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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
(242) 

بر  املودرود منهرا أي را  أمررر دائرر برني الصراة والفسراد والرن    ان أمر املسببات ليس دائررا  برني الودرود والعردم، والحاصل:
 والكمال أو التمام والكمال واحلسن وال بح، كما فيما سبق من األمثلة.

يف مسرائ  كثر ة والتراامهم بانعردام بعرر آملرار امللكيرة أو أللبهرا بر    ويشهد ملا ذكرنار التراام األعرالم ب رعل السرلطنة وقو را
 بني الودود والعدم. ا  دائر  فليس أمرها ،كلها يف بعر الصور

يف شروط العوضني بعد امللكية:  (2)ومجع مّمن تأّخر عنهما (1)يف املكاسب: )واعلم أنّه ذكر الفاضالن قدس سررقال الشيخ 
الولرررد إاّل يف  كونرره ْللا ررا . وفّرعررروا عليرره: عرردم درررواا بيررع الوقررل إاّل فيمرررا اسررتثر، وال الرررهن إاّل بررر ذن املررر ن أو إدااترره، وال أ مّ 

ويكرون مطلرق العنران يف  شرا حبيث يكون للمالرك أن يفعر  كلكره مرا ، لطنة على امللكلاق متام السّ الطّ بواملراد ، املواضع املستثناة
و)فمعىن الطّلارق: أن يكرون املالرك مطلرق العنران يف ن لره لر  حمبروس عليره ألحرد احل رون الرل ملبرك منعهرا للمالرك عرن  (3)(ذلك

يف ملكه، فالتعب  هبذا املفهوم املنتاع متهيد لذكر احل ون املانعة عن التصّرف، ال تأسريس لشررط ليكرون مرا بعردر فروعرا  التصّرف 
 .(4)ب  األمر يف الفرعّية واألصالة بالعكس(

 (5)ار)وقرد أااهرا بعرر مرن عاصررن :سرلطنة املالرك عليره ضرعيفة تكرونكما ذكر الشيخ أمثلة كث ة للملك ل  الطّلق الذي 
ذر املتعلّرق برالعني قبر  البيرع، واَيرارع املتعلّرق بره، واالرتردادع، النّر :إىل أايد من عشرين، فذكر بعد األربعرة املرذكورة يف عبرارة األكثرر

مل واحلللع على عدم بيعه، وتعينيع اهلدي للذبح، واشرتاطع عتق العبد يف ع ٍد الام، والكتابرة املشررولة أو املطل رة بالنسربة إىل مرا 
يتاّرر منه؛ حيث إّن املروىل ممنروع عرن التصرّرف ب خرادره عرن ملكره قبر  األدا ، والتردب  املعلترق علرى مروت لر  املروىل بنرا   علرى 
دررواا ذلررك، فرر ذا مررات املرروىل ومل قررك مررن ع لكررق عليرره العتررق كرران مملوكررا  للورملررة ممنوعررا  مررن التصررّرف فيرره، وتعلّررقع حررّق املوصررى لرره 

موت املوصي وقب  قبوله، بنا   على منع الوارث من التصّرف قبله، وتعّلقع حّق الشفعة باملال؛ ف نّه مانع من لاوم  باملوصى به بعد
رررع  ...التصررّرفات الواقعررة مررن املالررك، فللشررفيع بعررد األخررذ بالشررفعة إبطاهلررا وتعررار ع السرربب اململكررك واملايرر  للملررك، كمررا لررو قرعهع

سمة، بنا   على حصول امللك كجّرد االستيال  دون ال سمة؛ الستاالة ب ا  امللك بال مالرك. ولر ع حريبٌّ أبار، والغنيمةع قب  ال 
 .(6)(ذلك ممّا سي ل عليه املتتّبع

 مرثال   واحلاص : ان امللكية أو السرلطنة يف هرذر املروارد ضرعيفة أو قليلرة األملرر، فهري سرلطنة ناقصرة، فران اَيرار املتعلرق برالعني
 .)إذ للغ  اسرتداعها عرب أخذر باَيار( ل رفيها ال ياامحه  سلطنة  ر ملكه له وعدم سلطنته عليه يفيد عدم است را

                                                           

 ، و فيه: و يشرتط يف امللك التمامية.126: 1، ال واعد 11: 2الشرائع  (1)
 .439: 19، و احملّدث الباراين يف احلدائق 98، و احملّ ق السباواري يف الكفاية: 253: 3 منهم الشهيدان يف اللمعة و شرحها )الروضة البهّية( (2)
 .28ص 4الشيخ مرت ى االنصاري، املكاسب، الناشر: تراث الشيخ األعظم، ج (3)
 .33املصدر نفسه: ص (4)
 .212 138هو احملّ ق التسرتي يف م ابس األنوار:  (5)
 .32-31-33ص 4اسب، الناشر: تراث الشيخ األعظم، جالشيخ مرت ى االنصاري، املك (6)
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كجرردر فانره وقوله: )وتعلق حق املوصى له...( يريرد هبرا الوصرية العهديرة، ال التمليكيرة فاارا لر  معل رة علرى شري  إال مروت املوصري 
 بب الن   بشرط املوت وهذا مما استدل به على صاة تفكيك اإلنشا  عن املنشأ.تنت   العني إىل ملك املوصى له فالوصية هي س

لذا لره ان يتصررف يف ملكره )و  همال فانه ،ل  مست ر ،املشرتي من أحد الشريكنيلك مْ  وقوله: )وتعلق حق الشفعة...( فانت 
بالشرفعة فران أخرذ هبرا )بشررولها( خررج  ،روهرو الشرريك ا خر ،معلق على عدم أخذ الشفيع( لكن لاومه واست رارر بالبيع ول ر

 عن ملكه وبطلك تصرفاته الساب ة فيه.
مسألة: الثالث من شروط العوضني: ال درة على التسليم، ف ّن الظاهر اإلمجاع على اشرتالها يف اجلملة  : )الشيخ أي ا   وقال

إمجررراع. ويف املبسررروط: اإلمجررراع علرررى عررردم درررواا بيرررع السرررمك يف املرررا  وال الطررر  يف كمرررا يف درررامع امل اصرررد، ويف الترررذكرة: أنّررره 
مررن لكنهررا ملكيررة وهرري أشرربه بالعرردم  سررلطنة لكنهرراعلررى الن رر  فهرري  وال قرردرةٍ  وفائرردة مررع ااررا ملررك لرره لكررن بررال أملررر (1)اهلرروا (

 ومل تكن عليه عالمة. فتأم .كون، هذا إن مل ن   خبروده عن ملكه بفرارر كالط  إذا ملك دناحه يأضعل ما 
: )وممّا انفردت به اإلمامّية ال ول جبرواا شررا  العبرد ا برق مرع الّ رميمة وال يشررتإ وحردر إاّل إذا كران حبيرث قدس سرر وقال

ي در عليه املشرتي، وخالل باقي الف ها  يف ذلك وذهبوا إىل أنّه ال جيوا بيع ا بق على كرّ  حرال إىل أن قرال: ويعروكل والفونرا 
اى عرن بيرع الغعررعر إىل أن قرال: وهرذا لريس بصرايح؛ ألّن هرذا  صلى اهلل عليه واله وسلميف منع بيعه على أنّه بيع لعرعٍر وأّن نبّينا 

أقول: العبد ا برق ال سرلطنة للمالرك عليره وال انتفراع لره بره فهرو مرع  (2)البيع خيرده عن أن يكون لررا  ان مام ل ر إليه، انتهى(
انرره باإلمجرراع، ال أملرر لره، فهرري سرلطنة ضرعيفة وملرك ضررعيل يف أد  درداتره أو ف ر   ةانره ملكره بردلي  صرراة بيعره مرع ال رميم

 ملك ناق .
ألّن ما قتنع تسرليمه عرادة كرالغريق يف حبرٍر قتنرع خرودره منره عرادة  ويفرور لريس يف بيعره خطرر؛ ألّن اَطرر : )قدس سرر وقال

يف االستدالل على بطالنه بلاوم السفاهة وكون أك  الثمن  إّّنا يطلق يف م اٍم حيتم  السالمة ولو ضعيفا ، لكّن هذا الفرد يكفي
 يف م ابله أكال  للمال بالبال ، ب  ال يعّد ماال  عرفا  وإن كان ملكا ، فيصّح عت ه ويكون ملالكه لو فر  التمّكن منه، إاّل أنّره ال

ك فيملكره مرع ب را  العرني علرى ملكره علرى مرا ينايف سلب صفة التمّول عنه عرفا ؛ ولذا جيب علرى لاصربه رّد مترام قيمتره إىل املالر
 .(3)(هو ظاهر املشهور

ناقصررة أو هرري برر  أو تامررة وامللررك الررذي ال يعررد مرراال  أضررعل أنررواع امللررك وهررو بررال أملررر أو قليلررة فليسررك ملكيترره صرراياة 
ق، وامرررا الوصرررل مطلررر ب رررولاملسرررببات برررني الودرررود والعررردم أمرررر ، ف رررد ملبرررك عررردم دوران ضرررعيفة وإن مل توصرررل بالفاسررردة عرفرررا  

 .كن   عريف فاسد شرعا  وكما يف الربا لكنه عودة للجواب السابقوذلك  بالفساد ف ضايف 
فاينئٍذ ال مانع عن التاام وقوع بيع كّ  ما يعجا عن تسليمه مع ردا  التمّكن منه )مراعى بالتمّكن منه( : )قدس سرر وقال

 مللررك وإن كرران أحسررن حرراال  مررن سرراب ه )الررذي مل يكررن يردررى بودررهٍ وهررذا النرروع مررن ا (4)(يف امرران ال يفرروت االنتفرراع املعتررّد برره
 وللباث صلة ب ذن اهلل تعاىل. حتمال التمكن منه.ملكان إالتمكن منه( لكنه أي ا  سلطنة ضعيفة 

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين
ٌر ِمَن اْلَخْيِر فَاِعُلُه َوَأْجَمُل ِمَن اْلَجِميلِ )): عليه السالمقال اإلمام علي  رِّ  َخي ْ قَائُِلُه َوَأْرَجُح ِمَن اْلِعْلِم َحاِمُلُه َوَشرٌّ ِمَن الشَّ

                                                           

 .115املصدر نفسه: ص (1)
 .118املصدر نفسه: ص (2)
 .193املصدر نفسه: ص (3)
 .195-194املصدر نفسه: ص (4)
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 .311أعالم الدين: ص ((َجالُِبُه َوَأْهَوُل ِمَن اْلَهْوِل رَاِكُبهُ 


