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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

(446) 
 احلكيم: امللك اآلانً مائي خالف قاعدة السلطنة

مائي ابنه خالف قاعدة السلطنة وتبعه على ذلك السييد احلكييم، وسينن ل  صاحب العروة يف حاشيته على امللك اآلنا وقد أشكل 
اإلشكال بلفظ األخري ألوضيييته، قيال) ضمفيا اا ان أح صيية البييع والعتيا وإو يا وإح ث ت يتمل كبيوم امللكيية مين أول األمير، لكين 

دة السييلطنة ارارييية يف حييا املالييك، وكبوهتييا ميين أول األميير ال لالفيية  يييه  ييا  لكو ييا م صييو ة كبوهتييا قبييل التصييرف آنا م ييا خييالف قاعيي
 للمتعاطيني،  يتعنين البناء عليه  لئال يلزم من البناء على األول ختصيص ال اعدة.

رف أو مين أول األمير، إال وابرملة) م تفى عموم جواز التصرف املتوقف على امللك وإح كاح هو كبوم املليك، إميا م يارنا للتصي
 (1ضأنه يتعنين الثاين  لئال يلزم ختصيص قاعدة السلطنة ابلبناء على االول(

ألح الفييرا ال ييول ابح إمنييا هييو ( خييالف سييلطنة املالييك الناقييل كييوح كبييوم امللكييية آن م ييا ضيف اآلح األخييري قبييل التصييرفاح  أقييول) 
امللكية،  انت ال امللك إن املشرتي، بتصر ه ضمعيه أو قبليه (ح( ميع انيه مليك للبيائع  فيدوال تاملعاطاة ال تفيد إال إابحة التصر ام   ط 

وتصرف غيري املاليك إذا  هو الناقمل والناقل، بل تصرف املشرتيلي ال اح له ذلك الناقمل البائع وليس على ملكه لسلطنة املال ن مل 
 .على ملكه أوجب انت ال امللك له، لالف لسلطنة املالك

 اب: بل هو فرع هلا وليس ضداً اجلو 
مييين اآلح األول إن  بييدءاا  املبيييع ابملعاطيياة إن ملييك املشيييرتي يف كييل اآلنم يياح انت يييال هييياا اإلشييكال، ولكيين الظيياهر عييدم ورو  

الي   ، ألح الفرا اح البائع قصد ذلك ض اح هاا هيو املشيهور) مين اح املعاطياةسلطنة البائعاألخري ضقبل التصرف الناقل( هو م تفى 
يهيا قصد البائع  يها ن ل امللكية ال تفيد إال اإلابحة نظراا لتدخل الشارع بدليل اإلمجاع مثالا، وليس كالمهم يف اح املعاطاة ال  قصد  

 اح ينت ييل إليييه املييثمن ميين اآلح األول إن  ينبغييياملتعاطييياح ديير  اإلابحيية املت ابليية توجييب امللكييية وإح قييال بعييمل ن ر بييالك( وعليييه) 
( حيث منيع حصيول امللكيية بيالك حي  اآلح األخيري، لكنيه يف حسبما رأوامتصل، لكن املانع هو تدخل الشارع ض ممتد   األخري كوجو   

 سلطنة املالك ال لالفاا له.  روع رعاا من  له يف اآلح األخري كاح ملك املشرتي ر امل تفي يف م تفاه اآلح األخري ارتفع املانع  أك  
 تدادية كاالحنالليةاحلقائق االم

نفيوذ تسيعة منهيا مين  كما لو انه ابع عشرة أشياء  منيع الشيارع  ،بعبارة أخرى) احل ائا االمتدا ية حكمها حكم احل ائا االإاللية
ا يية ضلكو ا غررية أو مرهونة أو شبه ذلك(  اح نفوذ بيع العاشر على ال اعدة وموا ا لسلطنة املالك ال ضيدها،  كيالك احل ي ية االمتد

ع نيل  مالشيارع، حسيب رأي هي،الء، تيدخ   لكين   ،إن زيد من آح حدوكها  صياعداا  –مثالا  –انت ال كتابه  د  ص  ق   معاطاةا البائع  حيث اح
،كر املعاطياة الي  قصييد مليا املاليك ن ييل تييحصيول املليك مين اآلح األول حيي  اآلح قبيل األخيري ولكنييه ر يع الييد عيين منعيه يف اآلح األخيري  

 أكرها حينئا ، بل اح ال ول بعدم إنفاذها حينئا  خالف سلطنته. ،امللكية
 وليس امللك اآلانً مائي بشرط ال

ال ي ييال) اح املالييك ن ييل امللكييية بشييريف شيييء ضأي يف اآلح األول مشييروطاا بن لهييا يف اآلح الثيياين  الثالييث وهكيياا وابلعكييس( وامييا 
وث يكين مين  ،ا  لبشيريف شييء ال متمعياحفيمال م االنت ال قبله( وبشريف الشارع   د صيح ملكية اآلح األخري بشريف ال ضبشريف عد
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 قصد املالك بشريف ال.
ملييا قصييده املالييك ميين البشييريف       عنييواح ن ييل امللكييية يف اآلح األخييري بنيييو بشييريف ال، ميين الشييارع، لي ييال ابنييه مفييار  إذ ي ييال) ث ي يي

اآلنم وهيو اإلمجياع، والثياين)  عميوم) األول) يفييد عيدم ن يل امللكيية يف  لييالح ليس بشريف ال م صو اا له، بيل اليوار  وانه عليه شيء 
بشريف ال بل ال بشيريف والالبشيريف متميع ميع بشيريف شييء، عليى انيه قيد مياب ابح  الثاين بنفسه يفيد ن لها يف اآلح األخري وليس هاا

يف هياا اريواب اح ي يال انيه ال يعتيربه قييداا  ال خيفيى  ياألونو ييه ميا  ،البائع ث يعترب االنت ال يف كل اآلنم بشيريف شييء بيل ال بشيريف
  تدبر جيداا.  يمكن ختلفه  وح اإلخالل ابملشرويف. بل در  شريف وهو التزام يف التزام

 علية جواز التصرفات يالزم فعلية امللكاآلخوند: ف  
نمييائي  ييا نن لييه عيين ضالتن يييح( قييال) ض مييا ذكييره ن لييه عنييه اا ييا االصييفهاين علييى امللييك اآل حسييبماوقييد أشييكل اا ييا اآلخونييد، 

يف ت ريييب حصييول امللكييية ميين حييني كبييوم ارييواز ون  ييا املعاطيياة ميين أح   علييية  (2ضنسييباا لييه إن اآلخونييد يف حاشيييته (1ضشيييانا اا  ييا
املتعياطيني ميوز ليه التصيرف املتوق يف جواز مجيع التصر ام من حني الع د تستلزم  علية امللك مين ذليك احليني، ألن يه ي يال إح  كيال  مين 

على امللك  يما انت ل إليه  عال وكل من موز له ذلك التصرف  عال  هو مالك وهاا قياس ينتج أح  كال من املتعاطيني مالك ملا انت يل 
 .(3ضإليه  عال،  يه(

 اجلواب: األضالع أربعة والتالزم بني جوازها وجواز التملك
اصل  يه   إح االضالع، لدى التدبر، أربعة، والغفلية عين احيدها أوجيب اوليط وربيط أحيد الفيلعني  يا ولكنه غري اتم للالط احل
 ال يرتبط به واألضالع هي)

 .- قدس سرهوهاه ال  ذكرها  -( كل التصر امض علية جواز   -أ
إح ث ن ييل ابنيه صيغرى  ييا  نو عليية جيواز التمليييك والتمليك، وهياا الفييلع ث يياكره ميع اح املالزميية إمنيا هيي بييني هياين األميري -ب

 .بوجه  سبا
 ) علية التصرف ضوهاا الفلع ث ياكره( وهاا يالزم الفلع الرابع وهو -ج
 التملك( وهاا الرابع ذكره متو اا انه املالزم للفلع األول.امللك أو ض علية  - 

األوسيطني، ميع اح اليتالزم إمنيا هيو بيني الفيلع واحلاصل) انه توهم اليتالزم بيني الفيلع األول ميع الفيلع الرابيع، وغفيل عين الفيلعني 
 األول والثاين وبني الفلع الثالث والرابع.

  الحظ. اا وهاا البياح أكمل من البياح الاي أجاب به يف التن يح عنه، وإح كاح اروهر واحد
ييية امللييك ميين ذلييك احلييني، ألح  قييال) ض يييه) أح  جييواز التصييرف وإح كيياح  علييياا ميين حييني ن  ييا املعاطيياة إال  أن ييه ال يكشييف عيين  عل

 (4ضمتعل  ه ي تفي سبا امللك على التصر ف آنا ما،  مرجع هاا ارواز إن جواز التمل ك  عالا ال إن امللك الفعلي(
 وصلى هللا على حممد وآله الطاهرين

ُر َمَع الن  عخَمة  َواضض) عليه السالماإلمام احلسن  قال ُر الَّذ ي اَل َشرَّ ف يه  الشُّكخ َي خ ُر َعَلى النَّاز َلة  اْلخ  (234نف الع ول) صض (( لصَّب خ
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