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

ض ر سه فرد به حسب مقام ثبوتکردیم عرض بحث در جهت دوم از مقام دوم درباره اقتضاء نهی از معامله نسبت به فساد است. 

. نظر محقق استفاده کرد ز آناتوان فساد را یم اعتبار ترتب اثر بشود نهی از معامله به تی کهصور رتنها د نهی اقتضاء فساد ندارد و

د مورد انظار مطرح بوکه بعضا نسبت به این  یاشکاالت و خراسانی، شیخ انصاری و محقق نایینی، محقق بروجردی را ذکر کردیم

 رفت. گتعرض قرار 

 حق در مسئله

 مقام ثبوتالف( 

  رگان کردیم معلوم گردید؛ یعنی:بز ازکه بعضی الی اشکاالتی ه ب و از ال قبال هم گفته شد در مقام ثبوت حق همان است که

الفاظ  ینانهیی که به صدور  ندارد، یعنیساد این نهی اقتضاء فنهی صرفا سبب باشد،  غرض ازو  متعلق شود هلاگر نهی به معام .1

ر اینها در ی و بین تأثیهاقتضاء فساد ندارد، زیرا بین این ن، عقال به تعبیر دیگر ایقاع المعامله شود،ول از مکلف متعلق میایجاب و قب

، درست «بلتق»یا بگوید  «بعت»مقام معامله بگوید  تیم اگر مثال کسی در حین نماز درما قبال هم گفمسبب هیچ منافاتی نیست، 

صی شد و لذا به این جهت  عانماز صادر می حینالم در حین نماز مخالفت کرده، یعنی این کالم نباید از او در ک ی ازهاست که با ن

ا بین اینها زیرباطل باشد نداریم، عقال این نهی اقتضاء فساد ندارد، اینکه معامله او  استحقاق عقاب دارد اما دلیلی برشود و یمشمرده 

  منافات نیست.

غرض  ،وشندنی را به کافری بفراماینکه عبد مسل عتبار مبغوضیت مسببش، مثل نهی ازین اگر نهی متعلق شود به معامله به اهمچن .2

ر گ، یعنی نقل و انتقال اینجا صورت نگیرد، غرض این است که عبد مسلمانی مملوک کافر نشود، ااین نهی این است که  مسبباز 

بب باشد، این مبغوضیت مس این نهی کاشف از گریا به تعبیر دیی به معامله متعلق شد و غرض صرفا این بود که مسبب واقع نشود هن

ب حاصل مسبب و اینکه به واسطه این سبب آن مسبثیر سبب در ینها نیست. تأتنافی بین اصورت نیز عقال اقتضاء فساد ندارد، زیرا 

 سبب هستند «بعت و قبلت»یا  «یترتبعت و اش»، اینکه مثال هستند ، باالخره اینها یک امور عقالییههی نداردبا این نباطی تشود، ار

 ،باب شودثیر این استواند مانع تأ، یک اسباب عقالیی است، تنها چیزی که میارات عقالیی استبتقال، اینها یک اعتبرای نقل و ان

ن رادعیت به یجایی ا رع این سببیت را ملغا کند. اگراین اسباب صورت بگیرد، یعنی شت به اباین است که از ناحیه شارع ردعی نس

 شده دارد و اعتبارجایی که این اسباب عقالیی  وجود  ولی درتأثیر نخواهد گذاشت،  ینشود، اگرفته میقهرا جلویش دست آمد، 

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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هی فقط به این جهت متعلق شده به معامله که مسبب ن آنبلکه ست، مانع و رادع این سببیت نیی هم اگر تعلق گرفته، هاست و ن

 قلاصل سببیت این عقد در ن ، این غیر از این است کهک کافر شوده مسلمانی مملواتفاق بیفتد کخواهد این مبغوض است، شارع نمی

 ،فساد ندارد اءقال اقتضنهی به سبب متعلق شود به اعتبار مبغوضیت مسبب، عپس اگر  .و ردع شده باشد و انتقال توسط شارع منع

فرض هم  ، لذا در اینمسببات نیست آن ررادع و مانع از تأثیر این اسباب د یهینها نیست، به این دلیل که این نزیرا منافاتی بین ا

   .ندارد اد وجودسعقال اقتضاء ف

ه این تبار اینکه توسل و رسیدن برد به معامله به اعیعنی نهی بخوهمچنین است اگر نهی متعلق شود به تسبب به سبب خاص،  .9

ظر ت معامله و این نهی به نهیچ تنافی بین صحین هم اقتضاء فساد ندارد. زیرا ایق سبب خاص مبغوض شارع است، رمسبب از ط

 ینافاتاین نهی هیچ م، شودین سبب نباید توسل به آن مسبب یعنی از ا ،است رسد. نهی شده است از اینکه این  تسبب باطلنمی

ردیم که حیازت باآللة محقق بروجردی عرض ک قام نقل سخنما دیروز در مندارد که اگر این چنین شد مسبب هم محقق نشود. 

اما اگر کسی  ،الت غصبیاده از آبا اینکه نهی شده از استفر کسی با آالت غصبی حیازت کند، گ، ادکنالغصبیه  این مورد را نقض می

 .شودخاص متقضی بطالن و فساد آن معامله نمیاز تسبب به یک سبب  یهای ملکیت دارد. پس ن، این سببیت براین کار را کرد

د مترتب هخوایم، یعنی به نوعی این اثر را اساسا شارع ناز معامله به اعتبار مبغوضیت ترتب اثر باشد یهاما در صورتی که ن .4

قتی فهمد، و، یعنی عرف از این فساد میاقتضاء فساد دارد ن نهی؛ ایمترتب شوده معامل ، شارع خوش ندارد که اثر مطلوب اینشود

ارد ، کأنه شارع دوق با فساد استمسا این ای و غرضش این است که هیچ اثری بر آن مترتب نشود،هلمند از یک معاکشارع نهی می

ین نهی ، آنجا از اندارد لآثار را قبون مسبب و ترتیب آن آ گذاری این سبب را برایکند، تأثیرمعامله می سببیت اینردع از اصل 

 ه، لکن آنچه برای اولرده از معاماست که شارع نهی ک ینفرض اه باطل است، زیرا لفهمد که این معامد، عرف میشوفساد فهمیده می

ه باطل باشد لمکه این معااست  معنای مبغوضیت ترتب اثر این ،مترتب نشودامله این معهیچ اثری بر اصال است که  است این ضومبغ

 کند. ه میفساد معامله باطل باشد لذا کشف از معامل که اینر مورد نظر شارع مترتب نشود اث تواندتنها در صورتی می

ک ی اما دراد معامله نیست، قتضی و کاشف از فسبود که به هر حال نهی از معامله در سه صورت مم ثبوت قابه حسب مموارد این 

ع راین اعتبار باشد که ترتب اثر مبغوض عند الشاگر نهی از معامله به اردیم که هم عرض کدلیلش را  صورت مقتضی فساد است و

مساوق این  است،به رسیمت شناخته نشده ن اثر شارع ایهیچ اثری داشته باشد و از دید نباید  هل، معنایش این است که این معاماست

. این همان چیزی بود که در کلمات این معامله فاسد است، قهراً مترتب شود هلمعامخواهد اثری بر یمشارع ن ی، وقتفساد است عرفا

قط ف، اما در صور دیگر کاشف از فساد نیست، اردداقتضاء فساد  ، ایشان هم معتقد بود که در این صورت نهیخراسانی بود قمحق

، ندتوضیح نداده بودخیلی دیگر  و ای بین اینها نیستزمهمال« ا عرفالعدم المالزمه بینهم» :محقق خراسانی  فرمود مشکل این بود که

ه و فقط گفته است که مالزمه نیست اما چرا مالزمه نیست با دردیم این بود که ایشان توضیح ندابه محقق خراسانی کما اشکالی که 

 این توضیحات و بیاناتی که ذکر کردیم قابل اثبات است. 
 ب(مقام اثبات

ا رزیباشد و معصیت خدا محسوب شود فاسد است،  حرامای هلر  معامگوایت منصور بن حازم این بود که اات زراره و رروایظاهر 

 فقط موالی خودش رابلکه  شدامعصیت نکرده که نکاحش باطل باو خدا را « انه لم یعص اهلل و انما عصی سیده» :فرمودامام)ع( 
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شد کأنه این معامله باطل و خدا محسوب میمعصیت  به صورتی بود که هلر معامگر در این دارد که اومعصیت کرده. این کالم ظه

ن به آتواند چیزی معصیت موال باشد ولی معصیت خدا نباشد که پاسخ هایی ر میکه چطو صرف نظر از آن اشکال فاسد است. حال

به نحوی باشد  و ی به معامله متعلق شودر نهگ، افاسد است ای حرام شدن است که اگر معاملهای، فی نفسه، ظاهر این روایات اده شدد

یعنی به  ،توانیم فساد را استفاده کنیمآن اثر مترتب شود، از این نهی میمبغوض است و شارع مایل نیست  رعاین اثر نزد شاکه کأنه 

 ادهفتاین روایات استوانیم از ، میانصاری است یخیعنی اینجا حق با ش ه دارد،لات این روایات ظهور در فساد معامحسب مقام اثب

  .روایات ینیکشف عن فسادها به دلیل ا هلکنیم که نهی از معام

 سوال

ت نه فقط این اس کند از نکاح عبدیحضرت نهی م جا هم کهوایات آن، به حسب راین است که این روشن نیست ناما فرضم استاد:

 «سیده و انما عصی انه لم یعص اهلل» گوید:می روایت، از ترتیب اثرخواهد نهی کند در واقع کأنه می ، بلکهکه این فعل را انجام ندهید

رام و نکاح محرم مرتکب نشده نکاح محرم مثل آن حرا فعل ولی معصیت خدا نکرده است زی ،اگر موال اجازه کرد اشکال ندارد

معصیت  ن واعصیر شده بود که ن ذکه ایرارز دوم روایت موردی که در روایت دوم زراره بود که در عده نکاح کند، در تعلیل ذیل

ده ااستفرمودند این حرام است و فساد از آن وقت ف ، آناین معصیت خدا است ،مثال نکاح در عده انجام بدهد خدا به این است که

  ود.شمی

 رگ، یا اتباطل اسگوید این یمست که این روایت ن نیای شار سبب است، این معنایبته این نهی به اعمحرز بود کما ر جایی برای گا

ی ست که این معامله باطل است. ما وقتی روایت را بررسنی، این معنایش این مسبب است بار مبغوضیتتبرا ما محرز بود که نهی به اع

بار خود تلفاظ، نه به اعا ینصدور ا رابتای خودش حرام بود، نه به اعهملمعار فعلی، گید اخواهد بگو، این روایات کأنه میکنیممی

همین نیز  وایات ر کأنه ییعن توض است، آن فاسد اساثر مترتب بر این مبغ ،مترتب نشود مسبب، بلکه غرض این باشد که اثر بر آن

آیا  ؟در عده چیستکاح نهی در ن، اما غرض شارع از تکلیفاً نکاح در عده حرامٌنهی شده، عده اگر از نکاح در . کندمیرا بیان 

کند؟ یا ی از تسبب از میهن و یا غرض تسبب است ، یا غرض فقط آن مسبب استغرض این است که ایجاب و قبول به کار نبرید

د، شباید اینطور این نباخواهد بگوید: این نکاحی نیست که آثار نکاح بر آن مترتب شود، مییعنی ضیت ترتیب اثراست؟ وی از مبغهن

ند. کنعنا را بیان میم نیمتوانیم بگوییم روایات نیز ه، به یک معنی میطبیعتا این فاسد است ،شود بتار متربر این نکاح نباید این آث

  .کند به این مسئلهکنیم، بیشتر کمک میای که در ادامه بیان مینکته

 سوال

در حین نماز نباید هیچ کالمی  گوید:یک وقت شارع می ، نهی متعلق به بعت و .... . مالک است آنجا روشن است که آن استاد:

، حال کند، از باب اینکه قاطع است باطل میاگر غیر از ذکر خدا باشد ،مازندر حین  یا صحبت کردن« التتکلم حین الصلوة»بگویی 

 بترتیا ا الفظ است یهذ رض است صدوویا خیر؟ آیا آنچه که اینجا مبغ شده «بعت»متعلق به این ، آیا نهی «بعت»کسی گفت  رگا

گویید گوید این لفظ را  موقع نماز نگو، شما این را می گذارید کنار آن و میشارع کاری به آن جهت ندارد، او فقط می ؟اثر است

کند، پس معلوم است که بعضی از مواقع نهی متعلق می شود به صدور هذا اللفظ حال صریحا شارع نگفته ال تقولوا بعت فرقی نمی

شود، آنجا شود یک مصداقی از آن، لذا مشمول نهی میمی« بعت»گوید غیر از ذکر خدا در نماز جاری نکنید، حین الصلوه آنجا می
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این نهی، نهی از معامله و بیع است به اعتبار صدور هذا اللفظ عن المصلی  به بیع در حین نماز متعلق شدهما یقین داریم نهیی که بعت 

خواهم بیان کنم بیشتر شاید روشن کند مل بر آن موارد شود. لذا این مطلبی که در ادامه میشود ححین الصلوة، این دیگر قطعا نمی

 مسئله را.
 در صورت عدم احراز عناوین چهارگانه ظهور نهی

ی هما دقیقا روشن است که ن یعنی برای شود.فرماید: گاهی تعلق نهی به هر یک از این  عناوین چهارگانه احراز میمیامام خمینی 

له ممعا به شودمی متعلق یهما محرز است که ن ی، گاهی برابیان شدب مثل مثالی که بار مبغوضیت سبتشود به معامله به اعمتعلق می

، وضع احراز شد رگ. اهب از معاملولآثار مط بیت ترتیار مبغوضبتبه اعتبار مبغوضیت تسبب یا به اعبار مبغضویت مسسبب یا تاع به

 است.  سادز فکاشف ا یچهارم، اما فساد نیستای اول کاشف از کامال روشن است. سه ت

 بارتبه اع ه است، آیا نهیه به چه خوردردمعامله خوبه ه کنهی  نیا ی ما ندانیم کهنیعانما الکالم در جایی که این احراز نشود، 

 ؟ اگر این احراز نشود.سبب است یا مسبب یا تسبب یا ترتب آثارمبغعوضیت 
 خمینینظر امام .1

م تبار ترتیب اثر. یعنی اگر یک مواردی بود که دیدیبه اع لهمتعلق شده به معام یهماید این ظهور دارد در اینکه این نرفامام خمینی می

چهار گانه است، زیرا اگر برای ما محرز شود که هر یک  عناوین نای زا ولی برای ما معلوم نیست کدام یکرده، خو هلنهی به معام

ن به آیا ای واقع شده،ای منهی عنه ، یک معاملهاما اگر ندانیماوین متعلق نهی واقع شده است تکلیف برای ما روشن است، از این عن

 ن نهی ظهور درفرماید: ایمعلوم نیست، اینجا ایشان می ا، این برای مبار مبغوضیت مسبب استتاست یا به اع بتبار مبغوضیت سباع

کند یه شده، یعنی وقتی شارع از یک معامله نهی ململه به اعتبار مبغوضیت ترتب آثار معاماهی از معدارد، یعنی اینکه نفرض چهارم 

اهد آثارش مترتب خویمن شده است، ظاهرش این است که شارع اصالمتعلق تبار به کدام اع یهای نداریم بر اینکه این نو ما قرینه

و بدانیم و  مکه التبع ما لیس عندک و ما بفهمی نیانهی وارد شود به این بر گید افرض کن شود، مثالده مییاز آن فساد فهم لذا ،شود

ه نهی یهی و ارشادی نیست، بلکنهی تنزی یک هبرای ما که این نمحرز شود ی تحریمی است، ه، ننیست احراز کنیم این نهی تنزیهی

د خواهد بگوی، یعنی میدشووجب ترتب آن آثار نمیین دارد که شارع نظرش این است که این نهی ما رتحریمی است، این ظهور د

 . ساد همین استفمعنای  شود وای ندارد و اثری بر آن مترتب نمیاین فایدهاین نهی مبغوض است، یعنی  رار بثترتیب آ

د مفها عرف واقعا میآی« عندک سالتبع ما لی»که  یدء کن: باالخره شما اگر این را به عرف القاگویند؟ میدارد ینل چرا ظهور در احا

  ؟گیردالفاظ از دهان این شخص مورد نهی قرار می یعنی صدور اینرا نگو؟ « بعت و قبلت»شارع دارد نهی می کند از اینکه لفظ  که

شخص  این ظ از دهاناففهمد که منظور صدور این الکند قطعا این را نمیه این نهی نگاه میب ی، اصال عرف وقتر نیستطو قطعا این

 «کالتبع ما لیس عند»گوید یمنگو هیچ وقت ن« بعت» ر بخواهد بگویدگ، ازار هستند برای معامالت، زیرا الفاظ در واقع اباست

« ا لیس عندکتبع مال»اینجا  ،شودمسبب هم استفاده نمی از نظر عرف مبغوضیتاینطور بیان نمی کند. لفظ بعت را، تقل ال :گویدمی

امثال این هم اینطور است  ،این ندارد که نفس نقل و انتقال بد است و مبغوض است و نه تنها در این عبارتاز نظر عرف ظهور در 

 ،یتاینکه نقل وانتقال و زوج ، نفس نقل و انتقالنوعا مبغوض نیست که مسئله مسبب و مبغوضیتش اصال مورد توجه نیست و

تواند عند و نقل و انتقال و امثال اینها مینیست، کجا نفس زوجیت خصوصها در نظر بگیریم نوعا نزد عرف مبغوض بمسببات را 

مگر اینکه فرض کنید مسببی باشد به طور خاص آن مسبب یک مبغوضیتی  ،اینها که نزد عرف مبغوض نیستالعرف مبغوض باشد، 
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لذا اگر نهی از  ،عرف مبغوضیتی نداردتسبب به اسباب خاص نیز لوال القرینه عند الات نوعا مبغوضیت ندارند. داشته باشد و اال مسبب

یعنی نهی از معامله به اعتبار  ،فهمد که این معامله نباید اثری برآن مترتب شودد عرف از این نهی تنها یک چیز میشومعامله می

   2مساوق با فساد است.شد ترتیب اثر است و اگر نهی از معامله به اعتبار ترتیب اثر 

به اعتبار کدام یک از این عناوین است و ظهور دارد در اینکه این نهی صرفا به اعتبار ترتیب پس اگر احراز نشود که نهی از معامله 

 اقتضاء فساد دارد.نهی از معامله  توانیم بگوییممیاثر است 

ر هم پیش ، کمتاین اعتبارات متعلق شده استتا اینجا عمدتا فرضمان بر این بود که احراز کنیم نهی به معامله به کدام یک از پس 

شود و یعنی احراز نمی ،معامالت متعلق شود معلوم نیست که به کدام اعتبار است نوعا اگر نهیی به ،آید که اینچنین احراز شودمی

 است و ر ترتیب اثرشظهور دارد در اینکه نهی از یک معامله به اعتبابگوییم حیث اینکه احراز نشود همین کافی است برای اینکه 

است و از نظر ما  دقیقا به معنای فساد آن معامله اگر نهی از معامله به اعتبار ترتیب اثر شد،فهمد و این چیزی است که عرف می

 دقیقی است.مطلب درست و 
 نظر شیخ انصاری . 2

 1.دارد که به خود سبب متعلق  شده استظهور در این که نهی به چه متعلق شده است،  شیخ انصاری معتقد است اگر احراز نشود

اما شیخ انصاری معقتد است ظهور دارد به صدور الفعل المباشری فرض چهارم، امام خمینی نظرشان این است که این ظهور دارد در 

: این ظهور دارد فرمایدشیخ انصاری می و این ابعد االحتمال لدی العرف و العقالء است. ، یعنی فرض اولکه این سبب را ایجاد نکنید

در اینکه نهی متعلق شده به فعل مباشری یعنی نهی از سبب شده است، نهی از معامله به اعتبار مبغوضیت سبب در حالیکه واقعش 

 این است که از نظر عرف و عقالء این خیلی بعید است که نهی از معامله شود، فقط به اعتبار اینکه تو این سبب را ایجاد نکن.
  حق در مسئله

ای متعلق شد هبه معامل، اگر نهی اگر این عناوین احراز نشود و تعلق نهی به یکی از این عناوین محرز نباشد فتحصل مما ذکرنا کله

فهمد و هم ، این چیزی است که هم عرف میکند و این همان معنای فساد معامله استاین دارد که از ترتب آثار نهی می ظهور در

مثل نکاح در  ید انجام شودمنهی عنه است و نبا ه ونکاحی که معصیت خدا بوده گوید کنیز همین را میوایت عقالء و به گمان ما ر

ه منظور این نیست کاین نکاحی که در روایات بیان شده  ،نکاح به اعتبار ترتیب آثار است این حرمت و نهی در واقع نهی ازعده، 

رای عبد پیش بکه این زوجیت از راه نکاح مثال  ستاین نی رو، منظنگو بلکه منظور مبغوضیت مسببش به تنهایی نیست «انکحت»

لذا روایت  ،نهی شده است عبارت است از نهی از نکاح به اعتبار ترتب اثرش در واقع آنچه که در روایتاز تسبب نیست  یهنیاید، ن

 چون نهی متعلق شده به معامله و ،کند بر فساد معاملهمی بی است که تا اینجا گفتیم که داللتنیز تقریبا مفادش مطابق با همین مطال

 نکاح به اعتبار ترتیب اثر  معامله. 

کنیم اء خصوصیت میما از نکاح الغاین روایات درست است که در خصوص نکاح است اما نکاح خصوصیتی ندارد نکته آخر اینکه 
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