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 «عن م ج  لي  ححمد   ل ه اطاليرن    العن  لي  ادداهم  االّل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »
 مروری بر جلسات گذشته

ضی نهی از  امر به شئ مقتکنیم. بحث در این بود که آیا گذشته را ذکر میای از بحث با توجه به تعطیالتی که گذشت ناچارا خالصه

و مقام دوم مربوط به معامالت بود. در هر دو مربوط به عبادات  مقام اول :این بحث را در دو مقام تعقیب کردیم ؟فساد است یا خیر

ر رسیده بود، یعنی اگدر مقام دوم ت عقلی جه دیم یکی جهت لفظی و دیگری جهت عقلی، بحث ما بهرمقام نیز در دو جهت بحث ک

؟ محل نزاع را نیز تنقیح کردیم و گفتیم که نزاع در جایی دارد یا خیر فساد و بطالنای متعلق شود آیا عقال اقتضاء نهی به معامله

تعلق شود الخالف امله مر معیا نهی به اثر مترتب باست که  نهی به مسبب متعلق شود یا به تسبب و اال اگر نهی به سبب متعلق شود 

د قتدر دومی موجب بطالن است. به اقوال اشاره اجمالی کردیم و گفتیم محقق خراسانی معو در اینکه  در اولی موجب بطالن نیست 

 و دو صورتی که از محل نزاع خارج است آنیکی از  درقتضاء فساد ندارد مطلقا، ایشان است اگر نهی به معامله متعلق شود عقال ا

اثر تب معامله به اعتبار ترقائل به فساد نهی از گوید متقضی فساد نیست. البته زاع است میمحل ن داخل در تی کهدر این دو صور

ین شیخ انصاری تفصیل دادند بب .فساد ندارد حال بحث در این دو صورت است که محقق خراسانی معتقد است که داللت برشدند، 

 . باشد یا عقلی اب شرعیباس: جایی که دو صورت

ین وضیح دادیم ات؛ اصالالمالزمه فیها لغة و العرفا بین حرمتها و فسادها لعدم  :ایشان فرمود دلیل محقق خراسانی را ذکر کردیم،

بوت ام ثبه حسب مق رد نهی از مسبب تارةدر مویان محقق خراسانی هم ذکر کردیم، شیخ انصاری را به ب خودمان عبارت را و اشکال

 یکه بین جایی که سبب معامله عقلی است و جای دودنانصاری فرماز نظرمقام ثبوت شیخ  به حسب مقام اثبات بحث کرده. و اخری

ش این  فرمایساد دارد. ما ف ارد و در صورت دوم اقتضاءفساد ندکه سبب معامله شرعی است فرق وجود دارد. در صورت اول اقتضاء 

  انصاری را بررسی کردیم. شیخ

 مالزمه وجود شود که بین حرمت معامله و فساد آن، تعبداً: از برخی روایات استفاده میفرمودانصاری شیخ اثبات  نظر مقاماز اما 

 :(عروایت زراره از امام باقر) .دارد

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 

 4911/دی /41 :تاریخ                                                                     نواهی موضوع کلی:     
 9441 جمادی االولی 91مصادف با:    –مقام دوم: معامالت  شئ مقتضی فساد است یا خیر؟ آیا نهی از   :جزئی موضوع       

 نظر  –نظر شیخ انصاری درباره روایات  –جهت دوم )جهت عقلی(                              

                               نی درباره این روایاتیمامام خ                             

 06 جلسه:                                                                        سال دوازدهم 



  

033 

 

أَجَازَهُ وَ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَیْنَهُمَا قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّ الْحَکَمَ بْنَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكٍ تَزَوَّجَ بِغَیْرِ إِذْنِ سَیِّدِهِ فَقَالَ ذَاكَ إِلَى سَیِّدِهِ إِنْ شَاءَ 

لَّهَ وَ إِنَّمَا ع إِنَّهُ لَمْ یَعْصِ الالسَّیِّدِ لَهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ  عُتَیْبَةَ وَ إِبْرَاهِیمَ النَّخَعِیَّ وَ أَصْحَابَهُمَا یَقُولُونَ إِنَّ أَصْلَ النِّکَاحِ فَاسِدٌ وَ لَا تُحِلُّ إِجَازَةُ

 «عَصَى سَیِّدَهُ فَإِذَا أَجَازَهُ فَهُوَ لَهُ جَائِزٌ

 نه؟ ایاست  حیازدواج صح نیا ایازدواج کرده است آ شیکه بدون اجازه موال یاز امام سوال کردم درباره عبد دیگویزراره م

رد  تواندیاجازه و امضا کند و هم م تواندیعبد است، هم م یصحت و بطالنش واگذار به موال یعنیازدواج  نیفرمودند: امر ا امام

موجب صحت  دینکاح از اساس فاسد است و اجازه س نیا ندیگویم روانشانیو پ ینخع میو ابراه بهیعرض کردم که حکم بن عتکند. 

نکرده  تیازدواج کرده است خدا را معص دشیکه بدون اجازه س یعبد نینخواهد شد. امام در جواب فرمودند: ا نکاح یو درست

 خواهد بود. زیعبد جا نیا یازدواج برا نیاجازه داد، ا یمخالفت موال شده، اگر مول یرا کرده، وقت شیموال تیبلکه معص

.  جود داردو فساد مالزمه و لهمبین حرمت معال از این روایت نتیجه گرفتند که استدال انصاری با بیان سه مطلب به عنوان مقدمه شیخ

  ند.کان این بود که هر جا معصیت موال محقق شود، معصیت خدا هم تحقق پیدا میایش مقدمه اول

 مقدمه دوم این بود که عبد نافرمانی کرده زیرا در ملك غیر تصرف کرده است.

یت یرد و گاهی  با واسطه معصگموال صورت میبدون معصیت یعنی که معصیت خداوند گاهی بدون واسطه است،  سوم این بود مقدمه

 . گیردموال صورت می

یت چون معصلذا که این عبد معصیت خدا نکرده، گونه استدالل کرده ی عدم بطالن نکاح اینبرا گیرد که امامنتیجه می سپس ایشان

  بود  عقد او باطل بود.ت خدا کرده معصی که چنانچه این سخن این است، معنای پس نکاح او باطل نیستخدا نکرده 

 : اساسا روایت داللت بر حرمت ندارد تافرمایدمیانصاری اشکال کرده و  شیخ شعرض کردیم محقق خراسانی  به این فرمای

ث گاه جای این بحکرد، آنه میله بین حرمت نکاح و فساد نکاح را استفاده کنیم. اگر روایت داللت بر حرمت معامبخواهیم  مالزم

ر از عصیان و معصیت در این عبارت ومنظ زیرا ،ی بر حرمت ندارد؟ اما اینجا اصال هیچ داللتای تحقق دارد یا نداردمهزا مالکه آی بود

ف از طر ست که عبد کاری را نکرده کهاین ا شمعنای« انه لم یعص اهلل» :فرمود )ع(اینکه امام(  معصیت اصطالحی نیست. ع)ماما

 ستبه معنای این ا نیزاین  «انما عصی سیده» :اینکه فرمودهاز طرف شارع امضا شده است، باشد، بلکه نکاح او، شارع امضاء نشده 

ت ن اساسا در این روایاعصی. لذا و نهی موال که عبد بدون اجازه موال چنین کاری کرده، نه معصیت به معنای مخالفت با دستور موال

 به معنای اصطالحی خودش ن؛ اگر عصیا«إنما عصی سیده»و نه در  «نه لم یعص اهللإ »در نه  ،به معنای اصطالحی خودش نیست

طالحی ی اصایرش مالزمه مبتنی بر این است که عصیان به معنپذ ،ای وجود نداردکند و مالزمهدا نمیدیگر حرمت تحقق پی نباشد،

  وجود ندارد.ای کند و اینجا مسلما اینچنین نیست، بنابراین مالزمه خودش تحقق پیدا

  محقق خراسانی فرمودند.نیست که روایت آن روایت معنای  نیدو نکته در ا یگفتیم با توجه به یک

ی او ژوقت و توان و انر بخشی از طبیعتا نکته اول اینکه منظور زراره از این سؤال در واقع این است که این عبد وقتی ازدواج کند

  ر نیست.امالك و ملکیت موال سازگلطه شود و این با سواده میصرف خان

معنای  همانالم معصیت ظاهر ک، ترا به معنایی غیر معنای مصطلح حمل کنیم، خالف ظاهر اس ننکته دوم اینکه اگر بخواهیم عصیا

  الفت با اوامر و نواهی خداوند.مخ ی، یعندش استواصطالحی خ
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دا ی نکرده که معصیت خکاراست،  هرداو معصیت خدا نکیعنی « یعص اهلل انه لم»)ع( فرموده: امام، اینکه روایت این استمعنای  لذا

در حال  کاح با زنن اده، نکاح محرم نبوده، یعنی مثلانجام د تیم، یعنی نکاحی که عبدفپیدا کند و معنایش همان است که گ قتحق

ای که انجام داده، معصیت نکاح و معامله ی عبد در ایننیع« نه لم یعص اهللأ» حرمت تکلیفی دارد و حرمت وضعی،عده نبوده که 

بت نس ی عبدیعن ،همان معنای اصطالحی خودش است« ی سیدهانما عص»تکب نشده است، نسبت به موال که فرمود: رخداوند را م

رده کاری ، ککندا تمام وجود خدمت به موال اید ببانی به این معنا که بدون اذن او با اینکه نافرم به دستور موال نافرمانی کرده است،

  .مسیر خارج کرده است ینا ی خودش را ازکه بخشی از توان و انرژ
 شواهد نظر

  .شواهدی برای این معنا وجود دارد

 شاهد اول

از امام باقر)ع( در مورد مردی سؤال ذْنِهِ رَوَى مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ عَبْدُهُ امْرَأَةً بِغَيْرِ إِ 

بعد از دخول موال مطلع از کار عبد  ذَلِكَ مَوْلَاهُفَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى  کردم که عبدش با زنی بدون اجازه او ازدواج کرده است.

اگر بخواهد می تواند بین آنها جدایی بیفکند و اگر بخواهد  ذَلِكَ لِمَوْلَاهُ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَ إِنْ شَاءَ أَجَازَ نِكَاحَهُمَا )ع( قَالَف شد.

 نَّهُ فِي أَصْلِ النِّكَاحِ كَانَ عَاصِياً فَقُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع فَإِ تواند اجازه دهد.می

این عبد در اصل ازدواجش عصیان کرده است زیرا بدون اذن و رضایت موال دست به این کار زده است، کأنه این را می پرسد که 

قَالَ أَبُو فَبیفکند.  چطور می گویید این نکاح صحیح است اگر موال اجازه کند مشکلی ندارد و اگر بخواهد می تواند بین آنها جدایی

امام)ع( فرمود او کار حرامی انجام نداده  جَلَّ جَعْفَرٍ ع إِنَّمَا أَتَى شَيْئاً حَلَالًا وَ لَيْسَ بِعَاصٍ لِلَّهِ إِنَّمَا عَصَى سَيِّدَهُ وَ لَمْ یَعْصِ اللَّهَ عَزَّ وَ

 إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَکند: امام)ع( کأنه عصیان را معنا میسپس  بلکه فقط نکاح کرده است، فقط موالی خودش را معصیت کرده است.

 4.كَإِتْيَانِهِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ نِكَاحٍ فِي عِدَّةٍ وَ أَشْبَاهِ ذَلِك

. نبوده ماید این کار و نکاحی که او انجام داده است اساسا نکاحی نبوده که خدا برای او حرام کرده باشد، مثل نکاح در عدهفرمی

پس معلوم می شود اصل نکاح مشکلی ندارد و این عبد در اصل نکاح مرتکب معصیت نشده است و فقط موالی خودش را مخالفت 

 و عصیان کرده است.

جا احتمال اینکه این دو روایت یك روایت باشند وجود نایروایت قبلی بیان شد، است که در  یا همان چیزبین این روایت تقرومضم

ن . یك تفاوت جزیی بیاست نیز یك چیزاست و پاسخ ست، سؤال یك چیز ا)ع( ره امام باقعن زیرا سائل زراره است، مسئول، دارد

این عصیان خدا ( عه امام)دارد ک دونجا وجیایك ذیلی  (جزیی در عبارت فغیر از آن اختال)است که  هم این آن ،ا وجود دارداینه

لی بنابراین دلی، را حرام کرده نیستست؟ فرموده برای اینکه مثل آن نکاحی که خداوند آن ا نیچرا عصیان خد ،را معنا کرده است

  .برای حرمتش وجود ندارد

 شاهد دوم

                                                 
 .1از ابواب نکاح عبید و اماء، ح 14، باب 94وسائل الشیعه، ج .444، ص 3من ال یحضر الفقیه، ج  9
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در مورد مملوکی که بدون  فِي مَمْلُوكٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ أَ عَاصٍ لِلَّهِ قَالَ عَاصٍ لِمَوْلَاهُ (ع)عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ 

قُلْتُ حَرَامٌ عاص للموال  :آیا این معصیت خدا مرتکب شده است امام فرمودشود اجازه موالیش ازدواج کرده است، حال سوال می

 4أَنَّهُ حَرَامٌ وَ قُلْ لَهُ أَنْ لَا یَفْعَلَ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاه مَا أَزْعُمُ :قَالَ ؟هُوَ

 بدون اذن اجازه موال انجام ندهد.  باشد ولی به او بگو این کار را کنم این حرام؟ امام )ع( فرمود من گمان نمیآیا این حرام است

و  . این روایتخداوند تبارك و تعالی عصیان صورت نگرفته استلی نسبت به و« هموالعاص ل»فرماید: امام)ع( میدر این روایت 

ب کست، بله اگر مثل نکاح در عده را مرتاین نکاح حرام نی که ید این استروایت، مؤیعنی هر سه یت قبلش، اروایت قبلی و رو

؛ اصل سخن محقق شودر ثابت مینظ دمالزمه مور که بگوییم،بود وقت جای این بحث شد که حرمت به آن متعلق شده، آن می

 ، به این جهت است کهاینکه حرمت ندارد تفاده شود،تا بخواهد مالزمه اسنیست  تآن ثاب را حرمت داساسکه  این بودخراسانی 

خواهد الف ظاهر است، این روایات میکه این خ این بود ینه محقق خراسابال اشک .اصطالحی نیست تیصعم ود این معصیت یكرمف

خن این معنای این س ورت نگرفته است و متعلق نشده، ص یرا معصیت خدا و حرمت  نسبت به آنز ،مشکلی ندارد این نکاح دویبگ

کند ی. این نکاح باطل نیست ، ولی روایت داللت موقت باطل بود شد آنکه با آن معصیت خدا می اگر نکاح  به شکلی بودکه  است

أنه »ه ک م)ع(این استدالل اما، این نکاح صحیح نیست. متعلق شده و حرمت داشت آنبه  یهکه ن که اگر نکاح مثل نکاح در عده بود

ه دو تا چون سه روایت بدانیم و چ را . چه این روایاتدر این سه روایت وجود داردین مضمون ا؛ «لم یعص اهلل و إنما عصی سیده

ست و یکی راویش زراره است. حال شاید دو یکی از امام صادق است و یکی از امام باقر است یکی روایش منصور بن حازم ا

ای رساند که اگر این نکاح  بگونهروایت اولی را یکی بدانیم و سومی را روایت جدا بدانیم ولی در هر حال این دو روایت این را می

ی جازه کند مشکلگوید این نکاح صحیح است اگر موال اشد آنوقت باطل بود ولی امام)ع( میت خدا با آن محقق میکه معصی بود

 ندارد.

 سوال:

، پا مانداست، اگر هم چیزی نگفت مراعا می باطلر نارضایتی موال کشف شد، گ، ایح استصحیت موال کشف شد، ر رضااگ: استاد

نظر مالك  مثل همه معامالت فضولی دیگر که بدون اذن و یا عدم رضایت موال اعالم شود. ی که رضایت وتا زمان ماندهوا می رد

   شود.این کار انجام می

به د اراء فساد ندضاقتمله متعلق به معا یهگیریم این است که آنچه محقق خراسانی فرمودند که عقال نیمای که از این روایات نتیجه

  رسد محل اشکال است.انی به نظر میسارناتمام است. فرمایش محقق خاثبات  حسب مقام

ا اذکند بر فساد معامله، که این روایات داللت می کندمیادعا  یخ انصاریش؟ فساد یا خیر کند برداللت میه آیا این روایات باالخر

که فالنی و فالنی و  شودیم)ع( عرض مماا که به ی، مخصوصا جای«انه لم یعص اهلل: »ایدرممی ف )ع(که اماماینتعلق النهی بها، 

د کند و اگر خواست بین آنها جدایی می انداز: اگر موال خواست اجازه میفرمایدمی ، امامین نکاح باطل است: اگوینداصحابشان می

فرماید: دانستند. امام)ع( میمی معامله را باطل یی است کههامعصیت خدا نکرده است، این کالم امام)ع( در مقابل آن« انه لم یعص اهلل»

گر معصیت خدا بود معامله باطل بود. آن وقت اینکه معصیت خدا هم که ا این معنایش این است ،عبد که معصیت خدا را نکرده است
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إِنَّ ذَلِكَ لَیْسَ کَإِتْیَانِهِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ مِنْ  » ند:ایت دوم فرمودرودر ردند، کتفسیر  ع()امامرا نیز اینطور در این روایت دوم  دباش

؛  دهع ر، مثل نکاح دی که خدا حرام کرده است نیستان عبد به نکاحاین مثل اتیفرماید: امام)ع( می« نِکَاحٍ فِی عِدَّةٍ وَ أَشْبَاهِ ذَلِك

ب شده بود و آن نکاح معصیت محسوب کر کار حرامی مرتگرساند که اکند و این مطلب را میاین به روشنی و وضوح ثابت می

   .طل بودها بود و معامله باطل بود و نکاح باشد، آنگاه حق با آنمی

 ی اصل نکاحجای رگشود. یعنی ابه حسب مقام اثبات با این ادله و این روایات، مالزمه بین حرمت و فساد ثابت می به نظر ایشان لذا

 رمتتوانیم بین حواقع می یعنی این مالزمه را در ؛شود، فاسد میشده بود قمتعلکه حرمت به آن  طوری بودر این نکاح گود، احرام ب

اء خصوصیت توانیم از نکاح الغمیه کنیم و آنگاه از آنجایی که واقعا فرقی بین نکاح و غیر نکاح نیست، دفاتفساد نکاح اس کاح ون

عص لم ی هان» :فرمود )ع(اینکه امام. نکاح یك معامله است و معامله معنای اعمی دارد، نین استنچدر همه معامالت ای مکنیم و بگویی

رده است، نکشد و حاال چون این کار را ن کار را کرده بود نکاحش فاسد میکه اگر ای ؛ عص اهلل حتی یکون فاسدانه لم ییعنی أ« اهلل

 شود.که موال اجازه کند یا نکند و دیگر فساد ثابت نمی صحت نکاح بسته به این است
 نظر امام خمینی درباره روایات

ه ب ت(  نهی از یك عنوان سرایما قبال هم گفتیم) از آنجا که یاست، ولو عنوان پیدا کرده است، خارجا یك موجود د نکاح عبد

نهی سرایت کند به عنوان  نیاشود که خاطر مخالفت با موال، موجب نمی از ازدواج با غیر به اگر عبد نهی شده ،کندعنوان دیگر نمی

موال، مخالفت موال نیز حرام است، از باب اینکه ر خارج شده مصداق مخالفت با این نکاح د ؟نکاح برای چی حرام باشد ،خود نکاح

  مخالفت با خداست.

نوان ع زیرا حرمت و نهی از یك ،ندارد هیچ اشکالی ،است یحصح خارجا مصداق مخالفت با موال شده، نکاح که اینبگوییم اگر پس 

ن هستند عنوان نکاح و عنوان مخالفة الموال، نها فقط اتحاد مصداقی پیدا کردند و اال دو عنوای. اکندبه یك عنوان دیگر سرایت نمی

 به عنوان مخالفت موال منهی عنه است و حرام و به عنوان نکاح لیس بحرام. 

سخن  ینمعنای ا تواند صحیح باشد.یمو هم فت با دستور موال کرده مخال به اعتبار اینکه تواند معصیت باشد،ر عبد هم میالذا این ک

.  یعنی لو ند فاسد باشداتوود خدا محسوب شود و خودش مورد نهی قرار بگیرد، این میمعصیت خ  جایی نکاحکه اگر  این است

  .فاده شودتاسد بطالن و فسا از آن، به خود نکاح، ی به خود معاملههلنتعلق ا

 «والحمد هلل رب العالمین»

 


