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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
 (16) 

 : وقوعها ثمناً أو مثمناالكالم في )الحقوق(
 : مسألتانههنا 
كبيع حق التأليف وحق االخرتاع أو كبيع حق احليازة وحق   ؟ وذلكهل يصح وقوعه مثمنا   مبعىن انههل يصح بيع احلق األولى: 

وهببي مببن ببل وكبيببع حببق اوبوار وال ببيارة ونظائر با؟ السببق أو كبيببع حبق ال ببفعة وحبق ا يببار أو كبيببع حبق الواليببة وحبق احل ببانة، 
 وديان شىت كما سيأيت.

 هل يصح وقوع احلق مثنا  وإن مل يصح وقوعه مثمنا ؟: الثانية
رخصوا البحب  باملسبألة الثانيبة، إال  عنهمفروغا  أمرا  ال يخ يف املكاسب اعتربوا عدم الصحة يف املسألة األوىل ومنهم  المشهور

احلقببويف يف اوملببة كمببا هببو بببل ذهببب بعببم األعببالم إىل  ببحة بيببع  أي ببا   وقببوع املسببألة األوىل مببوردا  للبحبب  مقت ببى القاعببدةان 
 املنصور.

حببثهم  وقد جبر  القبوم علبى البحب  عبن قاحلقبويفا وأنواعهبا وحقيقتهبا مبناسببة البحب  عبن  بحة وقوعهبا مثنبا  وعبدمها، ركبان
إال ان البح  على أية حال مل يعط حقه إذ كان املدار  بعم ال يءأشبه باالستطراد رأمجل بعم وأوجز ورّصل بعم آخر  عنها
 مثنا  ال عليه أوال  وبالذات. احلق صد على  حة وقوعواملق

 بحث عن الحق والحكم والعين والمنفعة واالنتفاع
ط ببني األمبرين، كمبا  ببنع بعبم األعبالم إذ كتبب رسبالة عببن احلقبويف يف ضبمن  عليقتبه علببى سببببني احلقبني يقت بي التو  واومبع
 ، رنقول وباهلل االستعانة:ا1قاملكاسب

ربال ببد مبن  عريفهبا أوال   ااحلكبمقيف مقاببل العبني، كمبا يقبع احلبق يف مقاببل  و ا يقعاناملنفعة واالنتفاع  يقع يف مقابل (الحق)
 ليتميز ما هو مدار البح  عن غريه:

 تعاريف لـ)العين(
 بتعاريف شىت: عّرف األعالم العنين  )العين(: -6

ة ويّبوهبو إرجباع للعنبوان إىل الق بية اللّ  ا2قم خصبا  يف ا بار ا قكونه عينا  لو وجبد و بار :ما عّرره به الفقيه اهلمداين منمنها: 
 .وبقرينة مبىن االعالم وكون األعم جمر  األحكام وهو خمالف للظاهر إال ان يراد شرح االسم

ا  اوبوهر واالعببر مبباحب  مبا تتبباره مبن انبه اوبوهر املقابببل لالعبرا  التسبعة، وهببو األديف إذا كبان التعريبف للمأنوسببني ومنهـا: 
 التسعة.

                                                           

 حقق اال فهاين ضمن حاشيته على املكاسب.مثل قرسالة احلق واحلكما للم ا1ق
 .9حاشية املكاسب للفقيه اهلمداين: ص ا2ق
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 ا1قانه قما إذا وجد يف ا ار  كان من األجسام شاغال  للحيز مبقداره وشامال  لالبعاد الثالثةاومنها: 
كالنور والصوت   كما ي مل اووهُر الطاقةن   ا2قوهذا التعريف اخص من سابقه إذ اووهر أعم من اوسم إذ ي مل اوواهر اجملردة

، وعلببى أف ربباملرجع يف قالعببنيا العببرف ال ا4قاوسببم عررببا  نعببم هببي أجسببام لطيفببة رلسببفيا   ليهبباممببا ال يطلببق ع ا3قواألشببعة بأنواعهببا
 الفلسفة وغريها بل ان املرجع يف قالبيعا هو العرف ال العني بالذات كما ظهر مما م ى يف بيع املنارع وكما سيأيت بإذن اهلل  عاىل.

 شمول العين للجزئي والـُمشاع والكلي بأنواعه
 شخصبي خبارجي حباال  أو مسبتقبال  ري بمل اوزئبي ا بارجي وامل باع مبا لبه  عبنّي قالسيد الوالد عبن الببعم مبن  نقلهما ومنها: 

 .ا5قوالكلي يف املعني ويف الذمة ومنه الدينا
 ان ما له  عني شخصي يقع يف مقابل ما له  عني نوعي أو  نفي أو جنسي.وتوضيحه: 

 ابل ما له  عني شخصي ذهين كهذا الكتاب يف الذهن رانه ال يقع مبيعا .يقع يف مقر اخارجيقوله قما أو 
ببل وحبىت امل باع  وأريد ببقمستقبال ا إدخال الكلي يف الذمة والدين بل والكلي يف املعني رانه ال  عني شخصي خارجي حبا  لبه

 .رتدبر
 .؟التعريف دورف إذ أخذ قالتعنيا يف  عريف قالعنياال يقال: 
 عريبف األخفبى بباألجلى لببد  الطبرف ادخبر رقبد يكببون  ريببهعريبف شبرح االسبم ولببيد باحلبد وال بالرسبم، ويصبح التإذ يقـال: 

ومبن الثباين  عريبف النبا ق  ،ن هجهل انه ما هبو باحلبائطملباملرادف وقد يكون باملساوف وقد يكون بغريها ومن األول  عريف اودار 
 وأقسامه كثرية ال يهمنا ادن التعر  هلا. ،بالكا بومن الثال   عريف األنسان  ،ا6قواهله باإلنسان

 شموله للفرد المردد
دا وار بأ  وقوعبه يف ال بريعة موضبوعا  لمحكبام ر بال  أضباف السبيد الوالبد إىل األقسبام ا مسبة قسبما  سادسبا  وهبو قاملبردّ  وقد

 د هو أو غريه.كل شيء هو هو ولي  استنادا  إىل اناستحالته   عن إمكانه إذ ناقش ريه مجع وار أ
البنبات واألم، أو األختبني، لبو  اليف ا امسة واحد  ققوالظاهر ان املردد أي ا  داخل يف العني ولذا  ح يف مسألة  :قال 

 ا7قأسلم عنهن أو عنهما نعم امل هور مل يصححوا ذلك يف البيع وحنوه اما لعدم ورود مثله أو ألنه حمال...ا
مببع ان قإحببداهنا رببرد مببردد ال وجببود لببه يف ا ببار  إذ  م عببن  ببد مببثال : اخببرت إحببداهنّ ان ال ببارع يقببول ملببن أسببلوالحاصــ : 

 شيء امسه احد ا أو إحداهن رتدبر. وللبح   لة.ريه هذا وهذا وال يوجد ريه الرتديد حمله الذهن رقط اما ا ار  راملوجود 
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

                                                           

 .12ص 1التنقيح يف شرح املكاسب   ا1ق
 بناء  على وجودها. ا2ق
 كاألشعة السينية والكهرومغنا يسية والليزرية.. اخل.  ا3ق
 كيفية متو  اهلواء.  مقولة الكيف بناء  على انهوت من بل وبع ها علميا ران النور هو الفو ونات وهي جزئيات، نعم الص ا4ق
 .19ص 1الفقه قالبيعا:   ا5ق
 حىت بناء  على كونه النطق الكالمي، ال العقل ليكون رصال . ا6ق
 .22-19ص 1الفقه قالبيعا:   ا7ق


