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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلني، والصالة والسالم على دمحم وآلو الطيبني الطاىرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائمة على 

 أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(ٖٔ3) 

 انو توكيل يف التملك
 يوّكل اآلخذ يف متّلكو أبخذه.حيتمل يف نثار العرس ان الناثر  كما

 انو إمهال
عالقرة  قطر ِ  ن ااعررا  إنارا   أ :ان يكون الناثر مهِمالا دلا ديلكو، والفرر  نيرني اامهرال وااعررا  أي :حيتمل كونو إمهاالا كما 

طويلرة ريرم مسرتفيد  ما اامهال فمجرر  رررا االسرتفا ة منرو كمرن رررا نيعره حاااررو يف ادل ر ن لسرننيأ ،ادللكية نيينو ونيني ما ديلكو
الحقراا، ومر  كلرإ فرإلن اامهرال قرد يكرون نراراا عرن ادللكيرة أو مسرقطاا حلر   اريم حمتمل ألن يسرتفيد منهرحىت وإن كان نيل  امنه

 ، وقيررل ادلنرراا إمهاذلررا عرفرراا،االختصرراو وكلررإ كمررا الترر م نيررو العديررد مررن الفقهررا  مررن ان احلررائ  ألر س مررثالا لررو أمهلهررا ثررالث سررنني
  –على ادلبنيني  –ن ملكو أو سقط ح  اختصاصو خرات ع

سررنني متما يررة، علررى ان ىررذه األراضرري علررى لومررن أمثلررة اامهررال: الكثررم مررن األراضرري ادل وكررة يف النجررا الرر  أمهلهررا أىلهررا 
نيرو ككمرا لرو مرات رركروه للجهرل  وقردهملروه عرضوا عنرو ومل ي  ثالث أقسام: ما أعر  عنو أىلو، ما أمهلوه لعدم حااتهم لو، ما مل ي  

وال إمهراالا إال ابدلعرا االسرم مصردري، وريايرة األمرر والدىم وىم ال يعلمون مبا ديلكو( أو للعج  عن االسرتفا ة منرو، فلريع إعراضراا 
 انعرا  قهري، وعلى أي فأمر ىذه األراضي نييد احلاكم الارعي ىذا. انو 

 مسوّغ للغم للتصرف فيو. ه ريم  ر  قصدِ فمج وعلى أيّس  ،ولكن اامهال أو قصده يف نثار العرس نيعيد
 موجز القول يف اإلعراض

مرا إ :اما ااعرا  فقد اختلا فيو األعرالم فقرال قروم ابن ادلالرإ لريع لرو قطر  إضرافتو عرن ملكرو أنيرداا وإ را لرو ربرديل ااضرافة
فلريع لرو قطر  ىرذا اخلريط نيرل لرو نقلرو  اختياراا نيبي  أو صلح أو ىبة أو ريمىا حيث ان ادللكية ىي ك يط رانيط نيني ادلالرإ وادللرإ

 مررن كلررإ ابلرردليل اخلرراو أمررران: العترر  فانررو قطرر  إضررافة ال ربررديلها، سررتثِ  أ  ث حينئررذس، وقررد مررا قهررراا ابدلرروت إك يررور  إإىل آخررر، و 
ة والوقرررا العرررام نينرررا  علرررى انرررو دريرررر، وامرررا مرررا عررردامها فيبقرررى علرررى األصرررل مرررن عررردم خروارررو عرررن ادللرررإ أي سرررقوطو عرررن ادللكيررر

 .اباعرا 
 األدلة على مسقطية اإلعراض، للملك

 ولكن ادلنصور ربعاا للسيد الوالد ومج  آخر من الفقها  ان ااعرا  نرج عن ادللكية، وكلإ استنا اا إىل واهني:
ذلرذا مراالا أو عرفيرة وليسرتا مرن  ائررة احلقيقرة الاررعية، فادلردار علرى العررف يف عرّده الوضروعات مرن ادلاألول: ان ادللكية وادلال، 

خصوصرريااما يف نيعرره ادلرروار ، فكلمررا مل شرررائطها أو رف يف نيعرره صرر، نعررم رهمارف مررن الاررارأ يف أصررلصررإك مل يثبررت ر ؛ملكرراا 
ف أو ر أ ومل ير  من الاارأ رصرّ  ،رف من الاارأ فيو فانو يبقى على األصل من مراعية العرف فيو كسائر ادلوضوعاتصيثبت ر

 ااعرا  نرااا عن ادللكية.فيما يراه العرف من كون 
 :الثاين: نيعه األحا يث اخلاصة
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َِ واا ْاْبةةِل كك قررال: عليررو السررالمحريرر  عررن أد عبررد هللا  (1كحسررنةصررحيحة أو  ومنهررا: تِةة ةةوااِل وااْلوا َِّ سا بُِلقاطاةةِة اْلعاااةةا واال الا َبْا
: واقاالا أابُو جاْعفاٍر  ا طاالِ  عليو السالموااْلِعقااِل واأاْشبااِىِو قاالا ا طاالِةب  ككوالعربة نيعموم قولو  (2ك((ب  لاْيسا ِِلاذا فكرل مرا ال  ((لاْيسا ِِلاذا

كرو وال حيتمرل ان ادلررا  كو، والظاىر عرفاا من ىذا التعبم انو حيث خرج عن ملكو نير ا طلبرو صرح للغرم متلّ طالب لو فيمكنإ متلّ 
 انو م  نيقائو على ملكو فان لإ متلكو فانو نيعيد اداا.

نيررل أل ررا ىرري مرارر  اسررم ااشررارة يف قولررو  (3كاصررها ابرقرررات مررن األمررور ال ألن األمثلررة منهررانعررم قررد يقررال ان الظرراىر اختص
ا طاالِةب  كك  العصرافمرار  اسرم ااشرارة ىرو  (وأشةباىوك عليرو السرالمقولرو خاصرة مر   العصرا،( ىرو أشرباه ىةذافمرار  ك ((لاْيسا ِِلاذا

ويكررون واررو ككررر  ،والارظا  والورررد وأشررباىها، اللهررم إال ان يسررتدل ابن اامررام علّررل نيكررربر ارركا يررة ال أبمررر رعبرردي فرريعّم ريمىررا
 فتأمل. ،  عنها عا ة  ون النفائععر  ىذه ارقرات ىو ا ا ىي ال  ي  

ةةةانا أاِمةةةُم اْلُمةةةْ ِمِننيا ككقرررال:  عليرررو السرررالمومنهرررا: عرررن السررركوين عرررن أد عبرررد هللا  ُا اْلقاَاةةةارا واالَاةةةَبا ا  عليةةةو السةةةالمكا ُيضاةةةمِّ
ُا  ةانا الا ُيضاةمِّ ََة ْ  عليةو السةالمواالَااِئغا اْحِتيااطًا عالاةى أاْمِتعاةِة النَةاِس واكا َاةراِ  واا ْاةراِ  واال َاالِةبِ  ِمةاا اْل ِِ الَسةِفيناُة  ،ِء اْل ِإذاا غارِقاة وا

ةُو صاةاِحُبُو فةاُهةوا واماا ِفيهاا فاأاصااباُو الَناُس فاماا قاذافا ِبِو اْلباْحُر عا  ُىْم أاحاقُّ ِبِو واماةا غاةا ا عالاْيةِو النَةاُس واتةاراكا لاى سااِحِلِو فةاُهوا أِلاْىِلِو وا
ُمْ  تةاراكاُو صااِحُبُو(وظاىرىا ان ادلقياس ىو  (4ك((ِلا ولعلو ظاىره انو رركو معرضاا عنو ال مهمالا لو، وقرد يردعى لرول اللفرا ذلمرا فران   )ا

وادلهمرررل يصرررد  عليرررو انرررو رركرررو صررراحبو، ولكرررن قرررد يقرررال ابختصررراو الروايرررة نيصرررورة االنعررررا  القهرررري أو مررر    كررراّل مرررن ادلعررررِ 
 (، فال يعم ما عدا كلإ. فتأملغاا ا عالاْيِو الَناسُ ااعرا  اختياراا نيدليل انو ك

 وعلى أي فان نثار العرس ىو من ارقرات عا ة فتاملو الرواية األوىل.
 أربعة؟ىل للبيع ركنان أو 

مث انو وق  اخلالف نيني ارققني االيرواين والنائي  فذىب األخم إىل ان البي  ال يتحقر  إال ابعطرائني وال ينعقرد نيغممهرا فالبرائ  
ال ابعطرائني  يعطي ادلثمن وأيخرذ الرثمن وادلار ي ابلعكرع فاألركران أرنيعرة، نيينمرا كىرب األول إىل ان البير  يتحقر   عطرا  وأخرذس 

الااىد ، وحمّل وسيأيت رفصيل الكالم عن كلإ ،اما إعطا  ادلا ي للثمن وأخذ البائ  لو فوفا  وليع من حقيقة البي و  ،وأخذين
ديكن كونو نييعاا على رأي االيررواين ابن يكرون النراثر يبير  ، ولكن ىنا انو نينا  على رأي النائي  فال ديكن ان يكون نثار العرس نييعاا 

، ولكرن ال وكلرإ نينرا  علرى لرول الرثمن لغمرور ريرم ادلا يرة هرو حوروره يف اسلرعفمثنو ، واما خذ يا يوواآلما نثره لعنوان اآلخذ 
 صلى هللا على دمحم وآلو الطاىرياو     خيفى ما فيو من الوعا. وللبحث صلة.

َا ككألد كر الغفاري صلى هللا عليو والو وسلم من وصية رسول هللا  اَّللَِ يةاْوما اْلِقيااماِة عااِل  الا  َيا أاَبا ذارٍّ ِإَن شاَر الَناِس ماْنزِلاًة ِعْن
َْ رِيحا اْلْاَنِة َيا أاَبا  تةافاُع ِبِعْلِمِو واماْا طالابا ِعْلماً لِياْاِرفا ِبِو ُوُجوها الَناِس ِإلاْيِو ِلاْ َيِا َْ يُةنةْ َاعا ِبِو الَناسا ِلاْ َيِا َاى اْلِعْلما لِياْخ ذارٍّ ماِا ابْةتةا

ِِ ِباا الا ِعلْ رِيحا اْلْاَنِة َيا أا  ِا عاْا ِعْلٍم الا تةاْعلاُمُو فةاُقْل الا أاْعلاُمُو تةاْنُج ِمْا تاِبعاِتِو، واالا تُةْف اِب َبا ذارٍّ ِإذاا ُسِئْل ما لاكا ِبِو تةاْنُج ِمْا عاذا
 (.525كاألمايل للطوسي: و ((اَّللَِ يةاْوما اْلِقيااماةِ 

                                                           

 على ادلبنيني. (1ك
 .141و 5طهران، ج –لكايف،  ار الكتب ااسالمية ثقة ااسالم الكلي ، ا (2ك
 إك العربة  وماا نيعموم اجلواب. (3ك
 .242و 5طهران، ج –ثقة ااسالم الكلي ، الكايف،  ار الكتب ااسالمية  (4ك


