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

 وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
(375) 

 ملكية الميت لثلثه الذي أوصى به للعبادات
أوصى به لإلتياا  بالعبااتاع عناه، علاى حساا ماا افا  باه مجاح مانهم صااحا ا اواهر، قاال   ملكه فيما إذاامليت على  ثثلبقاء ومنها: 

ومنهااا  أه ااه مباا   علااى عاادم قابليااة اساا،دامة ملاا  املياات، وهااو انااوك أيلااالث ضاارورة بقاااء ملكااه علااى ثل ااه الاا   أوصااى بصاارفه عليااه يف عباااتة )
ساب،، تبا  ها ا الارأ  أو مما س ااا ساب، وساييا، با  بياا  ا  أقا، أهاواك أخاري للملا  ااا ال ينب اي الرياا فياه ولاي  القصاد، اماا  (1)وحنوها(

بعااا الفقهاااء اهاا ا امل ااال )بقاااء ملاا  املياات حسااا مباا  امااا سااب، ماان م ااال الوقاا  العااام أو   يف بعااا املسااائ  علااى حسااا مباااو امل ااهور
امليت لي  اا يصح لاه بيعاه وال هب،اه  ثلثل  م اير امامال للمل  املعهوت املرتك  يف األذها  إذ على ثل ه( وذل  لوضوح أ  ه ا السنخ من امل

، باا  ا  لااه مااا هااو ذاا للملاا  ومااا هااو عرضااي سااواء منهااا، وال إجيااارس وال الصاالح عليااه وال مماا  ذلاا  ماان ال،صاارفاع وال،قلباااع ال اب،ااة للمالاا 
حساا  لى أمالاهم ج مال إذ ال سلطنة له عليه أبدال إال ما اثب،ه ال ارك لاه مان صارفه يف العبااتاعسلطن،ه، أ  امليت، هي مم  سلطنة املالك ع

هااوك  –لااو قبلنااا مساال  ا ااواهر  –فهااو  وال هااو ااا ل  يف املعهااوت اااا اع،اامس ال ااارك ملكااال  وهاا ا اااا ال يعااد يف العاارأ ملكااال أباادال  مااا أوصااى بااه
 .؟(3)فكي  يكو  ملكال  (2)اك )احل،(، ب  اهه أتو  رتبة من أهو آخر من املل 

 ملكية المريض المشارف للموت لما زاد عن الثلث
 اع املاريا إذا ااهات تمعاال فاتاا تنفا  مان ال لاث فقا  مقابا  أ على املوع ألا ر من ثل ه بناءل على ا  منج  ملكية املريا امل ار  ومنها: 

ع املريا إذا ااهت تمعا حملا ااحملاباة يف املعاوضاع واهلباة والع،ا، والوقا ، فقاد قيا   من قال باتا من األص ، قال يف ا واهر  )أما منج  ا
ا من أص  املال، وقي   من ال لاث، واتفا، القاائال  علاى أه ا ك املاريا ل مات مان جه،اه وجهاة الاوار  أيلاا أ  مان حياث اوتاا تام   ئه لاو بار إت 

 .(4)(مريا واخلالأ فيما لو ماع يف ذل  املرض
أم ا أحد الطرفني فهو ال   يقار  املوع، احاال مان قطاح حلقوماه ومري اه، و ا،   فإ  األمراض حيص  هبا تفاوع، وله طرفا  وواسطة )  و

مان عادم اسا،قرار حياتاه، فاال جياا بق،لاه تياة ااملاة وال قصاا  يف   ، ين ايجوفه وأُخرج ح وس، ب  قي   إ   يف اع،بار هط، م   ها ا إ اكاالل 
 .(5)(وال إقرارس إقرارال  بيعه بيعال  حينئ    وال توبة الفاس،، فال يعد   احلالإسالم الكافر يف ه ا  ت، ول ا ال يصح  حكم املي   ب  حكمه ،النف 

وا اامح اهاه، علاى ها ا الارأ ، ال تصاح  ،هكاحه هكاحال وال طالقه طالقال وال ع،قاه ع،قاال وال صالحه صالحال.. إ  مما  ذلا يعد  وال أقول: 
يقاعاتاه مطلقاال ومان الباديهي ا  مان ها ا حالاه إ  قيا  باهاه مالا  فاا  مالكي،اه ي،لا  عان مالكياة ساائر املاالك وبعباارة أخاري  ا  عقاوتس وال إ

فهاا ا هااوك ماان  ،ي،لاا  عاان امللكيااة املرتكاا ة يف األذهااا  فهااي هااوك آخاار (ال يصااح لااه أ  تصاارأ فيهااا )ماان اهااه ملكي،ااه الااا هاا ا  اايتا وحاهلااا
 املعهوت. امن املل  خي،ل  عن هوك امللكية وسنخهخر آاملل  أو هو سنخ 

 ملكية الرضيع والجنين والمجنون

                                                           

 .535-535  22ها، ج1433، 1ال يخ حممد حسن النجفي، جواهر الكالم، مؤسسة الن ر اإلسالمي ال،ابعة  ماعة املدرسني بقم امل رفة، ط (1)
 اح، ال،حج  و بهه إذ ل   احل، الك   من ال،قلباع فيه.  (2)
 أ  ملكال باملع  املعهوت. (3)
 .251  22ها، ج1433، 1ال يخ حممد حسن النجفي، جواهر الكالم، مؤسسة الن ر اإلسالمي ال،ابعة  ماعة املدرسني بقم امل رفة، ط (4)
 .252-251املصدر    (5)



  (538)ه3418جمادى اآلخرة  62السبت  ....................................................................... المكاسب )البيع(

 ا له بناء على صح،ها.ه  مل  ا نني وهو يف رحم أمه، إلر  أو مم س اما لو وُ ومنها: 
مان لاه السالطنة املطلقاة ف ،هبياد وليابا  الهاا مل  الرضيح لإلر  أو ملا يوهاا لاه أو  ابه ذلا ، فاهاه ال نلا  مان ال،صارفاع  ايئال ومنها: 

علااى ال،صاارأ يف أمااوال القاصاار، يف حاادوت ال بطااة، وهااو الااوال لااي  لالاا ، وماان ال ساالطنة لااه علااى أ  هااوك ماان ال،صاارفاع وهااو الرضاايح هااو 
 املال ، فه ا سنخ مل  آخر.

 مل  اجملنو ، فاهه اسابقه.ومنها: 
 ملكية الجهات لما اوصي لها أو نذر لها

 مل  ا هاع العامة أو اخلاصة ملا أوصي هلا به أو ملا ه ر هلا إضافة إ  ما سب، من مل  ا هاع ملا وق  هلا.ومنها: 
 ملك الزوجة لتمام المهر قبل الدخول

 مل  ال وجة ل،مام املهر قب  الدخول، على أحد القولني والرواي،ني، اما سييا.ومنها: 
 ملك البطون الالحقة للوقف

 قاال يف ا اواهر  )أماا لاو وقا  علاى معادوم قابا  لا ل  بعاد وجاوتس فلاالل  ،بطاو  الالحقاة للوقا  بعاد قابا الابطن األولمل  الومنها: 
باا  اإلمجاااك بقسااميه عليااه، والنصااو   ، بااال خااالأ فيااه ه يصااح    للمنفعااة فإه ااعاان احلماا  تبعااا ملوجااوت قاباا  لعقااد الوقاا  ومق،لاااس ماان ال،مل اا

 فهو مل  تعليقي أو  يو. ف،يم  (1)(وم اراال  بال كه بعد وجوتس مرت  امل    على مع  ثأو م،واترة فيهبعمومها وخصو  صدقاهتم مس،فيلة 
بسالا بعاا خاوا  امللا  ال اتياة عناه فيهاا واحلاص   ا  مطل، املواطن الا عم  عنها الفقهاء باملل  امل، ل ل أو املل  ال يو أو حكماوا 

 أو هو سنخ مل  آخر. هوك مل  آخر فاهههم له ملكال، مح عد  
 ماان الفااريقني املصااطلحنييطلاا، بناااء علااى أصااالة الوجااوت، وإ  اساا،عم  ااا  فالساانخ امااا علااى أصااالة املاهيااة، و  مباا النوك ال،عباا  بااتنبيههه: 

 و)الدرجاع( و )امل ككية( مبنية على أصالة الوجوت. املاهيةتساحمال، اما ا  )الكلي( مب  على أصالة 
 ة مقابل أنواعهانظرية مشككية الملكي

مااان احلقاااائ، هاااي حااا  ايف  يف امللكياااة هاااي هظرياااة الااادرجاع واملراتاااا وا  امللكياااة مث ا  النظرياااة األخاااري املقابلاااة للنظرياااة الاااا طرحناهاااا 
ال، ااكيكية ذاع املراتااا، فاايمكن تفساا  ساالا ال اارك بعااا خااوا  امللاا  عاان بعااا أهااواك األمااالك اااا ملاات أم ل،ااه باهااه ملاا  ماان الدرجااة 

 وال ضرورة ملجئة إ  القول باهه هوك آخر. ،نازلةال
 مناقشة نظرية المشككية

ا  بعا األهواك اا ملى ذارس َحَكم فيه الفقهااء بسالا ماا هاو ذاا للملكياة عناه فكيا  يكاو  مرتباة مان مراتباه فاال باد أهاه وفيه: أواًل: 
 ل  امليت ل ل ه أو بعا مم  ذل  اا ملى.أو م املسجداما فيما ملى من الوق  العام اوق    وذل هوك آخر إذال، 

هااو هااوك آخاار ولااي  لرتبااة هازلااة، فالحاام املسااجد ماا الل وملاا  املياات  –علااى فاارض ثبوتااه  – ا  العاارأ حاااام بااا  بعااا مااا ملااىثانيههاً: 
 ق املل  عليها جمازال. ف،يم ترجة أخري من امللكية ب  يراها هوعال آخر مس،حدثال امامال ب  رلا يعد إطال اوههي،عق   ال ل ل ه فا  العرأ 

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين
 

َم الأِقَياَمِة، َوَمنأ َأدأَخَل   قال أم  املؤمنني  ِمُنوَن يَهوأ َن ِفي َحَواِئِج النَّاِس ُهُم اآلأ َعوأ َرأِض َيسأ ِمٍن ُسُروراً فَهرََّح ِإنَّ لِلَِّه ِعَباداً ِفي اْلأ َعَلى ُمؤأ
َم الأِقَياَمةِ اللَُّه قَهلأبَ   .125  2الكايف  ج ُه يَهوأ
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