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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
ة الدائمة على أعدائهم مد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف آرضني، واللع أمجعني،  ا

 وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
(371) 

قل  االعتبارات األربع في ال
قن  أربنأ أءنان منن االع،بنار، ورابعهنا وإن م يكنن معرووناي بن  وم يطنرإ منن قبن ، إال املنه حين   نان امللن  ان من املمكنن يف الوالحاصل: 

 واالع،بار خفيف املؤوملة  ان أمر بيد املع،رب وكما له االع،بارات الثالث آو له الرابعة، واالع،بارات آربأ هي: أمراي اع،بارياي 
فعنة، و الانا فسنها ويمنا لنو أمكنن ويهنا ذلن   نالثمرة لني  ب انارة ؛ولني  إانارة (1)بينأ أو بنبههب ملق  العني وملق  امل فعنة ب بن   إذ ملقن  امل

 .بيأ هلا أو ببهه
فسننها لعنندم إمكننان ذلنن  بنن  يننا هنني قائمننة بننالعني أو وقنن  يننا هنني مواننو ة بواننو   قنن  السننكإ ال ب فعننة يننا هنني قائمننة بننالعني   وملقنن  امل

 .أو ملظائرها ارةإمجا ويه، وهذ هي اإلا
اصة هباوملق  العني احملي   فعة ا يثية آخرى ثة حبيثية قيام امل  . وهنا با

ظرية الملك المبّعض ذاتاً وآثاراً   تصوير آخر ل
نه ويمنا مضنى بامللن  املنبع   ذا ناي وآ ناراي  ملنا ع قن  وال،ملين  واملنه ملنوج اديند منن امللن  عرب  ه ظهر ان هنذا ملنوج اديند منن ال نذ  ،وم ر لنه ول

 :جتعله أقرب لل،عق  والقبول مث ملذ ر الثمرات املرت بة على ذل  أخرى وأمثلة صويراي آخر 
فعنة أصنلية  فسنها  مقصنو ةونان العنني اململو نة  نارة  كنون هلنا م نب فعنة و،،بعهننا  اوأوم صنباي علنى العنني بلكنامل  لن  امل  بعينة ويكنون البينأ م

اوأ وحي  ان غالب آمالك واملعا فع،نان أصنلي،ان ع   ذل  ص  هي  مالت سائر امل ب  صور امللن  املنبع   ذا ناي وآ ناراي، و نارة أخنرى  كنون هلنا م
ا:  ارة يبيأ بلكاظهما وهذا معهو  أيضاي وأخرى  بالذات وقابل،ان لالملفكاك نمقصو  ا فعنة آو وحبيثي،هنا ال،قييدينة وه يبينأ العنني بلكنامل امل

فعة الثامل ،لزيد يثية ال،قييدية هبا لعمرو، و ذا  املت املعاملة عقالئية وما اإلبكال يف ذل ؟ويبيعها بلكامل امل  ية حميثيةي با
 أمثلة للملك والبيع المبّعض

ون ذا  علنغ غنرل  ن  منن املبنرتيني ب حند  ،سنكن وينه لعمنروان يبيأ البسن،ان منن حيثينة  وملنه مثمنراي لزيند ومنن حيثينة  وملنه  نا ي   وذلك مثل
ه اس،ي  فاؤ وما الضري يف  عوى صكة البيعني بعد  عد  االع،بار و كثر اآل ار وإمكان اس،يفائها؟الغرضني وأمك

اسننوب، حمي   ديثننة الننخ هلننا اسنن،ةدامات م،عنند ة  لهننا مطلوبننة لننذايا وقابلننة لل،فكينن ، ويبيننأ ا هننا ،  ا ة هننذا يننثنناي حبيثو ننذل  آاهننزة ا
وج من االس،عمال لزيد وحمي    عمرو؟ة أخرى ليثاي حبيثال

هر لعمرو منن حين  االمل،فناج بنه يف سنقي مزارعنه، ولبكنر منن حين  امل،فاعنه بنه يف  وليند الطاقنة مثال آخر:  منا لنو ملصنب   الكهربائينة أن يبيأ مان ال
هننر أو الننت  ننرى بننالال همول نن كنندرات ال طقننةان أو  ،دات الطاقننة علننى م صننوبة علننى م ننات الطاقننة امل البننالالت  يبيعننه لبكننر مننن حينن   بننغيله ل،وربي
طقة البالالت الثاملية وهكذا –لبكر  –اململو ة له  آو الد على م ات الطاقة اململو ة  الد من حي   بغيله ل،وربي  .و

 من ثمرات الملك المبّعض ذاتاً وآثاراً 
وج من املل  وال،ملي ،  ثرية:والثمرات   املرت بة على القغ هذا ال

 نفسه صحة بيع السرقفلية ثم تأجيرها عن
هاااا:  هنننا بنننان يبينننأ الننند ان منننن حيننن  حنننغ السنننرقفلية وينننه ال منننن سنننائر فم نننوج م الثمنننرة امل،صنننورة يف مبكننن  السنننرقفلية وهننني صنننكة هنننذا ال

يثيات، وعلى ذلن  يب،نا ا نواب عنن إبنكال السنيد الروحنا  اآلملنف حين  أبنك  علنى السنرقفلية بنان حنغ اإلينار ال يعلنم صنكة ملقلنه  (2)ا
                                                           

  الصلح واهلبة املعوضة.  (1)
 (.171الدرس ) (2)
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حنغ  –للمسن، ار  –حي،من  قيامنه باملالن  وكينف يصنح ان يندوأ املسن، ار مبلغناي )هنو املسنمى بالسنرقفلية( مقابن  أن يكنون لنه إذ  املال لغري 
 اإليار )أي عن ملفسه( للغري بعد إملقضان مدة اإلاارة؟

اني  يثينات ر ا ديند للملكينة ونان املالن  يوامله إذا صح هنذا ال،صنو  :وقد مضى اإلبكال مبإي على  المه، وأما ب يبينأ   املنه ال منن مجينأ ا
فعننة اسنن،ثمار جتارينناي للمسنن، ار فسننه  (1)بن  مننن حيثيننة  ننون م يثيننة ويصننح لننه إيننارب عننن ملفسننه، وكننان  ويكننون مالكنناي لعنني النند ان مننن هننذ ا

يب ملل  مال  آخر ؟ بن  املنه آانر منا ميلكنه )أي عنن ملفسنه إيار للد ان إياراي ملا ميلكه ال ملا ال ميلكه  ي يقال بامله ال يعلم صكة إيار آا
 سهمه من املل  املبع   ذا اي وآ اراي(  ما له أن يبيعه أيضاي.

 .رثان.ارتفاع القيمة لهما وعليهما الخمس، وهما يو  
هااا:  ننوج ا دينند مننن امننا  مننا يف امللنن  املبنناج لكننن املبنناج مبنناج عرضنني و وذلنن   ان ار فنناج قيمننة امللنن   كننون لكننال املننالكني، وم هننذا ال

 ،بعي  يف امللكية ذايت وآ اري.وامللكية 
ها:  ه وم  من املل  املبع . حص،هر ه او ان  ليهما يرث م
ها:  م  يف ار فاج القيمة يف وم اي أو ببهه غري ما  انان عليهما ا ة. مسك  من مؤوملة الس
ها:  هوم هما بيأ ما ميلكه م  إ غري ذل . ،ان لك  م

.  وس، يت مثرات أخرى و ،مة ب ذن اهلل  عا
وع من الملكية غير م    مضى شرعاً اإلشكال بان هذا ال

وج من امللكية غري  ضى برعاي إذ م يكن مواو اي  من البارجال يقال:   ب  م يكن م،عقالي أصالي؟ هذا ال
 الجواب: أواًل: تكفي في اإلمضاء اإلطالقات

 منا ان   أ ح ل الله  اْلبا ْياع  عى ان هذا بيأ عريف ويبمله اإلطالقات واوية باإلمضان إذا  ان العرف واوياي باملوضوج، واملد  إذ يقال: أواًل: 
ننوج منن امللنن   ااا ينه اع،بننار العنرف ) مننا هنو املندعى يف بعنن  أملنواج السننرقفلية(  لنه م،صننور ولنو قننر  عل كنن املندعى ان هنذا ال ال  با ْيااع  إاال فايم 

 ال مبكلة من حي  اإلمضان ملكان اإلطالقات. ا ا ميل ، والعمدة إ بات الصغرى إذ بعد  بوي ،لو قر  عليه اع،بار العرف وهو، (2)ت ْملاك  
 ءثانياً: السكوت عن الحادث المستقبلي، إمضا

، إ  ننا  رت ننب عليهننا آحكنناماملسنن،كد ة أو املوضننوعات املسنن،ودة و وهنننا  العقننو علننى مبننإ غننري مبننهور واملننه ال حااننة يف صننكة ثانياااً: 
  منن املعصننوم يف يف عندم النر ج والسننكوت إ وانو  آمنر  (3)اإلمضنان بن  يكفني عندم الننر ج وعندم النر ج م،كقنغ بالسننكوت وال حاانة

ني بن  يكفني جتنند  ولن ني أو ألنوف السنن ننه ولنو بعنندم منأ و بعنند متنات السنن ا اي إ وانو  سننكوت املعصنوم ع إطننالن ملنافع معننارل وذلن  اسنن،
ٌل أ ب داً إال ى يا ْوما اْلقاي ام ةا و ح ر ام ه  ح ر اٌم أ ب داً إال ى يا ْوما اْلقاي ام ةا  :اإلمام الصا ن  قول ل  م ح مٍد ح ال  اا  : قول رسنول اهللو  (4)ح ال  أ ياه 

اارا إاال و ق اْد نا باْأت ك ْم  اةا و يا ب اعااد ن ْم ماان  ال اْي اً يا ق ارِّب ك ْم إال اى اْلج  اس  إانِّاي ل اْم أ د ْع ش  باملسن،قب   بن ذن اهلل  عنا حمني   وان علمهنم  (5)بااها ال
اضننر واملاضنني وان البننريعة خالنندة اننانت ب حكننام  اوننة املوضننو  يف  مننن قننا م   م،ونند عات علننى جتنند  آ مننان وواننو  موضننوج   حاط،ننه با

كننراي   واننو  يف  مننن املعصننوم  ننه ولننو بنن طالن أو عمننوم أو مننا أبننبه. و، منن  وللبكنن  صننلة  (6)مننن حينن  املننه لننو  ننان م هنني ع لواننب ال
.  وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين          ب ذن اهلل  عا

يب  ها م نا اتاه م  الله  فاي ق ض ائاها و  اْست ْبط أ   فاي راْزقاها م ا أ ْنص ف  الل : عن ال ْن نا ْفسا  .553آما )للصدون(: ص ه  ما
                                                           

 مر ب من مبرتع ومس، ار  ما سبغ.العقد أي من يسمى مس، اراي وإال وامله على هذا الفرل مبرتي أو  (1)

 .247ص 2هن، ج1415قم،  - يب مجهور االحسائي، عوا الْلئ،  ار سيد البهدان ابن أ (2)
 هذا هو غري املبهور. (3)

 .58ص 1، ج8طهران، عد  آازان:  – قة اإلسالم الكليا، الكايف،  ار الك،ب اإلسالمية  (4)
 .83ص 5، ج8ن: طهران، عد  آازا – قة اإلسالم الكليا، الكايف،  ار الك،ب اإلسالمية  (5)
كم أو ذاك. (6)  أي  ومله موضوعاي هلذا ا

(371) 

 


