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المعاملةعن النهي 
«النهي عن المعاملة»•
؟ في انَّ النهي عن المعاملة هل يوجب فسادها أَم ال-المسألة الثانية•

.الكالم في هذه المسألة يقع في مقامينو •

125؛ ص3بحوث في علم األصول ؛ ج
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المعاملةعن النهي 
.األول في بيان ما هو مقتضى القاعدةالمقام •
.لمسألةو المقام الثاني في البحث عن ثبوت دليل شرعي خاص في ا•

125؛ ص3بحوث في علم األصول ؛ ج
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المعاملةعن النهي 
أم فموضوعه النهي المولوي و انه هل يوجب الفساد-المقام األولامّا •

ال؟ 
ان امّا النهي اإلرشادي فال إشكال في داللته على الفساد، سوواً   وو •

فوانَّ إرشادا  إلى البطالن رأسا  أو  ان إرشادا  إلى الجزئية و المانعيوة،
.المر ب ينتفي بانتفاً جزئه أو وجود مانعة

125؛ ص3بحوث في علم األصول ؛ ج



6

المعاملةعن النهي 

النهي 

الصادر مباشرة من المكلف السببيتعلق بنفس 

و هو صيغة المعاملة، 

بالمسبَّب يتعلق 

ع و و هو في البيع عبارة عن انتقال الثمن إلى ملك البائ
انتقال المثمن إلى ملك المشتري

بأثر المسبَّب يتعلق 

.لمثمنمثل تصرف البائع في الثمن و تصرف المشتري في ا

125؛ ص3بحوث في علم األصول ؛ ج
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المعاملةعن النهي 
الكالم في هذا المقام يقع في ثالث جهات، و •
النهي فانَّ •
يغة يتعلق بنفس السبب الصادر مباشرة مون المكلوو و هوو  و: تارة•

المعاملة، 
ثمن إلوى يتعلق بالمسبَّب و هو في البيع عبارة عن انتقال الو: أخرىو •

ملك البائع و انتقال المثمن إلى ملك المشتري، 
من و تصورف يتعلق بأثر المسبَّب مثل تصرف البوائع فوي الوث: ثالثةو •

.المشتري في المثمن

125؛ ص3بحوث في علم األصول ؛ ج
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المعاملةعن النهي 
و بونفس ففيما إذا تعلق النهي بنفس  يغة المعاملة-الجهة األولىامّا •

السبب
بب و بوين ، هنا ال نكتة لتوهم البطالن، إذ ال تهافت بين مبغوضية الس•

ب مبغوضا جعل السببية شرعا ، فيكون غسل الثوب مثال في ماً مغصو
لتوي الطهارة، و الوجوه اسببا  لحصول و لكن مع هذا يجعل هذا الغسل 

. ي هناتذ ر لكون النهي المتعلق بالمسبَّب يوجب البطالن ال تأت

125؛ ص3بحوث في علم األصول ؛ ج
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النهي عن المعاملة
فيما إذا تعلق النهي بالمسبَّب-الثانيةالجهة •
:، و الكالم في هذه الجهة يقع في نقطتين•
نهوي في االستشكال الّذي وقوع فوي أ ول معقوليوة تعلوق ال: األولى•

بالمسبَّب 
بطالن أم الفراغ عن معقوليَّته يبحث عن انه هل يوجب البعد : و الثانية•

.؟ال

126: ، ص3بحوث في علم األصول، ج
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النهي عن المعاملة
:ينفيمكن بيان االستشكال فيها بأحد بيان-امّا النقطة األولى•
س انَّ النهوي ال بودَّ و أَني يتعلوق بموا يكوون فعل وا لونف-األولالبيان •

خص المكلو، و ال يمكن أَني يوجه إلى المكلو نهي متعلق بفعول شو
مكلو آخر، و المسبَّب في المقام ليس فعل ا للمكلو ألنَّ ما هو فعل ال

انما هو إنشاً المعاملة فقط دون نقل األموال من ملك شوخص إلوى 
.ملك شخص آخر فانه فعل الشارع

126: ، ص3بحوث في علم األصول، ج
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النهي عن المعاملة
ية و فانَّ المقوننن بعود أَني قونَّن السوبب: الجواب عن هذا البيان واضحو •

تابعا  إليجاد جعل إنشاً المعاملة سببا  لحصول االنتقال يصبح المسبَّب
ليديا  للمكلوو السبب، و هذا يعني انَّ المسبَّب يكون فعال تسبيبيا  و تو

.فيمكن تعلق النهي به

126: ، ص3بحوث في علم األصول، ج
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النهي عن المعاملة
الّوذي هوو-لو سلّم انَّ نقل المال من ملك إلى ملوك-الثانيالبيان •

ري لوه تعوالى، يكون فعل ا تسبيبيا  للمكلو إلّا انه فعل مباش-المسبَّب
ان عنوه؟ و لوو  وفلو لم يكن هذا االنتقال مبغوضا  له فلموا ذا ينهوى

رة مون دون مبغوضا  له فاألولى أَني ال يفعله بنفسه ما دام انه فعله مباش
ى ال احتياج إلى أَني ينهى العبد عنه و يلجئه إلوى تورا السوبب حتو

.يتحقق المسبَّب

126: ، ص3بحوث في علم األصول، ج
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النهي عن المعاملة
انه يمكن افتراض انَّ الشوارع يحوب عودم حصوول -أول ا: الجوابو •

االنتقال من ناحية عدم حصول السبب و ال يحب عودم حصووله مون
ناحية عدم جعل السببية بعد وقوع السبب خارجا ، 

واً  ذلك بأَني يفترض وجود مفسدة في حصول االنتقوال مطلقوا  سوو •
ب فوي وجد السبب خارجا  أو ال، و يفترض انه على تقدير وقوع السب

فوي حصوول -مون المفسودة-الخارج تثبت هناا مصولحة أقووى
ي ال تقع االنتقال، و حينئذ ال بدَّ للشارع أَني ينهى عن إيجاد المسبَّب  

صوول المفسدة و في نفس الوقت ال بدَّ و أَني يحكم باالنتقوال عنود ح
. ي ال تفوت المصلحة-أي يجعل السببية-السبب

126: ، ص3بحوث في علم األصول، ج
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النهي عن المعاملة
ً يكوون يمكن أَني يفترض انَّ حصول االنتقال في نظر العقوال-ثانيا و •

الوقووع مبغوضا  أيضا للشارع و إِني لم يمضه الشارع، فال يكفي لعودم
حيحة في المبغوضية انَّ الشارع ال يجعل االنتقال ما دام انَّ المعاملة  
نتقوال عند العقالً بل ال بدَّ و أَني ال يؤتى بالسوبب  وي ال يحصول اال
بيعوي حتى عند العقالً، و بهذا االعتبار يمكن أَني ينهى الشارع عون  

.المسبَّب و إِني  ان مسببا  عقالئيا 

127: ، ص3بحوث في علم األصول، ج
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