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 منه المعامالن المنفعه المحرمه یقصدقسم دوم: ما 

 مقتضاي قواعد چیست؟ مقام اول:

 بر بطالن معامله: استدالل مرحوم شیخ

 مقدمه اول:

از  و تفکیک وصف و موصـوف ،وصف قرار می گیرد همدر مقابل موصوف و ، همکه ثمن در این معامله استاین 
بخشـی از آن در  ،تومانی که مقابل این جاریه مغنیه داده شده 100، این بنابراین ،جایز و متعارف نیست قالیینظر ع

 .مقابل جاریه است و بخشی از آن در مقابل مغنیه است

 :مقدمه دوم 

 .واحد می بینداین را عرف یک  ،وف متعارف نیستکیک بین وصف و موصتف ،در مقام معامله که استاین 
از طرف دیگر بخشی از ثمن هم کـه  ،ین دو مقدمه گفته می شود که اینجا در واقع نمی شود بیع را تفکیک کردبا ا 

این مجموعـه  ،چون ارتباطی است ،أکل مال به باطل استوبنابراین کل این بیع باطل  ،مقابل امر محرمی قرار گرفته
 :ه این ترتیب مرحوم شیخ با این دو مقدمه می فرماینـدکنیم و بست که بگوییم این را از این جدا با هم استقاللی نی

ال تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل در اینجا مصداق دارد و پولی که می خواهد در مقابل این جاریه مغنیه بگیرد یـا هـر 
حداقل مقابل محرم است و این بخش مقابل محرم هم  ی از این پولبخش ،مبیع دیگري که وصف منشأ محرمی دارد

 .کل نمی شود جدا کرد اینها یکی است از

 :  اشکال آقاي خوئی به استدالل شیخ

 :اشکال اول

 ،آن مقدمه اول شـیخ را قبـول نـداریم که ما اصالً استاین یک اشکال  ،که االوصاف ال تقابل به االثمان است این 
مثل اینکـه  ،وصف مقابل ثمن نیست ،ما این را قبول نداریم ،اوصاف مقابل اثمان قرار می گیرد :اینکه شیخ فرمودند

این یک فرمایش ایشان بود که راجع به این بحث کردیم و گفتیم که آنچه که مشهور است  .شرط مقابل ثمن نیست
مثل حضـرت امـام و آقـاي خـوئی و  ،مطرح می شودهم در جاهاي مختلف وبین محققین و متأخرین در خیارات 

ثمن را به خودش  قابل ثمن قرار نمی گیرد و بخشی ازمثل شرط م ،ع اوصافاین است که این نو ،اینها تأکید دارند
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ولی خودش جزئی در مقابـل ثمـن قـرار نمـی  است، دخیلدرکاهش یا افزایش قیمت وصف  ،اختصاص نمی دهد
بنابراین ثمن در مقابل ذات جاریه است که آن هم امر محللی اسـت، پـس معاملـه درسـت اسـت  واشـکالی  .گیرد

  .ستگرچه ابهام و تردیدي در آن ا ،فتیمین یک اشکال بود که فرض می گیریم که ما هم پذیراندارد، 

 دوم:اشکال 

ین که این مغنیـه و وصـف همه این بحثها مبتنی است بر ا ؟گفته که این وصف محرم استچه کسی  این است که
 .ل به باطل استبگوییم أکل ما و تا آنوقت کبري بیاوریم ،مالیتی نداشته باشدغنا ارزش و 

ایـن  ،ال اعتبار بها به و ال مالیـت لـه و وصف مغنیه وصفی است که شرعاً این است که مغنیه ،ثهااصل بنیاد این بح 
 آن را در ،تفکیک هـم جـایز نیسـت ،گرفتهآنوقت دنبال این بگوییم که ثمن هم مقابل این قرار  ،وصف ال مالیت له

مرحوم شیخ که وصف در مقابـل ثمـن  پس آن دو مقدمه ،امله باطل استمی گوییم پس مع ،مقدمه قبول نمی کنیم
اینجـا هـم ایـن  ، اینکـهمـی آیـد روي صغري این دو مقدمه ،ست و جدایی وصف و موصوف هم درست نیستا

پس بنیاد این بحـث روي ایـن  ،معامله باطل و أکل مال به باطل ،وصف حرام است آنوقت معامله می شود ،وصف
 .یرد که وصف المغنیه ال مالیت له للشرع و عند الشارعصغري قرار می گ

 :از اشکال دوم آقاي مکارم جواب

فـرض بـر ایـن  از نظر عرفـی براي اینکه ،این اشکال عجیبی است اصالً ،این است که این خیلی چیز عجیبی است
نکه بیاید آواز نـا مشـروع براي ای ،یعنی پول می دهد ،اینها تالزم دارد است که این وصف منشأ محرم است و عرفاً

ست و معامله هم در مقام قصد معاملی و انشائی روي تالزم با آن دارد و متصل به آن ا چون بخواند و این امر عرفاً
این جهت از نظر عرفی نمـی شـود بگـوییم کـه ایـن امـر  و در ،همان وصفی است که غرض صدور المحرم است

م با حـرام مـالز قصد رفته روي قصدي که عرفاً ،نشائی و بیع و معاملهیعنی در واقع در مقام قصد ا ،محرمی نیست
بـراي او آواز  ،مـی بـرد در مجالس لهو و لعـبوقتی که این را از بازار می خرد و  بالفاصله ،است و جدایی ندارد
ن وصـف و ایـبـراي  براي اینکه شارع  ،أکل مال به باطل است در اینجا بنابر این وصف عرفاً .نامشروع می خواند

  .قائل نیست ویژگی ارزش
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 :نسبت به اشکال دوم آقاي خوئی جواب استاد

  جواب اول:

مغالطه بین حکم وضعی و تکلیفی نوعی در فرمایش ایشان در واقع  ،این است که ما نمی گوییم وصف محرم است
وقتی نمـی توانیـد  ،حرام استگفت نمی شود  را این وصف :آقاي خوئی می فرماید که روح قصه این است ،شده

خط بـین حکـم تکلیفـی و وضـعی در اینجا  ،پس مال هم در مقابل او أکل مال به باطل نیست، بگویید حرام است
 ایـن را ،یعنی ارزشی ندارد ،اما اینکه بگوییم باطل است ،حرام است گفت وصف را از نظر تکلیفی نمی توان ،شده

نـاظر بـه آن اعمـال  ،ه ما را از معاصی و گناهـان بـر حـذر داشـتهادله تحریم و ادله اي ک ،نمی تواند بگوید شارع
بلکه داشتن این صفت و انجام ندادن آن رفتار  ،معصیتی است و اما این صفت نمی شود خودش محرم تکلیفی باشد

ولی کجا ما گفتـیم و اسـتدالل مـا  ،این را ما از شما قبول می کنیم ،خودش منشأ مطلوبات و کماالت روحی است
اما آن  ،فی نیست همراه شما هستیمما می گوییم این حکم تکلی ،کجا مبتنی بر این است که حکم تکلیفی اینجا باشد

اعتبار مالی قائـل  ،این است که شارع این وصف مغنیه را اعتبار مالی قائل نیست :که مرحوم شیخ می فرماید چیزي
عدم المالیه متوقف بـر قـول بـه  .ت که بگوییم این حرام است یا حرام تکلیفی است یا نیستغیر از این اس ،نبودن

ولی شارع برایش اعتبار اقتصادي و ارزش مـالی  ،ممکن است خودش بگوید چیزي حرام هم نیست ،حرمت نیست
ولی در دسترس همه پستی است و یا به خاطر اینکه چیز خوبی است  خیلی چیز حاال یا به خاطر اینکه ،نشده قائل
منشأ المحرمه لیس بمحرم تکلیفا و لکن منشأ المحرم که هـذه  ،یا به خاطر اینکه منشأ یک محرماتی می شود ،است

مصداق أکل مال  .الصفه باشد ال مالیت له عند الشارع و ألنه ال مالیت له أکل مال در مقابل او أکل مال به باطل است
 .م تکلیفی باشدحرا ،به باطل این است که آن شیء

 :رابطه حرمت ومالیت

 
ولی ممکـن  ،یعنی ممکن است یک چیزي حرام باشد و مالیت نداشته باشد ،عموم خصوص من وجه است انبینش

 مالیت داشته باشد. از نظر شرعی نباشد و است چیزي حرام
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 :استدالل مرحوم شیخ

یا  :نداشتن مالیت به دو نوع می شودو .شته باشدپس استدالل مرحوم شیخ مبتنی بر این است که این امر مالیت ندا 
این نکتـه ظریفـی  .ولی منشأ حرام است ،یا به خاطر اینکه این چیز حرام نیست ،به خاطر این است که حرام است

 .فرمایش آقاي خوئی مورد بی توجهی قرار گرفته در است که
رم است یا نیست و آنوقت شما داد سخن بدهیـد بنابراین استدالل ما مبتنی بر این نیست که بگویید این وصف مح 

أکل مال به  ،منشأ استدالل این است که این وصف مالیتی ندارد و أکل مال در مقابل او .که این وصف محرم نیست
براي  ولی چون منشأ کار حرام است و اصالً ،ستنیخودش حرام  این وصف، ما ادعایمان این است که ،باطل است

ارزش اقتصادي و مـالی بـراي ایـن قائـل  و شارع این را مال نمی داند ،و منشأیتش مسلم استاو معامله می شود 
 .نیست

 جواب دوم:

این است که ممکن است کسی بگوید که وصف مغنیه که ما می گوییم حرام است، یعنی کسب این وصف یا بقـاء 
 بر این وصف حرام است.

 
 

 :فرق اخالق و فقه

در فقه محمول فقه احکام وضعیه است و موضوع فقه هم ، می کنیم حت حسن و قباین است که در اخالق ما صحب
 یکی از آن پنج مارك را به شارع درباره او حتماً اشدهر چیزي که فعل اختیاري مکلف ب ،فعل اختیاري مکلف است

مکلف اال و هـو ست ما من واقعه اال و لها حکم شرعی ما من فعل اختیاري للاین یک قاعده ا ،پیشانی اش می زند
  .متصف بأحد االحکام الخمسه بعنوانه االولی

بـه همـان وصـف  ،شودحکم  تصف به یکی از این پنجباید م ،هر فعل اختیاري از آن حیث که فعل اختیاري است
ما کل فعل اختیاري للمکف ب .عناوین ثانویه می آید عنوان اولیه را جابجا می کند ،اولی با قطع نظر از عناوین ثانویه

 و کراهـت ،حرمـت ،نـدب ،أنه فعل اختیاري للمکلف وبه عنوانه االولی متصف می شود به یکی از احکام وجوب
  .هحابا
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همـه ایـن  ،رار و اکراه هم مـی شـودضطبا آن معناي وسیع اختیاري که شامل حتی ا ،همه افعالی که اختیاري است
فقه راجع به اتصافش به احد االحکام الخمسه مورد در  ،افعالی که در اخالق راجع به حسن و قبح صحبت می شود

 .توجه قرار می گیرد

 ؟اوصاف متصف به احکام خمسه می شوند آیا 

واجـب  ،بگوید این صفت حـرام اسـت ،حرمت و کراهت شود،متصف به وجوب  توانداوصاف بما هی هی نمی  
یـا  ،بگوییم اکتسـاب ایـن صـفت و دمشمول بحث فقهی قرار گیر دولی با یک واسطه می توان ،مکروه است ،است

 .حرام است اجتناب این صفت واجب است یا مثالً
اوصاف اخالقی و مهارتها و علوم و دانشها هم بما هی هی نمی توان برایش از نظر شرعی حکمی کنـیم و از نظـر  

 :ولی دو چیز راجع به آنها میسر است بحث کنیم، شرعی
ممکن است بگوییم که این  ،همانطور که در جواب اول گفتیم ،ها بیاوریمیکی اینکه حکم وضعی فقهی در مورد آن 

 .می تواند مشمول احکام وضعی باشد ،ال مالیت لهد ولی شرع می گوی ،حرمت تکلیفی ندارد
لوم دوم اینکه از حیث اکتساب و اجتناب می توانیم بگوییم که این حرام است یا حرام نیست و لذاست که تعلم ع 

 ،اسـت وقتی مـی گـوییم حـرام ،می گوییم این علم حرام است ،مکاسب هم آمده در ،ربیه بحث می شوددر فقه الت
 .حرام استگفت وري این علم را داشت نمی شد رام است و اال اگر کسی خودش همینطیعنی تعلمش ح

 :جمع بندي 

 ، درفیـات نفسـانیه اسـتبه اصطالح فلسفی جـز کی و این است که اوصاف و دانشها که اینها اوصاف نفس هستند
اما با دو مالحظه می تواند در محدوده فقـه  ،این کیفیات نفسانیه در محدوده فقه بالذات نمی آید .مقوله کیف است

 :قرار گیرد
 .چون حکم وضعی متقوم به اختیار نیست ،بگوید ال مالیت له مثالً ،اینکه فقه حکم وضعی به اینها بچسباند.1
آنوقـت ایـن را مـی تـوانیم بگـوییم  ،ز حیث اکتساب و اجتناب که متعلق یک فعلی می شوداین است که اینها ا .2

حرام است که با یک حیثیت زائده اي می تواند اینها مورد بحث فقهی قـرار گیـرد و لـذا مـا در فقـه  ،واجب است
ف به احکـام خمسـه رفتارهاي اخالقی از حیث اتصا به هم ، کهباید یک باب جدید فقهی شود ،االخالق می گوییم

با اوصاف اخالقی از حیث اینکه حکم وضعی دارد یا از حیث اینکه اکتساب و اجتنـابش واجـب یـا  . و همبپردازد
 است بپردازد. حرام 
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 :فقه االخالق با علم اخالق فرق

محمـول احکـام خمسـه و احکـام  ،در فقه االخـالق ، ولیمحمول حسن و قبح است ،این است در علم اخالق .1
 .عی استوض

موضوع دومش  ،این یک موضوعش است ،افعال اخالقی مورد بحث قرار می گیرد ،این است که در فقه االخالق .2
 .حیث اینکه اکتساب و اجتنابش جایز است یا جایز نیست زهم اوصاف و دانشها و امور نفسانی ا

 :استدالل آقاي خوئی

 .فقه مورد بحث قرار گیرددربیاید وصف نمی تواند حرام باشد و  :آقاي خوئی می فرمایند

 :جواب استاد

حاال فرا گرفتنش  ،گرچه ما اینجا معتقد نیستیم که داشتن این علم حرام است ،ما می گوییم علی االصول می تواند 
 این دیگر حرمت ،کند ولی اینکه اگر کسی دارد باید برود کاري کند که زائلش ،بگوییم حرام است ،هم ممکن است

 .عنا اینجا نیستبه این م
 :پس ما دو عرض محضر آقاي خوئی رضوان اهللا تعالی علیه داریم 
 .مالیتی ندارد و ولی محرم وضعی است ،این است که اینجا این وصف محرم تکلیفی نیست ،عرض اول 
، دکند و حرام باشت که نشود حکم شرعی پیدا ور نیسه این اوصاف و علوم و دانشها اینطاین است ک ،عرض دوم 

 . البته اینجا احتماالً اینطور نیست ،صف به حرمت شودبه حیث اکتساب و اجتناب می تواند مت بلکه
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