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بسمميحرلا نمحرلا هللا 

احلمد هلل رب العادلني ،والصالة والسالم على دمحم وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضني ،واللعنة
الدائمة على أعدائهم أمجعني ،وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
مباحث التزاحم
()11
تتميم آخر( :)4النهي يف املعامالت موجب للفساد إذا تعلق ابملسبب
وميكن تقوية الوجهه األول أو الحققيها األر هر حولهه ،ابلرجهوم إذ رها ملرهر ادلهئيا النهائيي يف ربقه أن النههي
يف ادلعارالت إملا تعلا ابدلسبب رالنهي عن بيع ادلصقف أو العبد ادلسلم للكافر (ألن وقوعه حتت يد وسلطنحه
هههو ادلب ههور لل ههارم ال رلههر إ هها ألفههال البيههع ر ه الًد ،فا ههه يههدل علههى الفسهها  ،ورسههحدالً ابن صههقة ادلعارلههة

تحوقف على أرور ثالثة:

 -1رون رل رن ادلحعارلني رالكاً أو حبكمه رالويل والوريل.

رالس ّفه وال َفلَس أم ألرر رحعلا ابدلبيع ظهراً
 -2ان ال يكون زلجوراً عليه سوا أران احلجر ألرر عائد لنفسه َ
لحعلا حا ال ئ به ،ومللك لحكون له السلطنة الفعلية على الحصرف.
 -3ان يكون إجيا ادلعارلة بسبب خاص راللفظ أو ادلعاطاة فاهنا فعل  -بنا ً على صقحها .-
ِ
ورعج ه اً
وعليههه :فههلملا تعل هها النهههي ال ههرعي ابدلسههبب ( ف ههس قههل ادللكي ههةد رههان النه ههي حههاج اً ههرعياً رولههو ً ّ
للمكلف عن الحصرف ورافعاً لسلطنحه عليه ،فهو رادلعج العقلي فا ه رما ا ه لو ران غئ قا ر عقالً علهى النقهل
والحمليك فال يصح قله ،بل ان عوى صقحه تنهاق ٌ  ،فكهللك لهو رهان غهئ قها ر هرعاً ،ههلا رلكهه رها ملرهر
يف أجو الحقريرات(2د يف حب اللة النهي على الفسا  ،بحصرف.
كالم فوائد األصول عن وجه فساد املعاملة

وقههال يف فوائههد األصههول(3د( :وارهها لههو تعلهها النهههى بههنفس ال ه ُمن َ أ وادلوجههد ،فهههو يقحلههى الفسهها خلههروج ادلن ههأ
(1د لإل كال األول.
(2د السيد أبو القاسم اخلوئي ،أجو الحقريرات ،ج 2ص.222
(3د ال يخ دمحم علي الكاظمي اخلراساين ،فوائد األصول ،رؤسسة الن ر اإلسالري – قم ،ج 2-1ص.472 -471
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حينئل عن حتت سلطا ه ،وال قدرة عليه يف عامل الح ريع ،وادلا ع الح ريعي رادلا ع العقلي.

واحلاصههل :ان األرههر والنهههي ال ههرعيني روجبههان خلههروج رحعلقهمهها عههن سههلطة ادلكلههف ،ويكههون يف عههامل الح هريع
رقهورا على الفعل أو الرتكد.
وقال( :ويكون النهى سلصصا لعموم (الناس رسهلطون علهى أرهواذلمد وعلهى مللهك يبحهج عهدم جهواي بيهع رنهلور
الصدقة ور روطها يف ضمن العقد ،أو لر البيع رن ييد أو رط مللك ،فل ه ال يصح بيعه رن غئ ييد.
والسههر يف مجيههع مللههك :هههو ان النههلر ،وال ههرط ،واالرههر والنهههى ،روجههب خلههروج ادلحعلهها عههن ائههرة السههلطنة،
وسلصههه لعمههوم (النههاس رسههلطون علههى أرهواذلمد ورههن هرائس صههقة ادلعارلههة السههلطنة وعههدم احلجههر .و عههوى ان
الوجههوب واحلررههة ال ينافيههان السههلطنة ضههعيفة غايحههه ،فل ههه ال رعههج لبقهها السههلطنة رههع ادلنههع ال ههرعي ،رمهها ال رعههج
لبقهها السههلطنة رههع سههلبها عههن فسههه بنههلر أو ههرط ،بعههد رهها ل الههدليل علههى ل ه وم الوفهها ابلنههلر وال ههرط .وقههد
عرفت :ان مجيع مللك رندرج حتت جارع واحد ورالك فار  ،وهو ان ادلمنوم عنه رعا روجب لسلب السهلطنة.
رهها يرتتههب علههى مللههك رههن الفههروم رأ ههه رحسههامل عليههه عنههد األصههقاب ،وان رههان بعلههه ا خههر ال لههو عههن

وبعه

خالفد(1د.
أمثلة للكربى السابقة
مث رّل ادلئيا ب الث أر لة ،لكن األخئين رنها فقس ،على رها هرى ،تهرتبس ب هرطه ال هاين أرها أوذلها فهال بهل ههو

رندرج – فيما رى – يف ضمن اإل كال الرابع ادلاضي ،واحلاصل :ا ه  قد رّل أبر لة:

منهااا( :وعلههى رهها ملرههرب يرتتههب تسههامل الفقههها علههى فسهها اإلجههارة علههى الواجبههات ا ا يههة فههان ادلكلههف بعههد

خروج العمل عن سلطا ه لكو ه شللورا لهه تبهارك وتعهاذ ال هكنهه هليكهه رهن ال هئ حنجهارة و وههاد(2د وههلا ههو رها
سيأيت.
احلكم ببطالن منذور الصدقة
ومنها( :وحكمهم ببطالن رنلور الصدقة فان ادلكلف بنلر يكهون زلجهورا عهن رهل رها ينهايف الوفها بنهلر فهال
(1د ادلصدر فسه :ص.472
(2د السيد أبو القاسم اخلوئي ،أجو الحقريرات ،ج 2ص.222
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تنفل تصرفاته ادلنافية لهد(1د.

ووجهه واضح فا ه لو لر يوم ال الاث ر الً الحصدق هبل ال اة ر الً يوم اجلمعة (رطلقاً أي سوا أران على

ههو ههلر الفعههل أم ههلر النحيجههة ،أو علههى ال ههاين فقههس علههى وجهههني وق هولنيد فا ههه يكههون وضههعاً رحعل ها حه ِّها هللا

والفقرا فال سلطة له عليه وليس ان ههنا حكماً تكليفياً فقس.
ٍ
معاملة اشرتط عدمها يف ضمن عقد آخر
احلكم ببطالن

ومنها( :و حكمهم بفسا رعارلة خاصة إملا ا هرتط يف ضهمن عقهد خهارجي عهدرها رمها إملا ابم ييهد ار و
ا هرتط علهى ادل ههرتي عهدم بيعهها رههن عمهرو فهان ال ههرط ادل بهور لوجهوب الوفهها بهه جيعهل ادل ههرتي زلجهورا رهن البيههع
ادل بههور فههال يكههون بفههلا ،إذ غههئ مللههك رههن ادل هوار ادل ههرترة رههع ادلقههام يف ادلههالك أعههي بههه اسههحل ام هنههى ادلههوذ عههن
ٍ
حجر ادلكلف عنها ادلرتتب عليه فسا تلك ادلعارلة و عدم ترتب األثر عليها رعاد(2د.
رعارلة َ
ومللك هو را قلنا عن السيد اجلد أيلاً اسحنا اً إذ ان (عندد يف ((الْم ْؤِمنُو َن ِع ْن َد ُشر ِ
وط ِهمدد(3د تفيد اهنم
ُ
ُ

ال هكنهم وضعاً جتاويها (ال روطد وال سلطة ذلم على را ا رتطو يف ضمن العقد ،ال ان رفا فقس احلكم

الحكليفي بوجوب الوفا ب روطهم فا ه خالف ظاهر إمل عليه تُفسر (عندد به(جيب ان يكو وا عند روطهمد

وهو خالف الظاهر.

ٍ
حينئذ
تعليلنا لفساد املعاملة

أقااول :وهكههن تعليههل فسهها بيههع ادل ههرتي للههدار ،إملا ابعههها رههن ههكه رههان قههد ا ههرتط عليههه ييههد البههائع ان ال
يبيعها له ،مبا هو أسبا رتبةً شلا ملرر وهو را فصلنا يف حب السرقفلية رن ا ه لهو ا هرتط البهائع علهى ادل هرتي ان

ال يبيع ار لعمرو فاهنا تنحقل إليه رسهلوبة ادلنفعهة (أي رسهلوبة رنهها ههل ادلنفعهة أي رنفعهة بيعهها لكهل أحهد مبهن

أجرههها لل ههئ رههن قبه ُهل فاهنهها تنحقههل للم ههرتي رسههلوابً عنههها رنافعههها إذ
فههيهم ييههدد فيكههون رمهها لههو ابعههه ار الههأ ّ
ا حها يرن اإلجارة.

(1د ادلصدر فسه :ص.222
(2د ادلصدر فسه :ص.232-222
(3د ال يخ الطوسي ،االسحبصار ،ار الكحب اإلسالرية – طهران1322 ،هه ،ج 3ص.232
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وعليهه :فبيعهه لعمههرو ابطهل ال أل ههه رالهك لكنهه زلجههور عليهه بههل أل هه لهيس مبالههك أصهالً أي لههيس مبالهك للعههني

رن هل احلي يهة أي رهن حي يهة ههل ادلنفعهة ،ومللهك رمها لهو أجهر بسهحا ه لينحفهع بهه يف الحنه أو اقحطهاف ال مهار ال
يف السكن فا ه ليس رالكاً دلنفعة السكن بل دلنفعة الحن واألرل خاصة.
واحلاصل :ان البيع للعني ببع

حي يات رنافعها ون البع

ا خر شلكن وعقالئي فح مله األ لهة فهلملا صهح

فليس له ان يبيع رن احلي ية الأ مل تنحقل إليه.
وال اهد رن مللك رله ان ادل َرتط وادلنلور و بههما ،حسبما رأى ادلهئيا النهائيي ،زلجهور عليهه فادلعارلهة عليهه

فاسدة إمل ال تنفل فيه تصرفاته ،ورقارنا ص رى ههل الكه ى وال هرط ال هاين الهلي ملرهر فا هه إملا أجهر فسهه لل هئ
لعمههل رهها رالسههفر رههان زلجههوراً عليههه رههن حيه هههل ادلنفعههة أو فقهل را ههت رنفعحههه هههل زلجههوراً عليههها فههال يكههون

تصرفه فيها بفلاً يف غئ رور اإلجارة فال يصح صوره أو اعحكافه أل ه تصرف فيما ران لل ئ .فحدبر وأترل(1د.
وصلى هللا على دمحم وآله الطاهرين
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هنج البالغة :ص.272

(1د للمناق ة يف أصل ربنا يف ال رط ال اين وتعميمه احلجر دلا ملرر  ،وادلناق ة يف تطبيقه على ادلقام .فحأرل
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