام  ،ولی شارع این را قبول ندارد

نسبت به این کـه باطـل  ،ستاچون ثمن که مقابل این امر حرام  ،مال به باطل است جمع این معامله أکلمی گیرد، 
و ال  ،قدر متـیقن می شود. این وصف و موصوف هم که نمی توانیم جدا کنیم پس کل عقد أکل مال به باطل ،است

یـا شـرع آن را  که عقاله آنچباطل در اینجا یعنی  .این است که بطالن را افاده می کند ،تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل
که ال قیمـه لـه و ال آنچه آنوقت  ،این امر باطل است عند العقال یا عند الشارع یعنی ال قیمت له .دنبی ارزش می دان

 .این در واقع همان مبنایی است که شیخ و من تبـع هـم دارد ،شارع می گوید که معامله او درست نیست ،مالیت له
 .این معامله باطل است ،طبق قاعدهاین استدالل با این مقدمات 
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 :اشکاالت استدالل

 اول:اشکال  

یعنـی در واقـع  ،یعنی بگوییم که اوصاف ال تقابل به االثمان ،این است که ما از این مسلک برویم روي مسلک دوم
وي ولی هر چه کـه ر ،تأثیر دارد اوصاف مثل عواملی است که روي قیمت احیاناً ،بگوییم اوصاف مثل شروط است

معنایش این نیست که مال مقابل او قرار داده شود و لو اینکه این امر خودش امري است که تأثیري  ،قیمت اثر دارد
ولی وقتـی کـه حالـت وصـف  ،بیاید مورد معامله قرار گیرد هم ممکن است که مثالً در قیمت دارد و حتی مستقالً

ولـی در اینجـا تقیـد جـزء و قیـد  ،وي ذات مقید به ایـنعارض بر یک ذاتی پیدا کرد و لو اینکه معامله می رود ر
بدون اینکه این رنـگ  ،جاریه ي مغنیه ولی در واقع جاریه اي است که این رنگ را دارد يمعامله آمده رو ،خارجوا

معامله می آید روي این کتاب به شرط اینکه فالن کارم  ،ور استعین اینکه در باب شرط هم اینط بیاید، جزء معامله
 .ولی این کار انجام دادن ال تقابل به االثمان و لو اینکه مؤثر در این امر بوده ،انجام بده را
ولـی اگـر  ،می گذاردقیمت  :ایشان می فرماید ،اول کالم است واقع این در ؟می دهد ولی پول را مقابل چه چیزي 

 ،گوید که من وصف را معامله می کنم این است که عرف نمی ،که آقاي خوئی و اینها اینجا دارند چهآن ،دقیق شوید
اگـر ایـن فرمـایش آقـاي  ،منتهی این ماشین با توجه به این وصف را ،عرف می گوید این ماشین را معامله می کنم

ط است و در ارتکازات عقالیی ثمـن مقابـل وصـف قـرار مـی که می گوید این اوصاف هم مثل شرایخوئی است 
در خیـار  مـثالً ،که بگوییم ثمن مقابل وصف قرار می گیرد یا نه ،یب داردآنوقت این بحث ثمرات خیلی عج ،گیرد

 :دیگران هم فرموده اند ،مرحوم شیخ فرموده ،اگر عیب ببیند ،عیب همین بحث است که وقتی کسی معامله می کند
شـین را نمی گوید که من کتاب را می فروشـم یـا ما .مرتکز است همیشه این از اوصافی است که ،که سالمت مبیع

اگـر تقابـل  ،که همان تمامیت اوصاف است ،آنوقت این سالمت ،یعنی با قید سالمت ،می فروشم به شرط سالمت
ور دیگـري بایـد یـک طـ ،گر ال تقابل به االثمان باشدا ،وري باید حرف زدارات یک طدر باب خی ،به االثمان باشد

ه هیچ کدام البته به نظر می آید ک ،ست که بر این شدهاین اشکال اولی ا .در آنجا این بحث اثر می گذارد ،حرف زد
عمده این است که دو طرف به همـان ارتکـازات عقالیـی  ،ور نیست که شاهدي از جایی بیاورنداز طرفین هم اینط

ایـن مـی گویـد ال  ،تقابل به االثمـان ،ن می گوید که اینطور استمی گویند در ارتکازات عقالیی آ ،نداستناد می کن
که اینها  باشد، و من هم به لحاظ ارتکازي بیشتر به ذهنم می آید که این اوصاف ال تقابل به االثمان .به االثمانتقابل 

خیلی معلوم نیست  ،ار بگیرداما اینکه خود آن مقابل یک ثمن قر ،برود باال همه دخیل در این است که ارزش چیزي
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این اسـت کـه معاملـه  ه نظر می آید ارتکاز دقیق عرفی بهب .مور باشد و حداقل ما این نکته را احراز نکردیکه اینط
 .روي خود ذات است و این وصف حیثیت  تعلیلی ندارد
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