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

بحث در کالم ابوحنیفه و شیبانی در داللت نهی از معامله بر صحت بود. استدالل این دو را ذکر کردیم و اشکاالت نسبت به این نظر 

موافقت کردند و در غیر این دو موضع و همچنین در مورد و استدالل اجماال بیان شد. محقق خراسانی با این دو نفر در دو موضع 

یز . محقق اصفهانی ندیم و مورد بررسی قرار دادیمی را بیان کرنال بعضی از بزرگان به محقق خراسااشک .دندوبادت مخالفت نمع

  .در این مقام اشکالی بیان کردند و همچنین آن دو نفر حقق خراسانینسبت به کالم م
 کال محقق اصفهانی اش

ه تمام نیست. یعنی چه نهی را متعلق به سبب بدانیم چ روض و تقادیر گفته شدهفد است نظر این دو نفر در هیچ یک از معتقایشان 

، در همه ر آنبه اعتبار ترتیب اثر ب هله اعتبار مبغوضیت تسبب و همچنین نهی از معامتبار مبغوضیت مسبب باشد و چه بی به اعهن

رده، ح و روشنی تصریح نکبه وضوبه این چهار فرض اشد، البته محقق اصفهانی بد داللت بر صحت داشته تواناین فروض نهی نمی

ی یم اصل فرمایش محقق اصفهانحال باید ببینای ی ه به اعتبار مبغوضیت مسبب است. عللعمده نظر ایشان در مورد  نهی از معام

  .گاه آن را مورد بررسی قرار دهیمچیست و آن

 : نیمتوجه ک ور کلی دو چیز در اینجا داریم که باید به این دو چیزبه ط: فرمایدان میایش

  .یعنی ذات عقد انشایی ،اییشما هو عقد انعقد انشائی ب .1

تحقق  وجبو مکند مؤثر است عقد انشایی من حیث هو مؤثر فعلی. از این حیث که این عقد انشایی که بایع آن را ایجاد می .2

  شود.نقل و انتقال و ملکیت می

د. ثر فعلی ندارشایی من حیث هو مؤربطی به مقدوریت عقد ان . مقدوریت ذات عقد انشاییکندبا هم تفاوت میمقدوریت این دو 

است  . این عقد انشاییگویدکه مشتری می« قبلت»گوید و بایع می که «بعت»همان عقد انشایی همان انشاء ملکیت است، منظور از 

دهد و او ایجاب و قبول ام میمالزم با صحت نیست زیرا کاری است که بایع انج ول است. مقدوریت این عقدبکه مرکب از ایجاب ق

، اگر حیثیت تأثیر عقد انشایی مورد نظر دهدیبایع انجام م آنچه کهولی کند. کنند و عقد انشایی تحقق پیدا میری ایجاد میترا با مش

دو تا هستند  اًباراعت ،تیکین ملو وجود اباشد، یعنی اینکه این عقد اثر بگذارد در ملکیت و ملکیت را ایجاد کند، ایجاد این ملکیت 
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 9911/دی /22 :تاریخ                                                                     نواهی موضوع کلی:     
 1442 جمادی االولی 22مصادف با:    قول ابوحنیفه و شیبانی شئ مقتضی فساد است یا خیر؟آیا نهی از  :جزئی موضوع       

  –محقق اصفهانی و بررسی آن  الاشک –مبنی بر داللت نهی بر صحت                              

   اشکال امام خمینی به محقق خراسانی و ابوحنیفه وشیبانی                               

 66 جلسه:                                                                        سال دوازدهم 



  

333 

 

به  ایجاد همان وجود است ،اد و وجود یک حقیقت هستندجی، زیرا در فلسفه هم گفته شده که ابیشتر نیست اما حقیقتا یک چیز

 یم،گیرنظر میثر فعلی بودنش در ،  لذا وقتی ذات عقد را از حیث مؤتغایر اینها تغایر اعتباری استلذا  ،به فاعل لحاظ اضافه آن

ؤثر م جهت ا نهی از عقد ازآیصحت ندارد، اما ببینیم  ای باهیچ مالزمه یشایذات عقد انگفتیم  کند.می تفاوتی با عقد انشایی پیدارا قه

یت به این جهت و حیثیت درست ایجاد ملکفرماید نهی از ایشان می ؟کند؟ آیا داللت بر صحت میزم با صحت استالمبودن آیا 

این است که عقد ر وو منظ« تبعال:»یندگوشود. وقتی میوما از آن وصف صحت استفاده نمیزکند ولی لاست داللت بر مقدوریتش می

عا نهی به آن طشود مقدور مکلف است، اگر مقدور نبود، قیموم لشود ایجاد نکنید، معیت که موجب نقل و انتقال میرا به این حیث

اظ ر به لحگا ،ی معاملهااتصاف به صحت بر ه متصف به صحت شود، زیرالود که این معامشیمگرفت، ولی این موجب نیمتعلق ن

را  بخواهیم این تواند متصف به صحت شود، زیرا اگر به لحاظ حصول ملکیتنمی ،ثر فعلیعقد من حیث مؤ حصول ملکیت باشد،

تواند متصف یممؤثر فعلی نیست، این نر بایع و عقد من حیث هو ایت، اثر آن ککمل قهرا این ،در نظر بگیریم و بگوییم صحیح است

خود  ربحث د .ش بدانیمماند که یک چیزی را اثر خودبه صحت شود، زیرا اگر بخواهیم این ملکیت را اثر آن بدانیم مثل این می

 داللت تاس گرفته قلی به آن تعهخواهیم ببینیم که نهمین را میما خود اد شود. جخواهد به وسیله عقد ایی است که مییتهمین ملک

را اثر  یاتصاف به صحت به خاطر حصول همین اثر است، مثل آن است که چیز ینبگوییم ا رگ؟ اینجا اکند یا خیربر صحت می

. اگر هم به لحاظ  ار دهیمرثر فعلی قی عقد من حیث هو مؤااین معنا ندارد که خود همین ملکیت را اثر برپس  .خودش قرار دهیم

ت  کیملم و آثار به خود آن ات این احکبسن اند متصف به صحت شود، زیراتواین هم نمییت باشد، ملک ار مترتب براحکام و آث

کمی کنیم نین حی دو چیز که نسبتشان نسبت حکم و موضوع است، چاتوانیم بر، همانطوری که نمیوعش استکم به موضح تبنس

د ولی نسبت اینها نکبگوییم این اتصاف به صحت پیدا میتیم توانسمی، و مسبب بود توانیم. اگر نسبت اینها نسبت سببیمینجا نیز نا

وعش ، نسبت حکم به موضآثار و احکام نسبت به ملکیت، نسبت حکم و موضوع است، این و مسبب نیست نسبت سبب در واقع

توانیم مترتب شود، می ر یک موضوعی اثر و حکمی بر آنگ، اشود برای ترتب آن آثارمحقق شد، موضوع میکه  یتیعنی ملکاست، 

ول است، لشود که نسبت حکم و موضوع کالعلة و المعیم؟ درست است، در تعابیر گفته ار دهیمرسبب و مسبب قنسبت آنها را نسبت 

 . کار نیست رعلیت و سببیتی دولی به حسب واقع  ،موضوع نسبت به حکم جنبه علیت دارد

زم با این اصال مالاست  ذات خودش اگر در نظر بگیریم مقدور به حسبرا عقد انشایی  که شد محصل فرمایش محقق اصفهانی این

با  الزمم، پس ت، ایقاع عقد و ایجاد عقد انشایی مقدور مکلف اسد این کارشاحیح باشد و چه نبیعنی چه معامله ص صحت نیست،

   .صحت نیست

ه رد نظر باشد، این هم  متصف بوشود، مکه موجب حصول ملکیت میته بل من حیث هو موثر فعلی و اینال لذا اگر هم عقد انشایی

باری است و اال حقیقتا یک چیز بیشتر نیستند. آنگاه اگر نهی  توجود آن تغایرشان اعملکیت و ، زیرا ایجاد تواند شودت نمیصح

دور تعلق شده است به این شئ که مقیم این نهی مخواهیم ببین، مییعلفیت، یعنی عقد من حیث هو مؤثر کمتعلق شود به ایجاد مل

ی به هل خود ملکیت مورد نظر باشد و نولکیت اگر به اعتبار حصایجاد م صحت نسبت به ایجاد ملکیت چه نقشی دارد.لکن است، 

تند و شئ نیس رتیم اینها حقیقتا یک چیز بیشتفر در نظر بگیریم، اصال معنا ندارد، زیرا گاین اعتبو صحت را به ا آن متعلق شده باشد

ا ری از آن شده است، یعنی ملکیت هایجاد ملکیت که ن گفتیم منظور از ، اگر همثر برای خودش محسوب شودتواند به عنوان انمی



  

333 

 

د نحاظ آن بخواهه لتا ب ان نسبت سبب و مسبب نیستشاگر این هم باشد، نسبت ید.مترتب نکن ایجاد نکنید به این معنا که  آثارش را

 1رد.احت ندبه معامله متعلق شود داللت بر ص نهی گر، لذا ایشان معتقد است اشوندف به صحت متص

کز بحث و ما تمر، ایر باطل استیع التقادنیفه و شیبانی علی جمد که قول ابی حنکید که محقق اصفهانی گرچه ادعا میمالحظه کرد

کلی ه د است که بتقولو مع ،خش استز ایشان در این بشود، عمدتا تمرکط به جایی است که نهی از مسبب میاستدالل ایشان مربو

ی نال به محقق خراساهم اشکع قاین در والذا ا این دو نفر موافقت و همراهی کند. بی نباید در هیچ یک از این موارد نمحقق خراسا

راسانی از این  جهت که حتی در آن دو موضع نیز نهی داللت بر صحت ندارد و به آن خنفر. به محقق  وین دابه ت و هم اشکال اس

 .نفر که اساس حرفشان نادرست استدو 
 بررسی کالم محقق اصفهانی

  :ایدرمفامام خمینی در پاسخ به این اشکال محقق اصفهانی می
 اشکال اول

. محط نظر آن دو نهی از ه مورد نظر آن دو نفر است متفاوت استآنچر مورد نهی از معامله فرموده با دآنچه که محقق اصفهانی 

لی و اللت بر صحت داردگویند اگر نهی به معامله متعلق شود داد کردند، یعنی آنها میرا ایج عقالء آن است کهمعامله به نحوی 

ن عقدی که به دنبال آن مسببش نی همایع ، معامله عند العقالدهندیای است که عقال ترتیب مه  همان معاملهلرشان از معامومنظ

ر ا دود و هکذشکه به دنبالش نقل و انتقال و تبدیل ملکیت حاصل می«  یترتاش»و « بعت» بیع است یعنیشود. اگر عقد حاصل می

صفهانی سخن و پاسخشان ای از خصوص مسبب نیست که محقق ه، لذا اساسا نظر آنها در باب نهی از معامله، نر معامالتیامورد س

  . نه در دو وادی سخن گفته شده استنقطه کردند، کأ اینرا متمرکز بر 

شده باشد   یت متعلقجاد ملکی به ایهحقق اصفهانی بر این است که اگر نم ههمه تکی یت متعلق نشده است.جاد ملکخالصه نهی به ای

جاد هی از ای، لذا گفتند ما از نتباری استتغایرشان فقط تغایر اعتند و قتا دو چیز نیسحقیاز آنجا که ایجاد ملکیت با وجود ملکیت 

از ما هو  یهه است نجاد ملکیت نشدیای از هماید اصال نرفدر پاسخ می . امام خمینیستفاده کنیموانیم صحت معامله را اتیت نمیملک

ود به رتنظار میکه ا است شود همان عقدییمناخته مله شء به عنوان معاالالعقو آنچه که عند  تملة العقالئیه شده اساعممسمی بالال

   .ت نشده استیک. پس نهی از ایجاد ملش حاصل شوددنبال آن مسبب
 اشکال دوم 

شایی من منظورش این است که عقد ان« تبعال»شود یمباشد، یعنی وقتی مثال گفته  تعلق پیدا کرده به ایجاد ملکیت یهسملنا که ن

ملکیت را هد اخومیکند عقدی که ی نمیفرق ازیربرای مکلف مقدور است، قطعا ر این باشد، گرا محقق نکنید. احیث هو مؤثر فعلی 

ل کش، خود مستایجاد نکند تواند آن راتواند این را ایجاد کند و می، مکلف میف استلکاد کند، باالخره مقدور مایج «بعت» با

 هم عقد انشایی ،است ف، هم عقد انشایی لذاته مقدور مکلهر دو را گفت مقدور است ،مکلف است روتصریح کرد که این عقد مقد

 م خمینیاما ولی گوید این کاشف از صحت معامله نیستهانی میف؛ منتهی نقطه افتراق اینجاست که محقق اصثر فعلیحیث هو مؤ من

 ی به آن اعتراف کرد، کشفنهست و خود محقق اصفهاکه  بود رویت مقداگر ایجاد ملکرماید این کاشف از صحت معامله است. می ف

                                                 
 .404و  402، ص 2نهایة الدرایه، ج 1
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مله المعاصحةمحقق اصفهانی بین  سدریداریم و آن صحة االیجاد است و به نظر م یه دیگرما یک مسئل . بلهکنداز صحت معامله می

 . است و صحة ایجاد خلط کرده

ه لحاظ ر به ایجاد ملکیت بخورد بگی اها ناساستند ن ابی حنیفه و شیبانی گفیی و همچننه محقق خراسابهانی در اشکال فمحقق اص

ربت بر ملکیت باشد، آن تر به لحاظ آثار مگتواند اثر نفس خودش محسوب شود و ازیرا شئ نمی ،یتصف بالصحهحصول ملکیت ال

و  دایجاین صحت ب یت به آثار نسبت سبب و مسببب نیست، پس گویا محقق اصفهانیایجاد ملکزیرا نسبت  هم الیتصف بالصحة

، که ایشان گفته نیسترشان اینوشود منظله کشف میمله صحت معامعااز م یهگویند از نآنها می وقتی. صحت معامله خلط کرده است

یه متصف ک؛ ایجاد الملکنیم لتبار صحیح باشد. ممکن است ما این را قبودو اع یت به هر یک از آنایجاد ملک تواندیمته نفایشان گ

بحث در صحت  آورد.محذور دیگر در می آورد که شئ اثر خودش باشد یا سر از آندر میسر از این  زیرا یا شود،به صحت نمی

  .ه استلم، بحث در صحت معات نیستیکیا عدم صحت ایجاد مل ایجاد و

ل ون را قبای زشما نییت متعلق شده و این کاشف از مقدوریت باشد که که نهی به ایجاد ملکریم یسلمنا بپذ: ایدمرفخمینی میامام 

ه بخواهد عقدی ک« تبعال» ، گفتندو ما این را مقدور مکلف بدانیم گر نهی شده باشد از ایجاد معاملها کردید، معنای مقدوریت چیست؟

 ه مقدور مکلفبباید  که نهی لاین دلیحتما به نین ملکیتی را  ایجاد نکنید، چ، واقع نکنید، یت شود ایجاد نکنیدلکم لموجب حصو

تفاده ر مقدور بود دیگرصحت قهرا اسگ، اتمام است رر بود دیگو، اگر مقدباشد رویه مقدک، یعنی ایجاد الملشود فشود باید مقدور مکل

یشه ، می شود مثل کوسه ردآیشود، اینها با هم جور در نمی یماست اما واقع ن فیت مقدور مکلنیم بگوییم ایجاد ملکتواشود، نمیمی

ییم و اال گوایجاد کند، ایجادش مالزم با صحت است، البته علی الفرض این را می راد این توانلف میکنی اینکه م، مقدوریت یعهنپ

و  هانی این دو اشکال را کردندفق اصحقگوید نهی به ایجاد الملکیه متعلق نشده است. لذا امام خمینی در مقام اشکال به مایشان می

 1ی وارد نیست.نو شیباه ی و ابی حنیفنامعتقدند اشکال ایشان به محقق خراس
 امام خمینی در مورد کالم ابی حنیفه و شیبانی نظر

دو  و سخن ایشان این دو نکته ی. محصلنبانی است و هم به نوعی با محقق خراساو شی هبا ابی حنیفروی سخن ایشان در واقع هم 

اللت بر تحریم  د« التبع»وقتی  ،فه و شیبانی استینبوحای تکلیفی باشد نه ارشادی، حق با هی، نهر نگگوید: اایشان می .مالحظه است

شارع لا، این معامله با همان معنای عقالیی مبغوض عند این کارکند، یعنی ی میهکند و موال تکلیفا از این معامله نمولوی بیع می

ام این کار را انج بکنی و قدرت داری ار توانی این کاریما اینکه له و مبغوضیتش این است که تو باین معام است، معنای حرمت

یت ملک گذارد ویمثر خودش را ا ،کار را بکند ندهی، این کار را نکن و معنای قدرت داشتن مکلف نسبت به این کار، یعنی اگر او ای

ا این دو ب حق است نه ارشادی تکلیفیشود که نهی از معامله نهی  احراز رگا سکند. پو انتقال تحقق پیدا می لشود و نقحاصل می

ن ، یعنی بگوییم ایارشادی بدانیم یهله کاشف از صحت باشد، اما اگر این احراز نشود و نهی را نمعاتواند نهی از منفر است و لذا می

ت به بای که ایشان نسیعنی در واقع مالحظهدرست نیست، حرف اینها کند، اینجا دیگر اد به فساد معامله میشنهی در حقیقت ار

هی از معامله داللت نتوانیم مطلقا بگوییم یم، نیفی است یا ارشادیی یک نهی تکلهارد این است که باید بینیم این نر دنفسخن این دو 
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نه صحت  ،ندکفساد می ت برلنهی ارشادی باشد، دال رگو ا کندر نهی تکلیفی باشد داللت بر صحت میگکند یا خیر؛ ابر صحت می

 .د چیزی است که قابل انکار نیستی ارشادی در فساههور نو ظ

ی از معامله نه هباشد، یعنی ن به خاطر مبغوضیت ترتیب آثارر ترتیب آثار و ابتله به اعمعافرماید اگر نهی از مخمینی میسپس امام 

ه اعتبار مبغوضیت ترتب ب یه، بلکه نار مبغوضیت تسبببتبه اع مسبب و نهمبغوضیت  رابتبار مبغوضیت سبب باشد و نه به اعتبه اع

شن است دارند و رو ل، خود محقق خراسانی نیز این را قبویمتف گالرا قباین  د عند العقالء یدل علی  الفساد،دیر باشد، بدون ترآثا

 له ازکه این معامین است ا ش، معنایشود بتمتر املهعکه اثری بر آن مخوش ندارد  اای و اساسکند از معاملهمی یهشارع ن یکه وقت

   1قع نشده و اثری نخواهد داشت.انظر من و

که   تت و واقعش این اسی اسینفرمایش مت یدآن این دو نفر دارند که به نظر میسخبه  نسبتم خمینی اما ای است کهاین مالحظه

  :اصل مسئله همین است که

ر دن، ها و حیثیات را جدا کردیککفتبارات و تاع این ،له عند العقالء استه نهی از ما هو المعامنظرشان ب اوال: باید بدانیم این دو نفر

نظور کند و مای را نهی کند، داللت بر صحت میهلنهی کند، اگر معام گویند اگر یک چیز را شارع، میها مورد توجه نیستکلمات آن

یجاد که عقالء به عنوان معامله ا ی، آن چیزه عقالییلمد، همان معاکنپیدا می قله نیز یعنی عقدی که مسببش به دنبال آن تحقماز معا

لق شود و این نهی تکلیفی باشد، معلوم است این به همین بیانی که ایشان فرمودند، از آن صحت متع ، و اال اگر نهی به آنکنندمی

 شود. فهمیده می

ی نراساخ از محقق ،ندرا مورد بررسی قرار دادکه کالم این دو نفر آنهایی  اشکال کلی است به همهیک  ای هم که قبال گفتیمنکته

ه که لبعضی از بزرگان که به محقق خراسانی ایراد گرفتند و محقق اصفهانی و دیگران، همه اینها در واقع در تحلیل معامگرفته تا 

ر آن یح دادند که اساسا مورد نظچیزی را توض یهلق نر خطا شدند. یعنی در مقام بیان متعااینجا  نهی به آن متعلق شده است گرفت

 این سخن امام خمینی سخن متینی است. رسد که. در مجموع به نظر میکه به همه اینها وارد استی کالشا. لذا این نفر نبوده است دو
 اشکال امام خمینی به محقق خراسانی

حت ی از سبب شود، داللت بر صهموافقت کرده است ولی گفت اگر نی از تسبب هن و ی با آن دو نفر در نهی از مسببنمحقق خراسا

عضی و ب یفهانبه محقق اصپاسخ دادند و  خمینی باز بر همان محوری که م، امانکندهم لت بر فساد ، هرچند ممکن است دالکندنمی

لت بر ود دالشه سبب متعلق ی بهآن صورتی که محقق خراسانی فرض کرده است که اگر ناساسا : فرمایدد میدیگر اشکال کردن

نبوده، زیرا نظر آنها به همان  هارد نظر آنورا ولو صحیح هم نباشد، مقدور مکلف است، فرضی است که اصال مزیصحت ندارد، 

 . اما مسئله سبب یعنی همانشایع بین مردم ی، همان معامالت عقالیشدیمرع نبود این انجام ای شههای عقالیی است که اگر نلهممعا

 هاییخودش به تن شود ویمنظر عرف به عنوان معامله محسوب ند مکلف اصال از وفعل خ نبه عنوا «بعت» نل، هماوو قب یجابا

لسبب قاع اد به ایشومتعلق  یهی ما در شریعت هیچ جا نداریم که نند، یعشوین مورد متعلق نمیبه ا اصوال معامله نیست و نهی هم

   .ریبما انه فعل مباش
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ا آنها ب یدر چیزو نبوده  هابا آنها مخالفت کردی که اصال مورد نظر آن یمایند شما در چیزری بفنقق خراساحخواهد به ممی لذا کأنه

ت تام کردی، آن چیزی را که شما با آن موافق با این آقایان در باب معامالت نیعیه همه نظر آنها به همان بوده. کموافقت کردی 

ا بچه که ا نبوده و از موضوع بحث خارج بوده و در آنهت مورد نظر آنیسن ا در این مورد درستهمخالفت کردی و گفتی حرف آن

وافقت ، نه مهلملجی نه فی ا. پس کأنه شما با این دو نفر موافقت تام داشتها بودهایشان در باب معامالت موافقت کردی، همه نظر آن

 1در بعضی از مواضع و مخالفت در مواضع دیگر.
 اشکال امام خمینی به محقق خراسانیبررسی 

امام خمینی  ،زدیم ، همانطور که قبال مثالاع السبب شده باشدیقاتوانیم در شریعت مواردی را پیدا کنیم که نهی از رسد میبه نظر می

و  : ایقاع السببدایمرفشود ولی اینکه ایشان مییمه محسوب نلنزد عرف به عنوان معامگفتن  «بعت»اینکه نفس سبب و ، دیافرممی

  .مل، فیه تأواقع نشده است در شرع متعلق نهیدر هیچ موردی  گفتن« بعت»

، ولی ستمورد نهی نی ب،نه سببب للبیع و ایقاع السببگوید، از این نهی شده، درست است که بما أ« بعت»در حین نماز کسی  رگا

ر خود این سبب و ایقاعش دتوانیم بگوییم مصداقی است از غیر ذکر، پس می« عتب»غیر از ذکر خدا و  از سخن به چون نهی شده

 است. هی وقع شدهننماز به یک معنا متعلق 

 «والحمد هلل رب العالمین»
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