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

 وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
 (08) 

 ادر األعياناإلشكال بتناقض القائل بان منافع الحر أموال مع دعواه تب
يصدرح  يف تاداب ااردارة "دن تاملسامسدحبت يف ادة إردارة السدفيه بدعكح ي"ندا    أشكل يف العقدد النيديد أييداـ بددياا:ياـ  إك احلكديم كما 

 .(1يويصح بذل املال بإزائها، لكنها ليست مملوتة له(، حية عمحم املال إىل املنا  ( أ"واالـ احلُرح وإك تا:ت 
ه :عدم تصدح إرارتده :فسده لعمدل أو خد"دة، وأ"دا ه أو عقار  يال تصح إرارة املفلس بعد احلجر عليه دار    يف العروة الواقى "ا ذترهواملسعلة هي 

أو ال؟ ورهداك "دن تو:ده "دن الاصدريل املدا   -عدن إردارة داره "د ال  أي تصح إرارة :فسه لالتاساب "  تو:ه حمجورا -السفيه  هل هو تذلحب 
وعلد  عليده  (2ي(صر ا يف "اله املورود بل هو حتصيل للمدال، وال تعدد "نا عده "دن أ"والده، خصوادا إذا ك يكدن تسدوباوهو حمجور، و"ن أ:ه ليس ت

، ألك امللكيددة تاوقدد  لكنهددا ليسددت مملوتددة لدده ألك "نددا   احلددر وإك تا:ددت أ"ددواال ويصددح بددذل املددال بإزائهددا،السدديد احلكدديم يف املسامسددحب بقولدده ي
 وإمندا "نأدع اعابارهدا العدني إذ ال وردود ادا خدارري،  اذا ك ميلحب :فسده ك ميلدحب "نا عده ألتدا تابعدة للعدني، بينه وبني :فسهعلى االانينية وال اانينية 

 وليس الكالم اآلك يف "ناقأة الوروه واالسادالل. (3يولذا ال تكوك "ن أ"واله(،  اذا ك تكن مملوتة لنفسه ك تكن املنا   مملوتة
 ظاهراـ  وارد (4يااشكالوهذا 

االساعمال أعم "ن احلقيقة وقد اساعمل احلكيم األ"وال يف "نا   احلر لكنه ال يدل على ا:ه ارتعى ا:ده حقيقدة  يده تدي يقدال با:ده ال يقال: 
 :اقض بذلحب "ا ادعاه "ن تبادر العني "ن املال  املنفعة ليست مبال.

صددح اك يقددول ي"نددا   احلددر وإك تا:ددت أ"ددواالـ  ددازاـ...( إذ "دد  ااذعدداك اك ظدداهره اك االسدداعمال وااهددال  ههنددا حقيقددي إذ ال يإذ يقااال: 
 بكوتا  ازاـ ال حارة للجواب باتا وإك تا:ت أ"وااـل لكنها ليست مملوتة واحلجر إمنا هو على املمالكات.

لدم املوضدول لده ورأيندا االسداعمال يف  ا:ده أعدم إك ك :ع يف "دورد آخدر ولديس بدععم "نهدا يف "دورد االساعمال أعم "دن احلقيقدةوبعبارة أخرى: 
ولدديس بددععم إذا علمنددا املوضددول لدده واملعددف اهددازي واسدداعمله وك :دددر ا:دده أراد احلقيقددي أو اهددازي  دداك  ،"عددف  ا:دده ال يدددل علددى ا:دده املوضددول لدده

  ااشكال عليه وارد. (5يوتالم السيد احلكيم "ن قبيل ال اين ،األال والقاعدة ا:ه أراد احلقيقي
 اإلشكال بان المال هو ما يتنافس عليه الناس

 .(6يعنواك يطل  على "ا يانا س عليه الناس والعقالء، سواـء تاك عيناـ أو "نفعة(اك املال ال شحبح تما أشكل أيياـ بديواال اـ  
 الجواب: النسبة هي من وجه

لنداس والعقدالء( هدي العمدوم وا صدوو "دن ورده  قدد يكدوك "داالـ هذا ااشكال غري تام إذ النسبة بني ياملال( وبني ي"ا ياندا س عليده ا لكن  
 ا:ه "دال لكنده لديس ممدا ياندا س عليده العقدالء،  (7يوال يكوك مما يانا س  يه العقالء تما لو اعرضوا عن بعض األ"وال تالذهب والفية جلهة "ا

 ا:نا :رى ادد  املدال عليهدا  بساا:ه"ن بقايا رذل بال يف  ئحبة احلنطة واألورا  واألغصاك املاساقطة أو ا أب املهت   وتذلحب على املنصور
                                                           

 .43و 1العقد النييد  ج (1ي
 .13و 5العروة الواقى  ج (2ي
 .12-11و 12بريوت( ج –"سامسحب العروة الواقى يط  (3ي
 أي إشكال العقد النييد على املسامسحب. (4ي
 اسب "بناه الذي ار  به "ن االخاصاو بالعني للابادر. (5ي
 .44و 1ييد  جالعقد الن (6ي
 تما لو أابح الذهب "لوااـ بأعال ضار بسبب تيماوي أو غريه "  علم العقالء به.  (7ي
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وسديع  حتقيقده يف أول ادة  –عر اـ إذ هي "ن أ"واله لكنها مما ال ياندا س العقدالء  يهدا :عدم علدى "بدف الأديب ومجد  تبدري  ا:ده لديس مبدال عر داـ 
 العوضني( بإذك اهلل تعاىل. شرائطيالقول يف 

أو املدرسددة و"طلدد  احلقددو  علددى أحددد  إذا ت ددر روحاده وقلحددت قددالء وال يكددوك "دداالـ تتدد  اال:افددال "ددن املسددجدوقددد يكددوك ممددا يانددا س  يدده الع
 (1يالرأيني تما سيع  ا ه، بل وتالأهرة والزورة وغريمها مما يانا س  يها العقالء وليست بع"وال.  اع"ل

 تعدد اإلطالقات في المال
ياملال( يف اخر البتدة املاضدي قدد يوضدح بالبيداك الكلدي اآل  والدذي لدو بح لفداح بداب "سداتدااـ اك "ا ذتر:اه "ن تعدد ااهالقات يف ثم 

 يف  قه احلدية واللغة وهو 
 ا أسمية أو وصفية أو اسمية ووصفيةاأللفاظ ام

 اا، على االاة أقسام  لوضعهاأك األلفاظ املوضوعة للمعاين اجلا"دة ذات املعاين الوافية يف األال احملامل أو املعلوم توتا الداعي أو رزء الداعي 
 الوافية. –األمسية  الثالث:   الوافية الصر ة. الثاني:    ة.ر األمسية الص   األول:
وهنددا  ،ا"ددد هددو اجلدددار إال اك "عندداه الواددفي وهددو "ددا أحدداط بالأدديء تدداك هددو الددداعي لوضددعه لددهياحلائط(  ا:دده اسددم جلمي ددل لددذلحب بدددوقددد 

 :الحظ حتق  األقسام ال الاة 
 (2يلعدددم إحاهادده بالفعددل، وظدداهر اددفيد "ددن "عندداه الو ر   ددإهال  احلددائط علددى اجلدددار األميددن "ددن الدددار "دد اـل، "عددف أمسددي اددريل وقددد ُردد -أ

 أائية واالقايائية.:االال العناوين الفعلية 
 تو:دده حائطدداـ   وإهالقدده علددى "ددا رسددم علددى الددور  "ددن احلددائط احملدديط بدددار أو قصددر، واددفي اددريل  ا:دده حددائط باعابددار تو:دده حميطدداـ ويصددد  عليدده -ب

 يل اائط ويصح سلبه عنه.باحلمل الأائ ، وليس اائط باملعف االمسي اجلا"د  اك احلائط اسم لألعياك ال للنقوش والرسوم  ليس باللتاظ االمسي الصر 
 .وافي –وجيامعاك يف اجلدار ا ارري احمليط بالغر ة أو املنزل  ا:ه حائط امسي  -ج

 األقسام الثالثة في األموال
 على أقسام االاة  هو "ن هذا القبيل (املالياتيح ذلحب :قول  قد يقال باك  اإذ
 –املنددزل يف لدذهب امللددوا بااشدعال و"دن حبددة احلنطدة واحلأددائ  اليدارة  املدال االمسدي الصددريل هدو "ددا " لندا بده يف ادددر البتدة "ددن ا -أ

 .بناـء على اك املال مسحي "ااـل مليل النفس إليه  ا:ه "ال امسي وليس مبال وافي إذ ال متيل النفس إليه –على املبف 
سداعرر بد من أو بدعغلى يُ وبنداء وهندسدة لدذا   ا:ده متيدل إليده األ:فدس، "دن خياهدة - على أحد املبنيني –والوافي الصريل  "نا   احلر  -ب
 .، لكنه ليس مبال على "بف الك رييناألمثاك
 .الوافي تمطل  األعياك املرغوب  يها تالذهب واأل:عام والدور والبساتني –االمسي  -ج

اَنكلمك  وعلى ضوء ذلدحب ميكدن اك :الحدظ تفسدري اآليادني الكدرمياني  ْككلللوا َأمكاَواَلكلمك بَاياك َربلاوا َمااَل الكَيتِايمِ  و بِالكَباِطالِ َوال تَا  دإك  َوال تَاقك
 .األولالقسم وإك أريد املعف الوافي الصريل ك يأمل القسم ال اين الوافي ك يأمل  –أريد املعف االمسي الصريل واالمسي 

 اهلل تعاىل.وحتقي  املبف ي"ن ت لية األقسام( مث حتقي  املساظهر "ن اآلياني سيع  يف بابه الحقاـ بإذك 
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

                                                           

ه املقدررر لده دام ظلده املنقول يف هذا البتة هو :صوو عبارات يالعقد النيديد( والنقداش هدو حسدب العبدارة املنقولدة، وا"دا تدوك "دا  يده "دن الاقريدر عاتسداـ ملدا قالدملحوظة:  (1ي
النيديد مبدا هدو هدو "دن غدري  ل عدم اعاماده عليه وال إقراره تقريراته هذه، وعلى أي  ليس النقاش بلتاظ النسبة للقائل بل النقاش إمنا هو للكدالم املوردود يف العقدد قد :ق

اك تاك قد ياعل  الغدر  بدذلحب أحيا:داـ( بدل األادل واملددار علدى إلزام املقررر له به، وعمو"اـ  ليس األال يف املناقأات العلمية اك هذا الع ل م أو ذاك قال وأراد تذا أم ال يو 
لدى ادتة وعددم متا"يدة الكدالم يف حدد املطلب :فسه وا:ه تام أم ال سواء أتاك هدذا الع ل دم قدائالـ بده أو ذاك وسدواء أتداك قالده أو أراده أو ال،  داك ال مدرة األساسدية تتتدب ع

 لاللازام بصتاه تعبداـ أو يف تو:ه اتيتاـ أو ال ابوتاـ.ذاته وال "دخلية لأخصية القائل غري املعصوم 
 هذا د   دخل "قدر. (2ي


