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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 موضوع حرمت در مکاسب محرمه و احتماالتاقوال 

 احتمال پنجم: قول آقاي مکارم در انوار الفقاهه

 ».ن الجمیع و إن لم نري من صرح بِهو االحتمال الخامس اقوي م«تعبیر ایشان این است که 

 نیست که مطرح نباشد. ايگونهل کالم مرحوم ایروانی است، بهنحوي در یکی از دو احتماالبته این احتمال به 

و همان انشاء است و دیگري هم تسلیم و تسلم و نقل و انتقال خارجی  داندینماحتمال پنجم که قصد را دخیل در امر  

 است، دو تفسیر دارد:

اء و تسلیم و تسلم، یا اینکه گفته شود، موضوع انشاء یکی اینکه گفته شود، موضوع مرکب از دو جزء است، انش 

و شرط آن تسلیم و تسلم خارجی است، این نوع موضوعات هم در حقیقت مانعی ندارد که موضوع مرکب  معامله است

و جزء دیگرش در زمان دیگر، یا اینکه مرکب از موضوع  شودیماز دو جزء باشد که یک جزئش در یک زمان محقق 

که شرط متأخر در مباحث مقدمه واجب  گویندمیوط به شرط متأخر باشد. در اصول به این، شرط متأخر باشد و مشر

که صرف انشاء، حتی  شودیم طوراین وقتآنبحث شده و تفسیرش محل خدشه بوده که مانعی ندارد و درست است، 

تب نیست، بلکه این وقتی حرام است که در آن متر ايمؤاخذهانشاء جدي هم که باشد بما هو هو محرم نیست، عقاب و 

دنبالش آن نقل و انتقال خارجی و داد و ستد عینی واقعی هم محقق شود، این مشروط به شرط متأخر است. مثل بحث 

بیع فضولی که یکی از تصاویرش همین است که این حرام و منهی و مؤاخذ علیه است، در صورتی که داد و ستد عینی هم 

داد و ستد و نقل و انتقال عینی و خارجی محقق نشد، این که از اول حرمتی در کار نبوده را کشف  محقق شود. اگر آن

اشته باشد قصد آن را د ، این حرمت معلق است که آن تسلیم و تسلم هم بیاید، یا اینکه جزئش تسلیم و تسلم است،کندیم

 هانیاماالت قبلی بود که به قصد األثر یا قصد األثر محرم، . آن قیودي که در احتکندینمیا نه و حرام باشد یا حالل، فرقی 

دخالت در امر ندارد این انشائی که به دنبال آن تسلیم و تسلم بیاید حرام است. البته این در صورتی است که انشاء به لفظ 

 .شودیمحقق ، چون با خود عمل انشاء مشودیمباشد واال اگر انشاء بالفعل باشد آنجا موضوع و شرطش مقارن 

 :ادلھ احتمال پنجم
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تعبیر  و کنندیمکه امر محرمی باشد استبعاد  ايصیغهنفس انشاء و  هم این است که اوالً ایشان مسئلهدلیل بر این  

، اینکه بگوییم که انشاء »هذا و االنصاف أن دعوي االطالق بدون أي قید بعید جدا عن افهام العرف«ایشان این است که 

 ر واقعد، این نکته »یرون لمجرد االنشاء المجرد عن کل اثر أو قصد لألثر قیمهعید عن افهام العرف ألنهم الب«ت محرم اس

 در آنچهاول شده بودند همین بود، یعنی  چهارگانهاست که در ذهن عمده فقهایی که قائل به احتماالت  اينکتههمین 

لب . در توضیح مطدانستندینمبوده، این است که نفس انشاء و اینکه عقدي خوانده شود، چیز حرامی  مورد توجهذهنشان 

که اساس بیع و معامالت، انشاء و  کنندیمگمان  ايعده گویندمیو آن این است که  میکنیمبه نکته دیگري هم اشاره 

، اندآورده نکته اینجاو در حقیقت ایشان دو  است اساس معامالت، معاطات و داد و ستد خارجی کهدرحالیاعتبار است 

نکته اول که بعید است گفته شود که نفس انشاء بما هو هو و بدون هیچ قید و شرطی محرم است و در نکته دوم ایشان 

م ه، حقیقت معامله و بیع و اجاره و امثال این نباید تصور و توگویندمیرا اوج ببخشند و  مسئله خواهندیمیک مقدار 

که  اندکردهتصور  طوراین ايعدهو تسلیم و تسلم چیز جدایی از این است،  شود که انشاء است و اجراي به صیغه است

این درست نیست، حقیقت معامله همان داد و ستد خارجی و نقل و  کهدرحالیگویا حقیقت معامالت همین انشاء است 

که آیا حقیقت معامله و حقیقت بیع و سایر احکام  دیآیماب بیع انتقال خارجی است، البته مشروح بحث هم در اول کت

ار قد یتوهم أن االساس بالبیع و اإلنشاء و االعتب«عقود انشاء است، یا عمل التزام و خارجی است، تعبیر ایشان این است که 

ی ه من المسلمات و بیع المعاطاتعلی هذا االساس جعل البیع بالصیغ و ؛ألن النقل و االنتقال الخارجین من آثاره و فروعه و

مع أن الناس فی ما تعارف بین العرف و العقال یري أن األمر بالعکس و «بعد تعبیرش این است که » محل للکالم و االیراد

 ».أن االصل فی البیع هو المعاطات و البیع به صیغه نشأ بعدها

 :جمع بندي بحث

د، مورد نهی قرار گیر ايمعامله، این است که محرم در آنجایی که بنابراین نظر پنجم که خودش دو تصویر جزئی دارد

که تسلیم و تسلم یا جزء موضوع است یا شرط موضوع،  محور و موضوع و مرکب حرمت انشاء با تسلیم و تسلم است

ه اصالً و ثانیاً اینک دلیلش هم این دو نکته است: اوالً استبعاد العرف اینکه محل کالم و حرمت فقط بما هو هو انشاء باشد

، آن انشاء و اعتبار نیست، بلکه خود آن تسلیم و تسلم است این دو مطلبی شودیممعامله واقعی که نهی به آن تعلق گرفته 

 است که ایشان دارند.
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 مناقشه احتمال پنجم:

به هیچ  دانکردهاشارهشان ، نکته دومی که ایمیکنیماز نکته و دلیل دوم ایشان در مقام مناقشه و بررسی نظریه شروع  

 توانیمننیست، حقیقت معامله آن تعهد و اعتبار است، منتهی مبرزش ممکن است فعل یا قول باشد، هرگز  موردقبولنحو 

بدون  و ؛گفت: که آن معاطات و تسلیم و تسلم عقد است، ممکن است دوستانه من چیزي به شما بدهم و شما به من بدهید

دیگر، این معامله نیست، روح معامله و هسته اصلی معامله آن اعتباري است که ما  يهازهیانگیا توجه و از روي غفلت 

و البته محور آن تعهد داد و ستد است و گاهی مبرزش لفظ و  میسپاریمو تعهد متقابلی است که ما به یکدیگر  میکنیم

ه اصالً آن عمل عین معامله است و صیغه که بعداً گاهی فعل است. ظاهر کالم ایشان در اینجا این است که کسی بگوید ک

آمده درست است که صیغه چیز دیگري است، ممکن است بگوییم این متأخر شده ولی در همان عمل هم روح معامله آن 

گفت که  شودینمتعهدش را ابرازمی کند، اصالً  درواقعو با آن عمل  اعتبار و تعهد متقابلی است که اساس و لب بیع است

دخالتی در معامله ندارد و تسلیم و تسلم حقیقت معامله است،  نیا ین صیغه و انشاء مبرز است، چه قول باشد و چه فعل،ا

هم همین است که حقیقت معامالت آن تعهدها است که افراد به  مسئلهو تحقیق در  اندگفتهکه مشهور فقها  طورهمان

و متعلق تعهد البته اعیان خارجی است، به لحاظ متعلقش است نه خود حقیقت معامله، بله دخیل در  سپارندیمیکدیگر 

نیست که آن تعهد و اعتبار یک امر بیرون از حوزه حقیقت معامله  طوراینمعامله است به عنوان متعلق آن تعهد، یعنی 

نتهی متعلق آن عین است و مبرزش البته از نظر واقعی و م میکنیمباشد، نه حقیقت معامله تعهد و اعتباري است، ما انشاء 

یعنی بعد از اینکه قرار بگذارد و تصمیم بگیرد و اعتبار کند که این براي شما باشد  ؛عمل و سیره خارجی همان عمل است

اطات هم همین است و اال در مع شودیممعموالً با عمل خارجی این ابراز  کندینمو آن براي من باشد، این را با لفظ ابراز 

نیم ؟ ولی ما اگر عمق قضیه را توجه کشودیمنکاح معاطاتی چطور  گویندمیمثالً نکاح معاطاتی،  کنندیمبعضی استبعاد 

روي  دانآمده هانیا، یعنی شودیممستبعد نیست، براي اینکه فرض این است که با همان عمل خارجی تعهد زوجیت ابراز 

که یک عملی انجام گیرد، پس روح معامله  شودیماین غیر از این  سپارندیمت به هم تعهد تعهد زوجیت و لوازم زوجی

منافع  ، گاهیهانیاتعهد و اعتبار است و آن حقیقت معامله است، منتهی متعلقش اعیان خارجی است، مثالً در بیع و امثال 

عهد و اعتبار قلبی است که در عالم اعتبار و اال حقیقتش یعنی ت مثل اجاره است و گاهی در اشخاص است مثل زوجیت

بیع معاطات نیز بیع است  گویندمیایشان  آنچهکه گاهی قول است و گاهی فعل،  خواهدیمو مبرزي هم  شودیمایجاد 

، ولی شودیماین حرف را قبول داریم غالب بیوع بخصوص در سطوح نازل به شکل معاطاتی است و در عمل محقق 
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دخالت و ارزش ندارد یا اینکه حقیقت بین تسلیم و تسلم است، حقیقتش آن تعهد و  هانیاکه انشاء و معنایش این نیست 

فعل  هچ نیست که انشاء، چه قول، طورایناعتبار است منتهی متعلقش این است. این نسبت به نکته دوم ایشان که نه 

تفاقاً دخالتش، دخالت تام است و حقیقت معامله بگوییم یک امر عارضی و ثانوي و غیر دخیل در لب معامله است، نه ا

به تعبیر آقاي خوئی تعهد مبرز است و به تعبیر دیگران هم انشاء تملیک است و در حقیقتش هم اعتبار نفسانی دخالت 

اهی گدارد یا تعهد نفسانی و هم اینکه آن ابراز شود، هر دو باید باشد و آن نقل و انتقال خارجی از آثار معامله است که 

 لفظاً  المبرز إما أن یکون«همان را مبرز قرار داد، بنابراین حقیقت معامله اعتبار مبرز است یا تعهد مبرز است بله  شودیم

گفت تسلیم و تسلم و نقل و انتقال خارجی بما  شودینمکه  مسئلهاین نسبت به آن ». و إما أن یکون فعالً و عمالً خارجیا

ار و مبرز آن اعتب شودیمهو هو حقیقت معامله است، نه حقیقت معامله چیز دیگري است، بله ربما این تسلیم و تسلم 

نکه من این اال ای و ؛شودیمتعهد، حقیقت واقعی بیع یا اثرش است یا مبرزش است. حقیقتش تعهد متقابل است و اعتبار 

ی من . ولشودینمداشته باشیم این معامله  هاحرفا به شما بدهم و شما به من چیزي بدهید. بدون اینکه توجهی به این ر

اعتبار کنید که این ملک شما است و آن پولی هم که در جیب  یول اگر این را به شما ندهم شما هم به من پول ندهید،

است و چون عقالً این حقیقت  معامله ایناثرش آن است ولی حقیقت معامله شده است.  گویندمیشماست ملک من است، 

ر که مال را بدهید و پول را بگیرد و اگ کندیمالزام  وقتآنکه باید روي تعهداتتان بایستید  گویندمیو  شمارندیمرا مهم 

 الزام به این و ؛کنندیمباز  که عقالً روي تعهد و اعتبار حساب شودیممنافعی هم داشت آن هم مال تو باشد. این معلوم 

، از شودیمموجب خلط موضوع  ايعدهتسلیم و تسلم به عنوان اثر آن معامله و تعهد است، در اینجا دو نکته در ذهن 

. آن شودیمیک نکته درست نیست که از آن استنتاج  یول ، یک نکته واقعیت دارد،آیدبرمیاز ظاهر این کالم  آنچهجمله 

 ، ولی معناي آن اینکندیمواقعیت این است که معمول معامالت به نحو معاطات است و با داد و ستد خارجی تحقق پیدا 

نیست که حقیقت معامله تسلیم و تسلم و نقل و انتقال خارجی است، حقیقت معامله آن تعهد و پیمان و قرارداد است و 

ثمن براي من است این حقیقت معامله است، منتهی این حقیقت دو چیز  اعتبار ملکیت این براي شما است و ملکیت آن

، یکی اینکه اثري دارد که اثرش نقل و انتقال خارجی است که اگر آن نباشد یا بنا نباشد انجام شود این تعهد خواهدیم

ت ء حقیقت معامله اس، مبرز هم جزخواهدیمیک نکته هم این است که این تعهد و اعتبار مبرز  و ؛یک شوخی بیش نیست

ند گاهی جدا هست هانیا اندکرده. در معاطات مبرز و اثر معامله اتحاد پیدا »فعالً و أخري یکون  قوالًربما یکون «این مبرز 

، اینجا آن اعتبار و ابراز و انشاء و معامله قبل محقق شد دهمیمنقل و انتقال را انجام  میآیمبعد  و ؛بعت گویممیمن اآلن 

 آنچهود ، یعنی آن اثر معامله خشوندیممتحد  هانیارش که تسلیم و تسلم باشد فی ثمن متأخر تحقق یافت، ولی ربما و اث
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، ولی حقیقتش آن اعتبار نفسانی یا تعهد نفسانی است که به نحوي ابراز شده است، بدون شودیماثر است به نحوي مبرز 

در عالم معنا ندارد. کما اینکه بدون ابراز هم معامله معنا ندارد، من صد بار در قلبم جریان پیدا کند که  ايمعاملهآن تعهد 

اگر بگویم  کما اینکه». اال أن یبرز بالفعل أو بالقول« شودینماین ماشین براي شما باشد در مقابل یک میلیون، این معامله 

که اگر تسلیم و تسلمی در عالم باشد ولی اعتبار و انشاء و  طورهمان. شودینمولی توجه بدون قصد باشد باز هم معامله 

ابراز  و شودیممعامله است مبرز است و اعتباري که در درون من محقق  آنچه. شودینمابراز نباشد به آن هم معامله گفته 

تسلم  یید حقیقت معامله تسلیم ونیست که بگو طوراین. »ربما یکون مبرزا«و  شودیم. این تسلیم و تسلم اثر شودیم

همین  . ارزشی ندارد که نهی به آن تعلق گیرد. ازردیگیماست و اعتبار و انشاء چیزي نیست که بگوییم که نهی به آن تعلق 

که استبعاد که در نکته اول است آن هم وجهی ندارد. در نکته اول بعید است که بگوییم خود این انشاء  میفهمیمجا ما 

 نیست حقیقت معامله انشاء و تعهد و اعتبار است. البته در صورتی طورایناتی داشته باشد که نهی به او تعلق گیرد. ارزش ذ

هم ارزش دارد که تسلیم و تسلم برایش مترتب شود منتهی ممکن است ما بگوییم که در جایی شارع به خاطر اهمیت 

 این را محل منع قرار داده با قطع نظر شودیمبر و بایع صادر یک موضوع خود این عمل نفسانی که از شخصی مبرز و معت

از تسلیم و تسلم، خود آن تسلیم و تسلم هم ممکن است مصداقی براي امر محرم دیگري هم باشد، ولی هیچ منعی ندارد 

تسلم هم اثر مترتب  واگر حقیقت بیع این تعهد مبرز به تعبیر آقاي خوئی، یا انشاء اعتباري به تعابیر دیگر شد و آن تسلیم 

مانعی ندارد که ما به همین اطالق و دلیل أخذ کنیم و جاي استبعادي ندارد، شارع  وقتآنخارج از حقیقت معامله شد، 

استبعاد هیچ وجهی  دیآیمبه خاطر اهمیت موضوع خود این تعهد را محل اشکال قرار داده و مورد منع قرار داده، به نظر 

نداده است، به خاطر  هاآنبه  اينهیرا نکرده خیلی از بیوع و معامالت باطل به حساب آورده ولی  ندارد، همه جا هم این

 اشاندازهو حرام هم است ولی همان  شودیمبعد تصرف در اموال طرفین أکل مال به باطل  دیگویماینکه همان بطالن که 

ولو اینکه آن تسلیم و تسلم خارجی  هممعامله را  مالك داشته است. ولی در یک مواردي به خاطر حساسیت موضوع اصل

ولو اینکه در عالم خارج هم آن محقق نشود. استبعادي در آن نیست و در  کندیمهم فرض گیریم محقق شود، تحریم 

جدي در آن باشد در جایی که نهی روي آن نیامده باشد، شارع اینجا ت آن چیزي که ممکن است یک مصلحت حقیق

آن ورود در چیزي که شما را به آنجا هم بکشاند مورد حرمت  درصددکه اصالً  و ذاتی به آن داده استمصلحت موضوعی 

است  طوراین، این منعی ندارد اگر ظهور کالمی باشد، منع و ایرادي ندارد. آن دلیل خاص دارد، در وقف هم دهدیمقرار 

اظ حکم، نه اینکه بخواهد بگوید معامله نیست، معامله است ، البته آنجا هم دلیل خاص دارد به لحشودیمکه با قبض تمام 

ط لزوم، ، گاهی شرشودیممگر اینکه قبض شود که گاهی قبض شرط صحت  کندینممنتهی شارع آثار را برایش مترتب 
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نیست. مدعاي ما این است که حقیقت معامله آن  قبض و اقباض در خیلی جاها هم و ؛شودیممثالً در وقف شرط لزوم 

نیست. ما اینکه در مواردي شارع حق دارد بگوید که قبض شرط صحت است یا شرط لزوم است آن اشکالی ندارد. 

آن قبض  دیگویمآن دخالتی در موضوع ندارد، بله شارع گاهی  ردیگیمحقیقتش آن نیست و لذا وقتی نهی به آن تعلق 

چیز  عقد چیزي است، وفاي به عقد دیگویماوفوا بالعقود  ».دبالعقو اوفو«که باید  کندیمو اقباض اثر این است که الزام 

 دیگویم، کندیمشارع گاهی فقط الزام به وفا  وقتآندیگري است، قبض و اقباض وفاي به عقد است نه حقیقت عقد، 

که اینجا بخصوص قبض و اقباض شرط صحت  دیگویماین باید انجام شود گاهی هم به لحاظ مصالحی که در نظر دارد 

قبض و اقباض خارج از حقیقت معامله  و ؛معامله است، ولی اصل قصه این است که حقیقت معامله تسلیم و تسلم است

است و لذا مرکز و محور نهی و یا امر و هر تکلیفی که متعلق به بیع و اجاره و هر عقدي من العقود شود همان تعهد مبرز 

، اما اینکه نفس و انشاء و اعتبار مورد تحریم قرار شودیمن انشاء و مجتهد الذات و اعتباري است که حاصل است و هما

و  زندیمکه در همان اصل عقد عالمت ایست  ندیبیماي شارع ست. براي اینکه گاهی مصلحت ملزمهگیرد چیز بعیدي نی

بگوییم که مکاسب آمده  شودیم. اینجا دهدیمل اشکال قرار کار به قبض و اقباض ندارد، خود این تعهد و اعتبار را مح

در  »المبادلۀ االعتباریۀ و المبادلۀ اإلنشائیۀ یا التملیک اإلنشائی«که  شودیمیا تملیک عین بعوض، منتهی آنجا گفته 

شویم همین است و همین حاشیه آقاي تبریزي دارد که انشاء التملیک و التملک و اال عمل خارجی نه. آنجا هم که وارد 

ث کردیم عقود ما االن بح آنچه. میکنیمخیلی فراتر از این نیست، البته در تعریف بیع بخصوص نکاتی وجود دارد که بحث 

است. عقدها غیر از عمل خارجی است و غیر از قبض و اقباض و تسلیم و تسلم است. العقد اعتبار النفسانیه است که 

مصداق دارد جایی که نفس ورود در این تعهد متقابل و انشاء و اعتبار و عقد مثالً یک  . در بین عقال همشودیمابراز 

 .داندیم. به حیثی آن تسلیم و تسلم را غیر از این داندیمپروتکل خود این چون بحث خیلی مهم است عقد آن را حرام 

ی است که به اطالق أخذ کنیم و قائل به که ما تصویر داشته باشیم چه عند العقال و چه عند المتشرعه همین کاف نیهم

 انصراف نشویم.

 احتمال ششم:

بگوییم که اصالً این حرمت  احتمال ششم که در کالم آقاي مکارم آمده و کمتر جایی دیده شده است، این است که ما

 گرفته است، این نهی، نهی مقدمی است نه اینکه نهی نفسی دیگر تعلقکه به معامله و بیع و نظیر بیع از معامالت  اينهیو 

 ندیفرمایم انددادهباشد که در آن حرمت ذاتی باشد که عقاب مستقل داشته باشد، ایشان این را با توضیحات مفصلی که 
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مال به  کلکه در خیلی از موارد که نهی تعلق گرفته به تعبیر سست آمده و اینکه تصرف در ثمن و مثمن حرام است و أ

باطل، در بعضی جاها هم آن تعبیر نیست تأکید نشده بر حرمت تصرف در ثمن و مثمن، بلکه نهی روي خود عقد و بیع 

قبلی اینجا بیشتر در ذهن ایشان هست و با توجه به روایاتی  يهانکتهرفته است، اما با توجه به ارتکازات عقالئی که همان 

که ممکن است ما  دیگویمو مثمن را محور قرار داده، با مالحظه این نکات، ایشان که در خیلی از جاها تصرف در ثمن 

 که موضوع نهی انشاء است، منتهی انشاء بما هو هو میگفتیم. در احتمال قبلی بیاییماز آن احتمال قبلی یک پله باالتر 

 این امر انشاء اگر کم ارزش شد و ناچیز به ییمگومیاما اینجا  ؛، انشاء با یک قید و تسلیم و تسلم جزئاً أو شرعاًشودینم

از باب این است که آن مقدمه تسلیم و تسلم خارجی است، ما اینجا  ردیگیمکه به او تعلق  اينهی درواقعحساب آمد، 

نهی نفسی روي خود انشاء نداریم. موضوع حقیقی حرمت خود عمل خارجی است، آن قبض و اقباض تصرف و تسلیم 

رف . آن تصدیریگیمو آن پول را شما  رمیگیمل و انتقال و تبادل عینی خارجی است که این کتاب را من و تسلم و نق

اما اینکه نهی روي معامله و عقد و انشاء و امثال این آمده از باب  و ؛خارجی است که حرام نفسی است و نهی نفسی دارد

ق گرفته است. این هم احتمال دیگري است که ایشان مطرح و این یک نوع نهی غیري است که به این امر تعل مقدمی است

 کرده است.

 :و ششمفرق احتمال پنجم 

موضوع انشاء دخیل در موضوع است و یک  دیگویمدر احتمال قبلی  کهفرق احتمال قبلی با این احتمال این است  

ینکه نهی روي ، اردیگیمکه حقیقت نهی به قبض و اقباض تعلق  دیگویمقیدي دارد که تسلیم و تسلم شود. ولی در اینجا 

مقدمه آمده، نهی غیري است که روي مقدمه است و بیش از آن ارزشی ندارد و حرمت ذاتی و نفسی روي خود معامله و 

 عقد و انشاء وجود ندارد.

 مناقشه احتمال ششم:

آن این است که در مقدمه  و ؛ه در نکته قبل گفتیماین فرمایش هم طبعاً محل مناقشه است، بر اساس آن چیزي ک 

 است که از مقدمه انفکاك ندارد. ايمقدمه حرام، اوالً مقدمه حرام، حرام نیست، مگر مقدمه تولیدي باشد، مقدمه تولیدي،

که  است ايلحظهآن  خودکشی که پرتاب کردن خود نیست، خودکشیبیندازد.  بامپشتمثل اینکه کسی خود را از باالي 

 . آن مقدمه است، منتهی آن مقدمه حرام است از باب اینکه مقدمه تولیدي است.شودیمو ضربه مغزي  خوردیمسرش 
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و آن اختیاري نیست. این لحظه آخر که دست خودش نیست که  شودیماگر بگوییم که آن لحظه آخر حرمت صادر 

 دیآیمعقاب هم باید به امر اختیاري تعلق گیرد. به نظر  حرمت شودیمپرتاب کرد اختیار تمام  یوقت خودش را نگه دارد.

نیست که اختیاري  ايلحظه، مقدمه حرام است و لحظه آخر هم اشمقدمهحرام نیست، براي اینکه  طورياینکه خودکشی 

است که باید به آن  مسئلهکه حرمت آن حرمت مقدمه تولیدي... است، این یک  شودیمجواب داده  طوراینباشد. آنجا 

توجه داشت. نکته اصلی که در مناقشه باید توجه داشت این است که اصل در نهی این است که نهی نفسی باشد، در 

در  شودیمحرام نفسی و حرام غیري داریم، ظاهر خطاب حرمت نفسیه است. گفته  شودیمتقسیمات احکام وقتی گفته 

 طالقا ، توصلی است، اگر مردد شد بین تعیینی و تخییري،دیگویمبدي اطالق واجب اگر دلیل مردد شد بین توصلی و تع

ی نفسی است. اینجا هم ظاهر امر نفسی است، وقت دیگویمتعیینی است، اگر مردد شد بین نفسی و غیري، اطالق  دیگویم

ش مورد حرمت قرار گرفته، این امر را انجام نده، ظاهرش این است که خود این محور به عنوان ذات خود دیگویمشارع 

نه از باب اینکه شما را به یک حرام دیگري مبتال کند. اگر دلیل و خطاب بیاید نهی را روي یک چیزي ببرد که آن امر به 

 دانیممیما  و أقم الصلوةنحوي مقدمیت هم دارد، ما بگوییم این را حمل بر مقدمیت کنیم درست نیست. مثل اینکه بگوید 

 تعلق ،ةصالبگوییم که امر این از باب مقدمیت به  بیاییممقدمه وصول به یک چیز دیگري است و  صالة این درواقعکه 

بما هی هی موضوع بحث است. اینجا هم  صالةکه خود  کندیمگرفته و ظاهر این همان نفسیت است، اطالقش اقتضا 

وقتی که نهی روي بیع الخمر آمد، ال تبع الخمر، ما بگوییم که این نهی، نهی مقدمی است که ارزش زیادي هم ندارد. اصل 

وع که خود موض کندیماصل و قاعده اقتضا  خواهدینمقصه همان قبض و اقباض و تسلیم و تسلم است، این دلیل خاص 

 ايهمقدمبما هو هو و نفسیاً ال به عنوان مقدمی و بیعی متعلق نهی باشد ولو اینکه در عالم خارج هم چنین متعلق نهی 

دمیت ، گر چه مقکندیمباشد. مثل اینکه در باب وضو و غسل اگر امر تعلق گرفت، اصل این است که خود آن را تکلیف 

 دارد که ما را از اصل ظهور نهی ايقرینهخروج از این اصل نیاز به  وقتآنکند، باشد. قاعده اولیه اصولیه این را اقتضا می

لی شما بیایید در دستگاه ک درواقعیا امر در نفسیت ببرد به اینکه این امر، غیري و مقدمی است که چندان ارزشی ندارد. 

 دیگویممعامله ببرد. فقط ، ولی نیامده نهی را روي داندیمشرع و روایات دقت کنید، خیلی از معامالت را شارع باطل 

اما در میان معامالت باطل یک جاهایی شارع انگشت گذاشته و نهی را برده روي خود معامله، یعنی خود  ؛باطل است

نیم که این هم از باب مقدمه است، ظاهر این است که موضوعیتی داشته و عنایتی بوده که آن مورد یبب دیبا تعهد و انشاء،

 تحریم قرار گرفته.
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