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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
(303) 

 البيع: حق الخلو  
 : مبنى   اإلشكاالت عن األجوبة
 .وبنائي مبنوي: بوجهني السابقة اإلشكاالت عن واباجل وميكن
 النتيجرة، شرر  أو الفعر  شرر  مع غريمها أوأو قرض   إجارةعبارة عن  السرقفلية كون نفي على فيعتمد املبنوي الوجه أما

 على احدى الوجوه التالية:: وااللتزام بأهنا
 عقد الخلو بيع  
 يشرط  ،لكرن الرممن هرو فرامموع شرهري مقسر  ومثرنعّجر  م كبرري مقطوع مثن بإزاء لكن حقيقة بيع إهنا  :الوجه االول

 كران حقيقرة مالكراا  املشطي كان وحيث فكان البيع باطالا  جمهوالا  الممن كان وإال ممالا  سنني بعشر السرقفلية مدة حتديد فيه
 ا  بأي حنٍو.توكي  من البائع له او اشط على شاء من غري توقف  ملن السرقفلية بنحو الدكان بيع له

 1املسررتأجرالرري يرردفعها  الشررهرية األقسررا  فيهررا تعررو  إذ املتداولررة السرررقفلية صرري ة علررى مطلقرراا  الزم امهوليررة إشرركال لكررن
 األول املسررتأجر إجررراء بأصرر  للجهرر  جمهرروالا  الررممن كرران الررممن جررزء كانرر  فررإذا األول املالرر  إىل ،وهكرر ا المالررثف المرراي

 أوال .ه ا  .تبعاا  وأقساطها امبدهت اجله  مث للمعاملة
  بيعاا  يكن مل( لنفسه جيد  أن على) هك ا صيغ فلو لنفسه العقد جيد  ألن معىن ال ه ا على وثانيا : انه

 .اخلارجية السرقفلية خالف لكنه له، جديد بعقد إال املدة أنتهاء عند للبائعاحملّ   يرجع ال ه ا على أنه كما انه ا :لثوثا
،  يفرطض إذ وهكر ا  فالمالرث المراي املسرتأجر مرن ،األصرلي للمالر  الردكان إجرارة تعرو  فكيرف بيعراا  كران لرو  رابعا : انه
 وهك ا  للمالث باعه إذا الماي أو للماي باعه إذا األول املستأجر وهو املباشر للبائع األجرة تعو  أنعلى ه ا، 
 :منهما ىلاألو  على اإلشكال ير  ال التفصي  بني صي تني األ قّ لكن 
 .وهك ا للماي باعه إذا األول للمستأجر الدكان أجرة جيعال أن: األوىل
 نظرراا  الرممن جرزء أنه أساس على خترجيه ميكن الفه ا مما  ،واإلجارات البيوع ترام  وإناالول  للمال  جيعالمها أن: المانية
 مهوليته

 خترجيره ميكرن نعرملرى هر ا، اجنبيراا فكيرف تعرو  االجررة لره  اىل املالر  االول النره صرار، ع كرأجرة،كما ال يصح رجوعه ،  
 علرى يرر  مرا عليره فرري  املبنروي اجلرواب عرن خررو  فهرو 1وشرر  بيرع أنه على خترجيه وأما وجعالة، بيع أو 2وصلح بيع أنه على

                                                           

 أي املشطي ، حسب ه ا القول. - 1
 بان يصاحل على ان تعو  اجيارات احمل  له .   - 2
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 آخر. جواب من له فالبد سبق كما االشطا 
 سقفات وايجار لألرضللم عقد الخلو بيع  
 .لألرض وإجياراا  اتقفسللم بيعاا ( اخللو) يكون أن سبق، كما كن،مي :الوجه الثاني

 البرررائع األول املسررتأجر أي املشررطيمرررع  األول املالرر ) مرراعليه الشرررهرية األقسررا  ترروزع أن عليررره يلررزم أنرره عليررره، يررر  لكررن
 وجررب ملررالكني كانتررا يررثوح واملسررقفات األرض جممرروع يف يتصرررف المرراي املشررطي ألن( المرراي املسررتأجر المرراي أي للمشررطي

 خرو  لكنه ذل  العقد ضمن يف يشط  بأن ذل  شبه أو يصاحل أو يهب أن ألحدمها نعم النسبة، حسب هلما األجرة عو 
 .سيأيت ما وهو وإشكاالته االشطا  مبحث إىل املبنوي اإلشكال عن

 أي املشرطي االول األول واملسرتأجر األول  املالر علرى أي كر ل  عليهمرا موزعاا  الكبري املقطوع املبلغ يكون أن يلزم كما
 .الماي للمستأجر البائع

 ذاتا  وآثارا   مبعض   لملك   عقد الخلو بيع  
 بيرع أن فكمرا طوليراا، وآثراراا  ذاتراا  املربع  للملر  بيرع اأهنر بر  بأمجعره، لره ال لكرن للملر  بيرعان السررقفلية  :الثالث الوجه 
 عليررره يرررر  ومرررا عنررره الكرررالم تفصررري  سررربق وقرررد عمو يررراا، لكرررن كررر ل  مررربع  فهررر ا ،أفقيررراا  ذاتررراا  املررربع  للملررر  بيرررع املشررراع

 اإلجرارة حرقتبقرى علرى ملكره ويرا يعرو   جهة من إال اجلهات ك  من( كالدكان) للمل  بيع : انه أخرى وبعبارة واألجوبة،
  3اإلجارة مقاب  يف تقع السرقفلية) 2:سبق وكما أنه أ ق وبعبارة له،

 احمليمررة أو الممرررة بلحررا  العررني نقرر  أو -  الممرررة نقرر  أو -ب العررني نقرر  -أ مررن كوهنررا برردواا  فيهررا حيتمرر ( 4اإلجررارة) إن
 .بالعني القائمة الممرة نق  أو -  حبيميتها
 هلرا بيعراا  كانر  وإال بنفسرها واملنفعرة الممررة نقر  مرن هري وال للعرني، بيعراا  كانر  وإال العرني نقر  مرن هي ال اإلجارة ولكن

 ذلر  فيره يصرح مل فيمرا باطلرةكانر   أو هلرا، إجرارة وليسر  أعيان ألهنا هلا بيع فإنه البستان مثرات كبيع ذل  فيه حص فيما
 .لل ري مباشرة، الدار سكىن كنق  بعني ليس ما نق  لو كما

 نقر  مرن هري أو يرةتعليل ال تقييديرة حبيميرة أي فيهرا السركن حبيميرة احمليمرة العني نق  هي فإما: األخريين من تكون أن فتعني
 . يا قائمة هي مبا بالعني القائمة السكىن

 القائمرة السركىن نقر  هري بر  الممررة نقر  مرن وال العرني نقر  مرن هري ال اإلجرارة إذ لإلجارة املقاب  الطرف هي فالسرقفلية
 . فيها السكىن حبيمية احمليمة العني نق  هي الي السرقفلية عكس ،يا قائمة هي مبا بالعني
 شرت  وإن آخرر، نروع فهر ا واملشراع، املعرني يف والكلري والكلي كالشخصي أنواع للمل  فكما املل ، من آخر نوع فه ا

                                                                                                                                                                                                                              

 بال هبة وغريها )وهو من شر  النتيجة( كاشطا  ان يهبه االجرة او ان تكون له   - 1
 (171البيع )الدرس  - 2
 قصو  ه ا النوع منها.أي على ه ا التحلي ، وامل - 3
 واملقصو  توضيح حال السرقفلية ب كر حمتمالت اإلجارة احملضة. - 4
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 .(املعهو  العرضي املشاع مقاب  طويل مشاع إنه فق 
 يطرر  ولعلره مل بر  معروفراا  يكرن مل وإن ورابعهرا االعتبرار، مرن أحنراء أربرع النقر  يف املمكرن مرن أن: واحلاصر ) 1كما مضرى

 الررمال  االعتبررارات لرره فكمررا املعتررر بيررد أمررره كرران املؤونررة خفيررف واالعتبررار اعتباريرراا  أمررراا  امللرر  كرران حيررث أنرره إال قبرر ، مررن
 :هي األربع واالعتبارات الرابعة، له األوىل،
 ذلر  فيهرا نأمكر لرو فيمرا بنفسرها املنفعرة نقر  إذ إجرارة  ولريس 2شربهه أو ببيرع وكالمهرا املنفعرة، ونقر  -2 العني نق  -1

 .شبهه أو هلا بيع ب  بإجارة ليس كالممرة
 هري مبا فق  أو بالعني قائمة هي مبا ب  ذل  إمكان لعدم بنفسها ال السكىن كنق  العنيب قائمة هي مبا املنفعة ونق  -3

 .نظائرها أو اإلجارة هي وه ه فيه، إمجايل بوجو  موجو ة
 .خلاصة يا،  وهنا باحليمية االخرى(ونق  العني احمليمة حبيمية قيام املنفعة ا -4

 وللحديث صلة ..
 
 
 

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين
ررَ   َمررنْ : ))عليرره السررالم(الّصرراِ ِق َجْعَفررٍر  أَبُررو قَرراَل اإلمررام  وَ  الرَّْْحَررةِ  َماَلِئَكررةُ  َلَعَنْتررهُ  اللَّررهِ  ِمررنَ  ُهررداى اَل  وَ  ِعْلررمٍ  ِب َرررْيِ  النَّرراسَ  أَفرْ

َياهُ  يَرْعَم ُ  َمنْ  ِوْزرُ  حَلَِقهُ  وَ  اْلَعَ ابِ  َماَلِئَكةُ   3(ِبُفترْ

                                                           

 (171البيع )الدرس  - 1
 كالصلح واهلبة املعوضة.  - 2
 (22ص :  6  : : ) األحكام  هت يب - 3
 


