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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
(385) 
 تقييديةبحيثية  إدراج )الخلو( في الثامن: المبّعض ذاتاً وآثاراً 

ان املوضوووي يدعوودع بدعودع حيااتووه الدفييديووة  وان اليوويغ بيوورش ءويغ ه وواير لليوويغ  فسوه بيوورش ءوويغ وتوضييح:: 
 آخر لذا ال يعفل ا طباق أحدمها على اآلخر وإال كان هن الالبيرش هذا خلف.

باحليايووة األول ليووون عون أخوورف  وو هين بيعووه  تفييديووة   ه حبيايووة  غوو ر  هعينووة   تفييديووة   حيايووة   وعليووهف  وواململور بيوورش  
الاا ية أو بيعه باحلياية األول ليون وبالاا ية آلخر؛ ملا سبق هن أن البيع أهر اعدباري وان امللييوة أهور اعدبواري أي وا  

 عان باالعدبار  يمين إجراغ بيعني أو هعاهلدني على هلييدني اعدباريدني وإن كا دا قائمدني بييغ واحد يف العني.د يدع
 ض في الفوائدالتبعي

عنووه بعووف هنا عووه  يبيعووه  حمجوبووة   هوواال    ا ووه نيوون للبووائع أن يبيووع اليدوواب ؛ويرءوودر إل كلووت الدبعوويف يف الفوائوود
بل نين أن يبيعه اليداب بلحاظ هنفعة  ،اليداب مبا له هن هنفعة املطالعة عون هنفعة االسدنساخ والطبع أو االقدباس

 ييوون كول هنهموا هاليوا   فو  وللاوا  اسدنسواخه   فو  اسدنساخه  لألول هطالعدههطالعده ويبيعه آلخر بلحاظ هنفعة 
 .به اليداب حبياية تفييدية خاصة

ونيوون ان ييووون بوويعهم الووماهو اليمبيوتريووة والدطبيفوواق وءووبهها هوون قبيوول األول كمووا نيوون كو ووه هوون قبيوول الاووا ف 
يبيعوووون بينموووا اخ أو الدصوووري  يوووه ونيووون ان يبيعو وووه الدطبيوووق حمجوبوووا  عووون امليووواي هنفعوووة االسدنسووو (1) يبيعو وووه الدطبيوووق

 الدصري  يه، بد ي  براجمه و ظاهه، ليركة أخرف.
أو عر وا  أهيون بيعهوا ليوون هون جهوة الفائودة األول   ان هسدفلدان عقة  لألءجار هاال   ائدت ا تكويف املفامف إكا  

لألءجار هنفعة الامراق كما هلا هنفعة أوراقها اليابسوة املدسواقطة وآلخر هن حياية الفائدة الاا ية،  ان كحياية تفييدية 
 ا طالب،  يبيعهما األءجار باجلهدني هذا.مأو غصوهنا اليابسة وليل هنه

 يع  االستدالل على كون الخلو تمليكاً بان المبلغ المقطوع مقارب لما لو ب  
املبلغ  –عاعة  –فطوي اليب  املد وي هفدها  يفارب رب بعف األعالم كون السرقفلية متلييا  بان املبلغ املفوقد اسد

، وإمنووا ي يوود ع كاهوول املبلووغ أل ووه عو ضووه بوواملبلغ متليووت   دل كلووت علووى أ ووه بيووع و ووور يووالعووني،   هووذهالووذي يوود ع ليووراغ 
 اليهري الذي ي خذه.

                                                           

 امليدبة الياهلة.أو تطبيق   Ishia booksكدطبيق   (1)



  (528)ه3418رجب  31الثالثاء  .............................................................المكاسب )البيع(

 الجواب: ذلك أعم من كون: بيعاً 
 ييووون لووهبوول ءورش املسوود جر للوودكان بنحووو السوورقفليةف ان ان كلووت أعوم هوون كو ووه بيعووا ، إك قوود ييووون يف هفاوفييي:: 

ك  وه  -هبوذا اليورش  – احلق بعد ا دهاغ هدة اإلجيوار أن يورجره ل و ه أو يسود جره لنفسوه عائموا  وأبودا   صوار هوذا امللوت
 حق لوه أن ي خوذ املبلوغ املفطووي اليبو  هفابول هوذا اليورش  ييوف إكا ضوم لوه اليورش أبدا  ملالت عن اهسلوب املنفعة 

اآلخر وهو أن للمسد جر أن يسد جره بعد ا دهاغ هدة اإلجيار، بنفس هبلوغ اإلجيوار السوابق وإن ارتفعوت أسوعار العفوار 
 أضعا ا  ه اعفة.

ن هبلوغ السورقفلية ال يفوارب هبلوغ العوني إكا  هذا هوو الوذي يورع عليوه، ال هوا أورعه بعوف األ اضول يف البحو  هون ا
عيورة باملائوة هون قيموة العوني؛ إك جيواب أوال  با وه إءويال صو روي واألعوراي  دلفوة  فوي  عاعةا يعاعل ممبيعت بل هو 

 بعف البالع األهر كذلت ويف بع ها كما ككره بعف األعالم.
ة باملائووة أي ووا  ممووا يبعوود كو ووه إجيووارا  حم ووا  إك اإلجيووار إضووا ة إل عوودم كفايدووه يف الوورع، كمويووا ، إك كو ووه بنسووبة عيوور 

  للووبعف أن جييووباحملووف  سووبده اليووهرية إل قيمووة العووني هووي  سووبة الواحوود بوواأللف أو أقوول أو أكاوور ال العيوورة باملائووة، 
ج  بوواقي واألجوورة اليووهرية هفابوول توو  ،ولووو هبووذا الفوودر هفابوول الدمليووت املووبع ف –علووى  رضووها  –بوو ن العيوورة باملائووة 

 أعم هن كو ه متلييا . البعفامللت،  ال حمين إال عن اجلواب بان ها ككره 
 وظيفة الفقي: القضية الحقيقية ال الخارجية

وحيوو  سووبق الدفريووق بووني الف ووية احلفيفيووة واهارجيووة،  ووال يهووم كاوو ا  تيوووين النوووي الواقووع خارجووا  إال لدحديوود هوودف 
ه، ال   ووية احلفيفيووة، ولووه كوبوو  يف الففووكففيووه أن يبووني أ واعهووا علووى  ووو الف  الففيووهلووى  ع (1)ا طباقووه علووى الفواعوود اليوورعية

  هذا األخ  خارج عن وظائفه كمفيت  ددبر. ،أن حيدع الواقع خارجا  وا ه ها هووخب  يف املوضوعاق اهارجية كمفلَّد، 
 وصلى اهلل على محمد وآل: الطاهرين

 
ث ٌة: س يُِّد ف قال اإلهام الصاعق   اْلأ عأم ال  ث ال 

تَّى ال  تي رأض ى ب ش يأ  ك  ح  ثيأل :ُ  إ نأص اُف النَّاس  م نأ ني فأس  يت  ل ُهمأ م   .ٍء إ الَّ ر ض 
 .و ُمو اس اُتك  اْلأ خ  ف ي الأم ال  

ُد ل لَّ:  و ال  إ ل :  إ الَّ  اٍل ل يأس  ُسبأح ان  اللَّ:  و الأح مأ ُر اللَّ:  ع ل ى ُكلِّ ح  بي ُر في ق طأ و ذ كأ و ل ك نأ إ ذ ا و ر د   ،اللَُّ: و اللَُّ: أ كأ
ت :ُ  ٌء، أ م ر  اللَُّ: ع زَّ و ج لَّ ب :  أ خ ذأت  ب :  أ وأ إ ذ ا و ر د  ع ل يأك  ش يأ  ع ل يأك  ش يأ    ٌء ني ه ى اللَُّ: ع زَّ و ج لَّ ع نأُ: تي ر كأ
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  يه  وي قلب كما ال خيفى. (1)
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