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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
(352) 
 االصفهاني: نقل حق الشفعة للمشتري تحصيل حاصل

ى قولرره قررده سررر  ن مررا أا سررلطنة الكررا  علررى طلررن  ررا  لفرره الررإىل ألملرره حاضرر ،  ن رر  احلرر  إ  املكرر   أي ررا يرررع علرركمااا 
 .(1نباط (

 الجواب: النقل تسليط له على حق الفسخ ولم يكن له فال تحصيل للحاصل
ن  ا  لفه، وذلن ألا ح  و يه: أا مل   ح  الكفعة للمك   ال يستلزم حتصي  احلاض  وسلطنة الكا  نأ  املك  ( على طل

 (2نوبيرع ،ه  ر ب  ن األ ررين فأمل   ،الكفعة يعين تسلإ الكفيع على  سخ الع د بني شريفه واألجنيب املك   حصته  نه وشراءها لنفسه
ذا ح  الكفعة للمك   ال يعين طليفه  ا  لفه ب  تسليطه على ح  الفسرخ إذ  راا للكرفيع حر  الفسرخ و  يفرن للمكر   األجنريب هر

احل  الذ  يهدم  عا لته  كراؤ  حلر  الفسرخ لريص حتصريالح لل اضر  إذ احلاضر  هرو  لفره بالكرراء لل صرة ن تزلرزالح( ولفنره ال  لرن حر  
 الفسخ الذ  جع  للكفيع نب  قد ال يفوا له بنفسه خيار الفسخ لعدم حت   أحرد أسرباب اايرار  يره  رن شرري أو عيرب أو شربه ذلرن

( إمله أ ر وثبوت خيار الفسخ للمك   برب ة الكفعة أ ر آخر   د ال يريد الفسرخ لفرن الكرفيع يريرد  خال راح لرابترهب  لو  اا له اايار  
 ررع األجنرريب( لرريص رتررا املكرر   األجنرريب  سررلطاح عليرره  لصرر ة  سرراه الع ررد يكرر يه  نرره،  مررا أا شررراء الكررفيع حلصررته  ررن  الفرره نالررال م 

  ن ح  الكراء قهراح.  يك    نه ح  الكفعة  ي رم الكفيع
وبعبارة أخرر:: احلاضر  بكرراء األجنريب حلصرة الكررين ع رد  تزلرزل إذ للكرفيع  سراه  يكر   نأو يصراش( علرى حر  الكرفعة  يفروا 

 وأيرن ذلرن  رن ،بكراء سهم الكرين امللن املتزلزل واحلاض  له الح اح بكراء ح  الكفعة اسرت رار امللرن اح  لفه  ست راح،  احلاض  له ساب 
 .؟حتصي  احلاض 

 دعوى االصفهاني عدم معقولية كون العين وثيقة لغير الدائن
 وأ ا قوله: نو ما يف ح  الرهاملة  إا  وا العني وثي ةح لغري الدائن اري  ع ول، سرواء  راا املرديوا أو ارري ،  ن لره ارري  ع رول إال بتبرع

 .(3نمل   عينه إ  اري ،  ين   ح  الرهاملة تبعا(
 :األجوبة

  :عليه  ا ورع على ساب ه ريع 
  تأ   .وال يعلم  ومله علة ة وا الرهن وثي ة الدين حفم  ألا أواًل:
 .، ويرع عليه  ا سب  يف الكفعةسلمنا أمله علة لفنه ال يعلم  ومله حيثية ت ييدية  لعله حيثية تعليلية :ثانياً 

 بل النقل يبقي العين وثيقة لدين الدائن، لكن بيد الغير
لفنه ال إطالق له ب  هو  ع ول وواقع يف اجلملة إذ إا أريد بن   ح  الررهن إ  الغرري أا يفروا وثي رة لغرري الردائن أ   ،اسلمن ثالثاً:

                                                           

 .94ص 1حاشية املفاسب نلالضفهاين(: ج (1ن
 سب  أا نبيعه( على املنصور  ن ض ة بيع احل ، وأ ا على املكهور  يجب إبدال البيع بالصلح عليه أو شبهه. (2ن
 .94ص 1حاشية املفاسب نلالضفهاين(: ج (3ن
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لفنره  ثررياح  را ال يرراع بره ذلرن بر  يب رى وثي رة لردين الردائن لفنره حتر   ،أريرد التطرارع بينهمرا ال الطوليرةإا  لدين عائرن آخرر ضرح  را ذ رر 
 .عليها اري  أو    : وثي ة لدينه ذات  نفعة لغري  إوثي ة لدينه سل   سلطة الغري، أ  يفوا

وذلن  ما لو  اا الدائن الذين بيد  الرهن  البنن رتن ال يتورع عرن التصرريف يف الررهن عوا رضرا الرراهن ناملرديوا( و راا الرراهن رترن 
ملرال علرى أا ين ر  إليره حر  الررهن  را هرو هرو أ   را هرو ال ي در على رععه و نعه  يصاش شاصاح آخرر ذا سرلطة وقروة وقردرة  بلرا  رن ا

وثي ة لدينه  يفوا هو الطريف  ع الردائن ناملرر(ن( أ  البنرن  ريتردع البنرن عرن التصرريف يف الررهن حيره رأ: طر ره الرذ  سرلطه املرديوا 
إذ هذا خروج عن حم  الب ه  امله ليص  ن مل   ح  الرهاملرة  رإا الفرالم عرن مل ر  املرر(ن حلر  الررهن الرذ   على الرهن أقو:  نه.  تأ  

 له إ  اري  وإمنا ذ رملا  تروي اح للذهن وطييزاح له عن  ورع الب ه.
الررهن الرذ  هرو وثي رة     بيداملصريف نوهو الدائن الذيف، و اا لدين اق ضه  ن املصر    ثالح رهناح  ث   ديوا ع ع سيارته   ينبغي أا

على لدينه( خيكى  ن ب اء الرهن بيد  أا ينتزعه املديوا  نه قهراح نالرتباطه ببعض ذو  النفوذ  ثالح( مث ال يسدع عينه،  ين   ح  الرهن ن
ديوا أا ينتزعه هذا الدين( إ  آخر  ن ذو  النفوذ ل اء عوض  ي تب ى وثي ة عينه  ما هي لفن حت  سلطة شا  آخر ال  فن للم

  نه.
 اا للمديوا عائناا وقد رهن سيارته عند أحدمها نولنفرض قيمتهرا ضرعفي قيمرة الردين(  ين ر  الردائن األول حر  رهنره  ث   ا لو   أو

  تأ  إ  الدائن الثاين ليفوا وثي ة عينه عند . لفنه بدوا إذا الراهن برهنه له أي اح َعوع للمثال الساب . 
 ي بين المقوِّم والمعرِّف في أنواع الحقوقتفصيل االصفهان

 مث اا احمل   االضفهاين  ص   يف أملواع السلطنة يف احل وق:
  ال إا بع ها قد يصح مل له وال يصح املت اله وبع ها بالعفص قد يصح املت اله وال يصح مل له وذلن تبعاح لفوا العنواا،  الكفعة 

، للن  ، على  بنا   ن املعر ية وامل و ية واستفاع(ما  ن  اح  عر  و  اح لالملت ال   و   :للن   أو بالعفص  اح   و  و  اح لالملت ال م،  عر  س  أو ح  ال َ 
 قرائن امل ام.

عوا  م يف الزوجات،  إا مل له  ن  وجة إ   وجة ض يح التصا ه بذلن العنواا وض ة استفاعته  ن احل   قال: نخباليف ح  ال س
وال يع    أا ي وم   ام الزوجة يف هذا احل    حية يتصور أا يفوا هلا قسمة والوارث ال  فن املت اله باإلرث،  إمله ح ها  اعا

 استفاعته  ن هذا احل ، إ  اري ذلن  ن الوجو  واملناسبات املتصورة يف باب احل .
ويع   الن   عوا االملت ال   ن االس اي والن   واالملت ال يف بع ها، ويع   الس وي عوا اري  يف بع ها االخر،شيء  لذا ال يع   

يف ثاله، ويع   الن   واالملت ال  عا يف رابع، ويع   االملت ال عوا الن   يف خا ص، وال بد  ن  الحظة علي     ح  و ا حيتف به  ن 
 .(1نال رائن  ن الوجو  واملصاش واملناسبات(

 . ما ذ ر .  الحظا  ا ذ ر  حينئٍذ  بناءح،  إا ر    بأمجعها  ايف بعض األ ثلة وقد سب  وجه الن اش  بىن و 
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

 
ِمْن َمْن َقاَل اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمٍَّد َوآِل ُمَحمٍَّد َأْعطَاُه اللَُّه َأْجَر اثْانَاْيِن َوَسْبِعيَن َشِهيداً َوَخَرَج  :قال النيب 

  ُذنُوِبِه َكيَاْوَم َوَلَدْتُه ُأمُّهُ 
 .94ع األخبار: صجا 
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