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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

(447) 
 قطإشكال: اللوازم الفاسدة للقول إبفادة املعاطاة اإلابحة ف

وقددد ألدددشي الادديا غالدددل الفطدداا علدددى إحددداتة املعاددداة إابحدددة النصددرحاا تو  امللددد ، ر ددم غو ددده قا ددددا  
يسنلزم توايل حاسدة يسنبعد ا  يلنزم هبدا حييده، أو، يبيدا  آخدرا اسدا مسدنلزمة لن سدي   ذل  اب  ،للنملي  هبا

ين، وقدد قدرر  الاديا ابلن دو إىل متاميدة االسدنلزام األول تو  ال دا قدد  سدر قواعد جديدة، وقد خلد  الاديا 
ولداا ذغددر يعددا األسددادني يف لدرحه علددى اليواعددد يف ميددام االسدنبعاتا أ جمل اليددول اب ابحددة ا ددرجملتة، مدد  اآليت )

وذغدر منهداا )ومنهداا أ جمل األ دا    1)حرض قصد املنعداديني النمليد  والبيد ، مسدنلزم لن سدي  قواعدد جديددة 
اليدد، مد  اا وحقجمل امليامسة والافعة واملواريث والراب والو ااي تنعلجملق مبا يف والزغواا واالسنطاعة والديو  والنفي

وعدددم النصددرجمله حيدده، أو عدددم العلددم يدده حينفددى ابأل ددي، حنشددو  منعلجمليددة يفدد  األمددال ، وأ جمل  العلددم يبيدداا ميايلدده
  2) فة الفىن والفير ترتتجملب عليه غال ، حيص  ما لي  من األمال  حبشم األمال  

يا ا  غدددي تلددد  املددداغوراا إمبدددا تنعلدددق مبدددا كلشددده ا  سدددا  حيدددذ، لشنندددا  دددد اسدددا تنعلدددق ابملددد خوذ واحلا ددد
 املاغوراا منعلية مبا ال كلشه ا  سا ، وهو يعيد. تحإ  مل تفد املعاداة املل  غا  ،معاداة  

امللدد  يددي ا ابحددة، لددزم ا أب جمل املعاددداة ال تفيددد )حلددو قلنددا قددالا وقددرر  السدديد الوالددد ابلدددورا  يددني ا دداورين
أحد  أمرينا إمجملا أ   يول يعدم جراي  ها  األمور يف امل خوذ ابملعاداة، وهو خاله امليطدو،، وإمجملدا أ   يدول 

 اجبرايسا حيلزم إجراا ما هو حشم املل  حيما لي  مبل 
 حشيل ينعلجملق اخلم  والزغاة مبا لي  مباله ممجملا أخا  معاداة؟

 االسنطاعة احلا لة مبال املعاداة؟ وغيل جيب عليه احلج يسبب
مدال الندا  الداخ أخدا  معادداة، واحلدال أ جملده مبداص لده النصدرجمله حيده ال أ جملدده  مدنوغيدل جيدب عليده وحداا تينده 

 ؟ماله وملشه
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 ؟وغيل ينعلجملق عليه إعطاا  فية زوجنه ووالد  من امل خوذ ابملعاداة الاخ لي  مبل  له
 ؟إليه ابملعاداة، واحلال أ جمله لي  مبال املننيي إليهوغيل يعطي حقجمل السلطا  من مال ا نيي 

وغيدددل ينعلجملدددق حدددقجمل الادددفعة للادددري  يددددار مل تننيدددي إىل املادددرتخ ابملعادددداة؟ أل جمل املعادددداة أابحدددت تصدددرجمله 
جمّل للادري  أ  ذخدا ابلادفعة لدزم وقدو، الادفعة علدى املدال الداخ مل  ها، حإذا  د األجنيب يف الدار، ومل متلجملشه إايجمل

 املال ، أل جمل الدار يعد مل  للبائ  املعادايت.يننيي عن 
وغيل يرث الوالد مدن والدد  املدال الداخ ا نيدي إليده ابملعادداة، واحلدال أ جمل املدال مل يصدر ملشدا  لد ب يدي هدو 

 ؟ابٍق يف مل  البائ 
الددراب يف وغيددل أ جملدده أددرم أ  يعطددي ا  سددا  املددال الدداخ ا نيددي إليدده ابملعاددداة يف ميايددي الددزايتة، واحلددال أ جمل 

امللد ، وهداا املدال لدي  مبلد  لده؟، مد ال  أخدا زيددد وز دة مدن الادع  معادداة ن ابعهدا يوز دة و صدل، حإ جملده يلددزم 
 إمبا ذيت يف املل . ابالوز ة ملشا  له، والر  تعدم حرمة ذل ، إذ ليس

 . 1)؟ وغيل ينمشن أ  يو ي ا  سا  مبال لي  له ممجملا أخا  ابملعاداة
 لك اللوازمحتقيق احلال يف ت

حدا  يعضدها أمدر  واضدّ حسدب  ؛النيدوض واالسدنبعاتاا ممدا ال ينبفدي ا  تسداق يعصدا واحددة  أقولا ها
حشددا   ،األتلددة مددن عدددم تورا دده مدددار امللدد ، ويعضددها أمددر  حسددب األتلددة تائددر مدددار امللدد ، ويعضددها ماددشي

تائدرة مددار امللد  حشيدل يفدرخ يف ا ده مد  اسدا من حيدث على ال اين حيذ أل ه حمي ا لشال  راالقنصا األوىل
 املعاداة اليت ال تفيد املل ؟

 اوتوضيّ النيوض والوجه الص يّ حيها
 النفقة على واجيب النفقة، ال يشرتط فيها التمليك

، حا ه ال جيب علدى الدزوج أو االب إال ا  يطعدم زوجنده أو واألينااما النفياا على واجيب النفية غالزوجة أ
إذ ال تليدي علدى أغ در  اشهدم إايهدوال جيدب عليده ا  كلجمل  ،ويسشنهم ولبه ذل  من  فياهتمأيناا  وا  يشسوهم 

يبديّ هلدم  مبيددور  ا  أخا  ابملعادداة حيدث جداز لده النصدره حيده حدا  والاخ، هلم املاغورااتوح  من وجوب 
ََّ عَّلَّااى ال)حيددد قيددق عنددوا  النفيددة الددوارتة يف اآليددة والددرواايا غددد ،لبسدده أو أغلدده أو السددشن حيدده ر ِّجااالق َاَّوماوقااو
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ا فَّضملَّ اَّللمق باَّْعضَّهقْم عَّلى ْن أَّْوواِلِِّّمْ   الن ِّساءِّ ِبِّ ا أَّنْافَّققوا وِّ َقادِّ َّ )و  1) باَّْعٍض وَِّبِّ اعَّتِِِّّ وَّوَّاْن  ْن سَّ لِّياقْنفِّْق ذقو سَّعٍَّة وِّ
ِق فاَّْلياقْنفِّْق ِمِّما آاتهق اَّللمق ال يقكَّل ِّفق اَّللمق ناَّْفسًا إِّ  ِِّ  ِّْزَق  . 2) الم وا آاتها سَّيَّْجعَّلق اَّللمق باَّْعدَّ عقْسٍر يقْسراً عَّلَّْي

 وكذلك ال يشرتط يف وا يسدد بِ دينِ اَ يكَو ولكِ
ه ا  يشدددو  مملوغدددا  لددده، يدددي ماتامدددت يفدددوز لددده غدددي ت يددده تين دددسددددجمل  مدددا أتاا الدددديو  حا ددده ال يادددرتط يف مدددا ي  أو 

حدإذا أخداها الددائن ملشهدا، وهنددا ذيت  ،همدن مدال املعادداة تيو  د تالنصدرحاا حدا الناقلدة حا ده جيدوز لده ا  يسددجمل  
املنعدددادي كلشهدددا قبدددي إعطائهدددا للددددائن آي  مدددا حنددددخي يف ملشددده و دددرج منددده إىل  وا مب دددث امللددد  اآلي  مدددائي 

 مل  الدائن.
 وهل تصح املقاصة ِما ليس ولكًا للطرف؟

 اامحنوضي ه  امليامسة)ويف  سخه حق   امليا ة)واما حق 
ا دده جيددوز للمسددروق مندده أو املفصددوب مندده أو الدددائن الدداخ ال يدددح  لدده املددديو  تيندده ر ددم قدرتدده عليدده، ا  

ا  )م  االسدنذاا  مدن احلداغم علدى رأخ وتو  االسدنذاا  منده علدى ذخا من أمواله )السارق، املدين...  تيا جمل 
معاددايت جداز للمسدروق منده أو الددائن ا  حإذا غا  ييد املنعادي )وهو السارق أو املدين العا ي  مال   رأخ

سدنبعد حيدد ي  شدا  لده حسدب تعدول امللد  اآلي مدائي، ذخا  منه لنفسه ويشو  أخدا  )قبلده أو معده آي  مدا  مملجمل  
 ما هو مل      )   السارق ؟ ا ه غيل ذخا من السارق ابلنياصجمل 

 حمتمالت حق املقامسة
اب  األرض املفنوحدة عندوة مد   االسيد الوالدد أعدال ، وكشدن تفسد همبا ذغر   اواما امليامسة، حيمشن تفس ه

إبذ  احلدددرب هدددي للمسدددلمني )عشددد  مدددا لدددو مل تشدددن  ،غا دددت حميددداة حدددال الفدددنّإذا   عليددده السدددالم إذ  ا مدددام
أو  إذ ليسدت املدواا مدن الفندائم، ، حهي حينذٍا لإلمدام، أو غا دت مدواف  حهدي لإلمدام غدال عليه السالم ا مام

وذغددر  حددال يصددّ لددراالها )إال يف  ددور خا ددة اسددن ناها يعددا   ،حل عليددهحن ددت  ددل ا  حهددي حسددب مددا تصددو 
السيد الوالد تفصيلها يف الفيه مبناسبة الشالم حول أراضي العراق، تعلييا  على ما ذغدر  الاديا يف املشاسدب  

ه مل يشدن ملشا  له أل حلو جوجملزي له لرااها )يف تل  الصور  حالرتاها معاداة حا  اخلراج ينعلق يه وإ  مل يشن 
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عيددا  لفظيدا ، أو  يدولا ا دده لدو أخداها معادداة  )علددى أدو ا جدارة أو الصدلّ، غمددا يف مدا هدو األ دي حيهددا، ال 
مدد  ا  املعاددداة مل تفددد  ملدد  املنفعددة حشيددل  جيددب عليهددا خراجهددا غددال   حا دده علددى أددو الاددراا االسددن نائي
 .جيب عليه خراجها؟ حن مي

وأمجملدا حدقجمل امليامسدة املدرات هبدا حدقجمل النيسديم، حدإ جمل لشديجمل لدري  إحدراز ) ايّ مدنمبا جاا يف النني اوكشن تفس ه
مالدده عددن مددال  دداحبه إذا غددا  مادداعا  وإذا امنندد  جيددي علددى االحددراز، حفيدده أ جمل حددقجمل النيسدديم  دد  منوقجملددل علددى 

طلّ لشددن مصدد ،وهددو ألطددل  1) امللدد ، يددي ي بددت إبابحددة النصددره أيضددا ، حددإ جمل النيسدديم مددن مجلددة النصددرحاا
 امليامسة يطلق على ذل  السايق ويطلق على هاا مصطلّ الفرز أو ما ألبه.

 تصوير حق الشفعة بوجهني
 حيمشن تصورها يف امليام ين وينا  الافعة)واما 
مها لدددفعة الادددري  األول إذا اب، لدددريشه ال ددداين معادددداة، حا ددده إ  قيدددي اب  لددده حدددق الادددفعة ورت اسدددا احدددد

نه    املفروزة حبيث تننيي ملشينه إىل ال الث، وال تادمي ا ابحدة إال يننيديّ خا ة يبي  أحد الاريشني حص
ال وا ده املناط الظا يدعول ا  الوجه يف ثبوهتا للاري  األول ا  ال اين أتخي عليه ال الث الاخ ال أبه مد ال  

ناط ظا مدن ارتأ أ واعده املولشن حرق يف ال الث الداخي يني ا  يشو  مالشا  لل صة أو مباحا  له النصرحاا، 
مدن حيدث   مادشلةإذ هو تسرية حشم األقول ل ضعل، وعلى أخ حمن قط  ابملال  حا ه جيرخ الافعة تو  

 غوسا معاداة، حشال الطرحني احلشم واضّ لديه حلي  ماشال  وال مسنبعدا .
  لدده الاددفعة علددى لرايدد ، إذ ال الددث  دد  مالدد  حشيددل تشددو لاا لددفعة ال الددث إذا اب، األول حصددنه مدداث يه

 األول؟ إال يننييّ مناط ظا غما سبق وللب ث  لة إبذ  هللا تعاىل.
 وصلى هللا على حممد وآلِ الطاهرين

ََّ اْفتِّقَّا قكَّ )) اعليه السالمأم  املؤمنني  قال هقْم، يَّكقو ْستِّْغنَّاءق عَّناْ ْفتِّقَّا ق إِّىلَّ النماسِّ وَّاالِّ لِّيَّْجتَّمِّْع يفِّ َاَّْلبِّكَّ االِّ
هقْم يفِّ ناَّزَّاهَّةِّ عِّْرضِّكَّ وَّباَّقَّاءِّ عِّز ِّكَّ إِّلَّْيهِّْم يفِّ لِّ  ََّ اْستِّْغنَّاؤقكَّ عَّناْ وِّكَّ وَّحقْسنِّ بِّْشرِّكَّ وَّيَّكقو      نيِّ كَّالَّ
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