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 «عن م ج  لي  ححمد   ل ه اطاليرن    العن  لي  ادداهم  االّل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »
 خالصه جلسه گذشته

در بحث اقتضاء نهی از معامله للفساد عرض کردیم آراء و انظار مختلفی وجود دارد. تا اینجا تقریبا دو نظر را ذکر کردیم یکی قول 

به عدم کاشفیت نهی از معامله از فساد بود و دیگری نیز قول به تفصیل بین اسباب عقلی و اسباب شرعی که شیخ انصاری به آن 

 . د داردتقد شد که داللت و کاشفیت از فساروایات ایشان معاز نظر ملتزم شد هر چند 

 )قول ابوحنیفه و شیبانی(از صحت  کاشفیت نهی

 کن آنل ،عقلی ، آن هم به جهت اقتضاءاز معامله استالبته موضوع سخن ما نهی به کاشفیت نهی از صحت است.  قول یک قول نیز

ت ، چه از معامله باشد کاشف از صحاز عبادت باشدر کلی معتقدند نهی چه وشدند به ط ی از صحتهشفیت ناکسانی که قائل به ک

  است.

و نظر این دو ی اند، البته از میان علمای شیعه فخرالمحققین نیز با رأابوحنیفه و شیبانی علی ما حکی عنهما به این قول ملتزم شده

  .کندله یا عبادتی متعلق شود، داللت بر صحت آن معامله میمقیده هستند که اگر نهی به معااین دو بر این عموافقت کرده است. 
 دلیل قول به صحت

است و با  شود به معنای مبغوضیت منهی عنهای متعلق میدالل این دو نیز  بر این است که وقتی نهی به عبادت یا معاملهاساس است

یح باشد  کند که عبادت یا معامله صحرتی معناپیدا میصواین در  و چه نزد او مبغوض استاز اتیان آن کندنهی کأنه شارع  زجر می

علق ی متقبال هم گفته شد به چیزر که وآن لغو است، نهی و امر همانط انجام این دو نباشد، اساسا نهی ازقادر به زیرا اگر مکلف 

 ، اما اگر مکلف نتواندشود اتیان آن ی بتواند انجام دهد، آنگاه امر به اتیان آن شود یا نهی ازنیع اشد،که مقدرور مکلف ب شودمی

مقدور نیست لغو است، ه زی کی، نهی از چاساسا معنا و مفهوم ندارد نجام دهد، بعث و زجر به آن چیزی که مقدور او نیست،را اکاری 

شود اصال محقق ن رباناگر روزه عید ق ، مثال روزه عید قربان،معامله هم در این هم در عبادت است و اند این کار را کند،بتو دپس بای

که این صوم کند لت بر این میدال، پس نهی از صوم یوم النهر، نیست ، زیرا مکلف قادر به انجام آنمعنا ندارد و واقع نشود، نهی از آن

ید ع اگر خداوند بگوید روزا با نهی خداوند مخالفت کرده، شود استحقاق عقوبت دارد زیر مرتکب آنهرچند کسی که  ،است صحیح

زیرا  ت،اس اش صحیحولی روزهیرا با نهی خدا مخالفت کرده، کند گناه مرتکب شده است زبار را ککسی این ید، قربان روزه نگیر

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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نهی از آن لغو بود، پس  و لذا شدیین معنا که اساسا این صوم واقع نما نداشت به مکلف قدرت بر انجام آن و صحیح نبود،اگر روزه ا

  ید ملتزم شویم به صحت این عبادت.، بااز لغویت نهی یبرای جلوگیرکند همین که نهی می

یر دارد در ایجاد علقه ثتأدر عده شود این عمل یعنی نکاح شود، معلوم میکذلک در مورد معامله، اگر نهی از نکاح در عده می

بود نکاح در عده فاسد باشد  قرار رگت، اقدرت مکلف خارج بود و نهی از آن معنا نداش شد، اززوجیت، اگر نکاح در عده واقع نمی

کاح ن و ود این صیغهب اگر قرار ،ی کردراو قبول نکاح را جده با زنی ازدواج کرد و صیغه نکاح در عکه یعنی کسی  واقع نشود و

تزم شویم مل لغویت باید ، لذا برای جلوگیر ازبودیم، لغو ای داردشد، نهی از آن چه فایدهنمی مترتب ای بر آنرهم، یعنی ثاثر بودبی

نکاح در عده معصیت کرده که با نهی خدا مخالفت کرده است لکن این نگاه بگوییم مرتکب این نکاح صحیح است و آ کهبه این

ه لی از عبادت و معامهالل این دو بر کاشفیت یا داللت ناین محصل استد 2منافات ندارد با صحت این نکاح، این نکاح صحیح است.

  .است فسادنسبت به 
 درباره کالم ابوحنیفه و شیبانی محقق خراسانینظر 

تصویر کردیم پذیرفته  هلای که برای نهی از معاممحقق خراسانی در کفایه به این قول پرداخته و آن را در بعضی از فروض چهارگانه

ت و سسس مورد معامال رثی را د، اول یک بحکندت و معامله تفکیک میدرخی رد کرده است. محقق خراسانی اوال بین عباو در ب

 کند.در مورد عبادات مطرح می
 معامالت (الف

؟ )زیرا آن فرض تعلق نهی یا مسبب یا تسبب ودشبه سبب متعلق میباید ببینیم نهی متعلق به معامله فرماید: در مورد معامالت می

که محقق خراسانی  یبه حسب ترتیب( دون شککند، بلت بر فساد میدالکلی فرمود  روبار ترتب اثر را ایشان به طته به اعلبه معام

 : اندگفته

، مثل نهی از بیع مصحف به کافر یا بیع عبد مسلمان به کافر سبب مبغوض استنکه مایبه اعتبار له متعلق شود به معاماگر نهی .7

متعلق شده،  یعیبا توجه به اینکه نهی به چنین ب ،است کافر نسبت به عبد مسلمان یا قرآن ه مبغوض شارع است ملکیتاینجا آنچ

سلمان، افر نسبت به قرآن یا عبد موکیت ک؟  مملمسبب چیست ،مسبب است یور ملکف باشد، متعلق نهحتما باید متعلق نهی مقد

 یمقدور برا ک. در چه صورت تملیعبد مسلمان را به کافر تملیک کند اندیعنی مکلف بتو پس باید این تملیک مقدور مکلف باشد،

سلمان یک عبد ممکلف قدرت تمل ست کها ینمعنایش اصحیح باشد، اگر معامله باطل و فاسد باشد،  معاملهکه  یاست؟ وقت فمکل

و  نجام داده اگر باطل باشدیعی که ااین ب ،پذیردرت نمیصو یکاردهد می که معامله را انجاماینبه صرف به کافر را ندارد، زیرا 

شود به یلذا همین که نهی متعلق م شود مقدور مکلف نیست.ایجاد نشود، معلوم می انتقالی به دنبال آن نقل و تملیک و تملک و

کند این معامله صحیح است ولی استحقاق عقوبت به قوت خودش باقی است. اگر به کافر این داللت بر این می عبد مسلمان یکتمل

این است که این مسبب مقدور است و مقدور بودن مسبب نیز مالزم با صحت مالزمه است  نهی به مسبب متعلق شود  این معنایش

 زیرا اگر معامله باطل باشد معنایش این است که مسبب مقدور نیست.

 نتیجه این است که محقق خراسانی معقتد است که سخن ابوحنیفه و شیبانی در این فرض صحیح است اینجا مشکلی دارد.

                                                 
 .222ح عضدی بر مختصر ابن حاجب، ص، شر454، ص2المحصول، ج 2
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بلکه آنچه که  ،مسببرام است نه فرض نه خود سبب ح ینقبال گفتیم طبق ا شود.است که نهی به تسبب متعلق  فرض دوم جایی .2

بیع  ند ازنهی کشارع ،  اگر ربوی مثل تملیک زائد از طریق بیعاست.  صخا حرام است توسل و رسیدن به مسبب از این طریق

، بگیرید مندیک کیلو گ ،یدشده به یکدیگر زیاده تملیک نکن نکه بیا ییطست که شما در معامالتتان با آن شرااین معنایش ا ،ربوی

صورتی  رد زیرا کند بر صحت آن ولو کار حرامی مرتکب شده،لت میتملیک زائد  دال، نفس نهی از این گیریدضافه باگندم مقداری 

ر گرا ایز صحت معامله است، به تملیک زائدمقدور باشد و معنای مقدور بودن نسبت  بگیرد که رمتعلق نهی قرا دتوانئد میتملیک زا

تملیک  یرزائد را به دیگتواند این مقدار نمی فای نیست و مکلکه اساسا مکلف کارهین است معنایش ا بیع ربوی به کلی باطل باشد

رسد فتوا و نظر ابوحنیفه و شیبانی مله است و لذا به نظر میر صحت معالیل باعتبار تسبب، خودش د مله بهامع بهکند، لذا تعلق نهی 

 فرمایش فعالتوجه داشته باشید که ما مشکلی نیست.  نیااسدر این دو قسم  به نظر محقق خر سیح است. پدر این قسم نیز صح

  کنیم.یم را نقل ینمحقق خراسا

ر همان صدو یجاب و قبول است،ار از سبب همان واعتبار سبب، منظ بهکه نهی به معامله متعلق شود  جایی استفرض سوم  .9

نداء در واقع نهی د از بیع وقت الشوی میهی از بیع وقت النداء، اگر نهی از ایجاب و قبول در نماز یا نهول، مثل نبالفاظ ایجاب و ق

ز جمعه حرام است. این نهی طبق نظر ااحمت با نمر در آن وقت بگویید به دلیل مزگرا ا «قبلت» و «بعت»د از اینکه معامله و شومی

لت کند و نه دالنه داللت بر فساد می ،فساد: الیدل علی الصحة و الفرمایدراسانی میاما محقق خ ،حهالص یابوحنیفه و شیبانی یدل عل

فتیم این نهی ی گلدر دو فرض قب ؟گفتیم یلکشف کنیم، با همان بیانی که در دو فرض قب اتوانیم صحت ریمنجا نای بر صحت. چرا

کند به عبارت می صحت معنا پیدای است و این فقط در صورت هن به متعلق مقدوریت مکلف نسبت یهه و الزمه نلکند از معاممی

به  ،جا نیز همین را بگوییمینا ،ف نیستلکگر صحت نداشت معنایش است که این مقدور ما ،با صحت است دیگر مقدوریت مالزم

 مالزم با صحت است؟ در واقع ایناز سبب  کندینهی م یعنا که وقتاین م

فعل این الفاظ به عنوان  روی از سبب یعنی نهی از صدهکند، زیرا نفرماید این فرض با دو فرض قبلی فرق میی میمحقق خراسان

شده است یعنی تملیک و نقل و  ه به مسبب متعلق، اینجا نهی نندارد جهت ی به آنکار ،د صحیح باشد یا فاسدخواهمکلف، می

ح بدانیم م نیست که معامله را صحیزدیگر الاینجا  ،لمکلف متعلق شده استر هذه الفاظ من ابلکه به نفس صدو ،نه به تسبب ،انتقال

 ستا ینرض اف ؛نگو «قبلت»و  «بعت»موقع نماز ، نگو «قبلت»و  «بعت» گویدشارع می ، اینجاریمجه بگیتیتا مقدوریت مکلف را ن

و سببب و انتقال و م لاینکه آن نق ندارد به یلذا اینجا کار ،علق شده استتمکلف م ریشنهی به خصوص سبب به عنوان فعل مباکه 

سازد با اینکه معامله میاین هم  ،گفتن حرام است «قبلت»و گفتن و « بعت»د گوید این کار، خویمشود یا خیر؟ تملیک حاصل می

آید ی به دست نمیهاین ن از د که معامله فاسد باشد. کاری ندارد که این سبب مؤثر است یا خیر؟زسامی هم با این باشد و حصحی

ه عنوان فعل بول بجاب و ق، نه اینجا خود ایشد تا مقدور مکلف باشدب در مسبب و بگوییم لزوما باید این صحیح باثیر این سبتأ

نگو معنایش این است که یعنی « بعت»گوید بگویی ولی نگو وقتی می« بعت»توانی میاین کار را نکن گوید میمکلف مقدور است، 

توانیم نمی هی متعلق به سببن.  پس ما از محقق شود یا نشود توانی بگویی، یعنی قدرت داری، اعم از اینکه مسبب و اثر بعد از اینمی

 فق نیست.ا در این جهت مواه. یعنی محقق خراسانی با آنبر صحت معامله را استفاده کنیملت دال

 رد فرض چهارم چیزی نگفته است. در مومحقق خراسانی 
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 عباداتب( 

د قتب عبادات و هم در باب معامالت مع، زیرا آنها به طور کلی هم در بادکنمخالفت میها دت با آنارد عبدر مومحقق خراسانی 

فرماید در عبادات مطلقا داللت بر ی مینکند. محقق خراسامیشود، داللت بر صحت مله متعلق شدند که اگر نهی به عبادت یا معا

ه که اینجا ده، ولی آنچیی گفته شنانیست. ایشان قبال گفتند برای عبادت معنا خارج در اینجا از این دو معیرا عبادت ، زصحت ندارد

ای لغوی نت به مععباددیگر  رتعبی شود بهاند مراد باشد یا عبادت ذاتی است، یعنی آن عملی که ذاتا عبادت محسوب میتومی

ن ، اگر امر به  آادیااست که لو تعلق االمر به کان امره عب به این معنا و یا نه آن عبادت اصطالحی ؛ع و خشوعخودش، یعنی خضو

اسانی ق خرقول محقاز مطلب را قبال این . دششد امرش عبادی بود به این معنا که تنها با اتیان به قصد قربت ساقط میمتعلق می

 امراً هکان امر ر بهمتعلق االمعنا که لو این یا  ،شودطالق میشود ااتا عبادت محسوب میکه ذ ی، عبادت یا به همان چیزیمکرد لنق

نهی داللت ، ندکگوید هر کدام از این دو معنا باشد فرق نمیاال اذا اتی به بنحو قربی یا اتی به بنحو قربی؛ می قطسعبادیا ال یکاد ی

   :بر صحت ندارد زیرا

 اینجا، وقتی شارع ،امر ندارد ی بهزاکه دیگر نیاست که معنای عبادت یعنی عبادت ذاتی مثل خضوع و خشوع در صورت اول  .7

، کندی تکند از اینکه شخص جنب عبادت ذا، مثال نهی میبر خودش در یک فرض و حالتیراب خضوع و خشوع درکند از ینهی م

ف مقدور این مکل یارا سجده برزی ،ده کنیمتوانیم استفایمکند، اینجا از نهی متعلق به سجده صحت این سجده را نمینهی از سجده 

گوید سجده تو برای من مبغوض است و ، یعنی شارع میکندنهی می تواند شارعچون میتواند سجده کند، ، جنب یا حائض میاست

  .نباشد و مقرب الی الموال نباشد تواند اصال صحیحه میاین سجد؟ لذا به چه دلیل صحتش استفاده شود .شودموجب مقربیت تو نمی

مر فعلی االن امعنای این سخن این است که ، اینجا مر به کان امره امرا عبادیامعنای دوم گرفتیم که لو تعلق اال اگر ما عبادت را به. 2

،  امر ندارد ، مثل روزه عید فطر، روزه عید فطرگردیدشد تنها باید با قصد قربت اتیان میلق میر امر به آن متعگبه عبادت ندارد ولی ا

شد امرش عبادی بود، به این معنا که تنها  ر واقع میمه رمضان متعلق اما یاوزهروز نیز مثل ر ی به آن متعلق شده ولی اگر آنهاالن ن

  و مبغوض شمرده شده.گرفته قرار ، بالفعل مورد نهی رداند رماالن ادرست است که شد. با قصد قربت ساقط می

تواند کاشف از صحت باشد با همان استداللی که  د قربان میعید فطر یا روزه عی هبا این شرایط تعلق نهی به روز مخواهیم ببینیمی

و عید فطر کاشف از این است که مکلف از روزه عید قربان کند ی میهگوید: همین که نی از  مسبب شد؟ ابوحنیفه میهدر مورد ن

اند منهی تونمی ،که مقدور نباشد یطل بود یعنی مقدور او نبود و چیزعملش با توانست ویمر نگرد، زیرا اد این روزه را بگیتوانمی

، ما ستر اطبق این معنای دوم نیازمند اماین است که عبادیت ف رح؟ مشکل اصلی این لش چیستاکعنه قرار بگیرد. این حرف اش

رده و ک ، شارع نیز نهیوییم روزه عید قربان یا عید فطر عبادت استگب یروطنمی، هاست وییم عبادتگتوانیم بیمهر چیزی را ن

د آن را انجام دهد و صحیح توانمی ف، یعنی مکلپس معلوم است که این عبادت مقدور است ،متعلق شود چون نهی باید به شئ مقدور

ید مر باا ر امر نبود مالکگا لداقیا ح، زیرا طبق فرض عبادت چیزی است که احتیاج به امر دارد بگوییمتوانیم میاین را ن، واقع شود

نه امر و نه مالک امر موجود نیست، اصال امکان  رند. اینجا وقتی نهی متعلق شود دیگحقق پیدا کتا عبادیت تباشد در آن موجود 
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ک ان بود یدو عنو ل، ولی آنجا حداقامتناع شد بهه محقق خراسانی قائل بتال ،جواز شدیم ی که قائل بههن در مسئله اجتماع امر و

 ننواجا یک عینولی ا ؟گیرد یا خیربحث این بود که سرایت  صورت می توق امر بود و عنوان دیگر متعلق نهی، آن قعنوان متعل

ی  که دارا ، شئ واحدستا ل، محاهم متعلق نهی امر باشد و قلعلنهر، این یک عنوان هم بخواهد مت، صوم یوم اصوم یوم الفطر ،است

،  یستلی نیت روزه عید فطر تعلیقی است، فعون اساس عبادلذا چ ،نهی قامر باشد و هم متعل قتواند هم متعلیمت نعنوان واحد اس

این فقط  ،د صحیح باشدهاصال عبادت نیست تا بخوار نهی به این صوم متعلق شود کاشف از صحت آن نیست، زیرا این بالفعل گا

بانی را یسخن ابوحنیفه و شر کلی وی به طند مقرب باشد. لذا محقق خراساتوانیمکه مبغوض باشد و مبعد، ن یاست و چیزغوض مب

 دکند حال بایا موافقت دارد و در یک فرض سخن آنها را رد میهالت نیز در دو فرض با آنمکند. در باب معات رد میعبادا در باب

 .باید بررسی شودنیز ر و نظر دیگران یل درست است یا خاکببینیم این اش

 لهاستقن نباز ارسال مطالب نادرست در فضای مجازی مصداق نقل دروغ است که بدتری

 فرماید:می رسول گرامی اسالم)ص(

 7«اَلنَّارِ إِیَّاكُمْ وَ اَلْكَذِبَ فَإِنَّ اَلْكَذِبَ یَهْدِی إِلَى اَلْفُجُورِ وَ اَلْفُجُورَ یَهْدِی إِلَى»

 را به سوی انچه اینکه کذب انسان را به سوی گناهان و فجور و زشتی ها سوق می دهد و گناهان هم انساز کذب و دروغ بسرهیزید

  .سازدآتش جهنم رهنمون می

نقدر ای کند،ر آخرت داللت میدنیا یا دی دروغ در عاقبت شوم انسان در از این قبیل بر نقش کلید دیگر و دهها روایت روایت این

گناهان دیگر  د، شاید بسیاری ازگذاری انسان میاجتماع فردی و یگکه دروغ آثار سوء در زنداینقدر است،  که از دروغ نهی شده

ک ی فقط نه اینکه خودش ،یعنی دروغ دروازه گناهان است «جورفیهدی الی ال»فرماید: دروغ انسان را نچنین نباشد،  حضرت مییا

ه باشد داشتاست که کسی گناه زیادی  لومشود و معد این باعث گناهان بسیار مییگوا ببرد به سمت جهنم، میما رکه گناه باشد 

 . تغ و کذب به عنوان مفتاح همه شرور یاد شده به همین جهت اسدرونم است. اینکه از جایش در آتش جه

  ،کندخواهم بیان کنم که واقعا دروغ چیزی است که بنیاد یک جامعه را تخریب می، میمخواهم این تأثیرگذاری را تشریح کنیممن ن

د، مهمترین ارکان اخالق انسان شوها ظاهر میاثر دروغ بر روی بچهن اولی ،دنکیاد خانواده را سست میبن روغدر محیط خانوادگی د

روغ ولیتشان بلد نیستند دفال اوائل طفاط یدبین، لذا شما میده و مدرسه و دوستانگیرد، در محیط خانوادوران کودکی شکل می رد

فطرت س ابتهای دنیایی نشده و بر اسمناسیخته به ، این به خاطر این است که فطرت و طبیعت آنها آمشوند، زود رسوا میبگویند

بینند پدر و  منتهی اینها در محیط خانواده می منظور همین است، چه بشنوز باگویند حرف راست را ، میگویندخودشان راست می

ر محیط د ،این اتفاق بیفتدشود میگویند پس گویند، پیش خود میمسائل خالف واقع میمادر ولو سر مسائل جزیی ولو به شوخی 

تاح و راستی مفچه اینکه صدق و  ،صدق را جایگزین کذب کنیم ی کنیم کهدلذا باید تالش زیا رسه و دوستان اینها همه اثر دارد،مد

 ها و نجات انسان است. کلیدی همه رستگاری

 کند و یککسی دروغ می ، یک وقتسئله است، این دو مکنیمگوییم و هم نقل دروغ میری شده که هم دروغ میطو هسفاناالن متأ

دترین ب ، نقل دروغ  به تعبیر رسول خداکنیمی گفته و ما نیز آن را نقل میدیگر . یعنی دروغ را کسکندوقت کسی نقل دروغ می
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ها نقل بدترین نقل ؛7«الْكَذِبِ عَنِ الصَّادِقِ علیه السالم قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اهلل علیه وأله وسلم شَرُّ الرِّوَایَةِ رِوَایَةُ» .نقل هاست

مثال در بد، بدترینش نقل دروغ است،  یها، در بین نقلبد داریم ، نقل خوب داریم ونقلداریمدو جور نقل یعنی ما  .دروغ است

ود،  باعث شکنی، این باعث فتنه میکنی، سخن چینی میینقل م یشما سخن یکی را نزد دیگر یعنی ،گیردنمامی نقل صورت می

  تواند نقل تهمترا نقل میزی ت، اما بدتر از همه نقل دروغ است در جوامع بشری همین استالیکی از مشکشود. میاختالف و نزاع 

، االن تی اس، یک وقت نقل لسانفراوان شده است، االن متأسفانه ابزارهای نقل دروغ نقل تهمت نیز خودش نقل دروغ است باشد،

فرستند، این از مصادیق نقل رسد برای هم میگیرد تا چیزی به دست افراد میر این فضای مجازی باز ارسالهایی که صورت مید

ر در این شبکه های مجازی نفرستیم، این برای شوخی یا به صورت جدی برای یکدیگید سری هرچه  به دستمان رفو ،دروغ است

 زند. د جهت به جامعه آسیب میخودش اشاعه دروغ است و از چن

 امیدوارم اهمیت صدق و راستی در جامعه پی ببریم و انشاء اهلل از مفتاح شر و دروازه ورود به آتش جهنم اجتناب کنیم.

 «والحمد هلل رب العالمین»
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