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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلني، والصالة والسالم على دمحم وآلو الطيبني الطاىرين سيما خليفة هللا يف األرضني، 

 واللعنة الدائمة على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(166) 

 حتصيل وفوائد فيهتلخيص 
َكُك أ لِالأباِطلِ ال َتأ ) مفاد ىيئةالقول يف  وملّخص  :(لُُكُلوا َأوأواَلُك أ يَ ي أ

 احملتمالت الثالث يف الكواهي املتعلقة لاملعاوالت
 ان احملتمالت أو األقوال فيو ثالثة:

 األول: ان ادلراد اإلرشاد إىل ما فيو من ادلضرة والفساد، فهو إرشاد إىل أمر تكويين.
لنفااااوذ، فهاااو إرشاااااد إىل حكااام وضااااعي، والفااار  ان األماااار الثااااا: ان ادلااااراد اإلرشااااد إىل الاااابطالن وعااادم ا

األمااار الوضااعي فهاااو رلعاااول لااو لوضاااوح ان احلكااام الوضاااعي   امااااالتكااويين  ااال رلعاااول للهااارر دباااا ىاااو شااارر 
ااكالزوجيااة وادللكيااة والصاابة والاابطالن اعتبااارات كااالوجوب واحلرمااة ت   رب العقااال  فاا ن كااان ادلعت اا ،د إبنهااائهاوج 

 ىمر وجدت يف عامل اعتبا
 
ك أو الغاصب وجادت يف عاامل اعتبااره، ل  ، أو الهارر وجدت يف عامل اعتباره، أو ادل

 وقد سبق ان ىذه العوامل واالعتبارات قد تتوافق وقد تتخالف.
 الثالث: ان ادلراد احلكم ابحلرمة.
 يعض األقوال يف املسألة

انقلاب إىل  وإال انا –عا  الثالاث وىاو ادل –وقد ذىب مجع إىل االصل يف الناواىي وإن كاان إفاادة احلرماة 
 وقاد صاارىاو الابطالن دون احلرماة،  (1)إفادة ادلع  الثاا أي ان الظهور الثانوي للناواىي ادلتعلقاة ابدلعاامالت

احملقق االصفهاا إىل ان )الظهور الثانوي يف ابب ادلعامالت بعيد أيضا، ف ن ادلسلم مناو ماا إذا تعلاق بانف  
  احملبوب عقال وشرعا، خصوصا مع مشول العقود دلطلق العهود ادلتعلقاة ابالعماال، فا ن ادلعاملة ال دبثل الوفا

الوفااا   ااا ابتاااد تلاااك االعمااال ادللتاازم  اااا، فااال يناساابها إال االماار والنهاااي ادلولااويني، وسااي ي  إن شاااا  هللا 

                                                             

 أبصلها على قول، أو أبجزائها وشرائطها فقط على قول آخر. (1)
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 .السيد اخلوئي سابقاً فراجع كالموقد نقلنا   (1)تعاىل بقية الكالم(
موجبااة النقااالب  نقالبااو ماان نااص أو  لبااة  دلياال علااى إالظهااور إذ ال انقااالب ان عاادم ماميااة وقااد اسااتظهر 

احل ااة الهاارعية علااى كااون  الااب النااواىي ادلتعلقااة ابدلعاملااة نفسااها  يهااهد بقيااامالظهااورف فااان تتبااع ادلااوارد ال 
كاذلك إال ان كثالاً ، نعم قد تكون فتوى بعض الفقهاا  يف  البهاا   ل مفيدة للبرمة لدليل خارجي إرشادية

ومان ذلاك ماا  ابحلرماةبال قاد افاد عادد مان الفقهاا  فيهاا  تكليفااً  من صغرايت ادلساائل مل رارز عادم حرمتهاا
مل يثبت ؟ واحلاصل انو صار إليو احملقق الثاا من حرمة بيع ادلتن   إىل من يستبلو فكيف دبن ال يستبلو

اماا الادليل اخلااو أو  عان احلرماة فاان ماا يوجاب رفاع الياد ما يوجب رفع الياد عان احلرماة يف كثال مان ادلاوارد
باال ادلوجااود  وشاابههااإلمجااار ادلساالم أو االرتكاااز القطعااي وذلااك ال يوجااد يف مثاال البيااع الربااوي وبيااع اخلماار 

وبيااع النقاادين  إذا كااان بقصااد ا  اادّ يف مثاال البيااع الغاارري والطااال  باادون شاااىدين  (2)عكسااو، كمااا ال يوجااد
 وراجع وتدبر. لذا قد يقال حبرمتها وأشباىها. فتأمل وشبهها اجملل بدون تقابض يف 

 املستظهر داللة الكهي يف املعاوالت على األوور الثالث
من النواىي ادلتعلقاة ابدلعاامالت ىاو إفادااا األماور الثالثاة  (ال َتألُُكُلوا...)وادلستظهر: ان االصل يف مثل 

 مجيعاً. دليلنا:
 احلروة -أ

ظاااىر يف احلرمااة وال دلياال علااى انقااالب الظهااور وقااد خاارج مااا خاارج )فكااان ادلفاااد الاابطالن ان النهااي  -أ
 .من  ل  لبة موجبة النقالب ظهور النواىي يف كلّيها دون احلرمة( ابلدليل اخلاو

 واملبغوضية فالبطالن -ب
ان مان فاارر مولاوايً الها اف ذا أفاد النهاي حرماة ادلعاملاة دّل علاى مبغوضايتها ابلبداىاة وإال دلاا حّرمها -ب

ق )كبيااع أواا اخلماار أو الااذىب أو مبااد  التباارمل ادلبغوضااية وماان مباااد  اإلتاااب احملبوبياة، وإذا كااان ادلتعل اا
خالف احلكماة، توضايبو:  اشبو ذلك( مبغوضًا دّل على عدم صبة ادلعاملة الواقعة عليو لدى الهارر فاهن

                                                             

إلحياا  الاثاث،  صالى هللا علياو والاو وسالمالهيخ دمحم حسني الغروي االصفهاا، حاشية كتاب ادلكاسب، دار ادلصاطفى  (1)
 .23-22و 1خ، ج1114

 احللية.أي ال يوجد دليل خاو على  (2)
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اااان احلكااام الوضاااعي كااااحلكم التكليفاااي اعتباااار رلعااا ان تعااال ادلعاملاااة الااا  ن خاااالف احلكماااة ول للهاااارر فم 
إذ انو إمناا أبغضاها دلفسادة فيهاا )لتبعياة األحكاام دلصااد ومفاساد  فذات أثر صبيبةً  انفذةً  يبغض وقوعها،

يف ادلتعلقاات( فا ذا بلغات درجاة مبغوضايتها حاداً ابلغااً  لاو علاى فريهاا فكياف يعتربىاا ماع ذلاك صابيبة 
يعتربىااا صاابيبة يف صااورة وجااود نعاام يكاان ان  ،د ادلثتبااة عليهااا؟ فااذلك خااالف األصاالانفااذة ر اام ادلفاساا

 ، واألصل عدمو.مزاحم أىم أو مانع عن اعتبارىا ابطلةً 
 .؟ال يقال: ان ادلعامالت إمضائية فال تكهف عن البغض وادلفسدة

قاااال: ال شااااك يف ان إمضاااائيات الهااااارر أيضاااااً  بعاااة دلصاااااد ومفاسااااد يف ادلتعلقاااات وليساااات عبثاااااً إذ ي
 وتههياً.

بعبارة أخرى: اإلمضا  نور من اإلنها  ولي  إخباراً وىو إنها  لصبة ادلمضى عقالئياً، يف عامل اعتبار 
 ، فكيف ينهئ صبتو ما يبغض وقوعو؟الهارر كما فّصلناه يف موضع آخر

اا اال: ذلااك صاابي  إذال يقاا ااهنااى م نه  اً  رب  ًأ ابن قااال )ال تبااع أو ال تطلااق أو شاابههما( دون مااا لااو هنااى سل 
 .(1)((َعنأ يَ يأِع الأَغَررِ  صلى هللا عليه واله وسل َوَقدأ نَ َهى َرُسوُل اَّللِه ))كما لو قال 

يعاود لننهاا  فاناو إمناا نارب عان إنهاا  ساابق فبكماو حكماو  علياو الساالمإذ إخبااره  فإذ يقال: ال فر 
 تري عليو.وما تري عليو 

 وقد يستهكل ابن النهي، أي لفظ النهي، أعم من التبرمل، وسيأيت ما فيو.
 املفسدة التكويكية -ج

ق نظااراً لبداىااة تبعيااة األحكااام كمااا انااو إذا أفاااد النهااي احلرمااة أفاااد وجااود ادلفساادة التكوينيااة يف ادلتعل اا  -ج
رشد للبطالن أو حكم بو أفااد وجاود مفسادة فياو .. كما ان الهارر إذا أكما سبق مراراً   دلفاسد يف ادلتعلقات

وكااااون ادلصاااالبة أو  ،األصاااال فيهااااا ذلااااك لاااادى العدليااااة وادلعتزلااااة وإرشاااااداتو لبداىااااة ان ان رلعااااوالت الهااااارر
 اندر كما يف األوامر االمتبانية. أو يف اإلخبار ال ادلخرب عنو ادلرش د إىل تركو، ادلفسدة يف اإلنها  ال ادلنهأ

 اضرات(وكاقشة وع )احمل
ن ىاااذه أن نقاااول يف ىااذا ادلقاااام ىااو أوبااذلك يظهاار عااادم ماميااة ماااا قالااو يف احملاضااارات ماان )واحلاااري بنااا 

                                                             

 .213و 2ىا، ج1141قم،  – عليو السالمابن أيب مجهور االحسائي، عوايل الآللئ، دار سيد الههدا   (1)
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زة رب  إىل مانعية ىذه األماور عان صابة العباادات وادلعاامالت وم ا فتكون إرشاداً  ،النواىي مجيعاً نواىي إرشادية
ن ادلمضااة مان إصة خاصاة مان العباادة أو ن ادلطلوب ىو حأذلك إىل  فيكون مردّ  ...العتبار عدمها فيهما

 .ادلعاملة ىي احلصة ادلتقيدة بعدم ما تعلق بو النهي
وتساامية ىااذه النااواىي ابلنااواىي اإلرشااادية امنااا ىااي ماان جهااة اهنااا ليساات بنااواىي حقيقيااة، وىااي اعتبااار 

ا، ولتكااون تلااك ابعتبااار اشااتماذلا علااى مفساادة ملزمااة لينتاازر منهااا الزجاار عنهاا متعلقاااااحرمااان ادلكلااف عاان 
لااو، لفااره انااو ال مفساادة فيهااا فااال شااأن ذلااا مااا عاادا كوهنااا مااربزة لتقييااد العبااادة أو  النااواىي عندئااذ مصااداقاً 

   وإرشاداً إىل مانعيتو. ادلعاملة بعدم شي
كما ان األوامر الواردة يف ىذه األبواب مسيت أبوامر إرشادية من انحية اهنا ليست أبوامر حقيقية، واهناا 

 .(1)(إىل ا زئية أو الهرطية، وال يثتب عليها ما عدا ذلك إرشاد
إذ ال يص  القول با)لفره انو ال مفسادة فيهاا...( إذ ال وجاو ذلاذا الفاره بال بناا  العدلياة علاى خالفاو 
باال انااو ىااو، علااى الظاااىر، ال يلتاازم بااو يف األحكااام الوضااعية فااان تقيااد ادلعاملااة بهااي  شاارعاً لااي  لغااواً باال 

دلفساادة فيهااا ال يف اإلنهااا ، ولااي  التقيااد تكوينياااً لوضااوح ان ادلعااامالت وصاابتها أو بطالهنااا حلكمااة ىااي ا
، واحلاصل: ان ادلفسدة يف ادلعاملة قاد تقتضاي حكام أمور اعتبارية فهي بيد ادلعترب وىو ال يعترب تههياً وعبثاً 

ااعاان كااون و   خبااال   (2)الهااارر حبرمتهااا وقااد تقتضااي حكاام الهااارر ببطالهنااا، وال شااي  منهمااا ادلفساادة يف  و  جه 
 .ادلتعلق، كأصل عام

 وصلى هللا على دمحم وآله الطاهرين
 

ُرُه َعَلى اَّللِه )) :صلى هللا عليو والو وسلمقال رسول هللا  ُم الأِقَياَوِة ََنَدى ُوَكاٍد َونأ لَُكاَن َأجأ ِإَذا لَُكاَن يَ وأ
َكهَة فَ يُ َقاُل َونأ ُه أ فَ يُ َقاُل الأَعاُفوَن َعِن الكه  ُخِل اْلأ َكهَة ِياَل ِحَسابٍ فَ لأَيدأ ُخُلوَن اْلأ   ((اِس َيدأ

 (.112جامع األخبار: و)

                                                             

 .111-111و 1األصول، ج يف   السيد أبو القاسم اخلوئي، زلاضرات  (1)
 احلكم ابحلرمة أو البطالن. (2)


