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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
 (22) 

 تعريف آخر للعين
فررا   يفوينصرررم بالررردري  ين ضرريوررا  : -ب ونافعررهيف يف و ابررن املنفعررة الررا يررراة اررا ب رينررة امل ابلررة عررر ا الرربعلع العررنيا بررر وا يب ررى و رر هوقدد  

 سكىن الدار ونفعة وهي ال  ب ى بن  نصرم آنا فآناً أوا عني الدار فرب ى وال  نصرم بالسكىن.
وررن هرري جرررع ألجلهررا إ  قررد يشرركن بررا  ال مرررة مثرررة البسرررا  إ ا آ -أو ينبغرري ا  يشررمن هررو و ررتع وررن الرعرراري   –يشررمن  هرر ا الرعريرر و 

بلحاظهرررا وهررري ىرررا يب رررى وىرررا ال  -أي إجرررارة البسررررا   – نصررررم آنرررا فآنرررا فكيررر    ررر  ا جرررارة ال ور الررر ون و األعيرررا  واهرررواهر وال  ن ضررري  رررر 
 وشربههمثرا ه  فرىن باألكرن سرا  والبسرا  يب ى و ونفعة الب اعيناً فاهن ايف حد  اهت تبالنسبة إىل البسرا  ونفعة وإ  كان ا، واهواب: اهنيف1 يرصرم

 للبسرا . السابق ينطبق على ال مرة ونسوبةً  فرعري  العني اآلن  ينطبق على البسرا  و عري  املنفعة
و عرد و يسره    عرفراً ا  املراة ون املنفعة املنفعة العرفية وون العرني العرني العرفيرة ال الدقيرة، ويف إجرارة البسررا   عرد مثرارع ورن املنرافوالحاصل: 

 وإ  كانت يف حد  واهتا أعياناً ول ا أجاز بيعها وسر اًل. للبسرا  ىا يرصرم وين ضي
والعيدا  اليابسة واألوراة ووا أشبه ىا   هب عينه يف إجارة البسرا ، وواء البئرر يف إجرارة الردار  وحيث ا  الفاكهة  :ول ا قال السيد الوالد
و مث الظرراهر ةرحة كررو  املنفعررة عوضراً وررن  رت فررر  برني وررا لرره  يف2 كرا  وررن ا جرارةيف  –ال األعيررا   –ن املنراف  عرفرراً وحنومهرا يف و لهمررا،  عرد ورر

ا  العرررا يطلرق علررى اهميرر  املنفعررة ورن  ررت عنايررة يف األول، ولرر ا جعررن وجروة خررارجي ك مرررة البسرررا  واللر  والبرريل وحنومهررا أو ال، لوضررو  
 فلننر ن لرعري  املنفعة: يف4 ه ا كله بعل الكالم عن  عري  العني .يف3 ع ال مرة ونهايفبن و ت  السيد الطباطبائي 
 )المنفعة(

 تعريف بلغة الطالب للمنفعة
علررى  – و تهرا  كررو  والطررائرةبررر وا بره  كررو  األوروال أورروااًليف فالرردار والفاكهرة والرر هب والشراة  يف5 فهررا يف بلغررة الطالرباملنفعررة ف رد عر  وأمدا 
أوروااًل ملرا  را ورن املنراف  ولر ا لرو ف ردا ونفعرهرا فرضراً براملرة ٍ  كرن حينئر م لردم الع رالء ورن األوروال، ف رد سراوم هر ا  -  واملبرىن ه ا الرعري

 .الرعري  بني املنفعة واملالية
 .انه على فرض الصحة فاملساواة هي يف األةن ويف الدرجة فكلما ازةاة نفعاً ازةاة واليةً  :ونضيف
ىرا قرد يرحرت فيره بردواً وإرراز إىل و يرد  ردبر ملعرفرة انره ورا هرو   ،كاملنفعرة  ،فرا  املرال اجرة إىل ق يرق وأخر  ورة وجرر  و عرديناألورر حلكن 

 ووا هي حدوةع 
فمرا  ،عمن احلر   ت املرعاقد عليه ٍ يعدع املشهور ون األووال، فإ ا  عوقد عليره عردوع ورن األوروال، وعمرن العبرد عردوع ورن األوروالفمثاًل: 

 للعبد وااًل وونسوبة للحر  ت وال  ونسوبةفكي   كو   و دوراً عليه و ا ونفعة بال وةهو الضابط و  كوهنا كلها  عماًليف 
املررديو  ال رراةر علررى  عررد  يع  ما ورراالً فلررم ال لررب عليهررا ا مررت  وإ ا ٍ  كررن ورراالً فل رر يف6 وعمررن احلررر املرعاقررد عليرره إ ا كانررت ال رردرة وا رر ةثددم 

                                                           

 عكت سكىن الدار الا ي   إلار الدار بلحاظها وهي ىا ينصرم. يف1 
 .11ص 1ز الف ه كراب البي : يف2 
 .24-23ص 1الف ه كراب البي : ز يف3 
 والكالم طوين حو ا إال اننا اقرصرنا على وا  كر أل  البحث عن العني هو ودخن للبحث عن احل و . يف4 
 .4بلغة الطالب للشيخ حممد كاظم الشتازي ص يف5 
 أي قبن ا  يسرلم املال بن  جرة الع د فاهنم عد وع وااًل حينئ م. يف6 
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شررائط العوضرني حرث عنرد ووجهره وسرييت  بيرا   لر   وسررطيعاً علرى أةاء الردين. وسررطيعاً للحر  ويعرد   ٍو ال يعرد    بره اً ا بت به وكلف العمن
 كونه وااًل أو  ا والية بإ   اهلل  عاىل.وا  ونها  

 تعريف )الفقه( للمنفعة
فمنفعرة  ،حي ية قائمة بالعني ليسرت  را فعليرة إال باالسرريفاء :امل ابن للعني عبارة عن يف1 هافاملنفعة قسمع  ،وعلى أيفها بر  الف هيف ف د عر   أما

كنت وعركبرت ةرارا فعليرة بعرد ا  كانرت شريتنية يف قبرال انره لريت هر ا احليرث إ ا سعر ،الدابة والدار حي ية قائمة اما، قيام انر اع ال قيام اعربار
 .يف2 رابة به وعليه وهي ونفعرهمايفلل لم وال رطاس و اًل، بينما  ما حي ية الك

  وضيح  ل  يف ضمن بيا  أوور:أقول: 
 المنفعة ليست من المقوالت وال االعتباريات

رراً وال كيفرراً وال أي واحررد وررن  يف3 املنفعررة ليسررت وررن امل رروالا العشرررا فررا  سرركىن الرردار ورر الً أو ونفعررة العلررماألول:  ليسررت جرروهراً وال كم 
 ا قوله:االعراض الرسعة الا مجعه

 ، متدددددددددددددد ، لدددددددددددددده  ، أيددددددددددددددن  ، وضددددددددددددددع  ، وكيددددددددددددددف  كددددددددددددددم  
 

 ثبتدددددددددددددددددددددددددددا ، وانفعدددددددددددددددددددددددددددال  ، مضدددددددددددددددددددددددددددا   فعدددددددددددددددددددددددددددل   
 

باعربرار الع رالء، فرا  سراكن الردار ونرفر  ارا  إ  كرا  ونرفعراً  أورراً ورهتنراً  إ  سكىن الدار وونفعرها ليسرت ،وليست ون االعرباريااالثاني: 
نرف  بسكناها  فكي  باملرضرر كابحمبوس فيها كي ال كمكنه ال هاب ملدرسرره أو ملرجررعيف  رت اايف سواًء ءإعر ع الع الء ونرفعاً اا أم ال، و ت امل

وإلابراً  ونرف  اا وإ  اعر ع الع الء ونرفعاً اا فرضراً، وال يرروهم الرن ل براملنرف  ورن جهرة ةو  أخررم فرا  الكرالم يف نفرت جهرة االنرفراع سرلباً 
 .فردبر

 بل هي من االنتزاعيات
 .ال ائمة بالوض  أو ا ضافة اهنا ون االنر اعياا بنالثالث: 
 ال  نررر ع وررن حررا   اا الرردار كالسرركىن  االنر اعرري هررو وررا ينررر ع وررن حررا   اا الشرريء كال وجيررة لأربعررة وال  فارقرره أبررداً واملنفعررةال يقددال: 

  وقد  فارقها و الً 
كالفوقيررة   و لرر  ع وررن ا صرراا شرريء بصررفة ال وررن حررا   اا الشرريءوثانيهررا وررا ينررر   ،فيتو ررا وررا سرربق :االنر اعيرراا علررى نرروعنيإذ يقددال: 

كونره حالرة خاةرة ورن حيرث  أي  يف4 ورن ال سرم ال راذ إ  ينرر ع ورن السر   بوةر   وضرعهيف هللس   فانه ليت باعرباري برن هرو انر اعري لكنر
 بالنسبة لأرض فهو انر اعي ون الشيء بلحاظ و ولة الوض  فيه أي بلحاظ كونه يف وض  ك ا.

 املنفعة ون قبين ال اذ.و 
 ا  املنفعة فعلية وشيتنية، فاهنا قبن االسريفاء شيتنية أي ون شيت  ه ع الدار أ  ينرف  اا وحني االسريفاء فعلية.الرابع: 

ي إال  املنفعرةيف حي يرة قائمرة برالعني ليسرت  را فعليرة يوال واليرة :  انره علرى ورا سربق ف رد يضراا إىل الرعرير  قيرد آخرر برا  ي رالالخامس: 
بررإ   اهلل  فصرريله يف بابرره سررييت  و  يف5 ظهررر اهررواب عنرره يف اهملررة ىررا وضررىفهررن هررو كرر ل  أو ن ررول بالرفصررين كمررا هررو املنصررور   باالسررريفاءيف

  عاىل.
 وصل  اهلل عل  محم  وآله الطاهرين

                                                           

 ال يد  ةخال ال مرة يف امل ال السابق. ه ا يف1 
 .24الف ه كراب البي : ص يف2 
 وهي ا ةابة أو ا داية و اًل. يف3 
  الوض  هيئة لشيء حاةاًليف  ون نسبة األشياء بعضها إىليف  بعل، وون نسبرها  ارزيف. يف4 
 كونه ىا  عوقد عليه أو ال  ونفعة حر أو عبد .  يف5 


