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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلني، والصالة والسالم على دمحم وآلي الطيبني الطاًرين سيما خليفة هللا يف األرضني، 

 واللعوة الدائمة على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(743)) 

 متليك عني مبال بشرط ال أو ال بشرط؟ تتمة:
حنههوان  د ههد يبخهه   فههرط ال دهههو حيولهه   قسههيم للصههل  واذلبههة  ((1)((عههني لههال متليهه ان )ووجههي المل:هه   
وقهد يبخه  ال  فهرط دههو حيوله   : سهم أو  ادل سهم لمله  األقسهام ألن الال فهرط  ممه   ،ادلعّوضة وغريمهها

ضههة واذلبههة ادلعوّ وجههي المصهها  أو علههى أتليههط ال لههوب :هه  ألههط ألههرط ألن الصههل  :باالههة عههني لههال ألجهه  
ك ا، دإذا أخ   فرط ال  هان :ها قالهي الفهيا  :هاا وإذا أخه   لة والمفّض  ًو :باالة عني لال على وجي الصِّّ

إليههي، اجلهمههني دهه ً  إ  :هها ذًهه   احههد  ههان :هها ذ ههرى الوالههد  :ههاا، ولعهه   ههال :وهمهها الحهه     فههرطال 
دحكهم ابههي  عهني لهال  فهرط المعهاييني :باالهة وهب ا ي   الصل   يوهمها أ  ان الفهيا الحه  ان قصهد ادل

 ي  ال زلالة والوالد الح  ان قصدمها :باالة عني لال ال  فرط دحكم ابن المملي  ابلعهوض وعلهى وجهي 
 دمل:  باالة أعم :ن البي  والصل  و...ادل

الههوجهني األخههريين يف  ههالم  ((2) مهها أألههك  الوالههد علههى الفههيا  ههه) ما يههرا علههى اجلههواًر الهه   ذ ههر
، أن أول وجهيههههي :ههههن إاخههههال : ههههام افإبههههات يف الصبههههوت، دههههإن قولههههي  وال  صههههري  ((سههههرى الفههههيا )قههههدس

صهحي   د هد قهال الفهيا )أحهدمها  أن ي ه   وافألهكال ((3)((ابفابحة، ال يالئم قولي  :ن غري قصد البيه 
 ((4)((إليهي الو   :ن غري قصد البي  وال  صري   ابفابحة ادلز ورة،    يعطي أليلاا ليمواول أليلاا دددعهي اخخهر

والههدقيا ان ي ههول  :ههن غههري قصههد البيهه  وال قصههد افابحههة ادلز ههورة، دههان ال صههدين :ههن عهها  الصبههوت، وا:هها 
ا   :ن عا  افإبات. داهناالمصري  أو الملمي  والمكوية أو افمجال أو افهبام وهظائًر

 ؟: لو قصد جامع التمليك فهل هو جائز أو الزمتتمة
                                                           

 أو :باالمها  ي. (1)
 الظاًر ان )اجلواًر ال   ذ ر( زائدة خطل واجلملة صحيحة  دوهنا إذ ذل  ًو :ا ذ رى الفيا ال اجلواًر. (2)
 .56ص 1ًه، ج1411 ريوت،  –:بسسة الفكر افسال:ي  السيد دمحم احلسيين الفرياز ، الف ي/  ماب البي ، (3)
 .23ص 3الفيا :ر ضى االهصار ،  ماب ادلكاس ،  راث الفيا األعظم، ج (4)
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خه  دهان ادلعطهي صور عديدة و فصي    ني حكم ادلعطي   ل  وحكم اخأقول  للمسللة وقد :ضى )
ه ى إحهد  الصهور و :سهمحا للممهيف يف الوقهف هفسهي )ًو و  ي صهد  وههي اسهاا أو  ((ايواراا دلن يطلبي ًو

أااءا للدين،  رة ي صد رلرا افابحهة دحيوله   يكهون ابقيهاا علهى :لكهي ولهي اسهاتجاعي، و رة ي صهد الممليه  
 أااء اخلميف والدين دال ي   اساا وال ايواا، ولكن ًه  ًهو جهائز أو الزم  أ  ًه  يفيهد ادلله  اجلا:   ني

 ((1)((ادلسم ر أو ادلمزلزل  سيليت
 أدلة الشيخ السبع على أصالة اللزوم

  ان أصالة اللزوم يف الع وا ابألالة السب  اليت أقا:ها الفيا عليها يف ادلكاس  وإن وحت يا ذل 
ادل ام،  ً اأجويب عن  ألن ذل  ادل امهبا إال اهنا ال  مكف  أبصالة اللزوم يف :ص  ادل ام سّلموا درضوا 

  ه  ((2)و وضيحي  ان الفيا اسمدل على أصالة اللزوم يف الع وا
 .االسمصحاب للف  يف زوال ادلل  لجرا رجوع :الكي األصلي -1
أن ال خيرج عن :لكّيمي  غري اخميارى، و عموم الواس :سلطون على أ:واذلم )دإّن : مضى السلطوة  -2

 دجواز متّلكي عوي ابلرجوع ديي :ن اون رضاى :واف  للسلطوة ادلطل ة.
داهدد  :ا رلا يموًّم  :ن أّن غاية :دلول الرواية سلطوة الفمص على :لكي، وال هسّلم :لكّيمي لي  عهد 

 .((3)((رجوع ادلال  األصلي
؛ «ال حيّ  :ال ا:رئ  إاّل عن ييه  هفسهي  »((ي )عليي السالم)و:وي يظهر جواز الممّس    ول  و ه -3

ّ  :ال الغري أو جزء سببي يف رضا ادلال ، دال حيّ   غري رضاى  .((4)((حيث اّل على احنصار سب  حِّ
ْلباطبولب  بالن أأْن تأُكوونأ ))ديكن االسمدالل أيضاا   ولي  عها    و ه -4 ْب وُأُكْ   وارأة  ال َتأُْكلُووا أأْمووالأُكْ  بوأيوْ ِتب

، دال  وز أ   ادلال((عأْن تأراض    .((5)((، و ال ري  أّن الرجوع ليسف جتارة، و ال عن  راض 
آلهههي يههه ، :صههه  قولهههي )صهههّلى اّ  عليهههي و و هههه  )ًههه ا  لّهههي، :ضهههاداا إ  :ههها اّل علهههى لهههزوم خصهههوص الب -5

                                                           

 (.316الدرس ) (1)
    على أصالة اللزوم يف ادلل    ول :طلا، دمل: . (2)
 .53ص 3الفيا :ر ضى االهصار ،  ماب ادلكاس ،  راث الفيا األعظم، ج (3)
 .54صدر هفسي  صادل (4)
 .55 – 54ادلصدر هفسي  ص (5)
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 ((1).((«البّيعان ابخليار :ا   يفاتقا  »((وسلم
ْلُعُقودب )موم قولي  عا  و ه  )وقد يسمدّل أيضاا  ع -6 ْب ؛  واءا على أّن الع د ًو :طلا العهد،  ((أأْوُفوا 

 ما يف صحيحة عبد اّ   ن سوان، أو العهد ادلفّدا،  ما عن  عض أً  اللغة، و يط  ان، دال خيمّص 
 ابللف  ديفم  ادلعاياة.

دإّن الفرط لغةا :طلا  ؛«ادلب:وون عود ألرويهم  »((و  ل  قولي )صّلى اّ  عليي و آلي وسلم -7
 االلمزام، ديفم  :ا  ان  غري اللف .

 ((2)((واحلاص   أّن احلكم ابللزوم يف :طلا ادلل  ويف خصوص البي  ممّا ال يوكر
 املُاقشة حبكومة األصول يف جانب اململنبك

و:هه  إال ان ذلهه  لههييف زلهه  الكههالم اخن،  ،قههد يوههاقا يف األالههة السههبعة  لههها أو  عضههها  أوالا أقووول: 
ي ان )الوهاس :سهلطون... ًا،ذل  هفري إ  إحد  ادلواقفات وهبا يظهر الو اش يف سائر  يف جاهه   ((ًو

داهههي :ههن السههبيب وادلسههبيب  ؛يف جاههه  ادلعطههى ادلمل هه  ((ادلعطههي ادلملِّّهه  حا مههة علههى )الوههاس :سههلطون...
خرج :وي :ا لهو أحهرز لهزوم متليكهي ويب هى ديهي :ها ألهك  يف لزو:هي  دان البائ  :صالا :سلط على :ا لي :طل اا 

 .دلي اساتجاعي وجوازى
:ومههى األ:هر ال يعلهم اههي :مزلهزل دلهي الرجهوع أو  ،ال ي ال  اهي قد خرج عن :لكي حمماا حس  الفهرض

 :سم ر دال 
الهه   حصهه  ن اأ   ،ز خروجههي : يههداا ا:هها خروجههي :طل ههاا دمفههكوك ديب ههى علههى األصهه إذ ي ههال  ا ههر  

عن :لكي :  اسهاتجاعي لهي دلهييف لعلهوم ديب هى علهى اخلروج  ا:ا:سلماا اهي خرج عن :لكي إذا   يساتجعي 
ال هدر ادلمهي ن :هن اخلهروج ًهو أو ي ال  ادلسلم ًو اخلروج اجلا:   ني ادلسم ر وادلمزلهزل وادلمزلهزل  ،((3)األص 

 . دمل: ((4)ديب ى الباقي على أصالة سلطومي عليي

                                                           

 ادلصدر هفسي. (1)
 .56ادلصدر هفسي  ص (2)
 عبارة أخر   اهي خرج عن :لكي يف قطعة الز:ان ا صورة  ني متليكي و ني اساتجاعي، ديب ى :ا  عد اساتجاعي على عمهوم الوهاس  (3)

 :سلطون إذ  ان لي ا:مداا لك  األز:وة الالح ة.
 لى ان السلطوة :فك  وأعلى :را بها ادلل  دإذا أزال األعلى ال يزول األاىن. واء ع (4)
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 ق املقام عن حمل كالم الشيخوفر 
اثهيههاا  وعلههى أ  دلههو سههلموا متا:يههة األالههة السههبعة، داهنهها غههري جاريههة يف ادل ههام، وذلهه  ألن زللههها أصههالة 

:هن حيهث ذات ادلعا:لهة :وسهو ة لمله  األالهة، ولهييف أصهالة اللهزوم :هن حيهث اههي أوقه   ((اللزوم )أو اجلهواز
 ،  وضيحي اجلا:  ادلراا  ني الالزم وغريى

  ذا تعلق العقد ْلالزم أو اجلائز
ًهههي يف ر بهههة ا مهههول دهههال  مصهههرف يف ذات الع هههد و:اًيمهههي الهههيت ًهههي ادلوضهههوع  ((أوفووووا)ويوضهههحي  ان 

: مضهى ذا هي  دالع د إن  ان الز:اا يف حد ذا ي  البي  واذلبة ادلعّوضة أداا أودهوا وجهوب إمتا:هي علهى حسه 
ههو لزو:ههي، جهه  ديحبسههبي  (( الههة و ادلضههار ة علههى ادلفهههور  ههان )أودههواوإن  ههان جههائزاا يف حههد ذا ههي  الو  ًو

ا ول ا ال يوهايف جهواز الع هد يف إمنا ًو حبس  ادلمعل   ((ي جائزاا )دلودواالوداء  ي على :ا ًو عليي أ  ان يممّ 
 حد ذا ي وال حلوق اخليار  ي أو الم اي .

  ذا تعلق العقد ْجلامع
إذا   ((زم  البي  واجلائز  اذلبة غري ادلعّوضة ) وهاء علهى اهنها ع هدإذا  علا الع د ابجلا:   ني الال  وحيول   

لزو:هي وال  ((لغري ذ  الرحم والزوجة، أداا لزوم إمتا:ي على :ا ًو عليي يف حهد ذا هي دهال يفيهد )أودهوا  اهف
عهة ، ابل صد الالحا أو حبكم احلا م أو ال ر ي  ق  د  ص  جوازى،    يفيد  )امتمي على حس  :ا ًو عليي دإذا :  

أو ابل صهد الالحها  ي  ق  د  ص  وإذا :   ،:سم راا  ،عاياةابدلأ  ادلفات   ،أو غري ذل ، يف الع د الالزم  ان :لكي
علههى لههزوم :صهه  ًهه ا الع ههد ال يصهه  االسههمدالل أبودههوا ابلع ههوا يف الع ههد اجلههائز  ههان :لكههي :مزلههزالا، دههغههريى 
  ي للمملي  ادلسم ر وادلمزلزل.  يف حد ذا ي للع د الالزم واجلائز والفا:  يف حد ذاسادلم

 ،:ههن ادللهه  الههالزم ادلمزلههزل  سههليطاا ومتليكههاا أعههمكههة طة و:لّ حههال سههائر األالههة :ههن ذلهه  داهههي سههلّ ويعههرف 
وال يفههي اليهه  الوههاس :سههلطون  وفسههي  محديههد  ،ديكههون  عيههني أحههدمها   عههاا ل صههدى أو ال رعههة أو احلهها م

 دمد ر وأت:  وهللا العا .. ، ًو ا يف ر بة الواس :سلطون السبيبهوعي
 اهي ادلودا ادلسمعان وللبحث صلة  عد أايم األر عني إذا ألاء هللا  عا  ويّسر

 صلى هللا على دمحم وآله الطاهرينو 
ُْكأ فأإبْن كأانأ مبْن أأْهلبهب فوأقأْد أأصأْبتأ ))  عليي السالمقال اف:ام السجاا  رأ  بَلأ ُكلنب مأْن طألأبأُه مب افوْعألب اْْلأيوْ
ْ يأُكْن مبْن أأْهلبهب ُكُْتأ أأْنتأ مبْن أأْهلبهب مأْوضب   .152ص 8الكايف  ج ((عأُه وأ  بْن َلأ


