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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
(268) 

 تتمتان
 في مختلف البالد ومعانيها أسماء السرقفلية

، بررردل ا لرررو، خلرررو الردررر ،   ررر  قررردم، لرررو  لسررررقفلية يسرررمياة عديررردة يف األعرررراي املل لفرررة وهررري  ا خ )لسبببب  
 و ضيف  (1)والفروغية(

اهنا يسرمى يف العرراو وإيرراا بالسررقفلية، ويف العرراو برا لو أو بردل ا لرو و  ر  ال ردم وبربهها، ويف برال  ال رام 
 .ويف مصر باملف اح وبالزينة ،ال زالبالفروغ أو الفروغية، ويف املغرب باجللسة أو ا

 لرره أا يمخرري عليرره  -وهررو رمررز ملررل ال صررري  يرره  – وودرره يسررمي ها باملف رراح ألا املسرر مدر حلررل مف رراح ا رر 
)برزاا    لرره إمل املسر مدر اجلديررد( مرراالا )وكريا املالررل مالررل للمف راح  لرره برزاا    لرره للمسرر مدر أا يمخري عليرره مرراالا( 

ألا املس مدر حيث كاا له جتديد الع د  ائماا حىت بعد ا  ها  مدة اإلدارة  ا ه ين رغ  بزينرة ا ر   وال سمية بالزينة
 ويزيينه وإحداث ال غيرياة  يه حيث أِمن إخراده منه.

 من اإلخراج عند ا  ها  مدة اإلدارة. اا جيلس  يه آمن –املس مدر  –وأما يسمي ه باجللسة  أل ه 
، أو ألا املسرررر مدر الرررردا ل للسرررررقفلية م ابرررر  مبلررررل مررررن املررررال لمسرررر مدر اجلديررررد ا رررر   فرررررغ لوبالفروغيررررة أل رررره يخ 

 .)الفروغية(  ارغ البال من اح مال إخراده أو ايا ة األدرة
 وكيلل بدل ا لو أو ا لو أل ه خيلي لغريه املكاا م اب  مثن.

املسر مدر األول )وقبلره املالرل كريلل( ألا  ؛وهرو معرروي (قفر )وأما السرقفلية  مؤلفة من )سر( مبعر  الررأو و
حلررل رأو ال فرر  كنايررة عررن ملكرره ال صررري يف ا رر  ب فلرره وإغالقرره أو   غرره  لرره أا يمخرري مبلغرراا م طوعرراا مررن املررال 

 .أو ببهه ل ا      هيا احلق
 وفلسفتها: بين الشيوعية والرأسمالية تاريخ السرقفلية

ا يسرره  احلكررم عليهرررا ويوضرر  ودرره حرمرررة بعرر  أ واعهررا وحليرررة ل ارخيهررا جيررردع يف معر ررة ماهي هررا مبررروالتطببر  
 بعضها اآلخر.
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را وليردة األي رام امل رمخ رة، و يمرخيهرا، و الظراهر أيف املسرائ  املسر غد ة )مرد للره السيد الروحاين  قال  د  األصر  هن 
ؤد ر إخررراج املسرر مدر وأخرري هررو أ  رره لرريس للمالررل املررا وضررل قا و رراا يف برراب اإلدررارة و  يهررا أا  سلررس النررو اب يف إيرررا

لل را وا ال ررعي، واي فرق بعرد  لرل  (1)العني املس مدرة منه بعد ا  ضا  مرد ة اإلدرارة، و ال أا يزيرد يف كرائهرا خال راا 
ضغرال  األسررعار، و  ألدرر   -غريهررااألمراكن مررن الرردكاكني والفنرا و واملنرراال و  بررالطبل اا  كررا  األمررالض،  اضررطر  مررال 

يفو ضرروا أمررر اإلجيررار إمل املسرر مدرين، بررزاا  م رردار مررن املررال، و  د روا أمرراكنهم بررم    مررن كرائهرراينميررة الوررروة أا يررؤ 
برزاا  السررقفلي ة يفرو م أمرر يومراا بعنرواا اإلدرارة السرنوية، و مائة و   موالا  يمخي املالل ألف يوماا بعنواا السرقفلي ة

 .(2)عر ي اا بائعاا يف األسواو(قد صار  لل أمراا بعد مضي  السنة إمل املس مدر، و  اإلجيار
أا األصر   يهرا هرو هرو الظراهر و لرل ألا والظاهر أ ه ي صد من )األص   يها...( أع املودو  منها يف إيرراا؛ 
)ال حيرررق للمرررؤدر إخرررراج أ ررره ال ررروا ني هررريه الررربال  الغربيرررة وإا مرررا دررررا يف إيرررراا وسرررائر برررال  اإلسرررالم مرررن وضرررل 

 أع ال حيررق لرره أا يزيرردهاارة وال أا يزيررد يف األدرررة حررىت وإا اا ة قيم هررا السرروقية املسرر مدر بعررد ا  هررا  مرردة اإلدرر
إ  ب ا هررا علررى مررا هرري عليرره حسررم الع ررد الررول مرردة الع ررد ال إبرركال  يرره برر  هررو  ؛عنررد جتديررده الع ررد قهررراا عليرره

 كاا ا عكاساا ملا درا يف بال  الغرب وي ليداا هلم.  (م  ضى ال اعدة
عليرره ومررل أ رره  لكرره قسررراا مررا ح  يف بررؤوا لمالررل ويرردخ  لمررل أ رره للررم  رراح  رب لل ررا و ني وأمررا ودرره إقرررار الغرر

،  الظاهر أ ه كاا ا عكاساا وصدا للغركاة ال يوعية يف العامل ور   ع  على مبدئهم خمالف مل  ضى ع د اإلدارة
ال )للعمرال وأ ره )ال للرأمسرال( وو  جيم أا يعوهو أا )الرأمسال(  بىت البال اليع بدأ مغرياا للعمال والكا حني يف 

أخرريوا كررر   للغكررم اهنررم عنرردما وصررلوا يف روسرريا وغريهررخيفرري واقعرراا آخررر و لرررل ألك ررعار و لررل كلرره  ) (لإلقطررا 
مرن األغنيرا  والف ررا  معراا واسر فر ة بره احلكومرة  صرارة هري ال رادر واإلقطراعي والرأمسرا  اجلديرد األكر   (3)بي 

 .ب  الوحيد يف الساحة(
هرو يف لليرل العمرال  يف  ظررهم  كاا احل   حل وو العمال  سر اقاا أصغاب رؤوو األموال  قد اع  ة ال يوعيةو 

 وغريها..  ورؤوو األموال للمعام  واألراضي
أموادرراا هررا رة يف  فرروو العمررال يف الغرررب والررربال   أحررد ه هرريه احلركررة العماليررة ال رريوعية واالبرر اكيةوحيررث 

ه بسلسلة من ال دابري السياسية واالد ماعيرة واالق صرا ية وكراا منهرا إعطرا  سلسرلة مرن احل روو املس عمرة له وادهو 
 ا ررل احل رراا  وهررو أ رره ال  منهرراالس ضررائهم،  كرراا ل لررديرهم و للعمررال والكررا حني ومررن أبرربههم  –بررزعمهم  –

                                                           

 لل ا وا ال رعي.أع أا  لل كله خمالف  (1)
 .11هر، ص1414، 4قم، ط –السيد حممد صا و الروحاين، املسائ  املس غد ة، مؤسسة  ار الك اب  (2)
 أع قدر ما أمكن هلم. (3)

(268) 
 



  (522)ه2418جمادى اآلخرة  21السبت  ....................................................... المكاسب )البيع(

3 
 

د ا  ضروه كا حراا عرامالا   ررياا( حرىت بعرد حيق للمالل املؤدر )وقد ا  ضوه رأمسالياا  رياا لاملاا( أا خيرج املس مدر )وق
 ا  ها  مدة اإلدارة وال أا يزيد عليه يف أدرة املو  حىت لو اريفعه األسعار.

ني باالرر  وغررري ع الئرري يف أصررله ويف يفاصرريله  إ  اا ا رر ام أا كرر  مالررل مررؤدر  ومررن الواضرر  أا كررال ال ررا و 
   ا م للغ ي ة إ سن ال ا و ني ب ك  عام على ضو   لل، وضل هييمث مس مدر عام  حم اج  غين، وك   رأمسا  
 .ما أكور املالض املؤدرين الف را  اليين ال حلكوا إال الوار  من يمدري بس اهنم أو  كاهنم أو ما أببه :أولا 
 والفنرا و واملطراعم وأبرباهها ما أكور املس مدرين األغنيا  ب  لعر  أكورر املسر مدرين يف العرامل للمغرالة :وثانياا 

 هم من األغنيا  أو من الطب ة امل وسطة.
إضا ة إمل أا ع د اإلدارة كك  الع و  األخرا مبين على ال اضي بني الطر ني على املدة واألدرة، وعلى  لل 

ق مررل املسرر مدر درررة كا ررة األمررم وامللرر  واأل يرراا والنغرر ،  زدبررار املالررل علررى لديررد مرردة إجيررار ا رر  رغررم أ رره ايفرر
ال جيوا له أا يزيرد عليهرا عنرد جتديرد ع رد اإلجيرار رغرم اريفرا  األسرعار يف  أدرة حمد ةوعلى على مدة حمد ة   ط 

وخررررالي منطررررق العرررردل  ا وخررررالي م  ضررررى الع ررررد الرررريع يراضرررريا عليرررره وأدريرررراهمررررم  ضررررى ايفاقهخررررالي  السررروو،
 .(1)ُتْظَلُمونَ ل َتْظِلُموَن َول يف إالار  واإل صاي والعرم والطلم

أا املررالض حيررث رأوا وقررد سرربق، وإمررا   الروحرراين مررا  كررره السرريدإمن ررمية  لررل للسرررقفلية وا لررو  هررو وأمررا ودرره 
اإلدغراي ق هررم وقهررهم علررى خرالي م  ضررى ع ررو هم حراولوا يعرروي  ال سررين وا سرراريني )ال سرر علررى لديررد 

ريه لغرررري املسررر مدر األول، وال سرررر علرررى إب رررا  أدررررة املكررراا  مررردة اإلدرررار بعرررد ا  هائررره رغرررم اهنرررم قرررد يرغبررروا يف يرررمد
يف كوررري مررن األحيرراا( بمخرري مبلررل سرروقياا كالسررابق حررىت بعررد جتديررد الع ررد رغررم أا أدرررة املكرراا قررد يكرروا اريفعرره 

 م هو املسمى با لو أو السرقفلية يعويضاا عن خسارهتم وعن ي ييدهم يف ال صري يف ملكهم.م طو  م د  
على بع  الصيل املاضية أو اآليية، ال كلها  – أا  لل كله لو درا برضا الطر ني كاا دائزاا حالالا ومنه لهر 

 م  ضى الع د وإا  اىف إالالقه.مل إ  هلما أا ي اضيا على أع برط ال ي ناىف  -
 إشكال الروحاني على كون السرقفلية صلحاا أو جعالة

ومهررا الودرره الورراين والرابررل  ررا  ،أو دعالررة ة باع بارهررا صررلغاا قفليوقررد أبررك  السرريد الروحرراين علررى يصررغي  السررر 
 ب وله   ،مضى يف الدرو السابق

 لهر عدم لامي ة ما قي  ل صغي  هيه املعاملة  ه)ومبا  كر ا
بررراالل زام بالصرررل   برررما ي صررراى الطر ررراا علرررى أا يرررد ل املسررر مدر مبلغررراا مرررن املرررال، برررزاا  عررردم مزا رررة املالرررل 
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 جيار ا   ملن با  عند ا  ها  املد ة أو قبلها.للمس مدر يف إ
 على أا ال يزا ه يف اإلجيار. س مدر مبلغاا، كجعالة إمل املاللأو باالل زام باجلعالة  بما يد ل امل

رررا قابلرررة   ز  ررره قرررد مرررر  أا  عررردم املزا رررة ال يكفررري، و إعطرررا  السرررلطنة علرررى اإلجيرررار ال يصررر   مرررل عررردم العلرررم بمهن 
 .(1)(ال، ومل يدل   لي  عليه، وم  ضى األص  عدمه،  ال يص   الصل  وال اجلعالة لال   ال أم

 .، على اع بارها ع داا مس م فاا )وهو الوده الوالث  ا مضى(وأ ه يرا درياا ابكاله، لو ت  
 ح  السرقفلية )ح  اإليجار( ل يعلم صالحيته للنقل

ا مرا ال مرا واسعاا وكيا باب اجلعالرة وا ره يغ فرر أيضراا  يهأا باب الصل  وإا كا إبكاله بعبارة أخرا وملل  
والسرقفلية ال حكن   لها إمل  ،ا إال أ ه م وقف على قابلية ما صوى عليه أو ما دع ، للن   إمل الغرييغ فر يف غريمه

 ليرر   سرره ومل يرردل  الغررري إ  اهنررا هرري )حررق اإلجيررار( )السررلطنة علررى اإلجيررار، ب عبررريه( وهرريه السررلطنة قائمررة باملالررل  ف
 .على صغة   لها إمل غريه بما يكوا للغري وهو املس مدر حق إجيار الدكاا )اململوض لغريه( إمل املس مدر اجلديد

وأمررررا ال ررررق األول  هررررو أا يكرررروا السرررررقفلية م ابرررر  )عرررردم مزا ررررة املالررررل  ،مررررن كالمررررههرررريا عررررن ال ررررق الورررراين 
وودررره اإلبررركال أا  (ن برررا  بعرررد ا  هرررا  مررردة اإلدرررارة أو قبلهررراللمغررر  ملررر –أع املسررر مدر  –للمسررر مدر يف إجيررراره 

عرررا  إليررره وكررراا هرررو املررررا  منررره عرررا   يعرررين إعطائررره صرررالحية ال رررمدري  ررراا ِصرررري عررردم مزا رررة املالرررل للمسررر مدر ال
مرد للره اإلبكال السابق )وهو عدم صالحية حق ال مدري للن   أع عردم  بروة  لير  علرى صرالحي ه لريلل( قرال 

 )وأضف إمل  لل  أا  عدم املنل من اإلجيار ال يكفي، ب  ال بد  وأا يكوا مسل طاا على اإلجيار.لكالم قب  هيا ا
  زا قي   إ  ه يعطيه هيه السلطنة.

 .وس ميت املناق ة غداا بز ا اهلل يعامل (2)قي   إ  ه يردل إمل الوده السابق، وقد عر ه ما  يه(
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

 
َأوَُّل َما يُبْنَظُر ِفي َعَمِل اْلَعْبِد ِفي يَبْوِم اْلِقَياَمِة ِفي َصاَلتِِه فَِإْن قُِبَلْت ُنِظَر ِفي َغْيرَِها َو قال   النيب  عن

  ء   ِإْن َلْم تُبْقَبْل َلْم يُبْنَظْر ِفي َعَمِلِه ِبَشيْ 
 .66ص 3عوا  الآللئ  ج
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