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بسم اهلل الرحمن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني ،واللعنة الدائمة على أعدائهم
أمجعني ،وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
 -4النقاش في المبنى

()145

ثم ان هذا كله كان مبنياا علاى ماا رج علياه األواوليون مان البعا عان ان ألفااا العباا ام واملعاامالم هاع هاي موضاوعة صاو
الصعيح منها أو األعم.
قال يف الكفاية( :العاشر :إنّه وقع ا الف يف أن الفاا العبا ام ،أساٍم صو الصعيعة أو لألعم منها؟)( )1وقال( :بقي اُمور:
األول :إن أسامي املعامالم ،إن كانت موضوعة للمسببام فال جمال للنزاع يف كوهنا موضوعة للصعيعة أو لألعم ،لعدم إتصافها هبما،
كما ال خيفى ،بع بالوجو تارة وبالعدم أُخرى ،وأما إن كانت موضوعة لألسباب ،فللنزاع فيه جمال ،لكنه ال يبعد عوى كوهنا موضوعة
للصعيعة أيضا)(.)2
ولكن قد يقال :بان معقد البع ينبغي ان يكون أعم مما طرحوه ولو طوليا وذلك:
بان يبع عن ان أمساءها هع هي موضوعة للصعيح مبعىن اجلامع لألجزاء والشرائط ،أو لألعم.

فعلى مسلك الطولية:
()3
ٍ
فعينئذ يبع عن اهنا موضوعة:
فان اخرتنا اهنا موضوعة لألول
أوال :للعالل أو األعم من احلالل واحلرام وذلك ملا سب من الففكيك بني احلكم الفكليفي الوضعي:
أ -إذ قد يكون وعيعا مبعىن كونه مؤثرا أثره لكنه يكون حمرما ،وميكن الفمثيع له بعدة أمثلة:
منها :البيع وقت النداء.
ومنها :البيع بغش فانه حرام وليس بباطع بع للطرف ا يار.
ومنها :البيع أو الطالق على خالف الشرط فان البعض ذهب إىل انه وعيح حرام كماا لاو اشارتطت علياه ان ال يفازوج عليهاا ففازوج
الثانية فان خمالففه للشرط حرام لكن النكاح حسب رأي البعض وعيح .ونقع عن السيد اجلد قدس سره القول بالبطالن ملبناه العام مان
ان الشروط تنفج حكما وضعيا بالبطالن اسفنا ا إىل ان مفا (عند) يف (املؤمنون عند شروطهم) هو انه يقف عنده ،وال يفجاوزه وضعا.
ومنها :انه قد يكون من أمثلفه ،على بعض املباين ،احملرم ملزامحفه لألهم ،فانه على تقدير عصيان األهم به يكاون حمرماا لكناه واعيح ،كماا
لو أمره باجلها فخالف وانشغع بالفجارة فان بيعه وشراءه وعيح لكنه حمرم بناء على ان األمر بالشيء يقفضي النهي عن ضده ا ا .
ومنها :ما هو األوىل الفمثيع به وهو :ما لو هناه عن الفجارة أو عن الصالة يف سعة وقفها لففويفها األهم كاجلها أو احلج فاهناا حمرماة
للنهااي ،ولاايس النهااي ههنااا إرشااا ا للاابطالن؛ وإن قلنااا بااان األوااع يف الناواهي يف املعااامالم هااو اشرشااا للقرينااة العامااة علااى ذلااك؛ وذلااك
لوجو القرينة ا اوة على انه للفعرمي وذلك ألنه يريد ر عه والرع بالفعرمي املولوي املسففبع للعقوبة ،واما كون احلكم بالبطالن را عا فانه
املفوم ،كاجلها  ،تقفضي الرع األقوى ،على ان الوجادان شااهد مبولوياة الفعارمي يف
وإن وح لكنه ال شك يف كونه أضعف ر عا ،وأمهية َّ
أمثال ذلك.
( )1اآلخوند الشيخ حممد علي كاظم ا راساين ،كفاية األوول ،مؤسسة آل البيت (عليهم السالم) شحياء الرتاث ا قم
( )2املصدر نفسه.33-32 :
( )3بع مطلقا ،كما سيأيت.
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وعلااى أي فااان الفجااارة والكسااب يكااون حمرمااا حينئا ٍاذ لكنااه وااعيح إذ ال وجااه لبطالنااه فااان (وقوعااه) مفا الاوم ال (وقوعااه وااعيعا)
فالصعة والبطالن أجنبيان عن املفوتية فليس شيء منها مقدمة فال جمال لفوهم بطالنه من هذه اجلهة .ففأمع
ومنها :لو كان بيعه موجباا ألذى أماه أو أبياه فاناه حارام لكان ال لياع علاى بطالناه ،وال باأس ههناا باششاارة اسافطرا ا إىل ا االف يف
حرمة ما يؤ ي إىل أذية الوالدين مطلقا أو يف اجلملة فقد ذهب بعض األعالم إىل احلرمة مطلقا ،وذهب بعاض األعاالم إىل الففصايع كماا
اخفلفوا يف البطالن أيضا(.)1
ب -وقد يكون باطال لكان يكاون ار حارام ،كاالبيع بادون شارائطه ككوناه ار منجاز أو باال ماواالة وكالنكااح والطاالق بغار الصايغة
املخصووة ،وميكن الفمثيع له باملضااربة أيضاا :وهاي ان يكاون املاال يكاون مان أحادمها والعماع مان اآلخار والاربح بينهماا علاى حساب ماا
يففقان علياه ،فااذا شارط املالاك علاى العاماع ان تكاون ا ساارة عليهماا فااألقوال ثالثاة :أحادها :بطاالن الشارط والعقاد ذهاب إلياه بعاض،
فعلااى هااذا فاملضاااربة باطلااة لكنااه م يفعااع حرامااا .ثانيهااا :بطااالن الشاارط ون العقااد .ثالثهااا :وااعة العقااد والشاارط ،ذهااب إليااه واااحب
العروة والقليع أو النا ر من الفقهاء قال يف العروة(( :مسألة) :إذا اشرتط املالك علاى العاماع أن يكاون ا ساارة عليهماا كاالربح أو اشارتط
ضمانه لرأس املال ففي وعفه وجهان ،أقوامها األول ألنه ليس شرطا منافياا ملقفضاى العقاد ،كماا قاد يفخياع ،باع إ اا هاو منااف شطالقاه،
إذ مقفضاه كون ا سارة على املالك وعدم ضمان العامع إال مع الفعدي أو الففريط)(.)2
واما االخبار ففدل على انقالب املضاربة ٍ
حينئذ إىل قرض قهرا ،وافىت بعض األعالم بذلك ،فيكون متام الربح للعامع.
ج -وقد يكون باطال حمرما ،كالعقد على األم ،وكالربا .وللبع ولة باذن اهلل تعاىل.
وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ف ِم ْن نَ ْْف ِس ِه
َّص َ
قال اشمام الصا ق عليه السالمَ (( :م ْن أ ََر َ
اد أَ ْن يُ ْدخلَهُ اللَّهُ في َر ْح َمته َويُ ْسكنَهُ َجنَّتَهُ فَ لْيُ ْحس ْن ُخلُ َقهَُ ،ولْيُ ْعط الن َ
ولْي رح ِم الْيتِيم ولْي ِع ِن الض ِ
ض ْع لِلَّ ِه الَّ ِذي َخلَ َقهُ)) األمايل (للصدوق).383 :
َّع َ
يفَ ،ولْيَتَ َوا َ
َ َْ َ َ َ َ ُ

( )1ق ااال يف الع ااروة ج( : 273-272 3وإذن ال اازوج بالنس اابة إىل الزوج ااة إذا ك ااان منافي ااا حلق ااه وإذن الوال ااد أو الوال اادة بالنس اابة إىل ول اادمها إذا ك ااان مس اافلزما
شياذائهما) وم يعلا الااب احملشااني وعلا القليااع مانهم كالساايد ال لألاي اااين (علااى األحااوط نعاام مااع النهاي واشيااذاء ماان خمالففااه فاااألقوى الاابطالن) .وكااذلك
احفاط السيد عبد اهلا ي الشرازي .ففأمع
وقاال يف املساافند ج( :323-322 2أمااا إذا م يسافلزم اشيااذاء كمااا لاو م يكاان عاان اطااالع منهماا بااان كانااا -ماثال -يف بلااد والولااد يعفكاف يف بلااد آخاار فااال
اشكال فيه .وأما مع اشيذاء فهع يكون باطال؟ ال ريب يف عدم جواز إيذاء الوالادين فيماا يرجاع إليهماا ويكاون مان شاؤوهنما كالساب واهلفاك والفعادي وحناو
ذلك .بع ان اشيذاء هبذا املعىن حرام باشضافة اىل كع مؤمن .ايفه انه فيهما آكد والعقوبة أ لظ و أشد.
وأما اشيذاء فيما يرجع اىل الشخص نفسه بان يعمع فيما يعو اىل نفسه ويفصرف يف شأن من شؤونه ،ولكن يرتتب عليه اشيذاء ،فال ريب أيضا يف عادم حرماة
هذا اشيذاء باشضافة اىل ر الوالدين كمن يففح حانوتا يف حمع يفأذى منه رقيبه ملزامحفاه لاه يف جلاب املشارتي بطبيعاة احلاال ،أو مان يعمار ارا ويشايد قصارا
يفأذى بذلك جاره حلسد أو رقابة وحنو ذلك من ر أن يكون من قصده اشيذاء وا ا هو قاود للفجارة أو العمارة ليس إال .فان هذا جائز بال اشكال وان
ترتب عليه اشيذاء املزبور.
وهع احلال كذلك باشضافة إىل الوالدين أيضا ،كما لو أرا الولد أن يفزوج بامرأة ولكن االم تفأذى لعادم تالئام أخالقهاا معهاا خصوواا أو عموماا أو اناه أرا أن
يفصدى لفعصيع العلوم الدينية واألب يفأذى لر بفه يف حتصيع العلوم احلديثة كما يفف ذلك يف هذه األزمنة كثرا .فهع حيرم مثع هذا اشيذاء؟
الظاهر العدم كما يف ر الوالدين حسبما عرفت لعدم الدليع على ذلك بوجه ،وا ا الواجب املعاشرة احلسنة واملصاحبة باملعروف على ما نطقت به اآلية الكرمية
و رها مثع ان ال جيا ل معهما يف القول وال يقول هلما أف .وأما ارتكاب عمع عائد إىل شأن من شؤون نفساه وان ترتاب علياه إياذا مها مان ار أن يكاون
ذلك من قصده فلم تثبت حرمفه بدليع
( )2السيد حممد كاظم الطباطبائي اليز ي ،العروة الوثقى ،مؤسسة النشر اشسالمي1221 ،ها ،ج.122-121 5

