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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
 (77) 

 وجوه االنصراف عن بيع المنافع
 يع عن بيع املنافع استناداً إىل:انه إن قيل بانصراف البثم 
ًاً مككن النككاص قككد يصككعت عليككه حكك   صككور  (1)ويؤكككد  ،مشككييية الداللككة  فككاا بككدع البيككع علككى بيككع املنككافع -3 ان كثكك

نعم الذهن املأنوص باملباحث الدقيقة يفيك بينهما بسهولة عيك  عامكة النكاص أو  ،التعبً ببيع املنافع إذ يراها إجارة ال بيعاً 
 جتد قسماً منهم كذلك مما يدل على خفاا الصدع  فاا الداللة فتأمل. مً منهم، والعرف ببابك فاسأهلاليث

، مشككييية املاهيككة عرفككاً ملككا سككبع مككن ان العككرف يككرح العككني ومنافعهككا حقيقككة واحككدة ذا  مرا ككت وال يرا ككا حقيقتككني -6
 .فتأمل
عماله يف بيكع املنكافع، ثيكث أوجكت أًنسكاً ذهنيكاً بكاألوىل وال يبعكد يف بيع األعيان وندرة اسكتكثرة استعمال لفظ البيع  -1

 .(2)، فبهاعلى  أمل كونه إىل درجة انه يعد عرفاً كالقيد اللفظي
 الشك في االنصراف كاٍف في عدم شمول المطلقات

لغً بيع األعيان  أحل اهلل البيعكالشك يف االنصراف ومعه يشك يف مشول املطلقا  كهو وإال فالظاهر على األقل  
 فال يصح بيع املنافع حينئٍذ.

ً ا النكائيا قكال: )وال يبعكد أن ييكون منشكأ اال فكاع انصكراف األدلكة إىل مكا هكو املعهكود خارجكا  وذلك هو ما بار إليكه املك
 (3)، وال أقل من الشك يف مشول املطلقا  لغً العني(ض يف البيع عيناً من جعل املعو  

 نعم قد يورد عليه باآليت: ،والظاهر متامية كالمه
مككع الشككك يف االنصككراف فاألبككل عدمككه ويبقككى املطلككع ثالككه  ككاماًل ليافككة حصصككه إذ املككانع هككو االنصككراف ال يقااال  

 وحيث انه أمر وجودي فاألبل عدمه؟
 منشأ الشك في االنصراف في المقام من محتمل القرينية المتصل

املتصككل ومككع وجككود حمتمككل القرينيككة املتصككل ال ينعقككد للمطلككع إ ككالع إذ وذلككك ألنككه مككن حمتمككل القرينككة  ؛كككالإذ يقااال  
ومكع وجكود  ،قكدر متكيقن يف املقكام أو يف مقكام الت ا كت خابكةهنكا  انعقاد  يتوقف على مقكدما  الالالكة منهكا ان ال ييكون 

وحيككث ان اجلهككا  الثالالككة اجلهكا  الككثالآل اآلنفككة الككذكر فاملككا وإن ط  نككتب اال مئنككان باالنصككراف إال انككه  وجككت الشككك فيككه 

                                                           

 خفاا الصدع، واالنصراف. (1)
 جواب مث انه ان قيل. (2)
 .101ص 1منية الطالت يف  رح املياست: ج (3)
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 :متصلة كانت من حمتمل القرينية املتصل فهي قدر متيقن يف مقام الت ا ت، إذ
مر بكة الصكارفية بكل  كرد الشكك( وهكو متصكل  ا)علكى الفكرض مكن عكدم اال مئنكان ببلو هكالداللة حمتمل القرينيكة  مشككية

 بل هو عينه بوجه. باللفظ
لككع البيككع تككا حمتمككل القرينيككة وهككو متصككل ألنككه قرينككة مقاميككة حافككة إذ املتعل ككع متصككل فككان مشككييية املاهيككة الكك   ع وأيضااا  

 باملتعلِّع فانه املدلول عليه به.
حمتمكل القرينيككة املتصككل لوضككوح ان كثكرة اسككتعمال البيككع يف بيككع فككان كثككرة االسككتعمال للفكظ البيككع يف بيككع األعيككان، وأيضاا   

ِقكدم البيكع بقكدم التكاريع ولعلكه بكدأ منكذ  مكن آدم )علكى نبينكا وآلكه األعيان كانت سابقة على نزول النصوص القرآنية والروائيكة ل
بككارفيتها مككن حمتمككل القرينيككة  مككع احتمككال فهككينككة والحقككة، فيثككرة االسككتعمال إن ط نقككل بيوملككا بككارفة السككالم( ومقارِ عليككه 

أحال البيكع مطلكع يف قولكه  عكاىل:  إذواملقام مكن املطلكع  ،املتصل ومع وجود حمتمل القرينية املتصل ال ينعقد للمطلع إ الع
 ، نعم لو وجد عام ففيه كالم سيأيت إذا  اا اهلل  عاىل.اهلل البيع

ً ا النككائيا مككن   فاملنصكور هككو  انعقككاد إ ككالع ملطلقككا  ملنككعبيككع املنككافع، حتمككال انصككراف البيككع عككن ا كفايككةمككا بككار إليككه املكك
 .البيع

 التفصيل بصحة بيع الحقوق دون المنافع
يبقككى ان اسككتعمال البيككع، علككى هككذا، يف بيككع املنككافع لككو اسككتعمله فيككه بككان قصككد نقككل سككي  الككدار فقككال: بعككت بككدل نعاام 

لوجككود  ؛مككع القرينككة بعالقككٍة مصككححة ليونككه  ككا اً  ه  لطككاً أوحكك  علككى كونكك أو بككحيح ؟آجككر ، هككل هككو با ككل ليونككه  لطككاً 
 وإن كان بلفظ  لط أو  ا ؟ سيأيت ثثه الحقاً بإذن اهلل. ، بِ مً كالقرينة على املراد والقصد وال

يف عدم بدع البيع على نقل املنكافع أو للشكك بالعدم يف األول اما ل ان ما نستظهر  هو التفصيل بني املنافع واحلقوعثم 
والصكدع يف الثكال لصكدع البيكع بدقه علكى األقكل املوجكت لعكدم انعقكاد إ كالع املطلقكا  وعكدم مشوهلكا لكه لكذلك؛ ملكا سكبع، 

ً ا التبيزي وهو املنصور كما سيأيت بيانه يف ثث بيع احلقوع،  ،على نقل احلقوع عرفاً  وهذا التفصيل هو الذي ذهت إليه امل
عنوان البيع ينطبع عرفاً على نقل بعك  احلقكوع إىل الغكً بكالعوض كمكا إذا  كر  لكه حكع سكبقه  مث إنه يبقى يف البني أن  قال: )

إىل السوع أو إىل بع  ا انا  أو املسجد وحنوها، ودعوح املساحمة يف اإل الع ال ختلو عن  ا فة، حيكث ال  كرح فيكه أي 
لكك النقككل، بككأن ال ييككون فيكه خيككار ا لكك  والتلككف قبككل مسكاحمة أو جتككو  ، فككاملنع عككن جريكان األحيككام امل تص ككة بككالبيع علككى ذ

 القب  وحنو ا، مشيل جداً.
الكدار لسكنة بيكذا لنزلكة قولكه: آجرلكا بكذلك العكوض، ولكو يكت منفعكة نعم ال يطلع البيع على متليك املنفعة، بل قولكه: مل  

هككر مككن بككحة اإلجككارة وحنوهككا لككا إذا كككان قككال: بعككت منفعتهككا سككنًة بيككذا جتككري عليككه أحيككام اإلجككارة بنككاًا علككى مككا هككو األ 
 وللبحث بلة بإذن اهلل  عاىل. .(1)إنشاؤها باليناية أو ا ا  الظاهرين(

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين
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