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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
أمجعني، وال  احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
(311) 

 لذي الحق على المحقوق السلطنة التامة الفعلية
( وال يلر  عندك أن لذي احلق على متعلق احلق، أي احملقوق، السللطنة التاملة الفعليلة عليله، بينطبلق عليله اعريل  ال لي  للل : ثانياً: (3)ويرد عليه

 ااماً بعلياً وقد ال يكون.  ، حبسبه،كالا منهما قد يكون  (2 أن السلطنة القوية ملك والضعيفة حق بان
يف  والفللرقاململللوأ أمللر والسلللطنة التامللة الفعليللة علللى احملقللوق أمللر آخللر وكالةللا سلللطنة اامللة بعليللة  السلللطنة التامللة الفعليللة علللى :بعبللارة أخللر 

بلل ن الودللو  الضللعي ، كنللور ال للمعة، لاميتلله وبعليتلله بلل ن يكللون كللذلك كمللا أن النللور  ؛املتعلَّللق ال يف املتعل للق مللن حيللي التماميللة والفعليللة وعللدمهما
يف مسل لة أوللوا   (4 ويف بعلل  البكلول السللابقة (3 يكلون كللذلك وقلد أوضللكنا جللك بودلله آخلر يف بعلل  الكتل  القلوي، كنللور ال لما، لاميتلله أن

 الظن وأن منه ما قواه يف ضعفه بلريادع وليت مل.
 والمكار صكق )عنك ( بالحمل الشائع ال صكق تعريفه المخترع
( باحلملل عندك بعلد صلدق   -كملا سلبق   –، باحلملل ال لائع ال يضلر (5 على أن عدم صدق  السلطنة التامة الفعليلة( عللى احللق، أو احملقلوق

 من األخطاء ال ائعة امل هورة كما بصلناه سابقاً أيضاً. (6 لفظ الرواية ال ما بسرت به، بان جلكاملدار على ال ائع عليه إج 
 توقف )عنك ( على مملوكيته لخصوصية المورد فال يقتضي التوقف عليها في غيره

( وإن أريلد بلله السللطنة التامللة الفعليلة املتوقفللة عللى كوولله عنددك   ا وميكلن اوللواب بودله آخللر علن كللالم ال لي ، وهللو أن قولله كمللوثالثداً: 
بياوله أن ملور  السل ال ملن  إال أن كووله مملوكلاً إ لا هلو يصوصلية امللور  ال القتضلاء اللوار ، –حس  ما اراآه ال لي   –مملوكاً ومقدوراً على اسليمه 

 ؟ ب دلاب ياللدويسللمها  عملروزيلد ملن يالد مث ي لييها يصح أن يبيع زيد مثاًل عيناً شخصية مملوكة للغري كعمرو،  هلكان أوه   النيب 
وأين جلك من املنلع علن  ،املنع عن بيع اململوأ غري املقدور عليه املس ول عنه كان اململوأ ب با  قوله  (عندل بالنهي عن بيع ما ليا عندأ وال

 .؟احملقوق املقدور على اسليمه بان أحدةا مباين لآلخربيع 
 واالستكالل باألُنس فاالنصراف ال بخصوصية المورد

 املور  بل ما( املوصولة أعم من اململوأ واحملقوق. هالوار  ال خيصاصال يقال: 
قلد يلدعى ب وله ال  اللذيصلرابه علن احملقلوق دل  الواملو اللذهن ببيلع اململلوأ  ون احملقلوق  ليا االستدالل خبصوصلية امللور  بلل بل  وا  إذ يقال: 

، خاصة يف زمن النص حيي مل اكن اودلد حقلوق ككقلوق التل لي  وبلراءة االخليا  وغريهلا، باالوصلرال لليا لقللة بيع احملقوق خيطر بالبال أصالً 
 .(7 عطاء اللفظ ودهة خاصةالودو  كي يكون بدوياً بل لأل وا الذهين املود  إل

 لديهم حق التكجري؟كان ال يقال: 
بلامم  ملا عليله اراكلاز العلرلصلناعة ورالا بتلو  أيضلاً وهلو مبىًن ب ن التكجري مورل للملك، عللى ملا جهل  إليله السليد الواللد إذ يقال: أواًل: 

 وإن كان خمالفاً للم هور بل امل هور دداً. يرون احملجَّر مملوكاً للمكج ر ال أوه له به حق االختصاص،
                                                           

 2قا  على امللك مع كووه حتت اليد حّتا ك وله عنلده و إن كلان غائبلاً( كتلاب املكاسل :  أي على قول ال ي   بتعنيا أن يكون كناية عن السلطنة التاماة الفعلياة اليت اتو  (1 
 .121ص

 هذا وده عدم الورو . (2 
  وسبية النصوص واملعربة.. املمكن واملمتنع(. (3 
 ( من مبكي: التعارض: التعا ل واليديح.24رادع الدرس   (4 
 وهذا هو مور  البكي. (5 
 اً آخر بسرت به الرواية والدوران مداره.دعل املقياس لفظ (6 
وملا  74واللدرس  (االدتهلا  والتقليلد ملن مباحلي  334سبق يف بع  البكول بيان أن مناشئ االوصرال سبعة، ومرادعة ما هنالك ينفع يف انقيح املقام برادع اللدرس  (7 

 .(البيع سبقه من 
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ه ع للقط  اًء ب ولله وإن أورل احلللق لكللن ال  ليللل علللى أمللم كللاووا يبيعوولله أي ال  ليللل علللى اعلاللق البيللع بلله يف أزمنللتهم أبللداً، وعللم كللان ممللا ي  بنللثانيدداً: 
 . بت ملماحلكام وأشباهه

 ثبوت سلطنة شرعية ثانوية مع كونها عرفية
للك سللطنة شلرعية واوويلة عليله بلال ابلع ملا لليا عنلدأ يعلين ملا ال ليلة عليله وإن مل اكلن ما لك سلطنة عربيلة وشلرعية أوا  يرا  به:( عنك   -6

( لللك عليلله وإن كاوللت لللك سلللطنة شللرعية أوليللة وأيضللاً عربيللة (1 بت مللل ليللةسلللطنة شللرعية واوويللة  أي وابعللة مللن هللذا الللدليل وفسلله ال مللن األ لللة األوا 
يف  عملرووإعطائله مللن اشلياه منله خاصلة إجا كلان وكلياًل عنله  أي علن  عليه، وجلك كما يف مور  الرواية من بيلع مللك الغلري ال خصلي مث شلرائه منله

 املثال السابق( يف بيعه ولو من وفسه، باوه يف مثل هذا املور : له سلطنة عربية عليه وشرعية أولية  ون الثاووية: 
يف بعل  الصلور كملا يف  عملروة عللى ملا ميلكله أما العربية بألن العرل والعقلالء يصلككون مثلل هلذه املعامللة ويلرون للبلائع األول  زيلد( سللطن

 صورة ودو  اعاهد بينهما على أن يبيع كل منهما ما شاء مما ميتلكه اآلخر لكومما اادرين مثاًل شغلهما جلك.
َأَحددلا اللاددُه إج ي للمل  َأَحددلا اللاددُه اليبَدييددعَ بي للمله  أو لتعاهللده معلله شللرعية عليلله، لفللرض كوولله وكللياًل عللن مالكلله يف بيعللهكمللا للله سلللطنة 

َعدني  نَدَهدى َرُسدوُل اللاده  وعم ال سلطنة شرعية واووية عليه بربكلة ورو  هلذا اللدليل ايلاص  ،كلما عداه العرل بيعاً وهذا منه  ون شك  اليبَدييعَ 
َعيين  ف ي بَدييٍع َوَعني بَدييع  َما لَييَس ع نيَك   (3 بت مل ( 2 َسَلٍف َوبَدييٍع َوَعني بَديدي

 الفرق بين المحتمالت الثالث
 بعبارة أخر : ق، والفر ( يف الروايةعنك من حمتمالت   ظهر الفرق بني الثالي والرابع وهذا السا سكله وبذلك  

 ( أي ما ال سلطنة اكوينية خاردية لك عليه، كاملغصوب منك إجا غصبه قاهر.ال تبع ما ليس عنك  الثالث: 
كللاحملجور عليلله وإن كاوللت لللك سلللطنة اكوينيللة خارديللة عليلله   مللا ال سلللطنة شللرعية وال عربيللة لللك عليلله ( أيعنددك ال تبددع مددا لدديس  الرابددع: 
 .من التصرل ،من  ون أن مينع، خاردياً  لفلا أو سفه

بربكلة  واألوليلة ،( أي ما ال سلطنة شرعية واووية لك عليه وإن كاوت لك سلطنة عربية بل وشرعية أولية عليهعنك ال تبع ما ليس  السادس: 
عنله مث إج دلاء هلدم   ... َوَعدني بَدييدع  َمدا لَدييَس ع نيدَك نَدَهدى َرُسدوُل اللاده  العمومات ك حل اهلل البيع واليت اوعقد هلا العملوم بربكلة اوفصلال مثلل 

 .(4 اإلرا ة اودية  ون االستعمالية على امل هور. بت مل
 إجمال معنى )عنك ( في الرواية

 .(5 ب حد معاويها األربعة –( جممل من حيي أن املرا  به ما ليا ملكاً لك أو ما ال سلطنة لك عليه عنك أن يقال ب ن   -7
 َأَحلا اللاُه اليبَدييعَ وعليه: يبقى المرجع عموم 

بلان إمجالله ال يسلري إليله؛  عَ َأَحلا اللاُه اليبَديي وكان جمماًل لديه باوه حيي كان منفصاًل عن عموم مثل  (عنك من   ب جا حتري الفقيه يف املرا 
للصلدق العلريف بلال  َأَحدلا اللادُه اليبَدييدعَ رة م مواًل لللعام، بيكون بيع احملقوق كاألرض احملجَّ إىل الملا سبق من عدم سراية إمجال املخصص املنفصل 

اململلوأ أو النهلي علن بيلع ملا ال سللطنة  غلريي عن بيلع أن املرا  به النه عندأ( بعد إمجاله واوفصاله ودهل وال يضر به ورو   ال ابع ما ليا ،شك
 وصلى اهلل على محمك وآله الطاهرين لك عليه. بتدبر ديداً ولام الكالم يف مبكي القدرة على التسليم ب جن اهلل اعاىل.

 
ُن بَدييَن َمَخافَدتَديين   :قال اإلمام الصا ق  م  ر ي َما َصَنعَ  :اليُمؤي ُب ف يه  م َن  ،اللاُه ف يه   َذنيٍب َقكي َمَضى اَل َيكي َتس  ر ي َما َيكي َوُعُمٍر َقكي بَق َي اَل َيكي

ل ُحُه إ الا اليَخويفُ  ،اليَمَهال ك   ب ُح إ الا َخائ فاً َواَل ُيصي  .71ص 2الكايف:   فَدُهَو اَل ُيصي
                                                           

 قام من البكي عن  ليل واووي آخر هو من   املنع. بت ملوعها منه وفسه، مود  للدور، بال بد لتصوير املوبإج  (1 
 .231ص 7،  11ال ي  الطوسي، التهذي ،  ار الكت  اإلسالمية، طهران، عد  األدزاء  (2 
اصلكيكه بالتعاهللد  -وكملا سللبق  –ال علن وفسلله والكلالم يف البيللع علن وفسلله وهلو ملور  الروايللة، وعلم ميكللن  –أي عللن املاللك  –إج الوكاللة افيلد السلللطنة عللى البيللع عنله  (3 

صلليالً بلل جن اهلل عنللد علللى أن يبيللع كللل منهمللا عللن وفسلله مللا ميلكلله غللريه و عللو  عربيللة وعقالئيللة جلللك وأن ال للار  مل يتصللرل يف التعاهللد خاصللة. بت مللل وسللي   حبثلله اف
 البكي عن القدرة على التسليم ك حد شرائط العوضني.

 صكيح السلطنة ال رعية األولية. بت ملإج وبوت االستعمالية غري وابع لت (4 
 من الثالي إىل السا س يف املنت، وليا املرا  اإلمجال املطلق. (5 
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