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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
ة الدائمة على أعدائهم مد وآله الطيبني الطاهري سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللع مد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على   ا

 أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
(374) 

 التلف قبل القبض من مال بائعه
سنوا  أانان التلنف ب مسنة ةاوينة أم أرضنية وان لع إ ا وعن ر الو نول  القبض من منال بائعنهن التلف قبل ما التزموا به م اومنها: 

َ  إليه وإىل بدله سوا  بتوسط مساعل  نه ملنع للم ن   و  ر ،تار اما لو سرر  أو ال اما لو  نة   مسنر من  من  أ انون يند البنائ  ينداي أمي
هعدم  و  م مسعليه الغرم، و لع لوضنو  أن العقند ينتم  انه ا م جهة وم جهة أخرى مس ،متعدياي  او ما  للم    م  أن م له الغ ال

باإلجياب والقبول وان امل    ميلع املثم ب لع م َري أن وتوقف امللكية على أمر آخر ومقتضى  لع أن يكون ولف املثم عليه 
مم بيد االعتبار بل سيد م بيندهم جعنل وهو ال  وم ايسه يف مسر  عدم وعد  البائ  وعدم وفريطه، لك ال ارع وهو سيد العق

يب وع املعهود ال يكون مسيه التلف إال (2)املالعال م مال  (1)التلف م مال األج وع آخر م امللكية إ  ال ه ان ه ا  ، مما يك ف م
 ط.م مال املالع إال لو وعدى الغري أو مسر  

ه لو ولف م َري وعد  هو ن  ايت امللع حسب املروكز يف األ هابعبارة أخرى: و  نه يتلنف من مالكنه أ  وال وفنريط م أحد  ا مسا
ه يكون هنو اااسنر مسهن ا مقتضنى  ال امللنع حسنب االروكنا  العنريف بنل واملت نرعي يف منون بن ن جعنل التلنف علنى  (3)مسنذ ا رمسن  ،ا

ن املعهنود  لنع الغري ا نف ن آخنر مغناير للسن ن من امللنع سن نه رونب علينه وااللتنزا ،عن ان هن ا السن ن لك فنل السن نه من  م بكو
عاي مادام ان انون ااسنارة علنى املالنع إ ا ولفنع بضناعته من َنري وعند   من أحند أو وفنريط يعند  حكم مضاد بعيد جداي إن مل يك ممت

ننه امل ع منن َننري وفننريط ولفننع منن مننال املننود عخصيصننة  اويننة للملننعر أال وننرى أن الوديعننة لننو ولفننع يف ينند املسننتود   وانن ا العننني  الننعأل
أال ونرى ان منا ال يضنم بصن ي ه ال يضنم بفاسند ومنا وال وفنريط انان التلنف من منال البنائ ر و  املست جرة لو ولفنع من َنري وعند  
 .؟يضم بص ي ه يضم بفاسد

كم ال رعي  ف امللع هو م وما  لع إال ألن اروكا هم على أن ول (4)أشد االستغرابرمبا ول ا جند العرف يستغربون م ه ا ا
ه  نر  –أ  املبي  قبل القبض  –مال مالكه، مسالقول با نا عرمسناي  ملع   س ه ملنع علنى منا هنو املعهنود من مع جديد أهون م القول با

ا ية مضادة اا ية اململواال،  ه  هإن مل حىت لك اي. مست مل قل بكو  متعي
 تلف الحيوان بعد القبض في مدة الخيار من مال بائعه

نه بعند القنبض ا: ومنه ينوان من ا نه لنو ولنف يف مندة ااينار مبنول أومسنان ما امستوا به يف خيار ا  للم ن   ااينار إىل ثالثنة أينام وا
ننه منن مننال البنائ  منن  شننبه  لننع ممننا حنندن لل يننوان نبيعينناي  أو عثنرة ع و اد عليهننا القننبض أراننان العقنند منن إجينناب وقبننول قنند   ننان مسا
 أيضاي.

 تزلزلمطلق الملك الم
                                                           

بياي ع ملكية املثم ببيعه له. (1)  وهو البائ  إ   ار أج

 وهو امل   . (2)

 ه ا ال ايت. (3)
كم وقبله وعبداي. (4)  َري املقلد املتعبد ال   ة  هب ا ا
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ن آخنر مغناير للملنع املسنتقرومنها:  هه سن نه ،مطلق امللع املتزلزل، وما سبق م مصاديقه، مسان سن منا التنزم بنه مجن  ابنري  (1)وم
ووغريل م أن املعاناة وورن امللع املتزلزل مسقد اان امل هور قدمياي على اهنا وفيد اإلباحة مث وغريل ال هرة إىل اهنا وفيد امللع املتزلزل 

وع –ظاهراي  –  .اآلن إىل أهنا وفيد امللع املستقر االبي  باللفظ، والظاهر لدى التدبر ان امللع املتزلزل مغاير للملع املستقر بال
ها خواص اكل حقيقة و كيكمراوب للملع  بانعم، ميك القول مسيه ومسيما سبقه  ثه  غرى واربى ية أخرى، وسي يت لكل م

 بذ ن اهلل وعاىل.
 المحجور عليه لَسَفٍه أو فَ َلسٍ 

ن ومنها: نم ان خنواص ل  ل نأو مسن   ه  ف  احملجور علينه لس  نه مالنع َر نه بيعنه وال الصنله علينه وال  واملالنعامللنع  مسا نه إ  ال ميك مسنلوبة ع
عالة وال اهلبة معوضةي  ن ملكية آخر، مس أو َري معوضة وال إجيار ا ه س ل با ؟ وا  ت ملوال َري  لع مس ية ملكية ه 

 ملك الكعبة لكسوتها والمسجد لما يهدى له
ننه مننا التننزم بننه بعضننهم منن ملننع الكعبننة لكسننو ا واملسننجد ملننا ير ومنه  ا:  يال واملنندار ، مسا سنني هنندى لننه وانن ا امل ننهد ال ننريف وا

ن   خالف امل نهور لكن   ناص لنه من القنول بنان هن ا سن ن املعهنود ولن ا ال من التنزم بنه ال م  اآلثنار و ونب علينه من امللنع مغناير للسن
ة للمسجد على ما يهدى له  املعرومسةخوا ه  مسيهاملعهودة للملع وال  ة  يد  ةوإن مسرضع اعتباراي إال اهنا مغاير بل اهنا إ  ال سلط لسلط

 على ممتلكاوه بالبداهة.
يوان ملا يهدى له أو ير     به عليه م نعام أو عش أو شبه  لع.تصد  وا لع ملع ا

 ى وردودمؤيدات للمدع
ه إ ا مسر  ان العرف، اما يف  ه اوال خيفى ان  واعاي وإنالقال مسا ه إ ا ثبع ان للملع أ املدعى يفته باباي  جديداي يف امللكية مسا

ال مالكة   يوا نه مسلمالكنه منثالي أن يهبنه بعض البالد، يرى بعض ا صنراف األدلنة ع اان الال م وروينب آثنار امللكينة علينه إال منا علنم إ
ه  ه وهك ا. ع  باعتبار ولياي له أو يبي  وي    ع

ننا اننرد قنند  االحتمننال يف النن ه ال  اجننة إىل و مننل ومننا نننر  هه د بننان ، وإن اننان قنند ي ي ننللتبننيوال ختفننى َرابننة  لننع مساملسنن لة 
ائه العش أو عثور  (2)الفطرة أو الغريزة يا وه الطعام أو ب يوان  يوان على  لع شاهدة مسان ا فسه يف ا ا مسيه يعترب   على عش وسك

واب بان  سنبة هلنا حنق م مالكاي ل ا يهاجم الطائر ال   يزامحه بل يقاول دون نعامه وع ه، وإن أمك ا فسنه بال ه ينرى ل املعلوم ا
يننوان ال يعنند دلننيالي شننرعياي بنني  علننى ان مننا ي   ،االختصنناص امننا امللكيننة مسننال وعلننم داي   عليننه ا ننه  أو مسننت فننر  ا فسننه مالكنناي مسهننل  يعنند  مسل

عه وعناىل مسكنان حجنة  ه مقتضى الغريزة والفطرة اان من  ن ه إ ا ثبع ا ي وب عليه اعتبار ال ارع له أو العقال  مالكاي؟ وقد جياب با
ا  العرف والعقال  عليه وعدمه.. وللب ث  ل ني واهلل العامل. ةل لع، لك الوجه هو يف ب  مستدبر حىت  اك ا

 ى محمد وآله الطاهرينوصلى اهلل عل
 

ْن قَِنَع َشِبَع َوَمْن اقْ َنْع ِبَما َقَسَم اللَُّه َلَك َوََل تَ ْنظُْر ِإَلى َما ِعْنَد َغْيِرَك َوََل تَ َتَمنَّ َما َلْسَت نَائَِلُه، فَِإنَُّه مَ  :قال اإلمام الصاد  
 .243ص 8يف: جالكا  َلْم يَ ْقَنْع َلْم َيْشَبْع َوُخْذ َحظََّك ِمْن آِخَرِتك

                                                           

 امللع املتزلزل. (1)
هما. (2) سان م  مسوار  بي يوان وعدل الفطرة يف اإل  الغريزة يف ا
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