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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
(752) 

 حق الخلو بيع لمالية العين فقط
 نقل وخصوص املنفعة.و  ة( احملل دون العني واملشخصات الفردية)ملالي  لـو هو بيع إن حق اخلل الوجه الرابع:

علــى بعاــها دون الــبع  ا خــر أو علــى  ينصــ   وباحقيــق األ ــور اخلمســة الــ  قــد االربعــة  وحتقيــق كلــم يــام ببيــان  عــاي
 ام البلوى كثري النفع فنقول:مجيعها، العقد بيعاً كان أو صلحاً أو إجارة أو هبة أو غري كلم، وهو حبث  بنوي ع

 االمور الخمسة في مصّب المعامالت
 توجد يف كل عني خارجية )أو يكون هلا( أ ور مخسة: إنه

 ويقع يف قباهلا خا سها وهو املال. ،العني واملشخصات الفردية واملالية والفائدة
 )العين( ومعناها

واجلوهر هـو  ـا كـان يف نفسـه لنفسـه وان كـان  قد ياعا ل عليها. أ ا )العني(، فهي اجلوهر كالذه  أو القلم أو األرض ال 
 يف غريه لغريه بغريهفهو املعىن احلريف والوجود الرابط  بغريه، وأ ا بغريه، أ ا العرض فهو يف نفسه لغريه
 المشخصات الفردية وحقيقتها

 )املشخصات الفردية( فيمكن تفسريها بأحد وجهني:  وأما
 األعراض الاسعة ال  البد  نها أو  ن بعاها لكل جوهر وهي:أهنا عبارة عن  األول:
، وانفعال  ثباا، وضع ، أين ، له،  ىت                        فعل  ، وكيف  كم    ،  ااف 

 ، خــاص وكيــف   ، وعمــقخــاص  ــن وــول وعــرض  ال ينفــم اجلســم واملــادي بقــول  طلــق عــن أن يكــون لــه كــم  وكلــم النــه 
 الكيف املسموع واملبصر )كاأللوان( وامللموس وغري كلم.والكيف له أنواع و نه 

علـى  أو اخلشـ    ، قـد أو سـوارإهنا عبارة عن الشكل واهليئة والصياغة، كما لو صاغ الذه  على شكل خـا  أو ع   الثاني:
 هيئة كرسي أو سرير أو غري كلم.

و علـــى  بــىن أصـــالة الوجـــود وعليـــه قيـــل وأ ــا  ـــا قيـــل  ـــن أن الاشــخ  بـــالوجود وأن الشـــي،  ـــا   ياشــخ    يوجـــد، فهـــ
مبســاوقة األربعــة: الوجــود والاشــخ  والوحــدة واملاهيــة، ف نــه علــى فرضــه ال يــراد بــه املشخصــات الفرديــة بــاملعنيني الســابقني إك 

 كلها تاشخ  بالوجود، فادبر.الفردية  العني واملشخصات 
أ كــــن تعلــــق البيــــع بــــالعني فقــــط دون  ، قــــاً نهــــا حتق  وحيــــث كانــــت املشخصــــات الفرديــــة غــــري العــــني وجــــوداً وإن   تنفــــم ع

لذا أ كن له أن ميصدقها يف أي فـرد شـا،  ؛ املشخصات، وقد ميثل له ببيع )الكلي يف الذ ة( ف نه بيع للعني دون املشخصات
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لعـــني قيمـــة أو املثـــل، عكـــا  ـــا لـــو باعـــه ا ـــن دون فســـع للبيـــع أو حتـــو ل ا  ال تلـــف كـــل  ـــا عنـــده  ـــن املصـــاديق عليـــه وكـــان
 واملشخصات أي الفرد اخلارجي ف نه جي  عليه تسليمه خاصة ولو تلف فعليه املثل إن كان  ثلياً وإال فالقيمة.

 المالية وكونها أمراً اعتبارياً وهي غير العين والمشخصات
دة  عهــا وال )املاليــة( فهــي أ ــر اعابــاري قــائم بــالعني أو مبملمــوع العــني واملشخصــات وليســت هــي نفــا العــني وال  احــوأمااا 

وال أ ـراً  ناععـاً عنهـا، بـل هـي أ ـر اعابـاري وإن كـان كا  نشـأ واقعـي؛ أال تـرى أن املاليـة تعيـد وتـنق  بـل وقـد  1صفة قائمة هبـا
تنعدم حسـ  العـرض والطلـ  واحلاجـة والرغبـة وشـبه كلـم، فالحـم الـثلا  ـثالً يف الصـيف والشـاا،، إك قـد تنعـدم قيماـه رغـم 

اد قيماــه وتــنق  حســ  العــرض دالشــاا، بــل قــد يبــذل املــال للــاخل   نــه، بــل كــذلم الــذه  ف نــه تــع وجــود عينــه بصــفاته يف 
النعـد ت قيماـه بـل قـد يبـذل املـال ، فكـان فرضـاً بكثـرة الـ اب، والطل ، بل إنه لو زاد زيـادة فاحشـة يف بلـد  ـا أو كوكـ   ـا

 2للاخل   نه.
 جمرد ا ر اعاباري قائم بانفا املعاربين؟هي فة خارجية له أو وبعبارة اخرى : املالية هي قيمة الشئ، وهل قيماه ص

ه بع  األفاضل )والاعبري بأن أصحاب اخلما والعكاة يشاركون املالم يف  الياه ـ نظري تعبري ظهر عدم متا ية  ا قال وبذلك
املاتن بأنه حق يف  الية العني، فهو حـق  ـاـ ـ ولـيا املـراد  نـه متلـم املاليـة مبلكيـة  غـايرة مللكيـة العـني؛ ألن املاليـة صـفة تابعـة 

املـراد  ـن احلـق املـاـ الـذي هـو نـوع  ـن امللـم ـ بعـد عـدم افـ ا   لكيـة العـني للعني و ن ميلم العـني بابعـه ميلـم املاليـة( و)بـل 
 3(عن  لكية املالية ـ هو االف ا  يف املنافع

العابـار، تبعـاً ل بل هي أ ر اعاباري وليست تابعة للعني بالارورة بل هي قائمة هبـا إال توسعاً  إك ظهر أن املالية ليست صفةً 
 املاليــة لكيــة ون  غــايرة مللكيــة العــني وال تــالزم بــني امللكياــني، وظهــر افــ ا   لكيــة العــني عــن كمــا ظهــر أن  لكياهــا قــد تكــ
 ــا يكمــل الكــالم عــن كلــم عنــد البحــث عــن أن تركيبهــا اناــما ي أو اهلل تعــا   بــ كنوســيأ  بالــذات ال يف املنــافع فقــط... 

 احتادي.
 )الفائدة( و)المال(

 بلحاظها. هوال  تكون هي املنقولة يف اإلجارة وإن كان  صبها العني لكنالدار،  وأ ا )الفائدة( فهي كسكىن
 ن به، واختاكه احاياوياً وغري كلم.ويف )الذه ( ف ن  نافعه الاعي  

 وأ ا )املال( فسيأ .
 من ثمرات التفريق بين االمور الخمسة

 وعلى هذا الافريق بني اخلمسة تباين حبوث فقهية عديدة وفروع كثرية:
 قف المالية:صحة و 

                                                           

 ان اريد بالصفة الصفة اخلارجية. - 1
 بدله ال اب القليل فرضاً يف كلم البلد ليعرع فيه  ا يرغ  إليه.ات الذه   ثاًل فيبذل املال إلخراجه ويش ي ر إك ال ميكن زراعة األرض املليئة بذ - 2
 .(112 - 111فقه املصارف والنقود : )ص  -3
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ف نه إكا ثبت كوهنا أ ـوراً  اعـددة كمـا اتاـ  ضـا  اـى  ؛العني واملشخصات الفرديةوقف دون بصحة وقف )املالية(  فمنها:
وأن الوقـف حتبـيا األصـل وتسـبيل املنفعـة، فـ ن لـه أن يقـف ) اليـة( هـذه  1(الوقوف على حسب ما يقفهاا أهلهاا)وقلنا بـأن 

رض العقالئــي  نــه صــحة ، ويكــون الغــالــذه  وهــي الــرور الســارية فيــه دون عينــه و شخصــاته األرض أو الــدكان أو املنــعل أو
تبديله بغريه ضا يساويه يف املالية وإن كان  ـن جـنا آخـر )كابـديل الـدكان املوقـوف إ  بسـاان أو إ  أرض أو شـقة أو شـركة 

ملشـاحة بـني أربابـه أو انعـدام فائدتـه أو كوهنـا أو غري كلم( بدون أن ياوقـف علـى حتقـق إحـدى  سـاثنيات بيـع الوقـف كوقـوع ا
 عرفاً  لحقة بالعدم.

 وإ  كلم كه  السيد العم دام ظله يف حبوثه الر اانية، كما أن السيد الوالد قدس سره كه  إليه صناعًة ولعله أفىت به.
 قال السيد العم دام ظله: )هناك ثالث  سائل:

 تسبيل املنفعة( وال إشكال يف كلم.أحياناً يوقف العني، فهو )حبا األصل و  -3
ورمبا أوقف  الية العـني، كماليـة البسـاان ال نفسـه، فـالوقف   ياعلـق بعـني البسـاان بـل بقيماـه، فيملـوز للماــو إكا راى  -7

 .املصلحة أن يبدل البساان إ  فند  أو حمالت جتارية أو  عمل أو  صنع أو  ا أشبه، وإن   يصب  البساان  سلوب املنفعة
عليـه  ليون وقف وكاك املليار وقف وهكذا، ليصرف رحبـه يف عـعا، اإل ـام احلسـنيا يوقف الشخ  األ وال، فهذا املورمب -1

 ثاًل.السالض
 3و2(.الوقوف على حسب ما يقفها أهلها): عليه السالمالعمو ات تشمل كل هذه الصور، قال و 

 وللبحث تامة وصلة ب كن اهلل تعا 
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين.

 
 

 
ومفتاو  بحسان القاول   إلياه  ومرارور بالساتر علياه باإلحساا )كام مان مساتدر  : عليـه السـالم املؤ نني اال ام أ ريقال 

 .4وما ابتلى اهلل أحدا بمثل االمالء له(  فيه
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