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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
(351) 

 بين التمليك والتسليط ا  النائيني: ال تقابل سنخي -2
بأنن املعتأيف يف  – (1)حسب املنقول عنه –استدل املريزا النائيين على عدم صحة كون احلق عوضاً حىت مثل حق التحجري ا : ثاني

 مأأ  أن لأأموم كو أه عينأأاً  لوكأأةاحلأأق انأاً ملأأا  قابأأل العأأوو مأ  املعأأوو لالبيأ  التقابأأل بأأني العأوو واملعأأوو والأأثمن واملأأثمن ولأو  عأأل 
 لك فكيف يقابل به؟احلق سنخ مغاير لسنخ امل

فلأو كأان الأثمن واملأثمن كاللأا ملكأاً  بأنن يتبأا ال بالعكسأو بطرف آخر  عقد طرف  البي  عقد وقوام العقد بنن ي  بعبارة أخرى: 
مأن طأرف البأائ   الأااهب العقد والرب  أما لو كان أحدلا ملكأان وارخأر حقأاً فا أه ال يأتم )العقأد بينهمأا( إب ال يتقأابالن فكأنن مت
ر )وهو املثمن وهو ملك( واجلائي من طرف املشرتي أمر آخر )وهو الثمن وهو حق( وال ميكن وقأو  أحأدلا عوضأاً ل خأر إب ال أم

 سنخية فال التقاء يف  قطة ما ليتم العقد.
 احلق سلطنة مباينة للسلطنة امللكية.بعبارة أخرى: 

 اإلشكال بكون الملك والحق من سنخ السلطنة والجواب
أن السألطنة حقيقأة  شأكيكية بار مرا أب فمر بتهأا الأد يا احلأق إب هأو سألطنة ضأعيفة  –علأى بعأا األقأوال  –سأبق  ال يقال:

 ومر بتهأأا الوسأأطى امللأأك فا أأه سأألطنة أمت وأقأأوع واملر بأأة العليأأا مالكيأأة اهلل  عأأا  ليقأأياء فامأأا مالكيأأة حقيقيأأة وأمأأا ملكيتنأأا ليقأأياء
 فاا ِيُّأه  ال  نقط  ملكيته عأن الشأيء إال با عدامأه  بلفال  عا  نا  نتهي با قطا  االعتبار أما ملكيته فمالكية اعتبارية ولاا فإن ملكيت
 ا تهت با ه.فرضاً اململوكية له  عا  فإبا ا تهت 

 .وعلى أي فاحلق وامللك مر بتان من حقيقة واحدة هي السلطنة وهي سنخ واحد فيصح التقابل واحلل والرب  والشّد والتبديل
بأأأنن مأأأرا ا التقابأأأل العأأأريف ال الأأأدقين فا أأأه وإن صأأأح أن احلأأأق ال يقابأأأل امللأأأك سأأأنخاً، إال أممأأأا عرفأأأاً  أ أأأاب الأأأبعاإذ يقاااال: 

 إال احلكم فا ه منه. يدا إ  العرف بكافة ما ير ب  بهالشار  أمر حتدمتقابالن، والبي  كسائر املفاهيم العرفية أوكل 
 ع بالسنخية بين العوض والمعوضالجواب: ال دليل على تقّوم البي

ولكن أصل كالم املرياز النائيين حمل  نمل إب بناا على مدعى غري بنّي وال مبنّي إب من أين أ ه يشرتط يف العوضني أن يكو أا مأن 
 .عليها  ليالً  ي قمفنصل كالمه مصا رة مل  ؟سنخ واحد وأ ه ال يكون التقابل إال إبا كا ا كالك

 .املقابلة بني امللك واحلق بدون كالم هااصحة ملر   يف املوضوعار يرع ن العرف اإبل  قول: 
 وستنيت أ لة أخرع على مدعى الشيخ م  مناقشاهتا فلنشر ارن لبعا األقوال األخرع يف املسنلة فنقول:

 الجواهر: يصح وقوع الحق عوضا  مطلقا  لإلطالقات
وقأد سأأبقت  –اً مطلقأاً، قأول صأاحب اجلأواهر وقأأول صأاحب العأروة ر لصأحة وقأو  احلأق عوضأأيقأ  يف مقابأل قأول الشأيخ املنِكأأ

 أمران:  باإلطالقفامما يريان صحة وقو  احلق عوضاً مطلقاً واملرا   –اإلقارة لقول األخري 
                                                           

  ص كالمه. –لظرف طارئ ارن  –ولاا فإن الوار  يف املنت هو حسب  قرير ا بتطويٍر ملا  قل عنهن إب مل جند  (1)
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 ،بأدل مأا ينقلأه مأن العأني للمشأرتي احلأق إليأهبأنن ينقأل بنقله ما يقبأل النقأل مأن احلقأوق للبأائ  صحة وقو  احلق عوضاً األول: 
 وبلك فيما يقبل النقل كحق التحجري.

بدون  قل مقابل ما ينقله البائ  من العني، وبلك فيما ال يقبل النقل كحق اخليار وحق  هصحة وقوعه عوضاً بنن يسقطالثاني: 
مأ  أ أه  حقأا (1) عأم يف قأرا األسأتا  اعتبأار عأدم كو أهقال يف اجلواهر: ) –على مبناا من صحة إسقاطهما  ون  قلهما  –الشفعة 

، فأأال يبعأأد صأأحة اي ال إقأأكال يف وقوعأأه علأأى احلقأأوقال خيلأأو مأأن منأأ  ملأأا عرفتأأه مأأن اإلطأأالق املمبأأور املقتاأأي لكو أأه كالصأألح الأأ
، وبأني (3)اخليار والشفعة على معأ  سأقوطهما، من غري فرق بني اقتااء بلك سقوطها كبي  العني حبق انا يف البي  وغريا (2)وقوعها

 .(4)(حق التحجري وحنوااقتاائه  قلها ك
بيأأ  عرفأأاً، وإال كأأان مأأن  (6)لكأأن مأأ   تميمأأه بن أأه (5)َوَأَحاالا اللاااْل اليبَاييااعَ  مقصأأو ا مأأن اإلطأأالق إطأأالق أ لأأة البيأأ  كأأأأقااول: 

 التمسك بالعام يف الشبهة املصداقية.
 بعض الفتاوى مطلقة لكن ال إجماع وعلى فرضل فال يستند إليل

ه الشخصي والكلي والعأني ، فيدخل فيمطلق املقابلتاوع كما فيما  قله قبل أسطر عن املصابيح من أ ه )وأيااً يريد إطالق الف
وإمنأأا الفأأرق يف ، يقأأ  لكأأل منهمأأا وال فأأرق بينهمأأا مأأن هأأاا اجلهأأة بالنسأأبة إ  بلأأك كاإل أأارة والصأألح، فيكأأون البيأأ  حين أأا واملنفعأأة

 .(7)(ويق  الصلح عليهما كما يق  هبما ،ملنفعةواإل ارة با املعوو، فيختص البي  بالعني
 .أقول: عبارة املصابيح ال  تامن احلق لكنه يساق مساق املنفعة جلام  كالمه من )مطلق التقابل(

د لإلمجأا  أصأاًل بأل كلمأاهتم ةتلفأة، قأير  عليه أن إطالق كالم بعا الفقهاء ال يصلح  لياًل غاية األمر ا ه مؤيأد وال مع ولكن
التفأاهتم إ  )احلأق( بأل غايأة كالمهأم عأن )املنفعأة( بأل  عأوع الغفلأة  حيأرزمعقد لإلمجا  كمعقد املصأابيح فا أه ال  بل حىت لو فرو

 .عن هاا اجلهة قريبة
حسأأب  –، بأأل بشأأكل عأأام عأأم لأأو كأأان اللفأأع لفأأع املعصأأوم ملأأا كأأان احتمأأال للغفلأأة وكأأان يكفأأي إحأأراز أ أأه يف مقأأام البيأأان 

وثا ياً على فرو االلتفأار فأال إحأراز لكأومم يف مقأام فيهم وار ، ، أما الفقهاء فنواًل: احتمال الغفلة عدم إحراز اخلالف –املنصور 
 البيان من هاا اجلهة لو مل يد  إحراز العدم لتصرحيهم حبكم املنفعة  ون احلق. فتنمل
 وصلى اهلل على محمد وآلل الطاهرين

 
ِعظَْتْل َعِن اليْقْلوِب َكَما يَِزلُّ اليَمَطْر َعِن الصاَفاِإنا اليَعاِلَم ِإذَ قال:  عن أيب عبد اهلل   ا َلمي يَاعيَملي ِبِعليِمِل زَلاتي َموي
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 أي العوو. (1)
 أي احلقوق. (2)
 يف مقابل )على مع  إسقاطهما( وسينيت الفرق والكالم حول بلك. (3)
 .202ص 22 واهر الكالم: ج (4)
 .275سورة البقرة: آية  (5)
 أي بي  العني مقابل احلق. (6)
 .202ص 22 واهر الكالم: ج (7)
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