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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على دمحم وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائمة 

 على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(352) 

 ية كافة التصرفاتالشيخ: ال مالزمة شرعية بني امللكية وإفادة املعاطاة حل  
ن علاى  اا ىادالّل ن علاى امللاا وإلّل ماا ال ىادالّل وإىل األمرين األول والثاا  املاضايني أراار ال ايو ه:ولاهل هاللّلهام إالّل أن ي:االل إتّل
ااا يسااال م امللااا  إابحااة مجياات الاصاار ات حااف املاوقّلفااة علااى امللااا وااالبيت والااو و والعااا  واصيصاااو، وإابحااة هاالك الاصاار ات إلّل

الزماة ال ارعيّلة احلاةالة يف ساائر امل:اماات ماان اصمجاال وعادم ال:اول ابالافقاا  لون امل:ااام الالن ال يعلام  لاا مانهم حياا  ابمل
 أطل  ال:ائلون هعدم امللا إابحة الاصر ات.

املاوقّلا   وةرّلح يف املساالال ننّل مان أزااز املعاطااة ساوّل  مجيات الاصارّل ات ماياة األمار أاّلاه ال هادّل مان الاا امهم ننّل الاصار 
على امللا يق   عان ساب  امللاا علياه آ؛ مااّ  امنّل ا مات هاني إابحاة هالك الاصارّل ات وهاني ىوقّلفهاا علاى امللاا  صا  ابلاا ام 

 هلا. (1ههلا امل:دار وال ياوقّل  على االلا ام ابمللا من أوّلل األمر لي:الل إنّل مرزت هلك اصابحة أيضا  إىل الامليا(
أن يف لاللااه علاى إ االة املعاطااة للملاا مالاما   د إىل ان ال:ول ابملالزماة العر ياة ال إراقال  ياهوقد أرار ال يو  يما هع

 .ىفيد إابحة مجيت الاصر ات حف الناقلة
 إشكال على الشيخ وجواب

اعاااا الاادلي  الوحيااد علااى املالزمااة ال اارعية هااو اصمجااال  عرااق  عليااه ةاا ر  هعاادم  قاادس سااركولقاان قااد يااورل عليااهل اباااه 
الا ههمت ااه قاد يساادل علاى املالزماة ابلاروايتت الاد اسااند إليهاا ال ايو واعاماد عليهاا امل اهور الناةاة علاى  (2هيف امل:امحت::ه 

ِْل ك  ههو (3ه((ِعْتقا ِإالا ب اْعدا ِمْلك   ْا َا ا   هالك وأراباهها لالاة علاى مالزماة الاصار ات الناقلاة هواالعا  والبيات(  (1)((الا ب اْي عا ِإالا ِفي
 للملقية.

ورلت هعااال الاااروايتت ا اةاااة يف ماااوارل خاةاااة   إلااااولقناااه ماااإ  مّ إ  ال ىوزاااد رواياااة واحااادة ىفياااد عماااوم املالزماااة هااا  
، وال ىوزاد ووالا البيات ورابهه واا ورلت  ياه رواياة والعا  والبيت  دل  على الاالزم هاني ةا ة العاا  عان افساه وهاني ملقاه لاه

صابحااة واا  الاصاار ات، وهااني امللااا،  اعديااة املالزمااة ماان ىلااا  – رضااا   –ة املفياادة روايااة واحاادة لالااة علااى الاااالزم هااني املعاطااا
 املوارل املنصوةة إىل هلا املورل هاملعاطاة( قياس ابط .

                                                             

 .42ص 3ال يو مرىضى االاصارن، وااب املقاسب،  / ىراث ال يو األعظم، ج (1ه
إمجااال  يهاا، إن ك يقاان علاى خال ااه اصمجاال، علااى مالزماة حلّليااة وا  الاصاار ات للملقياة إ  الااا م القثااإ هوإن ك  أن املعاطااة إ  ال (2ه

 يقن اصمجال( على اتا مبي ة لق  الاصر ات حف الناقلة والا موا يف الوق  افسه ابتا مإ ولّلِّقة.
 .171ص 6ان، جطهر  –ث:ة اصسالم القليين، القايف، لار القاب اصسالمية  (3ه
 .247ص 2ها، ج1445قم،  – عليه السالماهن أيب مجهور االحسائي، عوايل الآللئ، لار سيد ال هداو  (4ه
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اعم يرل على قوله هابملالزماة ال ارعيّلة احلاةالة يف ساائر امل:اماات مان اصمجاال وعادم ال:اول ابالافقاا ( ان املالزماة ال ارعية 
ماات يااوي  ال ااارل لااا  ((الا ِعْت  قا ِإالا ب اْع  دا ِمْل  ك  ههر امل:امااات، هالااا الااروايتت الظاااهرة عر ااا  يف املالزمااة  ااان حاةاالة يف سااائ

 .(2ه اعم  (1هعلى ااه اعااك ملقا  للمعا  –عر ا   –العا  للي  
ا ال ىفياد هنفساها امللاا اعام وحاة  والم ال يول ان املعاطاة حف لو قلنا ابتاا مفيادة صابحاة الاصار ات حاف الناقلاة  اتا

 امللقيااة حاةاالة قباا  البياات هأو  ،إ ا ابل ماا أراا اك ابملعاطاااة، هعااد  لاا  ااان هيعااه يق اا  عاان ساب  ملقااه لااه آ؛مااا قباا  البيات
 هه، على حنو ال ر  املاعخر( ال ابملعاطاة افسها.

ماااائي هوهااو ملاااا ماااإ ومااان حصاااول امللااا ا ؛   ،ابملعاطاااة ،وهعبااارة أخااار ل ةاا ة البيااات أعاام مااان حصاااول امللااا املعهاااول
 معهول( قب  البيت  ال ىدل ة ة البيت على ولّلقية املعاطاة.  ادهر زيدا .

وللا قال ال يول ه يجاوز للف:ياه حينٍالل الاا ام إابحاة مجيات الاصار ات مات الاا ام حصاول امللاا عناد الاصار  املاوقا  علاى 
 .(3هامللا ال من أول األمر(

 تتصرفوا أو تتَلكوا (ال َتاْك ل وا)كون معىن الثَرة بني  
ْْ ِطْلباِط   ِ ه هاالا ولااه علااى االحامااال الثااا  وهااو ال:ااول ابن  ْْ ب اي ْ  ناك  ، وامااا (ال ىاصاار واهونايااة عاان   (ال َتاْك ل   وا أاْم  والاك 

ب هيااااان الثماااارة هااااني ، إال ااااااه  ااااالقااااالم عنااااه ساااايعي ونايااااة عاااان هال ىاملقااااوا(   (ال َتاْك ل     واهاالحامااااال الثالاااا  هااااو ان 
إن أهااام  اارة هاااي ان األواا  لاااو وااان نعاا  الاصااار  الحاجنااا يف إثباااات لاللااة ا ياااة علااى إ اااالة  ل ن:ااول ،االحامااالني

ا ، عاألمارين السااه:ني وإثباات املالزماة عر اا  أو رار  إىلاملعاطاة للملا الاالزم، اساانالا  إىل ووتاا مصادات الاجاارة عر اا ، 
هو ال ىاملقاوا  اان ا ياة ىقاون لالاة ابملطاه:اة علاى املادعى إ  يقاون معناهاا  (ال َتاْك ل واهملرال من اما لو اساظهر؛ ان ا

 ن:اولل وحيا  ان املعاطااة ياارة ابحلما  ال اائت عر اا  ال ىاملقوا أموالقم هينقم ابلباط  إال أن يقون متلقاا  ابلاجاارة، 
الثاا  املوقاو  علاى إثباات الداللاة االلا امياة ومجاال أو ماإك.  ااه مفيدة للاملاا،  الداللاة مطاه:ياة عقاح االحاماال 

 وللب   ةلة و ن هللا ىعاىل.
 وصلى هللا على دمحم وآلو الطاىرين

 
َاى عالاْيِو ِمْن أاْمِر ههااه قالل  عليه السالمرون عن أيب زعفر  ْرِء عاْيبًا أاْن ي ات اعارافا ِمْن ع ي وِب النااِس ماا ي اْع َا كافاى ِطْل

ِليساو  ِبا  ن اْفِسوِ    ((ا الا ي اْعِنيوِ أاْو ياِعيبا عالاى النااِس أاْمرًا ى وا ِفيِو الا ياْستاِطيع  التاحاوُّلا عاْنو  ِإىلا غاْْيِِه أاْو ي  ْؤِذيا جا
 (.464ص 2القايفل جه

                                                             

 الفضويل مثال  املل وت ابصزازة. (1ه
 لوزول وزه ورأن آخر والهانائه على ان اصزازة ؛قلة أو وارفة، ول إ  لا. (2ه
 .43ص 3ل يو األعظم، جال يو مرىضى االاصارن، وااب املقاسب،  / ىراث ا (3ه


