
 ١١٠٢ �ماره ثبت: 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 )ق حرمت در معامالت حراممتعلَّ(از مباحث گذشته  ايخالصه
اي حرام است یا معامله شود بیعیگفته میق حرمت در مواردي که موضوع و متعلّ این بود که موردبحثموضوع 

است؟ چه  چه امري موضوع حرمتبیع خمر یا بیع مصحف یا هر چیز دیگري حرام است  گوییممیوقتی چیست؟ 

شود در اینجا کسی صادر میاز  ايمعاملهوقتی  وارد بحث شویم باید گفت: کهآنپیش از  امري متعلق حرمت است؟

در مورد  فعل است این هم گاهیو  این انشاء گاهی لفظ است ،یکی انشاء است ؛چند امر به صورت مترتب داریم

لفظ یا فعلی  ،انشاء همان صیغه است .شودمی قمحقّاعتباري است که با این امر  همان أ است کهنشَ مُ امر دیگر. انشاء

ملکیتی  أ به ذات همان ملکیت اعتباري است،نشأ به ذات است که منشهم مُ و امر سوم ؛ز آن تعهد استبرِمُه است ک

با یک  اماکه در عالم خارج یک چیزند  اندوجوبو نشأ مثل ایجاب است که آن را اعتبار کرده است. این انشا و مُ

داریم که همان ملکیتی است مُنشأ بالذات یک  ،إمّا لفظٌ أو فعلٌشوند. پس یک انشاء داریم که از هم جدا می اعتبار

گاهی با هم هستند  که عقال و شرع داریم تائیدبه دنبال این  و ؛ت اعتباريملکی، همان که با این لفظ ایجاد شده است

شود دومی که این الفاظ انشاء است مفاد آن و مضمون آن می کنملفظ انشاء میشوند. من با گاهی از هم جدا می

یعنی دنبال  ؛ا نپذیرندشود براي اینکه عقال این را بپذیرند یملکیت اعتباري است و این اعتبار هم موضوع می نشأِمُ

تسلیم و شود؛ این قبض و اقباض واقع می در عالم خارج آنگاهآید و و امضاي عقال و امضاي شرع می تائیداین 

چه بیع چه اجاره یا هر معامله  شودمیانشاء  ايمعاملهشود. پس در حقیقت در مواردي که یک م واقع میتسلّ

عتبار عقال و شرع داریم نسبت به این ا تائیدیک  داریم،مُنشأ بالذات م، یک انشاء داریدر این معامالت یک  دیگري،

ها اموري این .خارجی تبدیل و تبدلم و تسلیم و تسلّ  ،اقباض و قبض یعنی همان ،و یکی هم آن عمل خارجی است

از  یککدامست که این ا بحث دردر حقیقت اینجا  .کندق پیدا میتحقّ ايمعاهدهاست که در هنگام بیع یا هر معامله یا 

امروز  در جلسات گذشته اشاره شد وبود که  ايمقدمهها با چه قیدي موضوع حرمت است. این این ها یا مجموعاین

 .شودمیتر بحث تکمیل
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 و اقوال در این باب »در معامالت حرام متعلّق حرمت«
محقق اي که در هنگام معامله  گانهپنج-از این امور چهار یککدامبود که  . سؤال اینگردیمبرمی به پاسخ سؤال 

این  ؟یا قیدي هم دارد ؟موضوع حرمت استمطلق  طوربهها و آیا هر یک از این ؟شود موضوع حرمت استمی

 .که وجوهی ذکر شده است بیان شدسؤال است. در پاسخ به این سؤال 

 نظر شیخ انصاريوجه اول 
 ۀاالکتساب حرم ۀمعنی حرمو : «که اندنوشتهوجهی بود که در مکاسب مرحوم شیخ انصاري  بحث شد.وجه اول 

بیان شان انصراف بود. این وجهی بود که مرحوم شیخ فرمودند و ای و دلیل »مثر المحرّاال النقل و االنتقال بقصد ترتّب

همان منشأ  ،همان امر دوم ،است اعتباري تقالواننقلهمان است، اینجا گفته شده در ی که وانتقالنقلاین منظور از  شد

 وانتقالنقلهمان بلکه خارجی  وانتقالنقلنه  ،استمُنشأ بالذات آن  است. در ترتیب چهارگانه دومی کههمان ،بالذات

در عالم همانی که با لفظ  ،است خارجی وانتقالنقلمحور و موضوع حرمت  و شوداعتباري که با انشاء ایجاد می

با قید  ،مطلقاًنه  ،اما با یک قید ؛م استآن محرّ ،استمُنشأ بالذات اعتباري است و  وانتقالنقلو شود ایجاد می اعتبار

بحث کردیم و اشکال و وجه را م موضوع حرمت است. این ترتب اثر محرّ صدآن منشأ با ق . پسمب اثر محرّترتّ

 هایش انجام شد.بحث

 : نظر مرحوم نائینیوجه دوم
تر واضح بحث ترتیب کهاینبراي در جلسات گذشته در وجه دوم کالم مرحوم ایروانی را ذکر کردیم اما اینجا 

صفحه  »البالطّ ۀمنی«. در وجه دوم وجه مرحوم نائینی استپس . دهیممیوجه مرحوم نائینی قرار باشد وجه دوم را 

قصد ترتب «قید آن . ل اعتباريهمان تبدیل و تبدّ یعنی  ؛استحرمت موضوع  وانتقالنقلهمان  :اندفرمودهدوم ایشان 

ل اعتباري است. این همان تبدیل و تبدّ حرمت موضوع  ، پس از نظر ایشاناندنکردهبیان دیگر ایشان را  "ماثر محرّ 

 فرمایش مرحوم نائینی است.هم 
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 وجه سوم: نظر مرحوم ایروانی
، اما براي بهبود ترتیب آن را وجه دوم قرار دادیمشته در جلسه گذم وجه مرحوم ایروانی است که سواین جهو

است. وجه اول و  وانتقالنقلانشاء  ،موضوع :اندفرمودهدهیم. مرحوم ایروانی ن را وجه سوم قرار میشااینظر  بحث

 اعتباري است که با صیغه وانتقالنقلتبدیل و تبدل و یعنی  ،استمُنشأ بالذات موضوع حرمت  که کردندمیبیان دوم 

اول  طبق وجهمسبب است. مُنشأ بالذات و ب است نه سبب. انشاء سبب است مسبَّمُنشأ بالذات که این شود انشاء می

وجه اول  هم ر حرام است.آن معتبَ بلکه حرام نیست خود اجراي صیغه و لفظ و سبب ر شماست.معتبَآن و دوم حرام 

مرحوم دوم (وجه بود و  ترتب اثر انصاري) مقید به قصد مرحوم شیخ(تها وجه اول جه دوم. منهم گفت ومیرا این 

برد. میبه انشاء آن قید را برداشته است. این وجه اول و دوم. وجه سوم محور و موضوع حرمت را از منشأ  )نائینی

 تا آخر ...عقال و تائیدمُنشأ بالذات اولین امر بود. انشاء بود که سبب  آنچه حرام است انشاء است که کندمیبیان 

طبق  مترتب اثر محرّم است. با قصد محرّ  که تبدیل و تبدل اعتباري باشدمُنشأ بالذات وجه اول و دوم  . بنا برشدمی

آورند روي انشاء میموضوع حرمت را که آید میبه دست از وجه سوم چند وجه  طبق وجه دوم. یا مطلقاً وجه اول

 کههمین یعنی ؛ست حرام استیا انتقال که سبب ا نقلفرمایند انشاء سوم مرحوم ایروانی است که مینه منشأ. وجه 

کند و وسیله ایجاد این انشاء لفظ یا فعلی که با او اعتبار می، گوید اشتریتُمیدیگري و  کنداعتبار میو  تُگوید بعمی

به قصد تسلیم و و ب اثر معامله البته به قصد ترتّ  .است وانتقالنقلانشاء  پس آنچه حرام است همان اعتباري است.

عت و اشتریت م بب تسلیم و تسلّ و به قصد ترتّ این معامله آمدهبا علم و آگاهی درصدد  کههمین .ممحرّ تسلمِ

در جلسه گذشته در موردش این هم وجه سوم است که اثر.  انشاء محرم است منتها با قصد ترتباین خود  ،گویدمی

 گذریم.و از آن می شدت صحب

 وجه چهارم
در این منابعی که بحث ولی  .نقل شدهیک احتمال  عنوانبهتنها  .مشخصی پیدا نکرده است لقائ تاکنوناین وجه 

 ،انشاء است ،همان ایجاد معامله استآنچه حرام است  گویدمی نیزقائلی براي آن ذکر نشده است. وجه چهارم شد 

همان انشاء است ولی وقتی علیه. حرام  عرف و شرعال ب امضاحرام آن است منتها به قصد ترتّ .انشاء سببی است
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را عاقد انشاء بکند نسبت به اینکه عقال و شرع  ايمعامله کهوقتی .کنند تائیدکه عرف و عقال این را قصد داشته باشد 

 :کنند یا نکنند سه حالت ممکن است داشته باشد تائیدبناست اعتبار او را 

آن را  امر نیاز دارد که عقال و شرعاین توجه ندارد که  و کندکار خودش را می ، فقطگاهی غافل است -1

 .است توجهبی بکنند، به این امر تائید

 کند.نکنند انشاء می تائیدو شرع  عقالشرط اینکه صد و با ق گاهی توجه دارد و -2

ها کند که آنو قصد می کندانشاء می عقال و شرع توجه دارد و تائیدو عدم  تائیدهم به آینده و گاهی  -3

 کنند. تائید

بکند که عقال  صدق کهدرصورتی ،حرام انشاي معامله است که: کندمیپس با توجه به آنچه گفته شد این وجه بیان 

زند. عیب ندارد ب ،زندمیدارد حرفی حرام نیست داشته باشد کنند واال اگر این قصد را ن تائیدو عرف و شرع این را 

ال تبیع  ،ال تبیع الخمر«گوید که می ايادلهشود حرام. کنند اینجا می تائیدرا معامله این ها ولی وقتی قصد دارد که آن

است این در صورتی  و هکذا بقیه مواردي که نهی به بیع تعلق گرفته »من اعداء المسلمین السّالح المصحف و ال تبیع

شود و ارزش دارد که می مُمضیوقتی معامله  ،خواهدمیرا عقال و شرع  تائیداین اعتبار او است که این بایع بداند که 

، با این کنند شتأییدو شرع  عقالقصد دارد که بایع یک مهر تأییدي از سوي عقال و شرع به این بخورد و آن 

این هم یک احتمالی است. در  .حرام است صدبا این ق گویدمیوجه چهارم  کند.دارد معامله را انشاء می گیريهدف

یعنی خود او قصد دارد که ترتب  ؛صد خودش مرتوب بودق را داشتیم یعنی قصد ترتب اثر معاملهاقوال پیشین 

کنند و این متفاوت  تائید و عرف این را به قصد این است که عقالدر وجه چهارم ماحصل بر این مترتب بشود. اینجا 

م واقعی تسلیم و تسلّ ،یک ترتب واقعی بود گفتندمیمرحوم ایروانی در وجه سوم که  ايمعاملهاست. قصد ترتب اثر 

نهایتاً به آن البته این وجه هم  ،کنند تائیدرا معامله بود. ولی اینجا به قصد آن است که عقال در اعتبار خودشان این 

عقال نسبت  تائیدمقصود و شرط قصد ترتیب و  ،این مقصود نیستکه  بودرسد ولی قصد او ترتب اثر معامله واقعاً می

 .پیدا نشده است شوجه دیگري است که قائلی برایهم این  . پسبه این معامله است
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 جواب به قول چهارم
دخالتی در  عقال و شرع، تائیدقصد  قیدِ: کندمیبیان که است معموالً همان جوابی ، انددادهقول این  جوابی که به 

 تائیدآن را و شارع هم د که باز عقال نندار ايویژهشود توجه خاص انجام می معامالتی وقتیقاعدتاً  .موضوع ندارد

 گاهی همد و نکن تائیدهم این را و شرع عرف  کهتوجه دارد  به این گاهی ،کندمی ايمعاملهشخص صرفاً د. آن نکن

 (از طرف قائل) است که نیاز به دلیلی اياضافهاین قصد ترتب امضاي عرف و العقال و الشرع این قید  .توجه ندارد

ال تبیع المصحف ال تبیع السالح من « کندمیو بیان آمده (روایت و دلیل شرعی)  یاگر دلیل . پس طبق این وجهدارد

در آنجایی است  حرمت که ایناست به این  اندشد و تقیّناطالق دار هاو امثال این »اعداء المسلمین یا ال تبیع الخمر

آن دو  ماننداست که وجهی ندارد و  اياضافهکند. این قید امضاي عقال و شرع را قصد  که آگاهانه به ذهنش بیاید و

بنابراین جواب  .ددلیل اطالق دار کهدرحالیچسباند به این دلیل یعنی قیدي را می ؛استقول اول و سوم  درقید قبلی 

 به این شکل است.وجه نیز این 

 (...) سؤال

کند فرد قصد میاین شود،  تائیدو شارع  عقالهم توسط  کند نه اینکه واقعاًقصد میفرد در معامله آن پاسخ استاد: 

 دارد وجودقول چهارم این  هم بریک اشکال صغروي . ولی شوداین قصد محقق نمیو در عالم واقع  الواقعفیولی 

آن : کندمیبیان نداشت ما از آن عبور کردیم. آن اشکال صغروي قضیه یک اشکال کبروي است که  قائلچون  که

هست که قول مناقشه دیگري که در این  و اشکال االطالق در دلیل است. خالف اصالۀقید زائدي است که  ،قید

داند عقال و عرف آیا می ،کندقصد می عرف را امضاي عقال و خواهیم بسطش بدهیم این است که این شخصی کهنمی

ه داند این معامله چیزي است کمی گاهیمقصود است. دو باید دید که کدام از این  ؟داندکنند یا نمینمی تائیداین را 

کنند. قاعدتًا این قائل باید نمی تائیدکه داند مین و گاهی کنندنمی شتأیید شرع و عقال (هردو) یا یکی از آن دو

، دنکنمین تائیدکه داند آنجایی که نمی .چه نداندو کنند مین تائیدچه بداند که  .شودمیشامل که هر دو را  یدبگو

حمل کنیم بر آنجایی که  محل قول چهارم را بایدداند این دیگر خالفی ندارد. پس معنایش این است مسئله را نمی

آنجایی که این  یعنی ؛حرام است در این موارد معاملهگوید می قائل قول چهارمکنند. پس نمی تائیدال داند که عقمی

کند. این به نحوي می اقدامد نکنمی تائیدبه قصد اینکه  وجودبااینکند نمی تائیدداند که شرع آن را شخص می

کند ولی با وجودي که نمی تائیدرا معامله رع این داند شایعنی می ؛که یکی از وجوه بعدي است عبه تشری گرددبرمی
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اشکال شما  درهرحالبه تشریع. ولی  گرددبرمیبعضی گفتند  .کندمی صدشکند باز قنمی تائیدداند شارع این را می

 چیزي نیست که وارد باشد.

 (...) سؤال

 کند.می تائیدفروشد خمر را به قصد اینکه شارع این را او می برفرض پاسخ استاد: 

 کرد چطور؟ تائید: اگر شارع سؤال

خواهیم بگوییم این کند. قصد لغو است ولی میمی شولی دارد قصد ،نیستشارع  تائیدکه داند او می پاسخ استاد:

بیان  .کندکه قصد میاست در صورتی  و حرمت معامله کند ششود قصدمییعنی  ؛شودمیکه ی متمشّکه  وجهی دارد

این قید قیدي است که در  درهرحال. خواهد آمدکه در وجوه دیگر  به تشریع گرددبرمیبعضی وجوه  بنا برشده که 

گوید بیع قصد بکند یا نکند دلیل میعقال و شارع را  تائیدآن  چه طرف معامله دلیل اطالق دارد. .چیزي وجود ندارد

این قیود قیود اضافی است و ادعاي  ،فالن حاال شما این را انشاء کنید به قصد فالن یا به قصد .خمر حرام است

 وجود دارد. مسئله که در اینبود است. این هم وجه چهارمی  یانصراف هم ادعاي درست

 خویی و تبریزي اهللاآیت: حضرت امام، وجه پنجم
در مورد این  .و آقاي خویی و آقاي تبریزي دارند (ره) وجوهی است که حضرت امام ،وجه پنجم و ششم و هفتم

بیان از این سه بزرگوار به یک مطلب  این سهولی در حقیقت  اندمتفاوتبیان  سهشود گفت به یک معنا میجوه و

وجه قرار  سهها را نباید این کنمکنم ولی فکر میر را عرض میهاي اندکی. بیان این سه بزرگوابا تفاوت گرددبرمی

است. آن وجه این است که موضوع  یو قابل دفاع قبولقابلنسبتاً  وجه . یک وجه است وهستندیک وجه  داد بلکه

است موضوع مُنشأ بالذات ي که همراه با آن انشاء است. انشاء است ولی انشاء جدّ ،محرمت در معامالت محرّ

مُنشأ بالذات انشاء و یعنی موضوع حرمت  ؛ها یکی هستندتالزم دارد اینمُنشأ بالذات حرمت انشاء کسی است که با 

دارد که  ايصیغهمبرِز و شود گفتیم معامله که محقق می و ؛الذاتمنشأ بیعنی انشاء و  گوییمء جدي که می. انشااست

که آقاي است  تفاوتی و ؟؟؟)رهبري(ي وجود دارد که همان ملکیت اعتباري یا تعهد است و یک مبرَز و سبب انشاء

در خارج  آنگاهکند و می تائیدشرع را آن را  ازآنپسکنند و می تائیدد. بعد گفتیم عقال اینجا با دیگران دارخویی 

وجه اول و دوم یعنی قبل  وجوهرا گفتیم. بعضی  گانهپنجاین امور چهار  .شودم میتسلیم و تسلّ و قبض اقباض 
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 با قید.یا منتها مطلق  .ذاتالمنشأ بیعنی امر اعتباري حرمت آن دومی است  محکوم به حکممورد حرمت و  ندگفتمی

و موضوع حرمت خود انشاء است ولی با قصد ترتب اثر یا با قصد امضاي عقال  که کردندمیبیان وجوه دیگري 

 گویدمیمسئله یک امر هست  مغزي و لبّ درگفتیم انشاء. آن وجه که سه بیان دارد ولی گروهش این را میعرف 

 .است همان انشائی که همراه با منشأیعنی  گوییممیکه  جدياست. انشاء مُنشأ بالذات موضوع حرمت، انشاء و 

فروش را در عالم اعتبار ایجاد کردم. اقدام به است که این این ظرف را فروختم معنایش این  گویممیوقتی من جدي 

چون  .انشائی از او صادر بشود که این انشاء با منشأ یکی است .با قول چهبا صیغه  چهاینکه صیغه را اجرا کند 

انشاء و منشأ یکی است عامل اول و دوم یکی  ، مثل ایجاد و وجود فلسفی.کندها را از هم جدا میاعتبارات ما این

را در عالم  وانتقالنقلل و با آن لفظ آن تبدیل و تبدّ  فرد در معامله دارداست انشاي جدي معنایش این است که 

انشاي جدي یعنی ایجاد آن  .انشاي جدي ، یعنیرام است همین است. آنی که حکنداعتبار در وعاء اعتبار ایجاد می

 .این آن چیزي است که حرام است .شود منشأملکیت هم می و شود سبب ایجاديآن سبب می که ؛ملکیت اعتباري

 رضوان(تفاوتی که بین کالم حضرت امام  ند یعنیحیث تفاوت دار یک آمده است فقط از مورد این وجهتعابیري که در 

مطلب را در که این  ؛یت و حقیقت انشاء استدرواقعتفاوت صغروي یک  تنهاو مرحوم آقاي خویی است  )اهللا علیه

 .دهیممیاصول مورد تنقیح قرار 

 بررسی حقیقت انشاء
این  شدو قول مهموجود دارد که چند قول  اصولعلم در حقیقت انشاء مورد در  ؟ستیقتش چیاین انشاء حق

 :است

 .ه استاست که جمله انشائیه جمله ایجادی فرق انشاء و اخبار این :گویندمییکی نظر مشهور است که . 1

و  کندولی انشاء دارد با همین لفظ چیزي را ایجاد می .ظرف دیگريیک دهد از خبر می ،اخباري توصیفِهاي جمله

 است. ديایجا

هاي انشائی هم در حقیقت یک نوع این جمله :گویندمیمرحوم آقاي خویی . نظر دیگر نظر آقاي خویی است. 2

(ما  هاي انشائیهاین جمله :فرمایندآقاي خویی می .جمله اخباري است. منتها اخبار از تعهد درونی شخص است

: زید گویدمیوقتی کسی  .عنه آن متفاوت است رٌ مخبَ و تنهاد نندار خبریههاي جوهري و اساسی با جمله )؟؟؟مِیز

دارد  ،من فروختم :گویدمی. ولی وقتی کندیک حقیقت بیرونی را دارد گزارش می ،است یا خورشید طلوع کرد قائم
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اگر فروش جدي باشد، شوخی نباشد و فروشنده هم غافل نباشد،  .کندتعهد خودش را در مقابل شما اعالم می

که این کتاب را  کندمیبر شما تعهد ایجاد برادر  در خودشهنگام فروش ها معنایش این است که بایع و این درواقع

کند و لذا ن تعهد را با صیغه ابراز می، بایع ایپدیدار شد ون بایع در مقابل خریداردر. این تعهدي به شما بدهد

 باشد) در جاي خودشباید تفسیرش و م یکنبه آن بحث اصولی می اياشارهفقط (اکنون  .د انشاءنگویمی

لفظ یک لفظ  .کند با این لفظآن زوجیت را انشاء می »جتک نفسیزوّ« :گویدمیکسی وقتی طبق نظر اول 

 به تفاوتی جوهري. اخبار متفاوت استحقیقت است که حقیقت انشاء با  (نظر مشهور)این نظر اول  .ي استایجاد

آقاي خویی دوم که نظر نظر  اعتباریاً. و اینجا ایجادي است منتها ایجاداًاخباري است (در نظر دوم) حقیقت آنجا 

این است که انشاء همان  اندکردهرات آن را مفصل بحث است و در علم اصول در همان جزء اول یا دوم کتاب محاض

زوجیت، یا لوازم  .اخبار از تعهد است .ا فی الضمیر استمّعمنتها اخبار  ند.اخبار انشائیه هايجملهاخبار است. 

این تعهد درونی را با لفظ ابراز  و کندتعهد میون خودش درمال به دیگري را زوجیت براي دیگري، یا تحویل این 

تعهد صرف هم انشاء نیست. انشاء تعهد درونی است که با  ،فقط ابراز انشاء نیست المبرز است. تعهدالکند. انشاء می

است. این تفاوت ظاهري که در کالم حضرت امام و  آقاي خوییشود این نظر شود و ابراز میلفظی یا فعلی اخبار می

فرمایند محور حرمت معامله و بیع انشاء جدي واال هر دو می .از حیثی بحث مبنایی است وجود دارد، آقاي خویی

این انشاي جدي همان لفظ یا  ،مبناي مشهور است . منتها نظر امام برآن است. انشاء جدي یعنی آن انشاء و منشأِ

این همان تعهد  نظر آقاي خویی بنا بر .کند یک معتبري را در عالم اعتبارکند و اعتبار میکه ایجاد میفعلی است 

منتها اینکه این انشاء  .حرمت است هیچ اختالفی ندارند در اصل اینکه انشاء موضوع و محورز است واال رَمب

 پایان بحث از معناي انشاء)( .یک تفاوتی پیدا کرده است انحقیقتش چیست چون تفاوت دارند بیانش

و مصباح الفقاهه مرحوم آقاي خویی است. تعبیر حضرت امام  (ره) حضرت امام محرمه آنچه در مکاسب 

د و حق نفرمایمی ،حرام نیست که فرمایندمیو  کنندمیچند قول دیگر را مطرح  بعدازاینکهعلیه تعالی رضوان اهللا 

اجاره نده مضاربه نکن بیع نکن همان معامله عقالیی را  گویدمییعنی وقتی  ؛ۀالعقالئی م هو المعاملۀاین است که المحرّ

لغرض التصویب الی النقل و  اًیعنی انشاء السبب جدّ ،کنندتفسیر می ؟معامله استعند العقال  زيیه چچ .کندتحلیل می

این دو بیانی است که  و ؛ایجاد بشود وانتقالنقلن لفظ را انشاء کند به منظور اینکه آ ،کند داینکه خبر را ایجا .االنتقال

خواهند بگویند این است که آن م. در حقیقت آنچه میکنیها را جدا نمیاین دو بزرگوار دارند در حقیقت ما این
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که ... (استاد بیان نکردند ولی براي بیان جمله نیاز هست کسی که مطلب را فهمیده کلمه را  شودحرام می ايمعامله

گیرد. فعل ق میتکلیف به فعل اختیاري تعل ،م باید یک امر اختیاري باشدوجه مسئله این است که محرّ بنویسد) یعنی

آنچه  .ما باید موضوع حرمت را از ظاهر دلیل بگیریم و باید اختیاریت باشد و ؛اختیاري در اینجا یک مطلب است

 .ها در همان انشاء جدي استاینظهور . ندموضوع دلیل هست هااین و ... ءظاهر در این است این است که بیع و شرا

مضاربه هم  ،حقیقتی که در باب اجاره هستآن اجاره یعنی انشاء  .کانشاء تملیک و تملّ  ،انشاء معاملهیعنی بیع 

 حقیقت معامله استدر در حقیقت معامله است. آنچه  آنچهجز  افزودو هیچ قید دیگري نباید به آن  است طورهمین

 .شود و هیچ قیدي نباید بر آن افزود جز آن چیزي که در خود این تعریف و حقیقت معامله استمحور حرمت می

و یا رفتند میدیگري  امورو سراغ  داشتندبرمینقطه آغاز معامله است دست که آنچه در آن اقوال قبلی از انشاء 

شد. طی می بود کهها و مسیرهاي انحرافی ها همه راهاین ،کردند که در دلیل نبوداینکه قیودي را بر معامله اضافه می

وقتی نهی و این حقیقت بیع است  .منشأیی که آن اعتبار کرده اتحاد داردیعنی نشأ اتحاد دارد بیع یعنی انشائی که با مُ

آن اقوال دیگر در هیچ قیدي هم نباید اضافه کنیم.  به آن حقیقت تعلّق گرفته،باید بگوییم نهی  گیردمیبه آن تعلّق 

از  ايگوشهو یک یزهاي دیگري که مراحل متأخر است بردند روي چحقیقت یا محور حرمت را از حقیقت بیع می

 انصاري مرحوم شیخ مثالًد بود. چون همه تقییدات بدون مقیّ  ،کردندیا قیودي را بر آن اضافه می ،گرفتندآن را می

 ،خود اعتبار و انشاء باز نکرده بوداشکالی براي  .ر استمعتبَ خودش که  وانتقالنقلروي  ندبرده بودمحور حرمت را 

این را  .شودبه انشاء درست می ،شوداعتبار آن نقطه آغاز معامله است. معامله به اعتبار درست می .این درست نیست

 ،اندایروانیمرحوم  ی مانندبعضی از اقوال که مرحوم شیخ و دیگراندر برد. بیرون شود از محدوده حرمت نمی

این هر  ،هم که در دلیل نبود افزوده بودند گريید قید ،به سمت دیگري منتقل کرده بودند ازآنجامحور را  غیرازاینکه

باید به  که ین استاندارند اما روحش  تصریح فرمایندتبریزي میآقاي آنچه امام و آقاي خویی و  دو اشتباه است.

 توجه کرد: محور حرمتدر یافتن دو نکته 

 .را درست به دست بیاوریم که متعلق حرمت شده است یها و مفاهیمکی اینکه ما مقید باشیم که همان واژهی .1 

 مگر اینکه دلیل داشته باشیم. اینکه قیدي اضافه بر آن نیفزاییم،دوم  .2

 ،مبردند روي تسلیم و تسلّیا حرمت را می ،ي به این یکی از این دو اشتباه بودنداقوال قبلی گاهی مبتالبنابراین  

 در کردند. عالوه بر اینکهرا رها می خود انشاء را در محور اصلی آنکه جزئی از این بحث است و  وانتقالنقلروي 
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چیزهایی  هااین کهدرصورتیودند؛ مانند قصد امضاي عقال، افزمی این وجوه یک قیدي هم بر این مطلب بعضی از

، باید بگوییم بیع آید ال تبع ال تبع ال تبعلذا این نواهی که می و ؛صلب موضوع و مقصود دخالت نداشتاست که در 

اعتبار مبادله  ،مقصود از آن »لمال مالٍ  ۀمبادل« :گویندمیوقتی در تعریفش  .بیع همان اعتبار مبادله است ؟ستچی

تعبیر  .عتبار و انشاي جدي موضوع حکم استاین ا .شوداعتبار جدي است که نسبت به مبادله محقق می .است

تعبیر مرحوم آقاي خویی این  »؟؟؟ رضیه، أي إنشاء سبب جداً لغئالعقال المحرم هو المعاملۀ« :حضرت امام این است

ملکیت یا اجاره  زوجیت، این اعتبار »النفسانی و مبرزه الخارجی م هو المجموع المرکب من االعتبارالمحرّ« :است که

بدون  و اي که بگویدابراز بدون اینکه کلمه .به صرف اینکه درونی است حرام نیست ،شوداي که ابراز میبهیا مضار

به خواهند ولی آنکه در ذهن تعهد واقعی داشته باشد که مال را می .اینکه قصد جدي داشته باشد آن هم حرام نیست

با  ،امام این انشاي جدي که همراه با این مبادله اعتباري است به تعبیر ،این ترکیب تعهد و ابراز ،بدهند و ابراز بکنداو 

 .حرام شودمیاعتبار مبادله است این آن 

م هو المحرّ  نّإ« :این است که کهکوتاه رد شده است و تعبیرشان  خیلیهم از این مطلب حضرت آقاي تبریزي  

و «م اهمن اینجا نوشت .م استاین محرّطبق نظر ایشان  .استطبعاً این انشاء هم جدي » تملک نفس انشاء تملیک و

 امامحضرت اش این است که این سه بیانی که قاعده »واحد و احتمال واحد ةلعل هذا احتماالت الثالث ترجع الی مر

گردد به یک میبر ،داشته باشندهم و آقاي خویی و آقاي تبریزي دارند و احیاناً ممکن است بزرگان دیگري  (ره)

شود یا از آن انشاي جدي از مبادله اعتباري که با این لفظ ایجاد می که ؛لب که حقیقتش همان انشاي جدي استمط

دیگري نباید بر این  هستند و هیچ قیدبا هم یکی در عالم اعتبار ها این .آن تعهد بنا بر نظر آقاي خویی جدا نیست

هاي جزئی یا گرچه تفاوت هست،بنابراین این وجه پنجم که سه بیان در آن  ؛شود موضوع حرمتاین می و ؛افزود

کنند. ک نکته تأکید مییروي اما در موضوع بحث ما  ،هاي عمده به لحاظ مبنایی در حقیقت انشاء با هم دارندتفاوت

شود می ،شاء جديو ان و این مفاهیم هم انشائی استمی برند همان عناوین و مفاهیم  را رويحرمت این نکته که 

ول بیع یا اجاره افزود. برخالف وجوه چهارگانه که یا محور را از عالوه بر این نباید بر محمهیچ قیدي هم  .موضوع

این دو  .اصل انشاء بیرون برده بودند یا اینکه قیودي خارج از آنچه در دلیل هست بر دلیل و بر موضوع افزوده بودند

 .آن را طی کرد راه راه ناصحیحی است که نباید
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اگر ممکن است گفته شود  واضح است این است کهکه یک مقدار مانع بود و ممکن است بگویید  اينکتهفقط  

بیع  شده سؤالبعد هم  »ال تبع«گوید کردند که شارع میاگر سؤال می ،بشویم ی از این دستقبل از اینکه وارد مباحث

یا اینکه با لفظی یک  ،شودبیع یک امر انشائی است که یک یا تعهدي است که ابراز می گوییممی ؟است زيچیچه 

باید بگوییم همین انشاي جدي حرام است هیچ قید  ايمعاملهبیع یا هر کند وقتی حرمت آمد روي امري را اعتبار می

یعنی وقتی  ؛خودش است همراه شدلیل ،دیگري هم غیر از این انشاي جدي نباید بر آن افزود این طبیعت قضیه است

 گوییممیهمان ضرب را  »ال تضرب«گوید میوقتی  حرام است. متعلق نهی است کههمانآید روي موضوعی نهی می

أکل و شرب هم یک  .حرام است گوییممیهمان أکل و شرب را  »ال تشرب ،ال تأکل« گویدمیوقتی حرام است. 

آمده  »ال«که نهیاست این  ندستیک قول هسه بیان این  کهاینبر دلیل  .ضرب هم یک تعریفی دارد ،تعریفی دارد

 آن هم در اینجا انشاي جدي است .است زيیه چمتعلق نهی است چ کههمانباید ببینیم  و... . روي اجاره ،روي بیع

کند این است که آن کاري که می ،الزم نیست که قصد کند همآن آثار براي ترتب  که ؛شودآن مترتب می بر و آثار

 ،این دلیلش روشن است .این موضوع است .کنداین را با لفظ ایجاد میدارد خودش  در عالم اعتبارِ  ،گویدمیجدي 

ما در متعلق حرمت  :شود این است کهیک قول می که نایعنی مبناي این سه بی ؛هیچ قیدي هم غیر از این نباید افزود

باید همان مفاهیمی که در خود آیات یا روایت و دلیل آمده همان را بگیریم هیچ قیدي هم غیر از خود آن نباید بر 

یا است  ءشرا یا موضوع بیع است اینجا مثالً ؛متعلق حکم است ،همان موضوع است؛ االطالق اصالۀ ؛آن اضافه کنیم

 .قید دیگري نباید بر آن اضافه کنیماست و همان انشاي جدي  حقیقتشان تی از این دسعناوین چیز دیگري است؛

 و یعنی یا اشکالش این است که بیع را تکه پاره کرده ؛هستندپس آن وجوه قبلی همه مبتال به یکی از این دو اشکال 

 قول این سه در اما ؛است اضافه کردهحقیقت م و یا اینکه قیدي زائد بر این یا تسلیم و تسلّ  ،رروي آن معتبَ  برده فقط

دلیلش این است که انشاء جدي  .بیع هم انشاي جدي است .است است که بیعهمانی محرم  :فرمایندمی همگی

همان و فقط  حقیقت معامله است و ظاهر دلیل این است که خود آن مورد نهی است و قید اضافی هم نباید آورد

 .ظاهر دلیل را باید گرفت

 اقوال دیگري غیر از قول پنجمعلت پدید آمدن 
چطور ذهنی مثل شیخ انصاري یا بزرگانی  ؛این تعلیل واضح است و کسی سؤال کند این امرممکن است منتها 

این امر که تا . اندکردهو یک مقدار نوسان پیدا کرده است یا قیدي اضافه  دلیل خارج شده است محطاز این دیگر 
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بیع هم یعنی  ،موضوع دلیل هم بیع است ،بگیریماست را همانی که موضوع دلیل  ایدکه ب ستمعهااین اندازه قیاساتها 

. این بیانی است که ستقیاساتها معهااین  .د استانشاي جدي هیچ قید دیگري نباید اضافه کنیم چون تقیید بال مقیِّ

 ؟در وجوه دیگر رفتندافرادي چرا  سه بزرگوار دارند.

 ...)سؤال(

شود واال با فعل ابراز می آن اعتبار .ی فعل مبرز استمعاطاتدر معامله  .کندهمان فعل ابراز می را هم معاطات

اقوال  چرا اینعلماي دیگر اثر بیع است یا مبرِز بیع است.  بلکه استخارج  شاز محل حقیقتخارجی  وانتقالنقل

این حرف زدن  تنها بپذیرند کهذهنشان  درکه است علتش این است که خیلی سخت  ؟اندگفتهرا  دارمشکلمتعدد و 

است و مطابق  ترطبیعیاست که رهزن بوده و ذهن بزرگانی را از این وجه پنجم که وجه  اينکتهاین  .حرام است

چطور ممکن است یک انشاء ساده را  :دنگویاین است که می هااینعلت  .برده سوآنو  سواینبه  قواعد و ادله است

معلوم  اً بعد ، بلکهحتماً خودش توجه نداردفرد آن  ؟کنندو به خاطر این انشاء ساده عقاب  حرام است شارع بگوید

نکنند  تائیدعقال این را . اگر این تغییر و تحول خمر نشود، شوددیگر تغییر و تحولی نمی ،عقال تعیین نکردند شودمی

رف انشاء کرده که صِ جلوه می که در ذهنشان خیلی بعید یزي استاین آن چ ؟این حرام باشد ها چرا بایدو امثال این

 حرام باشد.

 زن ذهن صاحبان اقوال دیگر شده پاسخ به اشکالی که ره
اجازه  اصالً که حساسیت داشته و مهم بشمارد شارع جایی .اصالً این چیز بعیدي نیستجواب این است که: 

این انشاي  ،اقدام نکند اًاین باشد که بعدقصدش چون اگر  ،اشدالبته باید انشاء جدي ب دهد که انشاء جدي بکنید.نمی

این انشاي جدي نیست.  .شودمیشارع  تائیدو منتظر  کندولی صبر می گویدمی؛ فقط فعالً یک لفظی را جدي نیست

این انشاء  ،کندیعنی همین انشاء جدي که تعهدي را ایجاد می ؛این انشاء جدي را حرام کندشارع  که هیچ بعدي ندارد

 کند و حرمت متوجه آن است.را شارع دارد منع میجدي به یک تعهد 

منتها این قصد  ،که باید قصد جدي داشته باشدیعنی گفتند  ؛همین را گفتند باز آنجاپاسخ استاد: ...) سؤال(

 هرحالبهولی  .گیرنداش را میاجازه بدهد یا نه اجازه شارع الزم نیست :گویدروي اساسی است که می اشجدي

 قصد جدي باید باشد.
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م است چیز دیگري است با قید محرّ آنچهظاهر را منصرف کردند و گفتند  این ،اساس اینکه بزرگانپس خوب 

انشاء و ابرازِ خود این بگوییم: اساسش این است که در ذهنشان این بوده که  یا با قیود دیگر،م تسلیم و تسلّ 

 .بعید بوده در ذهنشان است. این حرام تکلیفیو عقاب دارد  ،مواخذه داردکند که شارع آن را قبول نمی ايمعامله

 .ولی هذا غیر بعید

کالم مرحوم ایروانی این قصد ترتب اثر گفتیم که در  .میمرحوم ایروانی گفت در کالمدیروز  ...) پاسخ استاد: سؤال(

منتها کالم مرحوم ایروانی ذیلی دارد که  .فرمایش ایشان هم همان است ،اگر به همان قصد جدي انشا باشد ،معامله

مرحوم  که گفتیم .گوییممیآن ذیل دیگري دارد که در وجوه بعدي  اصالً این خالف این ظاهر است ذیلش را ببینید.

 .استآن مانعی ندارد همان  باشد،اگر مقصودش همان انشاي جدي  ،گویدایروانی قصد اثر معامله که می

 يچیزو شود یک وجه همان فرمایش حضرت امام می بنا بر؟؟؟ توضیح دادیم گفتیم دو وجه دارد ...) سؤال(

 اضافه ندارد.

 .محرم که آن قید اضافه استپاسخ: ؟؟؟ ...)سؤال(

دهد توجه ندارد این امر حرام است او انجام می ) پاسخ استاد:شودمی: اگر به قصد محرم نباشد که حرام نسؤال(

 . اطالقش هم حرمت دارد،این حرام است ،گوییممیاینکه ما  .؟؟؟ کند این بیع خمر را .به قصد اینکه آن تحلیل بکند

 بکنیم.درست الاقل آنجایی که غفلت نباشد ولی آن جهتش ممکن است انصرافی در آن 

مواردي مانند  چراکهکلیت داشته باشد.  تواندنمیقد خواندن حرام است. این صِرف ع فرماییدمی کهاین: سؤال(

 تواندمیفروختن سالح به اعداء مسلمین وجود دارد که در آن مصلحتی است که حرام شده، یعنی همین عقد هم 

عقد  . اگر چیزي بر آن مترتب نشود و صرفًا عقدي بخوانند، چه دلیلی هست صرف همینموجب تقویت کفر شود

 )حرام باشد؟

این در مواردي است که در دلیل آمده  عرض خواهم کرد. اينکتهدر پایان  .استاین ظاهر دلیل پاسخ استاد: 

ظاهر بیع این است که انشاء جدي بکنند. این ظاهرش است و  .هاامثال این و ال تبع مصحف ،ال تبع خمر :باشد که

خود اجراي صیغه آیا آن محقق نشد بگوییم  هرثمبه استبعاد اینکه تنها  اینکه ما بخواهیم از این ظاهر دست برداریم

 نروند از همانمولی در اینکه افراد اصالً جلد این امور  حرص بله حرام است یعنی به خاطر شدت ؟حرام استهم 

 کارهمین اید هم نیو آن انجام تعهد حرام است. لذا حتی اگر امر بعدي  و گفته آغاز کار را حرام کرده استنقطه 
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قصد و کند ایجاد میتعهد کند یعنی دارد براي خودش وقتی دارد انشاء می چراکه .واقعاً وجه هم دارد حرام است.

است که شارع  این به خاطر این درواقع .انشاي جدي آن حرام است :گویدمی جاهمینجدي به این امر دارد. شارع 

روي  ،حساس بوده که روي مقدماتش حرمت گذاشته است قدرآن -است طورهمینمانند ربا که –در مواردي 

مبدل نشود. به خارجی  وانفعالفعلکه در عمل ممکن است به هیچ  ايمقدمهحتی  .مقدماتش عقاب گذاشته است

عرض  اًفرمایش آقاي مکارم است که بعداین  که ؛استعمل به مشروط حرمت این  گویندمیخالف اقوال دیگر 

متوقف بر این نیست که در خارج واقعاً آن حتماً محقق بشود حتی اگر نشود  وقتهیچي جدي هم انشا .میکنمی

 جدي باشد که بنا است بشود. قصدشمنتها باید بازهم حرام است. 

 )چیست؟ اگر؟؟؟ نباشد که دیگر بیع نیست. ؟؟؟: بیعسؤال(

 .خواهد بگوید قصد تبادل را داردمی .است هزلبله آن شوخی است  پاسخ:

انشاي جدي  ،قصد یعنی همینبله  : پس صرف انشاء حرام است چون اگر جدي نباشد که دیگر بیع نیست)سؤال(

 .همین قصد را دارد

ولی  دارند. آقاي تبریزي باز در حقیقت انشاء یک تفاوت مختصري ،دنها با هم تفاوت ندارآنپاسخ:  :...)سؤال(

 .ایجاد اعتباري ،یعنی ایجادیه ،همان جمله انشائیهیعنی انشاء  . مشهوردنجوهري ندار نه تفاوت

خواهیم بگوییم می .تجري است باالتر از اینپاسخ استاد:  تجري بر موالست) ؟شودمی: آیا این تجري نسؤال(

ولی ما  .شود تجريآن وقت انشائش می ،انشاء نباشدو اگر ما بگوییم ظاهر دلیل خودش صیغه  .خودش حرام است

 درواقعیعنی  ؛حرام استموضوع خود این  ، بلکهتجري نیست است. دیگر نه خود دلیل این را حرام کرده :گوییممی

یکی اینکه انشاء  .دو گناه انجام داده است ،شودبعد هم تغییر و تحول می ،کندانشاء می ،کندوقتی کسی معامله می

؟؟؟  داده و تبادلبا گناه انجام  رایکی اینکه چیزي که باطل بوده است و وجود داشته  انشاء جدي. کرده استجدي 

 .هاشده و امثال این

چون ظاهر  .انشاء جدي حرام است .انشاء حرام است گوییممییک قول است  که نااین سه بیذیل بنابراین ما 

شارع در اینکه  کنیمنمیعدم قید است و استبعادي هم ، اطالق به چون اصل .آوریمدلیل است قید اضافی هم نمی

ه اول حرمت به خاطر اهمیت موضوع از همان نقط گوییممیبلکه  .تحریم کندرا انشاي جدي روي موضوعی بخواهد 

 .این هم استبعادي ندارد و را روي این گذاشته است
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 داین نظریه تنها در مواردي است که دلیل اولی و ظاهر براي حرمت باش
البته این فرمایش و این نظریه با تقریري که عرض کردیم در مواردي است که در خود دلیل آمده گفته ال تبع این 

ظاهر دلیل این  و مطلق نیست در آنجایی است که دلیل آمدههاي محرم این فرمایش در همه بیع .در اینجاهاستفقط 

. بیع هم همان حقیقت انشائیه است ،همان بیع است ظاهر دلیلدر این موارد  .است که ال تبیع المصحف ال تبع الخمر

نیست که در  طوراین اما همیشه ؛این طور شده است به خاطر اهمیتش چراکهاستبعادي هم ندارد  .آن حرام است پس

من  ممکن است در بیع سالح مثالً گاهی با عناوین ثانویه است.  ،با عنوان اولی دلیل داشته باشیممکاسب محرمه ما 

 بلکه )د.نولی شاید دلیلش معتبر نباش (البته دالیلی در این مورد داریم .دلیل اولیه نداشته باشیم ،اعداء المسلمین

شود بینیم. اگر عناوین دیگر و کلی باشد نمیبیشتر از باب اعاده علی الظلم یا اعاده الکافر و مثال این داریم می

ی شده باشد. مفصل توضیح دادیم گاهی نهی نسبت به یک امري با همین عنوان بیع یا اجاره نه ،مستقیم با عنوان اولی

اما گاهی با عناوین کلی و  ؛ستهاکنیم مال اینجاهایی که میاین بحث ،اولی است و در خود خطاب آمده است

گفته گر ا مثالً .نیست که بگوییم خود انشاء جدي حرام است جورایناگر از حیث دوم باشد همیشه  ،ثانوي است

انشاء به خود صیغه و  ، این اعانه بر ظلم عقال و عرفاً حرام است به خاطر اینکه اعانه بر ظلم است ايمعامله شودمی

این  .اینجا عیبی ندارد .یعنی آن تسلیم و تسلم است ؛اعانه خارجی استاز اعانه، منظور  گویند.ها نمیو منشأ و این

ست که در خود دلیل با عنوان این در مواردي اکردیم، یعنی این نظر پنجم،  تائیدکنیم و اینجا عرض میبحثی که ما 

در این  ،کنیمتحریم می را ايمعاملهاما اگر با عناوین ثانوي داریم یک  ؛ال تبع هذا ،ال تبع هذا اولی گفته شود:

اگر  مثالً ؛ضایش بیع نباشدآن دلیل اقتاست ممکن  .بینیم دلیل چه اقتضایی داردصورت حرمت تابع این است که ب

اعانه  بلکه بگوییم عرفاً و از نظر عقالیی صرف اینکه عقد خوانده بشود این اعانه نیست. و اعانه باشددلیل حرمت 

توانیم بگوییم انشاي جدي ین اعانه است آن وقت دیگر نمیبه دست دشمن برسانند. ااست که عمالً این سالح را آن 

این قید را به صراحت نیاوردند ولی منظور قاعدتاً همین  .ام است آن تصمیم خارجی استحر آنچهبلکه  .حرام است

اش این است که باید بگوییم نهی آمده باشد روي بیع یا اجاره و مضاربه نتیجه ،آنجایی که در دلیل که تنها است

 یباطل این است که معاملهباشد از باب داشته  یحرمت هم آن تسلیم و تسلمش اگر و ؛انشاي جدي آن حرام است

 ثانويِ  عنوانبه مثالً ،اولی نباشد عنوانبه ،هاي دیگري باشدعنوانعلت حرمت اما اگر  ؛یا چیزهاي دیگر است، بوده
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 .باید ببینیم دلیل چه اقتضایی دارد .دیگر تابع مفاد دلیل استنوع حرمتش  جااین است، ي بودهدیگر چیزیا اعانه 

 است.حرام گوید عمل خارجی میبلکه ندارد را خود انشاء حرمت ي بعضی جاها دلیل اقتضا

این سه  گوییممییعنی  ؛کنیممیاست.) پاسخ: بله ما به همین توجه  مدعا پس این سه قول اخیر اخص از :سؤال(

 ،اولی عنوانبهدر مواردي است که تنها این  .مطلق نیست اما فرمایدظاهر کالمشان این است که مطلقاً دارند می قول،

 اوین کلی دیگر مثل اعانهبا عنحرمت  اما اگر ؛دنمورد حرمت و نهی قرار گرفته باش ،هااینبیع یا اجاره یا امثال 

 .انشاء جدي هم باشد اعانه نیست .چون انشاء اعانه نیست .لفظ انشاء باشدحرمت  ممتعقاین اقتضا ندارد که  ،باشد

جاي خودش در چون  .گوییمقطعاً نمی ،گفت جورياینشود یعنی می ؛ستاخارجی  اعانه ظهورش در آن اعانه

 کنیم.بحث می

گاهی خود معاهده و پروتکل و... هم اعانه  مثالً: البته باید مراجعه به عرف کرد (که چه چیزي اعانه است) سؤال(

معاهده بستن و امضاي یعنی در یک شرایطی حتی یک  ؛است جوراینگاهی  بله.) پاسخ استاد: شودمیمحسوب 

 طوراینها خیلی وقتبلکه  هم. ولی گاهی ولو در عمل هم هیچ اتفاقی نیفتد ،شود اعانهپروتکل با اسرائیل می

این در جایی است که بیع با فرمودند، هایی که این بزرگان خواهیم بگوییم دلیل متفاوت است آن بحثمی .نیست

آوریم این تابع می و یا عناوین دیگرها را از راه اعانه حرمت و اشکال و ایناما اگر  ؛عنوان خودش متعلق نهی باشد

 را تحریم کنیم. نیست که خود انشاي جدي طورایندلیل است که همه جا 

که بی انشاء نیست منتها انشاء  معاطات هم انشاء است. معاطات اشکال ندارد) معاطات: اگر این طور باشد سؤال(

صیغه نخوانده است،  دهد به دیگري،را می در بیع بایع جنسوقتی  .کندمی. لفظ یا فعل، فرقی نردگیمیبا فعل انجام 

این تحویل دادن حرمت دارد از باب اینکه انشاء است  .کندمیدارد تعهدش را ابراز  درواقعدادن با همین تحویل اما 

 .دو حرمت دارد. شودمیي دیگر حرمتِخودش  تسلیمش هم حرمت دارد، اگر بگوییم .است سلیمنه از باب اینکه ت

ها را ببینید که آن .از جمله دو فرمایش در کالم آقاي مکارم هست ،هستهم  يدیگر و نکات دیگر قولچند  

 محل بحث است.
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