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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
(341) 

 من الشواهد: ضعف سلطنة المغصوب منه
علووى امللووض ال ووعيل أو النوواقص هووو املرصوووب و ظووائرة  وواغبر بووال ر عووة، والرووار  يف الشووواهد البيةنووة ومننن 

 ، وتفصيله:(1)البحر بال أمل، وقد أشر ا إليه
 ما ال خيرج العبد عن   ،بالرصبملالكه راً، فال شض ان امللض ال خيرج عن  و ه ملكاً هان الراصب إذا  ان قا

لض بالرر  يف البحر، فهو لملوول لكون ملكيهوه هوي أضوعل ار واة امللكيوة والِعقد أو الدينار عن امل ،امللض بالفرار
حر لسلطنة  ةأا اها حر االخهصاص، وهي  وع سلطنة مبايناليت أعلى ار اة السلطنة  إذ امللكية هي على مبنً 

بوي    وداً إذ ال ككنوه الهقلوب فيوه ة وعيففاملرصووب منوه ، اموا سولطنة املالوض علوى علوى مبون آخور (2)االخهصاص
ة اهلووارب أو د وووع موون أ ووواع اال هفوواع  السووكن يف اارة املرصوووبة أو األ وول موون بسووها ه املرصوووب أو اسووه دام عبوو

 فان (3)فإذا قلنا  ما قال املشهور با ه ال يصح بيعه وال إ ارته وال إ راء أ  عقد عليه ،مطالعة  هابه ال ائع مثالً 
 ةأو قليلو عدكوة األرورلعدم وملكيهه لوه حوإ إن ت تفسور بالسولطنة ملكية صاحبه له أ  سلطنهه عليه تكون أشبه با

وقد  ،األرر  داً، فقد اتصفت امللكية بال عل والقوة و وهنا منشي اغرار  لها أو أ ثرها أو بع ها أو الناار منها
 فسرة الصحة بكون الشيء منشي األرر والفساا بكون عدكه أو قليله أو فاقد معظمه.

رج امللكية عن  وهنوا ، بصحة بيع املرصوب و ظائرة، فا ه ال خيُ لنا  ما قال البعض، ولو صناعةً بل حإ إذا ق
 ضعيفة  داً ال هفاء مراتب السلطنة األخرى إال هذة.

 كالم الوالد في حكم بيع اآلبق والمغصوب والضال
 ووال واوحوووا واملرصوووب يف بيووع اغبوور، هوول يصووح بيووع اغبوور والمسننةلة: قووال السوويد الوالوود يف الفقووه البيووع )

                                                           

 (.242( و)241يف الدرس ) (1)
 نهما )فيما يؤذيهما( وسلطنة الزوج على زو هه إذ هي حمداة باخلروج واالسهفراش فقط.ومباينة لسلطنة األبوين على اب (2)
 أل ه أ ل مال بالباطل، أو لرري ذلض. (3)
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ومووا أشووبه  السووواقط يف البحوور ويف اهلووووةةا يف  ووري اغبوور الوووذ  هووو موووورا الوونص ببيعووه موووع ال ووميمة،  صوووحيحة 
 ، وإن ذ ر فيها ال الة لكنها ضعيفة السند.عليه السالمرفاعة ومورقة مساعة، بل ورواية الدعائم عن علي 

 قوالن: املنع: 
َنك م بِاْلَباِطلِ َواَل تَْةك  ) هاباً: حيث قال سبحا ه:   ا ه باطل عرفاً.ب ميمة  (1)(ل وْا َأْمَواَلك م بَنينْ

عن بيوع الرورر،  صلى اهلل عليه واله وسلمعن الررر و ذلض هنيه  صلى اهلل عليه واله وسلموسنةًة:  نهي النيب 
 باإلضافة إىل الرواياة اخلاصة اليت عرفهها. (2)وأل ه لما ليس عندة

 وإمجاعاً: حيث ااعى بعض اإلمجاع على املنع.
 ألالة ال تشمل السفهية، ألهنا منصبة على العقالئية.وعقاًل: حيث ا ه سفهي، وا

الوربح وننوه وشوكه وو ووه، واجلوواز: إلطوال  األالوة، و و وه بوواطاًل عرفواً أخوص إذ العقوالء يقودمون علووى قطوع 
 .(3)وإمنا ال يقدمون على مقطوع ال رر(

 إذا كان عاجزاً عن التسليم، وكان المشتري قادراً على التسّلم
م، وامووا لووو  ووان عووا زاً عوون الهسووليم  ووان عووا زاً عوون الهسووليم و ووان املشوو   عووا زاً عوون الهسوولة وهووذا  لووه فيمووا  

م فهووول يصوووح بيعوووها لعووول املشوووهور العووودم واملنصوووور تبعووواً للشوووي  ومووون ذ ووور أمسووواءهم واملشووو   قوووااراً علوووى الهسووولة 
 ،السوولطنة إىل هووذا احلوود)والظوواهر اهنووم األقوول موون الفقهوواء( الصووحة، فعلووى العوودم األموور واضووح ل ووعل امللكيووة و 

واما على فرض الصحة فا ه وإن ت يكن  الصورة السابقة يف ال عل لكنه تسلط ضعيل إذ ال ككنه أ   ووع 
من الهصرف فيوه إال بنقلوه علوى ان  قلوه لموا ال ير وب فيوه إال القليول فهوو مون هوذة اجلهوة قليول األرور بالنسوبة إىل 

 شبهها.ارقة أو راململو اة  ري املرصوبة أو ال
 الخالف في المسةلة

قوووال يف املكاسوووب: ) ة انة اخلوووالف يف أصووول املسووويلة ت يظهووور إال مووون الفاضووول القطيفوووي املعاصووور للمحقةووور 
الثاين حيث حكى عنه ا ه قال يف إي اح النافع انة القدرة على الهسوليم مون مصوامل املشو   فقوط ال اهنوا شور  

                                                           

 .111سورة البقرة: آية  (1)
 .2ب 4691احلديث  1ص 4را ع من ال حي رة الفقيه: ج (2)
 .151-159ص 5السيد حممد احلسيين الشرياز ، الفقه/ البيع، ج (3)
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البيووع وإن ت يكون البووائع قووااراً عليووه بول لووو رضووي باالبهيوواع مووع  يف أصول صووحة البيووع فلووو قودر علووى الهسوولم صووحة 
علمه بعدم متكةن البائع من الهسليم  از وينهقل إليه وال ير ع على البائع لعدم القودرة إذا  وان البيوع علوى ذلوض 

رة علوى وقوال: ) ة انة الظواهر  موا اعو ف بوه بعوض االسواطني ان القود (1)مع العلم فيصوحة بيوع املرصووب و(ووة(
الهسليم ليست مقصواة باالش ا  إال بوالهةبع وإمنوا املقصود األصولي هوو الهسوليم ومون هنوا لوو  وان املشو   قوااراً 

مووة و اشوول الرموووز والشووهيدين واوقوور الثوواين وعوون نوواهر  عووناون البووائع  فووى يف الصووحة  مووا  االسووكايف والعالة
لموا ا فوراة بوه اإلماميوة وهوو امله وه ألن نواهر معاقود اال هصار ان صحة بيع اغبور علوى مون يقودر علوى تسولةمه 

 .(2)برري ذلض( اإلمجاع ب ميمة الههبع يف  لماهتم واسهدالالهتم بالررر و رية خمهصة 
والظاهر من ذ ر الشي  ألمساء من ذ رهم ان ذلض خالف املشهور أو خالف ناهر معاقود اإلمجواع لوذلض 

اضووطر إىل تو يووه نوواهر معقوود وقوود َموون ذ وورهم معوودواون، ومووع ذلووض فووان اضووطر السووهقراء أمسوواء املوووافقني لووه، 
 فهيمل. هذا اإلمجاع.

 من الشواهد: اختالف درجات ع لقة الزوجية قوة وضعفاً 
موون الشووواهد علووى ان املسووبباة لوويس أمرهووا اائووراً بووني الو وووا والعوودم بوول بووني العوودم والو وووا القووو  أو   ان 

 وذلض  األمثلة الهالية: ،ضعيفة وقد تكونفيها قوية  قد تكون الُعلقةة فان الزو ي (الزو ية)ال عيل، 
فوإن علقوة الزو يوة حين وذ   ،لهوا الوزوج يف طوال   فسوها، يف ضومن عقود ملوزم أو مطلقواً الزو ة اليت و ة فمنها: 

 يلووة ت يفسوو ها، عكووس  ووري الو مووااام ضووعيفة إذ دقوودور  وول منهمووا قطعهووا بووالطال  حووإ ذاة الو الووة اجلووائزة 
 فان العلقة فيها قوية بالنسبة لألوىل.

 زو هوا  فاهنوا أضوعل مون احلاضور ،ومنها: علقة زو يوة الرائوب عنهوا زو هوا أربوع سونني أو مطلقواً، بشورائطه
إذ هلووا ان ترفووع أمرهووا للحووا م الشوورعي فيطلقهووا بشوورائطه، امووا احلاضوور فلوويس للحووا م طالقهووا،  عووم يف السوو ني 

أموور الوالوود رأى ان والسوويد اقووه بالرائووب إذ ال اليوول عليووه وتنقوويح املنووا   ووري قطعووي فاملشووهور رف وووا إحل خووالف  
 بيد حا م الشرع لو رآها يف عسر وحرج شديدين. الطال 

والَقووَرن، فا ووه لووه فسوو   والعفوولومنهووا: موون  ووان  ووا أحوود العيوووب السووبعة   وواجلنون واجلووذام والوو ص والعمووى 
                                                           

 .161ص 4الشي  مرت ى اال صار ، املكاسب، الناشر: تراث الشي  األعظم، ج (1)
 .162-161املصدر  فسه: ص (2)
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 و ية ليست الزو ة فيها مبهالة بيحداها.النكاح فهذة العلقة أضعل من علقة ز 
ومنها: زو ية املهمهع  ا فاهنا أضعل مون زو يوة الودائم، ولوذا  ا وت آرارهوا أقول:  كوهنوا ال تورث وا وه لويس 

 وهكذا. ،سمهلا حر القَ 
 مناقشة مع حقائق األصول

ه: )فحين وذ يصوح أن وإذا نهر ذلوض نهور عودم متاميوة موا ذ ورة يف حقوائر األصوول افاعواً عون اغخو ود بقولو
ال ينطبور هوذا ، و مون الفاسوداظ موضووعة للصوحيح أو لألعوم منوه و يقع النزاع يف أن لفظ البيع أو  رية من األلفو
 ري وا يف  ري ووا يهوا مثوول علقوة البدليوة يف البيوع والزو يووة يف النكواح و املعون علوى املسوبباة أعووين اغروار امل تبوة عل

النواقص لويس موؤرراً فيوه لههصول يكوون الهوام موؤرراً يف أرور  وذا و  اً أو  يفواً ييوثفان هذة اغرار ليست خمهلفة  مة 
يف نوورف عدمووه تكووون معدومووة فهووي إمووا يف نوورف و وووا السووبب تكووون مو ووواة و بالصووحةة والفسوواا، بوول هووي 

اً أو  مةوإذ نهور ان اغروار خمهلفوة   (1)(.مو واة أو معدومة فال معن للنوزاع يف وضوع ألفانهوا للصوحيح أو األعوم
فإضافة إىل ما سبر ككن الهمثيل له ببيع اارة اليت آ رهوا لشو ص ملودة سوس سونني موثاًل فاهنوا  : يفاً: أما  مةاً 

حتققوت  أو النقل ر م حصوله وو واة لكن بعض آروارةتنهقل للمش   مسلوبة املنفعة خلمس سنني، فالهمليض 
السكن(  اية األمر ان املشو   لوو ت يكون يعلوم لكوان لوه  )ا هقال العني( اون بع ها )ا هقال املنفعة أ  منفعة

 اخليار لكنه أ نيب عن  هة البحث.
فلما ات ح من ان امللكية مراتب إذ السلطنة فيها مراتب فقد ينقل امللكيوة بويعلى مراتبهوا  موا يف  :وأما  يفاً 

باملهوسووط منهوا  موا يف الرووار   انقلهوبيا اهوا  مووا يف املرصووب والروار  يف البحوور وقود ي االِطلور وقوود ينقلهوامللوض 
 فهيمل فيما سبر وتدبر. املهعسر حتصيله ال املهعذر.

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين
 

ِإْن َسرََّك َأْن َتك وَن َأقْنَوى النَّاِس فَنتَنوَكَّْل َعَلى اللَِّه َو ِإْن ): يَا أَبَا َذر   صلى اهلل عليه واله وسلمقال رسول اهلل 
َما ِفي َيَدِي اللَِّه َعزَّ ِإْن َسرََّك َأْن َتك وَن َأْغَنى النَّاِس َفك ْن بِ اِس فَاتَِّق اللََّه َعزَّ َوَجلَّ وَ َم النَّ َسرََّك َأْن َتك وَن َأْكرَ 

 .219ص 11مسهدرل الوسائل: ج ( َجلَّ َأْوَثَق ِمْنَك ِبَما ِفي َيَدْيكوَ 

                                                           

 .11ص 1السيد حمسن الطباطبائي احلكيم، حقائر األصول، الناشر: مكهبة بصرييت،  ج (1)


