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

 وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
 (13) 

 بيع المنافع
والكوالم ان  يعوع يف ةوحة بيوع  أو غوري للو ، ماليوة لوه ال ونه معدوماً أو غري مملوو  أوالكالم عن كيفية تصحيح بيع )الكلي( مع كسبق 

 املنافع مث يف ةحة بيع احلعوق وعدمها فنعول:
مووونهن مووون املنووواهن يف العلوووة  مووون )الريعريووو ( وهوووو ،حبووومل املسوووكلريني ككثوووري مووون املسوووائ  األخووور  الووودخول إى يف مووون األعوووالمكثوووري  نطلققققإ

كالبحومل عون الفورق بوني البيوع ومثو  العورص أو الصولح وكالبحومل عون وللو   وتبويبها وترتيبها من منطلق الريعري ، لريكطريها الصورية للمباحمل 
الشوام  بظواهر ، لووال الريصوره فيوه، لعوري األعيوا أ فلنبودأ بكوالم  (مبادلة مال مبوال  )وليس  فال يشم  بيع املنافع ا  البيع هو )متلي  عني مبال(

 :الشيخ )قدس سر (
 الشيخ: المعوض خاص باألعيان دون المنافع والحقوق

( اخريصووا   قوال الشويخ )كريواب البيووع: وهوو يف األةو  كمووا عون املصوبال مبادلووة موال مبوال والظواهر )عرفوواً ولعوًة بقوميمة أةووالة عودم النعو
رمّبوا يسوريعم  يف كلمواع بعقوهم يف نعو  غريهوا بو  املعّوص بالعني، فال يعّم ابدال املنافع بعريها، وعليه اسريعّر اةطالل الفعهوا  يف البيوع، نعوم 

يظهوور للوو  موون كثووري موون األخبووار كوواوا الوودال علووى ّووواب بيووع خدمووة املوودبّر، وبيووع سووكخ الوودار الوو  ال يعلووم ةوواحبها، وككخبووار بيووع األرص 
 (1)عض األعيا  كالثمرة على الشجرة(كما ا  لفظ االّارة يسريعم  عرفا يف نع  باوراّية وشرائهاأ والظّاهر اهنا مساحمة يف الريعبري  

 لريحعيق املعام من الريطرق إى مباحمل: وال بد
 المراد بالعين ما لو وجد لكان عينا

لوويس حصووول )واملووراد بووالعني  قووال: وسوويكحت يعيعووه بوو،ل  اهلل، لكوون نكريفووي ان  بووهكر مووا اخريووار  الفعيووه ا مووداي (العووني)املووراد موون األول: 
ي حىت خي د وةار مشخصاً يف اوارج معاب  املنفعوة واحلعووق،  العني اواّر الريحجوري لعودم ةودق  (2)كحوقّ رج الكلي، ب  املراد كونه عيناً لو ّو

 أ(3)العني عليه، ب  هو ةره احلّق واألولوية بالنسبة إى العري(
وود الوههي فوال يشوم  الكليواع أل  والحاصل:  وود العيوي ليعابو  املّو ودهوا لهوي فعو ا  العني ال يراد هبوا الّو بو  يوراد هبوا موا يعابو   ،ّو

ع ع ا مداي الريعري  إى ققية تعليعية أي اّر  احلملية إى شرطيةأما هو ك املنفعة واحلق، فعد أّر
 األدلة األربعة على االختصاص

   :األعالم على لل  بكدلة عديدةانه اسريدل الثاني: 
 عق اليددي وغري أوقد اسريدل هبما احمل ،منها: الريبادر ومنها: ةحة السلب

 املريبا النائيي وغري أ امهبوقد اسريدل  ،ومنها: اإلمجاع ومنها: االنصراه
 ومنها غري لل  كما سيكحتأ

                                                           

 أ232  1املكاسب: ج (1)
 يف األة  )حىت( والظاهر ما ةححنا  بهأ (2)
 أ9حاشية كرياب املكاسب )للهمداي(    (3)
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عرفواً، ولصوحة سولب البيوع عون متليو  املنفعوة بعووص،  أقول: ألنه املريبادر من لفظوه الظاهر اخريصا أأأاخلو (1)قال احملعق اليددي )قوله
ل  يف العره الكاش  عن كونه كهل  لعة أيقاً بقميمة أةالة عدم النع ، وال يقر ما يف املصبال بعود موا عرفوو كونوه ومها عالمة كونه كه
 أ  (2)مبنياً على املساحمة(

تفوواق )األموور الثالوومل: ال إشووكال وال خوواله يف اعريبووار كووو  املبيووع عينوواً فووال يعووّم املنووافع، وال يبعوود أ  يكووو  منشووك اال :وقووال املووريبا النووائيي
وواً مون ّعوو  املعوّوص يف البيووع عينوواً، وال أقوّ  موون الشوّ  يف  ووول املطلعواع لعووري العوني،  واّدعووي الريبووادر انصوراه األدلووة إى موا هووو املعهوود خاّر

 وةحة سلب البيع عن متلي  املنفعة بعوصأ
وكي  كا  ال خاله يف لل ، وعليه اسريعّر اةطالل الفعها أ وإطالق البيع يف نع  غريها يف عّدة  من األخبوار كواوا الوداّل علوى ّوواب 

 أ(3)بيع خدمة املدبّر، وبيع سكخ الدار، وبيع األراضي اوراّية ال  ال جيوب فيها إال نع  منافعها مبّي على رعاية عالقة(
 نصراف وبين التبادر وصحة السلبالطولية بين اال

من الرينبيه إى الطولية بني الدليلني األول والثالمل فمن الريدم بكحد األولني مل يكن لوه ا  يلريودم بالثالومل وبوالعكس وللو  لوضوول ا   وال بد
اما االنصراه فوااللريدام بوه دليو   ،عنهوةحة السلب عالمة اجملاب عن املسلوب  ،يف غري  –باملالبمة  –وهو عالمة اجملاب الريبادر عالمة احلعيعة 

 كمناسباع احلكم واملوضوع مثاًلأ  على ا  من يرا  ير  انه معخ حعيعي إال ا  اللفظ انصره عنه لعرينة  
لسولب )مث بعد وضول ا  الريبوادر ملسوارعة املعواي إى اللفوظ املوراد فليسوريبد بوه احودها فهوو إجيوا ، وةوحة ا :ولها قال السيد الوالد يف الفعه

بوك  امموع بينهموا وبوني االنصوراه غوري إواهر، إل مهوا لطورد غوري احلعيعوة مفهومواً كموا يف  علوى للو  أوالً لعري املعخ املراد فهو سول،، يسريشوك  
 (4)األول أو منطوقاً كما يف الثاي، خباله الثالمل، حيمل ا  اللفظ الشام  للفردين املنصره وغري  ال يكو  له تبادر أو ةحة سلب(

و ، قووالوا:ا  موون الواضوح ا  االنصوراه بوودوي ومسوريعر مثق وود ة  نشووك مون كثوورة االسوريعمال حبيوومل موا رفاً والثوواي واألول موا نشووك مون كثوورة الّو
هووًة يف لاتووهأ وود للفووظ ّو ووب انسوواً لهنيوواً للفووظ بوواملعخ أو أّو وود للفووظ   أّو ووود االنووس الووههي حبيوومل يّو هووةً  والظوواهر ا  املعيوواس هووو ّو ، وامووا  ّو

ود األكثرة اال دع كثرة الّو  ، كانو كهل  فريدبرأنس  سريعمال فمعّد فلو أّو
 ضرورة استفراغ الوسع في بحث االنصراف

مل يفورد إال انوه يف املئاع من املسائ ، )االنصراه( رغم اسريدالل الفعها  به يف طول الفعه وعرضه ورغم اخريالفهم يف دعوا  ونفيها تنبيه: 
كثري النفوع لوهل  كوا  مون حبمل مرتامي األطراه   وحيمل انه، لريحديد ضوابطه العامة وحدودها، يفي جبوانبه له األةوليو  حبثاً خاةاً مسريوعباً 

جملوداً ضوخماً مون البحومل الودقيق واملعموق  يسوريدعي هولعلو ،احلسن ا  يشّمر بعض األعالم عن ساعد امد والريحعيق لكريابة رسوالة حوول للو 
 مرحلة اسرينباطه، قد اسريوىف نصيبه من البحمل األةو ي فيوه مون غوري ا   ريواج يف كو  مسوكلة لبحثوه واألخه والرد ليوىف حعه وليكو  الفعيه، يف
 مما ال يكو  إال اسريطراداًأ واهلل املسريعا أ

 جواب الشيخ عن الروايات
 ا  الشيخ أّاب عن الرواياع الكثرية ال  أطلعو البيع على نع  املنافع، باهنا جماب لعنايةأ ثم

 متاميوةحبومل الروايواع ومود  موع األدلوة األربعوة املاضوية  والبحومل عونمعريقوى الريحعيوق يف معوخ العوني  البحمل عنأليام العادمة وسيكحت يف ا
 ب،ل  اهلل تعاىأ إى غري لل ، االسريدالل هبا

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين
                                                           

 أي الشيخأ (1)
 أ272  1حاشية اليددي على املكاسب ج (2)
 أ102-101  1منية الطالب يف شرل املكاسب: ج (3)
 أ20  1الفعه: البيع ج (4)


