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

 قوة إال باهلل العلي العظيم
 (25) 

 إشكال المحقق اليزدي على المولى النراقي
حككني االاءككاو وكككون اململككًو  هكككخراع ىهككو كككرن علككى  ككا ىككر   نككه  ألن  (1))وإن كككان املككراو حصككو ا :العككروة علككى االككا النراقككي و نككهإشككلال حككاح  سبببق 

ر بعكد ذلكس تسكليم الللكي أو أ لكن ول بصكع للبكائع، ألا كه علكى هكّ ّر ا كه ا يلءك  عكن أاملفروض عدم وجووه حني البيع، وأيضاع يلزم  نه بطالن البيع إذا تعك
ر الهسليم( ّر  .(2)باع  ا ليس له،  ع أن  ن املعلوم أن البيع ال يلون باطالع، بع له خيار تع

بلواكه  نهيكاع عنكه ألاكه  ، هككخراع ىهعكّر تسكليمه يف حينكه  ع ككون اململكًواسهدالله على بطالن البيع إذا باع شيئاع : انر يرو عليه إضاىة إىل  ا سبا ولكن
 ام وذلس لوجهني:)باع  ا ليس له(، غري ت

 الجواب: رواية )ال تبع ما ليس عندك( أعم من المدعى
 و لهضى غريه قد يلون غريه: ،ان األولة ال تنحصر بهالثاني: ان هّا الدليع أعم  ن  دعاه األول: 

وقكد ورو اكا احلكديث يف  (3)" لابي سا ِعن بداك الا تابِبع  مابا"ىألن بطالن بيع  ا ليس له  سهنده احلديث النبوي املسكهفي  لكدا العا كة واةاحكة أما األول: 
 ."ال تبع  ا ليس عندً"قوله:  )حلى اهلل عليه وآله()ىلد روا العا ة واةاحة عن رسول اهلل  :الوسائع هلّا

عاي ِن ِفي بباي ٍع واعان  بباي ِع ماا لابي سا ِعن بداكا واعابن  رِب ب )صلى اهلل عليه وآله(نباهاى راُسوُل اللَِّه ": )عليه السالم(وعن الصاوق  ِح مابا عان  سالاٍف وابباي ٍع واعان  ببايب 
 (4)"لام  ُيض مان  

بببى عابببن  بباي بببٍع ": )حكككلى اهلل عليكككه وآلكككه(ويف روايككة أخكككرا عكككن الصكككاوق عكككن آبائكككه علكككيهم السكككالم يف  نكككاهي النككك   بببى عابببن  بباي بببِع مابببا لابببي سا ِعن بببداكا وانباها وانباها
 (6)((5)"واسالافٍ 

 المحتمالت في المراد بالرواية
)وقد ذكروا ىيه  ن االحهماالت: أن ال مياسره مبعىن العند  :يف البيع )قدس سره( الوالد قال السيد ،وحمهمالت  عىن هّا احلديث واألقوال ىيه سهة وأكثر

وان  للكه ككاملرهون والوقك  اةكامل باملصكرك و لكس العبكد و كا أشكبه، و كا  س لكه سكلطة شكرعيةاملاوي، و ا ال ميللكه خكرم  نكه الفضكوق وبلكي البكاقي، و كا لكي
 .(7)وب بيد اجلائر املهلل  و ا أشبه(ليس له سلطة علالئية وإن كان له كاملغص

يءرتي  ن املالس إلعطائه للمءرتي أو  ا أشبه ذلس كاالسهيهاب أو اإلرث أو حنوها، وقكال آخكر: املكراو  مثوقال: )للن البع  قال بان املراو ان يبيع 
 .(8) ا ال يلدر على تسليمه(

 : ع اهيجهها يف امللام هّا االحهماالتوبيان 
 د به الحضور المادي)عندك( يرا -3

 و ن الواضح عدم اشرتاطه يف ححة البيع. ،ه  ن ان عندً يراو هبا احلضور لديه أي احلضور املاوي واجلغرايف ا احهمله الءيخ ورور  االحتمال األول:
 )عندك( يراد به الملك والسلطة معا   -5

                                                           

 املللية. (1)
 .274-273مل 1حاشية اليزوي على امللاس : م (2)
 .  58مل 2ىله اللرآن: م (3)
 .8مل 4، و ن ال بضره الفليه م232مل 7، وهتّي  األحلام: م357مل 17وسائع الءيعة: م (4)
 .48مل 18وسائع الءيعة: م (5)
 .145مل 5فله: البيع: مال (6)
 .145مل 5الفله: البيع: م (7)
 .146مل 5الفله: البيع: م (8)
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 عاع ىما ل يلن مملوكاع له وإن كااك  تك  سكلطهه كمكا لكو ككان وويعكة عنكده أو   ن ان املراو  ن )عندً( امللس والسلطة (1) ا ذه  إليه الءيخ الثاني:
، أو غصكبه غاحك   كثالع أو ككان  رهواكاع أو وقفكاع  و ا ل يلن ت  سلطهه وإن كان  للاع له كما لكو سكلم  هاعكه يف قعكر البحكر ىلكم ميلكن اسكه راجه ،عارية

 ىااه  ءمول للحديث ال يصح بيعه.
، ىكال الءيخ  ن  عىن احلديث ىكان  لهضكى اللاعكدة لكو ككان املسكهند هكّا احلكديث هكو بطكالن البيكع لكو تعكّر بعكد ذلكس تسكليم الللكيىعلى  ا اسهظهره 

  ا اوعاه االا اليزوي  ن )و ن املعلوم ان البيع ال يلون باطالع بع له خيار تعّر الهسليم(.يصح 
 )عندك( يراد به الملك فقط -1
هو ااه ال ميلس  – (2)كما قال  ن ذه  إىل هّا الرأي  – ثالع  ( ا عندي شيو)ا ليس عندً( أي  ا ليس مملوكاع لس ىان ظاهر ان املراو بك)  الثالث:

لكس كمكا للكي ميُ شيئاع، ىعلى هّا يصح كالم اليزوي إذ ان  ن تعّر عليه تسليم الللي الّي باعكه يلكون للمءكرتي  نكه اةيكار إذ ااكه باعكه  كا هكو عنكده إذ ال
ىلكد بكاع  كا هكو عنكده أي  كا ميللكه ىكالبيع حكحيح للكن  –سبا ويصح الله وقد الله أي الع املللية اآلن حس  خمهار النراقي يف احهمال اليزوي الثاين له 

 حيث تعّر الهسليم كان له خيار تعّر الهسليم.
 )عندك( يراد به السلطة الخارجية -4
علككى احككدصا يصككح قككول اليككزوي  ككن اةيككار ا ال سككلطة لكس عليككه أي ال سككلطة خارجيككة لككس عليككه، وهنككا احهمككاالن ان املككراو بككك) ا لككيس عنككدً(  كك الرابببع:

قكد اللكه ىكالبيع وعلى اآلخر يصح قول النراقي  ن البطالن، وصا: ان املراو  ن السكلطة إن ككان السكلطة علكى الكع امللكس ىبكائع الللكي لكه السكلطة علكى اللكه و 
 .هعّر الهسليم ىاللول قول اليزويححيح ىله اةيار ىلم ب

السلطة على الهسليم ىبائع الللي املهعّر تسليمه الحلكاع ال سكلطة لكه عليكه )وقكد بكاع  كا لكيس عنكده( ىكالبيع باطكع ىكاللول قكول النراقكي يف املراو وإن كان 
 حس   ا ألز ه به اليزوي.

 )عندك( يراد به السلطة الشرعية -2
وبككائع الللككي املهعككّر تسككليمه الحلككاع لككه سككلطة شككرعية عليككه  ، ككا ال سككلطة شككرعية لككس عليككه كككااجور واملرهككون (س عنككدً ككا لككي)ان املككراو  ككن  الخببامس:

 وإال ىالعلس ىهك ع. الهسليمال السلطة على  النلعىالبيع ححيح واةيار ثاب  بناو على إراوة السلطة على 
 )عندك( يراد به مرحلة التسليم -6

 وأ ره واضح مما سبا. ،) ا ليس عندً(  ا ال تلدر على تسليمه ان املراو:  ن السادس:
 الرواية خاصة بموردها -7
ّكرة السابع: وهكو ان يبيكع  كا ميللكه الغكري مث  ،(3)علكى  كا اللكه عكن الءكيخ يف بيكع الفضكوق ان املراو هو خصومل  ورو الرواية، كما لعله ظاهر العال كة يف الهك

  نه. يءرتيه  نه ىيسلمه للمءرتي سابلاع 
 صحهه.على اخهصامل الرواية هبّا املورو، ىاهنا أجنبية عن بيع الللي وعن امللام ىال تدل على بطالاه وال على خيار تعّر الهسليم على اللول ب فبناء

 ثمرة ونتائج األقوال السابقة
الروايكة واألقكوال ىيهكا، وهكي  هعكدوة كمكا سكبا، ىكال ان بطالن بيع الللي الّي تعّر تسليمه بعد ذلس  بين على االحهماالت يف تفسكري  :بّلس فظهر

ا ككا أوالع ىككألن  :إذ يككرو علككى اليككزوي إشككلال  ككزووم (ايككة الككبطالن واحلككال ان  ككن املعلككوم الصككحة واةيككارو  لهضككى هككّه الر )يصككح لليككزوي ان يلككزم النراقككي بككان 
 يصح الزام النراقي مبا بىن عليه اليزوي يف تفسري الرواية  ن اقهضائها البطالن. لهضى هّه الرواية البطالن على بع  املباين والصحة على البع  اآلخر ىال 

ان اليزوي الصكحة واةيكار، ال لكدا غكريه ممكن لكه  بكاين أخكرا ىليك  يسهءكلع اليكزوي علكى النراقكي بكان  كن املعلكوم ككّا  كع  عندوا ا ثااياع ىألن املعلوم 
 ؟ذلس إال على العا ي املللد ال على اجملههدىهواه وبع  آخر ال غري وال بهج مبثع  ذلس هو

، كاا  جمملة لديه ىال يصح االسهدالل هبا، على هّا أيضاع، على البطالن الّي اآلافةان الفليه لو ل يسهظهر  ن الرواية  عىن  ن املعاين املهضاوة  ثم
 أراو اليزوي إلزام النراقي به. 

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين بع  ا ليس عندً( وللحديث حلة.وا هو حديث )ال تهّا كله لو كان  سهند الدع
                                                           

 وقد اللنا اا عبارته سابلاع ىالحظ. (1)
 و نهم السيد اةوئي )قدس سره( يف الهنليح. (2)
 ىهك ع. (3)


