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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
(971) 

 لمدعىالجواب السادس: لحق الخلو أنواع عديدة فاإلشكال أخص من ا
 ان للسرقفلية أنواعاً عديدة:الجواب السادس: 

باا ل مبلاال ا)لاو ملأل املبلاال املقطااوم املقادم  مقابااي حااب ا أاار أل يف قبااال أن ي ااون مااا وقااب مصاك ا واا ال وهاو منهاا: ف
ال يساتلمم عادم ، يف ه ه الصورة حب ا أار للمستأجر الثاين، للمستأجر األول، ل ن جمهولية صحة نقي حب ا أار على فرضه

 :للسرقفلية صور أخرىتوجد حب السرقفلية إذ مطلب أنوام يف أو اجلعالة املصاحلة نقله بصحة 
 بذل مبلغ الخلو مقابل أولوية حق االستئجار أو تعيين المستأجر

أو أولويااة ماان املالاا  لنفسااه ان ي ااون باا ل مبلاال ا)لااو يف مقابااي أن ت ااون للمسااتأجر األول أولويااة حااب االساات  ار ومنهااا: 
 تعيني من يستأجر منه، وه ا احلب قائم باملستأجر نفسه لو رضي املال  به فهو مباين حلب ا أار القائم باملال .

، وعلاااى ذلااا  علاااى ا خااار ليقدماااه ان للمالااا  أن ياااكجر مل اااه ملااان وااااأ مااان لالبياااه وال أولوياااة ملمماااة ألحااادهموتوضااايح : 
على أن ت ون له أولوية االست  ار مناه بعاد انتهااأ ان يتصاحل مب املال  ني مثاًل  مدة عشر سنمستأجر ملال ل استأجر دكانه فلل

م مقابي حب أولوية االست  ار ال مقابي حاب ا أاار للغاري، املقطوم املقد   املال   العشرة فال حيب له أن يكجره لغريه، ويب ل املستأجر  
 .ال أن حب ا أار غري قابي للنقيفال يرد عليه إو 

 ا ي ون حال املستأجر الثاين بالنسبة للمستأجر األول يف ب له له املبلل املقطوم إذا كان ما ب له املستأجر األول للمال  وه 
 مقابي أن ت ون له األولوية وأن ي ون له أن مينحها ملن واأ من بعده.

و اعطااه حاب األولوياة يف االسات  ار مناه نعم، ختتلف مثرة ه ا النوم من حب ا)لو عن النوم السابب ملاملستشا ي علياه  باناه لا
  أو تعياني مان يساتأجره  1ملاهبا، كان له حب االست  ار ملال دجدياد ا جاارة بانفق القيماةاّل تعيني من يستأجره منه من ل  أولوية أو 

حاب ا أاار إذ  للمالا  وعلاى املالا  أن ياكجره مناه، ع اق ماا لاو با ل املاال با  األاه أن يعيناه ال ي ون هو املكجر بي ل نه منه و 
 من لالبيها ملا جارة  مباورة عن نفسه ال عن املال . هأن يكجر  ، لو صح ذل ،ي ون له حين    

 وحنوه  ولو اّجر عن نفسه كانت األجرة له.  2ملومثرة الثمرة انه لو اّجر عن املال  كانت األجرة للمال  ملإال بشرط  بنحو  خاص
 ي التأجير لمن شاءبذل حق الخلو مقابل إسقاط المالك حق  ف

يف تعياني مان يساتأجر مناه ملمان   4ملأو مقاباي حقاه ان يكجره ملن وااأحقه يف   3ملان يب ل حب ا)لو يف مقابي إسقالهومنها: 
 املال   خاصة.

                                                           

 أو مطلقاً، ومها صورتان.  1مل
 على أن يهبه بعضها مثاًل.  2مل
 املال .  3مل
 املستأجر.  4مل
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وقد سبب ان إسقاط احلب أهون من نقله فقد ال يصح نقله ويصح إسقاله، كما ذهك إليه الشيخ ومجب كثري من األعالم من 
 أما ا سقاط فال بأس به. ؟قاط حب الشفعة دون نقلها لقيام احلب بالشري  الشفيب ف يف ينقله لغريهصحة إس

 ان الدليي على عدم صحة نقي حب ا أار أو عدم الدليي على صحته أعم من عدم صحة ا سقاط.والحاصل: 
بعااد انتهاااأ ماادة  فللمالاا  أن يسااقه حقااه يف ا أااار ماان أوااإاص معينااني ملك أااار الاادكان ألعااداأ املسااتأجر األول وعلياا : 

 ، مقابي مبلل مقطوم يب له له املستأجر األول فال يرد إو ال السيد الروحاين على ه ا النوم من السرقفلية.ا جارة
 اخص من املدعى  2ملان إو اله  1ملوحاصي ه ا ا و ال

 لجواب السابع: السرقفلية نقل للمحقوق ال للحقا
، ل نهاا، علاى األغلاك إن   دام ظلاه ان السرقفلية لو كانت من نوم نقي احلاب فرااا يقاال بتمامياة إوا الهالجواب السابع: 

 فال يرد ا و ال. وتوضيحه يف ضمن أمور:  3ملي ن وبه املستغرق، من نوم نقي احملقوق
 حب، كحب التح ري مثاًل، ثالثة أوياأ، ذو احلب وهو لرف ا ضافة. انه سبب أن يف كياألول: 

متعلااب  الاا ل هااووهااو ا)اايه الاارابه بااني صاااحك احلااب وبااني احملقااوق   4ملواحلااب نفسااه أل حااب التح ااري أو احلااب يف التح ااري
 احلب.

 يأيت يف األمر الثالث.رة مثاًل، وأرل نظري ذل  يف املقام كما سوحملقوق أل ما تعلب به احلب وهو األرض احمل ّ 
أو  أو احمليثاة ييثيتهاا نقاي العاني أو نقاي الثمارة أو نقاي العاني بلحااة الثمارة مان   حيتمي فيها بدواً كوهنا 5ملان ملا جارةالثاني: 

 .قي الثمرة القائمة بالعنين
بنفسها وإال كانات بيعااً أيضااً فيماا  وال هي من نقي الثمرة واملنفعة ،ول ن ا جارة ال هي من نقي العني وإال كانت بيعاً للعني

لاو نقاي ماا فيماا   يصاح فياه ذلا  كماا باللاة أو  ،صح فيه ذل  كبيب مثارا  البساتان فاناه بياب هناا ألهناا أعياان وليسات إجاارة هناا
 ليق بعني كنقي س ىن الدار مباورة، للغري.

فيهااا أل ييثيااة تقييديااة ال تعليليااة أو هااي ماان نقااي فامااا هااي نقااي العااني احمليثااة ييثيااة الساا ن  ماان األخااريين: فتعااني ان ت ااون
 الس ىن القائمة بالعني اا هي قائمة اهبا.. وللبحث صلة ب ذن اهلل تعاىل.

 وصلى اهلل على محمد وآل  الطاهرين
 

مِئِمُةُة ِمْن ُوْلِدَها ُأَمَناُء رَب يي َوَحْبل  فَاِطَمُة بَاْهَجُة قَاْلِبي َوابْاَناَها َثَمَرُة فُاَؤاِدي َوبَاْعُلَها نُوُر َبَصِري َواأْلَ  :قال رسول اهلل 
ُهْم َهَوى َنُ  َوبَاْيَن َخْلِقِ  َمِن اْعَتَصَم ِبِهْم َنَجا َوَمْن َتَخلُةَف َعناْ   َمْمُدود  بَاياْ
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 السادس.  1مل
 السيد الروحاين.  2مل
 اسم مفعول منحو .  3مل
 ا بان األخري ح م وما قبله حب. فتدبر وتأميموقد يفرق بينه  4مل
 واملقصود توضيح حال السرقفلية ب كر حمتمال  ا جارة احملضة.  5مل
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