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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
(029) 

 االنتزاعي أو االعتباري القائم بالعين
م السااس  ههاو ماا يسابارت ال بيا  بان  يداو  أحاد األمارين مناآلعااك مان اةخار بالآلو ياة مان وأماا السسا السادس:

أو باان  يدااو  أحادتا اعاباااراك قائماااك باان فت املعااا ين ماعلساااك  1اماااألربعاة ههناااا مناآلعااة منهااا وليساام األربعاة مرببااة منه
زو ياة بارت الآلو ياة اعاباار ماعلاو ذاا وبايا امللدياة باةخر بالآلو ية للمرأة ههن  املارأة املاآلو اة ليسام مربباة مان امارأة و 

 املاعلسة بالدار وغريها من اململوبات.
 كيفية تركيب العين مع المشخصات

لعاادم ا اااس ا ااوهر  ؛وأمااا  ااو بربياا  العااني مااا املديصااات الفرسيااة، هالظاااهر أ ااه بربياا  ا  اامامي، ال ا اااس 
بمااا أ ااه لاايت بربيباااك اعابارياااك   ،2ا ااوهر والعاار  سو  حاادتا باااةخرإذ ا ااوهرا  قااد  اااآل  أ ؛وال اماآلا ااي ،وأعراضااه
ظهاار أ ااه ليساام املديصااات اعاباااراك ماعلساااك قااد و  ،حسيسيااني وال بياا  خار ياااك واقعياااك  )الجوور ر والعوور (لدوامااا 

 . برت ال بي  ا  مامي. با وهر إذ إاا حسائو ال اعابارات
 كيفية قيام المالية بالعين

ياة بالنساابة للعاني، هالظاااهر أااا ماان السسام الساااس  هاهن  املاليااة أمار اعابااار ، ههنااا قيمااة الداي  وسااعر ، وأماا املال
وليسم  وهراك وال عرضاك وال أمراك ا اآلاعياك من حاق ذات الداي  هاهن  الايا  ال فالا  وال يايلا ، أماا املالياة هاآلياد 

 ار ماعلو بالدي .وبنسص وقد بنعدم بالثلج يف الداا ، واحلاصرت ااا اعاب
 من االربعة في العقرد المصب  

هفي البيا  :ههن ه  دن أ  يدو  أياك منها )العين، المشخصات، المالية، الفائدة(من بلك األربعة  3وأما املص 
واملالياااة يف  ،والفائااادة يف ار اااارة 4والعاااني بااايالا يف الدلاااي ي،املصااا  العاااني واملديصاااات يف بياااا الداااي  الديصااا

                                                           

 من العدس اخلاص والآلو ية. - 1
 برت ال يعسرت اماآلا هما. - 2
 مص  العسد واملعاملة يف البيا أو ار ارة أو السرقفلية. - 3
 وسين  أ  املديصات أي اك ماعلسة للبيا لدن بنحو بلي. - 4



(550)ه3418الحجة ي ذ 02 الثالثاء.. .........................................................................المكاسب )البيع( ........  

2 
 

او )أي انهووا بيووع ليماليووة وللووارة ليمشخصووات ومنهااا مااا احاماارت أ  الساارقفلية منااه  1ة ساااا  أمثلاهااامااوا ن بثااري 
 .أو غير ذلك(ا هعيي همصالح

والو ااه يف إمدااا  بااو  أ  ماان األربعااة مصااباك مااا عاادم ا فدااان بع ااها باملديصااات عاان بعاا  بااالعني، هااو 
 باٍف يف الصحة واحلسن والوقوع، بما سيظهر من األمثلة.  سة للغر  العسالئي وذلكبفديدها اعاباراك وبواا ماعل  

 أمثية فقهية وعرفية من التفكيك بين المصبات األربع
بدااهد علااى الافديااك بااني العااني واملديصااات أو وماان العاارف ولناايبر ههنااا مصاااسيو مانوعااة ماان أبااواب الفسااه 

 العني واملالية، يف أبواب العسوس وغريها.
 الخمس

)َواْعَيُمورا أَنمَموا َغْمْموُتْم ْموْن َءوْيَء فَوَ  م لصريح قوله بعاا  لألصناف الساة  وا سبو، ههن ه حهمنها: اخلمت، وبم
) ِْ وْبي ماعلاو االياة العاني ا علاى بعا  وهاو حاو 2ْليمْه ُخُمَسُه َوْليرمُسرْل َوْلْذي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساْكيْن َواْبْن السم

الافسري ويف حبث آخر ا ال بالعني  فسها وليا ال يدو  الفسرا  والسااسة راربا  بالداريك ماا  اةرا  وقد هصلناها يف
، بارت ويادل علاى الاعلاو 3ا أماا يف اخلمات هااألمر بياد املالاك خاصاةمالدريك غري املفروزة حصاه ههن  الفرز منوط ذ

وللمساانلة بفصاايرت لاايت املسااام  باملاليااة خاصااة ال بااالعني واملديصااات أ  للمالااك أ  ياادها اخلماات ماان مااال آخاار،
مسامه إذ يف ماعلو اخلمت أحدام بدت خمالفة مما سببم اخاالف األعالم يف بدييص أ اه بماا مار أو مان الدلاي 

 .4يف املعني ا بما صار إليه مجا منهم صاح  العروة ا أو غري ذلك
لمحضوووة فقوووت، ذ بووو  كوووِ فبعووود الفوووران عووون أ  الزكووواة ال تتعيووو  بالذموووة ا)ولعااارت االوضاااح الامثيااارت بالآلبااااة 

 مجمرعة من الفقهاء للى لحدى األقرال التالية:
، ال بمشخصواته الرلرديوة وأوفوافه، أي بوالروس السوارية فيوه ال بعيموه 5الزكاة ح  يتعيو  بماليوة المصوا  -

 وءخصه وخصرفياته، كما ذ ب لليه الميرزا المائيمي.

                                                           

 بما سبو بع ها بوق  املالية مثالك.  - 1
 .41:  األ فال - 2
 هليسم رربة الفسرا  والساسة يف اخلمت بدربة الدريك املعهوس. - 3
 او غري ذلك. ةبدو ه بحو ا ناية او احليازة او الرها   - 4
غراماك بسريباك( أو راة واحدة  22ال ررعي إذا بلغ اليه  عدرين مثساالك ررعياك )يعاسل العدرو  مثساالك: سوهو راة من أربعني راة، أو ربا مث - 5

 إذ بلغ عدس االبرت مخسة... وهديا.
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رتب عييه آثارًا مختيفة كما ذ وب لليوه السويد انها ح  يتعي  بعين المصا  بمشخصاته وا  الشرع قد  -
 حسن القمي.

 واختيفرا في انه من قبيِ الشركة في المالية ومع ذلك يجرز التصرف كما ذ ب لليه السيد الجد.
أو انه من قبيِ الشركة عيوى نحور االءواعة كموا ذ وب لليوه السويد عبود الهوادي الشويرازي، وانوه عيوى نحور 

لميوووع آثوووار االءووواعة كموووا ذ وووب لليوووه السووويد أحمووود الخرانسووواري والسووويد  االءووواعة لكووون ال يترتوووب عييوووه
 الگبايگاني.

أو انه عيى وله الكيي في المعين كما لر باع فاعاً من فبرة، كما ذ ب لليه فواحب العوروة وكموا ي هور 
 .عيى ما نقِ عمه آقا ضياء العراقي، من فاحب المستمد

 أو انه من قبيِ ح  الر انة.
 ح  الجماية، كما احتميه السيد حسن القمي. أو انه من قبيِ

 أو انه من قبيِ ممذور الصدقة، كما قر به السيد الرالد )قدس سره(.
 أو انه من قبيِ استثماء األرطال مع كر  التيف عييهما، كما قراه المحق  العراقي.

 د محسن الحكيم.أو انه ال ءيء ممها بِ  ر نحٌر آخر في مقابِ الحقرق المعروفة كما است هره السي
أو التفصيِ: ففي الغالت تكر  الشركة عيى نحر االءاعة، وفي الغمم عيى نحر الكيي في المعوين، وفوي 

  2؟(1االبِ عيى نحر الشركة في المالية، كما ذ ب لليه السيد تقي القمي واحتاط لمخالفته ليمشهرر
 لبر المحتكر عيى العر  ليبيع دو  تسعير

 ا  اتادار علاى عار  ب ااعاه أماام الناا  مان سو  بساعري علياه، بماا  –بااب آخار وهاو مثاال مان  - وممها:
خور  تهم أ  تحكور بأ  رسرل اهلل فيى اهلل عييه وآلوه مور بوالمحتكرين، فو مر )منها: صريح عدس من الروايات 

هم، لليهووا، فقيووِ لرسوورل اهلل فوويى اهلل عييووه وآلووه: لوور قر موو  عيووي م وور األبصووارتللووى ب وون األسووراق وحيوو  
لنموا السوعر للوى اهلل يرفعوه لذا ءواء ويخفضوه ؟ عيويهم مفغضب حتى عرف الغضب من ولهوه، فقوال: أنوا أقور  

 ، خالهاك لبع  من رأى أ ه للحابم الدرعي الاسعري عليه أي اك.3(لذا ءاء

                                                           

هصاعداك / إعداس و سيو مؤسسة السبطني  111ص 11هسيهاك من الفسها    41سات عليها( اتداة حبواري يرا ا )العروة الوثسى والاعلي - 1
 العاملية.

 (252يرا ا سرو  يف الافسري والادبر : )الدر   - 2
 .    (1ح،  312ص،  12 ):  وسائرت الديعة - 3
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بياا إمناا يداو  علاى أصارت عار  الب ااعة و علهاا يف معار  الوالسسار والداهد أ اه علاى الساول األول هاهن  ا ا  
والدااارا  ال علاااى خصاااوص البياااا بساااعر خااااص هاااا   علاااى األصااارت ال اخلصوصاااية عدااات مااان رأى الاساااعري هاااهن  

 .)ببيعه بسعر خاص(اخلصوصية على و  )بالعر  ليبيع(، ا   على األصرت هيا الرأ  ىللحابم، عل
 الحكمة في الجبر دو  تسعير

هاو مسا اى ذلاك إذ  ؛ر  للبياا بادو  الاساعري علياهوال بن  باررارة إ  أ  مسا ى احلدمة هو ا   على الع
بسااادرة ال ااارورة، وال حا اااة للاساااعري هاااهن   فااات عااار  باهاااة الباعاااة لب اااائعهم يف  (المووواس مسوووي ر )اخلااارو  مااان 

داا ى ب ااعاه ففاا  السااعر، بغااآلارة هاهن  باارت باائا بااي ب  هرت الب ااائا و بابفياارت ضفا  أسااعارها إذ حيااث  األساواق
 :عاك مما للحابم منعه أي اك إذ هو من اربارا  األ اوائي وقاال رساول اهلل صالى اهلل علياه وآلاهاللهم إال لو بوا ؤوا مجي

 .1(ال يحِ مال امرئ مسيم اال ب يب من نفسه)
 الصماعات الكفائية

ومنها: الصناعات الدفائية ههن  الوا   على آحااس املدلفاني أحادها علاى سابيرت البادل وال  ا  علاى أ  مانهم 
 نت سو  النوع.  الو وب ا همص خصوص أحدها

 المقد مقابِ ليمالية
 سااارت العاااني جتدااام عناااا  رت باااه املالياااة مااان سو  ساب ااااااا هاااهن  هلسااافاه هاااي أ  ب   اااا وهاااو مااان واحاااد آخااار النساااد وممهوووا:

أو  )المقود(صاع   اداك يف أغلا  األحياا  بارت غاري ممدان يف بثاري منهاا، هداا   2واملديصات إذ املعاملة باملساي اة
اااا ،ههن ااااه بساباااارت بااااه املاليااااة والااااروح السااااارية يف باااارت ب اااااعة ؛باااادلهااااو ال )العميووووة( باااااراك بااااني العااااني ك هيااااه اعاهسااااد هد 

 وبني مالياها من  هة أخرى، وللبحث صلة بهنذ  اهلل بعا . واملديصات من  هة
 

 وفيى اهلل عيى محمد واله ال ا رين
 

 َأْ ُيكَ  َيُكنْ  َفْإ ْ  َوَوَلْدكَ  بَْ ْ ْيكَ  ُءُغْيكَ  َأْكثَورَ  َينم َتْجعَ  اَل ) :أصحابه لبع  (السالم عليه) مري املؤمننيأمام ارقال 
 .1(اليمهْ  بَْ ْعَداءْ  َوُءغُُيكَ  َ مُّكَ  َفَما اليمهْ  َأْعَداءَ  َيُكرنُرا َوْل ْ  َأْولَْياَءهُ  ُيْضيعُ  اَل  اليمهَ  َفْإ م  اليمهْ  َأْولَْياءَ  َوَوَلُدكَ 
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