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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم
 أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم

(443) 
 تلخيص وإضافات وحمتمل آخر يف املعاطاة

مصصصا اق ي صصصال ابق املعااصصصاة  فيصصصد امللصصص  مصصصن حصصصني وقوعهصصصا، مالصصصصي ة  امصصصا ، وهصصص ا قصصصول م صصصهور إنصصصه أ :عااصصصاةوملخصصصل ال صصصول يف امل
 املعاصرين خالفا  مل هور املت دمني.

قصصائال  وإق اصصر    يف اسصصت راان صقصصل مصصا اق ي صصال: اب صصا ال  فيصصد امللصص  أصصصال  حصص  اتص مصصائي قبصص، التصصصرفاه الناقلصصة، و  نعلصصم  صصهإو 
 .ماحتمال
 ما اق ي ال: اب ا  فيد جواز التصرفاه لكن غري الناقلة.إو 
ما اق ي ال: اب ا  فيد جواز حص  التصصرفاه الناقلصة، وهنصا ي صول ال صيً  بعصا  لل صهيد يف املسصال  ابق هص ا يسصتللم ال صول ابمللص  إو 

غ مجيع التصصّرفاه، غايصة األمصر أنّصه ال  صّد وصرّ  يف املسال : أبّق من أجاز املعاااة سوّ ): قدس سرهقال  .اتصمائي وانه ال مناص منه
من التلامهم أبّق التصّرف املتوّقف على املل  يك ف عن سبق املل  عليه آص  ما؛ فإّق اجلمصع  صني إابحصة هص ه التصصّرفاه و صني  وّقفهصا 

مرجصصصع هصصص ه ايابحصصصة أي صصصا  إ   علصصصى امللصصص  تصصصص، ابلتصصصلام هصصص ا امل صصصدار. وال يتوقّصصصف علصصصى االلتصصصلام ابمللصصص  مصصصن أّول األمصصصر لي صصصال: إقّ 
 .(1)(التملي 

مسصصتندا  إ  انصصه ال  (2)اجلصصواز املطلصصق ولكصصن مصصن دوق ال صصول ابمللصص  اتصمصصائي، وهصص ا مصصا ارحصصه املصصريزا النصصائييإبفادهتصصا  :وامصصا اق ي صصال
 انه:على االلتلام ابملل  اتصمائي،  ، وانه ال يتوقف  صحيح ال ول إبفادة املعاااة جواز ح  التصرفاه الناقلة  (3) الزم  ني األمرين

 أدلة املعاطاة خمصصة لال عتق إال يف ملك و...
ِْلك  ))و (4)((الا ِعْتقا ِإالا ب اْعدا ِمْلك  ))ميكن ال ول ابق أدلة املعاااة ماتيتني الكرميتني خمصصتاق ألدلة  ا َتا ومصا  (5)((الا ب اْيعا ِإالا ِفيما

فيد عدم صحة البيع إال يف املل  ولكصن يسصت ىن منصه )املعااصاة( فا صا حيص   ي إال و... مطلقوال  يع إال ال عتق  ماّل  من  أشبه مبعىن اق
ْيعا )مانت م مولة لآليتني  أفاده اتيتاق جواز م، التصرفاه ابلبيع املعااايت  (ِإالا أاْن تاك ونا ِِتاراًة عاْن تاراض  ِمْنك مْ )و (أاحالا اَّللا  اْلب ا

 لبيع والتجارة( مبا فيها الناقلة مالبيع فيجوز له البيع ) يع ما اشرتاه ابملعاااة( وإق   يكن امل من ملكا  له.)ألنه ص رى ا
 نصصاان علصصى جصصواز حصص  واحلاصصص،: اق املنفصصصلة ليسصصت ح ي يصصة ابق ن صصول: اق املعااصصاة  فيصصد امللصص  املطلصصق أو  فيصصد امللصص  اتصمصصائي، 

 فيد جواز م، التصصرفاه حص  املتوقفصة علصى امللص  لكصن دصصل الصدلي، الصدال علصى  وإمناأاي  منهما   ، ن ول ال  فيدالتصرفاه الناقلة 
 ، ماتيتني الكرميتني.هبا التصرفاه ملهاوجواز  وقف م ، البيع والعتق على املل ، أبدلة صحة املعاااة 

علصصى جصصواز التصصصرفاه فكمصصا ميكصصن االلتصصلام  أنصصه لصصو   ن صص،  داللصصة اتيتصصني علصصى حصصصول امللكيصصة،  صص، :: )مث يصصرد عليصصهقصصدس سصصره قصال
 ابملل  آص ما م ل  ميكن ختصيل األدلة الدالة على عدم جواز البيع والوائ والعتق يف غري املل .

 .(6)(كوق اتيتاق خمصصتني ل واعد أخرىو عبارة أخرى: االلتلام ابملل  آص ما  ال موجب، ألنه ميكن أق  
                                                             

 .42ص 3ث ال يً األعظم جال يً مر  ى االنصاري، متاب املكاسب، ط  را (1)
 ومن قبُ، السيد اليلدي يف حاشيته على املكاسب. (2)
 ال ول جبواز ح  التصرفاه الناقلة وال ول ابملل  اتصمائي. (3)

 .179ص 6اهراق: ج –ث ة ايسالم الكليي، الكايف، دار الكتب ايسالمية  (4)
 .247ص 2ص قم: ج عليه السالمل هداان ا ن أيب مجهور االحسائي، عوايل الآللئ، دار سيد ا (5)
 .127-126ص 1ال يً اخلوانساري،   رير حب  املريزا النائيي، منية الطالب، مؤسسة الن ر ايسالمي التا ع جلماعة املدرسني   م امل رفة: ج (6)
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 الشيخ ابنتزاع الوضعي من التكليفي إشكال: عدم التالزم خيالف مبىن
مث اق املصصريزا التزيصصلي أشصصك، علصصى ال صصيً   ولصصه: )أقصصول: التلامصصه رعصصه هللا أبّق إابحصصة مجيصصع التصصصرفاه ال  صصالزم  نفسصصها امللكيصصة وإق  

نفصي املالزمصة  مصن انتصلاا احلكصم الوضصعي مامللكيصة مصن احلكصم التكليفصي، حيص  إقّ  قصدس سصرهمانت صحيحة  إال أ ا  نايف ما  ىن عليصه 
 .(1) ني إابحة مجيع التصرفاه و ني امللكية معناه عدم انتلاا ال اين من األول مما ال خيفى(

 عن عدم التالزم لدى املشهور قدس سرهاجلواب: كالمه 
 ،يف م ام مالم امل هور وانصه قصد يصورد علصى اسصتداليم ابتيتصني قدس سرهولكن الظاهر عدم ورود ه ا ايشكال على ال يً إذ انه 

، إذ ال  صصالزم علصصى رأي امل صصهور، ولصصي   لكنهمصصا ال  فيصصداق امللكيصصةجصصواز مصص، التصصصرفاه حصص  الناقلصصة، ابملعااصصاة،  وإق أفصصادا (2)امصص اب
( أو اق احلكصم الوضصعي عبصارة عبارا صه ىاحصدا  على رأيه من اق احلكم الوضعي منتلا من احلكم التكليفي )ممصا هصو صصريح يمالمه مبن

علصصى مصصا اسصصم آخصصر جلصصواز املباشصصرة وشصصبهها  م صص، امللكيصصةاق  صص،  ،ا وانتصصلااا منصصه ومنتصصل  أخصصرى عصصن احلكصصم التكليفصصي أي لصصي  هنصصا  منتصصل  
 اللهم...(نعم لو  ىن على رأيه ملا ورد ما ذمره   وله ) (مما ح  ناه سا  ا  ون لنا ملما ه فراجع  ،يستفاد من  عض ملما ه األخرى

 االستدالل آبية التجارة ابلداللة العرفية
 وجوه سب ت، ومنها الداللة االلتلامية العرفية فصاق وصويل مافصة التصصرفاه حص  اّم مث اق االستدالل آبية التجارة على حصول املل ، 
وميكصن   ريصب نظصريه السصيد اخلصوئي: ) وقصال  ،الوالصد كة وقد م ى ن ص، مصالم السصيدالناقلة واملالكية، ابملعاااة، ظاهر عرفا  يف اعتبارها مملّ  

وحاصصله االسصتدالل ابلداللصة التلاميصة العرفيصة،  قدس سرهداللة اتية  وجه آخر ميكن جعله  صحيحا  أو  تميما  لت ريب شيخنا األنصاري 
املنصع عنهصا ظصاهر عرفصا  يف فسصاده، ممصا  فإّق احلكصم جبصواز مجيصع التصصرفاه يف الص من أو املص من  كليفصا  ظصاهر عرفصا  يف إم صاان البيصع ممصا أقّ 

ووجصه هص ه الداللصة أّق هص ا اجلصواز جصواز  صصّرف مصالكي و عنصواق املالكيصة وهصو  ((مث ن الع ةرة س  ت)): عليصه السصالماستظهرصه من قوله 
أّق قيصاس هصص ا عبصارة ُاخصرى عصصن إم صاان امللصص ، وقصد ر ّصصب يف اتيصة علصصى البيصع، فيكصوق ظصصاهرا  يف إم صاان البيصصع وإفاد صه امللصص . ومنصه يظهصصر 

 (3)عنواق(اجلواز للتصرفاه   ريه ممّا   يكن  عنواق املالكية فاسد، فإّق جواز التصّرف ال  عنواق املالكية ال يدّل على املل  خبالفه   ا  ال
 االستدالل ابآلية ابلداللة االلتزامية العقلية

ّمصصا االسصصتدالل ابلداللصصة االلتلاميصصة الع ليصصة  صصدعوى أّق جصصواز مجيصصع ومنهصصا: االسصصتدالل ابلداللصصة االلتلاميصصة الع ليصصة قصصال يف التن صصيح )وأ
 (4)(...التصرفاه حّ  التصرفاه املتوّقفة على املل  يستللم ع ال ثبوه املل ، ففيه

عتز لص ا لصه أقول: من الواضح انه ال  الزم ع ال   ني إابحة مجيع التصرفاه و ني املل ، ال ا من األمور االعتبارية اليت أمرها  يد امل
، وهصصصو اباصصص، يف نفسصصصه، وإق ومو صصصا علصصصى لصصصو املعلوليصصصة اق يفكصصص ، اللهصصصم إال اق يوجصصصه  كو صصصا مصصصن اتور اخلارجيصصصة التكوينيصصصة للملصصص 

 ال يلتلمه. قدس سرهاحتملناه على  ُعد، مما انه 
 توجيه هةا االستدالل

ال ميكصن شصرعا  إال اق ممصا انصه  نصاان علصى اق التصصرفاه الناقلصة والظاهر اق )الداللة االلتلامية الع لية( مبنيصة علصى م دمصة مطويصة وهصي 
 ،علصصى حصصصول امللصص  ،علصصى إابحصصة مصص، التصصصرفاه علصصى ال صصول  صصداللتهافبعصصد البنصصاان علصصى هصص ا فصصاق داللصصة آيصصة التجصصارة  ، كصصوق يف امللصص 

 هللا على حممد وآله الطاهرينوصلى   كوق داللة ع لية قهرية حينئٍ ، أي انه يندرج يف )غري املست اله الع لية( فتأم،.
الِ )): عليه السالمايمام الصادق  قال ْحسااِن أاْكث ار  ِماْن ياِعيش   ،ماْن َيا وت  اِبلةُّن وِب أاْكث ار  ِماْن َيا وت  اِبآْلجا واماْن ياِعيش  اِبْْلِ

ارِ   (.305األمايل للطوسي: ص) (( اِبأْلاْعما

                                                             

 .354ص 2قم امل دسة: ج عليها السالمال يً مريزا جواد التزيلي، إرشاد الطالب يف شر  املكاسب، دار الصدي ة ال هيدة  (1)
  ياق لاليراد (2)
 .78-77ص 1ال يً مريزا علي ال روي،   رير أحباث السيد أ و ال اسم اخلوئي، التن يح يف شر  املكاسب، مؤسسة إحياان آور ايمام اخلوئي ص قم: ج (3)
 املصدر نفسه. (4)


