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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
أمجعني، وال  احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
(364) 

 ( تتللق باا ضااةةاألحكام المع ) (حق التحجير قابل للنقل)تناقض كالمية:  -1
خككن بهككة يككنعن بكك ن حكك   أن السككيد ائككوئيأشكك يف يف الع ككد النعككيد علككى النن ككيال بننككاقه  الخيككة خككن بهككة أخككر   كك  خككا سككب ، وهككي  وقدد  

لن كيف النحج  وحنكو  قابكيف للن كيف واالان كال واطسك اس والسك وس وخكن بهكة أخكر  ي كول ب اكه ح كم واحل كم ال ةنعلك  بكه إضكا ة، ووبكه الننكاقه أن ا
 هكنا إضا ة  إذا مل ي ن احل م الشرعي قاباًل ألن ةنعل  به إضا ة خطل اً   يف ي ال ب اه قد ةعل ت به إضا ة الن يف لوضوح أن الن كيف خعكاإ إى

 ؟  ااه ين له احل 
حتكككت سكككلطننا  ي كككونأن   يكككف يع كككيف ال  ككك ،   إذا  كككان احلككك  لديكككه هكككو احل كككم بعينكككه واحل كككم  عكككيف الشكككار   ككك خر  بيكككد  (1)وبعبكككارة أخكككر  خن كككا

 وسيطرةنا وخعا اً إلينا ب ن ي ون لنا ا له إذ احل م ح م اهلل و عله   يف ان له أو اس طه؟
ويككرع عليكككه أو اًل  خككك اعككبا  م ب ابلي ككة احلككك  للن ككيف واالان ككال واطسكك اس والسكك وس، عكككدا وقوعككه عوضككاً يف البيككك،  كككإن قككال يف الع ككد النعككيد  )

وإخ ككا يف اطضككا ة، ولككو  ككان  – ن ككيف شككي  خككن خ ككان إى آخككر   –نفسككه أيعككاً أخككّر إضككايف ، حيككل ي ككك الن ككيف إخ كا يف امل ككان املالحك  هككو أن الن ككيف ب
و)وخك النزاخ م ب ن احل  ح م شرعي وال مي ن وقوعكه رر كاً لاضكا ة،  (2)احل  خعدوعاً خن األح ام الشرعية السنحال أن ة ون  يه قابلي ة للن يف(

 .(3)اه قابيف للن يف؟(  يف ةلنزخون ب 
 ا أااةه مالية أو ملكية(االجواب: ال تناقض ضذ م عاه )األحكام ال تتللق ب

ول كن الظكاهر عكدم ياخيكة هكنا اطشك ال علكى السكيد ائكوئي وذلكل ألاكه مل يطلك  بكيف قي كد أل أاكه مل يطلك  ال كول بك ن )احلك  ح كم شككرعي وال 
رر كاً طضكا ة املل يكة بكك)عدم وقوعكاً ، بكيف ااكه قي كد أذعنت بصحة ا لكه  صكار رر كاً طضكا ة الن كيف مي ن وقوعه رر اً لاضا ة( حىت يش يف عليه ب ال

 كنن  احل كم الشكرعي ب قسكاخه ال ة كون لكه إضكا ة خاليكة أو خل يكة إى خكن  (4)أو املالية( قال يف النن يال  )وعلى الثاين أعين  ون احل   ح مكاً شكرعياً 
  كد اا كر خصكوق وقكو  احلك  )الكنل هكو افكس احل كم حسكف رأيكه( رر كاً لاضكا ة املاليكة  (5)يف  يها وينح    البيكك(ي وم به احل م حىت  ي ك النبدي

  ر وقوعه رر اً ملطل  اطضا ة.نومل يأو املل ية أل أاه ليس مبال وال خلل 
وخكن الواضكال أن هكن  ليسكت ةلو كة ألحكد وال  احل  إذا  ان ح ماً  ان عبارة عكن الوبكوب وااكواا واحلرخكة وخكا أشكبه ومي ن ة  يد  الخه ب ن

احل كم الن ليفكي  لكيس إاللزيد أو خلل له! وةوضيحه  ااه ير  أن )ح  النحج (  خااًل له! بيف ال خعىن لنلل أبداً إذ  يف ي ال  وبوب  نا خالّ 
ككر أرضككاً  كان لككه حكك  النحجك   بكدون رضككا   هككنا هكو خعككىن حكك  النحجكك  وال   بككواا ةصكر ه يف هككن  األرم وحرخككة ةصكرإ  كك    يككه مبعككىن كإذا حج 

 يع يف ال ول ب ن ااواا واحلرخة خال أو خلل!
 أربع ضشكاالت أخرى على التنقيح ومناقشات

على النن يال ب اه ليس املراع هو أن احل  )أل احل كم بكااواا واحلرخكة خكثاًل( خكال أو خلكل لوضكوح بطالاكه بكيف املكراع أن  اطش الال ي ال  مي ن 
خككال أو خلككل  ككاألرم اكجككرة ة ككون خككااًل عر ككاً لنعلكك  احل ككم الشكرعي ائككاق رككا إكككر النحجكك   هككن  األرم مل ة ككن  ككا املاليككة ل نككه حيككل  خنعل كه

 حجرها حر م الشار  على     النصرإ  يها وأباحه له خاصة لنلل صارت  ا املالية عر اً وشرعاً.
 كنن  احل كم وحمك  إشك ال الع كد النعكيد هكو احلك  افسكه ال خنعل كه  الحك  قكول النن كيال  )إذ ي ال  ذلكل وإن صكال ل كن خكورع  كالم النن كيال 
والع ككد النعككيد و)وخككك النككزاخ م بكك ن احلكك  ح ككم شككرعي وال مي ككن وقوعككه رر ككاً لاضككا ة،  (6)الشككرعي ب قسككاخه ال ة ككون لككه إضككا ة خاليككة أو خل يككة(

                                                           

 ولعلها وبه آخر  ندبر. (1)
 .141ق 1هك، ج1421، 1الشيخ حممد رضا االاصارل ال مي، الع د النعيد، عار النفس ، قم، س (2)
 املصدر. (3)
  ما صرح ب اه خمنار .  (4)
 .34ق 1/ 36شيخ خ اا علي الغرول، النن يال يف شرح امل اسف، خؤسسة إحيا  آكار اطخام ائوئي، قم، جال (5)
 املصدر. (6)
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   يف ةلنزخون ب اه قابيف للن يف؟(.
ككرة )وهككي خنعلكك    ا السككاب  عليككه خككنول ككن يب ككى إشكك الن )أن الككنل ي ككك  نككاً هككو خنعل  حملككه وهككو اك ككوي ال احلكك  افسككه أل أاككه يككد ك األرم اكج 

لككه ال يوبككد خككن احلكك (  نككاً خ ابككيف السككيارة أو الككدار الكك؛ اشككباها خنككهه  ككان هككنا هككو املعهككوع عر ككاً واملنككداول بككيف ان بعككيف احلكك  بنفسككه  نككاً اككاعر بككيف لع
 .(1)ذلل( يفعيف

احلك  عوضكاً يف ا بكة املعوضكة أو الصكلال خكثاًل  لكم ال يصكال وقوعهكا عوضكاً يف البيكك؟  ااكه إذا  كان اككنور  رع عليه أيعاً أاه إذا صال وقو  ما ي
 أن احل  ح م شرعي واحل م الشرعي ال ةنعل  به اطضا ة املل ية أو املالية، ملا صال ااميك وإال صال ااميك  ندبر.

 ااكه إذا  ااكت األرم بكائزاً النصكرإ  يهكا ارةفعكت قيمنهكا وإذا  ااكت وقفكاً أيعكاً قد يش يف عليكه بك ن احل كم بنفسكه قكد ة كون لكه املاليكة  ،اعم
اكه لكيس خكااًل ي كول ب حمر خاً النصرإ  يها  إن العرإ ير   ا املالية وأخا الشر   نحرميه للبيك يف خرةبة اكمول وليس ةصر اً يف خرةبكة املوضكو   إاكه ال 

 .(بيف يف خثيف الوقف النرل خا النزم به مجك خن الف ها املسجد على  اه خال حمرم النصرإ  يه )وهنا يف    النحرير  ي ول بشرعاً بيف 
م قيمنهكا  ااه حتليكيف الشكار  بعكد حترميكه سكبف يف حكد ذاةكه ال فكاخثاًل بيف أن األرم املوقو ة لو باا بيعها لنشاح الوركة حبيل خشيت الفننة 

 وشبهها. (2)إذ ة يف ر بة  ث  خن الناس يف خثلها للشبهة
) مككثاًل مككرم أو ي ككر  الكزواج علككى الفارميككة ألن ذلككل يبلكك   املنعل كة رككا و كنلل املككرأة  ككإن خهرهككا يككزعاع أو يكن د ةبعككاً لشككدة األح ككام الشككرعية 

 و ين صها  يزعاع خهرها أو ين د. ارمة )عليها السالم(  يش  عليها( ةا قد يزيد ذلل الر بة  يها أ
 .(3)ول ن ال خيفى ضعف هنا اطش ال خن وبو  عديدة ال ختفى على البص 

وكاايككاً  مل ي كم عليكيّف وبرهككان علكى عكدم ةعلك  اطضككا ة باألح كام الشكرعية ع ككاًل يد  )ه اطشك ال علككى قكول الع كد النعكوخكن ذلكل  لكه  هككر وبك
وال ع ليككاً وال ع الئيككاً خككن صكك ورة احلكك  رر ككاً لاضككا ة،  إاككه مي ككن اعنبككار احلكك  واعنبككار الشكك د وابككداً لككه،  وع ككالً ، وعليككه  ككال اككر  خااعككاً شككرعياً 

 .وللبحل ةنمة قد ة يت  داً بإذن اهلل ةعاى (4)حيل أن اعنبار الوابدية للح  ال حمنور  يه(
 قوله )ال بيع ضال ةي ملك(، والحق ليس ملكا   -5

قكال  )ولكو  ملدك الا بداْيدعا ضَّلال  ةَّلديب اكه لكيس ةلو كا وقكد ورع  (5)ع د النعكيد إشك ااًل علكى بعكيف احلك  خعوضكاً يف البيكك ما ذ ر يف الخامسا : 
سككل م بككواا بعككيف حكك   النحجكك  عوضككاً،  هككيف مي ككن بعككيف األرم اكجككرة خعو ضككاً يف املعاخلككة،  ككإن احل ككم باط ككاب والنفككي  يهككا ينوقككف علككى خككا 

 لو  ان خفاع قوله  )ال بيك إال يف خلل( اشباس أن ي ون املبيك خل اً  ال يصال بعلها خعو ضاً، وإن  ان خفاع  السكلطنة علكى يسنفاع خن الدلييف، 
 .(6)البيك أو اعنرباا  جمماًل  إاه  وا بعيف األرم اكجرة خعوضاً، وهو امل نار وإن  ان خالإ املشهور(

 المناقشات
 قد يورع عليه أقول: 
 بنص )ال بيع ضال ةي ملك( ال رواية -3
ااه ليست لدينا ه نا رواية )ال بيك إال يف خلل( بيف ليس املوبوع حىت خا ا له يف امل اسف خن )ال ةبكك خكا لكيس عنكدل( بكيف املوبكوع يف أوال : 

لاْينَّل ةَّلي بداْيٍع واعاْن بداْيعَّل  نداااى راُسوُل الل هَّل حديل املناهي  اعكم رو  يف  كواا الليلكاا )ال بيكك إال  (7) ماا لاْيسا عَّلْند ا عاْن سالاٍف وابداْيٍع واعاْن بدايدْ
 وصلى اهلل على محم  وآله الطاهرين           وسي يت ال الم عن ذلل. (8) يما يلل(

ُلُه ةداْلياط لَّلعَّل اْلُقُبورا واْليدا   قال رسول اهلل  ْيرَّل عاما ْنُكْم أاماُلُه واقاصارا بَّلهَّل ةَّلي اْلخا  .ْلتابَّلْر بَّلالنُُّشورَّل ماْن غار ُه مَّل
 .522األخاا للطوسي  ق وااذُْكُروا اْلماْوتا ةاإَّلن ُه هاادَّلُم الل ذ اتَّل 

                                                           

 (.163الدرس ) (1)
 لصغر  وال رب  لنا  ان حماًل لشبهٍة خا.لإذ احل م حسف الظواهر يف ةش يد أهيف ائربة أو الف يه  (2)
 إى املالية والزياعة والن د يف املنعل  ال يف احل م. –حنه على  رم ص –وخنه خا سب  خن أن خآله  (3)
 .142ق 1هك، ج1421، 1الشيخ حممد رضا االاصارل ال مي، الع د النعيد، عار النفس ، قم، س (4)
 الح  أن ال الم  ان حول بعيف احل  عوضاً وهنا اان يف إى بعيف احل  خعوضاً. (5)
 .142ق 1هك، ج1421، 1ع د النعيد، عار النفس ، قم، سالشيخ حممد رضا االاصارل ال مي، ال (6)
 .231ق 7، ج11الشيخ الطوسي، النهنيف، عار ال نف اطسالخية، رهران، عدع األبزا   (7)
 .247ق 2هك، ج1415، قم، ابن أيب مجهور األحسائي، عواا الآلا، عار سيد الشهدا   (8)

(364) 
 


