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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
(311) 

أنريه ، هرياا إضريا ة إ  لالنتقريال أنريه قابري  لالنتقريال بريا ر أن مقصود الشيخ قدس سره من أن حق التحجري  قابري  وال يخفى 
 يف وقوعه مثناً وعوضاً للبيع. –حسب الشيخ  -قاب  للنق  أيضاً بالصلح وحنوه كاهلبة املعوضة، إال أن الكالم ك  الكالم 

 استدالل الشيخ على عدم صحة وقوع حق التحجير عوضاً في البيع، بتقابله مع المال
كريريون فر يريريه أث الريريملمن واملريريملمن مريرين األمريريوال، ولريريي  حريريق التحجريري  مريرين بى ذلريريب بريريون قريريوام البيريريع لًريرية وعر ريرياً واسريتدل الشريرييخ علريري

 .األموال
، وحريريق متباينريرية عر ريرياً ولًريريةً  وهريرييههنريريا مفريرياهيم  ال ريرية متقابلريرية وهريريي مفهريريوم املريريال ومفهريريوم احلريريق ومفهريريوم امللريريب  وتوضريرييحهأ أن

 التحج  حق  لي  مااًل.
 ال بأمرين وكالهما متحقق في الحقجواب االصفهاني: مالية الم

وأجريرياب عنريريه ااقريريق االبريريفهات بريريون التقابريري  بريريني املريريال واحلريريق تقابريري  مفهريريومي ولريريي  تقريرياباًل مصريريداقياً  انريريه بعريريد أن ذكريرير وجريريود 
 ، وأخرى من حيث كون احلقية يف قبال امللكية واملالية،  ريال يصريد عر اً  إشكالني )االشكال تارة من حيث عدم كون احلق ماالً 

أجاب بري)ويند ع االشكال بكال الوجهنيأ مبا مرَّ سابقاً من أنَّ  (2)((1)املال على احلق ملنا اته مع املقابلة كما عن شيخنا االستاذ
ا تنتزع بلحاظ مي  النوع ورغبتهم يف شيء وبال شيء بإزائه، واحلريق  كريالب، لصريحة البريال بإزائريه  مكريان   -مبريا هريو  -املالية إَّنَّ

ه إليه،  املقابلة مفهوماً ال دخ  له بالتقاب  وجوداً كي يوىب عن الصد ، وسيجيء إن شاء اهلل تعا  أنَّ دائريرة البيريع االنتفاع بنقل
 .(3)أوسع من ذلب؛  ال يضر عدم بد  عنوان املال على العوض أيضا(

 وجه آخر لإلشكال على الشيخ
ي  مبريال كحريق السريبق إ  الصريو األول يف بريالة ا ماعرية بعبارة أخرىأ إن النسبة بينهما العموم مرين وجريه إذ بعريحل احلريق لري

 وكحق السبق إ  حجرة املدرسة وكحق احلضانة وحق الوالية  إهنا حقو  وليست أموااًل.
من عدم بحة السلب إذ يقول إذا حّجر أرضاً أن وبعحل احلقو  أموال كحق التحج   انه مال عر اً بدلي  بحة احلم  و 

 اجرة.موايل األرض الفالنية اأ
 أن التباين مفهومي وهو غ  التضاد الوجودث واملصداقي.والحاصل: 

 .(4) هكاا ينبًي أن يستدل على املدعى

                                                           

 .4حاشية اآلخوندأ  (1)
 .75ص 1حاشية املكاسب )لالبفهات(أ ج (2)
 نف  املصدر. (3)
 أث أن النسبة من وجه والدلي  الصد  العريف. (4)
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 اإلشكال على االصفهاني بأن توفر األمرين أعم من كون الشيء ماالً 
ا تنتزع بلحاظ مي  النوع ورغبتهم يف شيء وب   -مبريا هريو  -ال شيء بإزائه، واحلريق وأما تعلي  ااقق لالب بري)من أنَّ املالية إَّنَّ

كالب، لصحة البال بإزائه  مكان االنتفاع بنقله إليه(  ً  وجيه إذ جمرد ميري  النريوع إ  شرييء ورغبريتهم  يريه وبرياهلم شرييااً بإزائريه 
لكنهريا ليسريت مبريال   لي  مالكاً للمالية أو لكونه مااًل؛ أال ترى أن )الزوجة( ميي  النوع إليها ويرغبون  يها ويبريال بإزائهريا شرييء، 

وأال ترى أن السمعة احلسنة ميي  إليها النوع ويبالون بإزائها األموال الطائلة، وليست مبال  وكالب شبكة العالقات االجتماعية 
ويبريريالون مقابلريريه وألجريري  احلصريريول عليريريه املريريال ولريريي  مبريريال   الحريريص حريريال )العلريريم( و)الصريريحة(  النريرياسكملريري   ريريا يرغريريب إليريريه الوغ هريريا 

وغ مها  اهنما كالب لكنهما ليسا مبال، وكالب حق الشفعة وحق اخليريار  اهنريا حقريو  بريال شريب لكنهريا ليسريت أمريوااًل بريال شريب 
 ويبالون هلما أو  سقافها األموال الطائلة أحياناً. يها إذ يرغب  يها العقالء ب   اخلصوبتنيأيضاً مع أهنا ال إشكال يف وجود 

 تأكيد اإلشكال برد ال يقال
)رغبة النوع، وباهلم شيااً بإزائه( وهريو بريحيح إذ كري   اخلصوبيتاناالبفهات بىن على أن ك  مال  إَّنا توجد  يه ال يقال: 

 .(تو رت  يه اخلصوبيات  هو مالك  ما )مال  هو كالب، ومل يلتزم بالعك  كي يلزم عليه النقحل إذ مل يق  
ب  انه التزم بالعك  أيضاً  ارتوى الكليرية مرين الطرير ني ولريو التريزم بالكليرية األو  ملريا ورد عليريه الرينقحل لكنريه بريىن علريى إذ يقال: 

( قالأ )واحلق تنتزع... –ك  مال مالية  أث  –الكلية األو  )املالية  ذكرالكلية الملانية أيضاً وهي اليت تنفعه خابة،  انه بعد أن 
 هريو مريال وحيريث  يتان يريه اخلصوبري ت( وذلب يعين أنه أكم  الكلية األو  بالملانية  قالأ ك  مريا اجتمعري -كالب   –مبا هو  –

  هو مال. اخلصوبيتانأن احلق قد اجتمعت  يه 
برام املعريىن املفعريويل واملراد به يف حم  الكالم وموضع النقحل وا  مال، الصحيح يف ا واب هو ما سبق من أن حق التحج  

 وأما هاا األخ   سيويت حكمه بإذن اهلل تعا . ال املصدرث أث ااّجر ال نف  حق التحج 
 رد اإلشكال على االصفهاني

لكريرين الدقريرية يف كالمريريه قريريدس سريريره تقتضريريي عريريدم ورود ا شريريكال عليريريه إذ الظريرياهر انريريه بصريريدد بيريريان عريريدم التقابريري  الوجريريودث بريريني 
ييت املريريال )ميريري  الريرينف  إليريريه، وبريريال شريرييء بإزائريريه( موجريريودة يف احلريريق  كيريريو يتقريريابالن بريريداًل بريريون خصو مفهريريومي احلريريق واملريريال مسريريت

 ريالكالم عرين عريدم ا برياء  وقد اكتفى هباا ولاا قال ) املقابلة مفهوماً ال دخ  لريه بالتقابري  وجريوداً كريي يريوىب عرين الصريد (  وجوداً 
ال بريد لريه ،  ريم لريو أراد إ بريات أنريه مريال مبجريرد تو رمهريا لريزم ا شريكالعن الصد  ال عن إ بات أنه مال مبجرد تو ر اخلصيصريتني، نعري

 من تكميله بصد  املال عر اً على بعحل احلقو .  توم 
 .(1)كالب( لي  على إفالقه إذ لي  ك  حق يبال بإزائه املال  توم   –مبا هو حق  –نعم يرد عليه أن قولهأ )احلق 

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين
 

َواأْلََحاِديِث َعنِّي  قَاَل: َأُدلُُّكْم َعَلى اْلُخَلَفاِء ِمْن ُأمَِّتي َوِمْن َأْصَحاِبي َوِمَن اأْلَنِْبَياِء قَ ْبِلي، ُهْم َحَمَلُة اْلُقْرآنِ أ اهلل  عن رسول
ُهْم ِفي اللَِّه، َوِللَِّه َعزَّ َوَجلَّ َوَمْن َخَرَج يَ ْوماً ِفي طََلِب اْلِعْلِم فَ َلهُ   .301ص 15مستدرك الوسائ أ ج َأْجُر َسْبِعيَن نَِبّياً  َوَعن ْ

                                                           

 للفر  بني احلق املصدرث واملفعويل يف ذلب، ولً  ذلب.  توم  (1)

(311) 

 


