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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
(301) 

 الحق المصدري والحق المفعولي
نهووا مووا يصوو  ا لووه واسوو ابه وين) ووا بوواملوخل )أيووواا قصووي اقيووار وحووي ال صووا  وحووي الرهااووة وحووي )ومقووول اق ووي اليوو      سبببق

را ة احلوي املصودر   إاح)موا  )قود  سور،ا، مثل)وهأقما يف   ،مرأىل إاحلي  أضيفوهنا ا ول  أاه قلما  ا1)ال)صجري وحي الشرط وحنو ذلكا
مبعو  اشووا احلوي مون  ا2)إضواةة الصوفة للموفووو أو مون اإضواةة الالميوة مونضواةة خور  اح)موا قوول اإأوبعبوارة  ،ح)موا املفعوويأ قما

  .املواو اليه
 الملك المصدري والمفعولي

  ي وال اما املصدر  ةهو االع)بوار ال وائم بالشونف افسوه ولو ا ،ةااه مصدر  ومفعوي  قثر مبالحظة حال امللكأوي)و  حال احلي 
لعووني هلوو ، امل ووي )  قمووا ت ووول  ،  مملوووقيأ االعووني مل وويت ووول  )هوو ،  ،  العووني اململوقووةأ ،لووكي املاملفعوووي ةهووو م)عل وو موواأو  ،ااووه مالووك

 .ل يرا  مملوقي للعني ثابتمع  أل ال ذإاملفعوي  ةاملرا  هنا املصدر  ال اثابت
 م يد بيال.ولعله يأيت  .وبعوها بالثاين ،ولل ن بعوها ينفر  باملع  األ، الأقثرها مما يص  ةيه املعنيواحل وق 

ة وود ي ووول احلووي  ةح امهمووا ل)لفووأل  لووة ومناسووباخل احل ووم واملوضووو  ورووبهها ملعرةووة املوورا  وذلووك ألىل لسووال األإوالبوود موون الر ووو  
  .ذلك غري وأ ح ما  ي ول  ل املفعوي ح ا وقدو بينما ي  ،املصدر  ح ما

 .حينئ    ةاقالو لفظي ،مرا  أقصد قا  ذإا ةي ع اقالو محيال عدم متيي  املرا  منهولعا منشأ اقلط والن ا  يف قثري من األ
 وقيفية  ريال النوعني يف بعض احل وق قما يلي 

 حق الخيار المصدري والمفعولي
حوي ك ون  يورا  بوه احلوي النارو  مون اقيوار وهو ا سو اط وقودلإلقابوا  ح م غوري وه ا ،ا3)ة د يرا  به احلي يف اقيار ،حي اقيار -1

 .س ابهإم نه أاحليوال  با  ة ال له خيار واه لإس ابه ةإ
 الحق المصدري والمفعولي في الرهانة

لوه احلوي  إذموا احلوي النارو  مون رهنهوا للمور ن أو  ،سو اطقابا لإل وهو ح م غري ،رهن  ار أل أما احلي يف إواملرا   ة،حي الرهاا -2
 .س اطإلل قابا ةهو ،ب م)ه مل يسد  املديول ما يف بيعها لو

 ن في التحجيرالحقا
وأل أموا احلوي يف إيوا أ واملرا  ،صجري)حي ال -3 مون إضواةة الصوفة للموفووو إذ ي وال  ضواةةواإ ،مصودر  وهوو ،رض موثال  األ رحج 

 حوي هووو الورهن حوي مون احل ووق أو ي وال  ي وال ذإقسواب ه   ة)أموا، ةهوو   حوي هوو ال)صجوريأ ،بياايوةالباإضواةة ال)صجوري حوي وقود يعو  
  أبواملع  السوابي ضواةة الميوة ولويوة واإرض حوي االخ)صوا  واألبعد ال)صجري ي وول لوه بواأل ةإاه حلي النار  من ال)صجريا ماأو  الرهن،

 .منه اار   أحي لل)صجري 
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 يالحظ ال)وسع يف اس)عمال ه ا املصطل . ا2)
 أ  احلي يف أل ي ول ي خيار اجمللس أو الشرط أو احليوال. ة)أما ا3)
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 وفي الشرط
 ،ل يفسو  موثال  أول ح وم والثواين حوي ةااوه بالشورط يصوب  ذا حوي يف واأل ،منوه  و حوي ااروأواملرا  حي االررتاط  ،حي الشرط -4

 .س ابهإله ة
 الحق المصدري في القصاص دون المفعولي

وهوو  ،ل ي و)فأيف احلوي   أقصوي ال صوا  ةوال معنوا، احلوي يف ال صوا    ،املع  املصودر  الإةيها  جير  اعم بعض احل وق ال -6
اق)ف منوه  اه لوأعلى   ليا  ل   لو ،اعم ،حي يو د ه  ا اه الإا  ةصمن االق)    احلي النارأيه ةمع  للمفعوي  وال ،ح م حي ال
 .قوالا اجلريرة والع)ي قال للمفعوي و ه  والؤ، مثال   مثال   ثبت له

 ما يجوز نقله بال عوض أو معه: حق القسم
 ،علوى موا ح وى عنوه ال واعودقصوي ال سوم علوى موا ذقور، مجاعوة قالعالموة يف   ،س ابه وا لوه ال بعووضإ)ومنها ما جيوز   وقال الي   

وح وى عون الشوي  )أيوواا ول ون ةيوه موا ال هفوى ةإاوه  ،مون املوال ياوال يص  االع)ياض عن ال سم بش  حيث قال ،والشهيد يف اللمعة
ال  عو  أل املعوض وهو قوول الر وا عنودها أعود عنود املوهوبوة إامل) دم ال و ه له  مواةا إىل ورو  النف به قن  علي بن  عفر 

 .ا1)ه منه واض امما ال ي ابا باملال وةي ،وهي الورة للواهبة
َلتِبي َو يَببْوِمي لَبَك قَواَل   هي  ورواية علي بن  عفر عن أخيه موسى بن  عفر  َسأَْلُتُه َعْن رَُجٍل َلُه اْمَرَأتَاِن َقاَلْت ِإْحَداُهَما لَيبْ

َها َفاَل بَْأسَ َقاَل ِإَذا طَاَبْت نَبْفُسَها َو اْشتَبَرى ذَ  ؟َيُجوُز َذِلكَ َأْو َشْهرا  َأْو َما َكاَن أَ  يَبْوما    ا(2ِلَك ِمنبْ
وحينئ   ةإل قلنا بصصة بيع غري العوني، قموا هوو الظواهر خالةوا  للمشوهور قوال  ،ع الئيا  ذلك  اه م )وى ال اعدة وقولإظهر ةاأل وهو

ي وووال علوووى مبنااوووا بووودعو  أل االسووو)عمالية بوووال عنايوووة ةوووال  ا3) لووويال   بوووو)اررت ا علوووى ظووواهر، بوووا يصووول  قالموووه   تعبوووري اإموووام
 .)اررت ا االس)عمال أعم من احل ي ة، وإل قلنا بالعدم قال ال بد من ارت اب ال)جوز يف قوله 

 األصل لدى الشك
ووأ  الوو    وهووو ،ا لووه وعدمووه وأسوو ابه إحمووا الشووك يف فووصة  عمووا هووو البصووث غوودا   وسببيأتي  ووا اق)شوواو الوووابط س البصووث ألس 
 وأ ، يف احل وووق الشوورعية،يف  هووة يف  هووة وح مووا   ح ووا   وأ ح مووا   وأ ح ووا موور  أقووول    لووة الق)شوواوال اعوودة مرا عووة األ ذإ ،املر عووي ةيووه

 فا؟تعارضت ور  نا ةما األ وأل ة دخل إة ةالعرو يف احل وق العرةي
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

 
َوأَتْبَقى  ،َوَأْزَهُد النَّاِس َمِن اْجتَبَنَب اْلَحَرامَ  ،دَّى زََكاَة َماِلهِ َوَأْسَخى النَّاِس َمْن أَ  ،َأْعَبُد النَّاِس َمْن َأَقاَم اْلَفَراِئضَ   قال الصا ق 

ِس َمْن  َوَأْكَيُس النَّا ،َوَأْعَدُل النَّاِس َمْن َرِضَي لِلنَّاِس َما يَبْرَضى لِنَبْفِسِه وََكرَِه َلُهْم َما َيْكَرُه لِنَبْفِسهِ  ،النَّاِس َمْن َقاَل اْلَحقَّ ِفيَما َلُه َوَعَلْيهِ 
َوَأْغَفُل النَّاِس َمْن َلْم يَبتَِّعْظ بِتَبغَيُِّر  ،َوَأْغَبُط النَّاِس َمْن َكاَن َتْحَت التبَُّراِب َقْد َأِمَن اْلِعَقاَب َويَبْرُجو الثبََّوابَ  ،َكاَن َأَشدَّ ِذْكرا  لِْلَمْوتِ 

نْبَيا نْبيَ  ،ِمْن َحاٍل ِإَلى َحالٍ  الدُّ نْبَيا ِعْنَدُه َخَطرا  َوَأْعَظُم النَّاِس ِفي الدُّ َوَأْعَلُم النَّاِس َمْن َجَمَع ِعْلَم النَّاِس ِإَلى  ،ا َخَطرا  َمْن َلْم َيْجَعْل لِلدُّ
 ماَوَأْكثَبُر النَّاِس ِقيَمة  َأْكثَبُرُهْم ِعْلما  َو َأَقلُّ النَّاِس ِقيَمة  َأقَبلُُّهْم ِعلْ  ،َوَأْشَجُع النَّاِس َمْن َغَلَب َهَواهُ  ،ِعْلِمهِ 

 .21األماي )للصدوقا   
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 .344  21، وسائا الشيعة  ج474  7  يب األح ام  ج ا2)
 بناا على اع)بار السند وإال ةمؤيد. ا3)


