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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
(354) 

 موجز البحث الماضي
 ،وباني )األحكاام( وعان املراعياايت الاع يرااا إليهاا لاد  ال ام يف كاًو أوار حكماا  أو حقاا  أو الكالم عن )احلقوق( والفارق بينهاامضى 

يف كو اه حقاا  الاواا  أو ونفكاا ، كماا اار  الكاالم عان العدياد وان احلقاوق وان حياال أحكاوهاا الا ال  وهاي  ا ة  ،بعد الفارا  عان كو اه حقاا  
ألحكاام الاع أضافناها والاع ك يا كرها امل اهور وهاي سابعة وأ هااجي احلاحل يف إ اا  احلاحل  قلها أو ا تقاهلا أو إسقاطها، وبقاي الكاالم عان ساائر ا

أو إعداوااه وأيًااا  هاا، لللااي، كالفقيااه أو الدولااة، احلااحل يف إسااقاق بعااو احلقااوق أو  قلهااا أو اساات دا  حقااوق ادياادة، ولعلنااا  و ااحل  كمااال 
 نعد إىل حمور كالوه األساسي وهوجيالب ال عنها بعد الفرا  عن أ ، كالم ال يخ يف املكاسب،  ل

 بحث جديد: هل يصح جعل الحقوق ثمناً وعوضاً في البيع؟
 أ ه ه، يصح اع، احلقوق عوضا  يف البيا أم ال؟.

 فساااه وهاااو املعااا   أ اااه هااا، يصاااح اعااا، احلاااحل، ك اااحل الت  اااي، و مناااا  يف البياااا بااا ً يباااا  حاااحل الت  اااياألولوووى: ههناااا وسااا لتاًجي أقوووو : 
وه ا وا أعرض عن حب ه ال يخ وك ي غيه والظاهر أً امل هور شاهرة عظيماة عادم  ا ة بياا  وهو املع  املفعويل؟ رها  وا ح   أو يب املصدري؟

عني، وسي يت الكالم عان ها ه املسا لة بعاد إكماال الكاالم واملناق اة يف بالشرتاطهم يف امل من أً يكًو عينا  واحلحل ليس  ا  احلحل مبع  اعله و من
 تية والع طرحها ال يخ وغيه واعلوها حمور النقاش.املس لة اآل

أً يقا احلحل مثنا  يف البيا ب ً يبيعه كتابه و ال  ويكًو مثنه هو ححل الت  ي، وذلم بعد الفارا  عان  ا ة املصااحلة وا ال  ه، يصح الثانية: 
 الكالم يف خصوص البيا.  نقولجي ، إمنا (1)ب لم

 التقسيم الثالثي للشيخ
وتقسايمه  ، تقسايم ثاالثااي لل قاوق وأختاار يف األولاني عادم  ا ة وقوعهماا مثناا  كماا وأشاك، يف ال الاال   حلقاه وا ال   مااذهب ال ايخ إىل

 ال الثاي هوجي
 الحقوق التي ال تقبل النقل وال اإلسقاط -3

 اال يار  علياه واا  ،ه هاو واا ذكر ااه  ا تباهأوال جي احلقوق الع ال تقب، النق، وال ا سقاق )وقد عا  عنهاا باالع ال تقبا، املعاوضاة باملاال، ووارا 
 ( ك حل احلًا ة والوالية.أور ه بعو األعالم عليه ون اختالل  ظام كالوه

 الحقوق التي تقبل اإلسقاط ال النقل -2
 ثاا يا جي احلقوق الع ال تقب، النق، وإً قبلت ا سقاق، ك حل ال فعة وححل اخليار.

 دليل الشيخ على عدم صحة وقوعها ثمناً 
ال  ذلااام باااا)ألً البياااا (ليااام اللاااي( ووقصاااو ه أ اااه (ليااام اللاااي وااان ا مثناااا  وعل اااماااا ال يصاااح وقوعهماااد ارتااا   ال ااايخ بصاااريح القاااول أهوقااا
 ، ب ً احلحل ليس مملوكاا  لصااحبه(3)وميكن تعليله أو  ق، تفسيه وؤقتا ، إىل أً   كر تعلي، ال يخ ،، واحلحل، لو وقا مثنا ، ال (ليم  يه(2)الطر ني

 .؟ اقد ال يء ال يعطيه والفر  ال يزيد على األ ،وا أً ه إياها م غير  إ ه ذو ححل يف احلًا ة أو ال فعة و ال  وليس والكا  هلا  كيف ميل  
 موجز المناقشات الصغروية السابقة

                                                           

 واملرا    ة املصاحلة على احلحل املفعويل. (1)
  ال جمال لتوهم ورو  إشكال عليه. (2)
 )والسر...(.يف قوله  (3)
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 ا ال يخ إذ سبحلجيوقب، الدخول يف املناق ة الك وية   كر مبناق اتنا الصلروية السابقة للعناوين األربا الع طرحه
؛ للرواياايت وغيهاا، وإً وقتًاى القاعادة قبولاه للنقا، مبصااحلة أو غيهاا لاوال حكوواة أ لاة أحقياة األب إً ححل احلًا ة قابا، لسساقاق -أ

 ، على تفصي، يوك، حملله. ا مما ال يرتك جماال  لنقلها ه ا احلحل لللي األمإً ك تتكف،  باحلًا ة
 قلاه ب  اه إواا أً ينقلاه جملتهاد آخار  ت صاي، حا ا، أو للاي اجملتهاد  اوتناا ل د به والية اجملتهد يف حدو ها  قاد علل ا، إً أري ححل الوالية أوا -ب
 ك ا لو أريد والية األب واجلد  اها حكم.و  وليست حقا  ا حكم أ لة الوالية عاوة إضا ة إىل اهألً  حمل، غي قاب،، وهو ك لم  هو  ق،

 يف ححل الو اية والقيمووة  رااا الدروس األخية. املناق ةولكن سبقت ون ا 
بااملرنن وإً  ارض كو اه حي ياة تقييدياة إال وقياوه ر اه به وأً كو ه وثايقة لدين الدائن إً ححل الرهن قاب، للنق، أيًا  بالن و ال ي  و   -ج

 دعى. املدعى أعم ون الدلي، والدلي، أخص ون امل ،أ ه ال مينا النق، يف بعو الفروض
كاااًو حاااحل ال ااافعة قائماااا  عااادم إخاااالل  بااا، و بااا، هاااو حكماااة، ل بوناااا إً حاااحل ال ااافعة قابااا، للنقااا،، وعااادم كاااًو ا ضااارار بال ااافيا عل اااة  - 

 وقد سبحل اجلواب عنه. ،بال ريم
  ك، ه ه الب و  الصلروية وأشباهها قد سبقت يف الفص، السابحل  ال  عيد.

 أو تسليط أو مجرد عوضاألقوا  الثالثة في البيع وإن الثمن تمليك 
يف  با، األقاوال يعتماد علاى (هياد وقدواة وهاي أً احملاتماليت ،)ألً البيا (ليام اللاي( أي وان الطار ني وهيجي وحتقيحل احلحل يف ك   ال يخ

 حقيقة البيا ثاالثاةجي
 األولجي )أً البيا (ليم اللي ون الطر ني( وهو وا ذهب إليه ال يخ.

 ن وتسليط على ال من( والتسليط أعم ون التمليم.ال اينجي )أً البيا (ليم للم م
 ال الالجي )أ ه (ليم للم من وقاب، عوض وإً ك يكن تسليطا ( وه ا األخي هو ال ي اختاره احملقحل اليز ي.

ً  البياا وان طارب املبياا (ليام، وأوطاا وان طارب العاوض  ها، هاو أيًاا  (ل ا م و(ليام وان قال احملقحل اليز يجي )األور ال اينجي ال إشاكال يف أ
امل رتي  ال يصح (ليم عني يف وقاب، ا سقاق، ك ً يقاول ببعتام ها ا بإساقاطم الادين الا ي لام علايطب أو يف وقابا، احلاحل الا ي ال يقبا، 
النق، ويقب، ا سقاق أو ال ب، يف طرب العوض يكفي كا، واا يصالح للعوضاية وإً ك يكان علاى وااه النقا،، كماا يف الصالح بالنسابة إىل كاال 

 .(1)الطر ني، وكما يف ا اارة بالنسبة إىل املعوض(
أً يقالجي بكفاية جمر  العاوض وأً البياا (ليام عاني بعاوض، وإً ك يكان علاى وااه التمل ام، وال يصاح سالب البياا قالجي )ولكن ميكن مث 

 .(2)ته للنق، أو ا سقاق،  تدبر(إذا عر ت وا ذكر ا ظهر لم اواا اع، العوض يف البيا ك، ححل ت بت  الحي... عنه، والعمووايت شاولة
 الحقوق القابلة للنقل -1

 هاي وإً  –وحناوه ك حل الت  اي  -ثاال ا جي احلقوق القابلة للنق،، ك حل الت  ي، قال ال يخ يف املكاسبجي )وأوا احلقوق القابلة لال تقال 
املاال يف عوضاي املبايعاة للاة وعر اا ، واا ظهاور   (3)، وان أخا قبلت النق، وقوبلت باملال يف الصلح، إال أً يف اواا وقوعها عوضا  للبيا إشكاال  

 .(4)يف حصر ال من يف املال( –عند التعرض ل روق العوضني وملا يصح أً يكًو أارة يف ا اارة  –كلمايت الفقهاء 
  قد ارت   ال يخ التًا  بني كًو ال يء حقا  وكو ه واال ، وسي يت حبال ذلم كله بإذً اهلل تعاىل.

 هلل على محمد وآله الطاهرينوصلى ا
نوإيااجي قال رسول اهلل  ِل الدُّ يمااِن ِفي قوالإِبِه حاتَّى الا يُوبااِليا ِمنإ أاكإ ةا اإلإِ وا  .121س 2الكايفجي ج الا ياِجُد الرَُّجُل حاالا

                                                           

 .212ص 1حاشية املكاسب )لليز ي(جي ج (1)
 .212-212ص 1حاشية املكاسب )لليز ي(جي ج (2)
 أي ون اهة. (3)
 .9ص 3كتاب املكاسبجي ج  (4)
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