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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
وال  احلمد هلل رب الوالصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم أمجعني،

 حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
(533) 

 أن يكون تمليكا  
 وجوه: أن يكون )متليكاً للبائع( فهو على الوجه الثاني:

 ر ومؤجل مقسطيل كبمبلغ حق الخلو معج  
جزءهه اخخزر، فهزو إجزارة حميزة أ  إجزه يزكجره املكزان مقابز  مز   الشزهر  إما أن يكون املبلغ املقطوع الكبري جزء  الزنمن معًزاًل والقسز   -3

 مليون مناًل م ة منها معًلة وم ة مقسطة على عشر سنني.
 اجتها  املدة فإجه ال يستحق على املالك شيئاً.وعليه: فإذا أرجع الدكان للمالك بعد 

ٍ  أو مزا أشزبه،  1أما حقه يف ت جريه للغزري فيكزون كمزا ميزى إمزا شزرضاً يف ضزمن العقزد أو  زلحاً أو جعالزةو  فزري  عليزه إذا كزان شزرضاً إجزه وحينئز
ت الزم ميزإ وإن كزان شزرط النتيًزة فزري  عليزه أجزه مزا إما شرط الفع  فيلءمه أن له عءله واجتفا  الوكالة مبوت أحزداا إ  ريزري ذلزك مزن الشزكاال

 .2عهد أن الشرط موجب للوكالة وريري ذلك مما ميى، وسي   اجلواب عن ذلك بإذن اهلل تعا 
 مبلغ حق الخلو مقابل المالية

لززه العزززني املالززك قزز ، وقزززد أبززا  ماليتززه فيشززي   وإمززا أن يكززون املبلززغ الكبزززري انززاً للززدكان أ  يشززييه بزززه لكززن ال بعينززه ومش صززاته، بززز  -5
 واملش صات، أو أجه ي خٍ املقس  الشهر  يف قباهلا، وحيث ملك املالية فله البيع أو الت جري ملن شا ، وهو ما سبق حبنه.

يسزيجع منزه مالزه أجه يرجزع لزه الزدكان و ، وليس واحلا  : يكون مالكاً للمالية والقيمة وله بيعها ملن شا ، أو للمالك جفسه فيبيعه له من جديد
 )املقطوع الكبري( إذ الفرض ز على هٍا ز أجه اشياه منه ال أجه أقرضه.

 االشكال على كال فرضي بقاء القيمة للعين والمشخصات وعدمه
، بال قيمة )لكوجزه أجه أما أن تكون العني واملش صات، بعد أن باع املالية ،ره املست جر األول للناينإذا أج  فيما ولكن ير  عليه: إجه جيب عليه، 

 باع ماليتها أيياً( أو أن تكون ذات قيمة )ب ن باع املالية كرو  سارية تقاب  الكلي ال املصداق واملش صات(.
إذ قزد باعهزا حسزب الفزرض، والعزني واملش صزات أييزاً  ؟  األجرة للمالك األ لي مع أن املالية ليسزإ لزهو أجه كيف تع :فري  ،فإن كان األول

 ز حسب الشق األول ز فيكون أخٍه األجرة أكاًل للمال بالباض .ال قيمة هلا 
أجه على ذلزك فيًزب أن تزواع األجزرة بزني املالزك واملسزت جر األول لفزرض  : وإن كان الناين، بان كاجإ للعني واملش صات قيمة ما، فري  عليه

وحيززث اجتفززع  ،يًززب ان يعطززي جززء  األجززرة للمسززت جر األولفملاليززة فحيززث اجتفززع با ،العززني مبش صززاما وماليتهززا تنتقزز  ا  يززدهأن املسززت جر النززاين 
 يًب أن يعطي جء  األجرة للمالك األول.فبالعني واملش صات )إذ الفرض أجه يستنمر الدكان بعينه وماليته يف الكسب والعم ( 

 الجواب عن المحذورين
ففززي الفززرض األول تكززون للمالززك األول  جلعالززة أو اهلبززة ضززمن العقززد،ص مززن اوززٍورين علززى كززال الفرضززني، بت رجيززه بالصززل  أو اوميكززن الززت ل  

من املسزت جر األول أو  زل  أو جعالزة مقابز  حقزه ز أ  املسزت جر األول  العني واملش صات ال قيمة هلا، هببة  مع ان األجرة مع أجه ال ميلك املالية و 
 جتها  مدة الجارة تعو  للمالك األول. ليسإ ملكاً له والم افيض أهنا ب العني واملش صات الم 3ز يف جق  الدكان لنالث فرابع مع أن منه

                                                           

 مقاب  تعًي  املبلغ املقطوع الكبري، مناًل. -1
 .اهلل تعا  بإذنبعد السابع عشر من حمرم  -2
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إن األجززرة فقزز  فزز وكززٍا يف الفززرض النززاين لكزز  منهمززا هبززة حقززه للخززر أو اعطائززه لززه بصززل  أو جعالززة، والواقززع ا ززارجي هززو علززى احززد الشززقني
 ففي الواقع املست جر األول وهبة حقه أو إعطا  له بصل  أو جعالة.عا ة،  تعطى للمالك

 عنزدما كما أجه ميكن ختريج عدم إعطا  شي  من األجرة للمست جر األول مع اجه مالك املالية ب جه ي خٍ يف مقاب  هٍه املالية معزا اًل هلزا كزامالً 
 يه ما ال خيفى.يبيعه للمست جر الناين فال يستحق، على ذلك شيئاً من األجرة، وف

 ة أبدا  ار المبلغ للعين منزوعة عنها قيمة االج
الجززارة أبززد اخبززا  إذ هززي تعززو  للمالززك األول مهمززا ترامززى املسززت جرون،  عنهززا قيمززة   أو يشززي  بززه حزز  العززني واملش صززات لكززن منءوعززةً  -1

 صل  أو باهلبة املعوضة أو ريري ذلك.وكوجه منءوع قيمة الجارة إما بالشرط أو بال، جر ويبيع عن جفسهيك ولٍا فإجه 
ا  وعليه: فله بعد ذلك أن يبيعه للمالك أو لغريه، لكن بنفس النحو أ  منءوعاً عن العني قيمزة الجزارة لكنزه إن باعزه للمالزك لغزى ذلزك إذ عز

 الك  له.
 مية.ولكن ير  عليه: جمهولية األجرة العائدة للمالك األول جظراً جملهولية مدة الجارات امليا

أن لززه سززكناها مززا ام حيززاً،  اأجززرة، بزز  هززي فائززدة للمبيززع مسززتنناة منززه، فهززو كمززا لززو باعززه الززدار مسززتن  منهزز ليسززإ إهنززا علززى هززٍا والجووواب:
 فت م .

 المبلغ للعين من حيٍث دون حيث
، وهززو مززا سززبق مززن امللززك املززبع  ذاتززاً وآ زز -4 اراً، فمززا ال يشززييه هززو العززني مززن أو يشززي  املاليززة والعززني واملش صززات مززن حيززث   ون حيززث 

 حيث أن منفعتها للمالك أبداً، ويقع البيع على ما عداه.
 صورة عدم تحديد وقت للسرقفلية

وتززارة ال دززد  وقتززاً معينززاً يف ضززمن العقززد، فززإن كززان مززن الصززور الززنال  األخززرية فزز مره واضزز ، ألن الفززرض أجززه اشززي  املاليززة، أو العززني  -ب
 صات، أو العني حبيث   ون حيث، ويف البيع والشرا  ال معز  لتحديزد وقزإ للملزك إذ سزبق أن املشزهور شزبه اجملمزع عليزه عزدم منءوعة عنها املش

 . حة التمليك املكقإ ك ن يبيعه ليكون مالكاً لعشر سنني مناًل مث تعو  العني للبائع وإن كنا جاقشناه  ناعياً 
 .رلكن يبقى إشكال جمهولية األجرة يف بع  الصو 

راض، وإن كان املقس  )الصورة األو  من األربع األخرية( فقد ميى الشزكال مبًهوليزة األجزرة جملهوليزة املزدة، وكزٍا إن كزان مزن الجزارة والقز
  ة( وفيه ت م .فيكون إجياراً  ائماً لكن الشكال أجه يف الجارة البد من حتديد املدة، وقد يقال ب ن الغرر يرتفع لتحديدها بز)ما امإ العني موجو 

، كمزا سزي   الكزالم عزن اجلزواب علزى الشزكاالت النماجيزة يف شزرط الفعز  وكيفيزة عليزه الصزالة والسزالموست   تتمة الكالم بعزد سزابع المزام 
 .كما سي   الكالم عن  عو  البع  ب ن السرقفلية وجدت يف  در السالم يف األراضي املفتوحة عنوة وشبهها  ،تصحي  شرط النتيًة

 .وآخر  عواجا أن احلمد هلل رب العاملني
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

 
 تعالى اهلل لقي باكيا   عنده يظل   حت ى المحر م من عاشوراء يوم السالم عليه الحسين زار َمن):  قال عليه السالم الباقر جعفر قال االمام

 وَغزا واعتمر حج   َمن كثواب وغزوة وُعمرة َحج ة كل   وثواب ، َغزوة ألف وألفي ، رةُعم ألف وألَفووي َحج ة ألف ألَفووي بثواب القيامة يوم
 .3(أجمعين عليهم اهلل صلوات الر اشدين األئم ة ومع وسل م وآله عليه اهلل صل ى اهلل رسول مع
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