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

 أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
(120) 

 التسليط على سبيل البدل
نعب  بببه يسببليطه  بانالع ل ببن علبى ال ي ببول ل ببل ننهمبا، الصببم والببو ، سبلطة يانببة  انلببة سبب:  االسسببليل علبى سبببيل البببدل، و 

يف يزوجيهبا، نب   :  ب  س بعلى سبيل البدل، ونثاله سلطنة األب واجلد على يزويج الصم حيث اريأى بعض بأهنا على سبيل الببدل ممبن 
 .(1ابالسشريك بينهما، وهذا النوع نن السسليل  سابقه(، وقال بعض ذف  نب  املصلحة أو حىت مبجرد عدم املفسدة على قولني، 

 وإطالقه االفرادي واألحوالي اْدفَ ُعواتحقيق في معنى 
معلبى احببديا ي ببول نفهبوم الشببًر نوامقبباع للمشبهور وعلببى ا خببر  الفبباع،  اْدفَ ُع  واولبذلك يفصببيل وهببو نبرقن بسحقيبب: نعبب  

 قاع امرادياع وقد يقال بال له إطالقاع احوالياع قد يقال بال له إطال اْدفَ ُعوابيال ذلك  ال 
 .دمٍ  للمالل ل نن السسليل االسسقال  والسسليل على سبيل البدل مانه نوع  اْدفَ ُعوايع   مشول  واألول
 انببل لببك الببد  يعبب  ال ا خببر لببو سبب: ملببا  ، مببال  السسببليل املطلبب: ل بل األحببوال هألنببيعبب   السسببليل االسببسقال  مقبل  والث ايي

ملا  انل له سلطنة،  ما يف يزويج اجلد أو األب للصغري، على رأي نن ذهب إىل ال هلما الوالية على سبيل  انل قل  سلطنة ولو سب
 البدل، مسلطنة  ل ننهما ناقصة إذ هي نقيدة بعدم سب: ا خر.

رميببة امبب ل ل يبلغببوا الن بباع مببال يببدمعوا إلببيهم هببو األول ل ببال نفهببوم الشببًر يف ا يببة ال  اْدفَ ُع  واملببو اسببسظهر ال املببراد نببن 
أنواهلم اسسقالالع وال بدالع(؛ ألل املفهوم ع س املنطوق متاناع أو هو هو بسفاصيله ل بن نب  نفيبه أو النهبي عنبه م أنبك يمب  أنانبه ال 

 أو نا( مهذا يطاب: رأي املشهور.
ممبا  يبدمعوا إلبيهم أنبواهلم اسبسقالالع  لشًر ام ل ل يبلغبوا الن باع مبالهو الثاين ل ال نفهوم ا اْدفَ ُعواولو اسسظهر ال املراد نن 

نقبببل السببلطة الطوليببة اننببا  مببا ال نريمببيه أيمبباع إذ   ،هوريعبب  صببحة دمبب  األنببوال إلببيهم بنحببو السسببليل البببد ، وهببو  ببال  رأي املشبب
 ونفاد البدلية السلطنة العرضية. ،ضية، ال العر نثالع للصم  بسو يل

ال نأخذ به حينئٍذ ال خلفائبه، ببل ل ونبه  مبا يعنيه ويسسلزنه لى مرض اسسظهار ال املراد نن ادمعوا الثاين مال نفهوم الشًرمث انه ع
أقوى  مال ظهورها يف مشول النهي للسسليل البد  َجَعَل اللَُّه َلُكْم ِقياما    َوال تُ ْؤُتوا السَُّفهاَء َأْمواَلُكُم الَّتيحم وناع با ية اخلانسة 
َوال تُ ْؤتُ  وا السُّ  َفهاَء بسحببويزف مانببه حببىت إل قلنببا بببه مانببه عرمبباع ضببعي  أو خفببي ع ببس إطببالق  امبببا يعنيببه( نببن ظهببور نفهببوم الشببًر

 .(2امسدبر. َأْمواَلُكمُ 
 ن  املشهور. ،وعلى أي ماحل: يف عدم صحة السسليل البد 

 التسليط على يحو الشراكة
 ة،  سببلطنة الب ببر الر ببيدة علببى أنرهببا نبب  والببدها علببى رأي بعببض الفقهببا  إذ رأوا ا بب ا هما  مببا سببب: االسسببليل علببى  ببو الشببرا 

ننهمبببا دول رضبببا ا خبببر وإذنبببه، بينمبببا اريبببأى بعبببض الواليبببة لبببفب وحبببدف واريبببأى القليبببل نبببن الفقهبببا  الواليبببة هلبببا  أي  د يفبببر  وعبببدم صبببحة 
بقبول نطلب:  اْدفَ ُع وا ِإلَ ْيِهْم َأْم واَلُهمْ نطوق ا يبة إذ ال يصبدق عليبه وحدها، ونن الظاهر ال هذا النوع نن السسليل غري داخل يف ن

يسببليطه السببام مينفببى عمببن ل يبلبب  وعمببن بلبب  ول يبب نس ر ببدف،  اْدفَ ُع  وامببال مي ببن االسببسدالل مبفهونهببا علببى نفيببه بعنوانببه إذ ظبباهر 
                                                           

 الدرس الساب:. (1ا
، يفيد إثبات عدم نفي البدلية، مبفهوم الوص  أو (2ا ، مسدبر. إذ  ول اسسقالالع هو املنفي يف نفهوم الشًر   بهه، وليس نن نفهوم الشًر
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 .(1امسأنل( ،نيةا ، ل ن ي يدف انه نقسمى عموم ا ية الثال ن هل يثبل له السلطة السشري ية؟ قد يقال باإلطالق ل ن به نوع خف
  وههنا حبثال

 النائيني: سلطنة الصبي بإذن الولي، محال
يبرى نرعبب  ذلبك واقعبباع إىل  ال نبن أنبواع السشببريك، يف رأي ااقب: النببائي ، نفبوذ يصببرن الصبم ببب ذل البو ؛ إذ انببه  األول:
ضية سلطنة الصم ن  سلطنة الو ، ال إىل الطولية والسو يل، ملننقل أوالع نص عباريه بطوهلا مث نسسعرض نبا  طبر بالببال ر  وع  السشريك 
  قشةنن املنا
  او يبب   ببال، يسببسفاد نببن ا يببة املبار ببة عببدم اسببسقالل الصببم يف السصببرن يف أنوالببه وإل  ببال ر ببيدا ال نبا ببرة وال قببال 

 اسسفادة سائر املرايب ننها، وهي نفوذ يصرمه يف ناله ب ذل الو  وو السه عنه، وو السه عن غريف. يو يال، إمنا ال الم يف
 ول  أنا عدم نفوذ يصرمه يف ناله ب ذل الو  ميسسفاد ننها أيما بمم نقدنة عقلية.قنم

 يح ذلك يسوق  على متهيد نقدنات وأنا عدم صحة و السه عنه وعن الغري مال يسسفاد ننها، بل يسسفاد نن القواعد العانة، ويوض
األوىل  أنبببه  مبببا ال مي بببن اعسمببباع نبببال ني نسبببسقلني علبببى نبببال واحبببد وال نالبببك نسبببسقل ونالبببك  بببال  بببري ا نعبببه م بببذلك ال مي بببن 

 يبة أو اعسماع سلطنسني نسسقلسني، وال سلطنة يانة وناقصبة يف نبال واحبد، مب ل ال هبال علبى االنسنباع واحبد يف  ليهمبا، وهبو أنبه لبيس املل
السبلطنة إال إضببامة ببني املالببك أو السببلطال واملبال، وليسببسا عببارة عببن أنببر نوهبوم  أنيبباب األغبوال حببىت يسايببل للملبك نال ببال ونسببلطال، 
واإلضامة إذا  انل نريبطة بشاص على  و االسسقالل حبيث  ال لبه السصبرن يف املبال نبن دول يوقب  علبى إذل غبريف و بال لبه املنب  نبن 

 ميسن  أل ي ول يف عرض هذا الشاص  اص آخر ي ول له هذف اإلضامة، يانة  انل أو ناقصة. ،ميه يصرن الغري
 أل ااص نسعددة. ،نعم، مي ن ثبوت اإلضامة الطولية واإلضامة على  و اإل اعة، واإلضامة الناقصة اليت ل ي ن لصاحبها نن  غريف

 طنة الو يل ونو له.ماألول    ضامة نلك العبد إىل العبد ونال ه، وه ذا سل
 والثاين    ضامة الشري ني.

 والثالث   سلطنة األب واجلد أو الو يلني، أو ح ام الشرع.
وأنا إضامسال نسبسقلسال عرضبيسال حبيبث ي بول ل بل ننهمبا طبرد ا خبر وننعبه عبن السصبرن مغبري نعقبول، مب ذا انسنب  هبذا انسنب  إضبامة 

يف السصبببرن ميسنببب  أل ي بببول يصبببرمه ننوطبببا بمبببم ا خبببر إليبببه، ببببل ال ببببد أل ي ونبببا   نسبببسقلة نببب  إضبببامة ننمبببمة، إذ نببب  اسبببسقالل واحبببد
  الشري ني، أو  سلطنة الراهن واملرقن، م ل ثبوت نص  اإلضامة ألحد ال جيسم  ن  ثبوت متام اإلضامة لغريف، ألنه خل  ونناقمة.

وىل عليه، م ل  ال حمجورا عن أصبل السبلطنة  باننول والعببد وبسعبري آخر  أل الوالية الثابسة للو  ال بد أل ي ول مبقدار حجر امل
مالو  نسسقل يف السصرن، ولو  ال حمجورا عن االسسقالل  الراهن والبا رة ميجب أل ي ول والية الو  بنحبو االنمبمام، مبال مي بن 

 أل ي ول للصم ح: السصرن ننمما إىل الو ، و ال للو  السصرن باالسسقالل.
  مبقسمببى ا يببة الشببريفة لببه متببام السببلطنة قبببل قابليببة الصببم ألل ميببسحن و سبب  ويبقببى لببه هببذف السببلطنة قبببل البلببو  وحيببث إل الببو 

مسبأثري إذنبه للصبم إنبا يرعب  إىل  ونبه و بيال نبن قببل البو  مسبيجا ح مبه، وإنبا يرعب  إىل  ونبه  ،يبةوالر د على نا اسسفدناف نن ا 
 السفيه ب ذل الو ، والراهن ب ذل املرقن مهذا غري نعقول.ضميمة ن  الو  يف السصرن  سصرن 

وباجلملبة  نقسمببى هبذف املقدنببة عبدم صببحة بيب  الصببم لنفسببه بب ذل الببو  أيمبا، السببسفادة السبلطنة السانببة االسبسقاللية للببو  نببن 
 محمد وآله الطاهرين وصلى اهلل على وسيأيت غداع يلايصه ويوضيحه والنقاش ميه، ب ذل اهلل يعاىل. ا ية الشريفة(.

 (.282ص 1عوا  الآللا  جا َمْن َلْم َيْصِبْر َعَلى ُذلِّ الت ََّعلُِّم َساَعة  بَِقَي ِفي ُذلِّ اْلَجْهِل أََبدا    قال رسول اهلل 
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