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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
 (11) 

 المنفعة: ما يوجب النمو
النماو يف قباال املضارة املوبباة للانوا، ساواا ناا  النفا  مذيادا  للا ا  أو ماا يوبا   واملنفعةاملنفعة أيضاا  باا وعرفت 

 .(1 الضرر( فالشاة إذا مسنت حصلت على النف  وإذا هذلت حصلت على ،ال، يف اإلنسا  أو غريه
 عكس سابوه الدقي. التناول وه ا التعريف عريف سهل

إذ قاد يكاو  النماو مضارة ال منفعاة فاا   السامنة(  ؛هاي مان وباهقد يورد عليه با  النسبة بني املنفعة والنمو  ولكن
نالساامنة يف   اأو إعااراأ الناااه عنهاا ااألمااراأ أو سااب  قلااة الرغبااة فيهااالعلاال و سااب   الكوناا ةكااو  مضاار تقااد  ةالذائااد

ماا فليست املنفعة ما يوب  النمو بوول مطلق بل قد يكو   ،حصا  السباق، وأيضا  ننمو احلشائش الضارة يف املنذل
البضااااعة يف األساااواق فاناااه نلماااا زاد ونواااا زياااادة  -يف طرفياااه  – يوبااا  الااانوا هاااو النااااف  وذو املنفعاااة، ومااان ذلااا 

فنمااو النااتز وزيااادة البضاااعة قاد تكااو  ساب  نوااا الويمااة ولا ا  ااد ا  الاادول  ،وبااالعكساألساعار  اخنفضااتالعارأ 
علاى تاواز  الساوق وعادم  –باذعمهم الباطال  –حفاظاا  والشرنا  العمالقة تتلف سنويا  ماليني األطناا  مان األطعماة 

عاادم تااالزم الذيااادة  ماانإال انااه أبناا  عاان حماال الكااالم  ،وذلاا  وإ  نااا  إساارافا  وظلمااا  وحمرمااا  قطعااا   ،انكسااار األسااعار
 والنمو م  املنفعة.

 فيها المنفعةفا م   المراد النمو في جهة  
بهة ما( أي  املنفعة ما يوب  النمو يف يف ويد  ويد ارتكازا  بماجلواب عن اإلشكال با  التعريف السابق  ويمكن
 الشيا من حيث تل  اجلهة ذو منفعة.بهة ما( ف

ويظهر ب ل  اجلواب عن نل النووأ باألمثلة السابوة فا  اهلاذال وإ  ناا  نوصاا  مان بهاة الاوز  لكناه إذا أوبا  
ذلا  يف بااب تاذاحم بهان املنفعاة  دخاولغاياة األمار  ارتفاع الويمة يف مثال حصاا  الساباق ناا  نفعاا  مان ها ه اجلهاة
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واملضااارة وناااو  احااادابا قائماااة بااااألمر املاااادي  الاااوز  واللاااام( وابخااار بااااألمر االعتبااااري  الرغباااة والويماااة( بااال واملاااادي 
وناا ل  احلااال يف ارتفاااع الواايم باانوا املعااروأ ماان البضاااعة يف األسااواق فانااه نلمااا قاال العاارأ وزاد الطلاا   (1 بوبااه

 ارتفعت الويمة.
ون ل  احلشائش الضارة فا  قلعها  وهو نوا مادي ظاهري( ناف  مان بهاة إفسااجمل ا اال لنماو النباتاا  النافعاة 

 ونظافة احلديوة واملنذل إىل غري ذل .
 نعم قد يستشكل با  املنفعة هي النمو ال ما يوببه. فتأمل

 أنواع المنافع، ومنافع الحواس
يف ناال احلااواه وغريهااا فااالعني الناااظرة إىل ا ضاارة واالذ  املسااتمعة للواارآ  واألنااف  تااأي  وهااي :الوالاادالساايد وقااال 

 ،لة للعلام، إىل غاري ذلا  منتفعاةباه اللني، والنفس احملص  الشام للرائاة الطيبة واللسا  ال ائق للالو والبد  لالمس لل  
 .(4 منفعة(فهي حصلت  ونل  

صاب إال ت  يف دائرة الباث يف نتاب البي  فمثال : هال يصاب بيا  املنظار أو ال وما ذنره من األمثلة مجيعا  توأقول: 
مجيلاة أو واورة لاه أثرياة أو إبارته بناا على انه منفعة والبي  إمنا هو بي  األعياا   ومثالاه ا  ياذيب الساتار عان لوحاة لاه 

 أمثلة ذل ..رائعة ليتمت  الناظر بالنظر إليها، واملتاحف يف ه ا الذمن من أبرز نادرة أو 
، ويف ضده ما يفعله الفسااق بالنسابة  ون ل : هل يصب بي  تالوته للورآ  أم ال يصب إال استئجار ووته وتالوته

فهل ال يصب إال استئجار املورئ للورآ  ليورأه يف الفاواتب أو غريهاا  ،إىل أووا  الغناا فانم يستأبرو  املغنية لغنائها
شااهور إذ اشاافطوا يف املااثمن نونااه ماان األعيااا  ال يصااب، نعاام يصااب عناادهم بعلااه فعلااى امل أو يصااب بياا  وااوته أيضااا  

 وهك ا. مثنا .
  (االنتفاع)تعريف 
وناة يف معن احملل وإيصاهلا إىل دربة الفعلية أو بلوغ املالياة املك (3 يف بلغة الطال  با إخراج تل  احلويوةوقد عر فه 
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 .عد ا  عر ف املنفعة با ما تكو  به األموال أمواال (وذل  ب األموال إىل دربة الفعلية يف ا ارج(
 .افاالنتفاع متأخر وبودا  عن املنفعة ومفت  عليهوعليه: 

 تفريقات أخرى بين المنفعة واالنتفاع
م بالشاا ا فااا  الشاا ا : ا  املنفعااة قائمااة بااالعني امااا االنتفاااع فوااائبوبااه آخاار وهااوبيااا  الفاارق بينهمااا  ويمكننن

 منتف  باملنفعة الن يف الدار أو البستا  أو الدابة بالسكىن أو األنل أو الرنوب.
ومنعاه ذا احلاق  منهاامالا  املنفعاة فرق احملوق اليذدي بينهما عرب الربهاا  اإل  مناتوال  مان حكام منا  الغاوا   وقد

 ا.ميف االنتفاع منه، إىل الفرق بينه
غاو  يكو  ضامنا  للمال  علاى الثاا ؛ أل   ية املنفعة وملكية االنتفاع أنه لو غص  العنين قال:  الفرق بني ملك

 لااه، فيكااو  الغاواا  ضااامنا  املنفعااة الفائتااة تكااو  باقيااة علااى ملكااه، لالفااه علااى األول ألنااا وااار   لونااة للمصااا ن 
 .(1 له(

 هنا مسألتا : وبعبارة أوضح:
فلااو  ،نتابااه أو ساايارته مااثال  متليكااه  يف مواباال  همنفعااة بسااتانه أو دار  ساانة مااثال   ملاادة لااو واااحله علااى ا  لااهاألولنن : 

 هتا عليه.أو الدار ش ا فانه ضامن منافعها للمصا ن معه أل  املناف  وار  ملكه وقد فو   غص  البستا ن 
باقيااة علااى ملاا  لااو واااحله علااى ا  لااه ا  ينتفاا  ببسااتانه فغصاابها غاواا  فانااه ضااامن للمالاا  إذ املناااف  الثانيننة: 

 .  ينتف  هبا م  بوائها على ملكهواحبها إذ مل يصاحله على انا له بل على ا  له ا
ل  باإلبارة اما االنتفاع فيجوز بالعارية فلو أعاره نتابه نا  له حق االنتفاع ا  املنفعة متُ وتوضيحه بمثال أوضح: 

 به ومل تكن املنفعة ملكه عكس ما لو آبره إياه.
 الم حول ا  االنتفاع حق أو حكم وغري ذل .وسيأي الك

 )الحق(بحوث في 
 احلق ففيه حبوث: ماأ

 الحق في العوالم الثالثة
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 أي انه يوبد يف نل واحد منها. أعم من العوامل الثالثة: األعيا  واالنتذاعيا  واالعتباريا ا  احلق األول: 
 ثابات   شايا   قف على بيانه مودمة وهي ا  احلاق نالُ يتو   حوا   وهل يصب نو  العوأ  :قال السيد الوالد يف البي 

ناألعيااا  واالنتذاعيااا  واالعتباريااا  وإ  مل يكاان ملنشااأ االنتااذاع مااثال  وبااود، ولاا ا ناناات األربعااة   :يف ظاارف لااه قوااق  
ا  إطالقااا ، فااا  العواال ياادر  ذلاا  حاا  إذا قياال هااي فاارد نااا  باااطال  ولاا ا ناا إ  مل ختلااق أربعااة ومل يكاان  لااوقزوبااا  و 
 .(1 سباانه( مصداق احلق هو اهلل رأظه

 مناقشة دعوى ان الذاتيات ثابتة وإن لم توجد الذات بوجه
إطالقاا ،  إ  مل ختلاق أربعاة ومل يكان  لاوقولا ا نانات األربعاة زوباا  و استدلوا علاى ماا ذناره قاده ساره مان  أقول: 

 ،فذاتيااة لبربعااة والاا اي ال التلااف وال يت ل اا ( بااا  الذوبيااةفااا  العواال ياادر  ذلاا  حاا  إذا قياال هااي فاارد نااا  باااطال  
 ال ي قالوا عنه: يف موابل ذاي باب ايساغوبي وهووه ا ال اي ذاي باب الربها  

 (2)ذاتننننننننننننننننني  نننننننننننننننننيء لنننننننننننننننننم يكنننننننننننننننننن معلنننننننننننننننننال
 

 وكننننننننننننننننننننننننننننان مننننننننننننننننننننننننننننا يسننننننننننننننننننننننننننننبقه تعقننننننننننننننننننننننننننننالا  
 

 وكنننننننننننننننننننان أي ننننننننننننننننننناا بننننننننننننننننننني ن الثبنننننننننننننننننننوت لنننننننننننننننننننه
 

 وعرضننننننننننننننننننننننننننننننننننننية اعننننننننننننننننننننننننننننننننننننرفن مقابلننننننننننننننننننننننننننننننننننننه 
 

الاا اي ينتفااي بانتفاااا الاا ا  للسااالبة بانتفاااا املوضااوع، وال تكااو  األربعااة الظاااهر عاادم واااة هاا ا املبااىن فااا   ولكننن  
وإال لاو نانات  –وهاو مان عاامل الوباود الا ه   –ظارف االفافاأ  يف زوبا  إال لو وبد  يف ظرف من الظروف ولو

  .فكيف يكو  زوبا  أو غريه بتاتا  شيا هنا  ا نا  مل (3 من املعدوم املطلق
 وللباث ولة. فتدبر بيدا . ،ترد ه ه الدعوىثبو  شيا لشيا فرع ثبو  املثبت له واحلاول: ا  قاعدة 

 وصل  اهلل عل  محمد وآله الطاهرين
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 أي بعلة  غري ذاته، وباجلعل املرن . (4 
 املوصود: مل تكن موبودة بوبه  ويف وو  أبدا ، فالوضية يف املنت معدولة. (3 


