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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
(284) 

 ملكن ي  ألك م  
لربربوا لربه  لربرب  ا اسربربان أن ضيربي األّر الربربن ح  رهربا بنربربا  علربربى أن مربربن أاربربوال امللرب  وم    (ن ميلرب أ ملربرب   )اعتربربب بعربربف الف هربا  وقد   -9
لكنه ميل  أن ضيها فيملكها عكس األجنيب فااه ال ميل  ان ميلكها  ،كهاحق االختصاص ف ط فإذا أحياها مل ر ليس  ال  بل لهاحمل   

 با حيا  ولو أحياها ملا ملكها.
 التالية: باألم لةوميكن التم يل هلم 
 الجنين لإلرث

 ( والنطفة منع دة فااه ال ميل  من الرتكة شيئاا بالفعل بل لو ولد حياا ولو ثااية واحدةم الا  فااه لو مات املور ث )أبوه ،اجلنني يف الرحم
 الرحم، كما ان يهره ، فله مل  ان ميل ، ولذا جنده ض ب سائر الورثة من إرث هذه احلصة مادام يفحينئذ   ل  حصته من ا رثفااه مي

،من األجنة ممن ال  ّ  ال ميلكون ان ميلكوا.  قرابة هلم م  املتو
 الزوجة للنفقة قبل القبض

فاهنا متل  ان متل  ولذا لو مل يبذل هلربا ولربو ع ربزاا كربان مربديناا هلربا وليسرب  مالكربة بالفعربل مل ربدار النف ربة،  ،الزوجة للنف ة قبل ال بفوكذل  
 .كما التزم به بعف الف ها   له ان ي بضها ب صد ا باحة فان النف ة ال تتوقف على التملي اعم ي  ملك  ولو اقبضها ب صد التمل

 ال ائن قبل القبض
ينه ملكه بالفعل أما قبله فهو ميل  ان ميل  فلو فّر ان األجل د   م دار   فإن قرب ب فالدائن قبل ال بف، فااه ميل  ان ميل ، وكذل  

وان مبلغربربه جربرباهز حاضربربر يريربربد تسربربليمه لربربه )وهربربذه أجلربربى الصربربور ولربربيس ذلربرب  لل صربربر( فااربربه مربربادام مل ي ربرببف لربربيس  قربربد حربربل  وان املربربدين قربربادر
 كه( عكس األجنيب.ل  مالكاا لكنه ميل  ان ميل  )أو ميل  عليه ان ميُ 

 ولي ال م لل ية
يف العمد فااه ميل  ال صرباص أو الديربة ، و ملكها لو طالب هبا وسلم  لهففااه ميل  ان ميل  الدية  ،ويل الدم يف ال تل خطأا وكذل  

 أو العفو فهو ميل  ان ميل  الدية.. إىل يهر ذل .
لكربربن ال سربربم التاسربرب  حمربربل تأمربربل إذ الظربرباهر ان ملربرب  ان ميلربرب  هربربو عبربربارة أخربربرم عربربن احلربربق يف ان ميلربرب  فهربربو مربربن دائربربرة احلربربق ال امللربرب . 

 وحت ي ه موكول إىل مب ث احلق.
 ثامناا؟قسماا اعتبااه  مندرج فيماالنول الساب  أو اول آخر مست ل يب ى الكالم يف ان اخللو هل هو من 

 إدراج الخلو في القسم السابع: شراء مالية العين
ة العربني فيكربون قربد اشربرتم ف د ي ال بإدراجه يف الساب  استناداا إىل ان املستأجر الذي يبذل املبلغ امل طول الكبهر إمنا يبذله م ابل مالي رب

 لغ الكبهر واستأجر املشخصات الفردية  بلغ ا جارة الشهرية.مالية العني باملب
 ، لكنها هل هي خارجاا كذل ؟أو يهره مما سبق أو سيأيت )مما مج  الشروط الشرعية( والظاهر ااه من املمكن إاشا  السرقفلية على ذل 

 التفصيل في البحث بين القضية الحقيقية والخارجية
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عن ان املوجود الواقرب  خارجرباا والربذي يتداولربه النربا  مربا  يب ثبني ال ضية احل ي ية واخلارجية، إذ تارة الت  يق: لزوم التفصيل م تضى 
مربرب الا يب ربربث بن ربربو ال ضربربية احل ي يربربة وان املعاملربربة ميكربربن ان توقربرب  علربربى وجربربوه ومنهربربا  وتربربارةعلربربى حسربربب ارتكربربا هم؟ ح ي تربربه عنربربدهم أو هربربي 

وقربربربول بعربربربف التصربربربويرات األخربربربرم السربربرباب ة أو الالح ربربربة فرضربربرباا ال يضربربربر بشربربربرعية الصربربربور فعربربربدم وقوعربربربه خارجربربرباا فرضربربرباا أو عربربربدم  ،الوجربربربه السربربرباب 
ها أو افللف يربربه أن يبص ربربر النربا  بربرباألاوال األخربربرم الصرب ي ة وإن كربربان املتربربداول واجلرباري لربربديهم احربربد ،شربربرائط الع ربوداملسربربت معة لالصرب ي ة 
 اثنان منها.

اسربت ماعها للشربرائط، وإن  واب بكل األاوال املمكنة الساب ة واتآتيربة شربرط وعليه: فإذا كان السؤال على حنو ال ضية احل ي ية صح اجل
كان السؤال عن ص ة هذا الواق  خارجرباا، وجربب الت  يربق عربن ماهيتربه يف ارتكربا هم فربإن كربان جامعرباا لشربرائط الع ربد أجيربب بصرب ته علربى 

ن أوقرب  علربى هربذا الوجربه فشربروط صرب ته كربذا إسربب الرببالد( أجيربب بااربه حبهذا التخريج، وإن كان الواق  أاواعاا خمتلفة )والظاهر ااه كذل  
 أو على ذاك الوجه فكذا.

 واحلاصل: ان ال سم الساب  كعدد من التخرجيات األخرم، ممكن ان يوق  عليه الع د.
 المالّية قائمة بالعين فكيف تباع دونها؟

رباملشخصربات الفرديربة الربن فربّر اهنربا أُ إىل جربوار ان )املالية( الن فّر اهنا بيعرب  )ولكن ي   السؤال حينئذ  عن  ، ليسرب  مغربايرة (رتج 
ال وجربود ملاليربة من ربا ة عربن املشخصربات الفرديربة بربل وجودهربا بوجودهربا فكيربف ميكربن  :بعبربارة أخربرمو للعني فكيف تبال هربذه وتربؤجر تلرب ؟ 

 .ي   على املالية وبي  على املشخصات تنصب   التفكي  يف مصب الع د ليكواا ع دين: إجارة
 المالية هي العين وهي غيرها بوجهين

، وحيربربربث ان اعتبربربرباراا  يهرهربربرباوجربربربوداا وهربربربي  هربربربيفهربربربي  ،هبربربرباوليسربربرب   هربربربيواجلربربربواب: ان املاليربربربة بالنسربربرببة للعربربربني ممربربربا يصربربربد  عليهربربربا اهنربربربا هربربربي 
 املعامالت متعددة اعتباراا صح وقول االعتبارات املتعددة على املتعدد اعتباراا.

أال تربرم  ،الفصل فان الفصل هو مربا بربه الشربي  هربو هربو وال وجربود من ربا  لل ربنس عربن الفصربلويتضح ذل   الحظة حال اجلنس م  
ر ان حيوااية ا اسان ليس  بوجود من ا  عن ااط يته بل املشار إليه باحليوان هو بنفسه املشار إليه بالناطق لكن احليربوان هربو منشربأ اتآثربا

ن صربورة الشربي  هربي إهو أسهل منه، وكذل  حال العلة الصربورية مرب  العلربة املاديربة فرب املشرتكة والناطق منشأ اتآثار اخلاصة، فنظهره امل ام بل
وال يتربربوهم ان شربربكل الكرسربربي مربرب الا هربربو علتربربه الصربربورية فربربان الشربربكل مربربن م ولربربة الكيربربف  ،واحربربد فهمربربا وجربربوداا أمربربر (1)الشربربي  لالربربن هبربربا يت ص ربرب

، ولذل    تفصيل ال يسعه امل ام.وليس هو الصورة والصورة لل واهر من م ولة اجلواهر ال العّر
 إدراج الخلو في القسم الثامن

كما ميكن ان تكون السرقفلية مربن ال سربم السرباب ، ميكربن أن تكربون مربن ال سربم ال ربامن أي مربن امللرب  املرببع ف ذاترباا وآثرباراا لكربن ال مث ااه  
ان املربرببع ف ذاتربرباا وآثربرباراا بذاتربربه أعربربم مربربربن ( بربربربل حنربربو آخربربر )وإن كربربواملشخصربربات الفرديربربةالتبعربربيف بربربالن و السربرباب  )التبعربربيف بربربني ملكيربربة املاليربربة 

، ومل يطرحوا أي اول آخر من أاوال املل   الساب ، لكنه أفر  عنه خلصوصيته حيث ااه مما طرحوه يف الزكاة وإرث املرأة من ما على األّر
 هلل على محم  وآله الطاهرينوصلى ا فتدبر( وسيأيت توضيح ذل  يداا بإذن اهلل تعاىل.لذا أفردااه بالذكر املبع ف ذاتاا وآثاراا 

ي ع ل يِّ ْبن  أ ب ي ط ال ٍب  :قال رسول اهلل  ثْدر ة   إ نَّ اللَّه  تد ع ال ى ج ع ل  ِل  خ  يل ة  م ْن ف ض ائ ل ه   :ف ض ائ ل  ال  ُتْحص ى ك  ْن قد ر أ  ف ض  ف م 
ُة ي ْستد ْغف ُرون  ل ُه م ا ب ق ي  ل ت ْلك  اْلك ت اُمق ّرا  ب ه ا غ ف ر  اللَُّه ل ُه م ا تد ق  َّم  م ْن ذ نْب ه  و م ا ت   ئ ك  يل ة  م ْن ف ض ائ ل ه  ل ْم تد ز ل  اْلم َل  ب ة  أ خَّر  و م ْن ك ت ب  ف ض 

ائ ه  ع ب اد ة  و ال  يد ْقب ُل اللَُّه إ يم ان  ع ْبٍ  إ الَّ ب   النَّظ ُر إ ل ى ع ل يِّ ْبن  أ ب ي ط ال ٍب  :ثُمَّ ق ال   ...ر ْسم   ْن أ ْع   ي ت ه  و اْلبد ر اء ة  م    و ال 
 .131األمايل )للصدو (: ص

                                                           

 وذل  وما سب ه، حسب ما قالوه. (1)


