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 چکیده
فیت فقیهان در بیان کی ،ديدگاه يکسانی ندارند. از سوی ديگر ،مفردات قرآنیمفسران در تبیین معنای 

ها در کنند. در هر کدام از دو گروه، نظر مشهوری وجود دارد که ساير تلقیمفاهیم گاه يکدست عمل نمی

مرکب  ربیشتر با تعبی« حبط»، واژه ميدر قرآن کرکند. مقابل آن، در کسوت ديدگاه شاذ و نادر، خودنمايی می

در فقه نیز تعبیر بطالن به  ،به کار رفته است که نشان از نابودی اعمال دارد. از سوی ديگر« حبط اعمال»

عبادات يا معامالت( است. آيا بطالن فقهی، اعمال )شود که اين هم حاکی از نابودی آن اعمال نسبت داده می

اين دو مفهوم، دارای ادله متعدد « وجه عموم خصوص من»همان حبط قرآنی است؟ باور به نسبت و رابطه 

 همپوشانی دارد. ،و قوی است. اسباب حبط و عوامل بطالن نیز در برخی موارد

 . ، تفسیر، عموم و خصوص من وجهفقهحبط عمل، بطالن عمل،  واژگان کلیدی:

                                                           

 ، میبد، ایران )نویسنده مسئول(/ بدیدانشگاه م ، دانشكده الهیات،گروه فقه و حقوق اریدانش. 1

arzhang@meybod.ac.ir 
 ، میبد، ایران/ بدیدانشگاه م دانشكده الهیات، ،فقه و حقوقي دکتر يدانشجو. 2

motaharifardmorteza@gmail.com 
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 مقدمه -1

ی اسالم با رویکردهای مختلف فقهی، فلسفی، هاترین منبع آموزهعنوان مهمقرآن کریم به

های گوناگونی را سبب شده است. نوع نگرش به ی و... روبرو شده و مآالً رهیافتکالمی، عرفان

ار همانند، آث ظاهربهشناسی متناسب با آن موجب شده است تا بسیاری از مفاهیم قرآن و روش

یم، این مفاه ازجملهدینی داشته باشند.  اسالمی و های مختلف علومو نتایج متفاوتی در حوزه

هایی در مورد آن، مطرح شده است. در دانش در آیات قرآن است که دیدگاه« حبط عمل»مقوله 

شوند. آیا این دو ای موارد دارای حکم بطالن شده و باطل قلمداد میفقه، برخی اعمال در پاره

پوشانی داشته و ای از همگونه نکهیااند یا عنوان یکی بوده و همانند هستند یا دو مفهوم متفاوت

فهم در این نوشتار،  به تعبیر دانش منطق از نسبت عموم و خصوص من وجه برخوردارند؟

می و بندی مفهوبندی و دستهو پس از جمعشده  سهیمقا یبا فهم فقه، حبط اتیاز آ یریتفس

 کردیرو نییتبده است. اهمیت این تحقیق، مصداقی به مقایسه با آثار فقهی این آیات پرداخته ش

توسعه و تحول  یبرا یخود راهبه سهم که  آن استو آثار  یمفهوم قرآن کیبه  یدو حوزه علم

تحلیلی انجام ـ. گفتنی است این تحقیق بر اساس روش توصیفیقرآن است یبر مبنا یعلوم انسان

 شده است.

 شناسیواژه -2

« .طب»شناسی حبط و بطالن، پرداختن به سیر تاریخی آن با وجود دو حرف مشترک واژه

قدر مختصر که در حصول  بهطلبد لذا و... خود تحقیقی جدا می انیلغودر ریشه، ذکر مبنای 

 شود:باشد، بدان پرداخته می مؤثرغرض و نتیجه این تحقیق 

چه متقدم و چه متأخر(، معنای یکسانی دارد و بیانگر این شناسان )حبط نزد واژهحبط: 

بّدل دگردیسی و ت اناًیاححقیقت است که این واژه از گذشته تا به امروز، دچار تغییر، تحول و 

، گرفته شده و حالتی است که چهارپا در اثر خوردنِ «ح.ب.ط»معنایی نشده است. حبط از بُن 

/ راغب 176، ص3، ج1410فراهیدی، ) شودهالک می زیاد، دچار تورم شکم شده و سرانجام

(. به نظر 96، ص2، ج1371/ قرشی، 270، ص7، ج1414، ابن منظور/ 216، ص1412اصفهانی، 

ثر بودن ارسد معنای لغوی حبط، قرابت زیادی با تعابیر قرآنی آن دارد که مترادف بطالن و بیمی

، 2، ج1371/ قرشی، 241، ص4، ج1375/ طریحی، 216، ص1412است )راغب اصفهانی، 

(؛ با این توضیح که گاه شکم چهارپا در اثر تورم، فربه 157، ص2، ج1360/ مصطفوی، 96ص

گونه، در درون آن ضعف و موجبات هالکت اوست و علوفة طعام کهیدرحالرسد، به نظر می
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شود، می حبطشود. عملی که دچار بخشی و نیروزایی، سبب نابودی میی قوتجابهاثر بوده و بی 

 ثمری و نابودی را دارد.اثری، بیهمین وضعیت بی

واژه بطالن و مشتقات آن همانند حبط دارای معنای ثابتی بوده، هرچند در مصادیق  بطالن:

، به معانی فساد، بیهودگی، فریب، سقوط، «ب.ط.ل»بطالن از ریشه  مختلفی به کار رفته است.

/ 129، ص1412/ راغب اصفهانی، 431، ص7، ج1410دروغ و نقیض حق آمده است )فراهیدی، 

(. این معانی در 174تا، ص/ مهیار، بی289، ص1، ج1371/ قرشی، 56، ص11، ج1375طریحی، 

 ی از تشابه معناییاگونهبهقرآن نیز در موارد مختلفی استعمال شده است که همه مصادیق آن، 

لغوی و چه در کاربردهای قرآنی دارای برخوردارند. بنابراین معنای حبط و بطالن چه از جهت 

 پوشانی است.هم

 عمل بر حبطآيات دال  -3

 نیجامع از ا یجهت حصول درکآیاتی از قرآن کریم، حبط و عوامل آن را ذکر کرده است. 

توضیح  .شود یمختصر بررس یاگونهالبته بهات، یآ نیالزم است تا کل ام، یموضوع در قرآن کر

 دیبا ایات نظربا علم به اینکه اختصار آورده شده بود و بهنظرات غالباً  یریدر کتب تفساینکه 

ه که همانا تطبیق نظرات مفسران و فقهاست( گاه ب) قیتحقل، بنا به غرض مستد ایمستند باشد 

 نشده است. نیچننیامبانی نظرات اشاره و گاهی نیز 

اِفٌر َفُأولِئَك َو َمْن َيْرَتِدْد ِمْنُكْم َعْن ديِنِه َفَيُمْت َو ُهَو ك ... َلُكْم ُكْرهٌ  ُهَو وَ  اْلِقتاُل َعَلْيُكُم ُكِتَب﴿ (1

 (.217/ 2)بقره:  1﴾َحِبَطْت َأْعماُلُهْم ِفي الدُّْنيا َو اْلآِخَرِة َو ُأولِئَك َأْصحاُب النَّاِر ُهْم فيها خاِلُدون

عدم عمل و مساوی با  منزلهبهآیه، ارتداد موجب حبط عمل است و این حبط  بر اساس این

گویا عمل، از اول وفق مأموربه  گریدعبارتبهفساد در عمل است و نه بطالن آن بعد از عمل. 

، 2، ج1404/ جرجانی، 293، ص2، ج1360/ طبرسی، 208، ص2تا، جنبوده است )طوسی، بی

(، هرچند برخی معتقدند که حتی بعد از توبه نیز اعمال سابق 420، ص2، ج1378/ طیب، 28ص

(. گویی 45، ص1، ج1423مرتد، حبط شده و دارای اجر و ثواب نخواهد بود )حسینی شیرازی، 

رط باید تا آخر عمر وجود داشته باشد )طیب، شرط صحت عبادت، اسالم و ایمان است که این ش

                                                           

برگردد، و در حال  نشییکه از آ یکس ...است ندیناخوشا تانیکه برا یجهاد در راه خدا، بر شما مقرّر شد؛ در حال . 1

در آن خواهند  شهیو آنان اهل دوزخند؛ و هم رود؛یخرت، برباد مو آ ای)گذشته( او، در دن کیتمام اعمال نرد، یکفر بم

 بود.
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 توأمان(، ضمن آنکه آثار این فساد در عمل را باید در بُعد دنیوی و اخروی 420ص، 2، ج1378

مرتد  گریدعبارتبه(؛ 40، ص1، ج1419/ سبزواری نجفی، 278، ص1، ج1377دانست )طبرسی، 

 بهره استخرت از ثواب و پاداش الهی بیدر دنیا از احکام، آثار و مزایای مسلمانی محروم و در آ

/ حسینی همدانی، 107، ص2، ج1421/ مکارم شیرازی، 103، ص1، ج1418فیض کاشانی، )

(؛ 325، ص1، ج1424/ مغنیه، 386، ص1، ج1363/ شاه عبدالعظیمی، 197، ص2، ج1404

، 1، ج1424ای از حاالت، استحقاق قتل را هم دارد )مغنیه، کم در پارهوی، دست عالوهبه

انتقال اموال به وارثان، ازجمله آثار دنیوی حبط به جهت ارتداد است  (. تحریم همسر و325ص

/ شاه عبدالعظیمی، 197، ص2، ج1404/ حسینی همدانی، 107، ص2، ج1421)مکارم شیرازی، 

/ 47(. برخی مفسران بر این باورند که به قرینه سایر آیات )مانند )محمد: 386، ص1، ج1363

در مورد اعمالی که به قصد قربت نیاز  فقطنه( حبط در مورد مطلق اعمال، صادق است و (7-9

 نددهنمی انجام کفار عبادتى نکهین هم نسبت داده، باااو منافق کافرانحبط را به قرآن،  چراکهدارد، 

 (.252، ص2، ج1374)طباطبایی، 

عمل  چگونگی و مکانیسم حبط گفته، در مقام استدالل برای اقوال فوق،بر اساس مطالب پیش

رچند که ه مستقیم وجود دارد. تأثرو  تأثیرشود: بین عمل انسان و عقاید وی، چنین تصویر می

در گرو  استحقاق پاداش و ثواب ؛ اما سزامندی ومصلحت فردى یا اجتماعى باشد ، واجدعمل

ایمان  صوالًا (.198، ص2، ج1404)حسینی همدانی،  عقیده پاک و خالص( استقربت )قصد 

اعمال،  یرتأث، قابل تبدّل و زوال است، همه شئون نفس نکهیابه جهت ازجمله صفات نفس بوده و 

/ طباطبایی، 198، ص2وار( تا پایان عمر است )همان، جملکهنفس )در  1منوط به ثبات ایمان

وجود  هو ذکرهایى است ک هائتیها و هاعمال قالبى که عبارت از حرکت(. 257، ص2، ج1374

 داعى و انگیزه صدور)یعنی اما حقیقت آن اعمال  ثبات و تجسم نیستند، دارای تدریجى دارند

این  . درشودمی متصف، تجسم و بطالنحبط، است و به نفس ، از شئون جوهرى (لاعما آن

و ارتداد، به آن از صفحه نفس مبادی حبط عمل عبارت از باطل شدن عمل و زایل شدن بیان، 

ل ایمان از صفحه نفس آدمی است. البته ارتداد از رفتارهایی است که مُحبط سایر معنای زوا

                                                           

داراي  اصطالحاًو  مراتب است يدارا مانیو ا نیقی (1اینكه:  ازجمله. درک این مقوله نیازمند توجه به نكاتی است 1

( یفر عمل)ک مانیکفر به ا ؛ان پرداخته شده دقت شوددکفر که در مقاله ب يبندمیالزم است به تقس( 2 منطق فازي است.

 يدارا مانیا اتیروا ( طبق لسان3نظران شده است. ( که مستند به اقوال صاحبمانیو عدم ا یو کفر مطلق )کفر عمل

 و... مانیثبات امان، یحصول ا، ياهیعار مانیبه آن دقت شود: مانند ا دیکه با است ابعادي
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ی مطلق و تفصیلی زیادی هادگاهیدها و اعمال هم هست. در روایی و ناروایی احباط، سخن 

 .1این نوشتار است تیمأموروجود دارد که خارج از 

يَن َيْأُمُروَن ِباْلِقْسِط ِمَن َوَيْقُتُلوَن النَِّبيِّنَي ِبَغْيِر َحقٍّ َوَيْقُتُلوَن الِِّذِإنَّ الَِّذيَن َيْكُفُروَن ِبآَياِت الّلِه ﴿ (2

 2﴾ن نَّاِصِرينَ النَّاِس َفَبشِّْرُهم ِبَعَذاٍب َأِليٍم ُأوَلِئَك الَِّذيَن َحِبَطْت َأْعَماُلُهْم ِفي الدُّْنَيا َواْلآِخَرِة َوَما َلُهم مِّ

 .(22/ 3عمران: )آل 

ود. شآیه شریفه، کفر، قتل انبیای الهی و کشتن آمران به قسط، باعث حبط عمل می موجببه

هر آنچه  نیز مفسران یا منبعث و یا کاشف از کفر دانسته شده است. همسنگاین معاصی،  درواقع

ینکه در ارسد اند. به نظر میاند، در این موضوع نیز تکرار کردهدر مورد حبط بر اثر ارتداد گفته

ند ااین آیه، مفسران تفاوت و تفصیلی بین گناهان کفر، قتل انبیا و کشتن آمران به قسط قائل نشده

توان کشتن نبی و قتل آمر به قسط را مرتبه باالیی از کفر دانست که در رفتار که می روستازآن

قسط ه آمران بواژه قسط در عبارت  کار بردنشخص، تجلی و تبلور یافته است. ضمن آنکه به 

کفر ای است که این قتل، نه از سر اغراض شخصی، بلکه از روی عدالت اجتماعی(، قرینه)

قسط و عدالت اجتماعی،  چراکهاعتقاد ناصحیح( و به جهت تقابل با عدالت اجتماعی است. )

شود. برخی های دینی تلقی میچنان عام و فراگیر است که وجه عملی بخش اعظمی از آموزه

و  و قتل انبیا را بغی در توحید، نبوت و...(خداوند )ان، کفر در این آیه را مقابله با حجج مفسر

، 1419عجیبه، آورند )ابن دانسته که برای دین خدا حجت می 3کشتن آمران به قسط را، قتل احبار

براین ا( که البته این معانی نیز بیانگر ستیز با دین خدا قبل از ایمان آوردن است. بن337، ص1ج

ستیز با دین خدا قبل از »عنوان باشد و چه به« ارتداد پس از ایمان»عنوان اثر این گناهان چه به

 ، یکسان تلقی شده و همه موجب حبط اعمال است.«ایمان

 .(5/ 5)مائده:  4﴾َمْن َيْكُفْر ِباْلِإمَياِن َفَقْد َحِبَط َعَمُلُه َوُهَو ِفي اْلآِخَرِة ِمَن اْلَخاِسِريَن... ﴿( 3

                                                           

 .114ص، 2ج، 1374، شیرازي / مكارم439ص، 1372، طوسی / نصیر الدین257ص، 2ج، 1374، . طباطباییک. ر.1

یرا که امر به عدالت م ی( مردمزیو )نکشند، یرا بناحق م امبرانیو پ ورزندیخدا کفر م اتیکه نسبت به آ یکسان . 2

 یسو ک دهیدو آخرت تباه گر ایکه اعمالشان در دن ندی( بشارت ده! آنهایدردناک )اله فریو به کرسانند، یبه قتل م کنند

 نخواهد کرد. ياریآنها را 

 . مراد از احبار علماي یهود است. 3

 خواهد بود. انكارانیکافر شود عمل او تباه شده و در آخرت از ز مانیو هر کس به ا . 4
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سبب حبط عمل دانسته شده است. به مدد قرائن در این آیه « کفر به ایمان»شریفه،  هیدر آ

 َو ُهَو ِفي اْلآِخَرِة ِمنَ ﴿رسد منظور، حبط عمل در آخرت باشد چراکه عبارت شریفه، به نظر می

( 263، ص6، ج1408ابوالفتوح رازی، است )که از لحاظ نحوی، حال برای جمله قبل  ﴾اْلخاِسرين

)حال بودن  هیاز ظاهر آ مانیمالزمه خسران با حبط و کفر به اکند. همین مطلب را افاده می

است و مالزمه کفر و حبط  جهیکه فاء نت «فقد»در فاء  نیحبط در آخرت و همچن یخسران برا

 دیشا (هیآ نی)خارج از ا یهرچند در حالت کلد، یآی( به دست مدهدیم جهیو خسران را نت

 .با حبط نداشته باشد ایمالزمه یخسران اخرو

 یکاشاره به  مصداقاً  یباشند ول زیدو چ دیشا یمفهوم ، از نظرآنکه خسران و حبط ضمن

کفر »افزود این کفر به سبب ارتداد و یا ستیز با اصل دین خدا نیست، بلکه عنوان  دیدارند با زیچ

خویش است. یعنی آیه، ناظر به کسی است که به ایمانِ خویش، کفر عملی « ورزیدن به ایمانِ

رود. چنین شخصی با راه کفر را می عمالًبندی ندارد و داشته و به مفاد و لوازم ایمان خود، پای

اعمال ی به حبط مطلق رأ(. متفرع بر این سخن، 263، ص6ر.ک. همان، ج) وت داردمرتد تفا

 ه و فقطبود مندهبهر ایدر دن یمسلمان یایاز مزا وی رایزدنیوی و اخروی( وی، نادرست است، )

 رک، ت«نکفر به ایما»از ثمرات اخروی عمل، محروم شده است. عالمه طباطبایی معتقد است که 

ه بلک (باور کردن)ایمان  مصدرى مراد، نه معنای البته است. ایمان یمقتضاهعمل ب و رها کردن

اى یعنى اعتقادات حقه)مؤمن  یصفت ثابت قلب از آن اثر حاصلِ یعنی همان  معناى اسم مصدرى

  .است (شودکه منشأ اعمال صالح مى

پوشاندن امور و مصداق این عنوان شدن، استمرار آن است. « کفر به ایمان» گریدویژگی 

کفر »به همین جهت،  .باشد داشته مداومتاستمرار و صادق است که  آنگاه حسب تبادربه، ثابت

ایمان خود را ترک کند و همیشه  یمقتضادر مورد کسى صادق است که همواره عمل به« به ایمان

صادق  امام (.332، ص5ج، 1374طباطبایی، بر خالف علم خود عمل نماید ) ی مداوماگونهبهو 

 َو ُسْقٍم َغْيِر ِمْن َلاَةالصَّ  َيْتُرَك أْن َذِلَك ِمْن ِبِه، َأَقرَّ الَِّذي اْلَعَمِل َتْرُك»ع( در مورد کفر به ایمان فرمود: )

(. این در حالی است که برخی از مفسران، کفر را به همان 384، ص2، ج1407)کلینی، « .ُشُغل َلا

ند )طبرسی، ا( دانستهکه مترادف فسق است مانیو نه کفر به ا مانیفقدان اصل ا یعنیمطلق )معنای 

صحت اعمال،  که روازآناند (. برخی نیز گفته201، ص2، ج1413/ شیبانی، 216، ص6، ج1360

 است باطل اعمال آن مترتب نشده و یثواباین شخص،  و نیک اعمال خیر، بر ایمان است بر فرع
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کفر »اگر این نوع کفر را فسق بدانیم، هم با تعریف  البته .(26، ص3، ج1363عبدالعظیمی،  شاه) 

 و نه در دنیا(.است )سازگارتر است و هم با این سخن، این بطالنِ اعمال، در آخرت « به ایمان

ِبَطْت َأْعماُلُهْم َحَو َيُقوُل الَّذيَن آَمُنوا َأهُؤالِء الَّذيَن َأْقَسُموا ِباللَِّه َجْهَد َأْيماِنِهْم ِإنَُّهْم َلَمَعُكْم ﴿ (4

منافقان است. مفسر بزرگی چون عالمه  درباره(. این آیه 53/ 5)مائده:  1﴾َفَأْصَبُحوا خاِسرين

شکل و و تفسیر آن را م زیبرانگپرسشطباطبایی، این آیه و چند آیه قبل و بعد از آن را بسیار 

(. 603، ص5، ج1374ایی، طباطب) داندنظر شخصی می غالباًهای مفسران سلف و خلف را گفته

نفاق، نوعی اختفای باطن پلید در پسِ ظاهر وجیه است، خداوند نیز ظرف حبط را )که  ازآنجاکه

( سخن از 54/ 5مائده: بعد )در آیه  نکهیادنیا باشد یا آخرت(، در آیه نیاورده است. افزون بر 

ن توادر آیه دانست و هم میشناسی نفاق ای برای گونهتوان آن را قرینهارتداد است که هم می

های دیگری مائده قرار داد. البته خوانش 53آن را وجهی برای تفصیل بین نفاق و ارتداد در آیه 

اند سوره بقره، مطلق دانسته 217نیز وجود دارد. برخی حبط در آن را همانند ارتداد ذیل آیه 

( و برخی حبط را در این آیه 396، ص4، ج1378/ طیب، 412ص، 4، ج1374)مکارم شیرازی، 

گویند آن شخص، مسلمان است، اما قلب او در تسخیر کفر دانسته و می مسلمان بودنبا فرض 

، 615صص، 5، ج1374، یی)طباطبا گیرندو کافران است و بالتبع خسران اخروی او را نتیجه می

 ؤمنانمو مشاهده وضعیت سخت منافقان توسط  گیری آن است که دیدن. مستند این نتیجه(619

ه افتد ندر سرای قیامت و آخرت اتفاق می -که در آیه به آن اشاره شده است-و سخنان ایشان 

ها در آنحالت اسفبار مائده ناظر به  52 هیآ(؛ حتی 350، ص4، ج1372در دنیا )سلطانعلیشاه، 

 برخی این حبط را دو .است نداشته یمانیپش نیا یدر بروز خارج یداللت هآیدرونشان بوده و 

طبق دستور( و سوی اعمال )ی جهت حبط دنیوی، یعنی درست انجام ندادن کی دانند:سویه می

 (.75، ص7، ج1360دیگر، حبط اخروی که ناشی از نداشتن ایمان است )طبرسی، 

 2﴾َمُلونَأْشَرُكوا َلَحِبَط َعْنُهْم ما كاُنوا َيْعِبِه َمْن َيشاُء ِمْن ِعباِدِه َو َلْو  اللَِّه َيْهدي یذِلَك ُهَد﴿ (5

 (.88/ 6)انعام: 

                                                           

ما کردند که با ش ادیسوگند  دیتأک تی)منافقان( همانها هستند که با نها نیا ایآ: »ندیگویاند مآورده مانیآنها که ا . 1

 شدند. انكاری( اعمالشان نابود گشت، و ز،ي)آر!(« د؟یرس نجایهستند؟! )چرا کارشان به ا

! و اگر آنها مشرک شوند، اعمال کندیم ییخداست؛ که هر کس از بندگان خود را بخواهد با آن راهنما تیهدان، یا . 2

 (.رندیگیاز آن نم ياجهی)و نت گرددیاند، نابود م( که انجام دادهیكی)ن
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این آیه در مورد شرک نسبت به هدایت الهی است که هم کفران نعمت است و هم نافی 

، 7، ج1374ر.ک. طباطبایی، ) بندی و ابقای بر عبودیت(توحید )و نافی لوازم آن یعنی پای

ای مشخص را برای تشخیص ظرف حبط و میزان و ضابطه ، قرائنی روشن و فراگیرهیآ (.347ص

یه از این آهمچنین  کند، بنابراین قدر متیقن زمان حبط عمل، آخرت است.حبط عمل، بیان نمی

رود که بر اثر شرک، پاداشى که نسبت به اعمال گذشته خود مستحق بودند، از بین مى دیآیبرنم

، 1360)طبرسی،  پاداشى ندارد گونهچیه، که مشرکاست و اجماعی مسلّم ، این مطلب کهیدرحال

 (.175، ص8ج

 1﴾َوالَّذيَن َكذَُّبوا ِبآياِتنا َو ِلقاِء اْلآِخَرِة َحِبَطْت َأْعماُلُهْم َهْل ُيْجَزْوَن ِإالَّ ما كاُنوا َيْعَمُلون﴿ (6

 .(147/ 7)اعراف: 

، 1، جتامغنیه، بی) استبر اساس آیه فوق، حبط اعمال به علت تکذیب و انکار آیات الهی 

توان گفت آنچه در مورد آثار کفر مطلق، ( و البته تحقق این حبط در آخرت است. می215ص

حبط (. نکته اینکه 369، ص6، ج1374مکارم شیرازی، ) صادق است در اینجا نیز وجود دارد

ه به د کفار کتصور شو دیالبته شا .کیفر است ای از مجازات وگونهبودن آن، خود  اجریعمل و ب

حبط  ریاز آن انتظار داشته باشند، فلذا تعب یعمل و اجر، آن یاعتقاد ندارند تا در راستا امتیق

بودن  اجریاست که ب دینکته مف نیندارد. لکن ذکر ا یو جنبه انذار معناستیدر موردشان ب

در روز جزاست  کافردست  بودنیته اشجهیدر آخرت که مترادف حبط است نت یویاعمال دن

 اجریرا قبول ندارد تا از ب امتیق فرض که کافر اصالً نیا نیهم دارد. همچن یکه جنبه انذار

نکته است که قرآن در مقام انذار و تنبه کافر  نیتوجه به ا ازمندیبودن عملش هراس داشته باشد ن

واهد آن خ حیمکلف به اصول و فروع است )که بعداً توض زیکافر ن رایاست ز یو فیبه تکل

ُروا َسَواٌء ِإنَّ الَِّذيَن َكَف﴿ :ابالغ دارد فهیو قرآن وظ ردینگ ای ردیتحت تأثیر قرار بگ یآمد(، حال و

 (6 /2: )بقره 2﴾َعَلْيِهْم َأَأنَذْرَتُهْم َأْ  َلْم ُتنِذْرُهْم َلا ُيْؤِمُنوَن

                                                           

یجز آنچه را عمل م ایگردد؛ آ ی)و انكار( کنند، اعمالشان نابود م بیرا تكذ زیرستاخ داریو دات، یکه آ یو کسان . 1

 !شوند؟یپاداش داده م کردند

نخواهند  مانیا ؛ینترسان ای ی( بترسانیکه آنان را )از عذاب اله کندیآنان تفاوت نم يکه کافر شدند، برا یکسان . 2

 آورد.
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َك َحِبَطْت َأْعماُلُهْم َأْنُفِسِهمْ ِباْلُكْفرِ ُأولِئ یشاِهدينَ َعلما كانَ ِلْلُمْشِركنَي َأنْ َيْعُمُروا َمساِجدَ اللَّهِ ﴿ (7

 (17/ 9)توبه:  1﴾َو ِفي النَّاِر ُهْم خاِلُدون

شود مطلق اعمال کافران، حتی اموری مانند بر اساس آیه شریفه، شرک و کفر موجب می

ساخت مساجد، باطل باشد. البته انحصار موضوع آیه در آبادی مساجد، وجهی ندارد زیرا دلیل 

ر.ک. ت )هسو فلسفه تشریع حکم، یعنی بطالن عمل، کفر است و قابل تسری به سایر اعمال هم 

بطالن مطلق اعمال کافران به دلیل کفر است )و »که دیگر این گزاره  دیمؤ (.315، ص7همان، ج

 ﴾وَنُأولِئكَ َحِبَطتْ َأْعماُلُهمْ وَ ِفي النَّارِ ُهمْ خاِلُد﴿، این است که «به خاطر انجام برخی امور( صرفاً نه 

 ماقبل خود متصل نکرده یعنى با حرف عطف )واو( آن را ب. ، نه وصلهبه فصل آورده شددر آیه 

 را یهمان اعمال ی کهاگونهبهنظر برخی، گستره زیاد حبط،  از (.267، ص9، ج1374)طباطبایی، 

ه بکه آن را است  خاطر آنه بو باطل باشد،  ردیفرابگ، دادندانجام می مانیمانند مردمان باا که

( 40، ص11ج، 1360طبرسی، ثواب نبودند ) و سزامند مستحق، دادند که نزد خداانجام میشکلی 

یعنی قلب )بوده، اما مصدر و منبع عمل  مؤمناندیگر، هرچند عمل آنان مشابه  ایپاره زعمبهو 

 (.72، ص6، ج1372)سلطانعلیشاه،  2که کفرآلود و ناسالم است(، فاسدکننده عمل ایشان است

َتُعوا ِبَخالِقِهْم َفاْسَتْمَتْعُتْم َفاْسَتْمَكالَّذيَن ِمْن َقْبِلُكْم كاُنوا َأَشدَّ ِمْنُكْم ُقوًَّة َو َأْكَثَر َأْموااًل َو َأْوالدًا ﴿ (8

 ِفي ْمِبَخالِقُكْم َكَما اْسَتْمَتَع الَّذيَن ِمْن َقْبِلُكْم ِبَخالِقِهْم َو ُخْضُتْم َكالَّذي خاُضوا ُأولِئَك َحِبَطْت َأْعماُلُه

 (69/ 9)توبه:  3﴾الدُّْنيا َو اْلآِخَرِة َو ُأولِئَك ُهُم اْلخاِسُرون

                                                           

ی! آنها اعمالشان نابود )و بدهندیم یگواه شیکه به کفر خو یشرکان حق ندارند مساجد خدا را آباد کنند در حال . 1

 ( شده؛ و در آتش )دوزخ(، جاودانه خواهند ماند!ارزش

در دین تشریع نشده  يادهیفایهیچ عمل لغو و ب نكهی: اول اداندیمهم م جهیدو نت يرا دارا هیآ نیا ییعالمه طباطبا .2

شود( یاعم، که شامل واجبات و مستحبات و مباحات م يعمل جایز )البته جواز به معنا نیکه بدون اثر باشد و بنابرا

منوط به این است که قبالً خداوند  یجواز هر عمل نكهیدوم ا .دفاعلش باش يبرا يدیاثر مف ياست که دارا یآن عمل

 .(268، ص9، ج1374، ییاده باشد که آن را انجام دهد و مانع انجام آن نشده باشد )طباطبابه فاعلش اجازه و حق د

و دتر، رومنیبلكه( آنها از شما ن مودند؛یکه قبل از شما بودند )و راه نفاق پ دیهست ی)شما منافقان، ( همانند کسان . 3

هره از ب زیدر راه گناه و هوس( استفاده کردند؛ شما ن یبود! آنها از بهره خود )از مواهب اله شتریاموال و فرزندانشان ب

د، یتمؤمنان( فرو رف يکه آنها استفاده کردند؛ شما )در کفر و نفاق و استهزا گونههمان د، یراه( استفاده کرد نیخود، )در ا

 !انكارانندیو آخرت نابود شد؛ و آنها همان ز ایسرانجام( اعمالشان در دن یهمان گونه که آنها فرو رفتند؛ )ول
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ید آشده است. از کالم مفسران برمی محکوم منافقان در دنیا و آخرت، به حبط عمل یهدر این آ

نیست بلکه مراد، از بین رفتن آثار  از حیث فقهی هاآنمنظور از حبط در دنیا، بطالن اعمال 

 ی نابودی ثواب آن دراولقیطربهبهرگی از نعمات حاصل از اعمال و تکوینی اعمال در دنیا و بی

/ مکارم 454، ص9، ج1374/ طباطبایی، 148، ص11، ج1360ر.ک. طبرسی، ) استآخرت 

گوید منظور از حبط دنیوی در این آیه و موارد (. ابوالفتوح رازی می33، ص8، ج1374شیرازی، 

مشابه، آن است که آبرو و اعتبار که محصول این اعمال بوده و همچنین اوصافی که شرط در 

خاص بوده، نزد خدا و رسول او نفی شده و راز و سرّ کفر و نفاق حیطه اسالم دانستن این اش

(. 288، ص9، ج1408شده و در آخرت نیز ثوابی نخواهند داشت )ابوالفتوح رازی، ایشان فاش 

 یلَ وا َعُدَرَم﴿ آنبه تعبیر قرنشدند و  یتیوضع نیمنافقان گرفتار چن یبرخالبته شاید گفته شود 

. در پاسخ شناختیها را نمآن)ص(  امبریپ یکه حت (101/ 9توبه: ) ﴾َنْحُن َنْعَلُمُهمال َتْعَلُمُهْم  فاقالنِّ

 ()ص امبریداشته باشد که پ نیظهور در ا دیتوبه شا 101 هیجمع واردشده در آ فعلباید گفت، 

و...( )ص(  امبریپ بیخالف اصل است )علم غ، ظهور نیا یول شناختهیرا بعضاً نم نیمنافق زین

ی برخ نیهمچن .شودمی مسلمانانمحصور در ، خورده و نشناختن منافق صیتخص هیآ یمعناو 

ر از ای دیگعدهتوسط  کهنیهماند، توسط ِفرق مختلف ستوده شده ظاهربهدر اسالم که  منافقان

شوند، بدان معناست که از آثار تکوینی شان واقع میو مورد لعن شده، منافق شناخته مسلمانان

 .بهره هستنددر دنیا)که یک مصداق آن تحسین دیگران است( نیز بیاعمال 

رت با وجود قد، کفار سابقبیان این نکته است که  درصددهمچنین شاید گفته شود آیه 

 ؛شد اما تمام اقداماتشان حبط، به کار گرفتند نیمحو د یکه داشتند امکانات خود را برا یشتریب

باید  .شد نید یها و اعتالآن یها حاصل نشد بلکه اقداماتشان باعث نابودتنها غرض آننه یعنی

سنخ  کهیدرحالگردد اثر شدن غرض فاعل از عمل برمیدقت نمود که با این تعبیر، حبط به بی

 (﴾حبطت﴿به دلیل عطف ظرف و ارجاع به یک فعل یعنی آخرت )حبط و منشأ آن در دنیا و 

شد، هرچند مصداق دنیوی و اخروی آن متفاوت باشد. لذا منظور آیه این است که یکی باید با

ار هردو بهره بردید و یک آث مؤمنانیک استفاده طبیعی و دنیوی از امکانات داریم که شما کفار و 

دنیوی و اخروی از سنخی دیگر بر اعمالتان مترتب است که برای منافق این آثار نیست ولی برای 

بله؛ حبط به معنای نقض غرض کفار و  توان گفتاینکه می تاًینهاثار ثابت است. این آ منؤم

از  هاآنی بهرگیبتواند باشد و از طرفی طبق ظهور آیه به معنای منافقین از اعمالشان نیز می

بق طباشد )توانست توشه آخرت و همچنین آثار تکوینی اعمال در دنیا امکاناتی است که می
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الذکر(؛ لذا با توجه به ارتباط آیه و مدلول در ظاهر، نظر برگزیده در این مقاله، فوقگفته مفسران  

اثر شدن غرض فاعل از عمل( )در صورت بی) یگریدمعنای حقیقی حبط خواهد بود و معنای 

 تواند معنای مجازی باشد زیرا اصل بر عدم اشتراک لفظی است.مردود ندانستن( می

 1﴾ونْيَس َلُهْم ِفي اْلآِخَرِة ِإالَّ النَّاُر َو َحِبَط ما َصَنُعوا فيها َو باِطٌل ما كاُنوا َيْعَملُ ُأولِئَك الَّذيَن َل﴿( 9

 (.16/ 11)هود: 

داند، شدند دچار حبط میآیه فوق، عمل کفار یا کسانی را که در مقابل حق خاضع نمی

آنان اعطا شود، اما از نظر باطنی و ( به جمال و جاه، آن )مالای که حتی اگر آثار دنیوی گونهبه

این « حبط»از ذکر کلمه  ایگو (.120، ص3، ج1377)طبرسی،  اخروی، اعمالشان باطل است

در رفع این توهم  دچار حبط شده است؛ اما بعداًدرست بوده و ها توهم پیش آمد که اعمال آن

اعمال دیگر، عبارت. بهحق ندارد اى ازو اصالً هیچ بهره بوده باطل ابتدااز ها که اعمال آن آمده

سلطانعلیشاه، در آخرت عارض شود )، باطل بودن نکهینه ا، و بالفعل باطل است االننیاز هم

 یایگو تواندیم« عمل»و « صنع»تفاوت  این نکته حائز اهمیت است که (.283، ص7، ج1372

کر و که پشت آن ف شودیگفته م یباشد. صنع به عملدر این آیه داللت باطل و محبوط  تفاوت

، 5همان، جرا ندارد ) ییبار معنا نیا، عمل یول (154، ص4، ج1371قریشی، دقت نهفته است )

باطل  یشده ول اثریکند که کار درست بوده بعداً ب جادیتوهم ا دیلذا حبط در صنع شا 2(45ص

 است. بوده ایشده  اثریاساساً ب ، دال بر این است کهبودن عمل

 3﴾ْزناوَ  أولِئَك الَّذيَن َكَفُروا ِبآياِت َربِِّهْم َو ِلقاِئِه َفَحِبَطْت َأْعماُلُهْم َفال ُنقيُم َلُهْم َيْوَ  اْلِقياَمِة﴿ (10

آیه شریفه، کفر به آیات )انفسی و وحیانی(، سبب حبط عمل معرفی شده  در (.105/ 18)کهف: 

ع(، کفر در این آیه از سنخ کفر اهل کتاب است که در ) ریاماست. به استناد روایتی از حضرت 

مقابل دین اسالم، عناد و لجاجت داشته و در دین خود، بدعت گذاشته و اعمالشان تباه شد. 

گفتنی است بدعت در دین از سوی اهل کتاب به این معنا است که بر پایه آموزه ادیان الهی، با 

                                                           

یخدا( انجام دادند، بر باد م ریغ ي)برا ای( نخواهند داشت؛ و آنچه را در دنی( آنها در آخرت، جز آتش، )سهمی)ول . 1

 !شودیم اثریباطل و بکردند، یو آنچه را عمل م رود؛

، صنع عملی ارادي است که دقت و تخصص در آن نهفته است و اخص از عمل است. عمل اخص از فعل و درواقع .2

 ي است.رارادیغاز روي علم و اراده است و فعل، رفتار اعم از ارادي و 

جهت، اعمالشان حبط و نابود شد! از  نیاو کافر شدند؛ به هم يپروردگارشان و لقا اتیهستند که به آ یآنها کسان . 3

 کرد! میآنها برپا نخواه يبرا یزانیمامت، یرو روز ق نیا
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ن پیامبر آوردند. نپذیرفتید به پیامبر جدید ایمان میآمدن پیامبر جدید، پیروان ادیان پیشین با

( زیرا سنت تکمیل 132، ص15، ج1360طبرسی، شود )جدید، بدعتی از سر هوای نفس تلقی می

ادیان در دینِ خود را به نفع منافع خود تفسیر کرده و یا تغییر دادند. بنابراین برای تشخیص میزان 

طلق را م کفرِات حبط، طبق شأن نزول آیه، باید برای کفار، کفر و انطباق این آیه با آن و موجب

 »کفر به ایمان»موجب حبط و بطالن مطلق اعمال دانست و برای مسلمانان این کفر را از نوع 

 و تبعات آن، در آخرت رخ خواهد نمود. امدهایپ)مترادف فسق( تلقی نمود که 

َعَلْيِه ِمَن  يَرَأْيَتُهْم َيْنُظُروَن ِإَلْيَك َتُدوُر َأْعُيُنُهْم َكالَّذي ُيْغشَأِشحًَّة َعَلْيُكْم َفِإذا جاَء اْلَخْوُف ﴿ (11

ُنوا َفَأْحَبَط اللَُّه َأْعماَلُهْم اْلَخْيِر ُأولِئَك َلْم ُيْؤمِ  یاْلَمْوِت َفِإذا َذَهَب اْلَخْوُف َسَلُقوُكْم ِبَأْلِسَنٍة ِحداٍد َأِشحًَّة َعَل

 (.19/ 33)احزاب:  1﴾للَِّه َيسرياا یَو كاَن ذِلَك َعَل

ای از کفر خفی و پنهان است. داند چراکه نفاق، گونهاین آیه حبط عمل را به سبب نفاق می

، 8ا، جتبرای خدا انجام نگرفته که مستحق ثواب باشد )طوسی، بی رایز اعمال منافقان باطل است

ه عنوان نمونه( همین نکتبه) یگنابادتفسیر بیان السعاده  ازجمله (. از مجموع تفاسیر327ص

آید که ماهیت حبط در اینجا، زوال ثواب اخروی است وگرنه صورت ظاهری و دنیایی برمی

، 11، ج1372سلطانعلیشاه، است )منافق )هرچند در درون، کافر و منکر باشد(، همچون مسلمانان 

 (.437ص

ُكوَننَّ ِمَن ْن َقْبِلَك َلِئْن َأْشَرْكَت َلَيْحَبَطنَّ َعَمُلَك َو َلَتالَّذيَن ِم یَو َلَقْد ُأوِحَي ِإَلْيَك َو ِإلَ ﴿ (12

پاداش عمل به ندادن حبط اعمال به معنى محو آثار و این آیه،  طبق (.65/ 39)زمر:  2﴾اْلخاِسرين

ن از توا، نمیو بدون آن حید بودهاعتقاد به اصل تو، شرط قبولى اعمال؛ زیرا خاطر شرک است

این خطاب  گوید ابن عباس(. 527، ص19، ج1374)مکارم شیرازی،  اعمال سخن گفتپذیرش 

 ماا معصوم است( و، محفوظ و شرکگناه مبر از اپیچراکه است )، تأدیب )ص( امبرپی در حق

کسى که در عبادت خدا : معنى آیه چنین است .درومى، تهدید به شمار نسبت به دیگر مردم

                                                           

آنچنان به تو  ینیبیمد، یآ شی( پیکه )لحظات( ترس )و بحران یو هنگام لند؛ینسبت به شما بخ زیآنها در همه چ . 1

حالت خوف و ترس  یکنند! امّا وقت یقالب ته خواهندیم ییکه گوچرخد، یدر حدقه م شانیو چشمهاکنند، ینگاه م

 می)و سهم خود را از غنا ندیگشایبر شما م تیعصباناز خشم و  یتند و خشن خود را با انبوه يفرو نشست، زبانها

رو خداوند اعمالشان را  نیاز ااند، اوردهین مانیآنها )هرگز( ا لند؛یو بخ صیحر زیکه در آن ن ی!( در حالکنندیمطالبه م

 کار بر خدا آسان است. نیحبط و نابود کرد؛ و ا

 بود! یخواه انكارانیو از ز شودیتمام اعمالت تباه م، يشده که اگر مشرک شو یوح نیشیپ امبرانیبه تو و همه پ . 2
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ها را در عبادت خدا شریک قرار دهد، عبادت او بر وجهى قرار و غیر آن انشرک بورزد و بت 

 به حبط و تباهی این عمل راخداوند رو نیهم. ازکندگیرد که استحقاقى براى ثواب پیدا نمىمى

تا، )طوسی، بی دخواهباشد سزاوار ثواب  خالص، زیرا اگر عمل، براى خداوند؛ کندوصف مى

این است که گویی مراد از حبط عمل  درواقع. (209، ص21، ج1360/ طبرسی، 44، ص9ج

یکن(، نه اینکه انجام شده و قبولی آن نفی شده باشد )شاه عبدالعظیمی، لمکأننشده )عملی انجام 

 (.266، ص11، ج1363

. در آیه مبارکه، کراهت (9/ 47)محمد:  1﴾ذِلَك ِبَأنَُّهْم َكِرُهوا ما َأْنَزَل اللَُّه َفَأْحَبَط َأْعماَلُهم﴿ (13

فر به خدا و ک تواند اقسامی داشته باشد؛، کفر تلقی شده که می﴾ما َأْنَزَل اللَّهُ ﴿و نفرت نسبت به 

که خداوند توسط رسول  اهمچون جهاد در راه خدامور کفر به بعضى از یا کفر به رسول و یا 

عمل معرفی شده است. اطالق  خود نازل کرده است. این کفر با همه اَشکالش، از موجبات حبط

 ستا چه که خدا فرستادهعنوان کفر به سبب کراهت و ناخشنودی قلبی آنان است نسبت بدان

. بنابراین از بین رفتن اعمال، یا به آن جهت است که بر خالف (213، ص13، ج1377مدرسی، )

در اثر تکرار  ست کهروازآن( و یا 294، ص9تا، جوجه مأموربه واقع شده است )طوسی، بی

انکار، ایمانشان به کفر تبدیل شده است. مستند این سخن آن است که ترتب ثواب بر اعمال، 

 (.341، ص8، ج1336، مانع آن )کاشانی، و کفرفرع بر ایمان است 

 (28/ 47محمد: ) 2﴾ذِلَك ِبَأنَُّهُم اتََّبُعوا ما َأْسَخَط اللََّه َو َكِرُهوا ِرْضواَنُه َفَأْحَبَط َأْعماَلُهم﴿ (14

که یک -دهد که از پذیرش فرامین خداوند در این آیه خداوند از حبط اعمال منافقان خبر می

داشته و در نهایت هم راه ارتداد را در  نهیو ککراهت  -ع( است) تیبمصداق آن، والیت اهل

(. بنابراین 352، ص8، ج1336/ کاشانی، 177، ص4، ج1373شریف الهیجی، ) پیش گرفتند

، 8همان، ج) شودمانند نماز، صدقه و...( که قبولی آن فرع بر ایمان است، حبط می) یاعمال

کیفر و سبب  .(84، ص23، ج1360/ طبرسی، 177، ص4، ج1373/ شریف الهیجی، 353ص

خاطر پیروى از آنچه حبط اعمال نیز به  اعمالشان حبط شده است و این است که عقاب آنان

                                                           

 رو خدا اعمالشان را حبط و نابود کرد! نیبخاطر آن است که از آنچه خداوند نازل کرده کراهت داشتند؛ از ا نیا . 1

اوست  يکردند، و آنچه را موجب خشنود يرویپ آوردیبخاطر آن است که آنها از آنچه خداوند را به خشم م نیا . 2

 رو )خداوند( اعمالشان را نابود کرد! نیکراهت داشتند؛ از ا
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، 18، ج1374طباطبایی، ) بوده است کراهت از خشنودى خدا ببسمایه خشم خدا است و به 

 (.364ص

َلْن  یِإنَّ الَّذيَن َكَفُروا َو َصدُّوا َعْن َسبيِل اللَِّه َو َشاقُّوا الرَُّسوَل ِمْن َبْعِد ما َتَبيََّن َلُهُم اْلُهد﴿ (15

 . (32/ 47)محمد:  1﴾َيُضرُّوا اللََّه َشْيئًا َو َسُيْحِبُط َأْعماَلُهْم

یه آ باشد، موجب حبط عمل است. اهلل لیسب صد عندر این آیه، کفر ورزیدنی که توأم با 

کافران روشن شده ولى آن را نپذیرفته دسته از براى این  و مسیر هدایت که راه راست داللت دارد

اهل کتاب هستند که اینان،  اندآنای مفسران بر پاره .اندمنحرف شده، راهآن از ، با عناد و نفاقو 

آنان سردمداران ویند گمی . برخی دیگراندنپذیرفته را پیامبر اسالم )ص( شدةثابت که حقانیت

 نکهیا. این تفسیر مبتنی است بر اندمانع راه حق شده، طلبى و ریاستخاطر جاهه اند که بضاللت

و راهبران مسیر گمراهی و ضاللت،  انمعموالً به سردمدارواژه عناد و رفتار عنادآمیز در قرآن، 

(. به هر روی وجه 89، ص23، ج1360طبرسی، ) شود نه به پیروان و راهرواننسبت داده می

و دشمنی با رسول خداست، چه قبل از ایمان  اهلل لیسبمشترک مصادیق این آیه، کفر و صد عن 

 مانند مرتدان(آوردن )مان مانند کفار مکه که راهبران ضاللت بودند( و چه بعد از ایآوردن )

(. عالمه طباطبایی 485، ص21، ج1374/ مکارم شیرازی، 366، ص18، ج1374ر.ک. طباطبایی، )

آیه شریفه درصدد تحریک و تشویق مؤمنان به کارزار با مشرکان  که جهتازآنبر این باور است 

که براى هدم توانی را و  کردهنتیجه یرا ب کافران اعمال، خداوند است یروزیبه پ دیام انیو ب

 ثمر و، بیبندندبراى خاموش کردن نور خدا به کار مى را کنند و آنچهمصرف مى، اساس دین

به  دارد. اند، تفاوت. البته این معنا، با معنای مشهور حبط که مفسران گفته(جا)همان دکنمى اثربی

است. لذا  ﴾یَبيََّن َلُهُم اْلُهدما َت﴿حبط عمل بعد  ی)مستقبل( برا فیتسو نیسگان، نظر نگارند

 یاثر کردن عمل دشمنبی رایز، ستیشدن غرض کفار در هدم اسالم ن اثریب یحبط به معنا نیا

، لذا منظور .که آیه بدان اشاره کرده است تفاوتی نداشته ﴾یما َتَبيََّن َلُهُم اْلُهد﴿، قبل یا بعد از کفار

 ریخ ریدر مس توانستیم تیکه در اثر هدا لشانکه اعما صورتنیهاست بداثر شدن عمل آنبی

ان به خودش یضرر به خدا درواقع ضرر یجاهاثر شده و بسوء و بیرد، یو منشأ اثر شکل بگ

                                                           

مخالفت با آنان )باز( به  يبرا تیشدن هداآنان که کافر شدند و )مردم را( از راه خدا بازداشتند و بعد از روشن . 1

 !کندیاعمالشان را نابود م يو )خداوند( بزود رسانندیبه خدا نم یانیرسول )خدا( برخاستند، هرگز ز
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 .(46 /41فصلت: ) 1﴾ِلْلَعِبيِد ِبَظلَّاٍ  َربَُّك َوَما َفَعَلْيَها َأَساَء َوَمْنَمْن َعِمَل َصاِلًحا َفِلَنْفِسِه ﴿ است.

ضمن  .دشوار است ،با اسالم یاثر شدن دشمنبر بی یمبن ییطباطبا المهع ریتفسپذیرفتن  نبنابرای

آنکه نباید این توهم پیش آید که سین تسویف، ناظر به استقبال نزدیک است و بنابراین آیه ناظر 

 سین تسویف چراکهبه حبط اخروی نیست و ناظر به هدم غرض کفار در نابودی اسالم است؛ 

 ﴾َسُنْؤِتيِهْم َأْجًرا َعِظيًما﴿اشاره داشته است؛ مثال:  دیوع و وعدهقرآن در مواردی به آخرت و  در

 (.227/ 26)شعراء:  2﴾َوَسَيْعَلُم الَِّذيَن َظَلُموا َأيَّ ُمنَقَلٍب َينَقِلُبوَنو ﴿ (162/ 4)نساء: 

اْلَقْوِل َكَجْهِر َفْوَق َصْوِت النَِّبيِّ َو ال َتْجَهُروا َلُه ِبيا َأيَُّها الَّذيَن آَمُنوا ال َتْرَفُعوا َأْصواَتُكْم ﴿ (16

 . (2/ 49)حجرات:  3﴾َبْعِضُكْم ِلَبْعٍض َأْن َتْحَبَط َأْعماُلُكْم َو َأْنُتْم ال َتْشُعُروَن

ن ترفیع صوت عند النبی )ص(( و همچنی) امبریپطبق آیه شریفه، بلند نمودن صدا در برابر 

عمل غیرعمد مستحق کیفر نیست،  ازآنجاکهفریاد زدن در محضر ایشان باعث حبط عمل است. 

ودن ، نه غیرعمدی بعمل سوء باشد نیا دیآثار شد عدم التفات بهناظر به  باید ﴾ال َتْشُعُرون﴿

ه به ک کنندیرا م یها دانسته کارن. آ«تعلمون ال»و  ﴾ال َتْشُعُرون﴿ نیفرق است بهمچنین  .عمل

 یریآن جلوگ یاز آثار وضع، بودن عمل رعمدیغ ایعمد  ضمن آنکهاند نه جاهل. ثار سوء آن غافلآ

در این آیه، این عمل است.  یثار وضعآاز ، اعمال ایاعمال در اثر پاره یو حبط بعض کندینم

ست و موجب کفر ا، عنوان کفر داشته و نبوت باشدنبی و قصد توهین به مقام شامخ به چنانچه

علت ، در صورت اول .است گناه خواهد بود وایذاء  اگر بدون این قصد و انگیزه باشد، مصداق

، ندارد که چنین عمل زشتى منعی وجوددوم نیز حالت در  است. کفر، حبط و نابودى اعمال

ز اعمال ا ایپارهثواب  رفتن از بینکه  گذشت قبالً. باعث نابودى ثواب بسیارى از اعمال گردد

اعمال  هلیوسى از گناهان بهرخنابود شدن اثر ب طورنیهمو  از گناهان خاص انجام برخی سبببه 

ی نه با محذوری عقلی مواجه است و نه دلیلی شرعی بر منع آن وجود عنی مانع است.، بیصالح

 رتأثیر و تأثهرچند این  دارد.وجود آن داللت  یی متعدد برو روادارد. بلکه حتی دالیل قرآنی 

                                                           

کرده است؛ و  يبد شتنیکند، به خو يخود اوست؛ و هر کس بد يانجام دهد، سودش برا یکه عمل صالح یکس . 1

 !کندیپروردگارت هرگز به بندگان ستم نم

 که بازگشتشان به کجاست! دانندیم يآنها که ستم کردند به زود . 2

)و داد  دییو در برابر او بلند سخن مگود، ینكن امبریپ يخود را فراتر از صدا ي! صدادیاآورده مانیکه ا یکسان يا . 3

یکه نم ینابود گردد در حالمبادا اعمال شما کنند، یبلند صدا م یاز شما در برابر بعض ی( آن گونه که بعضدینزن ادیو فر

 !دیدان



 1398بیستم، بهار و تابستان  ۀشمارنهم، سال ، دو فصلنامه کتاب قیم  326

 

 

 

 

 

یه و به نحو جزئ و سیئات ثابت نشده است، اما اجماالً  حسنات صورت یک قانون کلى در همهبه

، 18طباطبایی، ج عنه است )ر.ک.امری مسلم و مفروغمهم،  ئاتیو س از حسنات ایپارهدر مورد 

نهى مقدمى در این آیه، (. افزودنی است که نهی 138، ص22، ج1374شیرازی،  مکارم/ 459صص

عنه است )طباطبایی، ممنوع و منهی ذاتاًی نفسی بوده که خودش اینه نبوده، بلکهاز باب احتیاط و 

(؛ یعنی باال بردن صدا، مقدمه کار دیگر نیست که بتوان آن را نهی مقدمی 461، ص18، ج1374

ند که اما بر این عقیدهگوید: اصحاب البیان میتلقی کرد بلکه نهی نفسی است. صاحب مجمع

ص( ) برامیپحبط در این آیه ناظر بر این است که در صورت ترفیع صوت، ثواب مصاحبت با 

، 23، ج1360مطابق مأموربه انجام نیافته است )طبرسی،  چراکهاز بین رفته و حبط شده است 

که جمع « الاعم»واژه رسد به نظر میهرچند  اعمال دیگرشان از بین برود. نکهیا(، نه 190ص

شود؛ چرا که مصاحبت با پیامبر عملی واحد یمبا لغت مزبور  ریتفس یمانع از سازگاراست، 

 .است

 آيات دال بر بطالن عمل -4

انجام برخی رفتارها داللت دارند که در ادامه  واسطهبهآیاتی وجود دارد که بر بطالن عمل 

 خواهد آمد.

ُيْنِفقُ ماَلُه ِرئاَء النَّاِس  َكالَّذي یال ُتْبِطُلوا َصَدقاِتُكمْ ِباْلَمنِّ َو اْلَأذيا َأيَُّها الَّذيَن آَمُنوا ﴿ آیه نخست(

ْلدًا ال َيْقِدُروَن اْلآِخِر َفَمَثُلُه َكَمَثِل َصْفواٍن َعَلْيِه ُتراٌب َفَأصاَبُه واِبٌل َفَتَرَكُه َص َو ال ُيْؤِمُن ِباللَِّه َو اْلَيْوِ 

(. بر اساس این آیه، یکی از 264/ 2)بقره:  1﴾َكَسُبوا َو اللَُّه ال َيْهِدي اْلَقْوَ  اْلكاِفريَنٍء ِممَّا َشْي يَعل

 این است که به سببِ داللت آیه تنها . 2هاستعلل بطالن عمل، منت نهادن و آزار در بخشش

، 1374طباطبایی، ) اجر شده، نه اینکه موجب بطالن اعمال دیگر شود، صدقه بیمنت و اذیت

                                                           

 يکه مال خود را برا ی! همانند کسدیخود را با منت و آزار، باطل نساز ي! بخششهادیاآورده مانیکه ا یکسان يا . 1

است که بر  ی)کار او( همچون قطعه سنگ آورد؛ینم مانیاز، یو به خدا و روز رستاخ کند؛ینشان دادن به مردم، انفاق م

شود؛( و رگبار باران به آن برسد، )و همه خاکها و بذرها  افشاندهدر آن  ییاز( خاک باشد؛ )و بذرها ینازکآن، )قشر 

 آورند؛یبه دست نم يزیاند، چکه انجام داده ياز خاک و بذر( رها کند. آنها از کار ی( و آن را صاف )و خالد، یرا بشو

 .کندینم تیکافران را هدا تیو خداوند، جمع

هاي مختلفی دارند. انفاق، ها، قالب، این باشد که بخشش﴾صدقاتکم﴿شده صدقه، جمع آورده  نكهیاعلت  دیشا .2

. در منابع فقهی، این موارد به ندهست اهقالبهایی از این زکات، خمس، وقف، هدیه، بخشش در قالب وصیت، گونه

 شوند.شرح و تفصیل بیان می
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باطل و حابط است، نه ُمحبط و نه مُبطل. البته  نجایادیگر سخن، خود عمل در  به (.597، ص2ج 

ها، باید به منت و آزار ملحق دانست. دلیل این بطالن طبق ظاهر آیه، ریا را نیز در بطالن بخشش

ی، طبرسا کیفر است )پاداش و یهمان سزاوار ، که انجام شده یهمان نیته هر کارى بآن است که 

 (.146-145، صص3، ج1360

البته شرک خفی(، شخص ) یدرونی از کفرورزی نوعبهاز جهت دیگر ریا و منت، شاید  

 وداد، نه برای رضای دیگران گیرد وگرنه وی برای رضای خدا باید عمل را انجام میمی تأنش

هور و نمودی از نفاق و کفر نفس برای غیر خدا، ظ رفتار نه طمع منافع و تقاضای مطامع دنیوی.

. این معنا از (246، ص1، ج1419/ فاضل مقداد، 481، ص1، ج1363عبدالعظیمی،  است )شاه

، «ايالر ال تبطلوا اعمالکم باملن و االذی و»خداوند نفرمود  طریق دیگری نیز قابل تبیین و بیان است:

َن يا الَّذَهيُّ ا أَي﴿ صدر آیه خطاب به مؤمنان است نکهیریا را جداگانه ذکر کرد. با توجه به ا یعنی

شدار ن هاو به مؤمن هآن را جداگانه آورد ،سازگار نیست، ریا با ایمان نکهیبه ا عنایتو با  ﴾آَمُنوا

مع جخود را با منت و اذیت که با ایمان قابل که در اینجا مصداق آن صدقات است(داد که اعمال )

ه مقام که ب درونی و نامحسوس برای شخص() یاست، نابود نسازند. گفتنی است که شرک خف

، اما شرک در مقام عمل که انسان عملی را ریاکارانه شودیظهور نرسیده باشد، با ایمان جمع م

اجزای ایمان است و انسان در حین انجام  . زیرا عمل صالح ازشودیانجام دهد، با ایمان جمع نم

 .عمل ریاکارانه، مؤمن نیست

/ 47)محمد:  1﴾يا َأيَُّها الَّذيَن آَمُنوا َأطيُعوا اللََّه َو َأطيُعوا الرَُّسوَل َو ال ُتْبِطُلوا َأْعماَلُكم﴿ آیه دوم(

(. در این آیه، سخن از بطالن عمل آمده است. مفسران، موجبات آن را نفاق، ریا و فریبکاری 33

هر کدام از  البته (.89، ص23، ج1360دانند )طبرسی، کوچک و بزرگ( میگناهان )و انجام 

ل ر مدلواین آیه د باشد. یکى از مصادیق آیه است، نه اینکه آیه در خصوص آن نازل شده هانیا

َو ال ﴿فرماید آیه که مى بخش این هفقها بی که اگونهبه مطلق است، مستقل و از نظر معنا، خود

ت آن را باطل جایز نیس، که بعد از شروع به نماز کنندمیاستدالل استناد کرده و  ﴾ُتْبِطُلوا َأْعماَلُكْم

شود معلوم می، مداقه و مالحظه شود، با آیات قبل این آیه و نیز سنخیتش سیاقاگر در  اما .کرد

، اطاعت رسول در احکام مربوط به قتال است و مراد از از اواطاعت  در اینجامراد از اطاعت خدا 

و نیز هر یافته و باید ابالغ نماید  تیاست در هر دستورى که آن جناب مأمور از ویاطاعت 

                                                           

 !دیرسول )خدا( را، و اعمال خود را باطل نساز دیخدا را، و اطاعت کن دیاطاعت کن! دیاآورده مانیکه ا یکسان يا . 1



 1398بیستم، بهار و تابستان  ۀشمارنهم، سال ، دو فصلنامه کتاب قیم  328

 

 

 

 

 

ز راد او م و اختیار داشته است والیت به آن ، نسبتعنوان مقدمه قتالبه حضرتکه آن  فرمانی

، 18، ج1374طباطبایی، است ) و کارزار تخلف از حکم قتال، باطل شدن عمل در اثر ابطال اعمال

رسد هم بر اساس سیاق آیات و هم با عنایت به مدلول مستقل آیه و اطالق (. به نظر می371ص

الن( حبط و بطاثر )که در همه موارد، این معنایی آن، باید آیه را ناظر به ریشه بطالن عمل دانست 

ی داخل در نوعبهگذارد. یعنی نفاق، کفر، منت نهادن در بخشش و... همگی را بر اعمال می

گویا چنین استدالل  عنوانی جامع یعنی سرکشی از اطاعت و امتثال امر خداوند و رسول اوست.

ذیل آیات حبط و بطالن، این شود شیخ طوسی در موارد متعدد، و نگرشی است که باعث می

که طاعات را خالف دستور خدا و رسولش انجام دادند،  روازآنکند: سخن را بارها تکرار می

ی نه حسن فعلی داشته و نه حسن فاعلی. پس در دنیا عنی اعمالشان وفق مأموربه نبوده است؛

 (.308ص ،9تا، جدر آخرت هم استحقاق ثواب ندارد )ر.ک. طوسی، بی طبعاًباطل و 

فر کارتداد، کفر )بطالن و حبط اعمال، موجباتی دارد:  توان گفتبندی مفاد آیات میدر جمع 

ه قسط، نفاق، ب ناآمرقتل و  ایاهلل، قتل انب لیعن سب (، صدیاله اتآیبه کفر به خدا،  کفرمان، یبه ا

. همچنین ایر ومنت نهادن در بخشش و صدقات، ، )ص( امبریشرک، بلند نمودن صدا نزد پ

چه در کفر )توان همه این عوامل را در سه عنوان جمع و ادغام کرد: یکی گفتنی است که می

 قالب ارتداد و چه در صورت عدم پذیرش حق و دین و ...(، دیگری نفاق و سوم فسق.

 بطالن عمل در نگاه فقهی -5

ل دنیوی( و یا در مقابدر بعد صحت )در ادبیات فقهی معموالً بطالن در معانی فساد در مقابل 

 رود.ثواب بردن در مقابل عقاب شدن )در جهت اخروی( به کار می

 واژه صحت و بطالندانش-5-1

(. 84، ص1394ر.ک. نوبهار، دارند )بندی مسائل و احکام، مبانی مختلفی فقیهان در تقسیم 

( و یا 82، ص1414)بندی احکام به عبادات و معامالت از سوی سالر دیلمی اما گویا تقسیم

(، 36، ص1، ج1401انقسام به عبادات، سیاسات، عادات و معامالت از طرف فیض کاشانی )

بندی برای مطالعه در مورد بطالن اعمال را دارد. زیرا اعمال انسان مکلف، یا ترین تقسیمسهل

ها، موجودات ساناعم از ان) خدا ریغاست و یا در برابر  تصورقابلمستقیم  طوربهنسبت به خداوند 

فساد( را نزد بطالن )این اساس، صحت و  بر (.7، ص1425و اموال( )ر.ک. مکارم شیرازی، 

طالن بتعریف نمود: صحت در عبادت، موافقت فعل با مأمور به است و  گونهنیاتوان فقیهان می
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 بترتّ زفساد(، مخالفت یا عدم موافقت با مأموربه است. اما در معامالت، صحت عبارت است ا) 

انصاری، ) عدم ترتّب اثر بر معامله یعنی (بطالن )فساد و مانند زوجیت، ملکیت و...(اثر بر معامله )

 تر ارائه شودتر خواهد بود که شاخصی فراگیر(. این تعریف هنگامی کامل129، ص3، ج1428

ت عمل در عبادات و معامالت( را در برگیرد و آن این است که تمامیصنف )تا هردوی این دو 

(. اصوالً فقیه و متکلم، اختالفی در 182، ص1409آخوند خراسانی، ) اثر را مالک قرار دهیم

بطالن( ندارند، بلکه در آثار و مطلوبشان از نتایج، افق واحد و مآالً فساد )مفهوم صحت یا 

غرض و مطلوبی که از هر علم دارند، موضوعات را  تناسببهیعنی  شود.رأیی مشاهده نمیهم

جا(. شاخصی به نام همان) هایی متفاوت از یک مفهوم دارندکنند که درواقع بیانتعریف می

، چه نزد فقها که مورد اختالف است و چه از نظر متکلمان، درواقع انطباق کامل با امر 1تمامیت

ود رعمل ازجمله احکام وضعی به شمار میشارع است. گفتنی است که صحت، بطالن و فساد 

(. البته در کنار هر حکم وضعی، حکم/ 68، ص1418حکیم،  /396، ص2ج، 1380)بجنوردی، 

(. به دیگر سخن، این دو 326، ص1، ج1426احکام تکلیفی وجود دارد )هاشمی شاهرودی، 

 مالزمه دارند.

 بطالن و صحت در عبادات -5-2

رو قابل جعل نیست )انصاری، ، امری واقعی بوده و از همین در عبادات، صحت یا فساد عمل

اثر  و بین عمل و استاز قبیل رابطه سببیت بوده و امری تکوینی  چراکه( 129، ص3، ج1428

عنوان صحیح یا فاسد باشد، امری مجعول و شرعی آن جعل شرعی راه ندارد؛ اما اینکه معنون به

(. اگر عملی وفق 160، ص1404انجام داد )همو،  گونه فالناست، به این نحو که عمل را باید 

ر ترتب ثواب ب چراکه، استاثر گر این است که آن عمل، واقعاً بیمأموربه نباشد، درواقع نشان

نیازی به جعل شارع ندارد.  طبعاًآن یا حکم به صحت آن ناشی از حقیقت تکوینی آن است و 

شده با مأموربه که موجب انتزاع صحت در بین فقها به دلیل وجدانی، صِرف انطباق عمل انجام

شود. اثر این حکم عقلی آن است که قضا و اعاده، به حکم عمل است، حکمی عقلی انگاشته می

ادات برای مطابقت با ، در عبگریدانیببه(. 160شود )همان، صعقل منتفی شده و برداشته می

ه یعنی صحت و بطالن( علم پیدا نمود. البتآن )مأموربه، باید به حکم و کیفیت واقعی عمل و اثر 

                                                           

این است که عملی شكل گرفته یا نه و اینكه اگر شكل گرفته، صحیح شكل گرفته یا  گریدعبارتبه. تمامیت عمل 1

 فاسد؟
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. از سوی دیگر برای استتواند احراز کند که واقعیت همین است یا چیز دیگری شخص نمی

یست ل احراز نی معتبر کشف شود که این نیز قابهامالکحکم به فساد و بطالن عمل نیز باید 

ی کالمی، در احراز صحت عمل یا هاچارچوبجا(. بنابراین در فقه با کمی فاصله از )همان

تضا هایی، اقشود. یعنی وجود و تحقق شاخصبطالن آن، به وجود مقتضی و عدم مانع اکتفا می

امانجمل دارد که عمل، صحیح تلقی شود. از همین رو باید مأموربه را شناخت و ارکان آن را با ع

وان تی در نگاه فقهی میطورکلبه، تطبیق نمود تا صحت یا بطالن عمل معلوم گردد. افتهی

های ذیل را مالک صحت دنیوی عبادات برشمرد، اما در آخرت که حقیقت امور شاخص

 این نتیجه دنیوی، موافق یا مخالف آن باشد: بساچهیابد، ای خاص تجسم میگونهبه

 نیت -5-2-1

یعنی عملی که بر انسان از سوی خدا تکلیف شده بدون توجه به االعم )دات بالمعنی عبا در

در  وضوحبههر دو نوع تعبدی و توصلی است، عنصر نیت،  دربردارندهکه  شرطیت قصد قربت(

صحت یا بطالن نقش دارد. در اعمال تعبدی که قصد قربت، شرطِ صحت عمل است، در صورت 

اعمال تعبدی، بدون  چراکهشود شک آن عمل باطل میعدم خلوص و وجود شرک و ریا و...، بی

، 1404نیت تقرب، ناقص و حتی اطالق عنوان عبادت بر آن نادرست خواهد بود )ر.ک. همان، 

، عبادت 1(. البته چه مبنای ما صحیحی باشد و چه اعمّی183، ص1، ج0514/ عراقی، 59ص

ناقص، محکوم به بطالن است. بنابراین آنچه موجب حبط اعمال بود و در تفسیر آیات گذشت، 

 شود.موجب بطالن فقهی عبادات تعبدی می وضوحبه

-شد با تواند وجود نداشتهدر اعمال توصلی که قصد قربت، شرط صحت عمل نیست و می

(، 183، ص1، ج1405/ عراقی، 59، ص1404)انصاری،  -اصل وجود آن است مولی چون مطلوب

رسد باید بین حکمت و فلسفه تشریع حکم این اعمال توصلی که مورد نظر شارع به نظر می

در جهاد که فلسفه آن حفظ کیان دین، اشاعه  مثالًبوده و آثار عمل، هماهنگی وجود داشته باشد. 

واجب توصلی( و نتایج شده )اسالم و تضعیف دشمنان است، باید بین عمل انجاماحکام 

ی به بطالن عمل، رأ، سازواری و تناسب وجود داشته باشد و در غیر این صورت، آمدهدستبه

                                                           

ا مراد از الفاظ عبادات، يآكه صحيح و اعم از مباحث مطرح در علم اصول فقه است. مقصود از اين حبث آن است  .1 

ای که عنی عبادت و معاملهيح آن است؛ يدر کاربرد شارع، معنای صح عيبل ي، و معامالت از قب زکاتو  صالت مهچون

از خواهد جا شرط معترب( َميای که به کار بردن لفظ در معنای ناقص )فاقد جزء باشد؛ به گونهط آن تام میياجزا و شرا

 قت خواهد بود؟يز حقياطالق آن بر فرد ناقص ن ،جهيدر نتكه  ح و فاسد استيآن اعم از صح ا مراد ازيبود، 
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، از موجبات حبط اعمال در قرآن به کرّات از نفاق، شرک ترشیپموجه و مدلل خواهد بود.  کامالً 

جبات ها و رفتارها )یعنی مواست این ویژگی پرواضحختلف سخن گفته شد که و کفر در مراتب م

شود عامل و فاعل در واجب توصلی به دنبال تحقق اهداف شارع نباشد. بنابراین حبط( باعث می

نفسانیات عامل در عمل وی متجلی باشد باید به بطالن عمل وی حکم داد. باید  کهیدرصورت

توصلی، بین صحت و قبولی باید تفکیک قائل شد و صحت را  واجب(اعمال )دقت نمود در 

 مقابل بطالن و قبولی را مقابل حبط قرار داد.

بنابراین همان موجبات حبط عمل از نظر قرآن، سبب بطالن فقهی اعمال تعبدی نیز هست و 

در اعمال توصلی، باعث نفی ترتب ثواب است اما موجد بطالن فقهی آن نیست، مگر آنکه عمل 

 ا مقاصد شارع و فلسفه حکم، تناسب و سازگاری نداشته باشد.ب

 اجزا و ارکان عمل -5-2-2

 چنین نیست؛ مانند در صحت و بطالن عمل، امتثال امر، گاه منوط به مباشرت است و زمانی

پسر بزرگ که نیازمند مباشرت خود پدر نیست و امتثال امر توسط  وجوب قضای نماز پدر بر

کند. در این حالت، اجزا و ارکان عمل مکلف باید به ساقط می هاآنپسر، تکلیف را از هر دوی 

ام اجزای عمل بر تم متوقفاقتضای دستور الهی با مأموربه مطابقت داشته باشد. یعنی امتثال امر، 

قیود مختلف،  صورتبه( و 99، ص1، ج1375/ بروجردی، 118، ص2، ج1376است )خمینی، 

 .1گرددعقل تنقیح می حکمبهتوسط شارع یا 

بنابراین داوری در باب صحت یا بطالن عمل با توجه به ارکان و اجزای عمل تعبدی از دو 

عنوان قیود معتبر در متعلق امر، معتبر شناخته حالت خارج نیست: یا قیودی غیر از قصد، به

که در این صورت، مطابقت و یا عدم مطابقت با مأموربه، صحت یا بطالن عمل را نشان  شودیم

موجبات قرآنی حبط، مدخلیت ندارد زیرا کفر،  آنخواهد داد و بنابراین در ارکان و اجزای عمل، 

دهد. حالت دوم اینکه نفاق، شرک و دیگر موجبات حبط در عنصر قصد و نیت خود را نشان می

ز از قیودی دانسته شود که امر، متوقف بر آن است. در این صورت عوامل حبط در نگاه قصد نی

قرآن مستقیماً موجب بطالن اعمال در نگاه فقهی هم خواهد بود. اما در مورد عبادات توصلی که 

قصد امتثال یا تقرب در امتثال نقشی ندارد، باید گفت که اسباب حبط در نگاه قرآن، تأثیری در 

                                                           

)ر.ک.  ریخ ایمتعلق امر است  ودیاز ق زینزاع پرداخته شود که قصد ن نیکه به ا ستین قیتحق نیا البته در حوصله. 1

 .(94ص، 1، ج1408، يحائر /95-94، صص 1، ج1380، همو /351، ص1، ج1418، سبحانی
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رخی کند. این معنا با بعمل )به لحاظ فقهی( نداشته، هرچند ترتب ثواب بر آن را نفی میبطالن 

ه است و اثر تشریع نشداز نتایج تفسیر آیات نیز سازگار است که گفته شد در اسالم، عملِ بی

ولی شود، لکن مطلوب مثوابی در نظر گرفته نمی گونهچیهاز اینکه برای خود شخص  نظرصرف

توان ذکر کرد که شخص مکلف که شود. برای نمونه جهاد در راه خدا را میمحقق میدر آن 

برد، اما حفظ کیان اسالم و عملش دچار حبط شده است، گرچه اجر جهاد یا شهادت را نمی

 دفاع از مسلمین در آن حاصل خواهد شد که البته در نهایت به نفع خود او نیز هست.

 ی شخصی عاملهاتیصالح -5-2-3

مسلمان بودن( و در صورت کفر، کافر حربی اسالم )ی شخصی عامل، هاتیصالحاز  منظور

این است که کافر، مشرک، منافق و فاسق از جهت  مسلمیا ذمی بودن اوست. امر بدیهی و 

اند و این قدر متیقن، نظر اجماعی مفسران ذیل آیات حبط اخروی، سبب حبط اعمال خود شده

یرا اند، زمشرک، مرتد و منافق تمام اعمال خود را از نظر اخروی تباه کردهاست. بنابراین کافر، 

گذار و آزاررسان در بخشش، ریاکار و...، در قبولی هر عمل، فرع بر ایمان است. همچنین منت

بخشش، صدقه خاص )شمار فاسقان خواهند بود و فسق ایشان مآالً موجب حبط همان عمل 

 و...( ایشان شده است.

لمانان ر است. فاسق، ملحق به مسئفقه امامیه، قدر متیقن تعریف فسق، ارتکاب کبا در فسق:

ای وجود (. بنابراین در صحت اعمال فاسق از نظر فقهی خدشه25، ص1415ی، علم الهداست )

 بایسته و الزم است. هاآنندارد، مگر آن دسته از اعمالی که شرط عدالت در 

 تصورلقابعملی برای وی  اصوالًاتش باطل است و یا اینکه و مشرک، تمامی عباد کافر کفر:

به استناد روایات وارده، تکلیف چه تعبدی و چه توصلی، متوقف بر اسالم است.  چراکهنیست، 

 توان گفت عدم دلیل بر تکلیف مذکور، نشانگر این است که تکلیفیالبته بر اساس یک نگرش می

(. اما بر اساس 39، ص3، ج1405حث کرد )بحرانی، ندارند که بتوان از صحت یا فساد آن ب

کم شرط صحت عبادات است. یعنی بر دیدگاهی دیگر، اگر اسالم شرط وجوب نباشد، دست

، 16تا، جشود )ر.ک. صاحب جواهر، بیکافر، عبادات واجب است اما از وی پذیرفته نمی

 (.327ص

حبط است و خود وی از این امر شک عبادات منافق، عنداهلل هم باطل و هم دچار یب نفاق:

امید ثواب ندارد. اما آیا عبادات توصلی وی صحیح است؟ در این مورد نیز  طبعاًآگاه است و 

بین منافق و کافر فرقی نیست. زیرا وجود یا صحت تکلیف، متوقف بر اسالم است. البته از نظر 
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، مشمولِ احکام مسلمانان فقهی، در احکام غیرشخصی برای جامعه اسالمی، منافق نیز در ظاهر 

اظهار اعتقاد به اصول  چراکه کنداست. به این معنا که جامعه با وی چون مسلمانان رفتار می

گانه و ادای شهادتین باعث الحاق به مسلمانان است و یکی از این دو برای اثبات مسلمان سه

خالف آن ثابت نشود )خمینی،  کهیمادامکند تا بودن کافی است و احکام اسالم را بر آن بار می

 (.341، ص3، ج1401

 بطالن و صحت در معامالت -5-3

دم معامله نسبت به آثار و ع حکمی وضعی() تیترتّب و عدم ترّتب اثر به سببدر معامالت، 

یعنی ترتب صحت )(. اطالقی که در تعریف 129، ص3، ج1428انصاری، ) .گرددیآن برم تیسبب

شود تا به داللت التزامی همه آثار بتواند بر آن بار شود. رد، موجب میاثر( در معامالت وجود دا

شدة شارع دانست. در معامالت، صحت هر کدام از اثرها را باید تابع احکام وضع دییتأاما امضا و 

است  این شارع دیگرعبارتبه یا فساد و بطالن تابع این است که شارع صحت آن را بیان کند.

در معامالت هم وجه مأموربه، باید مجعول و  چراکهکند.  دییتأله را تعیین و که باید اثر معام

، 1404موضوع باشد و هم باید رابطه سببیت بین مأموربه و اثر آن مجعول باشد )انصاری، 

(، بنابراین سببیت در حکم وضعی باید به بیان شارع باشد چراکه اثر معامله در گروی 160ص

و... که موضوع معامله است(  حق، تکلیفانتقال )الت اگر در تحققِ بیان شارع است و در معام

عدم ن )بطالشک و تردید شود، اصل )استصحاب(، مقتضی عدم نقل است که سرانجام به معنای 

توان به (. با جستجو در منابع فقهی می184، ص1409آخوند خراسانی، ) شودترتب اثر( می

 به شرح ذیل رسید: بطالن( در معامالتصحت )های عدم شاخص

 عدم رعايت اجزا و ارکان عمل -5-3-1

 شرعاً اجزا و ارکان عمل در معامالت، آن موارد، قیود و شروطی است که در احکام آن عمل 

 ها موجب بطالن خواهد شد.شود. مسلم است که عدم رعایت آنوارد شده و الزم دانسته می

 های شخصی عاملفقدان صالحیت -5-3-2

گفته شد در اینجا نیز صادق و جاری است.  -در قسمت عبادات-در مورد فاسق  آنچه فسق:

د در مقابل عبادات(، مقیاالعم )خاص، بخشی از احکام معامالت بالمعنی  طوربهبا این تفاوت که 

به عدالت )در مقابل فسق( شده است. به همین جهت، فاسق از آن دسته از اعمال که شرط 
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، متصف هستند و گاه با عنوان «بطالن»عنوان . این احکام گاهی به استعدالت دارند محروم 

/ حکیم، 26، ص1، ج1409شوند. والیت امر و مرجعیت تقلید )یزدی، بیان می« قید ممنوعیت»

همان، ) یگواه(، شهادت و 12، ص40تا، جصاحب جواهر، بیقضاوت )(، 40، ص1، ج1416

آوری ( و جمع275، ص13؛ ج296، ص11همان، ججماعت )(، امامت جمعه و 25، ص41ج

 اند.از آن جمله (242، ص1، ج1414شهید اول، زکات )

تا، از بسیاری از احکام اسالم خارج است. در احکام نکاح )صاحب جواهر، بی کافر کفر:

، 29همان، ج) تیوال(، در مطلق 286، ص21همان، جمساجد )(، ورود به 155، 92، صص30ج

همان، لقطه )(، 11، ص38همان، جموات )(، احیای 405، ص28(، وصایت )همان، ج206ص

(، نذر و عهد 79، 26، صص36و... )همان، ج صحت ذبح، نحر و شکار طیشرا(، 6، ص38ج

، 42ج(، حق قصاص )همان، 417ص، 41جهمان، قذف )(، حق مجازات 356ص، 35)همان، ج

ها و ( و در موارد بسیاری، برای کافر ممنوعیت22، ص41(، شهادت )همان، ج150ص

 هایی وضع شده است.محدودیت

نوط م همآنالبته بخشی از مقررات جامعه اسالمی، فقط در مورد کفار اهل ذمه ثابت است که 

 حاکم جامعه( با شرایطی خاص است) نیمسلمبه عقد قرارداد و پیمان ذمه بین آنان و امام 

فار ک گونهنیا رسد این رفتار بارچند در نگاه اول و ابتدایی به نظر می(. ه267، ص21همان، ج)

با اعتقاد به حبط اعمال ایشان تعارض داشته باشد، اما باید دانست این حکم، نوعی تسهیل برای 

بسترسازی برای جذب آنان به اسالم و  قصدبهمردم مسلمان در همزیستی با کفار، همچنین 

 اهداف دیگر است. بدیهی است این رفتار حکومت اسالمی، نافی حبط اخروی اعمال آنان نیست.

 یعنی شود.کفرش احراز و آشکار نشود همچون مسلمان رفتار می کهیمادامبا منافق تا  نفاق:

عدم بطالن معامله منافق، یکی این  نه معامالت وی باطل است و نه معامله مسلمانان با او. دلیل

 کرد. البته این رفتار فقطاست که پیامبر )ص( در معامالت با منافقان، همچون مسلمان عمل می

ناشی از اقتضائات صدر اسالم نبود بلکه به جهت این است که منافق در ظاهر اظهار اسالم 

 ن است: عبادت که از اهمیتکند. دلیل دیگر قیاس اولویت است. تقریر قیاس اولویت چنیمی

واالتری برخوردار است اگر از سوی منافق انجام شود، به لحاظ فقهی محکوم به صحت است 

تری از اهمیت قرار دارد، وقتی از که در رتبه پایین ی، معامالتاولقیطربهو باطل نیست، پس 

امله با منافق اگر مع نکهیا وجهتقابلاشکال باشد. نکته شود باید بالمانع و بیجانب منافق انجام می

را از سر ضرورت و اضطرار صحیح بدانیم، این حکم صحت، حکمی ثانوی است اما اگر دالیل 

، 3، ج1401خمینی، )شود گفته پذیرفته شود، احکام معامله با منافق، حکم اولی تلقی میپیش
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لمان، موجب ضرر به (. دلیل سوم، قاعده الضرر است. ابطال معامله منافق با مس342-341صص 

دیگر سخن این ابطال موجب نوعی تحمیل  به شود.مسلمان است که به استناد الضرر نفی می

 است و خود بر خالف امتنان الهی است. مؤمنوزر نفاق منافق بر 

 گیرینتیجه

ای مطلق، داللت بر جنبه دنیوی و اخروی دارد. گویی گونهبطالن و حبط در قرآن به مفهوم .1

 تناسبهبشود. هرچند برخی قرائن لفظی نوعی وحدت ناگسستنی بین این دو جنبه ترسیم می

 ها دارد.موضوع آیات، تأکید بیشتر یا انحصاری بر یکی از این جنبه

اخالقی و  عرفانی و بعضاًکالمی، فلسفی،  غالباً الن مفسران به آثار آیات حبط و بط نگرش .2

دسته از مفسران که مشرب فقهی دارند به آیات حبط، توجه و نگاه  آن در مواردی عرفی است.

در آثار حبط و بطالن، ناشی از تساوی مطلق  هادگاهیدافزون بر این، تشابه  اند.فقهی نیز داشته

ده و این اقتضای بستر مفهومی آیات، قرائن لبّی و لفظی مفهوم حبط در نزد مفسران و فقیهان بو

های ظاهری در بیان آثار حبط و بطالن، و قرابت مبنای این دو نوع دانش است. هرچند تفاوت

بین مفسران و فقیهان، ناشی از تفاوت اهداف و اغراض آنان از علوم است. فقیه به دنبال استنباط 

جزا است و مفسر )غیر فقیه اعم از متکلم، عارف، فیلسوف آثار حقوقی، تکلیف و اطمینان از اِ

 و...( به دنبال کشف واقع و باطن است.

در  شارع نکهیاحیات دنیوی، ظرفیت کافی برای نمود حبط اعمال را ندارد و  اقتضائات .3

 وبسیاری موارد، در دنیا اثری بر آن بار نکرده و آن را به آخرت حواله داده است، نشان از لطف 

 امتنان شارع مقدس دارد.

ی احکام در علم فقه، بر ظاهر و بر اساس وجود مقتضی و عدم مانع است. به همین مبنا .4

در فقه، قابلیت ورود و طرح ندارند، هرچند  طبعاًجهت بسیاری از حقایق مجسم حبط اعمال، 

بته این مبنای از نظر کالمی و عرفانی در باطن اعمال و حیات اخروی، اثرشان ثابت است. ال

که موجب صحت یا ( یعنی بحث قبولی اعمالعمل )ظاهری در فقه نیز از حیث نقصان و کمال 

 -فاسیربا نگرش کالمی، عرفانی در ت-شوند، با بُعد باطنی و واقعی فساد و ترتب اثر یا عدم اثر می

 وحدت مالک دارد.

سبب بطالن و عدم اِجزا شده و ای عبادات، منظر فقهی موجبات حبط و بطالن در پاره از .5

و در مواردی دیگر به دالیل مختلف  در برخی معامالت، موجب فقدان اثر و بطالن آن همین
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توان نسبت بین آثار حبط از نظر قرآن و احکام فقهی را عموم و مدخلیت ندارد. بنابراین می

 خصوص من وجه دانست.
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