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

 أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
(11) 

 القابلة للنقل وال اإلسقاطمن الحقوق غير 
الرمايللة قبللا  للام اليللي ل للو للويت الللت ال بنمل للا بللاملوص والللت ال يصللق إسلل احها وال ق لهللا بللل ح  السللب  يف  مثّللا اق لل وقددد 
 النضال(.

 من حيث النقل واإلسقاط و...ُصَورُه وأحكامه حق السبق والرماية، 
 :للمساب ة والرماية صور ووجوه جيرل على مجيعها البوث يف حكم ح  السب  فيها أقول:
إذ اهنا بارة بكون مبنيلة اإلجارة وأخرى بكلون مبنيللة ااعاللة؛ وذللى عللى  ؛الرماية بكون بارة ع داً وأخرى إي اعاً   و السبفإن 

فلللإن بنلللوا األملللر عللللى اإللللليام وااللملللليام لللليم عللللى ااميللل  و  يكلللن ألحلللدهم  :حسلللا ملللا المليمللله اململسلللاب ان أو اململسلللاب ون والبلللاذل
وكلللان كع لللد اإلجلللارة قعلللم ينفسللل  بالمل ايلللا، وملللن الواضلللق بوقللل  ذللللى عللللى الع لللد واإلجيلللاب  الفسللل  ال البلللاذل وال اململسلللاب ان

 .-على ال ولني  –ولو معاحاًة  وال بول
 ،وإن   يبنللوا علللى ذلللى بللا علللى  للر  احلللث مللن  للن إللليام والمللليام كللان إي اعللاً هللاا حسللا مللا ذهللا إليلله بعلل  الف هللا 

 وهناك آرا  أخرى: .(1 وعدت م  عوض وإال فإي اع و ر  و وذها السيد الوالد إىل اهنا ع د إن كاق
اهنللا ع للد يملضللمن عوضللاً علللى عمللا وهللو مخلللعك بللني اإلجللارة وااعالللة،   اهنللا مخلللململة قللال يف املسللالى:  ومنخللل  ا للال  

للى ملا ال يعللم اهبلام العاملا يف السلب ، وععلى اشعاط العما يف العلوض، وكوقله معلوملاً وهلو ملن خلوار اإلجلارة، وعللى جلوا  
ب هنلا جعاللة حصوله من العاما، وعلى جوا  بلال األجنلو وهلو ملن خلوار ااعاللة فوقل  االخلملال  بسلبا ذللى، فعللى ال لول 

وميكلن أن جيعللا  ال مللاً،يلو هلا أحكامهللا ملن االكملفللا  باإلجيلاب وااللوا ، وعللى ال للول باإلجلارة يفمل للر معله إىل ال بللول، ويكلون 
وي للال حينٍللاز بليومهللا لعمللوم ا يللة،  ،ختللل  بعلل  خواصللها عللن كللا مللن األمللرين علللى حدبلله كمللا عرفللت ع للداً برأسلله قظللراً إىل

وهاا أجو ، اللهم إال أن يناقش يف أن ااعالة ليست ع لداً فلال يملنلاول ا يلة للا ولنظائرهلا ويرجل  إىل أصلالة علدم اللليوم، حيلث 
 .(2 أم ال( ع داً ي   الخلى يف كون املساب ة 

حللال فللالكالم فيمللا  للن فيلله جيللرل يف أقلله قبللا  للام النضللال ال يصللق ألحللد اململسللاب ني بنللاً  علللى كوهنللا ع للداً ق للا وعلللى أيللة 
ال يصللق ان ين للا املخلللعل  واملللرجر واملسللمل جر إذ ح لله لل للن إذ اململعاقللدان أو اململعاقللدون هللم أركللان الع للد فهللم كالبللائ  واملخلللعل

كملا ال يصلق إسل احه ألقله ع لد   ،وكاا املسلمل جر بالنسلبة للثاللث ن البائ  ال املخلعل منه،ل نه بان جيعله هو املخلعل مالبضاعة 
 .(3 وال ينمل ا باملوص ملا سب  من وجه عدم صوة الن ا ال م،

                                                           

 .313ر 06الف ه  كملاب السب  والرماية( ج (1 
 .93ر 0ق الر عن مسالى االفهام ج 313ر 06الف ه ج (2 
 السب  من ال سم األول وليس امل ام م ام الر  أو الملصدي ، وسي يت بيان الضابط. وهاا كله وما سي يت جملر  بيان وجه عّد ح  (3 
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  فإقلله إسلل اط مللا   جيللا وعللد ال يسللملو  بله اململسللاب ون شلليٍاً فللال يصللق إسلل احه جعالللة أو وأملا لللو كاقللت إي اعللاً، فهللو  للر 
 .إذ ال بي  إال يف ملى على أحد با كال بفسنيه ق لهق كما ال يص

ح  السب  للكا فكي  ين ا بعضهم ح ه ل نه وهلا هلو إال يصليا للواصلان وإن جعلله  الباذل اع  وبعبارة أخرى: إن ج  
 م هبم فال يصق الن ا البملة. فمل ماألشخار خاصني ب وّ 

 ل، لكللن جيللرل البوللث بعللد  للام النضللال أيضللاً فاقلله بعللده الحللّ  إذ هللاا كللله قبللا  للام النضللال وهللو مللور   ثيللا اق لل  اليللي 
واملا  الّسللب  ( بلالفملق فهلو امللال امل لرر فاقلله يلدخا يف ملكله فلله ق للله أو  ،سل ط باقملفلا  موضلوعه بملو  له كسلل وط األملر بامملثالله

 خروج عن حما البوث من بي  احل . هإس اط ملكيمله له لكن
 حق االستثمار والزراعة والتطبيب و... من األمثلة المعاصرة:

وحلل  الملطبيللا أل  ،وحلل  الرعللي فيهللا األراضللي املللواص،، وحلل  اليراعللة يف للو للويت: حلل  االسللملثمار (1 ومللن األمثلللة املعاصللرة
 رل فيهلا األحكلام ا مسلة بلا السلملة، إذ جيلرل البولثتلا وقظائرها، فاقه   وح  الملطب  ي ري  وبطبيا ومعااة الطبيا للمر 

املدينلة ملثاًل إىل  لنه ملن الرعلاةن وهلو ع الئلي  ال ريبة ملنيف األرض املواص  رعي أ نامهيف اقه ها للراعي مثاًل ان ين ا ح ه يف 
يف ااملة كما يف صورة الملياحم وضي  املرعى مثاًل أو كثلرة األحبلا  فيبلال أحلدهم لمخلر ملااًل كلي يبملعلد علن املنط لة وال ييا له 

 .فال إشكال من هاه ااهة ىسملثمار أو عالج املرضيف الرعي أو اال
وهلا ينمل لا ح له قهلراً مبثلا  ،وهلو احلكلم ا لامس (2 أن يس ط ح له يف الرعلين بعلد وضلو  أن لله أن ال ي خلا   له وها له

الليمن أو اا هلن وها للواكم أو  نه إس اط ح ه فيهن وكاا اليراعلة والملالارة يف هلاا النلوع ملن البضلاعة أو ذاك أو يف (3 اإلرث
 ذاك أو هاا البلد أو ذاك.

يف احلللل  وكلللاا الملطبيلللا، وملللن املالحللل  ان احلكوملللاص بلللرى لنفسلللها احلللل  يف علللدم ملللنق الطبيلللا حللل  الملطبيلللا أو المللللاجر 
فيللللة أو ر  إسلللل اط ح لللله يف الملطبيللللا أو االسللللملثمار و ن للللا بضللللوابط ح   –بلللليعمهم  –ولللللم  (4 الملاللللارة واالسللللملثمار إال بخلللللروط

خللرعية ال سللطة للا وال حل  بعد وضو  ان احلكوماص  لن ال (0 فها يصق ذلى حلاكم الخلرع أو الال أمضاه الخلارع (5 مطل اً 
 مطل ا.

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين
 

َوَعى التَّْذِكيَر َوانْدتَدَفَع ِبِه  ِإنَّ َأْبَصَر اأْلَْبَصاِر َما نَدَفَذ ِفي اْلَخْيِر َمْذَهُبُه َوَأْسَمَع اأْلَْسَماِع َما: ق ال  اإلمام احلسن 
 .235ر ي  الع ول عن آل الرسول  َأْسَلُم اْلُقُلوِب َما َطُهَر ِمَن الشُّبُدَهاتِ و 

                                                           

 سب  ان املرا  من املعاصرة األعم من اسملوداث أصا احل  أو اسملوداث االهملمام به وشدة العكيي عليه. (1 
 فيخلعل أل نامه األعال  أو ييرع لا يف بسملاقه أو ينمل ا ملنط ة أخرى. (2 
 لوارث ح ان وسهماننفيكون ل (3 
 على روحه.كومله شها ة معينة فال حي  له الملطبيا ولو كان ح اً حبيباً إال بخلها ة، وال االسملثمار إال بخلروط جيرل يف بعضها ب دمي شكا ال اقون   (4 
 كمار  كوقه معارضاً سياسياً مثاًل.  (5 
 ه األعالم يف  ث والية الف يه من املكاسا ومباحث احلكومة اإلسالمية و ن ا.كوكومة عدول املرمنني أو حىت فساقهم أو  ن ذلى على ما  ث  (0 


