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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
(360) 

  ا لَْيَس ِعْنَدكبَ ْيِع مَ  َعْن... نَ َهى َرُسوُل اللَِّه فقه حديث  -2
َعْيِن ِفي بَ ْيٍع َوَعْن بَ ْيِع َما لَْيَس ِعْنَدك نَ َهى َرُسوُل اللَِّه ان داللة رواية ثانياً:  ََل بَ ْي َع وروايةة  (1) َعْن َسَلٍف َوبَ ْيٍع َوَعْن بَ ي ْ

يستلزم الوضعي أو ال،  ،عي والثاين تكليفيألول وضعلى بطالن بيع احلق وجعله مثمناً أو على املنع عن ذلك، وا (2)ِإَلَّ ِفيَما َتْمِلكُ 
 متوقف على التدبر يف فقه احلديث فنقول:

 العوايل.فمرسلة رواها يف  ََل بَ ْيَع ِإَلَّ ِفيَما َتْمِلكُ أما 
  ََل بَ ْيَع ِإَلَّ ِفيَما َتْمِلكُ محتمالت )َل( في 

 .(3)والنهي ،ونفي الصحة ،واحملتمالت فيها ثالثة: نفي اجلنس 
أنه ليس مبراد لُبعد احلقيقة الشرعية يف البيةع فانةه  الظاهر( الداخلة على اجلنس إال أن َلأما نفي اجلنس فانه وإن كان األصل يف )

إضةافة إ  وضةوص صةدل البيةع علةى بيةع الوكيةل والةويل بةل وصةحته مةع انةه  ،بيع عرفاً ويستبعد تصرف الشارع يف مرحلة املاهية بنفيهةا
 كالفضويل أو يره.  ما ويستبعد جداً أن يعت ر الشارع هاا بيعاً دون يرهليس مبلك هل

رَِجاَل ُحُلوُم ََل يَا َأْشَباَه الرَِّجاِل وَ و (4)ََل َصاَلَة ِلَجاِر اْلَمْسِجِد ِإَلَّ ِفي اْلَمْسِجدوأما نفي الصحة فهو كنفي الكمال يف مثل 
األصةل الثةانويف يف  لكنه مع أنه خالف األصل يف نفسه خةالفخالف األصل، فيبقى أنه هني  (5) لُعُقوُل رَبَّاِت اْلِحَجااأْلَْطَفاِل وَ 

 (6)فتأمل للصحة. فعادالنهي يف املعامالت إرادة احلكم الوضعي 
 ، فتدبر.كما سيظهر مما سيجيء  وعلى أيف فالظاهر أن احلصر إضايف وليس بالقياس إ  مثل احلق

َعْيِن ِفي بَ ْيٍع َوَعْن بَ ْيِع َما لَ ْيَس ِعْن َدك  نَ َهى َرُسوُل اللَّهِ وأما  ( عن دكفةان احملةتمالت يف معة  )  َعْن َسَلٍف َوبَ ْيٍع َوَعْن بَ ي ْ
يةر لعلةه سبعة، ذكر الشيخ أربعة منها، وال يتم االستدالل هبا علةى عةدم صةحة جعةل احلةق مثمنةاً إال علةى بعضةها يةر املنصةور بةل و 

 املشهور، وهي:
  :)عندك( في )بيع ما ليس عندك( محتمالت

 كونه حاضراً مكانياً 
( أيف حاضراً عندك أيف مكانياً وجغرافياً فال تبع ما ليس عندك أيف ما كان يائبةاً عنةك. ولكةن ال ريةع يف عةدم إرادة عندك) -1

 .وجسمه مكانياً لدى البائعهاا املع  لبداهة جواز وصحة بيع العني الغائبة عنك وأنه ليس من شرائط البيع حضور املبيع بعينه 
                                                           

 .231ص 7، ج11الشيخ الطوسي، التهايع، دار الكتع اإلسالمية، طهران، عدد األجزاء  (1)
 .247ص 2هة، ج1415، قم، ابن أيب مجهور األحسائي، عوايل الآليل، دار سيد الشهداء  (2)
 يره.أو  (05ص 3)الكافي: ج َوََل َعَمَل ِإَلَّ بِِنيَّةٍ احتمال إرادة نفي الوجود أو نفي القبول أو نفي الثواب وشبهها مما احتمل يف مثل وذلك بعد وضوص عدم  (3)
 .143ص 1هة، ج1335نعمان بن حممد التميمي املغريب، دعائم اإلسالم، دار املعارف، مصر،  (4)
 .4ص 5، ج3الكتع اإلسالمية، طهران، عدد األجزاء ثقة اإلسالم الكليين، الكايف، دار  (5)
 سيأيت حبثه يف حمله. (6)
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أمةر يف الامةة  فحيةث انةهوال خيفى أن ذلك يف بيع األعيان الشخصةية إذ هةي الةت يتصةور فيهةا احلضةور والغيةاب، أمةا بيةع الكلةي 
 فال يياب له أبداً اعتباراً.

 كونه ملكاً لك
 يصح بيع احلق، ويرد عليه: وعلى هاا فال( أيف ملكاً لك فال تبع ما ليس عندك أيف ما ليس ملكاً لك، عندك) -2

 .(1)أنه لو كان ذلك املراد لقال )ما ليس لك( فانه املعهود إذا أريد نفي امللك، ال )ما ليس عندك( فتأملأوًَل: 
 (2)فتأمل أنه ينقضه صحة بيع الويل والوكيل بل والفضويل وإن توقف على اإلجازة.وثانياً: 

 ثبوت سلطنة عقالئية لك عليه
لك سلطنة عقالئية عليه فال تبع ما ليس عنةدك أيف مةا ليسةك لةك سةلطنة عقالئيةة عليةه وذلةك كاملغصةوب  ( أيف ماعندك) -3

ك علةى منك إذا يصبه قاهر حبيث ال تستطيع اسرتجاعه منه، فانه وإن كان ملكاً لك فانه ال يصح بيعةك لةه إذ ال سةلطة عقالئيةة لة
 ا البيع.أو الغرر من صحة ها تسليمه للطرف، فيلزم اللغو

 وعلى أيف فلو أريد هاا املع  ملا منع بيع احلق )أيف احملقول( لوجود السلطنة العقالئية على احملّجر مثاًل يف مثال حق التحجر.
 ثبوت سلطنة شرعية لك عليه

 ،لةك لك سلطنة شرعية عليه، فال تبع ما ليس عندك يعين ما ليسك لك سلطنة شرعية عليه وإن كان ملكاً  ( أيف ماعندك) -4
 وذلك كاملرهون فانه ال يصح أن يبيعه مالكه )الراهن( وكاا احملجور عليه لفلس أو سفٍه.

 وعلى أيف فانه لو أريد هاا فال مينع بيع احلق لثبوت السلطنة الشرعية عليه.
 ثبوت سلطنة تامة فعلية لك عليه

نةه ملكةاً لةك وقةدرتك علةى تسةليمه، وهةاا هةو مةا كو   :( أيف ما لةك سةلطنة تامةة فعليةة عليةه وهةي املتوقفةة علةى أمةرينعندك) -5
فتعنّي أن يكون كناية عن السلطنة التاّمة الفعلّية الت تتوّقف علةى امللةك مةع كونةه لةك اليةد حةّ  كأنةه عنةده و اختاره الشيخ فقال: )

 .(3)إن كان يائباً(
 وعليه فال يصح بيع احلق إذ الركن األول فيه ير متحقق.

( يف اململوك لك فإن احملقةول لةك )أيف مةا لةك حةق فيةه كحةق التحجةر( يصةدل عندكه ال دليل على حصر )أن :ولكن يرد عليه
 .عليه باحلمل الشائع الصناعي أنه )عندك(

وبعبارة أخرى: عندية كل شيء حبسبه فعندية ما شأنه اململوكيةة بامللةك وعنديةة مةا شةأنه احملقوقيةة بةاحلق. وللبحةث تتمةة بةإذن اهلل 
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين         تعا .

 
نْ َيا َوِإَلى َأْهِلَها فَ َعِلَم أَن ََّها ََل تُ َناُل ِإَلَّ بِاْلَمَشقَِّة، انه قال:  عن اإلمام الباقر  َوَنَظَر ِإَلى يَا ِهَشاُم! ِإنَّ اْلَعاِقَل َنَظَر ِإَلى الدُّ

 .17ص 1الكايف: ج َفطََلَب بِاْلَمَشقَِّة أَبْ َقاُهَما ، بِاْلَمَشقَّةِ اآْلِخَرِة فَ َعِلَم أَن ََّها ََل تُ َناُل ِإَلَّ 

                                                           

 وسيأيت يف حمله حبثه. ،لكونه كناية عنه عرفاً فتأمل (1)
 لصحة االستثناء فال نقض، وسيأيت حبثه. (2)
 .123ص 2الشيخ مرتضى االنصاريف، كتاب املكاسع، نشر آرموس )امساعيليان(، قم، ج (3)

(360) 
 


