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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
(381) 

 ثمرات الملك المبّعض ذاتاً وآثاراً ونظائره
لالل ةةمام بوبةةو  أ ةةوا  أخةةر   وهةةي راب ةةة أي ةاا  ،ظريةة امللةةمل املةةبعتا  اآةةاا وآرةاراا ىةةرا  أخةةر بنولاللتززما  

 املاهية عن امللمل املعهود املرآكم يف األ هان:أو للململ خم لفة بالسنخ 
 ملك اإلنسان ألعضائه وقواه

وقةةواو وا ةةه وإن ت  ل ةةمم : فا ةةه قةةد يل ةةمم نلةةمل اض سةةان ألع ةةائه (1)ا ةةه بنةةاى علةةى النظريةةة الوا يةةةومنهززا  
النحةةو ارخةةر ملةةن امللكيةةة بوبةةو  ميكةةن االل ةةمام لعلةةه بوبةةو  امللكيةةة بةةاملعو املعهةةود ألع ةةاى البةةدن إال ا ةةه 

اهنةم يةرون  ةخ  ةال ملالكةاا و يسةاعد عليةه العةرا واالع بةار  ملنهةا بةدعو  ان  لةمل  ةا سنخ آخر وحتقق
ن دار وعقةار وىةار وهاهةا، ولة ا ال ي ة مللون يف  ةحة ألع ائه لكن ال بنحةو مللكي ةه ليعيةان اجار يةة ملة

أحةةوأ أو آوقفةي حيةةاة اليةا عليهةةا، وال  ملةةخ  إليهةةا بية  اض سةةان لكلي ةه ملةةوالا إ ا اح ةةاأ إليهةا أو  ةةان هةاو
لةةديهم، ولةةد  امل ،ةةرعة، إمةةا هةةو ملةةن  هةةة عةةدم  ةةواط اضضةةرار بةةالنفة بقطةة  ع ةةو أو إ هةةاب قةةوة أو 

 .(2)   ال لعدم املق  ي به  لمل فهو لو ود املا
لةد  ال ةرورة أو االضةطرار أعةم ملةن  و ةبهها لكنه قد ي  ملخ فيه ملةن  هةة ان آصةحيحهم لبية  الكليةة

الل ةةةماملهم بوبةةةو  حةةةق االخ صةةةا  ال هةةةا أو قةةةد يكةةةون للعنةةةوان   لةةةمل االل ةةةمام بامللكيةةةة قةةةا إ  قةةةد يكةةةون
ربو ه ملالكاا ولو بسنخ آخةر ملةن امللكيةة، أو وعمدة الكالم آنقيح حال الصير  واهنم يع  (3)الوا وي ف  ملخ

 ال.

                                                           

 للململ أ وا  أخر  خم لفة بالسنخ واملاهية. (1)
 وهي امللكية. (2)
إ  ملن ال ير   حة بي  احلق لية له أن جيوتط  لمل،  عم له االل مام بصحة الصةلح عليةه، والظةاهر ان  ةرد العنةوان الوةا وي هةا  (3)

مللكةةاا( ولةة ا ال جيةةوط ليةةاو لةةد  اضةةطرارو بيةة  أع ةةاى بةةدن  ملصةةحح بنظةةرهم إ  يةةرون بةةني ال،ةةال وبد ةةه  ةةو  علقةةة خا ةةة )حقةةاا أو
 اليا ف  ملخ.
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 إيجار الرحم وبيعه
، بة  رة بةخ و ةحة بية  (2):  حة إجيةار الةرحم ل حمةخ  طفةة اليةا بعةد ا عقادهةا(1)وملن فرو  ملا سبق

 الرحم لليا ليكون للمو ني ارخرين، وض   طف هما بعد ا عقادها يف رحم األخر  ملىت  اىوا.
ملةةن حيةةه ا ةةه ال ا ةةكال ملةةن  هةةة سةةلطن ها علةةى ر هةةا بنحةةو  إمةةا هةةو لةةمل عةةن  ةةحة هنةةا والكةةالم 

 حرملةة النظةر واللمةة   امللكية أو احلقية أو  بههما، مل  قط  النظر عن ربو  إ كال ملن  هةا  أخةر 
َواِجِهزْم َوالَِّذيَن ُهْم ِلُفُروِجِهْم َحاِفظُوَن * ِإالَّ َعلَز  ََ ْ  دعو  ا ه خمالف لةللموض  حني إ راى العملية و 

زززُر َملُزززوِمينَ  ْْ ََْيَمزززانُزُهْم فَزززِينزَُّهْم َويزْ أو  ةةةبهه وإن أملكةةةن ااةةةواب بةةةان اريةةةة عةةةن الةةةو    (3)َْو َمزززا َمَلَكززز
 واالس م ا  ال عن ملوخ إجيار الرحم إضافة إىل ان الرحم بنفسها ليسي بفرأ.

ة ر هةا لمو هةا ملةوالا وعلى أي فيمكن آصوير  لمل نا يسلم عن ورود إ كاال  أخر  بان آبية  املةرأ
، ولةةو امللقحةةة يف  هةةاط أو آصةةاحله عليةةه أو آةةه رو لةةه لكةةي ي ةة  فيهةةا  طف ةةه املنعقةةدة ملةةن طو  ةةه األخةةر 

 .خار ي بسبب عقمها
 بيع الوقْ َو الصلح عليه

بةدعو  ا ةه  لةول لل،ةال  (الوقةي)ا ه قد يل مم، بناى علةى النظريةة الوا يةة أي ةاا، بصةحة بية  ومنها  
 سلمنا لكن آصح املصاحلة عليه. ،ح بيعهعرفاا فيص

 الوقي مل جدد ها قار فكيف يصح بيعه إ  البي  ي علق باألعيان؟.ال يقال  
يصةح الصةلح عليةه وإن ت يصةح فعلةى املبةو ارخةر وأملةا سبق ان البي  أعم ملن بي  األعيةان إذ يقال  

قةاا بصةحة وقوعةه مل عل   راا هةا ضةارقةا ال،ةيىبيعه  ما آصح هب ه ملعوضةا وها ملعوضة،  ما ان عةدم  ةون 
( ملةةةة  ان عملهةةةةماأل ةةةةرة علةةةةى ) ي خةةةة ون؛ أال آةةةةر  أن )اجيةةةةاا( و)املةةةةمار ( و)البنةةةةاى( وأ ةةةةباههم للعقةةةةد

 .؟)العمخ( ها ملو ود بالفعخ بخ هو أملر آدرجيي الو ود ها قار
 ةة لمل ،  وبعبةةارة أخةةر :  مةةا ميكةةن آةة  ا العمةةخ اجةةا   ايا ةةة هةة ا الوةةوب يف  ةةرا أسةةبو  ملةةوالا 

ساعا  ملةن وق ةه يومليةاا، والفةر   8  ن يه رو   ها امل فصتخ بفصخ ه ا العمخ أو  ال ميكن آ  ا الوقي
                                                           

 أ الا وآ ملالا. (1)
 البوي ة بعد آلقيحها )اللقيحة(. (2)
 .6-5سورة املهملنون: آية  (3)
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مخةة سةاعا  ويف الوةال ميلةمل  أم اسة ير سة ير  سةاعة ىإسواى  الووبا ه على األول ميلمل عليه خيا ة 
ى إال بإ  ةه إن  ةان االسة رجار فوق ه له ولةية للمسة   ر ان يصةرفه فيمةا  ةا  فسه نا هو هو عليه الوقي

الوقةةةي للايةةةاا وعليةةةه أن يقةةةوم بالعمةةةخ فيةةةه، فهةةة ا حةةةال فةةةان العمةةةخ األ ةةةرة علةةةى للوقةةةي ملطلقةةةاا أملةةةا يف 
، فك لمل حال الصلح على الوقي أو هب ه بخ وبيعه فكما جيوط الصلح على وق ه جيوط له بيعةه (1)اض ارة

وقةد  (2)اَل بَزْيزَع ِإالَّ ِفيَمزا َتْمِلزكُ وت  قةخ با صةراا ملوةخ  وت  ،رتا  ون املبية  عينةاا  إن قلنا با ه  لول له
 سبق ان اال صراا النا   ملن الندرة ها ملو ب للصرا وسي يت.

إضةافة إىل  قد  هب بعةا الفقهةاى فيمةا  قةخ عةنهم إىل  ةحة وقةف الوقةي، ولعةخ و هةه ملةا   ةربخ 
 َا يَِقُفَها ََْهُلَهااْلُوُقوُف َعَل  َحَسِب م(3) (4)ف  ملخ. 

 عد  اشتراط القدرة عل  التسليم
أحةةد أملةةور  اهنةةم ا ةةرت وا يف  ةةحة البيةة  )القةةدرة علةةى ال سةةليم( فقةةد يقةةال ان ملةةدرل  لةةمل هةةوومنهززا  

 :(5)رالرة
ملنهةا  دليخ لّبت يق صر فيه على القةدر امل ةيقن وهةو امللةمل املرآكةم يف األ هةان املعهةود، لكنه ملا اضمجا إ

فةةال يكةةون دلةةيالا علةةى عةةدم  ةةحة بيةة  السةةنخ ارخةةر ملةةن امللةةمل )املةةبعا  اآةةاا وآرةةاراا، أو األ ةةوا  األخةةر  
ملنةةه( لةةو آرآةةب عليةةه هةةرل عقالئةةي، ولةة ا  ةةحح الةةبعا بيةة  العبةةد اربةةق هةةا املقةةدور علةةى آسةةليمه وال 

لكفةةةارةل عليةةةه أو  ةةةةرد  علةةةى آسةةةلمه أبةةةةداا، فيمةةةا إ ا آرآةةةب عليةةةةه هةةةرل عقالئةةةي  مةةةةا لةةةو أراد ع قةةةه ملةةةةوالا 
 .(6)مل  باا بفراروالعبد ال يكون فيحصخ على رواب الع ق أو لكي اس حباب الع ق وا ه أراد أن ي حرر 

يصةةةح بيةةة  السةةةرقفلية أو هاهةةةا إ ا آرآةةةب هةةةرل عقالئةةةي وإن ت يكةةةن قةةةادراا علةةةى ال سةةةليم وال  :وعليةةةه
ةةرا االع بةةار يف ارخةةر علةةى ال سةةلم، واألهةةرال العقالئيةةة  وةةاة هةةا ملنحصةة رة بةة ملر فقةةد يكةةون هرضةةه  ب

                                                           

 وإما   ر اها متهيداا ضي اح اريت. (1)
 .242  2هة، أ1455قم،  - ابن أيب مجهور االحسائي، عوايل الآلل ، دار سيد ال،هداى  (2)
 .32  2 هران، أ –، دار الك ب اضسالملية 8رقة اضسالم الكليين، الكايف، عدد األ ماى:  (3)
 إ  الوقف حتبية األ خ وآسبيخ املنفعة. وآفصيخ األخ  والرد يف حمله. (4)
 .  رها ال،يخ يف املكاسب (5)
 .لكو ه قريباا له ملوالا أو مل ف الا عليه فاد إحسا ه ب لمل (6)
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  ان حيصخ ب لمل.إ ا  السو  ملوالا 
 ما اس دلوا على ه ا ال،را به، وفيةه ان  سةب ه   (1)... َعْن بَزْيِع اْلَغَررِ  نَزَه  َرُسوُل اللَِّه ملا إو 

 ملعه هي ملن و ه.
ولكن املدعى ان ه ا السنخ  (3)َما لَْيَس ِعْنَدك َونَزَه  َعْن بَزْيعِ أو  (2)اَل بَزْيَع ِإالَّ ِفيَما َتْمِلكُ ملا إو 

ملةةن امللةةمل مللةةمل في،ةةمله )متلةةمل(  مةةا ا ةةه )عنةةةدو( ولةةية  ةةا لةةية عنةةدو إن أريةةد بةةه امللةةمل ال السةةةلطنة. 
 ف دبر.

 العيب موجب للخيار بوجه ووير موجب له بوجه آخر
وآرةةاراا فةةال خيةةار إال إ ا  ةةان  ان العيةةب ملو ةةب للايةةار، فةةإ ا قبلنةةا بنظريةةة امللةةمل املةةبعتا  اآةةاا ومنهززا  

يف حصةة ارخةر،  مةا لةو فةرل ان الةد ان الة ي دفة  لةه السةرقفلية  ةان  ملةا إ ا  ةان العيب فيما ميلكةه ال
لةو أراد االاةار  ،بةخ لرنةا  ةان  مةاالا  ، دارو اجلفي ملنهدملاا  ا  ان عيباا لو أراد السكن فيه وت يكن عيباا 

علةةى ال،ةةار  اجلفةةي فيكةةون لد ا ةةه بابةةان إىل  ةةارعني ف ةةمداد ملبيعاآةةه  اا ملنفةة  ةةان  لةةمل يفةة ح لةةه و  (4)فيةةه
 ب لمل ملوالا.

 وصل  اهلل عل  محمد وآله الطاهرين
ابُِلوَن النَّاِحُلوَن الَِّذيَن ِإَذا َجنزَُّهُم اللَّْيُل  :قال اضملام الصاد   ِشيَعتُزَنا ُهُم الشَّاِحُبوَن الذَّ

 اْستَزْقبَزُلوُه ِبُحْمن  
 .233  2يف: أالكا

 
 

                                                           

 .448  12هة، أ1451قم،  - حممد بن احلسن احلر العامللي، وسائخ ال،يعة، ملهسسة أهخ البيي  (1)
 .242  2هة، أ1455قم،  - ابن أيب مجهور االحسائي، عوايل الآلل ، دار سيد ال،هداى  (2)
 .8  4هة، أ1413قم،  –ال،يخ الصدو ، ملن ال حي رو الفقيه، ملهسسة الن،ر اضسالملي  (3)
 السرقفلية ل لمل.ملبلغ و ان ب له  (4)
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