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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
 (85) 

 الجواب السادس: النقل حالي والمنقول استقبالي
بالنقلل الفعللي أا املقلارن لله ا لا م و وان البيع يتق (1)قق النراقي يف عوائد األيام عن اإلشكال بالتفكيك بني النقل واملنقولاحمل وأجاب

 .املنقول فال يشرتط حتققه حال البيع بل قد يكون استقباليا  
امللكيلة اسلتقباو ويكفلي كلون النقلل، وهلو التعليق يف امللكيلة وان اإلششلاف فعللي واملنشلو وهلو  بعبارة أخرى  ع إضافة: وحاصل كال ه

 قه امللكية، فعليا  فعدم التفكيك بني اإلششاف واملنشو حاصل إمنا التفكيك بني اإلششاف و تعلق املنشو.املنشو بالبيع أوال  والذا  تعل  
قويا   رتقل  احلصلول فيكلون  علت بعتلك سواف كان امللك أيضا  لكا  فعليا  أو  (2)واحلاصل ان البيع شقل امللك إىل الغري بالفعلقال: )

مث بعللد حتقللق البيللع يلللام عليلله التبصلليل  للن بللاب  قد للة  ،حينئللذ ان شقلللن املن امللللك الللذى دصللل و بعللد  للدة كللذا إليللك بعللو  كللذا
 .حني حلول األجل (3)التسليم الواج  عليه
لكللن ال يف  لللك البللايع كبيللع قفيللا حنطللة إ ا    لكلله  ،يف اخلللار  ن كللان  وجللو ا  إو  يضللا  أ بيللع  للا يف الذ للة حللاال   حو للن هللذا يتصللب

 (4)(يضا شقل  لك  رتق  احلصول أو  قطوع احلصول بقصد البايعأه ش  إف ،البايع
 الجواب: إذا امتنع تعلق الملك بالمعدوم امتنع تعلق النقل به

و الكللي، بوجله ، بلل   يصلنع إال ان وسللق النقلل يف ير  عليه: اشه   دل إشكال ا تناع تعلق املوجو  وهو امللك باملعلدوم وهلأقول: 
البيع واشه حاو  ع ان شفس اإلشلكال يلر  عللى النقلل أيضلا ي إ  يقلال: كيلا يعقلل ان يتعللق النقلل وهلو أ لر  وجلو  بلالكلي )اللذا يبلاع 

 ؟دو له فكيلا تعللق النقلل املوجلو   لاكيا يتعلق النقل وهلو  وجلو  بامللكيلة الل  ان فرضلن  عيقال:  م وغريه( وهو  عدوم؟ أو ل  يف السل 
 وإن فرضن  وجو ة فكيا تعلقن بالكلي املعدوم؟ 

وعلى أا فان كلون املتعللق اسلتقباليا  للو كلان دلل املعضللة لكفلن  علوى  للك يف امللكيلة  ون حاجلة لتوسليق النقلل بلان يقلال البيلع 
تعلقلن بلو ر وجلو ا يف هرفله االسلتقباو وهلو الكللي إ   صلد  يف حاو  تعلق بامللك االستقباو وهذا امللك االستقباو صلفة وجو يلة 
الفلر  يف هرفله االسلتقباو واشله اللذا هلو وان املوصوف بامللكية الفرا ه هرف التسليم فيعو  اجلواب يف احلقيقة إىل ان الكلي  رآة وجسر 

 . فتو لحقيقة تعلق به البيع
ولليس حلال  لكشلكال، هلذا للو كلان  وسلق املعا للةإضلافة أل لر وحلقلة جديلدة يف لليس إال تطلويال  للمسلافة و  صلنعهان  ا واحلاصل: 

 حمق شظره اإلجابة عن هذا اإلشكال كما استظهره  نه احملقق اليا ا.
 مناقشة اليزدي للنراقي

خر أثر البيلع عنله كملا يف أشله إ ا كان حصول امللكية بعد  لك يلام التعليق، مبعت تواحملقق اليا ا فقد أشكل عليه بقوله )وفيه:  واما
و  التمليك بالوصية، وهو باطل باإلمجاع، وإن كان املرا  حصوهلا حني االششاف وكون اململوك  توخرا  فهو كٌر على  ا فر   نلهي ألن املفلر 

                                                           

 وهو امللكية أو امللك. (1)
 )بالفعل(  تعلق بل)شقل( (2)
 فان وجوبه  طلق واملقدور بالواسطة  قدور. (3)
 .33ص 1عوائد األيام:   (4)
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ألش ه عللى هلذا يكشلا عدم وجو ه حني البيع، وأيضا  يلام  نه بطالن البيع إ ا تعذلر بعد  لك تسليم الكلي أو أ كن و  دصل للبائع، 
 .(1)أن البيع ال يكون باطال ، بل له خيار تعذلر التسليم(عن أش ه باع  ا ليس له،  ع أن  ن املعلوم 

 يف الشق األول إن   شقل بصراحته فيه. –أا العوائد  –لعل الرت يد بني االحتمالني ال وجه له لظهور كال ه أقول: 
 تسليمالتفصيل في بطالن البيع لو تعذر ال

فنقلول: ان املشلهور بلل ا ملع عليله  طلر   ناقشلة ،حباجلة إىل توضليح مث عللى ضلوئه  –أا اليلا ا  – هالشق الثاين  ن إشكال ولكن
  ون يف شرائق العوضني هو ان يكون املبيع  قدورا  على تسليمه يف حينه فإ ا كان عاجاا  باملرة كلان البيلع بلاطال ، ا لا للو كلان علاجاا  وقتلا  

 .وان للمشرتا حينئذ  خيار تعذر التسليمفهنا احتماالن: بطالن البيع أو عدم بطالشه قدرته  بان جتد  عجاه بعد حتققآخر 
 :و الحظة كلمات الشيخ يف املكاس  واأل لة ال  استدل  ا للقائلني باشرتاط القدرة على التسليم تكشا عن  لك يف اجلملة

اشلرتاطها يف اجلملللة كمللا يف  وط العوضللني القلدرة علللى التسلليم، فللإنل الظللاهر االمجلاع علللىالثالللم  لن شللر قلال يف املكاسلل  ) سلولة: 
املقاصد ويف التذكرة أشله إمجاع. ويف املبسوط اإلمجاع على عدم جواز بيع السمك يف املاف وال الطري يف اهللواف( و)اسلتدل يف التلذكرة  جا ع

والنهي هنا يوج  الفسا  إمجاعا  على الظاهر املصرل  بله يف  وضلع  لن اإليضلا   عن بيع الغرر وهذا غرر على  لك بوشه هنى النيب 
 .(2)واشتهار اخلرب بني اخلاصة والعا ة جيرب إرساله. أ ا كون  ا حنن فيه غررا  فهو الظاهر  ن كلمات كثري  ن الفقهاف وأهل اللغة(

 ن قوله: ال تبع  لا لليس عنلدك، بنلاف عللى أن  تهر عن النيب )مث اشه رمبا يستدل على هذا الشرط بوجوه أُخر  نها  ا اشوقال: 
كوشه عنده ال يرا  بله احلضلور جللواز بيلع الغائل  والسللا إمجاعلا  فهلي كنايلة ال علن نلر  املللك ألن املناسل  حينئلذ   كلر لفظلة اللالم وال 

لعا ة  ا على عدم جواز بيلع العلني الشيصلية اململوكلة عن نر  السلطنة عليه والقدرة على تسليمه ملنافاته لتمسك العلماف  ن اخلاصة وا
للغللري مث شللرائها  للن  الكهللا خصوصللا  إ ا كللان وكلليال  عنلله يف بيعلله ولللو  للن شفسلله فللإن السلللطنة والقللدرة علللى التسللليم حاصلللة هنللا  للع أشلله 

ى امللك  ع كوشه حتن اليلد حلك كوشله عنلده وإن   ور  الرواية عند الفقهاف فتعنيل ان يكون كناية عن السلطنة التا ة الفعلية ال  تتوقا عل
 .(3)كان غائبا (

وقال: )فبينئذ  ال  اشع عن التاام وقوع بيع كل  ا يعجا عن تسليمه  ع رجاف التمكن  نه ) راعى بلالتمكن  نله( يف ز لان ال يفلوت 
 .(4)االشتفاع املعتدل به(

 لدلة  قلدلرة علا ة ، وكاشلن  لا ال يتسلا ح فيله كسلنة أو أزيلد. ففلي بطلالن وقال: )ولو   يقدرا على التبصيل وتعذلر عليهما إال بعد 
 عقلد اإلمجلاع التعلذلر رأسللا . وللذا حكلم  دلعيله بالصلبة هنلا، والغللرر البيلع لظلاهر االمجاعلات احملكيلة ولثبلوت الغللرر أو صلبته ألن هلاهر 

وجهلان بلل قلوالن، تلر   فيهملا يف الشلرائع، مث  ،التسلليم  لدلة  نفي  ع العلم بوجوب الصرب عليه إىل إشقضاف  دة، كملا إ ا اشلرتط تلوخري
 .(5)قوىل الصبة وتبعه يف حمكي السرائر واملسالك والكفاية وغريها. شعم للمشرتا اخليار  ع جهله بفوات  نفعة امللك عليه  دة(

قللق اليللا ا يف  ناقشللته للمللوىل وجلله  ناقشللة  للع احملوهنللاك كلمللات أخللرى لدعللالم قللد تنفللع يف إيضللا  وجللوه  للن التفصلليل و للن مث 
 النراقي ستويت بإ ن اهلل تعاىل.

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين
                                                           

 .274-273ص 1حاشية اليا ا على املكاس :   (1)
 .124ص 2كتاب املكاس :    (2)
 .123ص 2املكاس :   (3)
 شفس املصدر. (4)
 .132ص 2املكاس :   (5)


