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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
(181) 

 الفوارق بين الكلي في المعين والمشاع
 وفف ال   أوفا يف الولفي يف املعففني لفالتل  علفى املالفل حفل يبلفأل الصفا  األخفر عليهمفا،ملشفا  يوفون وتواعفا  يف ا أن التلف سبب:  

 )أي املقدار الذي اشرتاه املشرتي(.
للمالفل التصفريف  لانفه جيفواالولفي يف املعفني يف وانه يف املشا  ال جيوا ألي ونهمفا التصفريف يف أي ءفإال إال برضفا ا خفر، أوفا 

   األخر.ليما عدا الصا 
ان النمو يف املشا  هلما على حسب نسبتهما، أوا يف الولي يف املعني لالنمو كلفه للمالفل البفائال إال لفو يفا مجيعفا  ونضيف  

مبا ليها الصا  األخر و ال ، للو باعه شاة ون وائة شاة لولدت واحدة أو مخسون أو تسعة وتسعون ونها لاملواليد كلهفا للبفائال إال 
 ها.ا، نعم، لو ولدت متام املائة كان للمشرتي احد(1)ها وألراهاااملشرتي ون قبل يف احد لو شّخص حصة

عوف  الولفي يف املعفني ا مفونه وشرتك بينهوالوءه يف كون التل  عليهما والنمو هلما يف املشا  هو ان امللل يف كل ءإال ءإال 
 خصه يف األخر.ها على سبيل البدل وتشخيصه بيد البائال لله ان يشالانه والل الحد

الصربة اليت با  كليا  ونها وأوا لو باعه  لبعضدون بيال املالل  ،كما ان حق الشفعة خاص ببيال احد الشريوني حصته املشاعة
 لال شفعة على أية حال.ليه أيضا  لهو لضويل ذلل 

 عو  وا لو باعه كليا  يف الذوة. ،هامث انه لو باعه صاعا  ون صربة وءب ان يعطيه صاعا  ونها وال يصح ان يعطيه صاعا  ون غر 
 الحكمة في شراء الكلي في المعين

خصفوص هفذه  هفذا القطيفال خاصفة أو وفن وأوا وءه احلومة يف شراال الولي يف املعني لهو انه قد تتعلق الرغبفة بشفراال شفاة وفن
هففذه الشففاة ا اصففة وبففني تعلقهففا لهففو أوففر وسففع بففني تعلففق الرغبففة بشففراال  ،املائففة شففاة أو بويلففو وففن خصففوص هففذا التففل وففن التفففا 

بشراال شاة ورسلة يف الذوة وال حتديد أوصالها مبا خيرءها عن الغرر لون ون غر حتديدها بووهنا ضمن هفذه امموعفة وفن الشفياة 
 وهذا القطيال أو ذاك.

 وطلفق الشفاة أو لقفل االوبعبارة أخرى: قد تتعلق الرغبفة ال بشفراال ا صوصفية واملشخصفات الفرديفة القائمفة بشفاة وعينفة وال بشفر 
 الشاة املطلقة أو املرسلة يف ضمن هذا القطيال املتميإ مبشخصاته احملددة.بالرو  السارية للشاة يف وطلق أنوا  الشياة بل 

 عكس الكلي في المعين
تلف  كفل  ونهفا رالفال  لنفسفه )اي البفائال( ووقتضفى القاعفدة هفو كفون ويست ينعو  القسم الرابال، بان يبيعه الصربة كلها  -5

األرالال إال الرالل األخفر علفى املشفرتي )عوف  السفابق إذ كفان التلف  علفى البفائال( ألنفه املالفل هلفا مجيعفا  والرالفل األخفر وسفت   
 للبائال لهو ولل للبائال على سبيل البدل لولما تل  رالل حتدد رالله الولي يف وا بقي ون األرالال حل يبلأل الرالل األخر.

                                                           

  عنه يف القبض أو غر ذلل.وال كونه وكيال   (1)
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 ووررا  على ان التل  عليها بالنسبة، وكما قواه وأوضح وءهه احملقق العراقي، وتفصيل األخذ والرد يف حمله.نقل اإلمجا   :ولون
 ملكية األوقاف العامة

وقفففه وقفففا  عاوففا ، علففى وبفف  املشففهور الففذي نقلففه صففاحب ا ففواهر، وقففد  كففان  ولويففة و ففل املسففسد واحلسففينية وغر ففا  ففا -6
 يف مجيال ا ثار. –بل ووا يلحقه  – اص ون امللوية يغاير وا سبقهوضى انه نو  خ

 الملكية بنحو الشركة في المالية
امللوية بنحو الشركة يف املالية دون العني، وو اله الواضفح إر  الإوءفة وفن قيمفة البنفاال واألشفسار و فا علفى األر  ال وفن  -7
 .(1)عينها

 الزكاة مثاالا 
وفن  (2)اختلففوا يف انفه) لفاهنم قفد و فاال  لفذلل وفن بفاب الإكفاة بنفاال علفى أقفوال العديفد وفن الفقهفاالوقد ذكرنفا يف ثفا التفسفر 

أو انه ون قبيل الشركة علفى وفو االشفاعة كمفا  التصريف كما ذهب إليه السيد ا د.للمالل قبيل الشركة يف املالية ووال ذلل جيوا 
االشاعة لون ال يرتتب عليه مجيال آثار االشاعة كما ذهب إليه السيد أمحد ذهب إليه السيد عبد اهلادي الشرااي، وانه على وو 

 ا وانساري والسيد الگبايگاين( 
)أو التفصففيل: لفففي الغففالت توففون الشففركة علففى وففو االشففاعة، ويف الغففنم علففى وففو الولففي يف املعففني، ويف االبففل علففى وففو : و

 .(3)واحتاط ملخالفته للمشهور؟(الشركة يف املالية، كما ذهب إليه السيد تقي القمي 
االبفل، وان لسفان األدلفة األوف تفيفد االشفاعة )وفال  و ووءه التفصيل هو اخفتاليف لسفان أدلفة الإكفاة يف الغفالت عنهفا يف الشفياة 

دلففة كففون النمففو للمالففل وللفقففراال وعففا  أو ال، ووففال كففون التلفف  وا سففائر علففى املالففل والفقففراال وعففا  أو ال، علففى أخففذ ورد( ولسففان أ
ولسففان أدلففة االبففل يفيففد شففاة وففن مخسففة آبففال وانففه بنحففو الشففركة يف املاليففة والففرو   ،الشففياة يفيففد شففاة وففن أربعففني أي كليففا  يف املعففني

 وهذا هو النحو السابال املقصود ههنا. السارية.
 الملكية في السرقفلية

لسبعة املاضية، بناال على النظرية ا ديدة يف امللويفة، امللوية يف السرقفلية، واليت هي ولوية ون نو  ءديد وغاير لألنوا  ا -8
 واهنا تفيد امللل املبّعض ذاتا  وآثارا . وللبحا صلة بإذن اهلل تعاف.

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين
 

َر َواَل ُتَحقُِّروا ِمْنُه َشْيئاا فَِإنَّ َصِغيَرُه َكِبيٌر  :قال أور املؤونني   .َوَقِليَلُه َكِثيرٌ افْبَعُلوا اْلَخيبْ
 .َواَل يَبُقوَلنَّ َأَحدُُكْم ِإنَّ َأَحداا َأْوَلى ِبِفْعِل اْلَخْيِر ِمنِّي فَبَيُكوَن َواللَِّه َكَذِلكَ 

ُهَما َكَفاُكُموُه َأْهُله  .555ص هنج البالغة:  ِإنَّ ِلْلَخْيِر َولِلشَّرِّ َأْهًلا َفَمْهَما تَبرَْكُتُموُه ِمنبْ

                                                           

 أوا األر  لال تر  ون عينها وال ون قيمتها. (1)
 تعلق حق الفقراال بالعني الإكوية. (2)
 لصاعدا / إعداد وحتقيق وؤسسة السبطني العاملية. 111ص 11لقيها  ون الفقهاال ج 11يراءال )العروة الوثقى والتعليقات عليها( احملشاة ثواشي  (3)

(181) 
 


