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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
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 في البيع؟ ا  فكيف يجعل ثمن الحق حكم   -4
 وهو اهنا:  يف التنقيح إىل عدم صحة وقوع احلقوق عوضاً يف البيع بوجه آخر وقد ذهبرابعا : 
فقال يصقح  ،ال يقبل النقل وإن قبل اإلسقاط بل حىت االنتقال بإرث وحنوه وذلك مثل حق الشفعة وحقق اييقارما إما 

 وقوعه مثناً قهراً. ال يصح من الطرفني واملفروض أن هذا احلق ال يقبل النقل ف ونقل   ألن البيع متليك   جعلها عوضاً 
 املناقشة يف ذلك تبعاً لبعض األعاظم. وستأيت

 (1)إالّ أنّه ،ما ما يقبل النقل واالنتقال كحق التحجري فقال عنه: )فإنّه يصّح نقله ومقابلته باملال يف الصلحإو 
 احلّق ليس مبال.استشكل )قّدس سرّه( يف جواز جعله مثناً يف البيع من جهة أخذ املال يف عوضي البيع و 

، ألنّه ممّا يرغب فيه العقالء ويبذلون بازائه املال فال إشقكال يف جعلقه وفيه: أنّه ال إشكال يف كون مثل هذا احلّق ماالً 
 .(2)(مثناً من هذه اجلهة

د كمقا سقبقم منقا مناقشقة كقالم االصقفها  القذ  تبنقاه ا ن السقي  ،وقد سبق أن ناقشنا كالم الشيخ مفصالً فقال نعيقد
 .فراجع ايوئي من )ألنّه ممّا يرغب فيه العقالء ويبذلون بازائه املال( إذ أوضحنا أن ذلك أعم من كون الشيء ماالً 

مث قال: )فال إشكال يف جعله مثناً من هذه اجلهة. نعم ال جيوز ذلك من جهة اُخرى وهي أّن احلّق إّما سلطنة 
 :ارضعيفة كما هو املشهور أو حكم شرعي كما هو املخت

فعلى األّول ال جيوز جعله مثناً من جهة أّن البيع مبادلة بني املقالني يف االضقافة أو يف امللكيقة، فهقو مبادلقة بقني متعّلققي 
االضققافة والسقققلطنة ال بقققني نفقققس االضقققافة والسقققلطنة، وعلقققى الثقققا  أعقققن كقققون احلقققّق حكمقققاً شقققرعياً فققق ّن احلكقققم الشقققرعي 

 .(3)أو ملكية إىل من يقوم به احلكم حىّت يقع التبديل فيها ويتحّقق البيع(بأقسامه ال تكون له إضافة مالية 
 المناقشات
 ولكن يرد عليه:

 ق الحق هو الثمن وليس الحق والُعلقة نفسهامتعل   -3
ادلقة أما قوله: )فعلقى األّول ال جيقوز جعلقه مثنقاً مقن جهقة أّن البيقع مبادلقة بقني املقالني يف االضقافة أو يف امللكيقة، فهقو مب

بني متعّلقي االضافة والسلطنة ال بني نفس االضافة والسلطنة( ففيه ما سبق مفصالً من أنه وإن قلنا بأن احلق سقلطنة إال 
                                                           

 أ  الشيخ. (1)
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رة )وهققي متعلققق احلققق( مثنققاً مقابققل ه وهققو اوقققوق ال احلققق نفسققه أ  أنققه يققدفع األرض اوّجققُقققأن الققذ  يقققع مثنققاً هققو متعل  
مثناً نقادر بقل لعلقه ال يوجقد  بنفسهاحلق ان جعل فان هذا هو املعهود عرفاً واملتداول بل  ؛ها منهالسيارة أو الدار اليت اشرتا

يف املعاملقة وأنقه  عقدم صقحة جعقل الُعلقتقني عوضقاً دعقوى فققد مىقى النققا  يف  وأمقا كق ىً  ،هقذا صقىرى يفعل ذلك،من 
فإن كالم التنقيح هو نفس كالم ما مىى يصح أيىاً جعل العلقتني فراجع يف البيع  مثمناً ومثناً قني كما يصح جعل املتعل  

 املريزا النائين وقد ناقشناه مفصالً بوجوه عديدة.
 ، وال إشكال في انه مالالتحجير حكم   تناقض كالميه: حقُ  -9

ن لققه إضققافة ماليققة أو وأمققا قولققه: )وعلققى الثققا  أعققن كققون احلققّق حكمققاً شققرعياً فقق ّن احلكققم الشققرعي بأقسققامه ال تكققو 
 ملكية إىل من يقوم به احلكم حىّت يقع التبديل فيها ويتحّقق البيع( فريد عليه:

أنه مناقض ملا سقبق منقه قبقل أسقطر فانقه ققد أشقكل علقى الشقيخ بقق)وفيه: أنّقه ال إشقكال يف كقون مثقل هقذا احلقّق أوال : 
فال إشكال يف جعله مثناً من هذه اجلهة( فكيق  جيتمقع تصقربه بأنقه مااًل، ألنّه ممّا يرغب فيه العقالء ويبذلون بازائه املال 

 قولقه بقأن هقذا احلقق حكقم  ، مقع ( مقاالً ذلقكال إشكال يف كون مثقل هقذا احلقق )أ  حقق التحجقري القذ  ذكقره صقرباً قبقل 
 شرعي واحلكم الشرعي بأقسامه ال تكون له إضافة مالية أو ملكية إىل املكل ؟

 لشيخ إمنا هو على مبىن الشيخ.على ا هإشكالال يقال: 
 بل ظاهره بل صربه انه مما يتبناه هو.إذ يقال: 

 منشأ الوقوع في التناقض: االرتكاز والصناعة
إمنا انبعث فيه عن االرتكاز القطعقي  (ال إشكال يف كون هذا احلق ماالً )والذ  خيطر بالبال يف وجه التناقض ان قوله 

إمنا ساقته إليه الصقناعة والشقبهة  (1)(كصىرىحق التحجري  ومنه  كك ىً  احلق حكم  )وقوله  –وهو الصحيح  –العقالئي 
عقن تنقاقض ارتكقازه القذ  صقرح بقه  وقد غفل قدس سقرهذكرناها فيما مىى وأجبنا عنها مفصاًل(  واليتاليت علقم بباله )

يف األصققول(. وللبحققث صققلة  ومقتىققى صققناعته الققيت آمققن  ققام وذلققك مققن مصققاديق )كققأهنم قققد نسققوا يف الفقققه مققا أسسققوه
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين    بإذن اهلل تعاىل.

 
نْ َيا :قال اإلمام زين العابدين  ُهَما َقِد اْرَتَحَلْت ُمْقِبَلة  وَ  ِإن  اْْلِخَرةَ َقِد ارَْتَحَلْت ُمْدِبَرة  وَ  ِإن  الدُّ ِلُكلِّ َواِحَدٍة ِمن ْ

نْ َيااْْلِخَرِة وَ اِء بَ ُنوَن َفُكونُوا ِمْن أَبْ نَ   .اَل َتُكونُوا ِمْن أَبْ َناِء الدُّ
نْ َيا الر اِغِبيَن ِفي اْْلِخَرةِ   .َأاَل وَُكونُوا ِمَن الز اِهِديَن ِفي الدُّ

نْ َيا ا نْ َيا تَ ْقرِيضاقُ رِّ ت َخُذوا اأْلَْرَض ِبَساطا  َوالت َُّراَب ِفَراشا  َواْلَماَء ِطيبا  وَ َأاَل ِإن  الز اِهِديَن ِفي الدُّ  ...ُضوا ِمَن الدُّ
 .131ص 2الكايف: ج

                                                           

 النقل باملىمون، وقد سبق نص كالمه. (1)
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