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  مت التصحيح، : مالحظة

  . هـ١٤٠٩ترتيب الصفحات يكون حسب الكتاب املطبوع يف دار العلوم بريوت لبنان عام 

  }    {منت العروة مميز عن شرح املصنف ذه األقواس

  

  

  

  

  

  الفقه

  الرابع واخلمسوناجلزء 



٢



٣

  

  

  

  

  الفقه

  يسالمموسوعة استداللية يف الفقه اإل

  

  

  آية اهللا العظمى

  مد احلسيين الشريازيالسيد حم

  دام ظله

  

  املضاربة واملزارعةكتاب 

  

  

  دار العلوم

  بريوت لبنان



٤

  الطبعة الثانية

  م١٩٨٨ هـ ـ ١٤٠٩

  منقّحة ومصححة مع ختريج املصادر

  

  

  

  .توزيع. نشر. دار العلوم ـ طباعة

  بل البنك اللبناين الفرنسياحارة حريك، بئر العبد، مق: العنوان

  



٥

  

  

  

  

  ربةكتاب املضا

  اجلزء الثاين



٦

  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف خلقه سيدنا حممد وعلى آله الطيبني 

  .قيام يوم الدين إىل الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم



٧

  على العاملكأن اشترط املالك ، أو عمالًيف ضمن عقد املضاربة ماالًاآلخر  على أحدمهاشرط  إذا ):٣٣مسألة (

   فالظاهر صحته،سك أو بالعك أو حنو ذل أو يعطيه درمهاًخييط له ثوباًأن 

  

 اشترط نأك عمالً أو ماالً املضاربة عقد ضم يفاآلخر  على أحدمها شرط ذاإ{ ):٣٣ مسألة(

 من }كذل حنو أو درمهاً هيعطي أو ثوباً له طيخي نأ{ كاملال على العامل شرط أو }العامل على كاملال

 سلمي أن شرطك باملضاربة املرتبطة الشروط مناآلخر  القسم قبال يف ،باملضاربة ترتبط ال اليت الشروط

 ما أو خاصةً جتارةً أو خاصاً سفراً العامل على كاملال شرطك }سكبالع أو{ جنوماً املال العامل إىل كاملال

  . ىالفتو والنص هيعل لب، الشرط من الثاين القسم صحة يف إشكال ال، شبهأ

: )عليه السالم( اهللا عبد أبو قال: قال ،هيأب عن، نوادره يف سىيع بن حممد بن أمحد ىرو فقد

ضامنون نتمأف فعلتم فإن ،اًيواد رتلواي ال وحبراً بواكري ال أن شترطي انكف مضاربة مال للعباس انك ،

  .)١(هميعل شرطه فأجاز )صلى اهللا عليه وآله( اهللا رسول كذل بلغأف

  . هريغ و،)٢(احلليب حيصح منه بيقرو

 يف الشرط صحة أدلة طالقإل كذلو، نهميب املشهور هو ماك }صحته فالظاهر{ الثاين القسم أماو

  . األول القسم يف املناط وبل، العقد ضىمقت أو ،السنة وتابكال خالف ما ريغ

                                                
. ١٢ ح من أبواب املضاربة١ الباب ١٨٢ ص١٣ ج:الوسائل )١(

. ٧ ح من أبواب املضاربة١ الباب ١٨٢ ص١٣ ج:الوسائل )٢(



٨

 إذا القدر املتيقن ما أن  ودعوى،ك أو حنو ذل أو بضاعةًاً أو قراضقرضاً  أوبيعاًاآلخر  على أحدمهااشترط  إذا ذاكو

 من حيث متعلق العقد فال ينايف اشتراط ك بأن ذل،التجارة مدفوعة  إالّرأس املال ومن العامل  إالّكن من املالكمل ي

  مال أو عمل

  

 حنو أو{ قاعاًيإ أو }بضاعةً أو قراضاً أو قرضاً أو اًعيب اآلخر على أحدمها اشترط إذا ذاكو{

 اشتراط مثل، مقتضاه ال والعقد مصلحة من سيل مما اخلارجة الشروط يف أشكل ريالتحر نكل }كذل

 املال العامل ضمان وةياجلار يوط والدابة وبكور العبد استخدام والثوب لبس مثل، السلع ببعض النفع

  .إشكالال على ال فإ و،اقتضت جهالة الربحن إ لها باطلة تفسد العقدك الشروط فهذه ،بعضهأو 

 ريغ الشروط تشمل ال الشرط أدلة أن  ـأيتيس ما إىل ضافةباإل ـ شكالاإل وجه أن والظاهر

 :هيفو .مثلها عن الشرط ليدل نصرافال لوو، املضاربة وةياجلار ئوط نيب ربط فأي، باملضاربة املربوطة

 املنايف الشرط من خرجأ ثيح الشرط ليدل واًخصوص، يبدو فهو انك لوو، لالنصراف وجه النه إ

  . منه املستثىن يف عدامها ما دخول يقتضي مما ،العقد ىملقتض املخالف الشرط والسنة وتابكلل

 املصنف هيلإ أشار و،هريغ ورامةكال مفتاح رهكذ ،الشروط هذه مثل على آخر إشكال كهناو

 منو، املال رأس إال كاملال من نكي مل إذا ما{ املضاربة ليدل من }قنياملت القدر أن ىدعوو{: بقوله

 العمل واملال رأس }كذل بأن مدفوعة{ املضاربة مع الشروط كتل مثالأل ربط يأف }التجارة إال العامل

   عمل أو لما تراطاش{ ما املتعلق احنصار }نايفي فال، العقد متعلق ثيح من{



٩

 على كاشترط املالإذا   فيما، وعن الشيخ الطوسي،في يف صحته عموم أدلة الشروطك وي،خارجي يف ضمنه

العامل يف القراض ال يعمل  ألن : قال، وبطالما يف قوله اآلخر،العامل بضاعة بطالن الشرط دون العقد يف أحد قوليه

   بغري جعل وال قسط من الربحعمالً

  

  . العقود يف الشروط صحة أدلة ىمقتض هو يالذ }ضمنه يف يخارج

 عدم باحتمال كاملستمس هيف تردد مبا هيف شكالإ ال و}الشرط أدلة عموم صحته يف يفكيو{

 العقد ىملقتض املنايف الشرط فإن ،العقود سائر يف ماك، بالصدق لالشتراط ربط ال إذ ،املضاربة صدق

 شترطي خارج ليدل من نئذيح البطالنإمنا و، السنة وتابكلل خمالفاً انك وإن حىت، هريغ ال الصدق نايفي

 وإن :اًريخأ قال لذا و،العقد فساد وجبي ال الشرط بطالن أن إىل ضافةباإل هذا، هلما الشرط ةمنافا عدم

  .عرفاً العنوان صدق الظاهر انك

 أحد يف العقد دون الشرط بطالن بضاعة العامل على كاملال اشترط إذا مايف يالطوس خيالش عنو{

 يف خيالش عن كسالامل امهاكح }خراآل قوله يف بطالماو{ مبفسد سيل الفاسد الشرط ألن }هيقول

 على تدل ال املبسوط عبارة بأن استدلو، ظاهرة ريغ النسبة بأن هريغ وكاملستمس هيعل أشكلو، املبسوط

 يف أن رةكالتذ والشرائع حيصر نكل، كذلك هوو، قوالً ال وجهاً انك أوالً خيالش رهكذ ما ألن ،نيالقول

  . نيقول املسألة

 ريبغ عمالً عملي ال القراض يف العامل نأل{ :المابط وجه يف خيالش }قال{ فقد، انك فيكو

   واضحاً القسط ونكي أن الالزم و}الربح من قسط ال وجعل



١٠

القراض صحيح والشرط ن  إقلنا وإن : مث قال،ون جمهوالًكقسط العامل ي ألن ، بطل الشرط بطل القراضوإذا

  .ان قوياًك ،البضاعة ال يلزم القيام ا ألن ،نه ال يلزم الوفاء بهكجائز ل

  الشرط املفروض أن :المه يف وجه بطالماكوحاصل 

  

 فهو، العقد ىمقتض خالف ألنه ،املضاربة انتفاء وجبي بالقسط اجلهلو، جمهوالً القسط صار الإو

  . الربح من ءيش على كقارضت: قولي أن مثل

 العامل سطق نأل{ العقد ىمقتض خالف الشرط إذ }القراض بطل{ جلهالته }الشرط بطل وإذا{

 هيف ديز ما قدر النصف هو والعامل بينص من ذهب بطل وإذا، بطل قد الشرط ألن }جمهوال ونكي

 بطل هلذاو، جمهوالً يالباق انك جمهول املعلوم من ذهب وإذا جمهول القدر كذل و،البضاعة ألجل

  . القراض

 السنة وتابكال فخال سيل ألنه }جائز الشرط وحيصح القراضن  إقلنا نإو{ :خيالش }قال مث{

 البضاعة نأل{، جائز اجلائز العقد ضمن يف الشرط وجائز عقد ضمن يف ألنه }به الوفاء لزمي ال نهكل{

  .}اًيقو انك ،ا اميالق لزمي ال

 حصة مقدار هلجل موجباً الشرط انك وإن به اميالق لزمي ال شرط لك يف المكال هذا مثل أيتوي

 مكال قسامأ سائر وعداداأل يف نيالطرف أحد يف اجلهالة حيث إن، همايلك حصة جلهل املوجب أحدمها

 إىل ـ مثالً درجات عشر ذات ـ دةيالشد احلمرة قسمت فإذا، نيالطرف الك جهالة وجبي فيكالو

  . سرياأل الطرف شدة علمي مل ،الشدة من درجة مك ميناأل الطرف يف أن علمي مل نيقسم

  املفروض الشرط نأ{ الشرطو العقد }بطالما وجه يف المهك حاصلو{



١١

للشرط حيث إن  الستلزامه جهالة حصة العامل من ، وببطالنه يبطل العقد،ون باطالًك فيقدلعامناف ملقتضى 

   وهو غري معلوم املقدار، القسطك وببطالنه يسقط ذل، من الربحقسطاً

  

  . العقد ىقتضمل املنايف الشرط تشمل ال الشرط أدلة فإن }باطالً ونكيف العقد ىملقتض مناف

 جهالة توجب جهالتها أن عرفت قد و}العامل حصة جهالة الستلزامه العقد بطلي ببطالنهو{

 فإذا، العقود يف الشروط سائر يف كذلك و،}الربح من قسطاً للشرطحيث إن  من{ أيضاً كاملال حصة

 رنايبد باعه أنه كذل معىن انك ،درمهاً اطةياخل أجرة تانك وثوبه ياملشتر طيخي أن بشرط ناريبد باعه

  . ذاكه ودرهمو

 فاسد شرط لك أن يلك ريغ هذا و}املقدار معلوم ريغ هوو، القسط كذل سقطي ببطالنهو{

  . العقد ىملقتض منافاته من عرفت ملا ،املقام يف فسادهإب نقول يلكال كبذل نقل ملفإنه وإن ، مفسد

  : أمران ضاربةامل ذهه مثل بطالن وجه يف خيالش المك من ستفادي فما، انك فيكو

 تحققي ال هذا و،مال طرف منو، عمل طرف من انك إذا ونكيإمنا  املضاربة عقدن إ :األول

 مقابل يف املال جعل و}البضاعة عمل{ و}املضاربة عمل{ نيعمل العامل على كاملال وضع إذا مايف

  . ربح حصة بدون عمل العامل على ونكي أن كذل معىنو، فقط املضاربة

  وجهه ظهر ماك، العقد ىمقتض خالف ألنه  ـبطلإذا  الشرطن إ :الثاين



١٢

 ،ون عمله يف مال القراض جبزء من الربحكي أن مقتضاه ليس أزيد من فإن ، ملقتضى العقدونه منافياًكوفيه منع 

 ره من لزوم جهالة حصة العامل بعد بطالن الشرطكما ذ أن  هذا مع، يف مال القراضوالعمل اخلارجي ليس عمالً

   بالعوض يف شيء من املواردليس الشرط مقابالً إذ ،ممنوع

  

، أيضاً البضاعة عملي انك  إذاالنصف العامل حصة  إذ،جمهولة العامل حصة صارت ـ األول يف

  . العامل حصة قدر مك علمي مل }فاسد شرط نهأل{ البضاعة عملي مل فإذا

 ىمقتض أي }مقتضاه فإن ،العقد ىملقتض اًيمناف ونهك منع هيفو{: بقوله أوهلما عن املصنف أجابو

 من قراض لعم وكاملال من فمال }الربح من جبزء القراض مال يف عمله ونكي أن من ديأز سيل{ العقد

  . الربح من خاص جزء ٍلكلو، العامل

: قالي حىت )القراض مال يف عمالً سيل{ العامل على املشروطة البضاعة هو و}ياخلارج العملو{

  .كاملال من له ربح بدون عاملال من عمل نهأب

 الشرط بطالن بعد العامل حصة جهالة لزوم من{ :الثاين هإشكال يف }رهكذ ما أن مع هذا{

 البضاعي عملهو املضاريب عمله قبال يف ال ،املضاريب عمله قبال يف هوإمنا  للعامل يالذ الربح فإن }ممنوع

 نسكي أن بشرط بدرهم تاباًك باعه فإذا }ارداملو من ءيش يف بالعوض مقابالً الشرط سيل ذإ{ ،معاً

  يف الدرهم نكي مل ،ياملشتر دار البائع



١٣

  ء من احلصة حىت تصري جمهولة ينقص من بطالنه شييوجب زيادة العوض فالإمنا و

  

 يف البائع التزمه يخارج أمر الشرط و،فقط تابكال قبال يف الدرهم بل ،نسكال وتابكال مقابل

  . جمهوالً العقد طريف أحد نكي مل نسكال يانتف فإذا، العقد ضمن

 يف هيداعو، املضاريب عمله قبال يف للعامل ادةيز ىعطأ كاملال فإن }العوض ادةيز وجبيإمنا و{

 فإن ،املعاملة من اجلزء نيبو يالداع نيب واضح فرقو، البضاعة له عملي العامل أن ادةيالز هذه هإعطائ

  . خطاباً خطب أنه قبال يف ناراًيد هيعطي قدو، خطاباً قرأ هألن بيللخط ناراًيد يعطي قد نساناإل

 جهالته توجب و}جمهولة ريتص حىت احلصة من ءيش{ الشرط بطالن أي }بطالنه من نقصي فال{

  . املعاملة بطالن

 إذا قالي أن هيعل شكالاإل يف األوىل انك(: بقوله خيالش على شكالاإل من كاملستمس رهكذ ما أما

 النتفاء اجلهالة حصولو، املعاوضة بطالن وجبي فبطالنه، العمل عن عوضاً وظاًملح الشرط انك

  . )العوض يف جهالة فال عرضاً اًظملحو نكي مل وإذا، هايطرف أحد بانتفاء املعاوضة

 ألن }الربح عن عوضاً ملحوظاً الشرط انك ذاإ{: قولي أن الالزم أن إىل ضافةباإل هيعل دريف

 وأنه ،البضاعة عمل واملضاربة عمل ،نيعمل قبال يف الربح هيعطي كفاملال، عاملال على كاملال من الشرط

  . ةيولولأل وجه ظهري مل

 افإ النهج هذا على العوض يف اجلهالة سلم لو(: بقوله اجلهالة ضرر على كاملستمس أشكل نعم

   كلمي مل ما وكلمي ما باع إذا امك، عيالب يف قادحة ريغ



١٤

  نكمل ي أنه إذا  فلعل غرضه،قلنا إخل وإن :ره يف قولهكوأما ما ذ

  

 معلوماً انك وإن ينيالتع مقداره جهالة ال والربح وجود جهالة هيف تقدح ال يالذ املقام عن فضالً

  . )كلمي ال ما وكلمي ما عيبب أيضاً هريغ أشكل ماك، املشاعة باحلصة

إمنا و، جزء لك زاءإ الواقع بالقدر اجلهالة ال ،ضارة املطلقة اجلهالةحيث إن  وارد شكالاإل: أقول

، األولإال  شملي ال )١(الغرر عن )سلم وصلى اهللا عليه وآله( النيب ي ليدل ألن الثاين دون األول ضري

 أن علمي ملو، نيلفأب بستاناً وداراً ىاشتر إذا ما حال }كلمي مل ما وكلمي مامل{ نياملقام يف اجلهالة فحال

  .عوضال من مك زاءإب منهما اًيأ

 ونكي النقد من بقدر الدار يشتري أن وزجي ،نيالع إىل بالنسبة اجلهالة جواز من رناهكذ ما على مث

 ،العرف عند الواقع يف معلومة النسبة ألن كذلو، نيلفأب البستان ويه عتيب إذا الدار قبال يف النقد كذل

  . عانياملتبا عرفهاي ملوإن 

 قوته{ ناريالد مةيقو ،الوسق قدر عرفي بلد يف ناريدب احلنطة من سقاً ويشتري أن وزجي لذاو

 الوزن ثيح{ بالدهم بوزن الوسق قدر مك ياملشتر هذا عرفي ال نيبيغر الطرفان انك وإن }ةيئالشرا

 }الدرهم بلده يف النقد ثيح{ بالدهم يف ةيالشرائ بقوته رنايالد مةيق البائع عرفي ال و}باحلقق بلده يف

  . القواعد حسب اجلملة يف اأ إال ،التأمل إىل جةحبا انتك وإن املسألةو

  نكي مل أنه إذا غرضه فلعل ،خلإ قلنا وإن :قوله يف{ خيالش }رهكذ ما أماو{

                                                
. ١٢ ح من أبواب عقد البيع وشروطه١٢ الباب ٢٦٦ ص١٢ ج:الوسائل )١(



١٥

على فرض نه إ : وفيه، فال يلزم اجلهالة يف احلصة،أنه مل يشترطكعدمه فكون وجوده ك يالوفاء بالشرط الزماً

  هألجلعلى التقديرين زيد بعض العوض نه إحيث  ،م العمل به وعدمهإجيابه للجهالة ال يتفاوت احلال بني لزو

  

 نكي مل شرط نكي مل أنه إذا ماكف }شترطي مل أنهكف عدمهك وجوده ونكي الزماً بالشرط الوفاء

  . عدمهك وجوده انك نهكل شرط انك إذا كذلكف، باملضاربة ضري ما كهنا

 فيتضع غرضه(: بقوله كاملستمس رهكذ ما خيالش غرض أن الظاهر }احلصة يف اجلهالة لزمي فال{

 اليت البضاعة هو و،مضمونه يف ةيخلصوص به الوفاء وجوب عدمو، الشرط صحة اريختاو، أوالً رهكذ ما

 املاتن رهكذ ما خيالش غرض انك إذا بأنه املاتن على هإشكال أما. هيف القصور ال ،اجلائزة العقود من يه

 ،)شترطي مل أنهكف، عدمهك وجوده ونكي أن وىلأ الباطل ألن ،بطالنال على بناًء، رهيتقر األوىل انك

  . ىانته

 بأنه أوالً رهكذ ما هو و،بوجوده الضرر أوجب باطالً الشرط انك ألنه إذا ،وجهه ظهري فلم

  . عدمهك وجودهن إ :قالي فيكف ،اجلهالة وجبي

 احلال تفاوتي ال لةللجها{ الشرط ابجيإ أي }ابهجيإ فرض علىنه إ :هيف{ فـ انك فيك }و{

 املصنف على ردي نكل ،}هألجل العوض بعض ديز نيريالتقد علىنه إحيث  ،عدمه وبه العمل لزوم نيب

  المهك عن خيالش ضربأ تقدم ماكأنه 



١٦

يف نه إحيث  ،ليس بالزم الوفاء ألنه ،هذا الشرط ال أثر له أصال أن وركهذا وقد يقرر يف وجه بطالن الشرط املذ

   ولو مع عدم التخلف،جيوز فسخهنه إحيث  ، من ختلفه أثر التسلط على الفسخيلزم وال ،العقد اجلائز

  

 الوفاء بجي ال أنه ريغ الشرط والعقد من لك صحة على فبين )... قلنا نإو(: قوله إىل األول

 اجلمال ديالس هيعل أشكل لذا و، ...)هيوف(: املصنف قول هيعل ردي فال ،مضمونه يف ةيخلصوص بالشرط

 مبرتلة اجلائزة العقود ضمن يف الشرط ونك عن املنع إىل ريخاأل الوجه هذا مرجع انك أن بعد(: بقوله

 زائهإب ءيشاآلخر  العوض من قعي فال شترطي مل أنهكو، عدمهك وجوده انك ونيالعوض حدأل مةيالضم

، العوض ةجهال فساده ابجيإ فرضي نيأ فمن كذلك انك وإذا، فساده أو صحته يريتقد من لك على

  . )ضهينق الزمي ملا ءيالش ابجيإ فرض نم الإ هو هلو

 بـ اجلواهر رهكذ مبا العامل على البضاعة شرط }وركاملذ الشرط بطالن وجه يف قرري قد وهذا{

، املضاربة هو يالذ }اجلائز العقد يفنه إحيث ، الوفاء بالزم سيل ألنه ،أصالً له أثر ال الشرط هذا أن{

  . نهميب املشهور أنه تقدم ماك ،الوفاء الزم ريغ اجلائز العقد يف شرط لكو

 فإن ،}التخلف عدم مع لوو فسخه وزجينه إحيث ، الفسخ على التسلط أثر ختلفه من لزمي الو{

فإنه ، الشرط صاحب إىل احلق صاليإ ونكي بهو، به الوفاء وجوب هو يفيلكت أثر منها ثارآ له الشرط

 إذا للبائع حق عطاءاإل فإن ،ريللفق خبزاً هءإعطا ياملشتر على البائع شرط  إذاماك، ريالغ نفع يف انكوإن 

  سورة قراءة هيعل شرط إذا كذلكو، البائع حق ىأعط فقد ريللفق ياملشتر عطاهأ



١٧

 ان لهك وإن ، من لزوم العمل بالشرط يف ضمن العقود اجلائزة ما دامت باقية ومل تفسخ ما عرفت سابقاً:وفيه أوالً

  .حىت يسقط وجوب العمل بهيفسخ أن 

  ختلفه ال يؤثر يف التسلط على الفسخ أن  ال نسلم:وثانياً

  

  . مثال ياملشتر أب بثواب القرآن من

 .املشهور هو ماك يالوضع مكاحل بوجود قلنان إ ،التخلف مع الفسخ وازج هو يوضع منهاو

 أن له املشروط حق منهاو، مكااحل بسبب به لزامهإ للشارط انك هيعل املشروط به في مل أنه إذا منهاو

 هايعل تزوجي ال أن الزوج على اشترطت إذا ماك، البطالن قبلي مما انك إذا الشرط خالف انك ما بطلي

 بعضها انك وإن ،الشرط مسألة يف رواكذ مما كذل ريغ إىل، دياجلد احكللن بطالاإل حق هلا فإن ،فتزوج

  . تأمل حمل

 من الفسخ حق أيتي الو، به الوفاء بجي أثر أي املقام يف طالشر على ترتبي فال، حال أي علىو

  . في مل إذا هيعل املشروط لزامإ للشارط ال والشرط ختلف قبل

 اجلائزة العقود ضمن يف بالشرط العمل لزوم{ املصنف ارياخت من }سابقاً عرفت ما: أوالً هيفو{

 وجوب سقطي حىت{ العقد }فسخي نأ{ هيعل املشروط أي }له انك وإن ،تفسخ مل وةيباق دامت ما

  . بالشرط أي }به العمل

 من فسخ :نيقسم على الفسخ إذا }الفسخ على التسلط يف ؤثري ال ختلفه أن نسلم ال: اًيثانو{

  خراآل ريغ أحدمهاو ،الشرط ختلف جهة من فسخ و،العقد جواز جهة



١٨

 خبالف الفسخ اآليت من ختلف ،االستمرارون بالنسبة إىل كيإمنا  ون العقد جائزاًكإذ الفسخ الذي يأيت من قبل 

  األصل يوجب فسخ املعاملة من فإنه ،الشرط

  

 أول عقد فإذا ،}االستمرار إىل بالنسبة ونكيإمنا  جائزاً العقد ونك قبل من أيتي يالذ الفسخ ذإ{

  . وسطه إىل الشهر ولأ من العقد آثار ترتبوي، الشهر وسط من الفسخ ونكي الشهر وسط فسخ والشهر

 هذا ىأت إمناو }األصل من املعاملة فسخ وجبي فإنه ،الشرط ختلف من يتاآل الفسخ خبالف{

، العقد زمان أول من ال، الفسخ نيح من الفسخ ونك من ثركأ على ليدل ال اجلائز العقد يف ألن ،الفرق

 اشتراء يف داًيز لك وفإذا، حنوه وهيلإ املنتقل للطرف الفسخ نيح إىل العقد أول من ثاراآل لك ونكت لذاو

 على يللمشتر انك أحدمها فسخ ومخسة ىفاشتر، ناريد اشتراء لكل جرةاأل من له انتك ودور عشرة

 ىتوي لئال، املثل أجرة هيفعل األصل من الفسخ أن بتوهم، اشتراء لكل املثل أجرة ال، ريدنان مخسة البائع

  . املسلم عمل

، الشرط ذا طينأ العقد ألن ،العقد نيح من فسخ وفه، الشرط لتخلف مزالال العقد يف الفسخ أما

 ذاكهو، بشرطه هيعل املشروط في مل ثيح، صلأ من العقد بطلي أن للشارط انك الشرط صلحي مل فإذا

 أيضاً الالزم العقد يف الفسخ أن كذل على وردي رمبا نكل، همايف العلة وحدةل، اجلائز العقد حال ونكي

 ماأل تيبق ،الفسخ جموزات أحد هايف ألن ،عقدها فسخ مث البنت وجتز فإذا لذاو، الفسخ نيح من

  حصل إذا باملصاهرة احملرمات أقسام سائر كذلكو، حراماً



١٩

 فالعامل يستحق ، اقتضى حصوله من حينهاألولان من القسم ك فإن الفسخ بعد حصول الربح أن  فرضنافإذا

  كن متام الربح للمالوكان من القسم الثاين يك وإن ، الربح مبقدار حصتهكذل

  

 علهجي الفسخ أن على ليدل الو، طالقباإل احملرم احكالن حصل ألنه كذلو، منهما أي من فسخ

  .نكي مل نأك

 علجي ال الفسخحيث إن ، احلنث هيعل انك فسخ وبالشرط باع مث عيبي ال أن حلف إذا كذلكو

  . مثلةاأل من كذل ريغ إىل، نكي مل نأك عيالب

 سبق ما يف اًيرجع أثراً هريتأث ألن ،الفسخ نيح من الفسخ ونك األدلة ىمقتضن إ :قلت شئت نإو

 أن من ورد ما رناهكذ ما على دلوي، خاص ليدل مورد يف انك إال إذا ،عدمه األصلو، ليالدل إىل حباجة

  . الفسخ حصل إذا يللمشتر ارياخل مدة يف النماء

  . هيلإ ملاعاإل أردنانه إ و،هنا سيل املسألة فموضع، انك فيكو

 }األول القسم من انك فإن الربح حصول بعد الفسخ أن فرضنا فإذا{: املصنف رهكذ ما على أما

 من ستحقي فالعامل، نهيح نم حصوله ىاقتض{ األصل من ال، الفسخ نيح من الفسخ أثر ونكي يالذ

 الفسخ نيح إىل احلاصل الربح نصف له انك النصف له انك فإذا ،بالنسبة }حصته مقدار الربح كذل

 يعمل أثر ظهري ال ياملساو يف انك وإن ،ساوت أو نقصت أو جرةاأل عن احلصة زادت سواء ،ذاكهو

  . جرةاأل واحلصة نيب للفرق

 أصال عقد صلحي مل نهأك واألصل من الفسخ أثر ونكي يالذ }الثاين القسم من انك نإو{

 يف هذا جعل قدو، نكي مل نأك صار لعقدا أن املفروضو، هكمل مناء ألنه }كللمال الربح متام ونكي{

  ، النظر ىمقتض املقاصد جامع



٢٠

  فيتفاوت احلال بالفسخ وعدمه،ون أقلك وقد ت،ون أزيد من الربحك وهي قد ت، املثل لعملهأجرةويستحق العامل 

  . ختلف الشرطألجلان كإذا 

  

  . واعدالق على نطبقي النه إ و،به هيفق التزام نكمي النه إ :قال اجلواهر نكل

 ناتج ألنه ،كللمال كاملل مناء ونك استقامة عدم من رراًكم رناهكذ ما إىل ضافةباإل هذا: أقول

  . نهمايب ونكي أن فالالزم، معاً كاملل والعمل

 من ديأز ونكت قد يه و،لعمله املثل أجرة العمامل ستحقي{ املصنف يرأ ىفعل، انك فيك }و{

 ال أقل انتك إذا احلصة ألن ،نيمراأل أقل له ونكي أن تمالاح أن تقدم قد و}أقل ونكت قد و،الربح

 بقدر له ونكي أن على دخل ثيح، التفاوت أهدر بنفسه ألنه ،جرةاأل نيب ونهمايب التفاوت يف له حق

 نكي مل لو ومطلقاً دخل  أنهال، العقد ثيح انكإمنا  كذلك دخوله انك أن بعد ،تام ريغ، فقط احلصة

  . عقد

 إذا العقد{ جواز جهة من آخر فسخ انك وإن ،الفسخ عدم أي }عدمه وبالفسخ املال تفاوتيف{

 ثركأ أو أقل أجرة له ونكي قدو، جرةاأل من ثركأ أو أقل حصة له ونكي فقد }الشرط ختلف ألجل انك

  . احلصة من

 من غالبو، ظاهراً كاملستمس جعله وإن ،ظاهر ريغ اجلواهر على املصنف إشكالف، انك فيكو

: املصنف قول عند قال أحدهم إال أن ،اجلواهر على هإشكال يف املصنف على تواكس نياملعلق من وجدم

 من االنفساخ ونك يف نيالصورت نيب الفرق عدم الظاهر( :}الشرط ختلف من يتاآل الفسخ خبالف{

  . ىانته ،)الفسخ نيح

  . العامل اهللاو ،رناهكذ ما أراد لعلهو

  



٢١

 وال  ال نقالً،ه من الربح مبجرد ظهوره من غري توقف على اإلنضاض أو القسمة العامل حصتكميل): ٣٤مسألة (

  ون الربح بينهماكمقتضى اشتراط  ألنه ، بل الظاهر اإلمجاع عليه، على املشهوراشفاًك

  

 بأن }نضاضاإل على توقف ريغ من ،ظهوره مبجرد الربح من حصته العامل كلمي {):٣٤ مسألة(

 ال ونقالً ال{ له قسم ما له انك قسم فإذا القسمة قبل حق له ونكي نأب }سمةالق أو{ نقداً الربح صبحي

 انك الربح ونك عن شفانكي ال ماأ ماك، العامل إىل الربح نقالني ال القسمة ونضاضفاإل }شفاًك

 مبجرد حصل للعامل كاملل أن يف عدمهماك وجودمها بل، اًإطالق هلما ةيمدخل فال ،كذل قبل للعامل

  . واضح هو ماك، ثباتاإل عامل ال، الثبوت عامل به رادي حبالر ظهور قوهلمو ،الربح

 نقل ال وخمالف هيف تحققي ادكي ال: كاملسال قال لذا و}هيعل مجاعاإل الظاهر بل، املشهور ىعل{

  . هريغ من حنوه و،الفهخي ما صحابناأ من أحد عن اخلالف تبك يف

  .يرأ على اضنضباإل ال ظهورلبا كلومي: القواعد يف نعم

  . هيعل مجاعاإل انعقاد عدم والتوقف ظاهره و:كاملستمس يف قال

  .نهمايب انك ربح حصل فإذا ،}نهمايب الربح ونك اشتراط ىمقتض نهأل{

 يقتضي أنه ال الوجود ريتقد على كاملل ىاقتضإمنا  الشرط بأن هيعل هريغ وكاملستمس إشكالو

   .ىانته ،)كمملو نهألو(: قوله يف لشكااإل ظهري منهو. ىاملدع هو ماك، الوجود

 الربح حصل فإذا ،}الربح{ هو واملوضوع على مرتباً انك }للعامل{ هو ومكاحل ألن ،وارد ريغ

  . الوجه ظاهر ريغ }الربح{ حتقق قبول مع كاملل عدم فادعاء، مكاحل حصل



٢٢

 مضاربة فاشترى أباه وهو رجل دفع إىل رجل ألف درهم: وللصحيح ، مملوك وليس للمالك فيكون للعاملوألنه

   انعتق واحداًزاد درمهاً فإن ميقو: )عليه السالم( قال ،ال يعلم

  

  . الوقف مثل الو، ةياألصل املباحات من سيل إذ }كمملو نهألو{

  . بالضرورة مهاريلغ سيل ماك، كاملال حصة على زائد أنه لفرض }كللمال سيلو{

 أمراً سيل نضاضاإل قبل الربحن إ( :ياحلواش عضب يف ماك، هيعل شكالاإل و،}للعامل ونكيف{

 ما ةيكمبل اًكمملو نيالع مقابل يف وجوداً للربح العقالء عتربي ال وبل، اًكمملو ونكي حىت اخلارج يف موجوداً

  . انتهى )نيالع ةيكمل وراء

 ظهري ما خالف العقالء اعتبار بعدم قولهو، حاصل هو واًيدق سيلو عريف أمر الربح إذ ،وارد ريغ

 العاملون فرحوي، احلاضرة وماتكاحل يف الضرائب العامل هذا مثل من ؤخذي لذاو، العرف مراجعة من

  . كذل ريغ إىل، ئاًيش ونكلمي ال مأ ادعوا إذا ذبونكوي، الظهور ذا

 دفع رجل{: له قلت: قال )عليه السالم( الصادق عن، ةثالثال خياملشا رواه يالذ }حيللصحو{

حيث إن ، العامل على باأل عتقي فهل أي ،}علمي ال هو وأباه ىفاشتر مضاربة درهم ألف رجل إىل

  . نيالعمود كلمي ال نساناإل

 إذ ال خيفى، ماك املثال باب من هذا }واحداً درمهاً زاد نإف{ باأل }قومي :)عليه السالم( قال{

  بيالتغل على العتق لبناء }انعتق{ أيضاً مكاحل نفس له قيدان ادةيز



٢٣

يف املسألة أربعة  أن  نعم عن الفخر عن والده، حلصته مل ينعتق أبوهاًكن مالكلو مل ي إذ ،استسعى يف مال الرجلو

  .ر القائل ولعلها من العامةكن مل يذك ول،أقوال

  

 وجه ،كللمال العامل حصة من الزائد ألن ،كاملال )١(}الرجل مال يف{ العبد }ىاستسعو{

 نعتقي مل{ درهم ادةيز مبجرد }حلصته اًكمال{ العامل }نكي مل لو ذإ{  أنهحيالصح ذا االستدالل

  .ءيلش اًكمال العامل انك إذا مايف هوإمنا  العتق فإن }أبوه

أهون ابهكارت وكبذل االنعتاق اجلائز من بل، المكال أول هذا(: بقوله للمصنف كاملستمس ورد 

، كاملل إال لالنعتاق وجه ال إذ ،ظاهر ريغ )له دوجو ال أنه حتقق إذ ،بالظهور العامل كمل ابكارت من

 المهك بل، ةيالعقل االستحالة يف فناملص المك سيلو، نيالعمود كمل ملن قاالنعتا اتيروا من فهمي ماك

  . القاعدة خالف )اجلائز( بـ فرده ،حاصل هو والعريف الظهور يف

 بطل االحتمال جاء ذاإ( قالوا لذاو، ناًكمم املدلول خالف انك إذا ترد ةيالعقل األدلة نعم

  . ةياللفظ األدلة من املستفادة ةيالعرف الظهورات يف ال، ةيالعقل األدلة يف هوإمنا  )االستدالل

 عنه هريغ وكاملسال نقله ماك }أقوال أربعة املسألة يف أن{ العالمة }والده عن الفخر عن نعم{

  . عنهم رةكالتذ هابعض ركذ ماك }العامة من لعلها والقائل ركذي مل نكول{

                                                
. ١ حة من أبواب املضارب٨ الباب ١٨٨ ص١٣ ج:الوسائل )١(



٢٤

  .رناك ما ذ:أحدها

  . بل هو مقدر موهوم، خارجياًقبله ليس موجوداً ألنه ،نضاض باإلكميلنه إ :الثاين

  . برحبه ومل يكن وقاية لرأس املال قبله الختصكلو مل ألنه ، بالقسمةكميلنه إ :الثالث

  .رناكرنا ملا ذكاألقوى ما ذ و، ألا توجب استقراره، سابقاًكاشفة عن امللكالقسمة ن إ :الرابع

  

  . الظهور مبجرد للربح العامل كمل من }رناكذ ما: أحدها{

 هذا ركذ قد و}موهوم مقدر هو بل، اًيخارج موجوداً سيل قبله ألن ،ضاضباإلن كلمينه إ :الثاين{

نه إ :هيفو، الثاين ثبات إال األول ينف ىاقتض متن إ بأنه كاملستمس ورده، الوجه هلذا يضاحاإل ليالتعل

  . يخارج موجود نئذيح ألنه ،للعامل االنضاض ىلد ونهك يف كالش عدم يه ةيمطو مبقدمة الثاين ثبتي

 الختص قبله كمل لو نهإل{ له العامل ةيكمل يف يفكي ال نضاضفاإل }بالقسمة كلمينه إ :الثالث{

 ما هيف ،الثالث بتثي الو نيولاأل ينفيإمنا  بأنه له ورده، الوجه هلذا الًيتعل يضاحاإل رهكذ ماك }برحبه

  . الثاين يف تقدم

  . القسمة قبل له العامل كمل عدم على ليدل ةًيوقا ونهكف }املال لرأس ةيوقا نكي ملو{

 توجب{ القسمة أي }األ{ الربح بظهور }سابقاً كاملل عن اشفةك القسمةن إ :رابعلا{

 وركاملذ الفرق أثرو، اشفةك هذا يفو، ناقلة ثالثال يف القسمة أن الثالث نيب ونهيب فالفرق }استقراره

  . مهاريغ والفضول عيب مسألة يفو، ةطااملعا تعقبي يالذ التصرف يف النقل وشفكال يف روهكذ مما ظهري

  . ليالدل من }رناكذ ملا{ األول القول من }رناكذ مااألقوى و{



٢٥

   ممنوع ومهياًون القيمة أمراًك و،ما ترىك ليس موجوداً أنه ودعوى

  

 صلحي يالذ الوجود به ديرأ لو إذ }ىتر ماك ،موجوداً سيل أنه{ الثاين القول }ىدعوو{

 مما اتياملال من مجلة زانيم هو يالذ ياالعتبار الوجود به ديرأ لوو، أحد دعهي مل مما كفذل نضاضباإل

  . ثاراآل منشأ العقالء علهجي لذاو، موجود فهو العطاء وخذاأل حمور العقالء علهجي

 ئاًيش ستيل اأإال  دتيزوإن  مةيالقو، هايف زدي مل نيالعو، فقط نيالع هو املوجود: قلتن إ }و{

 ثبوت فرع ءيلش ءيش ثبوت ألن ،اًكمل ونكي أن عقلي ال يالومه مراألو، يومه أمر يه بل، اًيخارج

  . له املثبت

 ثاراآل و،العقالء اعتبار منشأ ونكي ال يالومه مراأل ألن }ممنوع اًيومه أمراً مةيالق ونك{: قلت

، عندهم وجوداً مةيللق أن كذل من ظهر مةيالق على ثاراآل رتبوني ناهميرأ فإذا، املوجود على وابرتي اليت

  . اًكمملو ونكي أن يف افك الوجود هذا مثلو

 عدم نهميب املعروف انك كلذل وحملها يف ورةكاملذ ىالدعون إ( :كاملستمس قول أن علمي منهو

 إذ ،ظاهر ريغ )ممنوع( قوله و،اخلمس تابك يف املنصف به أفىتو، مةيالق ارتفاع يف مساخل وجوب

 نيالع يف الرغبة حدوث عن ئناش ياعتبار أمر اأ كش  الو، نيالع يف ونكت اليت ةياملال عن عبارة مةيالق

  . ىانته )ارجاخل يف ينيع وجود هلا سيلو، زائهاإب املال بذل والعقالء عند هايعل للتنافس املصحح

 هيعل صدقي أنه مع، منع حمل مةيالق ارتفاع يف اخلمس عدم من املعروف فإن ،الوجه ظاهر ريغ

  فائدة استفاد فالناًن إ قالي الأ ،الفائدةو مةيالغن



٢٦

 غنم قالي كذلكو، بالفائدة مةيالغن واحد ريغ فسر قد و،الضعف على ماله رأس صار ا إذةريبك

  .ةريبك مةيغن

 اللغة والعرف أن ادعاءو، مصادرة )املال رأس نيع على زاد ما قةيحق الربح بأن( راجلواه قولو

 غةلال إىلو العرف إىل املراجع دهجي ماك، كذل من أعم منهما ظاهرال بل ،المكال أول كذل انيقتضي

  . العرف من أيضاً املأخوذة

 مةيالق ارتفاع نكي مل لو نهبأ النقض إىل ضافةباإل :هيفف ،)ظاهر ريغ املنع(: كاملستمس قول أماو

 سيأل ،نيعشر قبال يف ناآل صارت فلماذا ،عشرة قبال يف انتك نيالع أن ،زائهإب املال بذلي فلماذا ئاًيش

  .نيلعشر معادالً ونكي قد ولعشرة الًادمع ونكي قد نيالع هذه يف سار روح كهنا

 ونكت روحلا كذل باعتبار انيعاأل يف سار روح ،العرف راهوي ونياالقتصاد حققه ماك مةيالقفإن 

 ءيش هيف اجلنب والزبد والتمر واللنب من خاص مقدار من لكف، ثركأ أو منها أقل أو ناًيع يتساو نيع

، تتبدل مل نيالع ضاالخنفا وباالرتفاعو ،مثالً اجلنب من أقل والزبد من ثركأ ومةيق التمر بقدر اللنب علجي

  . االعتبار عامل يف موجوداً واًيواقع مراًأ مةيالق نكت مل إذا بدل يالذ فما

 انيعاأل أن ماك، عواملها يف وجودات هلا ةياالنتزاع موراألو ةياالعتبار موراأل أن حمله يف حقق قدو

 عدم ضري ال ماكو، ةيالعقل وةيالشرع ثاراآل حمل يه الوجودات كتلو، عواملها يف وجودات هلا ةياخلارج

   وةياالعتبار موراأل وجود عدم ضري ال كذلك، النتزاعا واالعتبار يعامل يف نيالع وجود



٢٧

 أن  ال يلزمكاململو أن  ولذا يصح له مطالبة القسمة مع، يف العني املوجودة بالنسبةاًكيصري شرينه إ :مع أنا نقول

  ليس يف اخلارج أنه  مع،كالدين مملو فإن ، خارجياًون موجوداًكي

  

 ردهي حىت ةياخلارج انيعاأل يف وجوداً لالرتفاع أن حدأ دعي مل و،انيعاأل عامل يف ةياالنتزاع

 حىت العرف إىل مراأل حالةإ املقام يف األوىل انك و،اخلارج يف ينيع وجود هلا سيل مةيالق بأن كاملستمس

  . ةيالدق موراأل ركذ إىل تاجحي ال

 العامل أي }هنإ{ يمه وأمر األ العامل هايف كشتري مةيق وجود عدم سلمنا إذا }:نقول أنا مع{

 موجود الربح أن يه: مقدمات ثالث ميتسل بعد كذل و،}بالنسبة املوجودة نيالع يف اًكيشر ريصي{

  . نيالع يف كاالشترا فالالزم، نيالع إال ةكللشر انكم ال وأنه ،الربح يف كيشر العاملن أ و،عرفاً

 ،املضاربة بطالإ له العاملحيث إن  }القسمة مطالبة له صحي{ يفعل كيشر هو يالذ }لذاو{

  بالقسمة؟ املطالبة له نيأ فمن بطالاإل بعد الربح يف حقه لوالو

 فال ربح له نكي مل ألنه إذا ،له وجه ال(: قال ثيح كاملستمس المك يف النظر وجه عرفي منهو

  . ىانته )نيالع يف الو الذمة يف للعامل كمل

: نقول ناكل، نيالع يف اًكيشر سيل العاملن  أمنسلّو، ةيخارج ناًيع ستيل مةيالق أن ملنسلّ نأيت مث

 أن لزمي ال كاململو أن مع{: بقوله هيلإ أشار ما كذلو، ةيخارج ستيل اليت مةيالق هلذه كمال العامل

: قال ناراًيد عمرو من ديز طلب فإذا }اخلارج يف سيل أنه مع، كمملو نيالد فإن ،اًيخارج موجوداً ونكي

  يف كذل صح فإذا، اخلارج يف سيل ناريالد أن مع ،عاًشر وعرفاً ،ناراًيد كملأ ينإ



٢٨

 وقيمة ،األصلحقيقة ما زاد على عني  أنه  بدعوى،يتهك يف ملشكالومن الغريب إصرار صاحب اجلواهر على اإل

 أن كبالظهور ملنه إ :يقال أن بأس نعم ال ، فال يصدق عليه الربح،ء أمر ومهي ال وجود له ال ذمة وال خارجاًالشي

  كله اإلنضاض فيمل أن  مبعىن،كميل

  

 علمي ال مبا كاملستمس كذل رد قدو، ةيخارج نيبع ستيل اليت مةيالق يف صحي أن مانع يفأ نيالد

 سيلو، اًكمملو ونكي أن صح، ينيع مصداق ويخارج مطابق له انك ملا إال أنه ،ممسلّ هذا(: قال مراده

  . انتهى )ةياملال مةيالق كذلك

 ينيع مصداق ويخارج مطابق هلا مةيالق إذ ،أوىل سكالع انك هذا مثل إىل بةالنو انتهتفإنه إذا 

  . ينيع مصداق الي وخارج مطابق له سيل نسانإ ذمة يف يالذ نيالد نمايب ،املوجودة نيالع يه

 أنه ىبدعو{ الربح ةيكمل أي }تهيكمل يف شكالاإل على اجلواهر صاحب صرارإ بيالغر منو{

  . مةيالق ارتفاع املفروضإمنا  وحاله على  ألن األصل}ألصلا نيع على زاد ما قةيحق

 اخلارج يف له ال وكاملال ذمة يف سيل إذ }الخارجاً وذمةً ال له وجود ال يومه أمر ءيالش مةيقو{

  . حاهلا على نيالع بقاء لفرض ،نيع

 حال ختتلف إذ ،مةيالق بارتفاع ءيش حدث أنه اركنإ نكمي ال ثيح و}الربح هيعل صدقي فال{

 }كمل{ للربح }بالظهورنه إ :قالي أن بأس ال نعم{: قال ،مةيالق ادةيز عندو مةيالق ادةيز قبل ما

 أمر من حتاش الّإ )نعم( المكال هذا هلو، املال نض إذ }كمليف االنضاض له أن مبعىن، كلمي أن{ العامل

  قةيحق وعريف



٢٩

 يف العتق املبين على كتفاء مبثل ذلك على اال بناًء،ضاًأي ك بل لعل الوجه يف خرب عتق األب ذل:قال أنه وأغرب منه

   حىتك للمالاًكون العني بتمامها ملكره كالزم ما ذ أن  مع،ال خيفى ما فيه إذ ،السراية

  

  .العقالء عتربهي ال ما إىلو، بعريف سيل أمر إىل ةياعتبار

 كمل أي }كذل{ )١(دماملتق حيالصح يف }باأل عتق خرب يف الوجه لعل بل: قال أنه منه أغربو{

 كمل أي }كذل مبثل تفاءكاال على بناًء، أيضاً{ درمهاً لو وربح وباهأ ياشتر مايف ،الربح كلمي أن العامل

 إذا العبد الشارع ررحي كذلك، ةيبالسرا العبد الشارع ررحي ماكف }ةيالسرا على املبين العتق يف{ كلميأن 

  .العبد من ئاًيش اكلمي أن العمودان كمل

 أن العرف ىري أن بعد لفكالت هذا مثل إىل يداع ال ذإ }هيف ماال خيفى  ذإ{ أغرب انكا إمنو

 إضافةب ال كمل إذا مبا العتق أمر تصخي أن فالالزم، باأل مةيق ارتفاع مبجرد هيبأ من ئاًيش كمل قد الولد

 ذهبوا أيضاً بعده راملشهو وبل، اجلواهر قبل الفقهاء من حدأ كذل ركذي مل لذاو، كلمي أن كمل إذا ما

  . )محه اهللار( قبله من هيلإ ذهب ما إىل

 أن هو قالي أن نكمي ما ةيغا إذ ،الضعف ةيغا يف )...الوجه لعل يأ( هذا: يالربوجرد ديالس قال

  . نفسه ال هيبأ مةيق كلمي أن كمل فإنه ،كذلك هنا سيل و،هيأب لعتق موجب أباه كلمي ألن هكمل

  حىت كللمال اًكمل بتمامها نيالع ونك{ واهراجل }رهكذ ما الزم أن مع{

                                                
. ١ حباهى أاشتر إذا ١ الباب ١٨٨ ص١٣ ج:الوسائل )١(



٣٠

 أن  فال ينبغي التأمل يف،كون مقدار حصة العامل من الربح للمالكادعى االتفاق على عدم  أنه مقدار الربح مع

 اشفاًكون كي أن  ال،ية العاملكحصل خسران أو تلف بعد ظهور الربح خرج عن ملن إ  نعم،األقوى ما هو املشهور

  األول من يتهكعن عدم مل

  

 الربح من العامل حصة مقدار ونك عدم على االتفاق ىادع{ بنفسه }أنه مع الربح مقدار

  . نيالمكال نيهذ نيب اجلمع نكمي فيكف }كللمال

 الربح من حصته العامل كمل من }املشهور هو ما{ نيعتامل بل }ىقواأل أن يف التأمل ينبغي فال{

 على الًيدل كذل سيفل ،الثالث بالقول القائل رهكذ ماك، املال سلرأ ةيوقا الربح ونك أما، ظهوره مبجرد

  : بقوله رهكذ ملا كذل و،رناهكذ ما ةيمتام

 أو التلف }ونكي أن ال، العامل ةيكمل عن خرج الربح ظهور بعد تلف أو خسران حصلن إ نعم{

 ريغ ةيكمل نهاكل ،للربح الظهور نيح من حتصل ةيكفاملل ،}األول من ةيكمل عدم عن اشفاًك{ اخلسران

 ألن ديالبع كبذل سيلنه إ( :يالربوجرد ديالس قال وإن ،الفقهاء من واحد ريغ كذلب عرب ماك، مستقرة

 املتعقب الربح ومعامالته من واحد لك ربح ال، باملال جتارته ربح هو نهمايب ونهك العقد يف اشترط ما

، مناقشة من لوخي ال أيضاً هيعل النص داللةو، الشرط شملهي حىت راحبة التجارة ونك وجبي ال باخلسران

 لرأس ةيوقا ونهكل، به املال ضرر لتعلق ،هيعل كاملل آثار ترتب عدم فالظاهر ةيكاملل حصول ريتقد علىو

  . انتهى )ماله



٣١

 ،كانت موقوفة على رضا املالك وإن  من جواز املطالبة بالقسمة،يةكرنا يترتب عليه مجيع آثار امللكوعلى ما ذ

 ،اة وحصول االستطاعة للحجك ومن اإلرث وتعلق اخلمس والز،صحة تصرفاته فيه من البيع والصلح وحنومهاومن 

  . إىل غري ذلك، الدين مع املطالبةوتعلق حق الغرماء به ووجوب صرفه يف

  

  . له أثر ال يعلم الرتاع أن ىفخيال و

 املطالبة جواز من ،ةيكاملل آثار عيمج هيعل ترتبي{ متزلزل كمل أنه من }رناكذ ما ىعلو{

 على موقوفة{ القسمة }انتك نإو{ ءيش يف نيكيشر لك شأن هو ماك، الربح إىل بالنسبة }بالقسمة

  . الطرف ىبرض إال ونكت ال القسمة إذ }كاملال ىرض

 باب من خذاأل له انك جباراإل نكمي مل وإن ،مكاحلا بواسطة جباراإل له انك الطرف امتنعن إ نعم

   .القضاء تابك يف كذل رناكذ ماك التقاص

 كذلكو، شرعاً نةكاملم املعامالت سائر من }حنومها والصلح وعيالب من هيف تصرفاته صحة منو{

 ألنه }للحج االستطاعة حصول وةاكالز واخلمس تعلقو{ مات لو }رثاإل منو{ ،مهراً جعله مثل

  . موراأل كتل أدلة شملهيف، مال

 هريغ له مال عدم و}املطالبة مع نيالد يف صرفه وجوبو{ املفلس يف }به الغرماء حق تعلقو{

 أو ناًيع منه النفقة واجيب نفقة إعطاء وجوبك }كذل ريغ ىلإ{ ةًيفاك له آخر مال وجود مع أو ،ناًيع

 فعل باملال فعل لو و،منه حنوه ونذره وفاء لزوم و،سرةيامل إىل نظري حىت معسراً ونكي ال وأنه ،ةًيفاك

   وهوحن خسر مث كاملال



٣٢

 ،نيالع من ةيالوقا ونك لزوم على ليدل ال إذ ،بدهلا يعطأ أو ،استرجعها موجودة نهيع انتك نإف

 مانةاأل داءأ وجوب من املستفاد هو ماك ،كذلك بدلهأو  أنه ةًيوقا الربح ونك من عرفاً املفهومفإن 

  .خائناً عديالو مانةاأل ةأد دق انك ناراًيد رجعأف مانةًأ ناراًيد أعطاه فإذا، حنومها والوقف حرب صرفو

 على الوقوف بقاعدة عمل انك ،هيعل املوقوف يف بقدره صرفو، الوقف ربح أخذ إذا كذلكو

  . كذل ريغ إىل، أهلها وقفها ما

 قومه بلسانإال  حسب، المكال هيلإ يلقأ يالذ هو أنه املفروضو ـ عماأل العرف ةيرؤ ال لوو

 مث معاملة نيالع على يجرأ لوو، لالستصحاب لوو، نيالع يف ةيصوصباخل القول الالزم انكل ـ حنوهو

  . كاملال جازةإ على متوقفة ةيفضول املعاملة انتك اخلسارة ظهرت

 انكم من يفي أن هيعل انك، حبالر فسقط وفاًء الربح جعل مث، الذمة على املعاملة يجرأ إذا نعم

  .آخر

  . مالتااملع أبواب تلفخم من باملقام املرتبطة املسائل من هاريغ إىل

  



٣٣

 خسران أو تلف ك فلو عرض بعد ذل،ية العامل له بالظهور متزلزلةك فمل،الربح وقاية لرأس املال): ٣٥مسألة (

  نضاض والفسخ والقسمة واالستقرار حيصل بعد اال،يتهكتستقر مل أن جيرب به إىل

  

، اتفاقهم حملنه إ كاملسال يفو، خالف ال وإشكال بال }املال لرأس ةيوقا الربح{ ):٣٥ مسألة(

  . خسر إذا له حتقق ال للعامل اعول الربح من حصة ألن ،العقد ىمقتض أنه كذل على دلوي

 من احلادث املايل النقص كتدار على زاد ما للعامل اعول الربح أن من كاملستمس يف ما أما

  . رحباً ىسمي ال كاملتدار رالقد إذ ،ريالتعب يف املساحمة من هيف ماال خيفى ف، تلف أو خسران

 ظهر حنوه وسرخي مل فلو ،ال أم حنوه وسرخي هل علمي ال ألنه }متزلزلة بالظهور به العامل ةيكفمل{

  . واقعه عن ريغي ال الواقع إذ ،يظاهر اخلسران احتمال فإن ،به علمي مل مستقراً اًكمل انكأنه 

 فال }تهيكمل تستقر أن ىلإ{ ربحال كبذل أي }به ربجي تلف أو خسران كذل بعد عرض فلو{

  . كذل بعد تزلزل

 وجه فال، توابعه عيجبم انتهى قد العقد ألن }القسمة والفسخ واالنضاض بعد صلحي االستقرارو{

 الحتمال جمال فال، استقراره عدم على ليدل دل إال إذا ،االستقرار كاملل ىمقتض فإن ،االستقرار لعدم

 إىل ضافةباإل إذ ،عدمه األصل ودةيشد مرتبة االستقرار ألن ،راراالستق عدم االستصحاب ىمقتض ونك

  قالي حىت نهمايب تدرج فال نينوع ليقب من مرتبتان االستقرار والتزلزل: نقول رناهكذ ما



٣٤

  ل على صاحبهك بل تلف ،ء ال حيسب من الربحتلف شي إذا فبعدها

  

  . النازلة املرتبة يف االستصحاب انيجبر

 ،دةيشد مرتبة الدوام وفةيخف مرتبة املتعة ستيفل، املتعة والدوام يعقد يف كذل مثل رناكذ قدو

 بالزمن دهيق ألن الدوام مع ونكياألصل أن  ىمقتض بل، املتعة مع األصل ونكي اختلفا أو كش إذا حىت

  . الدوام ونكي ديالق بدونو، األصل خالف

 انتهاء ضرورة نئذيح االستقرار يف بير ال: بقوله املصنف رهكذ ما وجه إىل اجلواهر أشار قدو

  . كبذل همايتراض مع توابعه عيجبم العقد

: املقاصد جامع يف قال و،)...وجه فال(: بقولنا رناهكذ ما أي ،ةياملطو املقدمة عن تكسو: أقول

: قال ألنه ،هيعل مجاعاإل :يضاحاإل عنو، هيف بير ال: كاملستمس يفو، كبذل االستقرار يف حبث ال

  . لكال عند القسمة واملال انضاض والعقد فاعبارت ستقري

 من }لك تلف بل، الربح من سبحي ال ءيش تلف إذا فبعدها{ الثالثة اجتمعت فإذا، انك فيكو

 مال ونكي نأل وجه ال إذ }صاحبه ىعل{ العامل عند للعامل الربح وكاملال عند كللمال الربح واألصل

 الثالثة بعد التلف ونكي أن على الزم عقد ضمن يف طالشر صحي أنه الظاهرو، آخر نسانإ على نسانإ

  . الشرط أدلة طالقإل ،هكمال ريغ سيك من

 االنضاض بدون وحده الفسخ حصل إذا  أي،خراأل ةاملفرد الثالثة أما، الثالثة اجتمعت إذا هذا

   كذلكو، فقط القسمة أو ،فقط االنضاض حصل أو ،القسمةو



٣٥

   بل وال قسمة الكل كذلك، فقط مع عدم الفسخوال يكفي يف االستقرار قسمة الربح

  

 املصنف أشار فقد ،القسمة مع الفسخ أو ،القسمة مع أو الفسخ مع االنضاض أي ،بةكاملر الثالثة

   :بقوله هايلإ

 اجلواهر يف جعله و،املشهور هو ماك }الفسخ عدم مع فقط الربح قسمة االستقرار يف يفكي الو{

 القسمة أن ،الفسخ وباالنضاض أو بالقسمة ستقريإمنا : قال ثيح واعدالق من ظهري انك وإن ،بير بال

  . االستقرار يف ةيافك

 ،املال لرأس ةيوقا ونهك عن خترجه ال وحده الربح قسمة بأن املقاصد جامع هيعل أشكل لذاو

 جاعهفاستر ،له قسم ما لكل ونكي أن على همؤبنا القسمة معىن إذ ،تام وجه له ظهري مل إال أنه ،انتهى

 يك، ةيالوقا ليلدل يلفظ إطالق ال(: كاملستمس يف قال لذاو، ليدل إىل تاجحي حنوه وسارةباخل منه

 بعد ملا مشوهلما الواضح من سيلو، العريف ازكاالرت ومجاعاإل ةيالوقا يف العمدةن أ و،املقام يف به كتمسي

  . انتهى )القسمة

 من حمسوباً بعدها التلف ونكي فال، يفعل فسخ القسمة بأن قيالتعال بعض يف مبا حهيتصح أما

 ،الربح من بهينص مع كاملال إىل املال رد انك إذا ماك، فسخ قسمة لك أن ميتسل عدم :هيفف، الربح

  . يالدواع من آخر لداع أو عارض عروض الحتمال

 ركذ قد و،الربح قسمة من تقدم ما قبال يف ونكي ال أنه هيعل ردي }كذلك لكال قسمة وال بل{

  رأس يف سيل إذ ،الربح قسمة الّإ للقسمة معىن ال نه أاملقاصد امعج



٣٦

  وال بالفسخ مع عدم القسمة

  

 قسمةن إ الظاهر :بقولهاآلخر  نياملعلق بعض تبعه ويالربوجرد ديالس رهكذ ما أما، ةكشرا املال

  . الفسخ نيب والقسمة نيب التالزم عدم من تقدم ما هيعل دريف، الفسخ عن كتنف ال لكال

 ونكي املضاربة مكح يبق وإذا، بعد تتم مل املضاربة ألن أنهك و}ةالقسم عدم مع بالفسخ الو{

 عيالب وجوب على اًيمبن جعله املقاصد جلامع تبعاً اجلواهر يف نكل، امهاكأح من ألنه ،الربح على خلسرانا

  .فوجهان بعدمه قلنا وإن ،الفسخ بعد العامل على

، املضاربة توابع من انك اجلربان أن املفروض إذ ،كاملل تقراراس وجبي الفسخ أن قرباأل نكل

 للجربان االستداللو، املصنف على نياملعلق من واحد ريغ أشكل لذاو، بالفسخ ارتفعت قدو

 تهيوضع القراض مال أن على دل ما شملهيل القراض مال صدق و)١(ديال على عموم وباالستصحاب

 مكاحل موضوع هو يالذ املقارضة مال صدق نايفي ال مقارض أنه صدق عدم أن مةيبضم ،الربح من

 من قرراه ما نايفي تام ريغ ،له شملهيف ربح انك إذا تاماً كاملال إىل سلمي أن بجي املال رأسن أ و،وركاملذ

 ركذ على تام ريغ ،القسمة تتحقق أن إىل امكحأل ابقاء العريف ازكاالرتن أ والربح وجود مع التام ميالتسل

  . بعضهم

  . بالفسخ املوضوع تبدل بعد له جمال النه إ :األول على ردي ذإ

  . ديال ليدل شملهي فال العامل ديب مانةأ املالن إ :الثاين علىو

  لشمل الّإو، شملهي ال اجلربان ليفدل، املقارضة مال انكنه إ :الثالث علىو

                                                
. ٥ ح باب نوادر الشهادات٢١٥ ص١٣ ج:كاملستدر )١(



٣٧

 ويتمم رأس ،التلف واخلسران عليهما و فيكون الربح مشتركاً،فلو حصل خسران أو تلف أو ربح كان كما سبق

نضاض ولو بالنسبة إىل البعض وحصلت القسمة فهل تستقر امللكية  نعم لو حصل الفسخ ومل حيصل اال،املال بالربح

  .أم ال

  

 خروج أن ىر ويكبذل القائل قولي هلو، القسمة والفسخ واالنضاض الثالثة عيمج حصل إذا ما

  .خاص ليبدل كذل

 تتمة من سيل أجرةاملست نيالع ميتسل أن ماك، املضاربة تتمة من سيل ميلتسلان إ :الرابع علىو

  . بالفسخ ارتفعت قد املضاربة أن املفروض وفيك ،كذل ريغ إىل ،جارةاإل

 يف ماك، الفسخ تتحقق أن إىل امكحاأل بقاء يقتضي وأنه ،سكبالع ازكاالرتن إ :اخلامس علىو

  . امهاكحأ لكب ارتفعت املضاربة ارتفعت والفسخ حصل فإذا، العقود سائر

 الفسخ قبل }سبق ماك انك ربح أو تلف أو خسران حصل فلو{: قوله يف النظر وجه علمي منهو

 لكل ونكي أن الالزم بل }بالرح املال رأس تمم ويهمايعل اخلسران والتلف واًكمشتر الربح ونكيف{

  . التلف واخلسران والربح من ماله امكأح لكلو، ماله

 حصل بأن }القسمة حصلت والبعض إىل بالنسبة لو واالنضاض صلحي مل والفسخ حصل لو نعم{

 اجلواهر واملقاصد جامع هيلإ ذهب ماك }ةيكاملل تستقر فهل{ القسمة والفسخ الثالثة موراأل من مرانأ

 أم{ ،تقدم ماك بالفسخ املضاربة أمد النتهاء ،قاميبتعل ظفرت نيالذ نياملعلق من همريغ وكاملستمسو

  لبعض ،}ال



٣٨

 أقوامها ،قلنا بعدم وجوبه ففيه وجهان وإن ،نضاض على العامل فالظاهر عدم االستقرارإن قلنا بوجوب اال

  .االستقرار

 فكل ، دفع مقدار رأس املال للمالك مث يقسم ما زاد عنه بينهما على حسب حصتهماالالزم أوالًن إ :واحلاصل

  . والقسمةسخالف ومتاميتها مبا ذكرنا من ،ربحخسارة وتلف قبل متام املضاربة جيرب بال

  

 قلنا نإ{: بقوله املصنف رهكذ مبا فصلي أم، القسمة عدم مع الفسخ صورة يف السابقة األدلة

 أقوامها ،جهان وهيفف وجوبه بعدم قلنا وإن ،االستقرار عدم ظاهرلفا العامل على االنضاض بوجوب

 انتهت فقد، االنضاض بجي ال ثيح الثاين يف و،ضاربةامل تتم مل األول يف ألنه أنهك و}االستقرار

  . مطلقاً االستقرار القاعدة ىمقتض أن عرفت كنكل، االستقرار لعدم وجه فال ،املضاربة

 بوجوب قلنا وإن بالقسمة االستقرار على ساعدي العريف ازكاالرت أن الظاهر(: كاملستمس يف قال

  . )تعبداً العامل على االنضاض

 انك لذاو، القصود تتبع العقود إذ ،يشرع تعبد أنه ال، كذل على العقد بناء بالتعبد أراد لعله: أقول

 خالف املضاربة يف الشارع تصرف ةيالشرع األدلة من ظهري ال إذ ،االستقرار على الًيدل العريف ازكاالرت

  . املضاربة حبث أول سبق ماك الشارع مضاهاأ قد بل، العرف

 نهمايب عنه زاد ما قسمي مث وكللمال املال رأس مقدار دفع{ املصنف دعن }الالزمن إ :احلاصلو{

 ىتأ اخلسارة والتلف انك لو و}بالربح ربجي املضاربة متام قبل تلف وخسارة لكف حصتهما حسب على

  .}القسمة والفسخ من رناكذ مبا تهايمتامو{ الربح لك على

   ثيح، اجلمال ديالس المك يف النظر وجه علمي منهو



٣٩

 رجوخي، كبذل املضاربة عمل ينتهي ورةكاملذ الثالثة موراأل اجتمعت لو أنه هو كذل حمصل: قال

 صلحي مل واالنضاض والفسخ حصل لوو، حلصته العامل ةيكمال تستقر واملال لرأس ةيوقا ونهك من الربح

 ىجمر ةيجار املضاربة عمل عن خارجة القسمة ونك على انيمبن ،جهان وعدمه واالستقرار يفف القسمة

  .متمماته من واك أو ،اتكاملشتر رسائ زيمت

 ىبرض املضاربة عمل انتهاء على انيمبن ،جهان وأيضاً هيفف انضاض بال القسمة والفسخ حصل لوو

 رجخي الو، األول هواألقوى و، العامل على االنضاض وجوب وانتهائه عدم أو العروض بقسمة كاملال

 على عدمه مع ال الفسخ مع الإ ناضاً بالقسمة حىت املال لرأس ةًيوقا ونهك عن كذل عدا مبا الربح

  . ىقواأل

  



٤٠

 ،فال مانع منهااآلخر  رضي فإن ، قسمتهأحدمها فطلب ،ظهر الربح ونض متامه أو بعض منه إذا ):٣٦مسألة (

   واحلاجة إىل جربه به، الحتمال اخلسران بعد ذلك،مل يرض املالك مل جيرب عليهاوإن 

  

اآلخر  يرض فإن ،قسمته أحدمها فطلب ،منه بعض أو متامه نض والربح ظهر ذاإ{ ):٣٦ مسألة(

 املسألة يف مبقالتنا ليق فإن كذل بعد خسرن إ مث، بالقسمة ايرض قدو، نهمايب املال ألن }منها مانع فال

إن  و،إشكال فال املال رأس خسران ربجي ونهك عن املقسوم الربح خروج يف ةيافك القسمة أن من السابقة

  . كالتدار العامل على الالزم انك خسر فإذا، كالتدار من مبقالتهم ليق

 ،القسمة لعدم وجه ال إذ كللمال حق ،القسمة كاملال أرادإمنا و، بالقسمة العامل }رضي مل نإو{

  .هيف المكال تتمة أيتيسو، املقام شملي السلطنة ليفدل ،كاملال يرض عدم صورة يف أيتيس مما

 ما اجلواهر وكاملسال واملقاصد جامع عن بل، للمشهور تبعاً املصنف قال }كالامل{ رضي ملوإن 

   :هيف اخلالف عدم ظهري

 ريغ كبذل علله ماك }به جربه إىل احلاجةو، كذل بعد اخلسران الحتمال هايعل{ كاملال }ربجي مل{

  .واحد

  . اخلسران بعدم القطع نكاملم من إذ ،مطرد ريغ اخلسران احتمالن إ :أوالً هيعل ردوي

  . مانع فال التصرف ردي مل إذا أما، حصته يف التصرف العامل أراد إذ نعميإمنا  كذلن إ :اًيثانو

  . القسمة صلأ من ال، حصته من العامل نيكمت بوجو من نعميإمنا  كذلن إ :ثالثاًو



٤١

  . خسر إذا كبالتدار العامل من حنوه وليفكال أخذ نكمي: رابعاًو

 شملي ال ضرر ال ليدل فإن ،)١(أمواهلم على الناس تسلط رفعي ال لاالحتمان إ :خامساًو

 من نهيع على خاف إذا الصائم أن من الصوم باب يف ورد ماو، احتماله ليدل أي شملي ال ماك، احتماله

 الوضوء ضرر احتمال يف كذل ثبت ماك، خاص ليبدل الضرر مكح اخلوف مكح أن ثبتإمنا  الرمد

  . كذل أشبه ما واميق من الصالة والغسلو

 مأخوذ الو، يمنف ريغ املايل الضرر احتمال بأن كذل على شكالاإل يف كاملستمس قول أما

  . انتهى ،اًإمجاع الالزم فعريف يمنف يالنفس الضرر احتمال نعم ،امكحلأل موضوعاً

، يمنف ياجلسد ويالنفس ويالعرض واملايل الضرر من الًك أن ضرر ال إطالق ىمقتض ن بأدريف

 ضري نكي مل مسرة ن أذإ، احلرج عن ىخرأ عبارة هو يالذ يالنفس الضرر يف ورد ثياحلد أن دهيؤوي

 ثياحلد شملي ال أن نكمي فال، هيعل حرجاً انك مراألن إ  أي،اًينفس ضرهي انكإمنا و، اًيمال ينصاراأل

  . احلرج ليلدل رهمكبذ منهم تفاًءكا يالنفس للضرر رهمكذ عدم انك و،مورده

 اللهم، ليدل هيعل دلي فلم ـ كاملستمس من مهيتسل ظهري ماك ـ يالنفس الضرر احتمال ينف ماأ

 سيل االحتمال ألن ضرر ال ليبدل سيل يللنف نئذيح االستدالل ونكوي، ياجلسد يبالنفس ديريإال أن 

  م ك تلْقُوا ِبأَيديال مبثل كلذل االستدالل ونكي بل، الضرر احتمال ال الضرر ىنف قدإمنا  ليالدلو، ضرراً

                                                
. ٢٧٣ ص٢ ج:حبار األنوار )١(



٤٢

 ولعله ال يقدر بعد ذلك ، ما أخذهلو حصل اخلسران وجب عليه رد ألنه ،أيضاًمل يرض العامل فكذلك  وإن :قيل

  هذا ال يعد ضرراًن إ : وفيه،عليه لفواته يف يده وهو ضرر عليه

  

 دفع من عرفاً املفهوم  أنمن الصوم والصالة والطهارة تابك يف رواكذ مباو، )١(ِةكِإلَى التهلُ

 ستة لك انك فإذا، الوهم درجات من انك لوو، اًيعقالئ االحتمال انكأيضاً إذا  احتماله دفع الضرر

، ظن النصف من ثركاأل يف االحتمال نمايب ،قتلي أنه هم ووجبي أحدهم ذهاب انك ،منهم واحد قتلي

  . تبكال كتل يف كذل ليتفص رناكذ قدو، كش النصف يفو

 مل }أيضاً كذلكف العامل رضي مل نإو{ يكح ماك، القواعد وريالتحر ورةكالتذ القائل و}:ليق{

 يف لفواته هيعل كذل بعد قدري ال لعلهو، أخذه ما رد هيعل وجب اخلسران حصل لو نهأل{ هايعل ربجي

  . ضرر ال ليدل شملهيف، املقاصد جامع يف كبذل علله ماك }هيعل ضرر هو و،دهي

 ضرر ال ليدل رفعهي حىت }ضرراً عدي ال هذا أن{ بـ الثاين احملقق على اجلواهر رده ما }هيفو{

  . )٢(أمواهلم على الناس سلطنة على دل ما على ماًكحا ونكوي

 حاجة الو، كذل أحدمها أراد إذا كاملشتر املال يف القسمة لزوم }القضاء تابك{ يف رناكذ قدو

 نكي مل أغرمه لو بل، التصرف بعدم هيعل احملافظة بضرورة كاملستمس واجلواهر يف مبا كذل ليتعل إىل

  ما مقابل يف ألنه ضرر هيعل

                                                
. ١٩٥ اآلية :سورة البقرة )١(

. ٢٧٣ ص٢ ج:حبار األنوار )٢(



٤٣

 ،حصل بعده ربح جيربه فهو فإن اقتسماه مث حصل اخلسران إذا  وكيف كان،طلب املالك إذا جيرب أنه فاألقوى

  وإال رد العامل أقل األمرين من مقدار اخلسران وما أخذ من الربح

  

 ليدل عن ديال لرفع وجه نكي مل كتداري ال هيعل ضرر أنه فرض إذا حىت نهأل كذلو، هيف تصرف

 على ضرراً انك وإن كذل فإن ،القسمة بعد كيالشر بضاعة أحد شتري مل إذا ما مثل فهو، السلطة

  . السلطنة ليدل على هميتقد وجبي قوة للضرر انك إال إذا ،القسمة من نعمي مل كيالشر

 ال الضرر هذا مثل إذ ،اآلخر اجلار على ضرراً وجبي بضاعته مةيق اجلار رخص انك إذا ذاكو

 عن نصرفي قد ضرر ال ليدل فإن ،مثلةاأل من كذل ريغ إىل، بضاعته رخص عن اجلار منع وجبي

 انك إال إذا كذل على ضرر ال ليدل قدمي فال آخر ليبدل عارضي قدو، آخر ضرر بال عارضي قدو، حمل

  . مناطاً ىأقو

 ملا ،نياملتأخر لماتك يف وجدناه ما حسب املشهور هو ماك }كاملال طلب إذا ربجينه  أاألقوىف{

  . السلطنة قاعدة من عرفت

 ضري ال إذ }فهو ربهجي ربح بعده حصل فإن اخلسران حصل مث اقتسماه إذا ،انك فيكو{

  . املضاربة ىمقتض هنأ تقدم يالذ ،الربح من املال رأس كبتدار نئذيح اخلسران

 إذ ،أيضاً ءيش فال أخذه ملا لك ةيكمل توجب القسمة أن من اخترناهن إ تقدم ما ىفعل }الإو{

  .نفسه خسارة على أقدم ألنه ،بالقسمة يرض يالذ كاملال على نئذيح ونكين ااخلسر

 مقدار املراد }الربح من أخذ ما واخلسران مقدار من نيمراأل أقل العامل رد{ كاملال رضي ملوإن 

  انك الربح قسم ملا إذ ،هيلع يالذ اخلسران



٤٤

 ،مقدار ما أخذ إال كان هو الربح فليس عليه وإن ،جربه والزائد له إال كان هو اخلسران فليس عليهن إ ألن األقل

 حيث قال على ما نقل ، وعدم جربه للخسارة احلاصلة بعدها،قسمة الربح موجبة الستقراره أن ويظهر من الشهيد

  ،الربح منن مما أخذه العامل من رأس املال ال املردود أقل األمرين إ :عنه

  

  .املضاربة ىمقتض هو ماك بالنسبة همايعل اخلسران

  . منه الربح من يبق ما خذأل وجه فال }جربه الإ هيعل سيفل اخلسران هو انكن إ قلاأل نأل{

 سهيك عن رجهخي مل همال ألنه }له{ اخلسران من حصته قدر وأخذ ما رقد نيب التفاوت }الزائدو{

  . ءيش

، ءيش هيعل نكي مل رحباً أخذ نكي مل لو فإنه }أخذ ما مقدار إال هيعل سيفل الربح هو انك نإو{

  . الربح من ديأز هيعل نكي مل أخذ إذا ذاكف

، بعدها احلاصلة للخسارة جربه عدمو، الستقراره موجبة الربح قسمة أن ديالشه من ظهريو{

 خذهأ مما نيمراأل أقل املردود نإ{ :خالصته مبا كاملسال يف ينالثا ديالشه }عنه نقل ما على قال ثيح

 رأس من أخذه ما انك وإذا، اخلسارة رد أقل اخلسارة انتك إذا  أي}الربح من ال املال رأس من العامل

 املردود أن من املشهور رهكذ واملصنف من تقدم ماك ال ،املال رأس من أخذه يالذ القدر رد أقل املال

  . الربح من أخذ ما واخلسران مقدار من نيمراأل أقل



٤٥

 نسبتها إىل ، فالعشرون اليت هي الربح مشاعة يف اجلميع،فلو كان رأس املال مائة والربح عشرين فاقتسما العشرين

 فإذا ، وسدسها من الربح، فيكون مخسة أسداسها من رأس املال، فاملأخوذ سدس اجلميع،رأس املال نسبة السدس

 وذلك درهم وثلثان يبقى معه مثانية ، وهو نصف سدس العشرين،لك العامل على نصيبه من الربحاقتسماها استقر م

  .ا خسر ومن مثانية وثلث املال الباقي رد أقل األمرين مم خسرفإذا ،وثلث من رأس املال

  

 ءيش هيفإمنا  والربح سيل }فالعشرون ،نيالعشر فاقتسما نيعشر الربح وةائم املال رأس انك فلو{

 الربح يه اليت{ العشرون إذ ،املال رأس أنه بعنوان ةيالباق ةائامل يف يتبق الربح ةيبق أن ماك، الربح من

 من بعضه مأخوذ أي }عياجلم سدس فاملأخوذ، السدس نسبة املال رأس إىل نسبتها ،عياجلم يف مشاعة

 خالص مال رأس )ةائامل( يالباق سيل ماك، خاصاً رحباً املأخوذ سيلو، الربح من بعضه واملال رأس

 نيعي فال مشاع املشاع من املأخوذ فإن }الربح من سدسهاو، املال رأس من أسداسها مخس ونكيف{

  .فقط رحباً املأخوذ ونكيألن 

 أي }اقتسماها فإذا{ نيالعشر سدس حصة لك ونكت أن الستة على نيالعشر ميتقس ىمقتضو

 }العشر سدس نصف هوو، الربح من بهينص ىعل العامل كمل استقر{ الربح باسم املأخوذ نيالعشر

 التفاوت هو و}املال رأس من ثلث وةيمثان{ العامل عند أي }معه ىبقي{ فـ }ثلثان ودرهم كذلو{

  . }ثلث وةيمثان من وخسر مما نيمراأل قلأ{ العامل }رد{ ةاملائ أي }يالباق املال خسر فإذا{ وركاملذ



٤٦

مل يلحقه ن إ م من وجوب جرب اخلسران احلاصل بعد ذلك بالربح السابقخالف ما هو املعلو أنه  إىل مضافاً:وفيه

  كان من رأس املال إذا املأخوذ أن  منها،خرأعليه غرامة ما أخذه منه أنظار ن أ وربح

  

 من الثاين النصف ذإ ،ةيمثان رد مثالً عشر ستة خسر وإذا ،ثلث وةيمثان رد نيعشر خسر فإذا

  .املال رأس من ثلث وةيمثان و،ربح ثلثان وواحد منها ،)عشرة( خذأ أيضاً كاملال فإن كاملال على اخلسارة

 رناكذ قدو، تام للربح العامل كمل استقرار توجب القسمة أن يف األول ديالشه المك أن ال خيفىو

  .سابقاً وجهه

 سيل ،بالنسبة املال رأس والربح من طياخلل بل فقط الربح سيل املأخوذ أن إىل بالنسبة المهك ماأ

  .له نيالطرف ينيبتع نيعي املشاع إذ ،بتام

 يف اخلسارة املقسوم بالربح كتداري فال لالستقرار موجبة القسمة ونك }نهأ إىل مضافاً :هيفو{

 بالربح{ اخلسران بعد }كذل بعد احلاصل اخلسران جرب وجوب من املعلوم هو ما خالف{ املستقبل

  . اخلسارة جلرب يفكي }ربح لحقهي ملن إ السابق

  . الربح من أي }منه{ أحدمها }خذهأ ما غرامة{ املقسوم السابق الربح على أي }هيعل نأو{

 املعلومإمنا  و،اخلسارة ربجي ال املقسوم الربحن أ وديالشه المك القاعدة ىمقتض أن تقدم قد: أقول

 قاله ماك }ملالا رأس من انك إذا املأخوذ أن منها، خرأ أنظار{ اخلسارة ربجي قسمي مل يالذ الربحأن 

  يف ثلث وةيمثان جعل ثيح ديالشه



٤٧

وجه   يف أخذ رأس املال فالليس مأذوناً أنه  ومنها.فوجوب رده ال يتوقف على حصول اخلسران بعد ذلك

 ال بعنوان كونه منه ومن رأس ،ربح أنه املفروض أما اقتسما املقدار من الربح بعنوان أن  ومنها،للقسمة املفروضة

  املال

  

 بعد اخلسران حصول على توقفي ال رده فوجوب{ املال رأس من ـ العشرة أخذ من ـ همثال

  . ال أم التجارة خسرت سواء كللمال ىعطي أن بجي املال رأس ألن }كذل

 يالباق بالربح كتداري املال رأس من املأخوذ أن باعتبار ،الرد بجي مل سرخي ملن إ أنه هيعل ردي :أقول

 لك لنفسه سبحي أن نيب فرق يأو، العامل ربح نيعشر وةائم يف ةعشر أن وضاملفر إذ ،املال رأس يف

  . الربح أنه  مثانية وثلثا باعتبارأخذ ويخذهاأ اليت الثلث وةيالثمان ردي أن  أوخذهاأ اليت العشرة

ما رضيا أالوجه ن إ : وفيه،)خذ رأس املال فال وجه للقسمة املفروضةأليس مأذوناً يف  أنه ومنها(

 مشاع املال ن أديهالش فرضو ،الربح قدر نيالعشر يأخذا أن هلماحيث إن  ف،يعدومها مر ال واأل،كبذل

  . الربح بقدر ونكي يالذ املشاع أخذ من البد انك، فرزه نكمي ال

 ونهك بعنوان ال، ربح أنه بعنوان{ نيالعشر }الربح من املقدار اماقتس أما وضراملف أن منهاو{

 اللهم، املال رأس من الربح فرازإ فلهما هلما املال إذ حيث إن وارد شكالاإل هذا ،}املال رأس من ومنه

  كذل إىل ملعأ ماك ،فقط ربح أنه بعنوان ال اموع من خذاأ نأب الفرض هذا ريغ ديالشه ديريإال أن 



٤٨

أن املال بعد حصول  ب،ال يتعني لكونه من الربح مبجرد قصدمها مع فرض إشاعته يف متام املال مدفوعة أنه ودعوى

 فمقدار رأس املال مع حصته من الربح للمالك ومقدار حصة الربح املشروط ، بني املالك والعاملالربح يصري مشتركاً

   فال وجه لعدم التعني بعد تعيينهما مقدار ماهلما يف هذا املال،للعامل له

  

  . فرازاإل حق هلما سيل أن ديالشه ظني ن أاملستبعد من ألنه ديببع سيلو ،نياملعلق بعض

 فرض مع قصدمها مبجرد الربح من ونهكل{ املأخوذ العشرون }نيتعي ال أنه{ اجلواهر }ىدعوو{

 ريصي الربح حصول بعد املال بأن مدفوعة{ ديالشه على االعتراض ردي فال }املال متام يف شاعتهإ

 ةائامل مثال يف املللع السدس نصف و،كللمال نصف وسداسأ مخسة }العامل وكاملال نيب اًكمشتر

  . نيالعشرو

 وجه فال، له للعامل املشروط الربح حصة مقدارو، كللمال الربح من حصة مع املال رأس فمقدار{

  . عدومهاي ال احلق إذ }املال هذا يف ماهلما مقدار نهماييتع بعد نيالتع لعدم

 ال أو ،الربح بعنوانأو  ،املشاع بعنوان نيالعشر أخذاي أن ماإ ماأل ،صور ثالث للمسألة: أقول

 لعل أنه عرفت قدو، ةيالثان يف ديالشه على وارد شكالاإل و،أيضاً شاعةاإل يقتضي مما خاص بعنوان

  . ديالشه المك عن فخارجة املال رأس بعنوان خذمهاأ صورة ماأ، الصورة هذه ريغ يف المهك



٤٩

  .فقسمة الربح يف احلقيقة قسمة جلميع املال وال مانع منها

  

 يالباق املال رأس إىل واملقسوم الربح إىل }املال عيجلم قسمة قةياحلق يف{ نهمايب }الربح مةفقس{

  . }منها مانع الو{

 ةيالوقا على البناء الالزم أن منهاو(: بقوله أيضاً آخر بوجه ديالشه على كاملستمس إشكال أما

، انتهى )املال يف مشاعاً انك لربحفا القسمة صحة عدم المهك على املفروض ألن ،املال يف يالباق بالربح

  . الربح مقدار لكل اخلسارة مشول ديالشه المك مفروض إذ ،ظاهر ريفغ

  



٥٠

 وإذا ،من معلومية املقدار وغريه باع العامل حصته من الربح بعد ظهوره صح مع حتقق الشرائط إذا ):٣٧مسألة (

  ب عليه بل يكون مبرتلة التلف فيج،حصل خسران بعد هذا ال يبطل البيع

  

 يف انك وإن الظهور قبل صحي ال و،}ظهوره بعد الربح من حصته العامل باع ذاإ{ ):٣٧ مسألة(

 جمهول ءيش على معاملة ةيأ جراءإ صحي ال أنه ماك ،عنه ياملنه الغرر يف داخل كذل إذ موجود الواقع

  . ماله أنه من تقدم ملا }صح{ ،للعامل وجوده

  . املعامالت لك يف ورةكاملذ موراأل من }هريغ وقدارامل ةيمعلوم من الشرائط حتقق مع{

أيضاً أن  كللمال صحي ماك ،دلتهاأ طالقإل أيضاً الربح على املعامالت سائر ءجراإ صحيف هيعلو

 التعامل }هذا بعد خسران حصل وإذا{: قوله يف العامل حال حاله و،الربح قدر على املعامالت يرجي

 رجاعإ من املانع عيالب لزوم من دل ملا ،مالتااملع سائر يف عيللمب }التلف رتلةمب ونكي بل عيالب بطلي ال{

 جبيف{ كالتدار األدلة نيب اجلمع ىمقتض انك الطرف حق عيضي ال أن بجي ثيح و،البائع إىل عياملب

  .اًيميق انك إذا متهيق أو اًيمثل انك إذا مثله يللمشتر يعطي أن }هيعل

 أو كاملل لعدم ماإ، عيالب بطالن شافكبان :قالوا نياملعلق نم آخر بعضي والربوجرد ديالس نكل

  . انتهى ،ماله رأس خسران جبرب كاملال حق بتعلق

  أقل بدفع ربهج{ من القاعدة وفق على هو املصنف رهكذ ما أن الظاهر نكل



٥١

  .دار قيمة ما باعه ومقدار اخلسرانجربه بدفع أقل األمرين من مق

  

 أو أقل ال العادلة مةيبالق باعه إذا مايف كذل نكل }اخلسران مقدار واعهب ما مةيق مقدار من نيمراأل

 هيعل الالزم فإن ،ناريد بنصف فباعه ناريد متهيق احلنطة من اًمن الربح انك مثالً ،قلباأل باعه إذا ماأ ،ثركأ

 باعه إذا ماأ و،الربح من قلاأل ال اخلسارة ربجي الربح ألن ناريد نصف ال للخسارة جرباً ناريالد يعطيأن 

 املنحةك للعامل البائع جعله يالذ ياالعتباط الزائد كذل شملي ال اخلسارة ربجي الربح أن ليفدل ثركباأل

  . للخسارة جرباً العادلة مةيالق  إال إعطاءهيعل سيفل ،عيالب باسم

  



٥٢

  عليها أو الحقاًكان سابقاً سواء ،اخلسارة الواردة على مال املضاربة جترب بالربح أن  يفإشكالال ): ٣٨مسألة (

  نعم قد عرفت ما عن الشهيد من عدم جربان اخلسارة الالحقة بالربح السابق،ما دامت املضاربة باقية ومل يتم عملها

  يكون بعد الدوران يف التجارة أن  وأما التلف فإما،مقدار الربح من املقسوم تستقر ملكيتهن أ واقتسماهإذا 

  

 وجهه تقدم ماك }بالربح جترب املضاربة مال على الواردة اخلسارة أن يف إشكال ال{ ):٣٨ مسألة(

 يف ربح معاملتان له انتك إذا ماك ،هلا مقارناً أو ا }الحقاً أو هايعل سابقاً{ الربح }انك سواء{

ال  و،األدلة طالقإل كذل لك }عملها تمي مل وةيباق املضاربة دامت ما{ ىخراأل يف خسر وحدامهاإ

  . ما جاء لذا والعمل متام ريغ املضاربة بقاء أن خيفى

 الالحقة اخلسارة جربان عدم من{ قةبالسا املسألة يف األول }ديالشه عن ما عرفت قد نعم{

  . }اقتسماه إذا السابق بالربح

 الالحق الربح إىل بالنسبة هذا تصوري ال و،ديالشه قاله ما القاعدة ىمقتض أن كهنا رناكذ دقو

 ،املوضوع بانتفاء السالبة باب من ألنه الربح لقسمة جمال فال اخلسارة ربجي اًيتلقائ الربح  ألن،املقارنو

 مما )خسر فإذا( قوله تقدم قدم بل، أوالً مطلقاً ديالشه المك انك وإن )السابق(  بـاملصنف دهيق اذول

  . سابق الربح أن ظاهره

 أن ماإف التلف أماو{ املصطلحة سارةاخل يف هذا }تهيكمل تستقر املقسوم من الربح مقدارأن و{

  ما أو باع وىشترا بان }التجارة يف الدوران بعد ونكي



٥٣

يكون بآفة من اهللا مساوية أو  أن  إماأيضاً و،يكون التالف البعض أو الكل أن  مث إما،أو بعد الشروع فيها أو قبله

كان بعد الدوران يف التجارة فالظاهر جربه  فإن ،أرضيه أو بإتالف املالك أو العامل أو األجنيب على وجه الضمان

  بالربح

  

 لك على }مث، قبله أو{ مثاله أيتيس ماك }هايف الشروع بعد أو{ التلف وقع مث املعامالت من شبهأ

 اهللا من فةآب ونكي أن ماإ أيضاً{ حال أي على }و، لكال أو البعض التالف ونكي أن ماإ{ ريتقد

 على جنيباأل أو العامل أو{ املضارب }كاملال تالفإب أو{ لزلةالزك }ةيأرض أو{ الصاعقةك }ةيمساو

 هايرمي أن الطرف اضطر مما فصانت دابة باملال ىاشتر إذا ماك الضمان بدون تلفهي قد ذإ }الضمان وجه

  . قتلهايف

 يمكاحل من و،املتاع احترق أو رضاأل على املاء صب إذا ماك يقياحلق من عمأ بالتلف املرادو

 قد انك وإن ،التلف مكح يف هوإمنا  وقةيحق املال تلفي مل ثيح سارق سرقه أو البحر يف عوق إذا ماك

  . نهيب ونهيب لولةياحل وله كاملال فقد باعتبار أيضاً بالتلف كذل عن عربي

 ،العالمة واحملقق عن ماك }بالربح جربه{ ليالدل من }فالظاهر التجارة يف الدوران بعد انك نإف{

 عرفاً املضاربة بناء ألن كذل و،إمجاع أنه الربهان جممع عن و،هيف خالف ال أنه ظاهرال كاملستمس يفو

  .كذل على اجلهة هلذه يريتغ ركذ بدون قررا اليت األدلة حسب الشارع مضاهأ يالذ

 ةيمساو بآفة التلف انك إذا اجلربان عدم فاًيضع احتماله من املقاصد جامع عن ما ضعف علمي منهو

  غصبأو 



٥٤

 ، سواء كان التالف البعض أو الكل كان التلف بآفة أو بإتالف ضامن من العامل أو األجنيب مطلقاًكان الحقاًولو 

  مع الضمان أن ودعوى

  

 السرقة والغصب يف نهأل و،جتارته والعامل بتصرف له تعلق ال نقصان ألنه ،سارق سرقة أو غاصب

  . انتهى ،القراض المب جربه إىل بالحاجة السارق والغاصب يلع الضمان صلحي

 السارق ردي مل ما يف المكال أن ماك ،يوالسما التلف من عمأ القراض هيعل املبين ألن كذلو

  .للجرب انكم فال ضيالتعو أو الرد مع ماأ، عوضاي مل والغاصبو

 عدم لوضوح ،التلف يف نساناإل وساطة عدم ونساناإل وساطة قسامأ لك مراده أن ال خيفىو

 ،كذل شبهأ ما أو البحر جاني تلف أو بالزلزلة فقد فإذا ،الغصب وللسرقة ال ولسماءا لتلف ةياخلصوص

  .مناطه يف داخالً انك شبهأ ما أو وانيح أو السارق ريغ نسانإ تلفهأأو 

 الك يف ليالدل لوحدة ،كذلك أيضاً بعضه بل ،لهك دوران التجارة يف بالدوران املراد سيل مث

  . ئاًيش وجبي مل أو للخسارة أو للربح املوجب الدوران نيب فرق ال ماك ،نياملقام

 لرأس ياملساو القدر أي }لكال أو البعض التالف انك سواء{ أي }مطلقاً الحقاً انك لوو{

 التلف انك{ للجربان جمال بقي مل املال لك تلف لو إذ ،ةائامل تلف مث نيعشر فربح ةائم انك مثالً ،املال

 عشرة العامل تلفأ وعشرة ةائامل ربح فإذا }جنيباأل أو العامل من ضامن فتالإب أو{ ةينسانإ ريغ }فةآب

 لك أخذي مخسة تلفأ وإذا ،عشر مخسة طلبه وياملال لك خذأ نيعشر تلفأ وإذا ،املال لك كاملال خذأ

  . طلب بال يباقال

  }الضمان مع أن{ بـ الثاين احملقق من احتماالً املتقدمة }ىدعو{ـ ال }و{



٥٥

كان  إذا  بل األقوى ذلك، نعم لو أخذ العوض يكون من مجلة املال،يف ذمة الضامن كما ترى ألنه فكأنه مل يتل

   فأداه املالكالبائعاشترى يف الذمة وتلف املال قبل دفعه إىل  إذا كان التالف الكل كما وإن ،بعد الشروع يف التجارة

  

 ثيح }ىتر ماك{ بالربح اخلسارة جلرب وجه فال }نالضام ذمة يف ألنه تلفي مل أنهك{ املتلف من

  .هيعل شكالاإل تقدم

 ثيح العامل نفس املتلف انك إذا منه و،املتلف من }العوض أخذ لو{ أنه يف إشكال ال }نعم{

 فرق ريغ من ،األصل مقام العوض قومي ثيح }املال مجلة من ونكي{ املتقدمة الثالث الصور يف رناهكذ

 أو مثالً البحر يف الضامن لقاهأ لو ماك لولةيح بدل وجبي ماو  أبدالً وجبي ما التلف ونكي أن نيب

 يف الشروع بعد{ التلف }انك ذاإ{ بالربح اخلسران جرب }كذلاألقوى  بل{ كذل شبهأ ما أو ضاعهأ

، }البائع إىل دفعه قبل املال تلف والذمة يف{ للمضاربة }ىاشتر إذا ماك لكال التالف انك وإن ،التجارة

 املسائل بعض يف تقدم ماعلى  الغالب هو ماك ـ الذمة يف الشراء تشمل مطلقة ربةاملضا انتك قدو

  . كذل بعد الذمة يف الشراء يف كاملال ذنأ نكل نقداً باالشتراء خاصة انتك أو  ـالسابقة

 يالذ اخلاص للنص ،الربح عيبتوز ضري ال وأنه املضاربة يف الشرط ختلف مسألة أيضاً تقدم قدو

   :قسامأ على كاملال داءأ }كاملال فأداه{ راملشهو به عمل

   دةيجد مضاربة هذهو، املال صلأ إىل داهأ ما ينضم أن بقصد يؤدي أن ماإ نهأل



٥٦

 باق العقداألول ألن  بطالن عدم الفرض ألن ،األول إىل هذا نضمين أ والعامل قبول على تتوقف

  . العقد بطلي املال تلف أن على ليدل ال فإنه املال تلفوإن 

 للمضاربة ىاشتر فإذا، التجارة يف الدوران ال العقد ياملقتضن إ الفقهاء من واحد ريغ قال لذاو

 كاملسال وريالتحر واملبسوط عن كذل يكح قد و،باق عقدها وللمضاربة فالشراء نقده قبل الثمن فتلف

  .مهريغ ويضاحاإل والربهان جممع والروض واملقاصد جامع ورشاداإل والسرائر ورةكالتذو

   :نيمرأ حدأ للمضاربة عياملب علجي ما إذ ،جمال املسألة يف شكاللإل نكل وهذا

  . االنتفاء مفروض هذا و،هيؤديو الثمن قبال يف نقداً عيالب ونكي أن :األول

 مل فإذا الإ و،املضاربة مال من الذمة يف ما يؤد وياملضاربة بقصد الذمة يف عياملب يشتري أن :الثاين

 عياملب جعل يف اًيافك القصد جمرد نكي مل آخر مال من اهدأف الثمن تلف نأب ضاربةامل مال من ؤدهي

 مل للمضاربة االشتراء قصد لونه إحيث  ،االشتراء قبل املضاربة مال لك تلفي أن مثل فهو ،للمضاربة

 ذنإو، بعده أو التلف قبل املضاربة قصدي أن نيب فرق يأ و،املوضوع انتفاءب السالبة باب من فإنه هلا قعي

  .السابقة املضاربة علهجي ال داًيجد ماالً هؤإعطا وأ كاملال

 نيمراأل الك و،للمضاربة ال كللمال ونكي أنه بقصد يؤدي أن ماإو، القرض بقصد يؤدي أن ماإو

  . مضاربة العمل من عالنجي ال

  و نفسه طلبي ال نساناإل إذ ،معقول ريغ فهو نفسه على انكن إ القرض ذإ



٥٧

  كان قبل وإن األقوى يف تلف البعض اجلرب أن  كما،لعامل املبيع وربح فأدىباع ا أو

  

 ماله ونكي عياملب أن بعنوان داءاألو، املضاربة مال ال العامل مال ونكي فهو العامل على انك نإ

  . املضاربة عن رجهخي

 }ىفأد ربحو عياملب العامل باع أو{ :بقوله )كاملال اهفأد(ى عل عطف ما يف شكالاإل ظهري منهو

 وجه ال و،العامل لنفس عيالب ونك وياملضاربة انتفت املال ىانتف فإذا ياخلارج باملال املضاربة قوامفإن 

 باملضاربة هلا ربط ال دةيجد مضاربة ونكي داًيجد ماالً كاملال عطاهأن إ أنه ماك ،طرفاً كاملال ونكيألن 

  . ةميالقد

 السابق المكال حمل عن خارجة الصورة هذهن إ( :كاملستمس قول يف النظر وجه ظهري كبذلو

 املضاربة مال النتفاء فيضع نهكل ،الربح هو واملضاربة مبال انك الوفاء ألن ،املضاربة صحة هايف حتمليف

  . انتهى )املثل أجرة للعامل و،كللمال الربح ونكي نئذيح و،النتفائها املوجب املضاربة قوام انك يالذ

 يف ءيالش العامل راءتاش ألن ،له الربح ونكي حىت عيبالب كاملال الرتباط وجه ال أنه هيعل ردي ذإ

 علهجي ماإمنا  و،كللمال علهجي ال املضاربة مال من الثمن يؤدي أن قصده و،املعاملة طرف نفسه علجي الذمة

  .فتأمل ،ياخلارج داءاأل هو كللمال

  . ثركأ تأمل إىل حباجة املسألةو

 ىمضأ قد و،بالربح اجلرب على املضاربة بناء من تقدم ملا }اجلرب عضالب تلف يف ىوقاأل أن ماك{

  قبل{ البعض تلف }انك نإو{ ةيالعقالئ املضاربة الشارع



٥٨

 وأما تلف ،يسافر أن  قبلأيضاً أو يف البلد ،يشرع يف التجارة أن سرق يف أثناء السفر قبل إذا  كما،أيضاًالشروع 

 ،ال يبقى معه مال التجارة حىت جيرب أو ال جيرب إذ ،موجب النفساخ العقدأنه  الكل قبل الشروع يف التجارة فالظاهر

  أتلفه أجنيب وأدى عوضه تكون املضاربة باقية إذا نعم

  

 أن قبل أيضاً البلد يف أو ،التجارة يف شرعي أن قبل السفر ثناءأ يف سرق إذا ماك ،أيضاً الشروع

 بقاء نيب البعض تلف يف الفرق عدم همإطالق ظاهر و،نيالصورت لتاك السابق ليالدل لشمول }سافري

اآلخر  عشرة من يبق إذا ماك منه يجزئ الإ تلف إذا مايف انك وإن ،للتالف ياملساو أو ثركاأل وقلاأل

 الشروع قبل لكال تلف أماو{ أيضاً هنا آت لكال تلف إذا البطالن يف وركاملذ ليالدل ألن ،تأمل واحد

 يف قال ،)ربجي ال أو ربجي حىت التجارة مال معه ىبقي ال ذ، إالعقد النفساخ جبمو أنه فالظاهر التجارة يف

 العقد املضاربة قوام أن من السابقة املسألة يف روهكذ ما ىمقتض انك وإن ممسلّ أنه الظاهر( :كاملستمس

  . )قبله والشراء بعد التلف ونكي أن نيب كذل يف فرق ال إذ ،الصحة

  .االشتراء بعد لو والتلف يف شكالاإل من قدمت ما ديؤي مما هذاو: أقول

 ونكت{ مثالً مثنه يؤدأ ينإ وعامل :قال نأب ،شأناً أو فعالً }عوضه ىأد وأجنيب أتلفه إذا نعم{

  . املضاربة لبطالن وجه فال ،التلف عدم مكح يف عوضه ىاملؤد التلف ألن }ةيباق املضاربة

 دؤي مل وإن ،املضاربة صحة عن شفك املستقبل يف ىدأ فإن ،الواقع مدار دائر مراأل أن علمي منهو

  املتلف من القول رد اعتبار فال ،بطالا عن شفك



٥٩

  .أتلفه العامل إذا وكذا

  

  . ضري مل ،ماله من بالتقاص لوو ىدأو ،يد أؤال :قال لو و،نفعي ؤدملي مل و،يدأؤ :قال فلو

  . العوض ةيتأد نهكمأ و}لمالعا أتلفه إذا ذاكو{

  



٦٠

  كما لو أكل بعض مال ،باخليانة إال العامل أمني فال يضمن): ٣٩ة مسأل(

  

  .يإمجاع هو بل خالف ال وهيف إشكال النه إ :اجلواهر يف قال }نيأم العامل{ ):٣٩ مسألة(

 ،خراأل بواباأل يف املناطو، )١(هيعل ضمان ال نيمأ لك أن على الدالة العامة النصوص هيعل دلوي

  :مثل ،اخلاصة ثيحاداألو

 أو كهليف املال ستبضعي الرجل عن سألته: قال )عليه السالم( جعفر أيب عن ،مسلم ابن حةيصح

  . )٢(ناًيمأ الرجل ونكي أن بعد غرم هيلع سيل: فقال ،ضمان صاحبه ىأعل سرقي

 اجتر تاجر يف )عليه السالم(علي  ىقض: قال )عليه السالم( جعفر أيب عن ،سيق بن حممد عنو

  .)٣(ضمان املضارب على سيفل الربح نصف اشترط ومبال

 هيف هيعل سيفل مضاربة ماالً خذأ من: قالأنه ) عليه السالم( نياملؤمن ريمأ عن ،الدعائم عنو

  . )٤(ءيش ةيالوضع من هيعل سيل و،استحلف ام فإن ،ضمان

 املضاربةو عةيالود يف هوو :هيف و،)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،الدعائم رواه آخر ثيحد يفو

  .)٥(مأمون رجل

 ظهر وي،بعضهم كبذل صرح ماك ،خالف ال وهيف إشكال ال و،صللأل }انةيباخل  إالّضمني فال{

  . هيعل التسامل نيخراآل من

  مال بعض لكأ لو ماك{ اخلامسة املسألة يف كذل يف المكال تقدم قدو

                                                
. ٤، ٣، ٢ ح من أبواب الوديعة٤ الباب ٢٢٨ ص١٣ ج:الوسائل )١(

. ٣ ح من أبواب املضاربة٣ الباب ١٨٥ ص١٣ ج:ئلالوسا )٢(

. ٢ ح من أبواب املضاربة٣ الباب ١٨٥ ص١٣ ج:الوسائل )٣(

. ١ ح من أبواب املضاربة٥ الباب ٥٠١ ص٢ ج:كاملستدر )٤(

. ٢ ح من أبواب املضاربة٥ الباب ٥٠١ ص٢ ج:كاملستدر )٥(



٦١

 ، أو التفريط بترك احلفظ،ية املشتراة أو حنو ذلك اجلارأ لنفسه فأدى الثمن من ذلك أو وطاملضاربة أو اشترى شيئاً

   كما لو سافر مع يه عنه أو عدم إذنه يف السفر،أو التعدي بأن خالف ما أمره به أو اه عنه

  

 دىفأ لنفسه ئاًيش ىاشتر أو{ شبهأ ما أو اضطراراً أو جازةإب إال لهكأ له نكي مل مما }املضاربة

 هايوط يف له حق ال إذ }املشتراة ةياجلار أوط أو{ حنومها وضطراراال وجازةاإل بدون }كذل من الثمن

 ةريثك فرادأ له عريف موضوع انةياخل فإن ،عرفاً انةًيخ عدي مما }كذل حنو أو{ ،اًكمشتر ماالً واك بعد

  . مثال الدابة علف كترك ،فعلي أن له ينبغي ما كتر هو طيالتفر و،}احلفظ كبتر طيالتفر وأ{

 بـ }وأ{ كذل قسامأ لك احلفظ كبتر رادأ أو ،املثال باب من املصنف رهكذ ما انك لذاو

 يف سرعأ فلو، مفهوماً وجه من عموم انةياخل نيب ونهيب و،فعلي أن له ينبغي ال ما فعل هو و}يالتعد{

  . انةيخ سمي مل واًيتعد يمس ،فعطبت زائداً علفاً عطاهاأ أو بالدابة ياملش

 ،وجه من عمباأل ريتفسنه إ :هيفف }عنه اه أو به أمره ما خالف بأن{: لهبقو له املصنف ريتفس ماأ

  . أحدمها يف دخلهأ أنه باب من طيالتفر وانةياخل ركذإمنا ي والتعد الشرائع ركذ عدم أن علمي ركذ مماو

 لك طيالتفري والتعد أن ةيالعرف االستعماالت من ظهري يالذ أن من كاملستمس رهكذ ما أن ماك

  .}السفر يف ذنهإ عدم أو عنه هي مع سافر لو ماك{ ،الوجه ظاهر ريغ انةيخ منهما

  )عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،ريبص أيب ثيحد يفو



٦٢

 ولو بآفة مساوية، للمال لو تلف يصري بذلك ضامناًفإنه ، أو ترك شراء ما أمره به، عن شرائهىأو اشترى ما ، 

  أيضاً ضمانه للخسارة احلاصلة بعد ذلك  والظاهر،بقيت املضاربة كما مروإن 

  

: )عليه السالم( فقال ،فعصاه ىخرأ رضأ إىل رجخي أن نهاه ويمضاربة ماالً الرجل يعطي الرجل يف

عصاه وشرطه خالف إذا نهمايب الربح وضامن له هو)١(.  

  . )٢(اتيالروا من هاريغ ىلإ

 نتمأف فعلتم فإن اًيواد رتلواي ال وحبراً بواكري ال أن اشتراطه ومضاربة العباس اجتار ثيحد تقدم قدو

  .)٣(هميعل شرطه جازأف )سلم وصلى اهللا عليه وآله( اهللا رسول كذل بلغأف ضامنون

 إىل ،الشراء وعيالب يف له شرطاً خالف أو }به أمر ما ءشرا كتر أو ،شرائه عن ى ما ىاشتر أو{

  . كذل ريغ

 األدلة من }مر ماك املضاربة تيبق وإن ،ةيمساو بآفة لو وتلف لو للمال ضامناً كبذل ريصي فإنه{

  .املضاربة عقد يف ةاملتصور قساماأل كهنا رناكذ قد و،كذل على اخلاصة

 للخسارة انهضم{ الضمان جبوي قسامهأ لكب يالتعد أن على الدالة األدلة من }الظاهرو{

  . األدلة القطإل كذلي والتعد حال احلاصلة اخلسارة مثل }أيضاً كذل بعد احلاصلة

  دابة ىاشتر مثالً ،هيف ىتعد يالذ القدر خارج للضمان وجه النه إ :قالي رمبا نكل

                                                
. ١٠ ح من أبواب املضاربة١ الباب ١٨٣ ص١٣ ج:الوسائل )١(

. ١٢ ح من أبواب املضاربة١ الباب ١٨٣ ص١٣ ج:الوسائل )٢(

. ١٢ حعنيك إذا املال أن ١ الباب ٨٣ ص١٢: الوسائل )٣(



٦٣

 كما ذكروا يف ، مقتضى االستصحاب بقاؤه، وجهان، رجع عن تعديه أو خيانته فهل يبقى الضمان أو الوإذا

 ألن ،إشكال ولكن ال خيلو عن ،يهردها بعد ذلك إل وإن لو أخرجها الودعي عن احلرز بقي الضمان أنه باب الوديعة

  املفروض بقاء اإلذن وارتفاع سبب الضمان

  

 السوق جهة من الدابة مةيق ترتلت إذا فهل ،اًيتعد عدي مبا احلق من ثركأ فضرا املضاربة مبال

  ؟ضامناً العامل ونكي

  ،العقل ماإ والشرع ماإ الضمان ليدلفإن 

  . كذل مثل تشمل ال السابقة لنصوصا و،املقام مثل شملي إطالق فال الشرع ماأ

  . هريغ يف ال يالتعد قدر يف الضمان هو للعقد منطلقاً ونكي يالذ العقالء بناء نفأل العقل ماأو

  .يالتعد بعد املتجددة عةيللوض ضمانه ىقوي أو قالي قد :اجلواهر قول يف النظر وجه علمي منهو

، }هؤبقا االستصحاب ىمقتض جهان و،ال أو الضمان ىبقي فهل انتهيخ أو هيتعد عن رجع وإذا{

  .مهاريغي والربوجرد والعم ابن السادة هيلإ ذهب ماك

 كذل بعد ردها وإن الضمان ىبقي احلرز عن يالودع أخرجها لو أنه عةيالود باب يف رواكذ ماك{

 انك االستصحاب انكرأ تتم ثيح و،معلوم ريغ الضمان سبب ارتفاع فإن ،لالستصحاب كذل و}هيلإ

  . }إشكال عن لوخي ال نكلو{ الضمان ببقاء القول زمالال

 قال ،}الضمان سبب ارتفاع وذناإل بقاء املفروض نأل{ نياملقام الك يف الضمان عدم الظاهر بل

  وإذا ،مانياالست يبق ذناإل يبق فإذا(: كاملستمس يف



٦٤

  كحصلت بعد ذلن إ عةي ضمن الوض،ولو اقتضت املصلحة بيع اجلنس يف زمان ومل يبع

  

 مثله و،االستصحاب على مقدم هو ونيماأل على ضمان ال عموم مشله فقد مانياالست ثبت

  . )عةيالود يف المكال

  .االستصحاب انكرأ تمي ال أنه باملقدم مراده: أقول

 أو كللمال باملخالفة ختصيف عةيالوض ضمان ماأ ،املال رأس ضمان يف هنا المكال أن ال خيفى مث

  . لضمانه وجه فال الإ و،كذلل سبباً يالتعد ونك

 وإن ،ضمنهاي مل طيالتفر أو يالتعد بعد حاصلة عةيالوض انتك فإذا( :كاملستمس يف قال لذاو

  . فتأمل ،انتهى )نيالع ضمن ماك ضمنها كاملال خمالفة عدب عةيالوض انتك وإذا ،نيالع ضمني انك

 اًيمساو أو ثركأ الثمن انك زمان يف باعه مث }بعي مل وزمان يف اجلنس عيب املصلحة اقتضت لوو{

 سبب ألنه }كذل بعد حصلتن إ عةيالوض ضمن{ أقل الثمن انك زمان يف باعه إذا ماأ ،ءيش فال

 ال نهأب، الغرامة نيب وطيالتفر نيب للتالزم ستدل وي،هيعل غرامته ونكي أن فالالزم ،منه طيبتفر عةيالوض

 خمالفاً ونك وي،للعقد خمالفة هكفتر ،املصلحة مع عيالب على العقد مبىن ألن ،عيالب هذا يف كللمال ذنإ

  . املصلحة وقت يف بعي مل ثيح كباملال ضرأ يالذ هو العامل فإن ،ضرر ال ليبدلو، كللمال

 نكي فلم عةيالوض وقت عيالب ماأ ،عةيالوض عدم وقت عيالب يف خولف كاملالن إ :األول على ردوي

   عةيالوض ادةيز خوف انك إذا خصوصاً ،كللمال خمالفة



٦٥

 عةيوض الثالثاء و،عشرة عةيوض نياالثن و،عةيوض ال والربح حداأل و،ربح السبت انك مثالً

  . خمالفة السبت يف عيالب عدم فإن ،نيعشر

 خالف هو وصالًأ عيبي ال فهل ،بعي مل إذا فعلي فماذا الإ و،خمالفة سيفل نياالثن يف عيالب ماأ

 العقد ىمقتض خالف و،كاملال رضاهي ال ما كذل و،عةيوض ثركأ هو ولثالثاءا إىل عيالب ؤخري أو ،املضاربة

  . بالصالح االجتار على املبين

 أنه عرفت فقد عيالب ماأ ،الضمان وجبي ال سليب مرأ هو وعيالب عدم من ضراراإلن إ :الثاين علىو

  . ضراراإل سببي مل هو ومنه بد ال

 له ضرر ال وضرر ال مسألة يف دخوله وجبي ررالض هذا من نوع لكن إ: قالي إال أن اللهم

 لعبق )سلم وآله وهيعل هللا صلى( الرسول مرأ ثيح، ايبجيإ عقد له مورده يف انك ماك أيضاً ايبجيإ عقد

 كلتل ضامناً انك عةيوض هيف حصلت حىت تاجر مال نسانإ حبس فإذا ،)١(ضرر بال مستدالً مسرة شجرة

  . عةيالوض

 ،فوائده من مجلة فوت احلبس سبب ثيح ،احلر حبس يف الفقهاء لبعض تبعاً نستبعده مل ماك

، ضامن عةيوض هيف صار حىت ماله نيب ونهيب احلائل وملاله احلابس املقام يف ذاك و،فات ملا ضامن فاحلابس

  .به ضرأنه إ :عرفاً قالي ثيح ،هذا بعدي وال

 عن عةيالوض عدم وقت يف عهيب عدم ناك إذا مبا الضرر هذا مبثل العامل خسارة دييتق الالزم نكل

  عمد وعلم

                                                
. ٢٠٨١ ح٥٩ ص٣ ج:الفقيه  من ال حيضره،٦٥١ ح١٤٦ ص٧ ج:التهذيب. ٢ ح٢٨٠ ص٥ ج:ايفكانظر ال )١(



٦٦

 يده حال النية مبرتلة رة ومن صريو، من عدم كون جمرد النية خيانة، وجهان،وهل يضمن بنية اخليانة مع عدم فعلها

  يد الغاصب

  

 مبين إال أن واقعاً به ضرأفإنه وإن  ،ءيش هيعل نكي مل شبهأ ما أو ثركاأل الربح لرجاء انك إذا ماأ

  . بيالغ علم العامل من طلبي ال إذ ،واقعاً الصالح حسب ال ،صالحاً راهي ما حسب جتاراال على دالعق

حيث  ،قلأ الربح صار حىت عمداً بعي فلم ،مثالً ةائم ربح للمال انك إذا ما حال علمي تقدم مماو

 عمل تيتفوك حالرب تيتفو فهو ،عرفاً به ضرأ أنه لصدق ،للتفاوت ضامن أنه السابق المكال ىمقتضإن 

  . العامل سبحانه اهللا و،عةيالوض مسألة يف ىالفتو من صعبأ كبذل ىالفتو انك وإن ،احلر

 }انةيخ ةيالن جمرد ونك عدم من{ :العدم وجه }جهان و،فعلها عدم مع انةياخل ةيبن ضمني هلو{

 دهي ورةريص نم{ :الضمان وجه }و{ ،هيعل ليدل ال الغاصب دي مبرتلة ةيالن مبجرد ديال ورةريصفإن 

 همءنسا وماهلم ؤمنوهي ال لذاو، انةياخل يناو على عتمدوني ال العقالء فإن }الغاصب دي مبرتلة ةيالن حال

  . أوالدهمو

 رد عدم ىنو من و،)١(زان اهللا عند فهو زوجته مهر إعطاء عدم ىنو من أن من ورد ما دهيؤوي

 يه و،عريف مرأ انةياخل فإن ،نياملعلق غالب تارهاخ ماك ،األولاألقوى  نكل ،)٢(سارق اهللا عند فهو نهيد

  خائن ألنه ال نيالتأم عدم و،حاصلة ستيل

                                                
. ١ ح من أبواب املهور١١ الباب ٢١ ص١٥ ج:الوسائل )١(

. ١١ ح من أبواب املهور١١ الباب ٢١ ص١٥ ج:الوسائل )٢(



٦٧

  .خيون بعد ذلك أن  وبني العزم على،وميكن الفرق بني العزم عليها فعالً

  

 خلوف بل ناآل قاتل ألنه ال قتلهمي من إىل ذهبوني ال مأ ماك ،انةياخل صدد يف ألنه بل ،ناآل

  . واضح هو ماك ليترت ثياحلد و،القتل

 فإن ،فارق ريغ نهكل }كذل بعد ونخي أن على العزم نيب و،فعالً هايعل العزم نيب الفرق نكميو{

 يف تقدم قدو ،عرفاً ناًيأم ناآل ىسمي النه إ: قالي إال أن اللهم ،انةياخل صدق سببي ال يالفعل العزم

 ناًيمأ عدي مل إذا الغرم هيعل أن فمفهومه ،ناًيمأ الرجل ونكي أن بعد غرم هيعل سيل :مسلم ابن حيصح

  .عرفاً

نه إ قالي زني مل من أن ماك ،انةياخل قصد وإن نيمأنه إ قالي مضاربته مدة نخي ملن إنه إ :هيف نكل

  . فارق ريغ الفرق أن نياملعلق من واحد ريغ ركذ اذول، الزنا ىنو وإن فيعف

  



٦٨

 ظهر الربح جيوز له إذا  نعم،ماله ألنه  من مال املضاربةمل شيئاًيشتري من العا أن ال جيوز للمالك): ٤٠مسألة (

   وال يبطل بيعه حبصول اخلسارة بعد ذلك،يشتري حصة العامل منه مع معلومية قدرهاأن 

  

 ماك }املضاربة مال من ئاًيش العامل من يشتري أن كللمال{ نفذي ال أي }وزجي ال {):٤٠ مسألة(

 }ماله نهأل{ ،إشكال ال وهيف خالف النه إ اجلواهر يف بل ،احهماشر والقواعد والشرائع كبذل نص

 مال السابق املال يبق كذل كاملال فعل فإذا ،معاملة لنفسه آخر مبال له ماالً نساناإل ليتبد سيلو

 هو يالذ ياملسم ال جرةاأل له انك العامل به تاجر فإذا ،مضاربة مال الثاين املال ونكي ال و،مضاربة

  . النسبة

 أن من تقدم ملا )قدرها ةيمعلوم مع ،منه العامل حصة يشتري أن له وزجي الربح ظهر إذا نعم(

 الإ و،الثبوت إىل قيطر أنه باب من )... مع( قوله و،حصته لقدر العامل كمل وجبي الربح ظهور

 ىاشتر وطةاحلن من طناً الواقع يف انك والعامل حصة قدر علمي مل فإذا ،ثباتاإل لعامل ال له ةيفاملدخل

  . عيالب لبطالن وجه نكي مل العامل مال نيقاصد انك والطن

 حبصول عهيب بطلي الو{ املقام يف حاصل كذل و،نفسه مال ال ،العامل مال اشتراء الالزم ذإ

، نفسه مال كاملال ياشتر فقد اخلسارة مع للعامل مال ال أنه البطالن توهم وجه }كذل بعد اخلسارة

  بالبطالن القول نكمأ اخلسران جتدد لو :املقاصد معجا يكحم يف قال لذاو



٦٩

 أن  وأما العامل فيجوز، كما لو باعها من غري املالك، وجيب على العامل رد قيمتها جلرب اخلسارة، مبرتلة التلففإنه

  بعدهو بل ،يشتري من املالك قبل ظهور الربح

  

 ب وجيالتلف مبرتلة فإنه{ ،حمله ريغ يف بأنه اجلواهر ورده ،التوقف ينبغيف ،كلذل اًحيتصر أجد ملو

  . }كاملال ريغ من باعها لو ماك، ارةساخل جلرب متهايق رد العامل على

 مثنها بل( ):متهايق( ىعل يالربوجرد ديالس قةيتعل يف و،نيالثالث والسابعة املسألة يف تقدم ماك

 عدم على كاملال قدامإل كذل و،اعدومهي ال احلقن أ وكباملل القول باعتبار عيالب بصحة قلنا وإن ىاملسم

  . انتهى )ثركأ مةيالق انتكن إ ادةيالز جرب

 احلنطة من اًمن باع فإذا ى،املسم بقدر ال ةيالواقع ءيالش مةيق بقدر اخلسارة جربان معىنن إ: هيفو

 قدر املتاع خسر فإذا ،ناريد قدر خذأ فقد ناريد متهيق نمايب ،ناريد بنصف ـ الربح من بهينص هووـ 

 ،رحباً العامل فرضه يالذ الربح ال يالواقع بالربح كتدار اخلسارة إذ ،ناريالد رد هيعل الالزم انك نيناريد

 بدون مشاعاً باعهفإنه إذا  ،عيالب على كاملال اطالع لزمي ال إذ ،الوجه ظاهر ريغ )كاملال قدامإل( قولهو

  . هيعل كاملال اطالع لزمي ال وحقه انك جنيبأل قسمة

  .اخلسارة ديلتسد مةيالق قدر بدفع إال لفكي مل متهيق من ثركأب باعه لو أنه علمي منهو

 ،ربحي مل وإن كللمال املال ألن }الربح ظهور قبل كاملال من يشتري أن جوزيف العامل أماو{

  قصدمها انك ءسوا ،أيضاً }بعده وبل{ ،مواهلمأ على مسلطون الناسو



٧٠

 نعم لو اشترى منه قبل ظهور الربح بأزيد من قيمته حبيث ،ماله ألنه بيعلكن يبطل الشراء مبقدار حصته من امل

 فيلزم ،بعض الثمن حينئذ يرجع إليه من جهة كونه رحباًحيث إن  فيه شكال ميكن اإل، ذا الشراءيكون الربح حاصالً

  من نقله إىل البائع عدم نقله من حيث عوده إىل نفسه

  

 العامل حصة أي }حصته مبقدار الشراء بطلي نكل{ كباملال صاخلا الربح من أو األصل من الشراء

  . }عيبامل من{

 عيالب انك عشر اثين العامل ىرتفاش ثالثة الربح وعشرة األصل انك فإذا ،هريغ والعالمة رهكذ ماك

 اشتراء صحي ال و،}ماله نهأل{ ملاله كاملال اشتراء مثل فهو العامل لنفس ألنه ،النصف إىل بالنسبة باطالً

  .الصفقة تبعض اريخ له انك كبذل أحدمها علمي مل فإذا ،نفسه مال نساناإل

 متهيق ما ىفاشتر }متهيق من ديبأز الربح ظهور قبل{ كاملال من }منه{ العامل }ىاشتر لو نعم{

 ـ املثال يف واحد هوو ـ الربح نصف ألن }الشراء ذا حاصالً الربح ونكي ثيحب{ عشر باثين عشرة

حيث إن { عيالب هذا يف أي }هيف شكالاإل نكمي{ النصف بنسبة الربح من حصته جعل إذا ،للعامل

 العامل ىاشتر فقد }رحباً ونهك جهة من{ العامل إىل }هيلإ رجعي{ املثال يف الواحد هو و}الثمن بعض

  . باطل كذل و}نفسه إىل عوده ثيح من نقله عدم البائع إىل نقله من لزميف{ نفسه مبال نفسه مال

 ربح أنه عتباراب ،كاملال سيك دخلي ربح لك أن اعتبار على مبين شكالاإل هذان إ ال خيفى مث

  االسترباح بعدو ،املصنف من تقدم ماك، ملاله



٧١

  وبعد، للبائع الذي هو املالك من جهة كونه مثناً فيصري أوالً، متأخر عن صريورته للبائعوميكن دفعه بأن كونه رحباً

   على حسب قرار املضاربة، يرجع إىل املشتري الذي هو العامل للبائع وصدق كونه رحباًلكاًمتت املعاملة وصار مأن 

  

  . املضاربة يف املقرر حسب ،العامل إىل املال رأس كمال كمل من منه حصته تنتقل

 الربح و،العملاآلخر  منو املال أحدمها من أن من، سابقاً رناهكذ ما يالعقالئ االعتبارن إ :هيفو

 منه حصة واملال رأس صاحب إىل تنقل منه حصة ونكفت ،ابتداًء سهمايك يف دخلي فالربح، ماهل ديلو

  . ةيالشرع دلةلأل الو، ةيالعقالئ للقاعدة خالفاً سيل هذاو، العمل صاحب إىل تنقل

 ال ما كذلو، واحد لشخص املعوض والعوض ونك باعتبار فقط العامل حصة يف شكالاإل، نعم

  . الربح نصف يه و،منه مخسة يف شكالاإل ونكي ،نيبعشر عشرة متهيق ام ىاشتر فإذا، عقلي

  . رناهكذ ما ىعل ال ،رواكذ ما على مبين املاتن جواب أن ظهري كذلبو

 يالذ للبائع أوالً ريصيف ،للبائع ورتهريص عن متأخر رحباً ونهك بأن دفعه نكمي{ انك فيك }و{

 أن املفروض و،سهيك من املثمن رجخي من سيك يف دخلي الثمنو، ملاله }مثناً ونهك جهة من كاملال هو

  . كللمال املال ربح و،بدل رحباً وأصالً مةيالق

، العامل هو يالذ ياملشتر إىل رجعي ،رحباً ونك صدق وللبائع اًكمل صار واملعاملة متت أن بعدو{

  العوض معجي فلم }املضاربة قرار حسب على



٧٢

 الذي هو مال املالك من أجنيب بأزيد من بةاملضارباع العامل مال  إذا ثل ما وهذا م،فملكية البائع متقدمة طبعاً

  يصري ملكاًاألوىل من فإنه وال بأس به ، بينه وبني العاملاملبيع ينتقل من املالك والثمن يكون مشتركاً فإن ،قيمته

   لكن،للمالك مث يصري مبقدار حصة العامل منه له مبقتضى قرار املضاربة

  

  . نظرهم حسب على ،هريغ ال والعامل ربح بقدر ال ،اًإطالق واحد سيك يف ضاملعوو

 إذا ما مثل هذاو{ ،مكاحل على املوضوع تقدم العامل ةيكمل على }عاًبط متقدمة البائع ةيكفمل{

 وإن ،واحد جواما أن يف مثله }متهيق من ديبأز جنيبأ من كاملال مال هو يالذ املضاربة مال العامل باع

  . يالربوجرد ديالس قةيتعل يف ذاك، القراض باب يف الراحبة املعامالت مطلق يف عاماً آخر إشكاالً هو انك

 أن ال خيفى و،}به بأس الو، العامل نيب ونهيب اًكمشتر ونكي الثمن و،كاملال من نتقلي عياملب نإف{

 ال، مراأل أول من الربح من حصة له منهما الًك أن من اخترناه ما ىعل ال، المهمك لىع أيضاً مبين هذا

 من{ هميرأ على }فإنه{ ،العامل سيك يف منه حصة دخلي مث، كاملال سيك يف لهك دخلي الربحأن 

  . املال لرأس تابع الربح أن باعتبار }كللمال اًكمل ريصي األوىل

 قدر يف }املضاربة قرار ىمبقتض{ كاملال عند ريجأ أنهك }له منه العامل حصة مبقدار ريصي مث{

  . حلصةا

  ، ابتداًء العامل سيك يف الربح لدخول آخر خمرجاً جعل املصنف }نكل{



٧٣

ال يعقل  وأنه ،ض يف ملك من خرج عنه العوضمقتضى املعاوضة دخول املعو أن هذا على ما هو املشهور من

ال ينايف ه  وأن،ض لشخص والعوض داخل يف ملك غريه وأما على ما هو األقوى من عدم املانع من كون املعو،غريه

  حقيقة املعاوضة

  

 دخلي الربح من حصة بأن: قال نكل ،هميرأ حسب كللمال الربح لك جعل فإنه، رناهكذ ماك ال

 من كمل يف املعوض دخول املعاوضة ىمقتض أن من املشهور هو ما على هذا{ ،ابتداًء العامل سيك

 عدم فمعىن، عوضاً نكي مل الإو، كذل هو العوض معىن فإن ،}هريغ عقلي ال وأنه ،العوض عنه خرج

  . نيضيالنق اجتماع مثل، معقول ريغ ألنه ،املوضوع انتفاء ةياملعقول

 كمل يف داخل العوضو، لشخص ضاملعو ونك من املانع عدم مناألقوى  هو ما على أماو{

، لثمنا ريالفق كيمتل بدون ،ريللفق خبزاً يعطيل للخباز الثمن نساناإل إعطاءك ،يعقالئ مرأ فهو }هريغ

  . ريلفقل هؤإعطا مث ياملعط كمل يف اخلبز دخول الو

 انكمإ :الًيتفص هةيالفق تبكال بعض يفو، ملاعاًإ هنا رناكذ قد بل }املعاوضة قةيحق نايفيال أنهو{

 للخباز ناراًيد يعطي أنك ،أربعة أو  ـهايبصورت ـ ثالثة أو نيطرف ذا مراأل ونكي بأن ،ربعةاأل قساماأل

 للخباز ناراًيد يعطي نأك ثالث نكي مل إذا ما وبل ،ناريالد صاحب ولد ثوب ولده طيخي أن قبال يف

  . فراجع كاملستمس المك يف النظر واضعم علمي منهو ،خامس قسم هوو كمسالأل اخلبز يعطيل



٧٤

  فال يكون هذه الصورة مثاالً، يدخل الربح يف ملك العامل مبقتضى قرار املضاربةاألول من :يقال أن فيمكن

  . لهللمقام ونظرياً

  

 يف أن بدون }املضاربة قرار ىمبقتض العامل كمل يف الربح دخلي األول من: قالي أن نكميف{

 قد ثيح }له اًرينظ وللمقام مثاالً الصورة ههذ ونكي فال{العامل  إىل منه نتقلي مث كاملال كمل دخلي

  . نقله عدم العوض نقل من لزمي أنه هو شكالاإل أن عرفت

  



٧٥

كانت دار  إذا  مثالً،وال جيوز العكس ،جيوز للعامل األخذ بالشفعة من املالك يف مال املضاربة): ٤١لة مسأ(

 أن كان قبل ظهور الربح إذا  جيوز له،مشتركة بني العامل واألجنيب فاشترى العامل حصة األجنيب مبال املضاربة

 إذا  وأما،يأخذ تلك احلصة بالشفعة منه أن عامل فلل،الشراء قبل حصول الربح يكون للمالك ألن ،يأخذها بالشفعة

  كانت الدار مشتركة بني املالك واألجنيب فاشترى العامل

  

 مبال ئاًيش ىاشتر بأن }املضاربة مال يف كاملال من بالشفعة خذاأل للعامل وزجي{ ):٤١ مسألة(

إمنا  و،شرائطها وجود بعد عةالشف بعنوان العامل أخذهيف ،العامل وجنيباأل نيب اًكمشتر انك قد واملضاربة

  . للمقام الشامل دلتهاأ طالقإل بالشفعة خذاأل وزجي

 ،كللمال ىاملشتر ءيالش ألن ،له العامل اشتراه ما بالشفعة كاملال أخذي نأب }سكالع وزجي الو{

 جنيباأل والعامل نيب ةكمشتر دار انتك إذا مثالً{ بالشفعة هكلتمل معىن فال كاملال مبال ىاشترألنه 

 إذا  لهوزجي{ كاملال والعامل نيب ةكمشتر الدار فصارت }املضاربة مبال جنيباأل حصة العامل ىرتفاش

  ـالعامل مع هيف اًكيشر انك يالذ ءيالش باع جنيباأل ألن }بالشفعة أخذهاي أن الربح ظهور قبل انك

 حصول قبل الشراء نأل{ كاملال مع اًكيشر العامل فصار ـ بنفسه العامل لالشتراء املباشر انكوإن 

 من أي }منه بالشفعة احلصة كتل أخذي أن فللعامل{ هيف للعامل حصة بال فقط }كللمال ونكي الربح

  . كاملال

  حصة العامل ىفاشتر جنيباأل وكاملال نيب ةكمشتر الدار انتك إذا أماو{



٧٦

  .فعة ما هو لهيأخذ بالش أن ليس لهالشراء له ف ألن ،حصة األجنيب ليس للمالك األخذ بالشفعة

  

 الشفعة موضوع النتفاء }بالشفعة خذاأل كللمال سيل{ كللمال جنيباأل حصة صار بأن }جنيباأل

 الثاين نصفهو، كللمال انك الً أونصفه إذ ،كللمال كاملل لك صار فقد املال لنفس }له ءالشرا نأل{

  . للشفعة موضع فال كاملال مبال العامل اشتراه

 قرره ومهاريغ والقواعد والشرائع يف وركمذ مكاحل هذا و،}له هو ما عةبالشف أخذي أن له سيفل{

 الربح ظهور بعد انك ألنه إذا ،الربح ظهور قبل قالإمنا و، لمامكب ظفرت نيالذ الشراح ونياملعلق افةك

 ،ةبالشفع ـ كاملال أي  ـهريلغ ولنفسه يالذ ءيالش أخذي فيكف العامل لنفس ىاملشتر من حصة انك

 ظهور بعد ملا شامل الشفعة ليدلن إ :قالي نكمي نكل، نفسه مال ال هكيشر مال أخذي أن فعةالشإذ 

 ـ نياثن من ثركأ اءكشر كهنا نكي مل مايف ـ عتيب اليت كيالشر حصة أخذ عن عبارة ألنه ،الربح

 صةاحل بعض ألن ،احلصة لك اشتراء من العامل نكمت عدم و،عتيب اليت كيالشر حصة أخذي العامل هناو

  . للمقام الشفعة ليدل مشول من عمين ال العامل لنفس

  



٧٧

 سواء، كاملال ذنإ بدون ،املضاربة مبال اشتراها اليت ةيللجار العامل يط وجواز عدم يف إشكال ال{ ):٤٢ مسألة(

 مع دحي اًيزان انك فعل فإن ،كاملال هو يالذ ريالغ نيب ونهيب ةكمشتر أو ريالغ مال األ، بعده أو الربح ظهور قبل انك

  .بعده انكن إ كاملال بينص بقدر و،الربح حصول قبل انكن إ امالًك الشبهة عدم

 على بعده وزجي بل ،الربح حصول قبل انكو، الشراء بعد كاملال له أذن إذا هايوط جواز يف إشكال ال ماك

  . نهمايب ةكاملشتر ةياجلار يط وصاحبه نيكيالشر أحد ليحتل جواز مناألقوى 

 عدم على املشهور ،ال أم الشراء قبل بعده أو املضاربة عقد قاعيإ حال يف السابق ذنباإل هايوط له وزجي هلو

 ملنع اجلواز ةيالنها يف خيالش عن مااألقوى كو، الشراء قبل صلحاني ال المهاكو، عقد أو كيمتل ماإ ليالتحل ألن اجلواز

: قال إذا ماك ،كذل بعد ذنهإ عن رجعي مل إذا الشراء قبل من نشائهاإ من مانع ال وباحةإ هو بل، نيمراأل أحد ونهك

  . منه لك مث طعاماً مبايل اشتر

 ماالً أعطاه رجالً أن كأسأل أن سألين رجل: قلت، )عليه السالم( احلسن أيب عن، ياهلكال خرب إىل مضافاً هذا

 هايف انكن إ املال لصاحب يها إمن ةياجلارو، كمع ونكت ةيجار اشتر: له قالو، ءيش من ىري ما يشتري مضاربة

  ، فله ربح انك وإن ،هيفعل عةيوض



٧٨

  . )١(نعم: )عليه السالم( قال ،طأهاي أن فللمضارب

 نيب الفرق عدم الظاهر ألن ،كللمال رحبها جعل ثيح من املضاربة مال ريغ من الشراء ونك يف ظهورها ضري الو

  .عدمه والسابق ذناإل ريتأث يف هاريغ واملضاربة

 توقفيف بعده أماو، عدمه صالةأل هيف كالش مع بل، الربح حصول قبل به بأس فال ةياجلار كلتل كاملال يط وأماو

  . }صاحبه نيكيالشر أحد ذنإ جواز مناألقوى  على معه جوزيف ،العامل ذنإ على
  

، صحته يف إشكال فال ذاإب انك فإن ،زوجها العامل ىفاشتر امرأة املضاربة يف كاملال انك لو{ ):٤٣ مسألة(

  :أقوال املسألة يفف الإ و،نفقتها ومهرها بسقوط هايعل الضرر كذل استلزم وإن ،هيعل ضمان ال واحهاكن بطالنو

  .مصلحتها خالف ونكيف، وركاملذ لالستلزام مطلقاً البطالن

  .ازوجه ريغ ىاشتر إذا ماك، العقد ضمن يف هايف املأذون املضاربة عمالأ من ألنه ،كذلك الصحةو

  . كذل بعد أجازت إذا الصحةو

، معلوم ريغ قائله أن مع، األول للقول وجه فال ،الالحقة جازةاإل والسابق ذناإل نيب فرق ال ذإ، ىقواأل هو هذاو

   بعدم قولي من لعلهو

                                                
. ١ ح من أبواب املضاربة١١ الباب ١٩٠ ص١٣ ج:الوسائل )١(



٧٩

 ،اًجيتدر إال النفقة ستحقي ال األ ممنوع وركاملذ االستلزام أن معو، خاص ليدل ورد مايف إال الفضويل صحة  

  . الزوج قتل من على غرامتها لزم الإ و،هايعل قوته هلا ماالً يه ستيفل

 مبطلق أيضاً سقوطه عدم عىدي أن نكميف قبله انك وإن ،سقوط فال الدخول بعد كذل انك فإن املهر أماو

  . هلا ال دهايلس انك املهر أن مع، فقط بالطالق سقطيإمنا و، املبطل

 الضرر استلزام ثيح من ال، مصلحتها خالف على وركاملذ الشراء انكأن  بعد الثاين للقول وجه ال ذاكو

  .هذا مثل عن منصرف العقد تضمنه يالذ ذناإلو، خرأ غراضأل زوجها ديتر األ بل، وركاملذ

 الو، الالحقة جازةاإل أو السابق ذناإل مع حيصح فإنه ،كاملال زوجة العامل ىاشتر إذا ما حال ظهر رناكذ مماو

  . }لالنصراف العقد يف الضمين ذنإلا هيفكي
  

 ربح هيف نكي مل واألول ىفعل، ال أو ذنهإب ونكي أن ماإف ،كاملال على نعتقي من العامل ىاشترإذا { ):٤٤ مسألة(

 طلب على ةيمبن احيث إ ،عنواا عن خارج أو ،وضعها خالف ألنه ،هيلإ بالنسبة املضاربة بطلت وهيعل انعتق وصح

  ، كاملال من ذناإل ثيح من الشراء صحة ونكيف، حمضة خسارة ونهك بل، عدمه املفروض الربح



٨٠

 أجرة للعاملو، األصل من بطلت الإ و،هيلإ بالنسبة تيبق هريغ ماهلا من يبق فإن نئذيحو، املضاربة ثيح من ال

  .التربع قصدي مل إذا عمله

 ستحقي أو ،العبد من حصته مبقدار لعاملا كمليف قراضاً ونهك يف نكل، صحته يف إشكال فال ربح هيف انكوإن 

 ال، أقوال ربح نكي مل إذا ماك، لعمله املثل أجرة العامل استحقاق ومضاربةً بطالنه أو ،ةيللسرا كاملال على عوضه

 كاملال ةيكمل فرع ألنه بل، الربح عدم صورة نيب ونهيب للفرق، املضاربة وضع خالف ونهكل ال، ريخاأل حيترج بعدي

  .دمهاع املفروض

 كتل يف نيالقول على عيالب قةيحلق ،حفظاً تهيكمل بقدر أو نعتقي مث امآناً هكلمينه إ :قالي أن البد أنه ىدعوو

 ةيكمل على متفرع أيضاً هو يالذ باالنعتاق مبعارضتها مدفوعة، الربح ةيكمل يف يفكي انك منهما يأو، املسألة

  . االنعتاق وللربح املالع ةيكمل: واحد عرض يف نيثرأ هلا فإن ،كاملال

 هيعل كاملال فوتي ملو، العبد نفس ةيكمل للعامل صلحي فلم هيعلو، الثاين ميتقد بيالتغل على العتق بناء ىمقتضو

  . منه ال الشارع من تيالتفون إ :قالي أن نكمي أنه مع، تهيكمل عن نعمي ما فعل بل، ئاًيش أيضاً

   ةيكمل تقدم زومل على بناًء لةكمش املسألة أن االنصاف نكل



٨١

  . املنع حمل يف املعارضة عند العامل ةيكمل على االنعتاق تقدم إذ ،بعده للعامل ورتهريص وكاملال

 قةيحلق منافاته عدم والعقد نيح األويل باجلعل كاملال ةيكمل توسط بال الً أوالربح كلمي العاملن إ :قلنا لو نعم

 نكميف، إشكال ىبقي الاألقوى  هو ماك العامل نيب ونهيب اًكمشتر املعوض وكاملال مال من العوض ونكل ،املعاوضة

  .قلنا ان إ عوضها تهيكملو، ةيالسرا بعدم القول على العبد نفس من حصته العامل ةيكملو، مضاربة بصحته قاليأن 

 ىدعوو، اءالشر بطل زجي مل وإن ،ذناإل صورة يف ماكف أجاز فإن ،كذن املالإان من غري ك إذا  أيوعلى الثاين

 مانع فال جرخا مرأل بل، يه مبا املعاملة عن سيل يالنه إذ ،ىتر ماك عنه يمنه تصرف ألنه جازةاإل مع لو والبطالن

  .جازةاإل مع صحتها من

 القولو، جاهالً أو الشراء نيح كاملال على نعتقي ممن بأنه عاملاً العامل ونك نيب عدمها مع البطالن يف فرق الو

 الفرقو، فيضع باحلال جهالً بياملع ىاشتر إذا ماك فهو ،الظاهر على العامل معامالت بناء ألن لاجله مع بالصحة

  . واضح نياملقام نيب

  . لفظاً رهكذي مل وإن ،منه داءاأل بقصد الذمة يف أو ،املضاربة مال نيبع الشراء ونك نيب البطالن يف فرق ال مث

   قول قدم ،لمضاربةل أو لنفسه ونهك يف البائع وهو تنازع لو نعم
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 ظاهراً له انك قصداً ال ولفظاً كاملال ركذي مل لوو، منه التخلص هيعل وجب وإن ظاهراً به العامل لزم ويالبائع

  . }واقعاًو
  

 صح أيضاً هيف ربح ال والربح ظهور قبل انك فإن ،هيعل نعتقي ممن هريغ أو أباه العامل ىاشترإذا { ):٤٥ مسألة(

 ونهكل بطالنه انك وإن القاعدة ىفمقتض ربح هيف انك أو ظهوره بعد انك وإن ،القراض لما من انكو، الشراء

 استلزامه ثيح من املفروض ،الشراء والتجارة يف بيبالتقل لالسترباح مر ماك موضوعة افإ ،املضاربة وضع خالف

 نعتقي ممن ونهكب اجلهل صورة يفاألقوى  هو و،صحته مجاعاإل هيعل يادع بل املشهور إال أن ،كذلك سيل لالنعتاق

 مع هيف العبد ىستسعوي، سارهي مع كللمال عوضها هيعلو، ةيالبق يف يسروي، منه الربح من حصته مقدار نعتقيف، هيعل

  . عسارهإ

 درهم ألف رجل إىل دفع رجل يف، )عليه السالم( الصادق عن، سيق بن حممد عن و،ريعم أيب ابن حةيلصح

 مال يف ياستسع وانعتق واحداً درمهاً زاد فإن مقوي: )عليه السالم( قال ،علمي ال هو وأباه ىفاشتر مضاربة

الرجل
)١( .  

   العلماء لماتك إطالق هايعل املرتل اجلهل بصورة خمتصة يهو

                                                
. ١ ح من أبواب املضاربة٨ الباب ١٨٨ ص١٣ ج:الوسائل )١(



٨٣

 هيف انك إذا مبا اختصاصها أن ماك، هيعل نعتقي ممن ونهك املناط ونك بعد ضري ال باأل بشراء اختصاصهاو، أيضاً

 أيضاً االستسعاء يف عساراإل وساريال ثيح من هاإطالقو، السابق الربح نيب ونهيب الفرق عدم بعد أيضاً ضري ال ربح

  .األدلة نيب مجعاً، الثاين على مرتل

 االنعتاق أيضاً مهكح أن فالظاهر ،باعي أن قبل كذل بعد جتدد نكل أيضاً هيف انك ال وسابق ربح نكي مل لو وهذا

 احلاصل الربح به لحقيف، هيف املتجدد للربح أيضاً حةيالصح إطالق مشول ىدعو انكمإ مع ،اعدةالق ىمبقتض ةيالسراو

  . }الفرق لعدم هريغ من

  



٨٤

مل يشترط لزومها يف  إذا جيوز لكل منها الفسخ وأنه ،املضاربة من العقود اجلائزة أن قد عرفت): ٤٦ مسألة(

  .أيضاً بل أو يف ضمن عقدها ،ضمن عقد الزم

 أو ، وقد حيصل البطالن واالنفساخ ملوت أو جنون أو تلف مال التجارة بتمامهاأحدمهاصل الفسخ من مث قد حي

   فال بد من التكلم يف حكمها من حيث استحقاق،لعدم إمكان التجارة ملانع أو حنو ذلك

  

 لكل وزجي وأنه ،اجلائزة العقود من املضاربة أن{ تابكال ولأ يف }عرفت قد{ ):٤٦ مسألة(

 ،الزمة انتك اشترط فإذا }الزم عقد ضمن يف لزومها شترطي مل إذا الفسخ{ كاملال والعامل }امنهم

  . الوضع وجبي الشرط أن من تقدم ملا ؤثري مل فسخ وإذا

 قد كنكل ،أيضاً الزم اجلائز العقد ضمن يف الشرط أن على بناًء }أيضاً عقدها ضمن يف أو بل{

  . الزم ريغ هيف الشرط أن املشهور قال لذا و،اعدةالق ىملقتض خمالف أنه سبق مايف عرفت

 ركذ عدم و،االنفساخ حصل واحد زمان يف فسخا وإذا }أحدمها من الفسخ صلحي قد مث{

  . أحدمها فسخ ةيفاك وضوح بعد رهكذ إىل احلاجة لعدم له املصنف

 }امهابتم التجارة مال تلف أو جنون و أملوت ،االنفساخو{ يالتلقائ }البطالن صلحي قدو{

 انكمإ لعدم أو{ ،تنفسخ ال كذل مع وكاملال مال لك تلف انكمإ منه تقدم قدو ،املوضوع ينتفيف

 لمكالت من بد فال ،كذل حنو أو{ التجارة قدري فال سجن إذا ماك العامل يف أو التجارة يف }ملانع التجارة

  استحقاق ثيح من مهاكح يف



٨٥

 ومن حيث وجوب ،كان باملال عروض إذا ، عليه وعدمه ومن حيث وجوب اإلنضاض، وعدمهجرةالعامل لأل

 عليه أو جرة وكون األ، ومن حيث وجوب الرد إىل املالك وعدمه،كان به ديون على الناس إذا اجلباية عليه وعدمه

  .ال

و يكون قبل الشروع يف التجارة أو يف مقدماا أ أن  إماأيضاً و،يكون الفسخ من املالك أو العامل أن ماإ :فنقول

   يف األثناء أو بعد متام التجارة، قبل ظهور الربح أو بعده،بعده

  

 مل و}عروض باملال انك إذا ،عدمه وهيعل االنضاض وجوب ثيح منو، عدمه وجرةلأل العامل

 ةياجلبا وجوب ثيح منو{ ،انضاضه للعامل قحي مل العروض املال أراد فلو الإ و،العروض كاملال ردي

 العروض نفس كاملال رادأ مايف متفرقاً انك إذا العروض مجع و}الناس على ونيد به انك إذا عدمه وهيعل

 أو هيعل جرةاأل ونكو{ ماله ستردي أن كاملال نفس على بل }عدمه وكاملال إىل الرد وجود ثيح منو{

  . كذل ريغ والقضاء مراجعته لزوم ثيح من القضاء إىل املال ليحتص احتاج وإذا ،}ال

 أن ماإ أيضاًو{ انفساخ ال فسخ انك إذا مايف }العامل أو كاملال من الفسخ نوكي أن ماإ: فنقول{

 حنو أو آخر بلد من خاصة ةعبضا اشتراء ألجل السفرك }مقدماا يف أو التجارة يف الشروع قبل ونكي

 أي }ثناءاأل يف ،بعده أو الربح ظهور قبل{ التجارة يف الشروع بعد أي }بعده أو{ املقدمات من كذل

  . }التجارة متام بعد أو{ التجارة اءثنأ

  قوله و)بعده أو مقدماا يف وأ( قوله إىل بالنسبة راركالت عدمال خيفى و



٨٦

  : وبيان أحكامها يف طي مسائل، قبل القسمة أو بعدها،بعد إنضاض اجلميع أو البعض أو قبله

   وإن ، وال شيء له وال عليه،إشكالال كان الفسخ أو االنفساخ ومل يشرع يف العمل وال يف مقدماته ف إذا :األوىل

  

 أو عياجلم انضاض بعد{ أواسطه، أو واخرهأ بالثاين و،الشروع وائلأ األولب املراد ألن )ثناءاأل يف(

 ثناءأ يف الفسخ انكمإل ،ثنائهاأ يف أو }القسمة قبل{ عروضاً املال لك انك نأب }قبله أو ،البعض

  . للفسخ حمل ىقبي ال التمام قسمة بعد إذ ،البعض قسمة بعد أي }بعدها أو{ القسمة

  : مسائل يط يف امهاكأح انيب{ الصور هذه }و{

 العمل يف{ العامل }شرعي ملو{ يالتلقائ }االنفساخ أو{ أحدمها من }الفسخ انك إذا :األوىل

 له ونكت ألن املوجب لعدم كاملال ىلإ رجعي املال بل }هيعل ال وله ءيش الو، إشكال فال مقدماا يف الو

 عمله العامل بطلأ إذا ماك ،ءيش هيعل أو ءيش له ونكي أن نكمي :قالي رمبا نكل ،ءيش هيعل الو، ءيش

 ،يل لتعمل وميال هذا تعمل ال: هل قال ودرمهاً ديز عطاهأ ثيح، البناء عاملك املضاربة عمل ألجل السابق

  . يالبنائ عمله بطلأف

 عيلب البلد إىل أتوني الوقت هذا يف مثالً غناماأل أهل ألن ،املضاريب عمله شرعي ثيح الظهر قربو

 على فإن ،ومهي قوت على حصليل البناء عمل من العامل نكتمي ال ثيح، املضاربة كاملال فسخ أغنامهم

 كاملال بسبب صار ضرره نألو، هغر من إىل جعريف عمله كتر يف مغرور ألنه ،جرةاأل هءإعطا كاملال

 ،عمله قدر ضمان الفقهاء لبعض تبعاً اخترنا ثيح، احلر حبس إذا ما حال فحاله، ضرر ال شملهيف

 يف العمل انك إذا ماك ،كاملال ضرر العامل سبب إذا ماكف هيعل إىل بالنسبة أماو. له إىل بالنسبة هذا

  سفرهم وقت العامل انك والسفر



٨٧

ن إ عدمه ال شي ء للعامل وال عليه ومع ،مع حصول الربح يقتسمانه إذ ،نضاض فكذلككان بعد متام العمل واال

 أو يشترط العامل على ، على األقوى من صحة هذا الشرط،يشترط املالك كوا بينهما إال أن ،حصلت خسارة

  مل حيصل ربحن إ املالك شيئاً

  

 سافر ملا مث ،كاملال من العامل خذأف، املقبلة اجلمعة إىل سافروني ال كذل بعد واجلمعة وميال هذا

 مجود أوجب ثيح املضاربة العامل فسخ آخر عامل استخدام من كاملال قدري ال ثيح، مالالع سائر

 ىمقتضحيث إن ، كاملال مال حبس من حال العامل حال ونكيف ،استرباحه من نهكمت عدم وكاملال مال

 لماتك من ظهري ما على الفقهاء بناء سيل نكل ،ضامناً ونكي أن ضرر ال قاعدة والغرور قاعدة

  . وسعأ تتبع وثركأ تأمل إىل حباجة املسألةو ،نياملسألت لتاك يف الضمان همبعض

 يف ماك ،هلما موجب لعدم ،هيعل ال وله ءيش ال }كذلكف االنضاض والعمل متام بعد انك نإو{

 ءيش ال عدمه معو{ انتهت اليت باملضاربة عمالً }قتسمانهي الربح حصول مع ذإ{ ،هريغ وكاملستمس

 حصلتن إ هيعل الو{ عمله هدرأ فهو ربح نكي مل إذا له ءيش ونكي ال أن على قدمأ ألنه }للعامل

 أن الإ{ التجارة خسارة انتكن إ اخلسارة تمل وحيربح ملاله ونكي ال أن على قدمأ كاملال ألن }خسارة

 عند املؤمنون لقاعدة }الشرط هذا صحة مناألقوى  على نهمايب{ اخلسارة أي }واك كاملال شترطي

  . الرابعة املسألة يف مر ماك )١(روطهمش

  املؤمنون لقاعدة }ربح صلحي ملن إ ئاًيش كاملال على العامل شترطي أو{

                                                
. ٤٠٤ ص٥ ج:ايفك ال،٢ ح من أبواب املهور٤٠ الباب ٤٥ ص١٥ ج:الوسائل )١(



٨٨

   املثل مع عدم الربحأجرة بعضهم ثبوت إطالقورمبا يظهر من 

  

 عن، كاملستدر رواه ماك، )سلم وصلى اهللا عليه وآله( اهللا رسول عن ةيروا يهو، شروطهم عند

 على ليدل الو، ا الفقهاء بعمل يالقطع اجلرب بعد ضار ريغ سندها ضعفو، التجارة تابك يف ،الغوايل

 العقد فسخ بعد نكل( :بقوله كذل على كاملستمس أشكل نكل ،نياملقام نيهذ شملي ال الشرطأن 

 دةلقاع املثل أجرة من نيمراأل قلأ أو املثل أجرة جتب قد نعم، به العمل بجي ال ومعه الشرط بطلي

  . )فاءيباالست الضمان

 بالشرط العمل وجوب يف همي مل له به الوفاء الزم اجلائز العقد ضمن يف الشرط نأب قلنا إذا :أقول

 وميال انتهىفإنه إذا  ،ثوبه طيخي أن بشرط وميال هذا يف داره جرأاست إذا ماك ،عدمهي والعقد العمل متام

 بوجوب نقل ملن إ نعم ،العرف فهمي ماك الشرط ليدل ىمقتض ألنه ،هيعل ثوبه اطةيخ وجوب سقطي ال

  . نئذيح تام ريغ لهيتعل نكل ،كاملستمس رهكذ ما مت اجلائز العقد يف الوفاء

 رهكذ ما إىل كبذل أشار أنهك }الربح عدم مع املثل أجرة ثبوت همضبع إطالق من ظهري رمباو{

 املال رأس يف كاملال عاد العمل قبل انكن أحدمها فإ أو العقد فسخافإن ( :قال ثيح رةكالتذ يف العالمة

 كاملال أخذه هيف ربح ال وناضاً املال انك فإن ،عمل قد انك نإو، بعده يشتري أن للعامل نكي ملو

  . انتهى )أيضاً الوقت كذل إىل عمله أجرة للعامل انكو، أيضاً

 املتعارف على ضاربةامل تيبن ثيحو، صورة هذه يف جرةاأل متعارفاً انك أنه على كذل محل رمباو

 ردي نكل، به الوفاء الزم الشرط هذا مثل أن مةيبضم، الضمين الشرط باب من جرةاأل هيعل الالزم انك

  يف قال أنه الوجه هذا



٨٩

بناء املضاربة على عدم استحقاق العامل لشي ء سوى الربح على فرض حصوله كما يف  ألن وال وجه له أصال

  .اجلعالة

  

  . انتهى )للعامل ءيش ال وكاملال أخذه هيف ربح ال ناض املال والقراض فسخ وإذا(: القواعد

 املال من ءيش ال املراد أن  أو،هيف العامل عملي مل إذا مايف الثاين بأن هيالمك نيب اجلمع نكمي نعم

 رالنظ وجه ظهر رةكالتذ المك يف وركاملذ احلمل مت وإذا، املوضوع بانتفاء سالبةألنه ، الربحأي ، املقرر

  . املضاربة مبىن خالف نهأب كاملستمس يف عللهو، الغرابة إىل نسبه فإنه، له اجلواهر رد يف

 كاملال استبداد دونيري الو، حاجام سد دونيري ثيح العمال ألن ،كذل ظهري ملنه إ :هيفو

 نكي ملإذا  عملهم قبال يف جرةاأل تطلبهم مع، جرةاأل ال الربح يف احلصة نفسهمأل علونجي الربح ةيثركبأ

  . جرةاأل من أقل بهميصي يالذ الربح انك أو ،ربح

 نسب املصنف أن الظاهرن إ مث، كذل للعامل انك ضمناً لو والشرط هذا انك فإذا، انك فيكو

 عدم صورة شملي هإطالقف، عدمه والشرط صوريت كبذل أراد العالمة أن احتمل ثيح طالقاإل إىل كذل

  . الشرط

 العامل استحقاق عدم على املضاربة بناء نأل{ جرةاأل له نكت مل شرط نكي مل فإذا ،انك فيكو

 إذا ئاًيش ستحقي ال العامل أن يف إشكال ال فإنه }اجلعالة يف ماك حصوله فرض على الربح ىسو ءيلش

 يف رناهكذ ما على ،جرةاأل استحق ضمين لو وشرط أيضاً كهنا انك إذا نعم، له اعول مراأل صلحي مل

  . املضاربة



٩٠

 واحتمال استحقاقه ،مضى من عمله  له ملاأجرةكان الفسخ من العامل يف األثناء قبل حصول الربح فال  إذا :الثانية

  لقاعدة االحترام ال وجه له أصالً

  

 ملا }له أجرة فال الربح حصول قبل{ العمل ثناءأ }ثناءاأل يف العامل من الفسخ انك إذا :ةيالثان{

 }عمله من ىمض ملا{ ستحقي فال ـ ضمين شرط نكي مل إذا  ـاملضاربة ىقتضم أنه من األوىل يف تقدم

 من انك العامل عمل سببه جزء انك لو املستقبل ربح أن السابقة املسائل بعض يف رناكذ قد نكل، ئاًيش

  . أيضاً ربح ألنه ياملستقبل الربح واحلايل الربح من عماأل )قبل(ـ ب فاملراد، ربح ماله موضوع

حيث ، حنوه و)١(مسلم ئامر حق ىتوي ال من املستفادة }االحترام لقاعدة استحقاقه احتمالو{

 يف ةكالشب لقاءإ أو ،الضالةن النشد استأجره إذا ماك، جارةاإل موارد يف ماك، له حقاً وجبي عملهإن 

  . كذل أشبه ما واحتماالً كالسم صلحي مايك رقابتها والبحر

 العاملو، نفسه عمل احترام نساناإل هدري مل إذا ونكيإمنا  االحترام ألن }صالًأ له وجه ال{

  .نفسه عمل هدرأ قد ربحي مل إذا له ءيش ال أن على قدامهإب

 يقتضي احترامه ألن ،الضمان توجب ال اأ عرفت قد كنأ على(: بقوله كاملستمس رهكذ ما ماأ

  . انتهى )منه قعي ما ضمان ال اغتصابه حرمة

 إطالق انك التربع قبوله بدون لعمله سبباً نسانإ انك إذا بل، االغتصاب إىل حاجة النه إ :هيفف

ىتوي ال ًحقه لثبوت سببا .  

                                                
. ٥ ح باب نوادر الشهادات٢١٥ ص٣ ج:كاملستدر )١(



٩١

 بعد كونه هو املقدم على املعاملة أيضاً أقوامها العدم ،وإن كان من املالك أو حصل االنفساخ القهري ففيه قوالن

  الربح إال اجلائزة اليت مقتضاها عدم استحقاق شيء

  

 هيفف{ حنومها أو جنون أو مبوت }يالقهر االنفساخ حصل أو كاملال من{ الفسخ }انك نإو{

 ماك، همريغ والروض واللمعة ورشاداإل والنافع املختصر عنو، الشرائع يف ماك، املثل أجرة :}قوالن

 وجه ىعل ال كاملال ذنإب صدر حمترم عمله بأن كاملسال يف عللهو، هريغ ورامةكال مفتاح عنهم اهكح

 نيح إىل املثل أجرة ستحقيف الربح ظهور قبل كاملال بفسخ فاتت قدو، احلصة مقابلة يف بل التربع

  .الفسخ

 فقالوا همريغ واجلواهر ارياخت و،جرةاأل استحقاقه يف تنظر ألنه ،القواعد ظاهر وكللمسال خالفاً

  . املصنف اختاره و،جرةاأل بعدم

 عدم مقتضاها اليت اجلائزة املعاملة على املقدم هو ونهك بعد أيضاً العدم أقوامها{: قال لذاو

  .العدم األصل انك كش لو و،}الربح إال ءيش استحقاق

 عمله احترام أذهب يالذ هو العامل بأن املردودة االحترام قاعدة جرلأل به ستدلي أن نكمي ماو

إمنا  اأب املرددة تيفوالت قاعدةو، ئاًيش ستوفي مل كاملال بأن املردودة فاءياالست قاعدةو، تقدم ماك

  .أقدم قد هنا والفوت على العامل قدمي مل إذا املفوت على الضمان توجب

 عدم يف أوىل ونكي به علمإذا  املضاربة يف استمر لو الربح حصول عدم: قالي أن نك وميهذا

 عيضي ملأنه  ةيواألول وجه ،ستمري مل إذا وىلأف ،ءيش له نكي مل ريخاأل إىل استمرن إ ألنه ،استحقاقه

  . فسخ نكي مل إذا عملهاي انك اليت عمله ايبقا

 صورة يف االستحقاق عدم إال أن ،االنفساخ والفسخ من لك يف انك وإن منهم مجلة المكن إ مث

  . العامل حق كاملال تيتفو عن بعدأ احيث إ، وىلأ قيبطر االنفساخ



٩٢

  .مراروال ينفعه بعد ذلك كون إقدامه من حيث البناء على االست

 فهل للمالك ، لو كان الفسخ من العامل بعد السفر بإذن املالك وصرف مجلة من رأس املال يف نفقته:الثالثة

  تضمينه مطلقاً

  

 على البناء ثيح من قدامهإ ونك{ جائزة معاملة على أقدم هو يالذ }كذل بعد نفعهي الو{

 املوجب للفسخ معرض أنه علمي انك أن بعد جرةاأل استحقاقه وجبي ال وحده البناء هذا إذ }االستمرار

ن إ اجلعل استحقاقه عدم على أقدمنه إحيث ، اجلعالة يف ماك، عمله هدر على مقدم فهو له ءيش لعدم

  . للجعل احملددة بالشروط املال له اعول ءيبالش ظفري مل

 عمل من كاملال استفاد أن نيب فرق ال أنه ،جرةاأل استحقاقه عدم من رناكذ ما ىمقتضن إ مث

 ،خربة كاملال ديتز نهاكل، املال إىل حتتاج ال اليت املقدمات يف العامل أخذ إذا ماك ،ال أم علماً العامل

 كذل لك قال وكذل شبهأ ما ومهايق ومواضعها وجناساأل علميل التجار على دوري العامل خذأ مثالً

 سبوعأ دوران إىل تاجحي ال ثيح املستقبل يف ماالً التاجر فادتأ انتك وإن ،رباحاًأ ستيل افإ ،للتاجر

  . حاجته موقع عرفيل مثالً

 أو خاصاً ذناًإ }كاملال ذنإب{ السفر شبه أو }السفر بعد العامل من الفسخ انك لو: الثالثة{

  . طالقاإل وجود مع اخلاص ذناإل إىل اجياالحت إىل ليدل ال إذ ،املضاربة عقد إطالق ىمبقتض

 ،لعذر ال أو لعذر انك سواء، }مطلقاً نهيتضم كللمال فهل نفقته يف لاملا رأس من مجلة صرفو{

  عدم أن بيبتقر )١(الضرر ليدل شملهيف كباملال ضرأألنه 

                                                
. ١ ححياء املواتإ من ١٢ الباب ٣٤٠ ص١٧ ج:الوسائل )١(



٩٣

 فاملالك هو ، أقوامها العدم ملا ذكر من جواز املعاملة وجواز الفسخ يف كل وقت،كان ال لعذر منه وجهان إذا أو

  .املقدم على ضرر نفسه

  

 داللة من رناهكذ يالذ بيالتقر أو ،حنوه والعنب اريخ باب يف به استدلوا ما ثلم ضرر نهيتضم

 ابجياإل ألجل ا استدل )سلم وصلى اهللا عليه وآله( النيبحيث إن ، أيضاً ايبجياإل العقد على ةيالروا

  . مسرة شجرة بقلع

 عامداً نكي مل رالعذ صورة يفحيث إن ، حنوه أو مرض مثل }منه لعذر ال{ الفسخ }انك إذا أو{

  . )١(بالعذر وىلأ فهو هيعل اهللا غلب ما : )عليه السالم( قوله مثل شملهيف ،كاملال ضرارإ يف

 لك يف الفسخ جواز واملعاملة جواز من{ ةيالثان يف }ركذ ملا{ مطلقاً }العدم أقوامها، جهانو{

  . نللضما ىمقتض فال ،ال أو بالفسخاآلخر  تضرر سواء، أحدمها رادهأ }وقت

 تميإمنا ( :كاملستمس قولو، العقد هذا مثل على أقدم ثيح }نفسه ضرر على املقدم هو كفاملال{

، للضمان موجب عدم فالعمدة، منه قدامإ فال تملهحي ال انك إذا أما ،الفسخ تملحي كاملال انك إذا كذل

 ماله هدري مل ألنه إذا ،ةللعمد جمال نكي مل قداماإل ال لو أنه هيعل ردي )الفسخ حال الو السفر حال ال

  . كذل أشبه ما وأخذت ما ديال علىو ىتويالو ضرر ال الضمان موجب انك قدامهإب

                                                
. ١١ ح٢٧٣ ص٢ ج:البحار )١(



٩٤

 لو حصل الفسخ أو االنفساخ قبل حصول الربح وباملال عروض ال جيوز للعامل التصرف فيه بدون إذن :الرابعة

  املالك

  

، املال له اعول ءيبالش بالظفر قاطعاً انك ووقته صرف إذا له اعول حبق كاملستمس قولي هلو

 مثل على قداماإل فإن ،نياملقام يف واضح الوجه و،منه قدامإ فال الظفر عدم تملحي نكي مل نهأب مستدالً

 إذا ماك، ةريثك كلذل مثلةاألو، علمي مل أو اللوازم الًيتفص علم سواء ،لوازمها على قدامإ املعاملة هذه

 أو املهر لك هيعل فإن ،بعده أو الدخول قبل طلقها أو ،فماتت الزوجة بقاء زعمب ريثك مهر على قدمأ

 هذا مثل إعطاء على مقدماً فلست ،الطالق أو املوت حتملأ نكأ مل ينإ: قولي أن له صحي الو، نصفه

  .مثلةاأل من كذل ريغ إىل، املال

 لكمش(: بقوله )قوامهاأ( ىعل علق ثيح، يالربوجرد ديالس المك يف النظر وجه ظهر رناهكذ مباو

  . )ديبع له هإطالق مشولو، بالنص ثبت قد السفر لنفقة استحقاقه ألن ،العذر عدم مع جداً

  .طالقاإل مشول لعدم وجه النه إ :والًأ هيعل ردي ذإ

  .السفر إىل احملتاجة يف املعاملة ىمقتض كذل نأب: اًيثانو

  .خاصاً ذناًإ كاملال ذنأ إذا خصوصاً: ثالثاًو

 للعامل وزجي ال ،عروض باملال والربح حصول قبل االنفساخ أو الفسخ حصل لو: لرابعةا{

 أجاز ملن خالفاً، هريغ والشرائع به فىتأ ماك، حاالً أو سابقاً ذناًإ }كاملال ذنإ بدون هيف التصرف

  .التصرف

 ال أنه روضاملفو، التصرف يف ذناإل أوجبت اليت للمعاملة رافع االنفساخ والفسخن إ :األول وجه

   التصرف فيكف اًيبيتقل تصرفاً رضاهم بدون الناس مال يف تصرفي أن وزجي فال له خاص ذنإ



٩٥

 نعم لو ،يزيد يف الثمن فيحصل الربح أن وجد زبون ميكن وإن  بل،احتمل حتقق الربح ذا البيع وإن ،ببيع وحنوه

  جبار إجواز على الشراء بأزيد من قيمته ال يبعد ٍناكان هناك زبون ب

  

  . حنوها والناقلة التصرفات من }حنوه وعيبب{

 جواز عدم ليدل قاومي ال االحتمال نفأل }عيالب ذا الربح حتقق احتمل نإو{: املصنف قول أما

  . الناس أموال يف التصرف

 العقد ليدل شملهيف املضاربة ونؤش من التصرف هذا بأن كتمسي أنهكف، مطلقاً باجلواز القول أما

 بال اجلواز عدم ليفدل، االنفساخ والفسخ بعد حىت واؤش من أنه ميتسل عدم هيفو، ذنألل املتضمن

  . مزاحم

 قةيتعل يف نكل، املنع ليدل طالقإل }الربح حصليف الثمن يف ديزي أن نكمي زبون وجد وإن بل{

  . نضاضاال وعيالب من نهيكبتم املال رب مطالبة جواز بعدي ال :االحتمال هذا مع يالربوجرد ديالس

، كاملال بواسطة أو نفسه بواسطة سواء، االستعالم حق للعامل ونكي أن القاعدة ىمقتض: أقول

 حق وجود احتمل مايف كاملال على الفحص لزوم مثل فهو، اًيعقالئ احتماال هيف هحق وجود الحتمال

نه إ :قالي فال، ةيالعرف باالستفادة ىتوي ال مثل من املستفاد فإنه ،العامل مات ن أبعد ماله يف العامل

  . )١(ىتوي ال ليدل شملهي ال باحلق علمي ال ثيح

  جبارإ جواز بعدي ال متهيق من ديبأز الشراء على بان زبون كهنا انك لو نعم{

                                                
. ٥ ح باب نوادر الشهادات٢١٥ ص٣ ج:كاملستدر )١(



٩٦

املناط كون الشيء يف حد نفسه  ألن ، ولكنه مشكل مع ذلك،يف قوة وجود الربح فعالً ألنه ،املالك على بيعه منه

  واملفروض عدمهزائد القيمة 

  

 ءيالش فإن ،قوته يف أنه ال موجود الربح بل }فعالً الربح وجود قوة يف ألنه ،منه عهيب على كاملال

 بل، ناآل موجوداً وركاملذ ياملشتر نكي مل إذا كذلك مراأل ونكي أن بعدي ال بل ،ناآل ذاك ةيمال له

 كذل مثل سبحي العرف إذ ى،غلأب البضاعة شترونيف احلجاج قافلة تأيت غداًن كا إذا ماك، باًيقر وجديس

  .ناآل نكي مل وإن ماالً

، مةيالق زائد نفسه حد يف ءيالش ونك املناط ألن ،كذل مع لكمش نهكلو{: فقوله هيعلو

 يالذ الربح ظهور صورة يف كاملال على له سلطنة ال نهأب علل رمباو، الوجه ظاهر ريغ }عدمه املفروضو

 ردي إذ ،هكيشر ذنإ ريبغ ةكالشر مال عيب على كيللشر سلطنة ال أنه ضرورة ،اًكيشر ونهك على ديزي ال

 مةيالق ترتلت إذا لذاو، ربح أنه العرف مكح بعد املناط هذا مثل على ليدل ال أنه وركاملذ املناط على

 مةيبالق باعها مث لهيك وبعهاي فلم املترتلة ريغ السابقة متهيبق هايشتري شخص وجد مث للبضاعة ةيالسوق

 مورأ يالتساو والربح واخلسارة أن املعلوم منو، كاملال خسارة سبب ليكالون إ :العرف قال املترتلة

  . خراناآل االثنان صدق حدهاأ صدق فإذا، واحد موضوع على ترد ثالثة

  :هايفف ةوركاملذ العلة ماأ

  . كمشتر مال لك يف ماك، جباراإل لهن إ :أوالً

، هكيشر مال على له سلطنة ال كيالشر فإن ،جبارباإل نقل مل إذا نفسه حصة عيب لهن إ :اًيثانو

  . كاملشتر املال يف نفسه مال قدر على مسلط نهكل

  تاًكسا العلة ركذ ثيح كاملستمس المك يف النظر وجه علمي ركذ مماو



٩٧

   أقوامها عدمه، قوالن،طلبه املالك أو ال إذا وهل جيب عليه البيع واإلنضاض

  

 مع هكاشترا يف املناط هو هذا(: قائالً املصنف مبناط قبل ثيح يالربوجرد ديالس المك يفو، هايعل

 املضاربة من قصراأل الغرض هو يالذ منها املايل الربح ليلتحص استحقاقه أماو، العروض نفس يف كاملال

 يصالشخ الراغب لوجود أو ،ةيالسوق متهايق ادةيز ألجل انك سواء، عيبالب له معرضاً واك فمناطه

  . فراجع اجلواهر المك يف النظر وجه ظهر ماك، )نهمايب الفرق عدماألقوى ف

 قدو، بالربح آخر زمان يف يشتري ما حال بالربح آخر انكم يف يشتري ما حال أن علمي تقدم مماو

 ماك، بالربح خاص بشرط يشتري انك إذا ذاك و،بالربح خاص زبون هيشتري انك إذا ما مثل أنه عرفت

 املناط و،دراهم بثالثة الزوج صار بدرهم آخر فرد له ىاشتر إذا أما، بدرهم حذاء أو باب ردف انكإذا 

  . ورةكاملذ قساماأل لك يف موجود هو وعرفاً الربح صدق

 االنفساخ أو الفسخ حصل قد و،ال أو }كاملال طلبه إذا االنضاض وعيالب هيعل بجي هلو{

 كاملسال والروضة وللشرائع عدمه و،القواعد وشرائعال جامع واملبسوط من ملوضع الوجوب :}قوالن{

 شملهيال فإنه، ءيبش العامل لزامإل وجه فال، الفسخ حصل ألنه إذا }عدمه{ نفصامل عند }أقوامها{

  . ةءالربا األصل و،املقام يف آخر ليدل الو، )١(بالعقد الوفاء ليدل

                                                
. ١ اآلية :سورة املائدة )١(



٩٨

 ،وجوب رد املال إىل املالك كما كان  تؤديعلى اليد ما أخذت حىت: )عليه السالم(مقتضى قوله  أن ودعوى

  .كما ترى

  

 من ريثك يف و،العقد هيعل املبين املتعارف دواملعه نهأب استدل فقد، بالوجوب القائل أما }و{

 :بقوله القواعد يف ما كذل إىل أشار لعله و،نيالع تنفعه ال واالنضاض وعيالب على كاملال قدري ال انيحاأل

 جلرب جمال ال فسخ فلما املتعارف املعهود ونهك منع هيفو، أخذه ماك املال دريل عيالب على جبارهإ قرباأل

 جرةاأل يعطي بل، آخر على حقاً وجبي ال عيللب كاملال انكمإ عدم و،الزائل بالعقد متعلق ءيبش أحدمها

  . باع ملن

 ىعل{: ةعيالود تابك يف الوسائل كمستدر يف ماك })عليه السالم( قوله ىمقتض أن ىدعوو{

 إىل املال رد وجوب{ هيلإ االستناد على أمجعوا بل، نهميب اشتهر مما )١(}يتؤد حىت أخذت ما ديال

 ماك{ آخر ليدل ىمقتض إال أنه ،نضاضاال وعيالب شملي مل وإن ،املضاربة ليفدل }انك ماك كاملال

 داللة فال هيعل انك ما على رده ماأ، املأخوذ رد منه الظاهرأن ( من املقاصد عمجا يف ملا كذل و}ىتر

  . انتهى )أمره وكاملال ذنإب انك حدث مبا يريالتغو، له

 انك إذا )انك ماك( ديق شملي ال إال أنه ،انك ماك الرد انك وإن ثياحلد ظاهر أن مرادهو

  . كذن املالإغيري بتال

  ضرراً االنضاض عدم انك إذا ،)٢(ضرر ال ليدل عن اجلواب علمي تقدم مماو

                                                
. ١٢ ح من أبواب العارية١ الباب ٥٠٤ ص٢ ج:كاملستدر )١(

. ٦٥١ ح١٤٦ ص٧ ج: التهذيب،٢٨٠ ص٥ ج:ايفكال )٢(



٩٩

رضيا  فإن ، وباملال عروضـحصل الفسخ أو االنفساخ بعد حصول الربح قبل متام العمل أو بعده إذا :مسةاخلا

  طلب العامل بيعها فالظاهر عدم وجوب إجابته وإن ،إشكالبالقسمة كذلك فال 

  

 ليدل عن اجلواب كذلك و،الضرر برفع هريغ جبارإ على ليدل فال، ذنهإ وكاملال أمر من أنش هو ذإ

  . )١(ماناتاأل رد

 رادأف نضاً انك إذا كذلك و،كاملال أراده إذا هريبغ املتاع ليتبد وجوب عدم ركذ مما ظهر قدو

  . حدأ منهما يأب قلي مل لذاو، باملتاع لهيتبد كاملال

 باملال وبعده أو العمل متام قبل الربح حصول بعد االنفساخ أو الفسخ حصل إذا :اخلامسة{

 نيب فرق ريغ من ،عدومهاي ال احلق إذ ،خالف ال و}إشكال فال كذلك بالقسمة ايرض فإن ،عروض

  . كذل ريغ أو ،هلما منهما لك ميتقس أو ،خرلآل النض وحدمهاأل العروض جعل

 أحد أن بعد صللأل }جابتهإ وجوب عدم{ املصنف عند }فالظاهر عهايب العامل طلب نإو{

  . )٢(أمواهلم على الناس تسلط خالف جبارإلا ألن ،عيالب على كيالشر جبارإ على سلطي ال نيكيالشر

 وصول انكمإب كاملسال علله لذاو ،السابقة املسألة يف تقدم ماك ،نفسه حصة عيب للعامل نعم

  القواعد يف ملا خالفاً ،العروض سمهبق حقه إىل العامل

                                                
. ١٢ ح من أبواب الوديعة١ الباب ٥٠٤ ص٢ ج:كاملستدر )١(

. ٢٧٣ ص٢ ج:حبار األنوار )٢(



١٠٠

  ،ه وجوهطلبه املالك ففي وجوب إجابته وعدم وإن ،كان هو الفاسخ إذا وإن احتمل ربح فيه خصوصاً

  

 غرضه إىل الوصول من العامل نيكمت بوجوب كاملسال عللهو، جابتهإ على كاملال ربجي أنه من

 وجود يرج أو ،بنقصان نكل وجد أو ،العروض بعض شراء يف راغب وجدي مل رمباو، ذنباإل احلاصل

 بالعمل ظهري حقهحيث إن  من كيالشر على ةيمز للعامل أن بير الو، الربح ديزيف ديزأب يشتري زبون

  . انتهى ،عوضه الربحو

 تسلط من املانعة ةكالشر قواعد عن به رجخي حمصل إىل رجعي ال نهأب كاملستمس هيعل أشكلو

  .خراآل هكيشر جبارإ على كيالشر

  .تقدم ماك جباراإل يف حقه عدم الظاهر: أقول

، الرابعة يف سبق امل عيبالب ظهري }هيف ربح احتمل نإ{ وجهاً صلحي الثاين ديالشه رهكذ ما }و{

 ونهك إذ }سخاالف هو انك إذا خصوصاً{: لقوله ةيخصوص الو، نظر حمل نيالقول من لك إطالقف

 بعض قال لذا نهأكو، ةيالثان يف عيالب يف حقهو األوىل يف عيالب يف حقه عدم يف ؤثري ال دمهع وفاسخاً

  . عيالب قبل الربح حصول احتمال مع جابةاإل حوطاأل: نياملعلق

  : }وجوه عدمه وجابتهإ وجوب يفف كاملال طلبه نإو{

  ماله انفصال ديري فهو ،أمواهلم على الناس لتسلط ،مطلقاً الوجوب: األول



١٠١

الالزم تسليم مقدار رأس  ألن ، وبني عدمه فيجب، فال جيبثالثها التفصيل بني صورة كون مقدار رأس املال نقداً

  على اليد: )عليه السالم(بقوله   عمالً،املال كما كان

  

  . أيضاً نياملعلق من مجاعة به قال و،بالقواعد وفقاألنه إ :كاملستمس قال قدو، هكيشر مال عن

 إىل كاملال وصول انكمإ بعد صللأل مطلقاً ،هريغ والشرائع ظاهر هو ماك، الوجوب عدم: الثاين

  . للوجوب وجه فال العروض بقسمة حقه

 فىتأ ماك }جبيف عدمه نيبو، بجي فال نقداً املال رأس مقدار ونك صورة نيب ليالتفص: ثالثها{

عليه ( بقوله عمالً انك ماك املال رأس مقدار ميتسل الالزم نأل{ مهاريغ واملقاصد جامع والقواعد به

 يف جابةاإل وجوب عدم األصلو، سلمه فقد نقداً املال رأس مقدار انك فإن )١(}ديال على: )السالم

  . هيعل الزائد

  .عيالب على لزمهي ديال على ليفدل ،نقداً املال رأس مقدار نكي مل  إذاأما

 نقد ريغ املال رأس قدر بعض ونك صورة يف إذ ،هإطالق على تمي ال ليالتفص هذا أن ال خيفى نكل

  . مطلقاً ال النقد لةمكت إىل بالنسبة عيالب لزوم على ليالدل هذا دلي

 رأس لك نقد عدم صورة يف جباراإل إطالق آخر بعض والقواعد المك من ستفادي ال أنه  خيفىالو

  املال رأس متمم ضني أن بقدر جباراإل ظاهره بل، املال

                                                
. ١٢ ح من أبواب الوديعة١ الباب ٥٠٤ ص٢ ج:كاملستدر )١(



١٠٢

 ولعله حيصل اخلسارة ،نضاض على االكان استقرار ملكية العامل للربح موقوفاً وإن واألقوى عدم الوجوب مطلقاً

  ال منافاة إذ ،بالبيع

  

 يالباق انضاض على ربجي مل العامل فرده املال رأس قد نض لوو، حالرب مع ربجي ذاكو: قال نهأل

  .نهمايب اًكمشتر انكو

 فإن ،للربح العامل كمل استقرار به تحققي مايف اخلالف املقام يف اخلالف مبىن اجلواهر يف جعلو

 من ألنه ،االنضاض على توقفي االستقرار انك وإن ،جباراإل كللمال نكي مل بالفسخ االستقرار انك

  .توابعها من عيالب وةيباق املضاربة ألن ،بالوجوب القول من فالبد ،املضاربة تتمة

 ةيكمل استقرار انك وإن مطلقاً الوجوب عدماألقوى و{: فقال البناء ذا رتضي مل املصنف نكل

 مل فما، للعامل حق فال ربحي ال أو }عيبالب اخلسارة صلحي لعلهو، االنضاض على موقوفاً للربح العامل

 عدم نيب واملضاربة تتمة من االنضاض ونك نيب }منافاة ال ذإ{ حق له العامل أن على ليدل ال نضي

 عيالب وجوب نيب واملضاربة تتمة من االنضاض ونك نيب التالزم على ليدل فال ،العامل على عيالب وجوب

  .نهمايب التالزم اجلواهر جعل ماك ،العامل على

 مل ثيح ،العامل على عيالب وجوب نيب واملضاربة تتمة من االنضاض ونك عدم نيب منافاة ال ماك

  .التالزم اجلواهر علجي

، العامل على ئاًيش وجبي حىت عقد نكي مل انفسخت ملا املضاربةن إ :األول يف املنافاة عدم وجه

  .الفسخ بعد العامل على عيالب وجوب نيأ فمن، هريغ أو عيب من

 بجي كذل مع و،املضاربة تتمة من االنضاض ونك عدم نكملما منن إ :الثاين يف املنافاة عدم وجهو

  . حنوه أو خذتأ ما ديال على مثل، يتعبد ليبدل العامل على عيالب



١٠٣

 لكن لو حصلت اخلسارة بعده قبل القسمة بل أو ، لعدم الدليل عليه،نضاض بعد الفسخ ال جيب عليه اال:فنقول

  .رد منهلو أخذه يست أنه بعدها جيب جربها بالربح حىت

   لو كان يف املال ديون على الناس:السادسة

  

 ليالدل لعدم الفسخ بعد االنضاض هيعل بجي ال: فنقول{ ثةالالث االحتماالت وجه عرفت وإذا

 انتهاء سابقة مسألة يف عرفت قدو، ديال على ماإ وضرر ال ماإ واملضاربة ماإ ليالدل إذ }هيعل

  . الوجوب علىن الدي ال نيليالدل أن ماك، بالفسخ املضاربة

 ال اخلسارة إذ ،الفسخ بعد ظهرت إذا اخلسارة جربان عدم عيالب وجوب عدم الزمي ال }نكل{

 عدم على دخل ألنه ،بعده أو الفسخ قبل ظهر ،أخذهاي مل أو أخذها سواء، العامل حلصة اناًكم تدع

  . الفسخ لقب اخلسارة بظهور رتبطي ال كذل و،خسارة انتك إذا عمله هدر وله حصة

 بالربح جربها بجي بعدها أو بل القسمة قبل{ الفسخ بعد أي }بعده اخلسارة حصلت لو{ـ ف

  . بدله منه خذأ ناقالً تصرفاً هيف تصرف لو أنه تقدم قد و}منه ستردي{ العامل }أخذه لو أنه حىت

  . فراجعها نيثالالث واخلامسة املسألة يف كذل يف المكال بعض تقدم قد: أقول

   من انفساخو فسخ فحصل }الناس على ونيد املال يف انك لو: دسةالسا{



١٠٤

  ، أقوامها العدم، وجهان،فهل جيب على العامل أخذها وجبايتها بعد الفسخ أو االنفساخ أم ال

  

 أو الفسخ بعد تهايوجبا أخذها العامل على بجي فهل {املضاربة مدة انتهت أو ،همايلك أو أحدمها

 رشاداإل واملقاصد جامع ورةكالتذ واالشرائع والشرائع جامع واملبسوط منهم مجع رهكذ ماك }االنفساخ

 وإن ،آخرون هيلإ ذهب ماك }ال أم{ ،بعضهم عن يكح ما على ،همريغ وكاملسال والقواعد والروضو

  . عرفت ماك قوالن بل }جهانو{ ،املشهور بل، أشهر األول القول انك

 ال ونيالد وصفته على املال رأس رد املضاربة ىمقتض  أنمن هريغ وكاملسال يف مبا: وللأل استدل

 أخذه ماك ردهي أن مزفالال، تاماً اكمل انك أخذه يالذن أ و،ناقص كمل نيالدن أ و،املال ىجمر يجتر

 مطلقة ال فاءياالست قيطر على انتكإمنا  دانةباإل كاملال ذنإ ويتؤد حىت خذتأ ما ديال على لظاهر

  .كذل اخلرب ءالقتضا والقرائن بداللة

 )املضاربة ىمقتض( إذ ،ورةكاملذ األدلة ةيمتام عدم بعد صللأل }العدم أقوامها{: لاق املصنف نكل

 على دخل قد كاملال ألن ،املقام شملي ال )ديال ىعل(و ،املعلول ىانتف العلة انتفت وإذا بالفسخ سقط قد

 ملزم ءيش فال فسخت وإذا، خالفس اجلواز ىمقتض ونك بعد حقه أهدر يالذ فهو، جائز عقدأنه 

 فالالزم ،املضاربة ضمن يف بل، اًيخارج ناًإذ نكي مل )كاملال ذنإ(و ،كاملال مال ألجل عملي أن للعامل

 رادأ انك وإن ،بالذات الفرع هذا على دلي مل )اخلرب(و ،كذل من ثركأ ال املضاربة ىمقتض مالحظة

  . يبدو فهو سلم لونه إ هيفف، اخلرب انصراف

  يالربوجرد ديالسك ىفتو الوجوب إىل نياملعلق من مجلة ذهب قدنه إ مث



١٠٥

  .يكون الفسخ من العامل أو املالك أن من غري فرق بني

  .مات املالك أو العامل قام وارثه مقامه فيما مر من األحكام إذا :السابعة

  

 انك لو بل، ممنوعة اهإطالقب ةيقوائاأل(: قائالً اجلمال ديالس فصلو، العم ابن ديالسك اطاًياحت أو

 بعد هريغ أو العامل من الفسخ ونك نيب الفرق عدم :هيفو، )ةياجلبا وجوب بعدي فال العامل من الفسخ

 على حدمهاأل حق ىبقي فال بالفسخ يتنتف اليت باملضاربة قبلنه إحيث ، حقه هدر على كاملال دخلأن 

  . خراآل

 حال علمي منه و}كاملال أو العامل من خالفس ونكي أن نيب فرق ريغ من{: املصنف قال لذاو

  . االنفساخ

 له كاملال أن ثبت إذا }امكحاأل من مر مايف  مقامهوارثه قام العامل أو كاملال مات إذا :السابعة{

 إىل العامل على همن احلق هذا انتقل كاملال مات فإذا، ونيالد فاءياست واالنضاض يف العامل على حق

 بعد العروض عيب جواز يف كاملال على العامل حق ثبت إذا ذاكو، فلوارثه تيملا هكتر ما لقاعدة، وارثه

  . وارثه إىل حقه انتقل العامل مات والفسخ

 عدم استصحاب فاحتمال، وارثه إىل نتقلي حق منهما تيللم سيفل نياحلق من يأب نقل مل إذا أما

 تيامل هكتر ما ليدل طالقإل، الالحق يف كش ال إذ ،انكراأل تام ريغ خراآل على أحدمها ورثة على حق

  . املورث اةيح ثيح، السابق يف احلق عدم انكن إ فلوارثه

   املال رب مات لو ذاكو(: قال ثيح الشرائع اختاره ما ةيأقوائ علمي منهو



١٠٦

فإنه إذا ، لالستثناء وجه ال إال أنه .انتهى )قول هيف والوارث نعهمي إال أن عيالب له انك عروض هوو

  . منعه للوارث قحي نيأ فمن للعامل حقاً انك

 الثابت عيالب جواز أن الشرائع ظاهرو(: قال ثيح، كاملستمس المك يف النظر وجه علمي منهو

 وزجي ال ملأذونا فإن ،الوجه ظاهر ريغ نهكل و،كاملال وارث نعهمي إال أن ،كاملال موت مع له ثابت للعامل

، ذنهإ ريبغ هيف التصرف حلرمة ياملقتض الوارث إىل لالنتقال ،ذناآل موت مع هيف املأذون يف التصرف له

 )املتجه هو الشرائع يف اهكح يالذاآلخر  القول انك كلذل و،كاملال من املنع عدم جوازه يف يفكي الو

  . انتهى

 ذنإ جمرد نكي مل و،باملوت حقه سقط نيأ فمن، كلاملا على له حقاً انك العامل تصرفن إ :هيفو

  . الوارث ديب ارياالخت ونك ويذناإل ذهبي ذناآل مات إذا حىت

 من له مايف( ):وارثه قام( املصنف قول عند قالوا نياملعلق من مجلةي والربوجرد ديالسن إ مث

 مع هيعل االنضاض بوجوب قلنا والعامل مات إذا ماك، فال احلقوق من هيعل ما أماو، احلقوق وموالاأل

 العامل على انك لو إذ ،نظر حمل ه إال أن إطالق،اجلملة يف حمله يف ناك وإن هوو. انتهى )كاملال مطالبة

 مبا الوارث قومي أن دون وارثه إىل له يالد حقه بانتقال قالي أن صحي ال احلق من له ما قبال يف حق

  . كاملال إىل بالنسبة كذلكو، فقط أحدمها نتقلي فيكف ،اآلخر قبال يف ماأل ،احلق من هيعل



١٠٧

 فال جيب عليه ، جيب على العامل بعد حصول الفسخ أو االنفساخ أزيد من التخلية بني املالك وماله ال:الثامنة

  نعم لو أرسله إىل بلد آخر غري بلد املالك، اإليصال إليه

  

، ماله وكاملال نيب ةيالتخل من ديأز االنفساخ أو الفسخ حصول بعد العامل على بجي ال: الثامنة{

 بوجوب يالربوجرد ديالس قولو العم ابن ىلفتو خالفاً، الوجوب عدم صالةأل }هيلإ صاليإلا بجي فال

 هلا بقاء ال الفسخ بعد املضاربةن إ :هيفو. املضاربة ىمقتض من صالياإل أن كذل وجه نأك و،صالياإل

  . هيتقتض انك ما لزمي حىت

 بل، صالياإل لىع تدل ال اأ إىل ضافةباإل، ديال ليبدل كلذل االستدالل صحة عدم علمي منهو

 بأن القولو، عرفاً }داًءأ{ اهايإ كاملال رادةإ عند عنها دهي رفع انك مانةأ عنده وضع فإذا، داءأ ةيالتخل

 حىت صالياإل يف حق النه إ :هيف، نياحلق نيب مجعاً كاملال على أجرة إىل احتاج إذا نهكل صالياإل الواجب

  . كبذل نهمايب معجي

 خطر ال مايف ةيالتخل إال له زجي مل املال على للخطر موجباً انك لو ةيالتخل صرف أن كش ال نعم

حيث إن ، ةمذئب يف لبك معه يالذ الراعي ديب شاة انتك إذا ماك، اخلطر رفع من كاملال نكتمي ملإذا 

 انتك أجرة للحفظ انك إذا نعم، داًءأ ىتسم ال ةيالتخل هذه مثل فإن ،لالفتراس عرضهاي الشاة عن هيختل

  . نياحلق نيب مجعاً كاملال على

 اختاره يالذ املال بلد كاملال ببلد زادي أن ينبغي ،}كاملال بلد ريغ آخر بلد إىل أرسله لو نعم{

  ، كاملال نهكسي يالذ البلد ال للمال بلداً ونكي أن كاملال



١٠٨

   لكنه مع ذلك مشكل،ولو كان بإذنه ميكن دعوى وجوب الرد إىل بلده

  

 من ىعطأ قد و،وتريب يف ةيالتجار أمواله نكل بغداد نكسي كاملال انك فإذا، كبذل العربة ذإ

 إىل املال صاليإ ديري ال رمبا بل، جتارته منطلق وتريبحيث إن ، وتريبب العربة انتك للعامل املال كهنا

  . مثالً ونيكاالشترا هيعل تسلط بلد ألنه بغداد

 أنه انكماإل وجه }بلده إىل الرد وجوب ىدعو نكمي ذنهإب{ رسالاإل }انك لوو{ انك فيكو

 ال ذنهإب رسالاإل ونك وكذل أشبه ما و)٢(ديال على و،)١(ضرر ال ىفمقتض، املضاربة توابع من

  . ورةكاملذ األدلة عن رجهخي

 إطالق من املستفاد ذناإل ـ ذنهإب انك إذا ما نيب ليالتفص الالزم بل }لكمش كذل مع نهكل{

 على ضرر ال وديال على داللة يف شكالاإل عرفت قدو، انتهت ضاربةامل إذ بجي فال ـ املضاربة

  .املضاربة انتهاء بعد كذل

 الإو، ةيالتخل إال بالرد املراد سيل إذ ،تام ريغ، ماناتاأل برد أمري اهللا ومانةأ دهيب املال أن توهمو

 رده بوجوب أحد قولي فهل ،اًتربع أو ذاك أجرة قبال يف فالن بلد إىل مبايل اذهب: ديلز كاملال قال فلو

  .مانةاأل ةيآب مستدال ،كذل أراد ا إذبلده إىل

 يه الوجوب عدم أصالةف، كذل منها ستفادي ال ةياآل إال ألجل أن الرد وجوب عدم سيلو

  . الوجوب عدم يف التأمل ينبغي فال ذنهإب رسالاإل انك إذا :كاملستمس قال لذاو، مةكاحمل

                                                
. ١٢ ح من أبواب الوديعة١ الباب ٥٠٤ ص٢ ج:كاملستدر )١(

. ٣٠٨١ ح٥٩ ص٣ ج:الفقيه )٢(



١٠٩

 جرة احتاج الرد إليه إىل األوإذا ، ال يدل على أزيد من التخليةأيضاً على اليد ما أخذت: )عليه السالم(وقوله 

  ، على املالك كما يف سائر األموالجرةفاأل

  

 من تقدم ملا }ةيالتخل من ديأز على دلي ال أيضاً أخذت ما ديال على: )عليه السالم( قولهو{

 خذأل مالزم للضمان ةيغا أخذ يالذ داءاأل أن من كاملستمس يف ماو، منها ثركأ على يتؤد داللة عدم

، الوجه ظاهر ريغ. انتهى ،كاملال أخذهي أن دون من ةيالتخل درجم هيف يفكي فال بدونه تحققي فال، كاملال

  .واحد همايف اللفظ أن مع ةيالتخل على ةياآل داللة سلم قدو، ةيواآل ةيالروا يف داءاأل نيب فرق يأف

 إىل مضافاً، نيالع من ديال رفع داءاأل من فاملراد... اللهم(: قال واًريأخ )ه اهللارمح (رجع لذا أنهكو

  .المهك آخر إىل )الضمان باب يف يالعقالئ زاكلالرت املوافق هو كذلأن 

 نسانإ مال أرسل من لك يف كذلك هو ماك، بلده إىل رده هيعل مزفالال، ذنهإ ريبغ انك ما نيبو

 بل، نيالسابقت ةيالروا وةياآل من فادتاملس ألنه ،عنده حضارهإ هيعل الالزمإن  ف،ذنهإ بدون آخر انكم إىل

 به أفىت ماك، ااكتدار جبيف نيللع انتك اليت انكامل ةيخلصوص تيتفو النقلحيث إن  أيضاً ازكاالرت

  . كاملستمس

 الردألن  }كاملال على جرةفاأل جرةاأل ىلإ{ ذنهإب رسالاإل انك مايف }هيلإ الرد احتاج وإذا{

 }موالاأل سائر يف ماك{ العامل على جرةاأل ونكل وجه فال العامل على له وجوب ال و،ملصلحته

  . كللمال

  ونكل وجه نكي مل ،منه طلبه بدون أجرةب هيلإ ماله العامل أرجع إذا نعم



١١٠

وب الرد  يكون حاله حال الغاصب يف وج،نعم لو سافر به بدون إذن املالك إىل بلد آخر وحصل الفسخ فيه

  . من عدم جواز السفر بدون إذنهكان ذلك منه للجهل باحلكم الشرعي وإن ،جرةواأل

  

 ماإ الضمان يف املناط ألن ،كاملال نفع يف رجاعاإل كذل انك وإن ،عدمه  إذ األصل،هيعل جرةاأل

  . السابقة املسائل بعض يف تقدم ماك ،للعمل ثراأل ونك أو مراأل

 يف الغاصب حال حاله ونكي ،هيف الفسخ جعل وآخر بلد إىل كاملال ذنإ بدون به سافر لو نعم{

  . هايعل الواجب الرد لتوقف }جرةاألو{ تقدم ملا }الرد وجوب

 مكاحلا انك وإذا، الناس مال يف عدواين تصرف ألنه ،رده يف له حق فال رده كاملال ردي مل إذا أما

 ذنإب انك لو أنه من تقدم ماك املال كذل يف المكالف كاملال إىل الرد أو كهنا للبقاء ماالً أخذي اجلائر

  . العامل على انك الإ و،كاملال على فهو ـ املضاربة طالقإل لوو ـ كاملال

 إذ }ذنهإ بدون السفر جواز عدم من يالشرع مكباحل للجهل{ العامل من }منه كذل انك نإو{

 أو كاملال انكم مثل ـ خاص انكم إىل الرد العامل على الواجب انك وإذا، الضمان رفعي ال اجلهل

 كذل انك وإن ،جابةاإل هيعل جتب مل ،آخر انكم إىل الرد كالامل منه فطلب ـ تقدم ماك املال انكم

  . أجرة أقل أو قصرأ انكامل

 البلد من آخر طرف إىل املتاع نقلي قد إذ ،احلضر يف احلال كذلك السفر يف احلال انك ماكنه إ مث

  . العامل اهللاو، نياملقام يف ليالدل لوحدة، كاملال انكم إىل النقل إىل تاجحي مما

  



١١١

 على التلف أو اخلسران أو يكون سابقاً أن  من غري فرق بني،الربح وقاية لرأس املال أن قد عرفت): ٤٧ مسألة(

 ،س املاليكون الربح حاصال من جمموع رأ أن  مث ال يلزم، فاخلسارة السابقة جترب بالربح الالحق وبالعكس،الحقاً

 ، مث اجتر ببعض الباقي فربح، فلو اجتر جبميع رأس املال فخسر،تكون اخلسارة واردة على اموع أن وكذا ال يلزم

  جيرب

  

 نيب فرق ريغ من{ تلفه وضرره به كتداري }املال لرأس ةيوقا الربح أن عرفت قد{ ):٤٧ مسألة(

 مجاعاإل ظاهر بل، خالف ال وإشكال بال }اًالحق أو اخلسران أو التلف على سابقاً{ الربح }ونكيأن 

  . كذل على ةاجلمل يف الضرورة ادعاء اجلواهر يفو، هيعل

 ،الالحق بالربح جترب السابقة فاخلسارة{ املال من نيقطعت يف للربح املقارن الضرر حاله علمي منهو

  . نياملتقارن إىل بالنسبة ذاكو، السابق بالربح جترب الالحقة اخلسارة }سكبالعو

  . همايلكلشامل  اجلربان ليدل  إذ إطالق}املال رأس جمموع من حاصالً الربح ونكي أن لزمي ال مث{

 احلاصلة التسعة قساملأل شامل طالقفاإل }اموع على واردة اخلسارة ونكت أن لزمي ال ذاكو{

 هيعل ردي مل يالذ البعض منو، اخلسارة هيعل الوارد البعض منو، اموع من الربح ونك ضرب من

  . للخسارة الثالثة قساماأل يف، اخلسارة

  ربجي ،فربح يالباق ببعض اجتر مث، فخسر املال رأس عيجبم أجتر فلو{



١١٢

 وال يلزم يف ،أو جبميع الباقي فربحاآلخر اجتر بالبعض فخسر مث اجتر بالبعض  إذا  وكذا،ذلك اخلسران ذا الربح

 ما دام مل يتم  جابر للخسارة والتلف مطلقاً فالربح مطلقاً،بة حال حصوهلايكون مع بقاء املضار أن الربح أو اخلسران

  .عمل املضاربة

  يسترد بعض مال املضاربة يف األثناء أن جيوز للمالكنه إ مث

  

  . اجلرب على دل ما طالقإل }الربح ذا اخلسران كذل

 فقد }فربح يالباق عيجبمأو اآلخر  بالبعض اجتر مث سرخف بالبعض اجتر ذاإ{ مايف سهكع }ذاكو{

 الربح انك ،المهاك أو ناريالد أو الدرهم سرخي فقد حال لك علىو، المهاك أو ناريالد أو الدرهم ربحي

  . اخلسارة مع أو ،بعداً أو ،قبالً

 منهما أي حصول }حصوهلما حال املضاربة بقاء مع ونكي أن اخلسران أو الربح يف لزمي الو{

 بـ املرتبط }عمل{ـ ال }تمي مل دام ما مطلقاً التلف{ـ ل }و للخسارة جابر مطلقاً فاربح{

  . فراجعها نيالثالث واخلامسة املسألة يف كذل يف المكال تقدم قد و}املضاربة{

، الفقهاء من واحد ريغ اختاره ماك }ثناءاأل يف املضاربة مال بعض ستردي أن كللمال وزجينه إ مث{

 انك وإذا، تهأجتز نكمي ال مما احكالن مثل هو سيفل، كاكنفاال على عرفاً مبين جائز العقد ألن كذلو

 يف روهكذ ما دهيؤوي، شرعاً كذلك مكاحل ونكي أن الالزم انك يريتغ بدون الشارع قرره وعرفاً كذلك

  كاكاالنف على اًيمبن العقد نكي ملفإنه إذا ، الصفقة تبعض اريخ من الالزمة العقود باب



١١٣

   املال وتكون رأس،قى بالنسبة إىل البقيةولكن تبطل بالنسبة إليه وتب

  

 ماك ،املنت يف وركاملذ مكاحل على تساملهم وجه هو هذا نأك و،ارياخل ال البطالن الالزم انك

  . كاملستمس كبذل صرح

 ما يف ضيالتبع صحة عدم من اخلتام مسائل يف ةيتاآل عشرة ةيالثان املسألة يف النظر وجه علمي منهو

 جاز ماله لبعض استرداد الواحد كاملال يف جازفإنه إذا ، ماله أحدمها فاسترد نيالثن املال رأس انكإذا 

  . أوىل قيبطر حدمهاأل

 }ونكتو، ةيالبق إىل بالنسبة ىتبقو{ املردود القدر إىل أي }هيلإ بالنسبة{ املضاربة }تبطل نكول{

  . }املال رأس{ يه ةيالبق كتل

 ماإ العامل حال أي علىو، نيالثن ماإ ولواحد ماإ ملالا رأس ألن ،قساماأل لك حال ظهري منهو

 أحد انسحاب أو ،املال رأس بعض من العامل انسحاب واملال رأس لبعض االسترداد فإن ،اثنان أو واحد

  . املضاربة بطالن وجبي ال نيالعامل

 حىت املضاربة ببقاء االلتزام املقام يف تملوحي(: قائالً كاملستمس رهكذ ملا وجه ال أنه ظهري كبذلو

 يباق عن فرزأ ومستقل سيك يف وضع لو ما مكحب كاملال أخذه ما ونك وي،كاملال أخذه ما إىل بالنسبة

 جواز كذل الزم نكل(: قال لذا أنهكو، عرفاً ال وشرعاً ال االحتمال هلذا وجه ال إذ ،آخره إىل )املال

  . انتهى )ضيالتبع على البناء نيتعيف كاملال أخذ بعد به العامل تصرف

  . رناهكذ ملا بل، الالزم بطالن جهة من وركاملذ االحتمال بطالن سيل نكل



١١٤

 مث اجتر العامل ، من البقيةأخذ بعد ما حصل اخلسران أو التلف بالنسبة إىل رأس املال مقداراً أنه  فرضنافإذاوحينئذ 

كان رأس املال  إذا  مثالً،لسابق بتمامه للخسران أو التلف ا يكون ذلك الربح جابراً،ية أو ببعضها فحصل ربحقبالب

س املال أ فر، وبقيت مثانون،مث أخذ املالك من التسعني عشرة، سعونمائة فتلف منها عشرة أو خسر عشرة وبقي ت

   وال يبقى للعامل شيء، جترب تلك العشرة فهذه العشرة احلاصلة رحباً، اجتر بالثمانني فصار تسعنيوإذا ،تسعون

  

، املال رأس{ بعض }إىل بالنسبة التلف أو اخلسران حصل ما بعد أخذ أنه ضنافر فإذا نئذيحو{

 عند }الربح كذل ونكي ربح فحصل ،ببعضها أو ةيالبق{ لك } بـالعامل اجتر مث ةيالبق من مقداراً

  . احملقق المك يف أيتيس ماك بالنسبة ال }بتمامه السابق التلف أو للخسران جابراً{ املصنف

 من كاملال أخذ مث، تسعون يبق وعشرة خسر أو عشرة منها فتلف ةائم املال رأس انك إذا مثالً{

 أو التلف عشرة والعامل عند نيمثان ،}تسعون املال فرأس ،مثانون{ العامل عند }تيبقو، عشرة نيالتسع

  . اخلسارة

 ىبقي الو{ فةالتال }العشرة كتل جترب رحباً احلاصلة العشرة فهذه، نيتسع صارف نيبالثمان اجتر وإذا{

أن  نمايب، عمله العامل خسر نمايب ئاًيش كاملال سرخي مل هذا على بناًءنه إ :هيف نكل ،}ءيش للعامل

  . ربح املال يف انك إذا عمله العامل سرخي ال أن على ةيمبن املضاربة

  ذاإ للخسارة جرباناً الربح ونكي أن على دخلإمنا  العاملن إ :قلت شئت نإو



١١٥

 سواء كان بعنوان استرداد بعض رأس املال أو هو مع ، من املالملالك بعد ما حصل الربح مقداراًأخذ ا إذا وكذا

 جيرب بالربح السابق ، مث اجتر العامل بالباقي أو ببعضه فحصل خسران أو تلف،الربح أو من غري قصد إىل أحد الوجهني

 جلرب مبا عداه حىت يكون مقدار حصة العامل منه باقياً وال خيتص ا،بتمامه حىت املقدار الشائع منه يف الذي أخذه املالك

  أخذ املالك عشرة مث اجتر العامل كان رأس املال مائة فربح عشرة مث إذا  مثالً،له

  

 كاملال أخذ إذ دخلي مل كذلك ،نيتسع األول من املال انك إذا دخلي مل أنه ماكف، ةائم املال انك

  . املعاملة هذه مثل يف دخلي مل إذا ءيش املللع ونكي ال ليدل يفبأ، عشرة ةائامل من

 استرداد بعنوان{ املأخوذ }انك سواء املال من مقداراً الربح حصل ما بعد كاملال أخذ إذا ذاكو{

 الربح أخذ قصده نيب فرق ال إذ )الربح أو( ركذي أن هيعل انك و}الربح مع هو أو املال رأس بعض

 أو{ الًك }يبالباق العامل اجتر مث، نيالوجه أحد إىل قصد ريغ من أو{ ،املال رأس بعض مع أو خالصاً

 التلف أو اخلسران بتمام أي }بتمامه السابق بالربح ربجي ،تلف أو خسران{ كذل بعد }فحصل ببعضه

 اجلربان جعل ثيح احملقق المك من أيتيس ملا خالفاً }كاملال أخذه يالذ يف منه الشائع املقدار حىت{

  . بتمامه ال بالنسبة

 انك إذا مثالً، له اًيباق{ الربح من }منه العامل حصة مقدار ونكي حىت عداه مبا اجلرب تصخي الو{

  العامل اجتر مث عشرة كاملال أخذ مث عشرة فربح مائة املال رأس



١١٦

  فال، جيب جربه بالربح السابق حىت املقدار الشائع منه يف العشرة املأخوذة،بالبقية فخسر عشرة أو تلف منه عشرة

   وعلى ما ذكرنا فال وجه ملا ذكره،يبقى للعامل من الربح السابق شيء

  

 العشرة يف منه الشائع املقدار حىت السابق بالربح جربه بجي ،عشرة منه تلف أو عشرة خسر ةيبالبق

 العامل فإن ،سابقه يف رناهكذ ما أيضاً هنا رد وي،}ءيش السابق الربح من للعامل ىبقي فال، املأخوذة

 بالعامل اخلسارة ختتص فلماذا، اخلسارة وجود مع ئاًيش سرخي مل كاملال و،الربح حصول مع لهعم خسر

  . كاملال دون

 لك على اخلسارة انتك إذا اخلسارة السابق الربح ربجي أنه على دخل العاملن إ :قلت تشئ نإو

 لك ىعل ال الواردة خلسارةا الربح ربجي فلماذا، فقط ةائامل أي املال بعض ىعل ال ،عشرة وةائم أي ،املال

 لك ونكي ثيحب انك العامل وكاملال نيب العقدن إ :نيالفرع الك يف املصنف على قالي أن نكومي، املال

 قةياحلق ويف، كاملال على اخلسارة ونهمايب الربح ونكي هذا علىو، العامل من العمل لك وكاملال من املال

 العمل لك العامل فعلي مل أنه إذا ماكف ،عمله العامل وماله كاملال خسر ثيح همايعل ونكت اخلسارة

  . العقد خالف انك املال لك كاملال كتري مل إذا كذلك، العقد خالف انك

 نياملعلق بعض هيعل تكس وإن )هيعل اهللا رمحة( املصنف }رهكذ ملا وجه فال رناكذ ما ىعلو{

 ثيح الشرائع يف }احملقق{ واملبسوط يف خيالش عن ملا الوجه بل، مهاريغ واجلمال والعم ابن السادةك

 رأس انك فربح يالساع ا عمل مث عشرة كاملال أخذ وعشرة فخسر ةائم القراض مال انك إذا :قال

  نيمثان وتسعة املال



١١٧

مقدار اخلسران الذي ورد على العشرة املأخوذة لبطالن املضاربة جيرب الربح الالحق ال  أن احملقق وتبعه غريه من

   فمقدار اخلسران الشائع فيها ال ينجرب ذا الربح،يهابالنسبة إل

  

 فإذا، نيتسع ريتقد يف املال انك فإذا، املوجودك فهو املال رأس من وبسحم املأخوذ ألن ،تسعاً الإ

 كذل وضعيف ،سعاًت وناراًيد املأخوذة العشرة حصة انتك نيتسع ىعل ـ عشرة هوو ـ اخلسران قسم

  .املال رأس من

 همريغ والربهان جممع وكاملسال واملقاصد جامع ورشاداإل ورةكالتذ والقواعدك }هريغ تبعهو{

 بالنسبة املضاربة لبطالن املأخوذة العشرة على ورد يالذ اخلسران مقدار ربجي ال الالحق الربح أن من{

  . اهايإ كاملال بأخذ املضاربة عن خرجت العشرةحيث إن  }هايلإ

 إذ ،واضح ههوج و}الربح ذا نجربي ال{ املأخوذة العشرة يفأي  }هايف الشائع اخلسران فمقدار{

 واحداً خسر نيالتسع من عشرة لكف ،التسعون هو يالذ يالباق عيمج على موزعة خسرها اليت العشرة

 فقد، عشرة أخذ كاملالحيث إن و ،عشرة نتجي الواحد يف سعت وواحد مرات تسع ضرب فإن ،سعاًتو

 ،املضاربة مبال املتعلق اخلسران به ربجيإمنا  الربح ألن ،املضاربة عن هارحب وبضررها العشرة خرجت

 ىلإ يالباق سعالت وفالواحد، سعاًت إال مثانون وتسعة هوو، يبالباق املتعلق اخلسران ناآل ربجي الربح ونكيف

  العامل وكاملال نيب ونك وي،خسران قباله يف ونكي أن بدون خالصاً رحباً ونكي نيالتسع



١١٨

 بل أقل منه مبقدار حصة خسارة العشرة ،س املال الباقي بعد خسران العشرة يف املثال املذكور ال يكون تسعنيأرف

  املأخوذة وهو واحد وتسع

  

  . ذاكه و،تساعأ مخسة للعامل انك الربح نصف منهما لكل ونكي أن قررا ماأ فرض فإذا

 خسارة حصة مبقدار منه أقل بل، نيتسع ونكي ال املثال يف العشرة خسران بعد يالباق املال فرأس{

 واحد{ ،اجلرب باعتبار ركاملذ ريبضم انيتاإلو ،املأخوذة العشرة خسارة حصة أي }هو واملأخوذة العشرة

 إال مثانون وتسعة هو ةائامل من العشرة كاملال أخذ بعد نقصه ربجي يذلا املال رأس أن مراده و}تسعو

 عن املأخوذة العشرة خلروج ،كاملال أخذها اليت بالعشرة قاملتعل النقص راملتأخ الربح من ربجي ال و،تسعاً

 اخلسران بالربح ربجي الو، بالنسبة عياجلم على اخلسران وزعي مثلةاأل سائر يف احلال ذاكهو، املضاربة مال

  . يبالباق املتعلق اخلسران خصوص ربجي بل، كاملال هأخذ مبا املتعلق

 انك نياثن ةيالباق ربعةاأل رحبت فإذا، أربعة كاملال أخذ مث، نياثن سرفخ عشرة املال رأس انك فلو

 ،شرطهما حسب العامل وكاملال نيباآلخر  النصف و،يالباق على الوارد للخسران جابراً نياالثن نصف

 حدمهاأل انك ثهيتثل الشرط انك وإن ،الواحد نصف منهما لكل انك الربح فيتنص الشرط انكفإن 

 )ةائامل( املال رأس خسر لونه إ :رةكالتذ والقواعد يف العالمة قال لذاو، ذاكه ولثلثانا خرلآل والثلث

 اخلمسة لحقيف ،عياجلم على اخلسران وزع عشرة خسر مث، نيربعاأل ومخسة كاملال أخذ مث عشرة

 كذل بعد ربح فإذا، مخسة أيضاً يالباق لحق وي،مخسة هو واخلسران نصف كاملال أخذها اليت نيربعاألو

  جابراً نصفها انك عشرة



١١٩

  . املضاربة يف شرطهما حسب على العامل وكاملال نيباآلخر  النصف و،يالباق على الوارد للخسران

 هاؤبقا وكاملال أخذه ما إىل بالنسبة املضاربة انفساخ(: قال ثيح يالربوجرد ديالس أشار هذا إىلو

، بعد مايف ةيالبق بربح اخلسران من املأخوذ سهم لعدم مستلزم ـ به اعترف ماك ـ ةيالبق إىل بالنسبة

 رقستيف ،هيعل متت عما تنقلب ال راحبة أو خاسرة يه ومتت ما بعد هيف املضاربة إذ ،سكالع ذاكو

 ةيالبق يف خبالفها ،راحبة انتكن إ ءيلش ةًيوقا رحبها ونكي الو، خاسرة انتكن إ كاملال على خسراا

انتهى )باالختتام حدمها إالأل نيتعي ال لبقائها افإ.  

 بأن كاملستمس رده لذاو، تبعه من واحملقق المك يف اجلواهر إشكال يف النظر وجه ظهري كبذلو

 ،يالباق هريغ بربح خسارته جلرب وجه فال ،املضاربة مال ونهك عن رجخي هيف املضاربة بطالن بعد نهأب :هيف

 ،اآلخر عن اًيجنبأ صار  فإن أحدمها،هريغ خسران ال املال كذل خسران ربجي املضاربة مال ربحألن 

  . انتهى

 الورثة أحد أخذ وكاملال مات إذا ماك احلال ونك وي،جنيباأل خلسران جنيباأل حبر ربجي فلماذا

 ربح جلربان وجه ال فإنه، السابقة باملضاربة العامل عند عشارأ تسعة ةيالبق ىبقأ وعشرة للعشر الوارث

  . الوارث كذل هاأخذ اليت العشرة خسران نيالتسع

  للعشرة كاملال أخذ نيب اجلربان عدم يف فرق ال أنه ظهري تقدم مماو



١٢٠

  .تسع إال  وهي تسعة ومثانون، وتسعواحداً إال فيكون رأس املال الباقي تسعني

مقدار الربح الشائع يف العشرة اليت أخذها املالك ال جيرب ن إ وكذا ال وجه ملا ذكره بعضهم يف الفرض الثاين

 فالالزم يف املثال املفروض عدم بقاء ربح ، وجيب على املالك رده إليه،حصة العامل منه يبقى له وإن ،سران الالحقاخل

  للعامل

  

 كاملال أخذي ما أن املفروض إذ ،العنوان ذا ال أو العشرة كتل يف املضاربة فسخ بعنوان حنوهاو

 لو حىت منهما الثاين يف اجلواهر وافقةم و،نيالفرض نيب كاملستمس ليفتفص، املضاربة مال عن خرج

 ال ةيالقابل النتفاء اخلروج هذا مثل بأن مستدالً ،النعدامه املضاربة مال ونهك عن فخرج كاملال صرفه

  . الوجه ظاهر ريغ، اجلرب لزوم من لزمي

 أخذ إذا ما هو و}الثاين الفرض يف{ العالمةك }بعضهم رهكذ ملا وجه ال ذاكو{: املصنف قال

 بالربح ربجي تلف أو خسران لصفح يقبابال العامل اجتر مث ،املال من مقداراً الربح حصل ما بعد كلاملا

 اليت العشرة يف الشائع الربح مقدار نإ{ كاملال أخذه يالذ يف منه الشائع املقدار حىت بتمامه السابق

 ةائفامل }هيلإ رده كاملال لىع ب وجيله ىبقي منه العامل حصة وإن ،الالحق اخلسران ربجي ال كاملال أخذها

 يرأ على للعامل ءيش ال هيعل و،عشرة خسرت مث ،ةائم تيفبق عشرة كاملال أخذها مث، عشرة رحبت

، هريغ وللعالمة خالفاً، ةائم له ناآل وةائم له انتك جةيبالنت كفاملال ،اخلسران ربجي الربح ألن ،املصنف

  . سابقةال سألةامل يف تقدم ملا ،للعامل الربح بعض بأن قالوا

  للعامل ربح بقاء عدم املفروض املثال يف فالالزم{ املصنف يرأ على أما



١٢١

لو حصل ربح واقتسماه يف األثناء وأخذ كل حصته منه مث  أنه  بل قد عرفت سابقاً،بعد حصول اخلسران املذكور

 إذا  بل أو بعدها،ل القسمة بل ولو كان اخلسران بعد الفسخ قب،يسترد من العامل مقدار ما أخذ أنه حصل خسران

  .من تتمات املضاربة وأنه نضاض على العاملاقتسما العروض وقلنا بوجوب اال

  

 عرفت قد بل{: قوله على أيضاً وارد شكالاإل أن عرفت قد و}وركاملذ اخلسران حصول بعد

 مث منه حصة لك أخذ وثناءاأل يف اقتسماهو{ ةائامل على الزائدة العشرةك }الربح حصل لو أنه سابقاً

 : قوله و،اخلسارة الربح جربيل }أخذه ما مقدار العامل من ستردي أنه ،خسران{ االقتسام بعد }حصل

 العامل من استرد املثال يف نياثن خسران حصل فإذا، أخذ ما مقدار لك ال، اخلسارة قدر به رادي )مقدار(

  . مثلةاأل من كذل ريغ إىل، مثالً فقط ةيمثان ربح انك ما على مراأل رتليإمنا و، مخسته لك ال واحداً

 قبل{ نيالثالث واخلامسة املسألة يف هيف شكالاإل عرفت قد و}الفسخ بعد اخلسران انك لو وبل{

 }املضاربة تتمات من وأنه ،العامل على االنضاض بوجوب قلنا والعروض اقتسما إذا ،بعدها أو القسمة

  . همريغ واجلمال وميكاحلي والربوجرد ةالسادك ،نياملعلق من واحد ريغ هيعل أشكل لذاو

  



١٢٢

 دون أحدمها أو علم ، أو مع علمهما،يكون مع جهلهما بالفساد أن فإما ،كانت املضاربة فاسدة إذا ):٤٨ مسألة(

  كانت مضاربته باطلة وإن فعلى التقادير الربح بتمامه للمالك إلذنه يف التجارات ،اآلخر

  

 نأب اجلملة يف فسادها حال علمي منهو، شامالً فساداً }سدةفا املضاربة انتك ذاإ{ ):٤٨ مسألة(

 التايل الفساد وةياألول الصحة من واحد لكل فإن ،الفساد هايعل أطر مث حةيصح العقد ولأ انك

  .مهماكح

 كالش أما }خراآل دون أحدمها علم أو ،علمهما مع أو ،بالفساد جهلهما مع ونكي أن ماإف{

 ماك، رابع حال كالش حال سيفل، املعاملة يف الصحة أصالة أو ،االنعقاد معد أصالة ىجمر فإنه بالفساد

 أو ،بالفساد اًيثانو بالصحة أوالً قطع نأب اجلهل والعلم يف همايلك أو أحدمها حال اختلفت لوأنه 

  .الثالثةاألحكام  من أيتيس مما ،مهكح حال لكل انك ،سكبالع

 كاملستسم علله و}التجارات يف ذنهإل{ املصنف ندع }كللمال بتمامه الربح ريالتقاد لك ىفعل{

  . باطلة انتك وإن التجارة يف ذناإل تستلزم املضاربة بأن

 على بناًء هذا نكل }باطلة مضاربته انتك نإ{ وكللمال الربح ونك وجبي احلاصل ذناإل }و{

 الربح ونكي أن زمالال بل، كذل على ليدل عدم كهنا عرفت قدو، للمال تابع الربح أن من منهم تقدم ما

 أنه ىري العرف بل، عرفاً ال وشرعاً ال أحدمهاب الختصاصه وجه فال ،املال والعمل عن ناتج ألنه ،نهمايب

  . ةيالشرع األدلة من حنوه و)١(مسلم ئامر حق ىتوي ال شملهمايف ،خاصة سبةنب هلما تابع

                                                
. ٥ ح باب نوادر الشهادات٢١٥ ص٣ ج:كاملستدر )١(



١٢٣

  : أربع املضاربة فصور انك فيكو

 لوو، راهكإ ال وجحافإ نكي مل إذا العقد يف املقرر حقه قدر كالاملك للعامل و،الصحة :األوىل

  . الربح من العريف حقه قدر له انك الإ و،)االقتصاد: الفقه( يف رناهكذ ماك، يجوائاأل راهكاإل

 املال إىل بالنسبة العدل حسب نهمايب الربح ونكي نئذيحو، بالفساد علمهما مع الفساد: ةيالثان

 ،حقه إىل لك رجع بطل ملا املقرر إذ ،اًيمساو أو ثركأ أو أقل الباطل العقد يف قررامل انك سواء ،العملو

 نيب وحقه نيب التفاوت إىل بالنسبة حقه أهدر أنه ليبدل ـ العقد عند به يرض إذا أقل للعامل ونكي الو

 ،كللمال رصا نيأ فمن ،كللمال هبهي مل وعمله جةينت حقه قدر ألن ونكي الإمنا و ـ هيرض يذال قلاأل

  . كللمال هبة سيل حقه من قلأ له ونكي أن على دخولهو

 ،للعامل ونكي ال الزائد فإن ،يعيالطب حقه من ثركأ للعامل ونكي أن قررا بأن ،سكالع علمي منهو

  .للعامل الزائد ونكي نيأ فمن، للعامل هبة سيل للعامل الزائد ونكي أن على كاملال دخولإذ 

 منهما لكل املقرر انكن إ قررا ماك نهمايب الربح و،بالفساد فقط كاملال علم مع الفساد: الثالثة

 وإن ،ةيالثان يف تقدم ملا حقه لك بقدر له انك حقه من أقل للعامل املقرر انك وإن ،يعيالطب حقه بقدر

 مهاأحد دخول فإن ،أيضاً ةيالثان يف تقدم ملا يعيالطب حقه بقدر له انك حقه من ثركأ للعامل املقرر انك

 ،املعاملة باب من الو، اهلبة باب من خرلآل ونكي فال ،خرلآل هبة سيل حقه من أقل أخذي أن على

  . خرلآل يعط ويهذا حق بعض ؤخذي نيأ فمن ،بطالا لفرض



١٢٤

يد أو ي وعلى عدم التق، وإال فاملعامالت الواقعة باطلة، باملضاربة توقف ذلك على إجازتهنعم لو كان اإلذن مقيداً

  زة يستحق العامل مع جهلهمااإلجا

  

  . ليالدل من كهنا ركذ ملا ،أيضاً الثالثة حال حاهلا و،فقط العامل علم مع الفساد: الرابعة

 ظفرت ممن ،ثرمك على اتبعوه نيالذ نياملعلق واملصنف المك يف النظر وجوه ظهري رناهكذ مباو

  . املنت نقل عند شكالاإل راركت إىل حاجة فال ،قاميبتعل

 يف أيتيسو، املضاربة بدون حىت مطلق ذنإ نكي مل نأب }باملضاربة داًيمق ذناإل انك لو نعم{

 خاص أو مطلق ذناإل هل أنه يف نةيقر نكت مل إذا مايف القاعدة ىمقتض اخلتام مسائل من ةيالثان املسألة

 ريغ من ماله يف تصرف ألنه }جازتهإ ىعل{ هلما أو كللمال الربح ونك أي }كذل توقف{ ،باملضاربة

  .جازةاإل تلحقها مل ةيفضول األ }باطلة{ ماله على }الواقعة فاملعامالت الإو{ ،ذنإ

 يف املعاملة انتك لنفسه املعاملة جعل العامل أرادو كاملال أذني مل إذا ما مسألة املقام يف أيتوي

 يف يلكال أو ياجلزئ حنو لىع ةياخلارج نيالع يف أو ،السابقة املسائل بعض يف املتقدمة بأقسامها، الذمة

  . املشاع سركال أو نياملع

 دييالتق }أو{ وقوعها مبجرد املضاربة تصح مما، باملضاربة ذنلإل }دييالتق عدم{ ريتقد }ىعلو{

 قصدي مل حمترم عمل ألنه }عمله جرةأل جهلهما مع العامل ستحقي{ العقد بعد كاملال من }جارةاإل{و

  . هاريغ و)١(ىتوي ال لقاعدة، استحقاقه فالالزم ،ئاًيش ستحقي ال أنه جاخلار من ليدل الو، به التربع

                                                
. ٥ ح باب نوادر الشهادات٢١٥ ص٣ ج:كاملستدر )١(



١٢٥

املالك سلطه  ألن  أو ال، وهل يضمن عوض ما أنفقه يف السفر على نفسه لتبني عدم استحقاقه النفقة، عملهجرةأل

  األول أقوامها ، وجهان،على اإلنفاق جماناً

  

 ديول الربح أن هيف امللحوظ يعيالطب حقه له ونكي أن القاعدة ىمقتض أن عرفت قد كنكول هذا

  . العمل واملال

 املسائل بعض يف تقدم قد ثيح }نفسه على السفر يف أنفقه ما عوض{ العامل }ضمني هلو{

 بعد }النفقة استحقاقه عدم نيلتب{ ضامناً املقام يف العامل ونكيإمنا  و،كاملال على السفر نفقة أن السابقة

 نأل{ العامل ضمني }ال أو{ ،كاملال على النفقة ونكت حىت مضاربة ال إذ ،املضاربة بطالن ظهرأن 

 نياملعلق من مجلة واملصنف عند }أقوامها جهانو{ له عوض ال اان و}جماناً نفاقاإل على سلطه كاملال

 فإن ،الضمان يتقتض ديال فقاعدة ،املضاربة عدم ريتقد على ةيجمان نكت مل النفقة ألن كذل و}األول{

ضامن له فهو ريالغ مال أتلف من)ألن ،املقام يف االستثناء عدم املفروضو، استثناء انك إال إذا )١ 

 ملن طعاماً ىعطأ ماك فهو ،استثناء ال ذإ الضمان انك ريالتقد نكي مل ثيح و،اًيريتقد إال نكي مل ىالرض

 ،ديز أنه الطعام لكأ عند هو مزع وإن ،داًيز نكي مل إذا لهكأ لو ضمني ثيح ،ديز أنه ديبق داًيز زعمه

 ضمني ال ما لقاعدة، الضمان عدم إىل مهاريغ واجلمال والعم ابن نيديالسك نياملعلق من مجع ذهبو

  نإف، )٢(بفاسده ضمني ال حهيبصح

                                                
.تاب الشهاداتك ١٤، ١١، ١٠الباب  :الوسائل )١(

. ٣٥٨ ص٢٢ ج:اجلواهر: انظر )٢(



١٢٦

 وال يضمن التلف ،جرة يستحق األفإنه ، دون العاملكان املالك عاملاً إذا  وكذا احلال،وال يضمن التلف والنقص

  كانا عاملني وإن ،نقصوال

  

 فال العقد ضمن من ستيل ماإو، القاعدة فتشملها شرطاً انتك نأب العقد ضمن من ماإ النفقة

  . النفقة يف يرجي  ـجماناً ماله على طيالتسل وذناإل وهوـ  القاعدة كمال إال أن ،للعقد مورداً ونكت

 طيتسل ألنه ،عوض فال ملضاربةا طيالتسل يداع انك إذا ما نيب ليالتفص القاعدة ىمقتض وهذا

، جماناً طيتسل فال املضاربة وديق من انك إذا ما نيبو، مثالً له ءيش عيب يبداع فهيض إذا ما مثل، باان

 ما قاعدة يجتر فال ،ديال ليدل شملهايف، جماناً طيتسل فال عقد ال ذإو، العقد بصحة مرتبط طيالتسل بل

  . هاكمال ال وضمني ال

ي بالتعد إال ضمني ال نيماألو، ناًيأم ونهك بعد الضمان عدم صالةأل }النقص والتلف ضمني الو{

  . اخلسارة ضمان عدم وجه علمي منهو، طيالتفرو

 ،تقدم ماك العادلة النسبة بل }جرةاأل ستحقي فإنه، العامل دون عاملاً كاملال انك إذا احلال ذاكو{

، ثناءاأل يف سكالع أو اجلهل إىل العلم تبدل صورة ىلإ سابقاً ملعناأ قد و}النقص والتلف ضمني وال{

  . املوضوع تبعي مكاحل فإن ،مهكح لكفل

 يف له ذنأ بالبطالن علمه مع ألنه ،كاملال على فالنفقة ،املضاربة ببطالن }نيعامل اناك نإو{

 النقص وفالتلو، مثالً زوجته اأ بعنوان املال هايعطي كذل مع وزوجته ستيل اأ علمي منك ،صرفها

  فهو ،ماله على سلطه ألنه ،كاملال على



١٢٧

  ، إلقدامه على العمل مع علمه بعدم صحة املعاملة، لهأجرة دون املالك فال أو كان العامل عاملاً

  

 منهما لكفل ،العمل واملال ديول أنه من تقدم ملا بالنسبة نهمايب الربح و،ضمان هيعل سيل نيأم

  . حصته

 نمك ،اهايإ له بذلي مل كاملال أن علمي ألنه ،للنفقة فالضمان }كاملال ندو عاملاً العامل انك أو{

 ألنه ،اخلسارة والنقص والتلف ضمني ماك ،ديز أنه باعتبار املال كاملال عطاهأ قدو، ديبز سيل أنه علم

  . كاملال ستأمنهي مل أنه علم أن بعد نيبأم سيل

 ضيتفو عدم و}لةمااملع صحة بعدم علمه مع العمل على قدامهإل{ أيضاً }له أجرة فال{ هيعلو

  .اهيإ العمل كاملال

 يقتضي ال شرعاً لةماملعا صحة بعدم العلم أن رواكذ ،كاملستمس يف ماك نياملعلق من مجلة نكل

  . انتهى ،االستحقاق لعدم املوجب التربع على قداماإل

 ،جهال أو بالبطالن اعلم سواء، دمهايول الربح ألن ،النسبة القاعدة ىمقتض أن عرفت قد كنكلو

 ادةيالز فإن ،متهمايق ةاديز أوجب مما ديز مبال ماله خلط إذا الغاصب حال كذلكو، أحدمها علمأو 

 ىري العرف فإن ،العمل ربح واملال ربح نيب فرق يأو، بالنسبة هلما انتك نيللمال تابعة انتك ثيح

 على مكاحل قرري مما، شبهأ ما و،)٢(مك أَموالَلُواكال تأْو ،)١(ىتوي ال ليدل شملهيف، نهمايب هكاشترا

   املوضوع

                                                
. ٥ ح باب نوادر الشهادات٢١٥ ص٣ ج:كاملستدر )١(

. ١٨٨ اآلية :سورة البقرة )٢(



١٢٨

  كما،املفروض عدم قصدهان إ  وفيه،يستحق حصته من الربح من باب اجلعالة أنه ورمبا حيتمل يف صورة علمهما

   وله وجه،يستحقها مع الفساد أنه اعتقد إذا  املثلأجرةرمبا حيتمل استحقاقه أنه 

  

  . ارعالش ردعهي مل يالذ العريف

 كاملال جعل فقد }اجلعالة باب من الربح من حصته ستحقي أنه علمهما صورة يف تملحي رمباو{

  . له جعل ما استحق ربح والعامل عمل ثيحو، الربح من ذاك للعامل

 ،ذناإلك قاعيإ األولف ،املضاربة عنوان ريغ اجلعالة عنوان فإن }قصدها عدم املفروضن إ :هيفو{

 هيعل صبا فما، بقصدهأحدمها إال  صحي فال نينوع اناك ملاو، جارةاإل وةاملساقا وعةاملزارك عقد الثاينو

  . القصود تتبع العقود حال حاهلا ذناإل إىل احملتاجة االمور و،المكال هايعل صبي مل اجلعالة و،قعي المكال

 عالةاجل من بةكمر املضاربةن إ( :قال ثيح نياملعلق بعض المك يف النظر وجه تعرف كذل منو

  ).النسبة ستحقيف كبذلو، اجلعالة يه اليت هاريغ نتفي مل املضاربة تفتناحيث و، هاريغو

 مبا كاملستمس دهيأ بل، همريغ واجلمال ويالربوجرد والعم ابن السادة املنت على علقي مل لذاو

  . نيالعنوان اختالف من رناهكذ

 هذا }و، الفساد مع ستحقهاي أنه{ املالع }اعتقد إذا املثل أجرة استحقاقه تملحي رمبا أنه ماك{

 مستحق أنه على قدمأ بل، ماله عن عراضاإلك ونكي حىت عمله هدري مل ألنه }وجه له{ االحتمال

  . املثل جرةأل عرفاً وشرعاً



١٢٩

 ولو جرة وأما مع عدم حصوله فاستحقاق العامل األ،حصل ربح ولو قليالً إذا  هذا كله،وإن كان األقوى خالفه

   إلقدامه على عدم العوض لعمله مع عدم حصول،مشكلمع اجلهل 

  

 ءيش اعتقاد إذ }خالفه{ قاميبتعل ظفرت نيالذ نياملعلق افةك واملصنف عند }ىقواأل انك نإو{

 انكم من منه املغصوب مال بنقله املثل أجرة ستحقي أنه الغاصب زعم إذا ماك فهو ،واقعاً منه علجي ال

 الزعم هذا فهل ،املتاع بنقل كاملال مرهأ إذا املثل جرةأل املستحق مالاحلك أنه بزعمه ،آخر انكم إىل

  . البحث حمل جهة من املثال واملقام نيب فرق يأ و،املثل أجرة استحقاقه وجبي

 مع لو وجرةاأل العامل فاستحقاق ،حصوله عدم مع أماو، الًيقل لو وربح حصل إذا لهك هذا{

 فلو، )١(مسلم ئامر حق ىتوي ال فإنه، حمترم املسلم عمل وعمل هنأ جرةاأل وجه }لكمش اجلهل

 أن احلال وأما، املضاربة ربح عدم مع له ءيش ال أنه على أقدم ألنه ،ءيش له نكي مل املضاربة صحت

  .فلم يهدر هو عمله ءيش له ونكي ال أن على دخلي فلم فاسدة املضاربة

 عدم مع لعمله العوض عدم على قدامهإل{ له قرب وفاقاً جلملة من املعلقني عدم شيءن األكل

  حصول

                                                
. ٥ ح باب نوادر الشهادات٢١٥ ص٣ج: كاملستدر )١(



١٣٠

 ، لكن األقوى خالفه، املثلأجرة يستحق أقل األمرين من مقدار الربح وأيضاًالربح وعلى هذا ففي صورة حصوله 

  الربح، باملضاربة ومراعاة رضاه بذلك كان مقيداًألن 

  

  أن األصلاحلال وجرةاأل كاملال ضمني ملاذاو، )١(بفاسده ضمني ال هيبصح ضمني ال ما و}الربح

  .عدمها

 من نيمراأل أقل ستحقي{ املضاربة بطالن حال يف ،الربح أي }حصوله صورة يفف هذا ىعلو{

 التفاوت الربح بنسبة رضاه على قدامهإب هو هدرأ فقد أقل انك لو الربح إذ ،}املثل أجرةو الربح مقدار

 له ىتبق فال النسبة استحقاقه لعدم سبباً ربةاملضا بطالن انك أقل جرةاأل انتك لو و،جرةاأل والربح نيب

  . جرةاألإال 

 ثيحو، العمل واملال ناتج الربح ألن ،العادلة النسبة القاعدة يمقتض أن تقدم قد نكل و،هذا

  . القاعدة املرجع انك املضاربة بطلت

 قدر ستحقي أنه مبعىن ،نيمراأل أقل استحقاقه خالف أي }خالفهاألقوى  نكل{: املصنف قال

 بطالا لفرض ـ املضاربة انتفتا ذإف }باملضاربة داًيمق انك كبذل هرضا نأل{ الصورة هذه يف جرةاأل

 أقل ال املثل أجرة ىعطين أ والبد حمترم عملهحيث إن  و،املقرر القدر هاستحقاق عدم األصل انكـ 

  .نيمراأل

 فال عيني( ):خالفهى األقو نكل(: قوله كاملستمس فسر لذا أنهكو، العبارة شيتشو خيفى الو

  . انتهى )الصورة هذه يف أيضاً العامل ستحقي

  . نظر من هريتفس لوخي الو

                                                
. ٣٥٨ ص٢٢ ج:اجلواهر: انظر )١(



١٣١

  .أوىليف هذا وبعض الصور املتقدمة االحتياط و

  

 إعطاءب }املتقدمة الصور بعضو{ ريخاأل الفرع }هذا يف طاياالحت مراعاة{ فـ انك فيك }و{

 قلاأل نيب حقه دار مايف نيمراأل ثركأ هإعطائ و،استحقاقه عدمو استحقاقه نيب مراأل دار مايف ئاًيش العامل

  . النجاة ليسب اطياالحت فإن }أوىل{ ثركاألو

 قاعدة ىجمر أنه مرة ريغ رناكذ قدو، مايل حق ألنه للقرعة ناكم ال و،ريخ فالصلح تعاسرا لوو

  . العامل واهللا ،العدل

  



١٣٢

 فالقول قول ، بينةى وأنكره ومل يكن للمدع، مضاربةًاراًأعطاه كذا مقد أنه ادعى على أحد إذا ):٤٩ مسألة(

  .يمنياملنكر مع ال

  

 كذل }ركأن و،مضاربة مقداراً ذاك أعطاه أنه أحد ىعل{ كاملال ىادع }ذا ادعىإ{ ):٤٩ مسألة(

  . نيمخس بل: العامل قالو، ةائم تهيعطأ: كاملال قال لو ماك، هيدعي يالذ املقدار أو ،هإعطائ أصل حداأل

 الزائد أو ،املال أصل أخذه عدم صالةأل }نيميال مع ركاملن قول فالقول ،نةيب يللمدع نكي ملو{

 يمكاحل األصل انك حنوها أو ملعارضته املوضوع يف األصل انيجر عدم فرض لوو، به عترفي ما على

 من داملقصو الغرض غالباً ونكي يالذ ضمانه أو املال رجاعإ من العامل على ءيش وجوب عدم يقتضي

  . ىالدعو

 ،ىالدعو يف صدقه ريتقد على هيلإ املال رجاعإب عترفي كاملال أن فرض فلو(: كاملستمس يف قال

  . انتهى )منه تسمع فال لدعواه أثر نكي مل ضمان ريغ من بتلفه عترفيأو 

ذ  إ ـدياملز أو عطاءاإل أصل كاملال ركنأو، ديزاأل أو هءإعطا العامل ىادع بأن ،مراأل سكانع لوو

 يدعيف، ةائم له انك من مال صادري مثالً اجلائر ألن  أو،انهينس وكاملال نيتد بسبب كذل ونكي رمبا

 انكـ  مثلةاأل من كذل ريغ إىل، فقط نهيمخس له أن كاملال يدع وي،كللمال عنده اليت ةائامل أن العامل

 أن لفرض ،صورة ةيأب كملالا إىل املال صاليإ هيعل لزم نفسه صدق علمن إ العامل و،كاملال مع األصل

   ونكي حىت عرضأ أنه ال، أشبه ما أو اناًينس أو خوفاً ركنأ كاملال



١٣٣

  .لنفسه أخذه للعامل

  .املمتنع ويل هو يالذ مكاحلا إىل عطاهأ كاملال إىل صالياإل نكمي مل وإذا

 انكو، ناراًيداآلخر  ودرمهاً عطاهأأحدمها أنه  ىادع لو ماك، تنازع العامل وكاملال نيب انك لوو

  . خراآل هيدعي ما ركني منهما الًك ألن ،يالتداع باب من انك الرتاع هلذا مثر

  



١٣٤

 قدم قول العامل بيمينه مع عدم ،تنازع املالك والعامل يف مقدار رأس املال الذي أعطاه للعامل إذا ):٥٠ مسألة(

 أصالة و،ه أزيد مما يقولهإعطائ عدم صالة أل،ل مع ضمان العام أو تالفاً من غري فرق بني كون املال موجوداً،البينة

   هذا، باألزيدكان تالفاً إذا براءة ذمته

  

 أن الغالب و}للعامل أعطاه يالذ املال رأس مقدار يف العامل وكاملال تنازع ذاإ{ ):٥٠ مسألة(

  . السابقة املسألة يف رهيتصو تقدم ماك العامل ونكي أن نكمي انك وإن ،كاملال ياملدع ونكي

 من على نيميالي واملدع على نةيالب لقاعدة ،كللمال }نةيالب عدم مع نهيميب العامل قول قدم{

 تهيعطأ: قولي فقد، اجلنس ريغ من أو اجلنس من ادةيالز يدعي كاملال ونك نيب }فرق ريغ من{ ركنأ

 العامل ركنوي، درهم ةائم وناريد ألف تهيعطأ: قولي قدو، ةمائمخس الإ العامل ركنوي، ناريد ألف

  . نيالصورت شملي ركاملني واملدع قاعدة فإن ،الدراهم

 فال ضامناً نكي مل لو ألنه ،للتالف }العامل ضمان مع تالفاً أو موجوداً املال ونك نيب{ فرق الو

 ذمة أي }ذمته ةءبرا أصالةو{ العامل }قولهي مما ديأز هإعطائ عدم صالةأل{ ،تسمع حىت ىللدعو أثر

  . )من(مبعىن  الباءف هيعل و،بذمته متعلق )الباء( }ديزباأل تالفاً{ املال }انك ذاإ{ العامل

  : كمال ابن قال

   الصق عوض عد واستعن بالباء(

  . )طقنا ا عن ومن ومع مثل و

  فرق ال، نةيب نكت مل إذا نهيميب العامل قول ميتقد من رناهكذ يالذ }هذا{



١٣٥

 كان نزاعهما بعد حصول الربح وعلم إذا  كما،يب العامل من الربحإذا مل يرجع نزاعهما إىل الرتاع يف مقدار نص

حينئذ الرتاع يف قلة رأس املال وكثرته يرجع إىل الرتاع يف مقدار نصيب العامل من  إذ ،الذي بيده هو مال املضاربةأن 

 وعلى تقدير ،عامل أزيد فيكون نصيب ال،على تقدير قلة رأس املال يصري مقدار الربح منه أكثر إذ ،املال املوجود هذا

  كثرته بالعكس

  

 املسائل بعض يف عرفت قد إذ ،ال أم العامل بينص مقدار يف الرتاع إىل نزاعهما رجعي أن نيب هيف

 يريبتغ الرتاع مكح تلفخي لذاو، هيلإ ؤلي مبا ال الرتاع مبصب املنازعات امكحأ يف العربة أن السابقة

، القضاء تابك يف لمامك من ظهري ماك، املشهور هو هذاو، واحد أمر إىل أوهلما انك وإن ،املصب

  . نزاع هيلإ ؤلي مبا العربة أن منه ظهري ثيح، كاملستمس عن نقلناه ملا خالفاً

 من العامل بينص مقدار يف الرتاع إىل نزاعهما رجعي مل ذاإ{ :قال ،لكمش املصنف فقول هيعلو

 ةائم املال و}املضاربة مال هو دهيب يالذ أن لمع والربح حصول بعد نزاعهما انك إذا ماك، الربح

 بل: قولي العاملو ،الربح نصف مخسة العامل بيفنص، ةائم املال رأس انك: قولي كفاملال، مثالً عشرةو

  . الربح نيعشر من عشرة يبيفنص نيتسع املال رأس انك

 املال هذا من العامل بينص مقدار يف الرتاع إىل رجعي ثرتهك واملال رأس قلة يف الرتاع نئذيح ذإ{

، ثركأ منه الربح مقدار ريصي املال رأس قلة ريتقد على ذإ{ املثال يف عشرة أو مخسة هو هل }املوجود

  . أقل العامل بينص ونكي }سكبالع ثرتهك ريتقد علىو، ديأز العامل بينص ونكيف



١٣٦

  مبقدار ما أقر به للعامل إال ، كون مجيع هذا املال للمالكاألصلومقتضى 

  

  :هيف و،}للعامل به أقر ما مبقدار إال ،كللمال املال هذا عيمج ونك األصل ىمقتضو{

 انك إذا هيلإ رجع إذا ذاك وبل: العم ابن قال لذاو، لآبامل ال باملصب االعتبار أن من تقدم ما: والًأ

  . املفروض هو ماك املال رأس مقدار يف الرتاع ىالدعو مصب

 الربح ألن ،نةيالب إىل حباجة هو وادةيللز يمدع كفاملال، له املال بعض وديال ذو العامل: اًيثانو

 ديول الربح أن من مبنانا على أما، للعامل هيعطي مث كاملال إىل رجعي أنه ال، ابتداًء العامل سيك يف دخلي

 ولأ من بالنسبة منهما لكل علهجي القرار نفأل املال ديول أنه من مبناهم على ماأو، فواضح العمل واملال

  . مراأل

 ما إال للعامل عهيمج ونك ديال ىمقتض انكوإن ( :قال ثيح كساملستم قول يف النظر ظهري منهو

 فمع، نةيب إىل االستحقاق ىدعو ثباتإ يف احتاج كللمال أصله بأن أقر ملا ديال ذا إال أن ،كللمال به أقر

  . المهك آخر إىل، )قراراإل ذا ةياحلج عن العامل دي لسقوط كاملال قول قدمي عدمها

، نيتسع بل: العامل قال و،ةائم انك مايل: كاملال قال إذا مايف الرتاع مكح تلفخي رناهكذ ما علىو

 فإن ،عشرة بل: العامل قالو، مخسة العامل بينص: كاملال قال إذا مايفو، العامل مع األصل ثيح

  . كاملال مع األصل

  . التحالف مورد أنه فالظاهر ،عشرة يفل تسعون: لعاملا قالو، مخسة فله ةائم: كاملال قال إذا أما



١٣٧

كذا مقدار  إال بعد احلكم بكونه للمالك إذ ، لضمان العامل أو تالفاً ال فرق بني كون املال باقياًأيضاًوعلى هذا 

  .يغرم املقدار الذي للمالك أن  بد تلف مع ضمانه الفإذامنه 

  

 يف مراأل سكانع، مخسة يفل ةائم بل: العامل قالو، عشرة كفل نيتسع املال رأس: كاملال قال لوو

  . الثالث الصور

  . تقدم ماك ،له خذاآل هو مكاحلا انك الزائد كاملال قبلي مل وإذا

 ،للعامل ءيش فال ،سرخي مل وربحي فلم ةائم انك هل املال أن يف تنازعا لو ما حال علمي تقدم مماو

  .مخسة فللعامل عشرة فربح نيتسع انكأو 

  . نيتسع انك بل: كاملال قال و،ةائم انك أنه العامل يادع أي ،سهكع اذكو

 بضمان تالفاً أو اًيباق املال ونك نيب فرق ال أيضاً هذا ىعلو{: قوله يف النظر وجه ظهري تقدم ومما

 إال كللمال ونكب مكاحل بعد ذإ{ بـ لهيتعل والعامل رهكني يالذ ديزاأل ضمان عدم النظر وجه ،}العامل

 مصب تلفخي إذ ،تام ريغ }كللمال يالذ املقدار غرمي أن البد ضمانه مع تلف فإذا ،منه مقدار ذاك

 ،فقط ةائم طلبيني بل: العامل قالو، مخسة وةائم فأطلبه عشرة حبر وةائم تهيعطأ: كاملال قال فإذا ،الرتاع

  . الشهادات والقضاء : تابك يف رناهكذ ماك، الرتاع أسباب شرح لفكي ال و،معه األصل انك

 من املقصود الغرض ال ى،الدعو مصب ركاملن وياملدع صيتشخ يف املرجع انك ثيحنه إ مث

  . مهماكح وحدة يف السابقة املسألةك املسألة هذه انتك، عرفت ماك ى،الدعو



١٣٨

  . فرق نياملسألت نيب انك املقصود الغرض حسب صيالتشخ انك إذا نعم

، املال رأس قدر يف توافقهما مع ،قلباأل بل: فقال ،ثركباأل نقده صرف العامل أن كاملال ىادع لوو

  .العامل مع األصل انك

 السوق يف بل: العامل قالو، مكاحلا صادره ثيح، السوداء السوق يف صرفهنه إ :كاملال قال لوو

  . ةيتاآل املسألة يف أيتي ماك، نيمأ ألنه ،نيميال هيعل انك، ةياعتباط له مكاحلا مصادرة و،ضاءيالب

  



١٣٩

ال يشتري اجلنس  أن  أو شرط عليه،فتلف خان أو فرط يف احلفظ أنه لو ادعى املالك على العامل): ٥١ مسألة(

 وعدم شرط املالك عليه الشرط ، فالقول قول العامل يف عدم اخليانة والتفريط، أو ال يبيع من زيد أو حنو ذلك،الفالين

  الكذائي

  

 }و{ بعضاً أو الًك }فتلف احلفظ يف فرط أو خان أنه لالعام على كاملال ىادع لو{ ):٥١ مسألة(

 ةيالزمان الشرائط من }كذل حنو أو ديز من عيبي ال أو الفالين اجلنس يشتري ال أن هيعل شرط{ أنه ىادع

  . شبهأ ما واجلنس واملعاملة طرف وةيانكاملو

، نيميال إال نيميال على سيل و،نيأم ألنه كذل و}طيالتفر وانةياخل عدم يف العامل قول فالقول{

  . نيالثالث والتاسعة املسألة يف كذل يف المكال تقدم قدو

 مل املتاع كهالن إ :العامل قالو، املتاع تلفأ طيتفرنه إ :كاملال فقال ،طيالتفر ةيفيك يف اختلفا لوو

 ئلاملسا بعض يف تقدم قد ثيح ،أيضاً العامل مع األصل انك ،كذل بعد حدث بل، طيالتفر كبذل نكي

  . امهاكحأب مانتهأ رجعت طيالتفر عن رجع مث فرط إذا نيماأل أن السابقة

 شرطاً ىادع إذا العامل أن ماك، االشتراط عدم صالةأل }يذائكال الشرط هيعل كاملال شرط عدمو{

  . هيعل شرطه عدم األصل انك كاملال رهكنأ وكاملال على



١٤٠

 نعم لو فعل العامل ما ال جيوز ،ويف البيع من أي شخص أراد  يف الشراءمع عدم الشرط يكون خمتاراً أن واملفروض

  ، فالقول قول املالك يف عدم اإلذن، كما لو سافر أو باع بالنسيئة وادعى اإلذن من املالك،بإذن من املالك إال له

  

 بسائر و}أراد شخص أي من عيالب يف والشراء يف خمتاراً ونكي الشرط عدم مع أن املفروضو{

 للرتاع انك إذا سمعيإمنا  كاملال ادعاء أن ال خيفى نكل ،املضاربة عقد إطالق شملهاي ليتا اتياخلصوص

  . القضاء تابك يف ركذ ماك ،الترافع ليدل شملهي فال مثر نكي مل إذا ماأ، مثر

 اشتراء عدم الشرط انك بل: العامل قالو، احلنطة يشتري ال أن هيعل شرطت: كاملال قال لوو

، اتفاقهما مورد اجلامع مما كذل أمثال يف ذاكو، ركمن ومدع ال ،تداع ألنه ،لتحالفا من انك، ريالشع

  . املتقابلة اتياخلصوص يف االختالفإمنا و

 ذناإل ىادع وئةيبالنس باع أو سافر لو ماك، كاملال من ذنإب إال له وزجي ال ما العامل فعل لو نعم{

 وإن ،املصنف من تقدم ماك، خاص ذنإ إىل مراأل جحتايف ،شملهماي ال طالقاإلن إ :قلنا و}كاملال من

 }ذناإل عدم يف كاملال قول فالقول{، منهما املتعارف ريغ القدر إال ،هلما طالقاإل مشول استظهرنا

  .عدمه صالةأل

 ئةيالنس يف: العامل قال أو ،خاص سفر يف بل: قالو، مطلقاً السفر يف يل ذنأ :العامل قال لوو

  صالةأل، طالقاإل عدم يف كللمال القول انك، مثالً خاص صلشخ بل: قالو، مطلقاً



١٤١

 ولو ادعى املالك املنع فيما ،باإلذن قدم فيه قول املالك املنكر إال العامل لو ادعى اإلذن فيما ال جيوزن إ :واحلاصل

  . املنع قدم قول العامل املنكر لهمع إال جيوز

  

  . التحالف مورد من فهو، األصل خالف دييقالت وطالقاإل من الًكن إ :قالي فال، ادةيالز عدم

 ألن }ركاملن كاملال قول هيف قدم ،ذنباإل إال زوجي ال مايف ذناإل ىادع لو العاملن إ :احلاصلو{

  . ذناإل عدم األصل

 قول قدم{ خاص مبنع إال شملهي طالقاإل ألن }املنع مع الإ وزجي مايف املنع كاملال ىادع لوو{

  .املنع عدم األصل ألن }له ركاملن العامل

 أن من تقدم ما على ،حصيت ويل حةيصح فاملضاربة الشرط حنو على انكنه إ :العامل قال لوو

 ،املضاربة عقد مصب حنو على انك بل: كاملال قالو ،العامل حصة منع توجب ال الشرط خمالفة

 الًك ألن ،املضاربة بقاء  أن األصلال، يالتداع مورد مننه إ فالظاهر، بالعقد العمل عدم توجب فاملخالفة

  . خراآل هيدعي ما ركني

  



١٤٢

   سواء كان بأمر ظاهر أو خفي،أمني ألنه ،لو ادعى العامل التلف وأنكر املالك قدم قول العامل): ٥٢ مسألة(

  

 لكال أو البعض تلف هؤادعا انك سواء }كاملال ركنأ والتلف العامل ىادع لو{ ):٥٢ مسألة(

 اخلامسة املسألة يف تقدم ماك ،نيميال إال نيماأل على سيلو، نيمأنه  ألنهيميب }العامل قول قدم{

  . املقام يف باملضاربة اخلاصة والعامة األدلة دوجو من نيالثالثو

 أو كهليف املال ستبضعي الرجل عن، )عليه السالم( جعفر أيب عن، مسلم بن حممد حيصح دهيؤوي

  . )١(ناًيمأ الرجل ونكي أن بعد مغر صاحبه على سيل: قال ،ضمان صاحبه ىأعل، سرقي

 نيميال عدم على داالً انك نيميال ليدل ال لو بل ،هيعل نةيالب عدم على العريف باللزوم دلي فإنه

 يفه، نةيبالب فهيلكت عدم ىعل ال نيماأل ضمان عدم على حةيالصح تدلإمنا ( :كاملستسم فقول، أيضاً

  . نظر حمل ،تهىان )ثباتاإل مقام يف ال الثبوت مقام يف مكح

 }ظاهر بأمر{ التلف هؤادعا }انك سواء{ نيميبال قوله قبلي }نيأم نهأل{ فالعامل ،انك فيكو

  .صدقه عن قيالتحق نكمي ال مايف، السرقةك }يخف أو{ قيالتحق نكمي ثيح، احلرقك

ائة م أعطاه مثالً، منه حقه ستنقذي ثيحب الرتاع طوري أن له فهل، العامل ذبك كاملال علم وإذا

  عشرةوائة م كللمال منها، نيعشر ربحو

                                                
. ٥ ح من أبواب الوديعة٤ الباب ٢٢٨ ص١٣ ج:الوسائل )١(



١٤٣

 يف وكذا لو ادعى اخلسارة أو ادعى عدم الربح أو ادعى عدم حصول املطالبات يف النسيئة مع فرض كونه مأذوناً

  البيع بالدين

  

، نيعشروائتني م انك املال رأسن إ :كاملال قال، عشرةوائة م منه سرق قدنه إ :العامل قال فإذا

  :احتماالن، )العشرةوائة ملا( يالباق إعطاء فالالزم

  . الشهادات تابك يف رناهاكذ اليت النصوص لبعضو، حق نقاذإ أنه من

  .وزجي ال وذبك أنه منو

  . كهنا املسألة ليتفص فراجع، األول قرباألو

  . نفسه صيلتخل ذبكال إىل ضطري ثيح، كاملال به قبلي مل العامل صدق إذا ما حال علمي منهو

 يف املطالبات حصول عدم ىادع أو الربح عدم ىادع أو اخلسارة{ العامل }ىعاد لو ذاكو{

، خالف ال وإشكال بال كذل لك }نيبالد عيالب يف{ خاصاً ذناإ واًإطالق }مأذوناً ونهك فرض مع ئةيالنس

  . املسألة فروع بعض يف اجلواهر يف به صرح بل، لمامك من ظهري ماك

ائة م خسارة العامل ىادع إذا ماك، بعض دون المهك بعض كاملال سلم إذا ما حال علمي منهو

 منه املطلوبة نيميالو، خراأل نيالست إىل بالنسبة القول مقبول العامل فإن ،نيأربع خسارة كاملال فسلم

:  كاملال قال لوو، واضح هو ماك كاملال سلمه يالذ نيربعاأل ىعل ال، نيالست تلف أو خسارة على

 من ريالدنان مقدار أخذ له قحي كاملال ومقبوالً العامل قول انك، ريالدنان بل: لعاملا قالو، الدراهم تلفت

   املسائل بعض يف سبق ما على مكاحلا أخذهيف هيف املختلف الزائد أما، الدراهم



١٤٤

نعم لو ادعى بعد الفسخ التلف بعده  ،يكون الدعوى قبل فسخ املضاربة أو بعده أن وال فرق يف مساع قوله بني

  .وجهان ،وعدمه خلروجه بعده عن كونه أميناً ، مساع قوله لبقاء حكم أمانتهففي

  

 أو متامإ أو }فسخ قبل{ هيعل كاملال يف }ىالدعو ونكي أن نيب قوله مساع يف فرق الو{ املتقدمة

 ةاملساقا واملزارعةك كذل شباهأ لك يف احلال هو ماك، نيأم أنه أدلة طالقإل }بعده أو املضاربة{ انفساخ

  . هاريغ وجارةاإل وعةيالود وةيالعارو

 فإن }مانتهأ مكح لبقاء قوله مساع يفف ،بعده التلف{ هيأخو أو }الفسخ بعد ىادع لو نعم{

  . كاملستمس فهمه ماك االستصحاب ال، رناهكذ ما أراد أنه الظاهرو ،شملهي نيماأل أدلة إطالق

 فالالزم }ناًيأم ونهك عن بعده خلروجه{ نئذيح مدع ألنه ،نةيبالب إال قوله مساع عدم أي }عدمهو{

  . نةيالب إىل تاجحي ياملدعحيث إن ، حقه يف يالدعو ىمقتض جراءإ

 كذل حتققإذا ( :كاملستمس يف قالو، هريغ والعم ابن اختاره ماك، قوله مساع أقوامها }جهانو{

  . انتهى )الثاين للوجه جمال فال  ـمانتهأ مكح يـ أ

 نئذيح إذ ،كاملال طلب مع الرد يف مقصراً انك بأن ،انةياخل إىل مانةاأل من رجخي ال أن بجي ،نعم

  . هيلإ بالنسبة مانةاأل ليدل سقوط بعد القاعدة باب من فالضمان، ةيكمال ال وةيشرع أمانة عنده ما سيل



١٤٥

 ألنه  مل يسمع منه، إين اشتبهت يف حصوله:ولو أقر حبصول الربح مث بعد ذلك ادعى التلف أو اخلسارة وقال

  األولرجوع عن إقراره 

  

 صلأل }اخلسارة أو{ الربح حصول قبل للمال }التلف ىادع كذل بعد مث الربح حبصول أقر لوو{

 العالمة واحملقق به أفىت ماك }منه سمعي مل{ الربح حصول أي }حصوله يف اشتبهت ينإ: قالو{ املال

 قرارإ بقاعدة هيعل ياملاض قرارهإ بقبس اجلواهر يف علله و}األول قرارهإ عن رجوع نهأل{ مهاريغو

 مساع قاعدة معارضة عن نيالسامل قراراإل بعد اركناإل مساع عدم قاعدةو، )١(جائز أنفسهم على العقالء

  . قرارإب سبقي مل ما املسلم الثابتإمنا و، العموم هذا ثبوت عدم بعد ،هيدعي ما لك يف نيماأل

 قال نكل، يالربوجرد والعم ابن نيديالسك نياملعلق نم واحد ريغ رهكذ ما على املصنف قرأ قدو

 قرارهإ عن رجوعاً ونكي الو، قراراإل يف حنومها أو االشتباه أو الغلط ىدعو مساعاألقوى : اجلمال ديالس

  . ظاهره خالف على ىدعو ونكي بل، السابق

 ما اًريثكو، نيميال إال هيعل سيل نيماأل أن ليدل طالقإل، القاعدة ىمقتض هو رهكذ ماو: أقول

، قاعدتان ماأ وضوح عدم إىل مضافاً، اجلواهر قاعديت على ورد نيماأل ليدلو، مشتبهاً أو غالطاً ونكي

  . واحدة قاعدة بل

                                                
. ٢ حقرارتاب اإلك من ٣ الباب ٥٦٨ ص١٦ ج:الوسائل )١(



١٤٦

 قراراإل بعد اركناإل مساع عدم قاعدة أن من(: كاملستمس قول يف النظر وجه علمي رناكذ مماو

 كل: قال إذا ماك، له معارضاً ونكي ثيحب قراراإل هيعل ورد ما على وارداً اركناإل انك إذا مبا ختتص

  . درهم يعل كل سيل: قال مث، درهم يعل

 نكي مل، املقام يف ماك قراراإل هيعل ورد يالذ الواقع ريغ آخر مرأ على وارداً اركناإل انك إذا أما

 قصدت أو ،ةيرتو يخبارإ انكإمنا و، الواقع قصدت ما أو ،غلطت أو اشتبهت: قوله فإن ،للرد وجه

 على وارداً الثاين القول ونكي ال مما كذل حنوو، الضرر من التخلص بقصد بل الواقع انيب بقصد ال الواقع

  . انتهى )قراراإل بعد اركناإل من ونكي فال ،له معارضاً الو، األول هيعل ورد ما

 مانةأ إطالقب نقل مل فإن ،عرفاً املقام يف قراراإل هيعل ورد ما على اركناإل دوور يف كش ال ذإ

  . اجلواهر هيلإ ذهب ما إىل الذهاب الالزم انك ،الثاين لقوله الشامل العامل

 إذ ،الشرائع قول من اجلواهر استظهره ماك، نةيالب مع حىت قوله قبول عدم ةيأضعف ظهري منهو

 مةكحا نةيالب  أنوضوح بعد نةيالب مع قوله سقطي فلماذا، نةيالب بدون العامل قول سقوط مراأل ىمنته

  . الشهادات تابك يف رناهكذ ماك قراراإل على

 عندنا الزنا من هيتدع ما حال انتك :نةيالب قالتو، مرات أربع بالزنا نفسها على امرأة شهدت فلو

: قال لو ذاكو، قراراإل على نةيالب ةيقدمأ باب من بل، بالشبهات احلدود درء باب من ال قوهلا سقط

  فهو البارحة ناراًيد ديز من خذتأ



١٤٧

  . أو مث حصلت اخلسارة قبل منه، تلف رحبت مث:ولكن لو قال

  

 إىل ،قراراإل على نةيالب قدمت، منه أخذي فلم، بلدنا يف البارحة انك داًيز أن نةيالب قامت و،طلبيني

  . مثلةاأل من كذل ريغ

 بعد اركناإل ليقب من ةيالثان ىالدعو بأن املقام يف نةيالب على قراراإل ميلتقد فاالستدالل هيعلو

 ال اأ مع ،مسموعة ريغ أيضاً يفه األول قرارهإب ذبةكم انتك ملا نةيالبو، مسموع ريغ هوو، قراراإل

  .الوجه ظاهر ريغ. انتهى ،مسموعة ىدعو هلا نكت مل إذا تسمع

 ،قراراإل حال شرح باب من هو بل ،قراراإل بعد اركناإل من سيل نهأب له كاملستمس رد أن ماك

  . هيف ما عرفت قد ،انتهى

 عدم ىدعو و،قراراإل به سقطيف قبوله يقتضي نيماأل قوله مساع إطالق :قوله يف أجاد لقد نعم

 من له الشامل فاستحلفه امتهن إ ):السالم هميعل( قوهلم طالقإل فةيضع نيماأل قول مساع يف العموم

  . انتهى ،عنه صرفه على نةيقر دون

 أو اشتباهاً ذبكينه إ :نةيالب قالتو، عنه رجعي مل و،ربحنه إ :قال لو أنه اهرنكذ ما ىفمقتض هيعلو

 القصاص )عليه السالم( نياملؤمن ريأم ماماإل رفع رناهكذ ما ديؤوي، قراره إال قوهلم مسع ،غلطاً أو عمداً

 ماك، قراراإل إىل اضطر أنه ىادع واألول املقر رجع وآخر قاتل ظهر مث، بالقتل نفسه على أقر عمن

  . فراجع ،الشهادات تابك يف رناهكذ

 أو الربح سدها مبا والًأ اخلسارة حصلت أو }اخلسارة حصلت أو ،تلف مث رحبت: قال لو نكلو{

  . نيميال إال هيعل سيل نيماألو، نيأم أنه ليدل طالقإل }منه قبل{ كذل شبهأ ما



١٤٨

 ماك، األدلة إطالق من املستفاد ألنه ،ناسال عند ناًيمأ ونهك ال ،اهيإ كاملال مانيباست االعتبارن إ مث

  . نيالثالث واخلامسة املسألة يف بعضها تقدم

، العامل ال بيالرق قول القول انك ،باًيرق هيعل جعل نكل، خائناً هراي بأن كاملال ستأمنهي مل لوو

 نيماأل ليدل مشول لعدم، الشاهد إىل احتاج ـ األصل خالف هو مما ـ حنوه والتلف العامل ىادع فإذا

  . واضح هو ماك له

 شملهي مل ،احللف عن  أىبنهكل، األصل خالف هو مما، اخلسارة أو التلف نيماأل العامل ىادع لوو

  . كهنا االختالف على ،كاملال على الرد مع أو ،الرد بدون به أخذه الالزم بل، نيماأل ليدل

  



١٤٩

   قدم قول املالك ، أو ثلثهبح مثالًنصف الر وأنه اختلفا يف مقدار حصة العامل إذا ):٥٣ مسألة(

  

 األولب قال ،}ثلثه أو مثالً الربح نصف وأنه العامل حصة مقدار يف اختلفا ذاإ{ ):٥٣ مسألة(

 ،خراآل حق لكأي ن أردي مل وقةياحلق أنه زعم منهما الًك ألن ،سكبالع أو ،العامل بالثاين قالو، كاملال

 كذلكو، منها التخلص فأراد، هيعل الزائدة ةيالتصاعد بةيالضر النصف كاملال حصة ونك يف ألن أو

  . ادةيالز ينف يمدع مع األصلف، ثركأ ضرر من فراراً هريلغ ادةيالز هدعوا ونكفت، العامل إىل بالنسبة

 األصلف، خرج ما إال له الربح لك ونك  ألن األصل،ادةيالز ينف يف كاملال مع أصل ال: قالي ال

  .العامل مع

، بالنسبة العمل وللمال تابعنه إ قلنا ثيح، للمال اًتابع الربح ونك يف شكالاإل تقدم قد: قالي نهأل

  .للمال تابعاً الربح روني نيالذ املشهور قول على كذل صحي نعم

 إىل نسبته رةكالتذ عن بل، املشهور هو ماك }كاملال قول قدم{ لنفسه ادةيالز كاملال ىادع لوو

  . للمال تابع الربح أن يف مبناهم على تمي إمنا هذا أن  خيفىالو ،علمائنا

 ىادع إذا كاملال مع تارةً ونكي األصلف، بالنسبة العمل وللمال تابع أنه من رناهكذ ما على ماأ

 ةائمخسم فربح لفاًأ املضاربة مال انك مثالً ،حقه من ثركأ ىادع إذا العامل مع تارة و،حقه من ثركأ

 العامل ىادع أو ،نصفه كاملال ىفادع ،مخساه كللمال ومخاسهأ ثةثال للعامل ونكي أن العادلة النسبةو

  . الثاين يف للعامل واألول يف كللمال نياخلمس عدم  فإن األصل،عشارهأ سبعة



١٥٠

ن إ واضح كاملال قول ميبتقد المهمكن إ( :قال، للنظر مواضع هيف الماًك املقاصد جامع ركذ قدو

 حصوله بعد ماأو، العقد بفسخ لهك الربح منع من نكمتم كلاملا ألن ،حبالر حصول قبل االختالف انك

 العامل وايالدن فاحلصة دراالص العمل استحقاق يدعي كاملال فإن ،هيعل ىمدع ومدع منهما الًكفإن 

 قوال صحابناأل أعلم الو، كاملال هيدعي مما ديأز املثل أجرة انتكن إ بالتحالف القول ءيجيف كذل ركني

  . انتهى )يالشافع قول مطلقاً الربح يف االختالف مع بالتحالف قولالإمنا و، بالتحالف

 ربط ال ،خلإ )كاملالألن ( :قوله و،حصوله عدم والربح حصول نيب فرق النه إ :أوالً هيعل ردي ذإ

  . الرتاع مصب ليتبد يف له أثر ال الفسخ من نكالتم إذ ،بالرتاع له

 كاملال فمنع الربح حصول قبل المهك إذ ،وجهه فهمي مل )لهك الربح منع من نكمتم(: قوله: اًيثانو

  . فتأمل احملمول بانتفاء السالبة يف المهك ونكي أن الالزم أن مع، املوضوع بانتفاء السالبة باب من الربح

 املشهور قول على ماأ ،موجود أنه احلالو، أصل كهنا نكي مل إذا ونكيإمنا  التحالفن إ :ثالثاًو

  . حقه عن ادةيالز يدعي ال من مع نهفأل: قولنا على أماو، كاملال مع األصل نفأل

 ركاملني واملدع صيتشخ يف ارياملع أن على مبين املقاصد جامع المك نأب له كاملستمس رد أما

 عرفت فقد، ىالدعو من املقصود الغرض ركاملني واملدع صيتشخ يف ارياملع أن احلالو، ىالدعو مصب

   املسائل بعض يف



١٥١

  . القاعدة ىمقتضو املشهور نص واألدلة ظاهر خالفه  أنالسابقة

 نظري مكاحلا فهل ،النفقة ىالدعو من غرضهما انكو، متعة أو دوام أنه يف الزوجان اختلف فلو

  .مثلةاأل من كذل ريغ إىل، عدمها والنفقة استحقاقها يف أو ،ىالدعو يف

 انك إذا ركمن ومدع منهما الًك أن يف بير ال(: بقوله املقاصد جامع على اجلواهر أشكل لقدو

 بعد نعم، نيالشخص من لك عدم األصل اقتضاء ضرورة املضاربة قدع هيعل وقع ما صيتشخ يف نزاعهما

 استحقاق عدم  ألن األصل،كاملال مع ونهك يف بير ال وآخر صلأ إىل رجعي كذل يف صولاأل تعارض

  . انتهى )الزائد العامل

 احلصة يدعي من مع  أن األصلعرفت قد إذ ،كاملال معر اآلخ األصل جعله يف إال نيمت هوو

  . املعقولة

 ملنه إ :هيفف، هماينفي ال وينيالدعو ىحدإ ثبتي ال وركاملذ األصل بأن هيعل كاملستمس إشكال أما

  . آخر ءيش التساقط بعد املرجع ونكوي تعارضاني ماأ أراد بل، يالنف وثباتاإل اجلواهر صاحب ردي

 اتفاقهما بعد املثل جرةأل موقع النه إ :هيفف ،املثل أجرة مسألة من املقاصد جامع المك يف ما أما

  . وجه له انك رناهكذ ماك احلصة بجرةاأل بدلن إ نعم، رااكني المهاك ونكي قد و،خاص قرار على

  



١٥٢

ر تسليم املال أو أنك  فأنكر أصل املضاربة،ادعى املالك أين ضاربتك على كذا مقدار وأعطيتك إذا ):٥٤ مسألة(

  األصل فادعى العامل تلفه مل يسمع منه وأخذ بإقراره املستفاد من إنكاره ، فأقام املالك بينة على ذلك،إليه

  

 املال بعض أو ،املال لك }كتيعطأ ومقدار ذاك على كضاربت ينأ كاملال ىادع ذاإ{ ):٥٤ مسألة(

 أو املال لك ميتسل ركنأ كلذل تبعاً و}اربةاملض أصل{ العامل }ركفأن{ ،فقط املال ةيبق كل يعندإمنا و

 على نةيب كاملال فأقام{ ضاربه أنه مسلّ أن بعد }هيلإ{ بعضه أو لهك }املال ميتسل ركأن أو{ بعضه

 لو ينأل األصل رتكنأإمنا  ينإ: قال و}تلفه العامل يفادع{ البعض أو لكلل ميالتسل أو ،األصل }كذل

 }منه سمعي مل{ ،يدي يف املال تلف قدو يل نةيب ال ثيح رتكنأ لذاو، يعل نةيالب انتك به سلمت

 فإن ،ميالتسل اركنإ أو املضاربة اركنإ عيني }األصل ارهكنإ من املستفاد قرارهإب أخذو{ التلف دعواه

  .دعواه سمعي فال ،عنده تلفي مل أخذهي مل ما نإف، عنده التلف بعدم قرارهإ ساوقي ارهكنإ

 بعض يف تقدم ملا ،قرارهإ على مقدمة نةيالب ألن ،منه مسع التلف على نةيالب أقام أنه إذا الظاهرو

 ظاهر ريغ ،هقرارإ بعد نةيالب قبول بعدم بعضهم فقول ،قراراإل على ةنيالب ميتقد من السابقة املباحث

  . الوجه

  : مورأ يف املسألة يف المكالو

 ليدل ألن كذلو، تلف بأنه كذل بعد قوله قبلي مل ،ميالتسل أو املضاربة أصل ركنأنه حيث إ :األول

نيميال إال نيماأل على سيل موضوع عن خرج ارهكنإبنه إ نقل ملن إ نيماأل هذا مثل عن منصرف 

   هذا هل و،خائناً صار ونيماأل



١٥٣

 ثيح، نفسه عن التبعة رفع قصده وانةياخل قصده نيب فصلي أو ،مطلقاً ال أو ،مطلقاً خائناً علهجي

  : ماالتاحت ،كذل جواز ظن

  . عرفاً خائناً عدي أنه جهة من: األول

 ملنه إ :قولي فمن ،القول يف ذبكال ال ،املال يف انةياخل عن عبارة انةياخل أن جهة من: الثاين

  . ائنخنه إ عرفاً له قالي ال ،مثالً اهيإ أودعها بل ديز من الدار ستأجري

 اخلائن يف دخلهي ال شرعاً جائزاً ظنه يالذ اركنفاإل انةياخل قصدي مل أنه إذا جهة من: الثالثو

 نةيالب عدم بعد قوله قبلي ثيح ،ركنأ إذا ما خبالف، تلفنه إ قال إذا :قوله قبلي ال أنه زعم فقد، عرفاً

  . قرباأل هو هذاو، هيملدع

 وجه الو، نةيالب أدلة شملهيف، نةيالب أقام مدع ألنه ،قبل التلف على نةيالب أقامنه إذا إ :الثاين مراأل

 ظهر ملاو، نيالع متسلّ نه أاملستأجر ركأن إذا مثالً، املقام أمثال يف كذلك هو ماك، ارهكنإ بعد قبوهلا لعدم

 ريغ إىل، طلقها أنه نةيالب أقام ذبهك ظهر ملاو الزواج ركأن أو ،املؤجر إىل ردها أنه على نةيالب أقام ذبهك

، ظاهر ريغ هو وباالنصراف كتمسي أن املقام ملثل نةيالب ليدل مشول بعدم القائل علىو، مثلةاأل من كذل

  . طالقاإل األصل انك االنصراف يف كش لوو

 أو ،نيالع إعطاء هيعل لزمي ،نةيالب عن ارد قوله سقطي ثيح، انتهيخ ظهرتنه إذا إ :الثالث مراأل

  . هاريغ وديال هلقاعد، مةًيق أو مثالً البدل

  ، ذبهك يالذ قوله مساع بعدم كساملستم قول يف النظر وجه ظهر كبذلو



١٥٤

 قبل منه لعدم املنافاة بني ، مث بعد اإلثبات ادعى التلف،ء بأين لست مشغول الذمة لك بشي:نعم لو أجاب املالك

  . وبني دعوى التلفاألولاإلنكار من 

  

  .خائن وأنه ذاك اليت نتهيب مساع عدمو

 ىادع مث القراض ركنأ لو: القواعد قولك، ياحلواش ولماتكال من مجلة يف شكالاإل ظهر ماك

  . كذل ريغ إىل، قوله قبلي مل التلف

  . نةيالب قامأ إذا قوله بقبول :قالوا ثيح اجلمال ويالربوجرد دانيالس أجاد لقدو

 نةيبالب قوله قبلي قدو، ارهكنإ قبل حاله مثل مثله ،نهيميب  قولهقبلي قد أنه رناهكذ مما حتصل قدو

، الضمان هيفعل قوله قبلي مل وإذا، نةيالب ليدل إطالق شملهيإمنا و، السابقك قوله لقبي فال انتهيخ لظهور

  . البدل إىل جعريف املضمون التلف على نةيالب قامت إال إذا نيللع الضمان وديال ليلدل

 منه قبليف أسيال حصول حىت نيالع عطاءإل سجن سلمهاي حىت نيالع عنده نكي مل وضمن لوو

  . البدل

 كل الذمة مشغول لست ينأب{: ميالتسل أو املضاربة ادعائه عند }كاملال{ العامل }أجاب لو نعم{

 من الشهادات والقضاء تابك يف قرر ملا ،ال أو سلم أو ضارب نهأب بيجي أن على ربجي فال ،}ءيبش

  . جباراإل عدم

 أنه ظهري مل  ألنه}منه قبل ،التلف ىادع{ املال سلمه أنه هاريغ أو نةيبالب }ثباتاإل بعد مث{

  .اًيثان }التلف ىدعو نيب واألول من اركناإل نيب املنافاة لعدم{ االشتغال عدم دعواه يف ذبكي

 لست: قولي قدو، املال لمتسأ مل: قولي ماإ العامل ألن :ربعاأل الصور امكحأ ظهر كبذلو

   نةيالب تقوم فقد، حال لك علىو، الذمة مشغول



١٥٥

  .الذمة شغولم أنه تقوم قدو، املال تسلم نهأ

  . المهك فراجع ،املاتن على كاملستمس راديإ يف النظر وجه ظهري رناهكذ مباو

  . عاظماأل من العشرة فوق هم و،قاميبتعل ظفرت نيالذ نياملعلق افةك هيعل تكس لذاو

  



١٥٦

  .قدم قول مدعي الصحة ،اختلفا يف صحة املضاربة الواقعة بينهما وبطالا إذا ):٥٥ مسألة(

  

 قول قدم{ بعضها بطالن أو }بطالا ونهمايب الواقعة املضاربة صحة يف اختلفا ذاإ {):٥٥ مسألة(

 يف املشهورة و،النص من املستفادة الصحة صالةأل، العامل أو كاملال ياملدع انك سواء }الصحة يمدع

  . فراجع مهاريغ واسبكامل يف خيالش واجلواهر لهيدل ركذ قدو، ىالفتو

 أو ،العقل عدم أو ،البلوغ عدم جهة من الفساد والصحة يف االختالف يف الفرق عدم الظاهر مث

 األصل هو يالذ االنعقاد عدم أصالة على الوارد الصحة ليدل طالقإل، الشروط سائر فقد أو ،احلجر

  . املعامالت يف األويل

 أو نيكاملال أحد انك إذا ماك، البعض بطالن ثبت إذا البعض يف الصحة أصل انيجر علمي منهو

، املضاربة متعلق نقدان أو ،واحد كملال عامالن أو ،واحد لعامل انكمال انك مايف، نيالنقد أو نيلالعام

 إىل، الصفقة تبعض باب من ارياخل ونكي قد بل، املضاربة لك بطالن يف ؤثري ال فإنه، الشرائط واجد ريغ

  .امكحاأل من كذل ريغ

 الرجل احكن مثل، عقد غةيص يف عقدان انكذا  أنه إالسابقة املسائل بعض يف تقدم قد نعم

  . خراآل إىل بالنسبة الصفقة تبعض اريخ يف أحدمها بطالن ؤثري مل ،واحدة غةيص يف نيزوجت

  



١٥٧

ائل وكل من يقدم قوله يف املس ،قدم قول املنكراآلخر  الفسخ يف األثناء وأنكر أحدمهاادعى  إذا ):٥٦ مسألة(

  .املذكورة ال بد له من اليمني

  

 عدم صالةأل }ركاملن قول قدماآلخر  ركأن وثناءاأل يف الفسخ أحدمها ىادع ذاإ{ ):٥٦ مسألة(

 بشرط املضاربة للزوم ،نفعي فال الفسخ أحدمها ىادع لوو، االنفساخ أحدمها ىادع إذا ما مثلهو، الفسخ

 الفسخ انك أن بعد نفعي ال ناآل املضاربة وجود عدم على فاتفاقهما ،يالقهر االنفساخاآلخر  و،حنوهو

  . فتأمل األصل خالف االنفساخ والشرط خالف

 لقاعدة }نيميال من له بد ال{ األصل وافقي ألنه }ورةكاملذ املسائل يف قوله قدمي من لكو{

ركنأ من على نيميال وياملدع على نةيالب ،مل وإن ،ركاملن حلف الإو، فهو نةيالب يللمدع انك فإذا 

  . فراجع ،القضاء تابك يف لهيتفص رناكذ، قوالن ياملدع على نيميال رد وأ هيعل مكاحل يفف لفحي

  



١٥٨

  ادعى العامل الرد وأنكره املالك إذا ):٥٧ مسألة(

  

 ليدل طالقإل، العامل مع  أن األصلفالظاهر }كاملال رهكنأ والرد العامل ىادع اذ{ ):٥٧ مسألة(

نيميال إال نيماأل على سيل مهاريغ واخلسارة والتلف يف معه األصل ونكك.  

 مندفعة ،األصلب العمل عن املنع يقتضي نيماأل قول قبول على دل ما عمومن إ( :كاملستمس قولو

 لذاو، كاملال نيب ونهيب اًكمشتر الفعل انك مما، املقام شملي نيماأل قول قبول على دل ملا، عموم ال بأنه

  . انتهى )القبول عدم املشهور انك

 احتمال إال ،ليالدل إطالق مع كاملشتر ريغ وكاملشتر الفعل نيب الفرق نيأ نم ذإ، الوجه ظاهر ريغ

 جامع استدالل إىل حاجة ال أنه ظهري املقام يف طالقاإل وجود منو، يبدو انك لو هو واالنصراف

 صادقاً انك ألنه إذا ،السجن يف دهيختل لزمي قوله قبلي مل إذا بأنه العامل قول بقبول كاملسال واملقاصد

  . انتهى ،حبسه ديختل لزميف نفسه ذبكي ال أنه حاله فظاهر اذباًك انك وإذا، منه املال خذأ امتنع

 ال و،طلقأ األول انك فإن ،ذبهك أو صدقه ظهري حىت سجني بل، السجن لدخي النه إ هيف ذإ

 شتبهامل يف سجني )سلم وصلى اهللا عليه وآله( اهللا رسول انك ماك ،اطاًياحت ءيالرب سجن يف حمذور

، العباد والبالد مورأ ميلتنظ وضع هيالفق ألن ،للمشتبه بالسجن الفقهاء فىتأ ذاكو، )١(اميأ ستة قاتالً ونهك

 ظهر انك وإن ،الشهادات والقضاء واحلدود تابك يف لهيتفص رناكذ ماك، مثله سجن الزمي كذلو

  ماله من خذأ ذبهك

                                                
. ٣م حكيفية احلك من أبواب ١٨١ ص١٨ ج:الوسائل )١(



١٥٩

  قدم قول املالك

  

  . )١(﴾ ميسرٍة انَ ذُو عسرٍة فَنِظرةٌ ِإىلكِإنْ ﴿ فإنه ،بضمان طلقأ مال له نكي مل وإن ،طلقأو

 فإن راًكمن ونكيف ،الرد عدم صالةأل قوله ملطابقة }كاملال قول قدم{: املصنف قول أن علمي منهو

 جماالً دعي ال طالقإلا إذ ،الوجه ظاهر ريغ، له مكاحل انك وكاملال حلف الّإو، فهو نةيالب العامل قامأ

  . شبهأ ما أو اخلسارة أو التلف العامل ىادع إذا مايف كذلك هو ماك، صللأل

 انك إذا نعم(: قال ثيح، اًريخأ قاله ما نيب واملنت نيب فرقه عن كاملستمس عن نسأل أن لناو

 من هريغك القبول بعدي مل ،كذل العامل ىفادع ،املضاربة انتهاء عند نيمع موضع إىل بالرد مرهأ قد كاملال

  . انتهى )نئذيح به الفعل الختصاص املال إىل بالنسبة به املتعلقة عمالاأل

 ظفرت نيالذ نياملعلق افةك نعم، فارق ريغ االختصاص وكاالشترا نيب الفرق أن عرفت قدو

 االنصراف إىل ذهبوا أمكو، اجلمالي والربوجرد والعم ابن السادةك ،املصنف على تواكس قاميبتعل

 مل أنه  أو،اًبيمع أو ناقصاً خذهأ أنه املال خذهأ بعد كاملال ىادع إذا مايف كذل مبثل لونقوي هلو، وركاملذ

  . كذل شبهأ ما أو بدله بل ماله نكي

 ارهكنإ أو ولدهم ونهك يف همكش وولدهم أنه الظئر ءادعا من ورد ما العامل قول قبول ديؤوي

 بعد ـ رده عدم هيعل يدعي أن كمال لك كملل ،الرد دعواه يف نةيالب إىل العامل احتاج انك لوو، كلذل

  . ةيثان مرة منه أخذيف ـ هيعل ردهأن 

                                                
. ٢٨٠ اآلية :سورة البقرة )١(



١٦٠

 على ردنه إ قوله لسماع جمال الو، كذل مورثه عمال على يدعي أن وارث لك كمل ذاكو

  .حنوه وسنة نيعشرك لةيطو أزمنة املعاملة على مرت لوو، كاملال

 مؤجر على مستأجر لك ورثة ىادع إذا ماك، ههشباأ يف وهنا كبذل قولواي أن جداً ديالبع منو

 ابيث استرجاع حنوهم واحلداد والنجار واطياخل من الورثة طلبت إذا ماك ،نيالع للعمل للمورث نفسه

  . نيماأل ليدل إطالق العمدة و،هميمورث حدائد وخشابأو

  



١٦١

قدم قول  ،اشتراه للمضاربة أنه  وادعى املالك،اشتراه لنفسه أنه لو ادعى العامل يف جنس اشتراه): ٥٨ مسألة(

  أعرف بنيته ألنه اشتراه لنفسه أنه اشتراه للمضاربة وادعى املالك أنه  وكذا لو ادعى،العامل

  

 اشتراه أنه كاملال ىادع و،لنفسه اشتراه أنه اشتراه جنس يف العامل ىادع لو{ ):٥٨ مسألة(

  . ركنأ من على نيميالو ياملدع على نةيبال شملهيف، ركمن ألنه نهيميب }العامل قول قدم ،للمضاربة

 أحدمها ىادع أو }لنفسه اشتراه أنه كاملال ىادع وللمضاربة اشتراه أنه{ العامل }ىادع لو ذاكو{

 ليدل شملهيف }تهيبن أعرف نهأل{ العامل قول القول فإن ،هيف االختصاصاآلخر  وىاملشتر يف كاالشترا

 ونكي قبله من إال عرفي ال ما أن من نهميب اشتهر ما منشأ هو ليالدل هذاو، مناطاً أو اًإطالق ديال يذ

 العقالء ببناء أيضاً كلذل ستدلي رمباو، قوله بطالن على الًيدل ياملدع الطرف قمي مل إذا ،هيف حجة قوله

  . الشارع ردعهي مل مما

 كلذل تدلسي رمباو، نيميال إال نيماأل على سيل إطالق شملهي إذ }قوله قبليف نيأم نهألو{

 اليدل ونكت فال السابقة األدلة من مستفادة اأ الظاهر نكل، )١(به قراراإل كمل ئاًيش كمل من بقاعدة

  .األدلة كتل قبال يف

 المهك يف اشتبهنه إ :قالو، سكبالع أو ،لنفسه بل: قال مث، للمضاربة اشتراهنه إ :العامل قال لوو

  األول

                                                
. قرارتاب اإلك ٢٢٥ ص٩ج: رامةكمفتاح ال )١(



١٦٢

اشتراه يف  أنه  بأن ادعى،أدى الثمن من مال املضاربة أنه األمر كذلك لو علمأن   والظاهر،وألنه أمني فيقبل قوله

  . ولو كان عاصيا يف ذلك،ل املضاربة مث أدى الثمن من ما،الذمة لنفسه

  

  . وجوه همايأ قبول يفف الإو، العقالء قرارإ لقاعدة ،قبل هيعل ضرر هيالمك أحد يف انك نإف

 بأن املضاربة مال من الثمن ىأد أنه علم لو{ العامل قول ميتقد يف }كذلك مراأل أن الظاهرو{

 التصرف }يف اًيعاص انك لوو{ فإنه }املضاربة مال من الثمن ىأد مث، لنفسه الذمة يف اشتراه أنه ىادع

 قال لذاو، تهيبن عرفأ ودي ذا ونهك بعد قوله سقوط وجبي ال }كذل{ إال أن ذنهإ بدون ريالغ مال يف

 انتهيخب ترتفع حىت فقط مانتهأ ألجل سيل للمضاربة اشترائه ينف يف قوله قبول ألن :يالربوجرد ديالس

  . تهيبن عرفأ أنه إىل مضافاً، صللأل موافق هو بل، ا قرأ اليت

 نساناإل يؤدي أن مانةاأل يف العربة أن زعمي انك إذا ماك، انةًيخ واناًيعص ونكي ال رمبا بل: أقول

 مال بذل ونهاكسيل داراً لنفسه ىفاشتر ،نهيع إعطاء الشرط أن ال، لهبذ وقت صار إذا النقد مثل

 وقت نحي مل بعد و،رحباً ثركأ راهي ألنه ،احلبوب اشتراء يف املضاربة مبال التجارة ديري ألنه املضاربة

  . املضاربة مال من الدفع هذا يف عاص ال ونخبائ سيل فإنه، احلبوب

 قاعدة فإن ،إشكال من لوخي ال( :همايثان قال ،ميكاحل والعم ابن إشكال يف النظر وجه علمي همنو

   املقام يف إشكال من ختلو ال قبله من إال عرفيال  من قول قبول



١٦٣

 حجة ظاهر نكي مل إذا مبا تصخي فإنه، نيماأل قول مساع قاعدة كذلكو، الفعل لظاهر ملخالفتها

  . انتهى )املقام يف ماك خالفه على

 فعل محل من مستفادة الفعل ظاهر ةيحج إذ ،القول خالف مع هيف ةيحج ال الفعل ظاهر أن وجهه

 قوله قدم ،اهللا ببسم ذحبهي مل: اجلزار قال فإذا، فعله على مقدم قوله أن الواضح منو، الصحة على املسلم

، اميأ عشرة قامةإ ىنو وإن فطري أنه  أو،بلده من فطري املسافر أن لزعمه فطرأ قال إذا ذاكو، فعله على

  . مثلةاأل من كذل ريغ إىل

  :هيعل دريف ،اخلائن قول مساع عدم أما

  . خائناً ونكي ال أن انكمإ من عرفت ملا ،خصأنه إ :أوالً

 من الإ عرفي ال ما اعدةقل ،قوله مساع عدم نيب وانةياخل نيب التالزم عدم من عرفت ما: اًيثانو

  . قبله

 مال من مثنه ىعطأو ئاًيش ىاشتر بأن ،املاتن عنوا اليت املسألة خالف يف المكال عرفي تقدم مماو

 ،املضاربة مثن أنه زعمه جهة من انك نفسه مال من الثمن هؤإعطا و،للمضاربة اشتراه أنه ىادع مث نفسه

 من إال عرفي ال ما نهألو، قوله قبلي نيأم نهفأل، كذل حنو أو املضاربة مال من هكاستدرا أراد ألنه أو

  . قبله

  



١٦٤

  . يتحالفانأعطاه قرضاً أنه  وادعى القابض،أعطاه املال مضاربة أنه لو ادعى املالك): ٥٩ مسألة(

  

 قرضاً عطاهأ هأن القابض ىادع و،ةمضارب املال أعطاه أنه كاملال ىادع لو{ ):٥٩ مسألة(

 يدعي العاملفإن ( :قال ،املقاصد جامع كبذل علله ماك ،ركمن ومدع منهما واحد لك ألن }تحالفاني

 احلصة مقابل يف العامل عمل استحقاق يدعي كاملال و،رهكني كاملالو، كاملال كمل عن املال جخرو

  . )رهكني العامل وبالقراض

 هو: ريالتحر قال لذاو، األصل خالف عداه ما ونكي نهمايب جامع ال أنه إىل ضافةباإل هذا: أقول

  . واضح هو يضاحاإل: قالو، أقرب

 ألن ،كاملال قول القول ن أآخر وجه هيفو(: قال يالربوجرد ديلسا قول يف النظر وجه علمي منهو

 نحصريف ،للقابض الربح من حصة بثبوت مقر كاملال و،لنفسه عمل وأنه ،لعمله جرةاأل بعد مقر القابض

 له مك وحيهينف على كاملال حلفيف صللأل املخالف قراضباإل هيدعي العامل و،احلصة كتل ريغ يف الرتاع

  . انتهى )رهاكمن على حلف ا توجهي ال ملزمة ريفغ للقراض كاملال ىدعو أماو. به

 كاملال قول فالقول، القرض العامل والقراض كاملال ىادع أو :قال ثيح القواعد من أخذه أنهكو

 له الربح ةيتبع األصل وهكمل املال ألن ،رةكالتذ يف اختاره و،احلصة من مدعاه نيميال مع له ثبتيف

  . نةيالب إىل اجتحي خالفه يفمدع

  . فقط للمال ال ،العمل واملال الكل تبع الربح أن من تقدم ما: الً أوهيفو

 املستفاد املشهور بناء هو هذا أن سبق قدو، املقصود الغرض ال الرتاع مبصب االعتبارن إ :اًيثانو

  ظهري ماك ،القضاء تابك يف رناهكذ ماك ،األدلة من



١٦٥

   املثل واحلصة من الربحأجرةمرين من فإن حلفا أو نكال للقابض أكثر األ

  

 االختالف انك لو( :أوهلما قال ،كاملستمس ديترد واملقاصد جامع ليتفص يف شكالاإل رناهكذ مبا

، )هنا له معارض الو، له املال بقاء  ألن األصل،قطعاً نهيمي مع كاملال قول القول انكل الربح حصول قبل

 من املقام أن يف بير فال ىالدعو مصب ركاملني واملدع صيشخت يف ارياملع انكإذا ( :همايثان قالو

 باختالف ختلفيف ىالدعو من املقصود الغرض ارياملع انك وإذا، األصل يدعي منهما الك ألن ،يالتداع

  . المهك آخر إىل ،)املوارد

 قدع بعد املال ريغ هيعل القراض عقد قبل املال فإن ،املقام يف أصل ال أن :األول على ردي ذإ

  . االستصحاب انكرأل ةيمتام فال ،القراض

  .املقصود بالغرض ال باملصب صيالتشخ أن من تقدم ما: الثاين علىو

 ركاملني واملدع باب من الرتاع جعل ثيح، اجلمال ديالس المك يف شكالاإل وجه ظهر كبذلو

  . قتهيتعل فراجع ليتفص على نكل، يالتداع دون

  . هريغ والعم ابن ديالس منهم ،املنت على نيساطألا من لةمج تكس رناهكذ ملا أنهكو

 من نيمراأل ثركأ للقابض انك{ واضح هو ماك نةيب حدمهاأل سيل مايف }الكن أو حلفا نإف{

 بناًء القواعد عنو، همريغ واملقاصد جامع ويضاحاإل وريالتحر عن ماك }الربح من احلصة واملثل أجرة

 وإن ،لهك يدعي هو وبه له عترفي املال فرب الربح من بهينص ثركاأل انكن إ نهأب عللوه و،التحالف على

   انتك



١٦٦

 قبل حلف فإذا ماله يف املال رب قول القول أن ماك، عمله يف نهيميب قوله فالقول، ثركأ املثل أجرة

  . املثل أجرة له ونكيف ،له سلمي مل بعوض عملإمنا و، الشرط ذا عمل ما أنه يف قوله

 أن يدعي كاملال فإن ،مطلقاً املثل أجرة ملالحظة وجه ال إذ ،هيالتوج هذا يف ماال خيفى : قولأ

 فمن، للعامل مثل أجرة ال أنه على متفقان فهما، له الربح لك أن يدعي العاملو، له احلصة على الزائد

  .املثل أجرة تءجا نيأ

  . ضالقرا من كاملال هيدعي ما حسب ،الربح من احلصة العامل إعطاء فالالزم هيعلو

 ىفمقتض، لهنه إ :قولي العاملو، لهنه إ :قولي كاملال ،هيف نازعانتي فهما احلصة على الزائد أما

 قالو، ةائم الربح انك فإذا، هريغ واخلمس تابك يف رناهكذ ماك، ةيبالسو نهمايب قسمي أن العدل قاعدة

 ،مضاربةً مخسون له املالع أن سلمي كاملال ألن ،عشرون ومخس له انك، ةيبالسو ننايبنه إ :كاملال

 من احلصة للقابض: العم ابن ديالس قال لذا و،ةيبالسو نهمايب قسموي، خراآل نياخلمس يف الرتاع ونكوي

نه إ هيفف الزائد يف قراعاإل من آخر بعض رهكذ ما أما: نياملعلق بعض قالو ،نهمايب الزائد قسم ويالربح

  . القرعة على مةكاحلا العدل قاعدة من اتياملال يف ثبت ما خالف

 العامل باستحقاق عترفاني معاً مها(: قال ثيح كاملستمس المك يف النظر وجه ظهري تقدم مماو

، كذل ركني كاملالو، له املال ونك ىبدعو كذل يعدي فالعامل، للزائد استحقاقه يف تلفان وخي،احلصة

  املال خروج عدم حيث إن األصلو



١٦٧

  .رافه بعدم استحقاق أزيد من الربح فليس له أخذها العت،الربح زائدة عن متام جرةكانت األ إذا إال

  

، راًكمن ونكيف له موافق كاملال قولو، اًيمدع ونكيف صللأل خمالف العامل فقول كاملال كمل عن

  . انتهى )العامل ىدعو بطلت وقوله ثبت كاملال حلف فإذا

  . املقام يف األصل يرجي حىت االستصحاب انكرأ ةيمتام عدم: أوالً هيف ذإ

 لتاك سقط الكن أو حلفا فإذا، أوله أو منه املقصود الغرض ال، ىالدعو مصب املالحظ: اًيثانو

 بأنه القولو، العدل حسب نهمايب قسميف ،احلصة من الزائد يف االختالف إىل مراأل رجع و،ينيالدعو

 بأن مدفوع، كللمال انك قراضاً انك وإن ،للعامل الزائد انك قرضاً انكن إ ألنه ،الصحة عدم مقطوع

 كبذل مكح اليت املتعددة املوارد من ىاخلنث رثإو يالودع يدرمهك ،اجلهل ممقا يف أصل العدل قاعدة

  . الشارع

 له سيفل الربح متام عن زائدة جرةاأل انتك إذا الإ{: املصنف لقول جمال ال أنه ظهر تقدم مماو

  . املثل أجرة ركلذ موقع ال أنه تقدم قد  إذ}الربح من ديأز استحقاقه بعدم العترافه، أخذها

 بل: العامل قالو، قرضاً عطاهأ أنه كاملال ىادع لو ما هو و،سكالع حال ظهري تقدم ممان إ مث

 إذا ما خبالف، ضامن العامل القرض على ثيح، طيتفر بدون املال تلف إذا مايف كذل ونكوي، قراضاً

 الكألجل أن  بل، التبعة من التخلص ألجل ال ةًقيحق االختالف ونكي قد وهذا، القراض على انك

  . حقاً قولهي ما زعمي منهما



١٦٨

 الالزم انك الكن أو حلفا فإذا، التحالف مورد من انك نةيب حدمهاأل نكي مل فإذا، حال أي علىو

 ،لكال إعطاء هيعل الالزم انك قرضاً انكن إ ألنه ،النصف كللمال العامل إعطاءب العدل قاعدة جراءإ

  . كاملال سيك من طيالتفر بدون التلف ألن ،ءيش هيعل لزمي مل قراضاً انكوإن 

  .املال لك رد هيعل لزمي ريتقد لك على إذ ،للرتاع مورد نكي مل طيبالتفر مراأل انك إذا نعم

 حق كفل قراض بل: العامل قالو، الربح يف يل حق فال قرضنه إ :كاملال قالو املال ربح وإذا

 املسائل بعض يف رناكذ قدو، مكاحلا هلا خذاآل ونكيف ،معلقة العامل هايعطي اليت احلصة انتك ،الربح

  . املصنف لقول وجه فال هيعلو، العدل لقاعدة، فيالتنص الرفض على صرارمهاإ مع مكاحل أن السابقة

  



١٦٩

املالك مع قدم قول  ،ضاربه أنه  وادعى العامل،أقرضه أنه حصل تلف أو خسران فادعى املالك إذا ):٦٠ مسألة(

  .اليمني

  

 ىادعو{ هيعل تبعة فال }أقرضه أنه كاملال ىفادع خسران أو تلف حصل ذاإ{ ):٦٠ مسألة(

 مع كاملال قول قدم{ حنوه وطيبتفر اخلسران والتلف نكي مل مايف كاملال على فالتبعة }ضاربه أنه العامل

 األصل بأن بعضهم علله قدو ،عنهم يكح ماك ريالتحر ورةكالتذ والقواعد كذل إىل سبقهو ،}نيميال

 أخذت ما ديال على: )عليه السالم( قوله لعموم، هيعل الرد وجوب ترتب ريالغ مال على ديال وضع يف

 كاملال وبدله بجي مل تلف لو وجه على دهي يف ماله ونك كاملال على يدعي العامل نأل ويتؤد حىت

  . )١(ركنأ من على نيميالو: )عليه السالم( قوله شملهي ،كاملال مع األصلف، ركني

 إىل ناظر ديال على و،هاريغ وأمانة دي ،نيقسم على ديال وضع ألن ،ديال وضع يف أصل ال أن :هيفو

  . نيميال إال نيماأل على سيل نيب وديال على نيب اجلمع يمبقتض ،األول ال الثاين

، ىالدعو مصب مالحظة زمالال أن تقدم قدو، ىالدعو مصب خالفنه إ هيفف، الثاين لهيتعل أما

 على دهي ثباتإ بتحقق زال األصل هذا ليقن إأيضاً  مدع كفاملال، العامل ذمة ةءبرا أيضاً األصلف الإو

  . العهدة يف ونهكل ياملقتض كاملال مال

 ديال ثباتإ أن عرفت قد كنأل ،العهدة يف ونهك تضىقي أحد مال على دي ثباتإ لك سيل: قلت

  . نيقسم على

                                                
. ١ حتاب القضاءك من ٤الباب  ١٨ ج:الوسائل )١(



١٧٠

 ىدعو خالف هو و،ريالغ مال املأخوذ املال انك إذا مبا خمتص بأنه ،ديال عن كاملستمس ابجو أما

 ال بالقرض املال ضمان ونكي لذاو، نفسه مال ونكي بل، ريالغ مال املال ونكي ال القرض يف إذ ،كاملال

  . آخره إىل ،ديبال

 ما مصداق ءيالشفإن  ،ديال أقسام لك ثياحلد مشل نيقسم على ديال نقسم مل لو ناإ: هيفف

  . ثباتاإل اخلروج يملدع الالزم انك، خرج ما إال الضمان األصل: ليق فإن ،أخذت

 من املقام انك ،ثباتاإل ديري لك سواء حد يف ةيالضمان ريغ وةيالضمان ديال بل، أصل ال: ليق نإو

  .يالتداع

 الضمان يملدع الالزم انك، خرج ما إال  ـخذاأل ةءبرا باعتبار  ـالضمان عدم األصل: ليقوإن 

  .ثباتاإل

 ىفعل جارةإ أو ،أجرة فال ةيعار اأ يف الدابة كمالو بكالرا اختالف مسألة يف اختلفوا قدو

 بكالرا قول قبول إىل اخلراساين ويليردباأل ونيديالشه أول وزهرة ابن وخيالش فذهب ،أجرة بكالرا

 عللهو ،جارةاإل يمدع قول ميبتقد ،املشهور أو رثكاأل مإ ليق بل واحد ريغ ذهبو، ةءالربا صالةأل

  . الةيس املسألةو، خرج ما إال الضمان الزمه مما عرضه ودمهك املسلم مال احترام أصالةب اجلواهر

 مستدال كاملال قول ميتقد اختار ثيح، يالربوجرد ديالس المك يف النظر وجه ظهر تقدم مماو

 قول القول انكل لوالهاو، ىالفتو وبالنص الثابتة هاكمال ريغ عند التالفة موالاأل يف انمالض أصالةب

  .ملزمة ريغ القراض ىدعو ونك و،قراضاإل عدم صالةأل، العامل

  .العامل قول ميتقد بعدي ال: قال ثيح ،العم ابن المك يفو

  . نيالقول نيهذ نيب نياملعلق غالبو



١٧١

 مصب مالحظة ىمقتضألنه  ،التحالف القاعدة ىمقتض أن عرفت قدو، بعضهم هيف تأمل نعم

 بل: خراآل قالو، رهننه إ :أحدمها قال لو ماك، املنازعات هذه أمثال يف كذلك هو ماك، ىالدعو

 ريغ إىل، املساقاة أو املزارعة وجارةاإلك مهاريغ إىل، جارةإنه إ :خراآل قالو، جعالةنه إ :قال أو .جارةإ

  . ىالدعو أول إىل النظر عدم و،املصب يف حدمهاأل األصل موافقة عدم بعد أصل ال فإنه، كذل

  . كذل خالف اتيالروا من واحد ريغ من ظهري انك وإن ،ةياألول القاعدة ىمقتض لهك هذا

 ألف رجالً استودع رجل عن )عليه السالم( احلسن أبا سألت: قال ،عمار بن سحاقإ حيصح مثل

عليه ( فقال، قرضاً كيعل يل انتكإمنا : خراآل قالو، عةيود يعند انتك: الرجل فقال فضاعت ،درهم

  . )١(عةيود انتك اأ نةيالب ميقي إال أن ،له الزم املال: )السالم

 رهناً صاحبه عند رهن لجر يف قال أنه ،)عليه السالم( جعفر أيب عن، مسلم بن حممد حةيصحو

عليه ( فقال ،عةيود كعند هوإمنا : خراآل قالو، ذاك وذاكب يعند ارنه :الرهن عنده يالذ فقال

 الرهن له يالذ ىفعل نةيب له نكي مل فإن ،ذاك وذاكب أنه الرهن عنده يالذ على نةيالب: )السالم

  . )٢(نيميال

                                                
. ١ حام الوديعةك من أبواب أح٧ الباب ٢٣٢ ص١٣ ج:الوسائل )١(

. ١ حام الرهنك من أبواب أح١٦ الباب ١٣٦ ص١٣ ج:الوسائل )٢(



١٧٢

 أحدمها نيرجل دي يف متاع عن )عليه السالم( اهللا عبد أبا سألت: قال ،بيصه بن عباد عنو

 إال أن ،رهننه إ هو قولي يالذ قول القول :فقال قال، رهن هو: قولياآلخر  و،هكاستودعت :قولي

  . )١(بشهود ودعهأ أنه ىادع يالذ أيتي

  . اتيالروا من هاريغ إىل

 المكال ليتفصو، ظاهرة ريغ منه ةيلكال استفادةن إ :املصحح ركذ أن بعد قال كاملستمس انك نإو

  . مهاريوغ عةيالود والرهن تابك يف كذل يف

  

                                                
. ٣ حام الرهنك من أبواب أح١٦ الباب ١٣٧ ص١٣ ج:الوسائل )١(



١٧٣

  . يتحالفان،والعامل املضاربة ،لو ادعى املالك اإلبضاع): ٦١ مسألة(

  

 لك سيفل }املضاربة العاملو{ كللمال الربح لكف }بضاعاإل كاملال ىعاد لو{ ):٦١ مسألة(

 انيدعو ماأل كذلو، صحاألنه إيضاح اإل عنو، أقربنه إ رةكالتذ عن ماك }تحالفاني{ كللمال الربح

 ال، ىالدعو مبصب العربة أن عرفت أن دبع ،راًكمناآلخر  واًيمدع أحدمها جلعل وجه فال ،متعارضتان

 قوله ونكيف له عمله ألن ،العامل قول القولن إ :قال ثيح، للقواعد خالفاً ،منه املقصود الغرض ولهآمب

 ديري من قول ميلتقد وجه فال الربح بعض للمال أن ماك، الربح بعض له العمل مراده نأكو، هيف مقدماً

  . الربح لك

 إىل بالنسبة مبثله معارض وركاملذ ليالتعل: قال ،هيعل كاملستمس كالإش ورود عدم علمي منهو

  . أيضاً هيف مقدماً قوله ونكيف كللمال املال فإن ،كاملال

 ىادعن إ( :األول قال ثيح، العم ابني والربوجرد نيديالس المك يف النظر وجه ظهري تقدم مماو

 أماو، هلا نةيمبا ال احلاصل الربح من املدعاة حلصةا من أقل يه واملثل أجرةب أو أجرة بال بضاعاإل كاملال

 خذاًأ باحلصة له مكحي بل، همايلإ احللف توجه عدم فالظاهر ثركأ جرةاأل ونك أو همايتساو مع

  . )قرارمهاإب

  ).نهيميب كاملال قول ميتقد الظاهر( :الثاين قالو

 ،الغرض مالحظة على ينمب األول المك و،الغرض ال املصب ىالدعو يف املالحظ أن النظر وجه

   ناظر الثاين المكو



١٧٤

   واحلصة من الربحجرةومع احللف أو النكول منهما يستحق العامل أقل األمرين من األ

  

 عدم سبق قدو، نةيالب إىل تاجحي كذل خالف ياملدع فالعامل للمال تابع الربحاألصل أن  ونكإىل 

 فال هيعل و،التحالف وىالدعو مصب مالحظة زمفالال، معاً العمل وللمال تابع الربحن أ وكذل ةيمتام

 هو ماك، أجرة بال أو ،اًريخأ املصنف المك من ظهري ماك أجرةب هيدعي بضاعاإل يمدع ونك نيب فرق

  . االستحقاق مقدار أو عدمه واالستحقاق ىالدعو جةينت فإن ،املشهور عند هيعل املصطلح بضاعاإل

 وجوب تلفخي ثيح ،املتعةاآلخر  والدوام أحدمها ىادع لو ماك، كذل يف ستيفل ىالدعو أما

 من كذل ريغ إىل ،مهر فال راهكإ بدون بل: قالو، فاملهر راهكإب زنا انك: قالت أو ،عدمها والنفقة

  . مثلةاأل

 احلصة وجرةاأل من نيمراأل أقل العامل ستحقي{ ةنيب ال ثيح }منهما ونكالن أو احللف معو{

 مع نوكي يالذ بضاعاإل يف بالتحالف القول ريتقد على هريغ ومةالعال كبذل قال ماك }الربح من

  .العامل استحقاق أصل يف فالرتاع ،كاملال هيدعي ما على أجرة بال بضاعاإل أما، جرةاأل

 من ثركأ له قحي ال نهأب عترفي هو و،منها ثركأ العامل دعي مل أقل انتك لو احلصة ألن كذلو

 ةيثركأ على له ليدل ال إال أنه ،منها ثركاأل يدعي انك وإن ملفالعا أقل جرةاأل انتك وإن ،احلصة

  . جرةاأل من ثركأ هإعطائب كللمال ملزم فال ،جرةباأل سلميإمنا  كاملال و،استحقاقه

   انتفت قد احلصة نفأل ،احلصة من أقل انتكن إ اأب جرةلأل ليالتعل أما



١٧٥

 التحالف صوريت يف نيمراأل أقل للعاملن  أىاملدع ألن ،ىاملدع من أخص هنإ هيفف، كاملال نيميب

  . ولكالن صورة ال التحالف صورة ناسبيإمنا  ليالتعل هذاو، ولكالنو

  .نظر حمل، وجوه ذات ولةكمش املسألةن إ :اجلمال ديالس قول أن علمي همنو

 ماك، كاملال قول قدمي فهل، أجرة نكت مل إذا أما، املثل أجرة البضاعة ريتقد على انكن إ هذا

 نةيب له نكي مل إذا املضاربة هءادعاحيث إن  ،للعامل ءيش عدم صالةأل ،نياملعلق من واحد ريغ رهكذ

 من املقام أن  أو،للعامل ءيش ال والرتاع ينته ويكاملال حلفيف كاملال طرف يف العدم أصالةب قابلي

 ديريإمنا  واحلصة ضاربةامل بدعواه العامل ديري ال رمباو، املعترب هو ىالدعو مصبأيضاً ألن  التحالف

 أن من تقدم ملا ،الثاين الظاهر انك وإن ،احتماالن ،مثالً الناس خبدمة مشتغالً ونهك مثل، آخر مطلباً

  . ةيالعار والرهن وعةيالود وجارةاإلك عنوانان املضاربة والبضاعة وى،الدعو مبصب العربة

 البضاعة عدم أصالة انيجر عدملالتحالف  احتمال ضعف من ياحلواش بعض يف ما أن علمي منهو

  .له جرةاأل بصورة فيكف ،البضاعة يف للعامل ءيش عدم صورة يف حىت ،فيضع

 ،إشكال حمل، نهيمي مع كاملال قول قدميف ،القراض يلنف ثراإلإمنا و، بضاعاإل يلنف ثرأ ال آخر قولو

  .جماناً بضاعاإل صورة يف حىت ثراأل من عرفت ملا

 العامل اركنإب سقطت جرةاأل و،كاملال نيميب سقطت احلصة ألن ،للعامل ءيش ال أنه توهم رمباو

  . هلا

   الساقطإمنا  و،خارجه أو الربح من للعامل ءيش على تفقاني همايلكن إ :هيفو



١٧٦

 ةءبرا فالالزم ،درمهاً أو ناراًيد املقترض من طلبي املقرض أن على اتفاقهماك فهو ،ةياخلصوص

  . مثلةاأل من كذل ريغ إىل ،درهم أو ارنيد أنه يف اختلفا وإن الذمة

 أنه ىادع إذا ماك، نيتياخلصوص ينف بعد العالج نكمي مل ،املرافعات يف اجلامع نكي مل إذا نعم

 له مهااحدإ ةيزوج علم وإن ،مهااحدإ أخذ نهكمي ال فإنه ،ةجيخبد هجيتزو باأل ىادعو، فاطمة بنته زوجه

  . اجلملة يف

  .فاطمة جيتزو باأل قدري ال ماك، أشبه ما وماأل وخلامسةا أخذي أن هو قدري ال نعم

 نكمأ وإن ،قاتل نهأب نياملشتبه أحد من القصاص نكمي ال ثيح املردد القتل يف المكال مثلهو

  . هريغ والقصاص تابك يف رناهكذ ما على ،العدل لقاعدة همايعل ةيالد عيتوز

 اليت احلصة و،شاةً كاملال باعتراف جرةاأل انتك إذا ماك، للحصة نةيمبا جرةاأل انتكن إ مث

 ىسمي مما نهمايب السائدة مةيالق من نيمراأل أقل أو ،منهما نيمراأل أقل الالزم انك ،ناراًيد العامل هايدعي

  :احتماالن، االقتصاد علم يف املختلفة جناساأل يف يسارال ياالقتصاد بالروح

 وإن ،ا قولي  ألن أحدمها،شاة عطاهأ ارنيالد من أقل الشاة انتك فإن ،أقرب  أن أحدمهامن

  .به قولي  ألن أحدمها،ناراًيد عطاهأ أقل ناريالد انك

 تفقاني مافإ ،ناريالد والشاة نيب السائد الروح خبالف ،اآلخر اركنإ بعد تنفع ال ةيقرباأل أن منو

  .همايلك نيب السائد الروح كذل على

  . المكال هلذا جمال فال الإو، جنساً نيتمتحد احلصة وجرةاأل نكت مل إذا مايف هذاو



١٧٧

 أجرةمل بعد التحالف استحق العا،  وادعى العامل اإلبضاعجرةولو مل حيصل ربح فادعى املالك املضاربة لدفع األ

  .املثل لعمله

  

 من )لدفع( قولهو، منها التخلص أي }جرةاأل لدفع املضاربة كاملال ىفادع ربح صلحي مل لوو{

 الواقع أنه منهما لك لزعم الرتاع ونكي فقد الإ و،)١(﴾حزناًونَ لَهم عدوا وكِلي﴿ مثل ،العاقبة الم باب

  .تقدم ماك ،قةيحق

 ونكي قد وتربعاً ونكي فقد، قسمان بضاعاإل أن تقدم فقد، أجرةب }بضاعاإل العاملى ادعو{

 }لعمله املثل أجرة{ ،نةيب ال ثيح منهما لوكالن أو منهما }التحالف بعد العامل استحق{ ،أجرةب

  . منه الغرضو لهوأَ ال ىالدعو مصب املناط أن من تقدم ملا كذلو

 ذإو، ركاملني واملدع باب من املسألة بأن ميكاحلي والربوجرد والعم ابن السادة قول أن علمي منهو

  . الوجه ظاهر ريغ العامل لفحي كللمال نةيب ال

 ،نفسه عن جرةاأل دفع ا قصدي انك إذا املضاربة كالامل ىدعو أن ال خيفى(: كاملستمس يف قال

 العامل انكو، العامل عمل ضمان صالةأل قوله ملخالفة ،اًيمدع نئذيح انك ،عوض بال العمل ونكيف

 العامل حلف املضاربة على نةيالب كاملال قمي مل فإذا، وركاملذ صللأل قوله ملوافقة راًكمن جرةلأل يدعامل

  . انتهى )ركاملني واملدع باب من فاملقام، جرةاأل له ثبتتو

  . المهمك فراجع ،قاتيالتعل من ىخرأ مجلة يف النظر وجه علمي منهو

  

                                                
. ٨ اآلية :سورة القصص )١(



١٧٨

 فالقول قول ، واختلفا يف مقدار الربح احلاصل،علم مقدار رأس املال ومقدار حصة العامل إذا ):٦٢ مسألة(

 بيد العامل  ولو علم مقدار املال املوجود فعالً،ه كما أما لو اختلفا يف حصوله وعدمه كان القول قول،العامل

  واختلفا يف مقدار نصيب العامل منه

  

 الربح نصفك }العامل حصة مقدارو{ مثالً ةائمك }املال رأس مقدار علم ذاإ {):٦٢ مسألة(

 حىت عشرة أو ،عشرة كللمال ونكي حىت عشرون هو هل }احلاصل الربح مقدار يف اختلفاو{ مثالً

  . املقام شملي هإطالق مما ىالفتو والنص يف ماك، نيمأ ألنه }العامل قول فالقول{ سةمخ له ونكي

 إذا أما، نيأم ألنه الربح حصول بعدم }قوله القول انك ،عدمه وحصوله يف اختلفا لو ماأ ماك{

 له ام لك من زائدة بةيضر تأخذ الدولةحيث إن ، ملصلحة أو اعتقاداً ماإ الربح صلحي مل: كاملال قال

، الربح عدم صالةأل كاملال أو ،نيأم ألنه العامل قول قدمي فهل، الربح حصل بل: العامل قالو، الربح

 ال ثيحو، مانتهأ أدلة منصرف حنوه والضرر ألن ،الربح يف ال حنوه والضرر يف ناًيأم كاملال ونك معىنو

 بعدي ال، احتماالن، كللمال قولال ونكيف، ماًكحم الربح عدم أصل انك العامل مانةأ ليلدل جمال ونكي

 قبلي مل فإن ،هيلإ ـ قولهي ما على ـ الربح من كاملال حصة صاليإ العامل على الالزم ونكوي، الثاين

 أنه يدعيإمنا و، عنه عرضي مل كاملال ألن ،لنفسه أخذه للعامل سيلو، املمتنع ويل ألنه ،مكاحلا عطاهأ

  . نيمراأل نيب فرقو، له سيل

 مقدار يف اختلفاو{ مثالً نيعشر وأربعة وةائمك }العامل ديب فعالً املوجود املال دارمق علم لوو{

  رىن عشث بل ا:العامل قالو، ةيمثاننه إ :كاملال فقال }منه العامل بينص



١٧٩

كان من جهة  وإن ، فالقول قول املالك قطعاً،فإن كان من جهة االختالف يف احلصة أا نصف أو ثلث

   ورحباًمتام هذا املوجود من مال املضاربة أصالً أن املفروض ألن ،أيضاًرأس املال فالقول قوله  االختالف يف مقدار

  

 }ثلث أو{ عشر فاثىن }نصف أا{ للعامل املقررة }احلصة يف االختالف جهة من انك نإف{

 صالةأل }عاًقط كاملال قول فالقول{ ةائم املال صلأ ألن نيعشر وأربعة الربح أن توافقهما لفرض ،ةيفثمان

 منه خرجاهأ بقدر إال للمال تابع الربح أن على بنائهم بعد للعامل هايف املختلف ربعةاأل ونك عدم

  .للعامل

 بنسبة معاً املال وللعمل داًيول الربح ونك القاعدة ىمقتضن أ و،املبىن يف شكالاإل تقدم قد نكل

 ألن ،معه األصل انك ـ املثال يف النصف  أي ـالعامل مع ةيالعقالئ النسبة انتك فإن هيعلو، ةيعقالئ

 وإن ،هيدعي ما له انك والعامل حلف نةيب كللمال نكي مل فإن هيعلو، األصل قوله الفخي من ياملدع

 خذهأ نةيب نكت مل فإن ،نةيالب هيفعل بطبعه العامل حق من هو مما حقه على ادةيز يدعي كاملال :قلت شئت

  . حبلفه العامل

 احلاضرة العشرة وةائامل أن يدعي فالعامل }املال رأس مقدار يف الختالفا جهة من انك نإو{

  . مخسة كفل ةائم املال رأس بل: قولي كاملال واً،نيتسع انك املال رأس ألن ،عشرة يفل ربح منه عشرون

 من املوجود هذا متام أن املفروض ألن ،أيضاً{ كاملال قول }قوله القول{ أن ىري املصنف }ـف{

  املال ربح عندهم ألن }رحباً وأصالً ربةاملضا مال



١٨٠

 عدم دفع أزيد من مقدار كذا إىل العامل ال أصالة و،ما علم جعله للعامل إال  كونه بتمامه للمالكاألصلومقتضى 

  فيبقى كون الربح تابعاً، عدم حصول الربح أزيد من مقدار كذاأصالة مع أا معارضة ب،تثبت كون البقية رحباً

  . خرجما إال لألصل

  

  . املضاربة عقد حسب العامل إىل كاملال سيك من منه ءيش رجخيإمنا و، كللمال لهك

 من العلم ركذو ،جعل ما أي }للعامل جعله علم ما إال كللمال بتمامه ونهك األصل ىمقتضو{

  . ةيقيالطر باب

 نيب تفالتفاو هيعل و،العامل إىل نيالتسع من ديأز دفعي مل كاملالاألصل أن : قلتن إ }و{

  . عشرة هو و،نصفه للعامل ربح عشرة وةائامل نيب ونيالتسع

 ونك تثبت ال العامل إىل{ املثال يف نيالتسع مثل }ذاك مقدار من ديأز دفع عدم أصالة{: قلت

 نياحملقق بناءحيث إن  باالستصحاب تثبت ال مثلها و،ةيالعقل اللوازم من ألنه }رحباً{ نيالعشر }ةيالبق

  . املثبت األصل ةيحج عدم

 ،كاملال ادعاء حسب العشرةك }ذاك مقدار من ديأز الربح حصول عدم أصالةب معارضة أا مع{

  . املثال يف ،مخسة إال للعامل نكي مل ،خروجه علم مبقدار إال كللمال الربححيث إن و، ناألصال تساقطيف

: املصنف قوليوىل أن األ انك و}خرج ما إال صللأل تابعاً الربح ونك ىبقيف{: بقوله أشار هيلإو

 أنه من كاملستمس رهكذ ملا، مثبت أيضاً الثاين األصل ذ، إناألصال تعارض حجة انكن إ املثبت األصل

   املوجود الربح ونك ثبتي ال



١٨١

 مقدار دفع عدم أصل رجي مل حجة املثبت األصل نكي مل وإن ،املثبت األصل على بناًء إال كللمال

  . العامل إىل ذاك

 أن عرفت قد كنكل، للمال تابعاً الربح ونك يف للمشهور التابع املصنف قول يف المكال متام هذا

 ما إال كللمال الربح لك ونك يقتضي أصل فال ،ةيالعرف بالنسبة هلما تابعاً الربح ونك يتقتض القاعدة

  . للعامل خروجه علم

 الربح واًنيتسع انك  أن األصليف نهيميب العامل قول القول ونكي أن القاعدة ىفمقتض هيعلو

 رأس قدر يف اختلفا لو ماأ تقدم قدو، نيأم ألنه ،ثركأ ربح وأقل مال رأس يف أي ،املثال يف نيعشر

  . العامل قول القول انك الربح قدر يف أو املال

 أو ،هيعل متفق ماإ املال رأس مقدار ألن ،ةيمثان يهو املسألة أقسام لك يف المكال ظهر تقدم مماو

  .هيف خمتلف

  . هيف خمتلف أو ،هيعل متفق ماإ العامل حصة فمقدار حال لك علىو

  .هيف خمتلف أو ،هيعل متفق ماإ الربح فمقدار حال لك علىو

  . احلصة والربح واألصل من الثالثة موراأل بأحد أحدمها جهل أو جهلهما صور كذل إىل ضافوي

  



١٨٢



١٨٣

  

مسائل

علم بوجوده يف التركة املوجودة  فإن  وإال،إشكالم بعينه فال عل فإن ،كان عنده مال املضاربة فمات إذا :األوىل

  من غري تعيني فكذلك

  

  مسائل

 ال و:اجلواهر يف و،}إشكال فال نهيبع علم فإن ،فمات املضاربة مال عنده انك إذا :األوىل{

 دفعوا وثهممور حق مقدار الورثة أخذ الربح ضمنه يف انك فإن ،هكمال إىل هؤإعطا الالزم أن يف ،خالف

ال و، ةكاملشتر موالاأل سائر يف ماك، نيالطرف ىبرض فرازاإل لزمي انكيشر ماإ أي ،كاملال إىل يالباق

، يليالترت شمليف، الوجداين من أعم بالعلم املصنف فمراد، العلم مقام قائمة نهييتع يف نةيالب أن خيفى

  . كذل ريغ إىل، أيضاً كاملال من قراراإل مثلهماو

 لهو، كاملال حق يف إشكال ال }كذلكف ينيتع ريغ من املوجودة ةكالتر يف بوجوده لمع فإن الإو{

  : ثالثة أقسام

 نصفه وكللمال نصفه ،ديز من ناريد ةائم طلبي تيامل انك إذا ماك، ةكالشر حنو على ماإ نهأل

  . ةكالشر حنو على ونكت املعطاة ةائامل فإن ،فتقاضاها لنفسه



١٨٤

  الورثة بالنسبة مع ويكون املالك شريكاً

  

، املضاربة مال من باعه ما مثن ناراًَيد نيمخس أخذ وناراًيد مخسون له انك بأن ،اخللط حنو على ماإو

، خلطهما بعد ةيالقهر ةكالشر حبصول نقل مل إذا ،كللمال ماإ وله ماإ ناريد لك فإن ،عنده اختلطا ثيح

  . ينيالودع دراهم يف كبذل ليق ماك

 ،نياملع يف يلكال حنو على لنفسه املضاربة مال من ىاشتر إذا ماك، نياملع يف يلكال حنو على ماإو

  . نياملع يف يلكال حنو على املضاربة ألجل نفسه مال من ىاشترأو 

، مواهلمأ نسبة على نهميب قسميف ،}بالنسبة الورثة مع اًكيشر كاملال ونكي{: األول على }و{

 هذا نسب احلدائق يفو، الشرائع عبارة به مفسراً اجلواهر رهكذ ماك، اءكالشر من همريغ قسمة يف ماك

  .صحاباأل إىل

 لك من الذاهب انك ناريد تلف فإذا، بالنسبة عياجلم من انك طيتفر وتعد بدون ءيش تلف وإذا

 إذا الربع أو الثلث أحدمها من ذهبي ذاكه و،ناًيمخس منهما لكل أن فرض إذا النصف كاملال والورثة من

  . ربعأو  ثلث له انك

 ثيحو، أحدمها من ذهب قد الذاهب رنايالد هذا إذ ،العدل قاعدة املقام يف مكفاحمل: الثاين علىو

 مثالً ،املضاربة مال عن منحازاً تيامل مال انك إذا ذاكو، فيالتنص الالزم انك حدمهاأ حيلترج وجه ال

 سرق يالذ الصندوق أن الورثة وكاملال علمي مل و،نفسه ريدنان صندوق يف واملضاربة ريدنان صندوق يف

 ثوابأ كللمال انك مثالً نيجنس من انك إذا ذاكو، ةيالبق ميتقس يتقتض العدل قاعدة فإن ،همايأل انك

   ةيالثان فإن ،أحدمها فاحترقت، همايأل همايأ علمي مل وخشابأ تيللمو



١٨٥

  . هاريغ والقضاء واتيالد واخلمس تابك يف العدل قاعدة رناكذ قدو، نهمايب تقسم

 يف االشتباه أن عياجلم من ظهروي(: قال ،وارد ريغ هميعل كاملستمس  أن إشكالظهري كذل منو

 يف باالمتزاج العلم مع حىت لكشي بل ظاهر ريغ هو و،االمتزاج عدم مع حىت كاالشترا يقتضي املقام

 فإنه هريبغ اشتبها  إذذاكو، نهيبع عرف إذا كاالشترا وجبي ال فإنه، ثوابأ يف ثوب وضع مثل ،اتياملثل

  . انتهى )كاالشترا هذا على ليدل ال

 العدل قاعدةو، بالقرعة إال عالج ال دوا و،النص من املستفادة العدل قاعدة على دل ما هيف نإف

  . للمقام شامل وينكالس خرب إطالق لعلو، هايعل مةكحا

 مال عنده ووتمي من :قولي انك أنه ،)السالم هميعل( ي علعن، آبائه عن، جعفر عن يرو فقد

 ركذي مل ومات وإن ،له فهو ،لفالن هذا :فقال، موته قبل نهيبع مساهن إ :)عليه السالم( قال، املضاربة

  . )١(الغرماء سوةأ فهو

 منها اليت واألدلة طالقإل ،باحلصص الضرب يف الغرماء سائر مع كاملال شرحي فهل: الثالث علىو

  يلكال له يالذ كلاملا أن  أو،وركاملذ وينكالس خرب

                                                
. ١ حام املضاربةك من أبواب أح١٣  الباب١٩١ ص١٣ ج:الوسائل )١(



١٨٦

علم بعدم وجوده يف تركته وال يف يده  وإن ، لوجود عني ماله يف التركة،كان امليت مديوناًن إ ويقدم على الغرماء

  تلف بتفريط أو بغريه أو رده على املالك فالظاهر عدم ضمانه أنه ومل يعلم

  

 اشتراه ما عدا ما قصبه انطنأ لك احترق واًيح تيامل انك إذا ماك، امالًك حقه يعطي نيعامل يف

 وجه ال ألنه ،الغرماء مع الضرب قرباأل انك وإن ،احتماالن، نياملع يف يلكال بنحو ياملشتر

 سائر واملضاريب كاملال حق به تعلق مال فهنا ،عرفاً املوضوع ريتغ بعد تيامل اةيح حال الستصحاب

  . التأمل إىل حباجة بعد املسألةو، بعض على بعضهم ليتفض على ليدل فال ،الغرماء

 نيع لوجود ،وناًيمد تيامل انكن إ الغرماء على قدميو{: قوله إطالق يف التأمل وجه عرفي منهو

 ليدل بشمول علمي ثيحب ناًيع سيل فإنه، نيعامل يف يلكال نيب واملال نيع نيب فرق إذ }ةكالتر يف ماله

  . نياملع يف يلكال ملثل انيالد سائر على نيالع له من ميتقد

 ،خالفه احتمل وكذل احتمل بل، ةكالتر ضمن يف أنه علمي مل واملضاربة مال عنده وماتنه إذا إ مث

 طالقإل الغرماء مع ضربي أنه فالظاهر، كذل حنو أو مدفون آخر انكم يف أو ،الذمة يف أنه احتمل نأب

  . بالواقع اجلهل بعد العدل قاعدة ىمقتض نهألو، أدلته

 ضامناً ونكي حىت }طيبتفر تلف أنه علمي مل و،دهي يف ال وتهكتر يف وجوده بعدم علم نإو{

 كملال حق ال مما أشبه ما أو اهيإ املال وهبه أو }كاملال على هرد أو ،هريبغ أو{ الغرماء مع ضربوي

 كذلك نكي ملن إ امالًك كاملال أخذه وي،وميد من أقل ماله انك إذا الغرماء مع ضربي أنه }الظاهرف{

  ، ديال على لعموم



١٨٧

علم  إذا  وأما، مبقتضى بعض الوجوه اآلتيةإشكالكان ال خيلو عن  وإن ،وكون مجيع تركته للورثة

  :ببقائه يف يده إىل ما بعد املوت

 أو عند ، يف مكان غري معلوم بأن كان مدفوناً،موجود يف تركته املوجودة أو ال أنه ومل يعلم: ١

   أو حنو ذلك،شخص آخر أمانة

 ديز انك إذا ماك فهو ،جباملخِر علم ال املقام يفو، جاملخِر علم إال إذا داءاأل لزوم على دلي فإنه

  .اخلالف ثبت إال إذا هؤإعطا القاعدة ىمقتض فإن ،كذل أشبه ما أو وهبه أنه احتملناو، عمرو من طلبي

 ،وتامل حال ونكي أن هيف عتربي ال إذ ،ديال على عموم ىمقتضنه إ( :كاملستمس قال لذاو

 بالضمان القول املصنف على الالزم انك هذا علىو، اةياحل ناتآ بعض يف ديال ونك مع صدقه ضرورة

  . انتهى )ةيتاآل الصور يف ماك هيف

 }للورثة تهكتر عيمج ونكو، ضمانه عدم{ ظاهر املصنف قول على نياملعلق وتكس أن علمي همنو

 على ةريالس بناء و}ةيتاآل الوجوه بعض ىقتضمب ،إشكال عن لوخي ال انك نإو{: قال وإن ،هيوج ريغ

  . مثالهأ سائر واملقام يف أيضاً الضمان

  :}املوت بعد ما إىل دهي يف ببقائه علم إذا أماو{

 نيح أنه احتمل }بأن ،ال أو{ مثالً الورثة يديأ يف }املوجودة تهكتر يف موجود أنه علمي ملو: ١{

 انكم يف وضعه بأن }كذل حنو أو ،أمانة آخر شخص عند  أو،معلوم ريغ انكم يف مدفوناً انك{ موته

  . تهكتر ضمن يف نكي مل وإن ،تيامل دي حتت انك أنه جةيالنتو، ةريثكال هكمالأ من ما



١٨٨

  . أمكنه اإليصال إىل املالك حبيث لو كان حياً،أو علم بعدم وجوده يف تركته مع العلم ببقائه يف يده: ٢

  .أيضاً أو شك يف بقائه يف يده وعدمه: ٣

يف املقام وأمثاله   وكلمات العلماء، على اختالف مراتبهإشكالففي ضمانه يف هذه الصور الثالث وعدمه خالف و

   واألقوى الضمان يف،كالرهن والوديعة وحنومها خمتلفة

  

 علمي ال ثيح األوىل الصورة خبالف }دهي يف ببقائه العلم مع تهكتر يف وجوده بعدم علمأو : ٢{

 يف بوجوده علمي ال ماإألنه  ،نيصورت على ونكي دهي يف ببقائه علمن إفإنه  ،ال أم ةكالتر يف موجود نهأب

   .}كاملال إىل صالياإل نهكأم اًيح انك لو ثيحب{ ،ةكالتر يف وجوده بعدم علمي ماإو، ةكالتر

 الصورة يهو، دهي يف ببقائه علم إذا على فعط }أيضاً عدمه ودهي يف بقائه يف كشأو : ٣{

  . لثالثةا

 خالف{ ،أيتي ماك ليالتفصو، مطلقاً }عدمهو{ مطلقاً }الثالث الصور هذه يف ضمانه يفف{

 فإن }مراتبه اختالف ىعل{ بل، القوة من سواء حد على الصور لك يف سيل شكالاإل نكل ،}إشكالو

  . فةيضع الصور بعض يفو، ةيقو الصور بعض يف شكالاإل مرتبة

 ماك }خمتلفة{ ةيالعار وجارةاإلك }حنومها وعةيالود والرهنك أمثالهو املقام يف العلماء لماتكو{

  . ورةكاملذ تبكال يف شروحهما والقواعد والشرائع راجع من علىال خيفى 

  . الثالث الصور لك }يف الضماناألقوى و{



١٨٩

مشوله لألمانات األظهر حيث إن  على اليد ما أخذت حىت تؤدي :)عليه السالم( لعموم قوله ،ينياألولالصورتني 

  أيضاً

  

 بعدم علم أو ،تهكتر يف موجود أنه علمي مل ودهي يف ببقائه على }ينياألول نيالصورت{ يف أما

 رواه، الغصب ببا، الوسائل كمستدر يف ياملرو })عليه السالم( قوله لعموم{ فـ ،تهكتر يف وجوده

 إىل تاجحي اخلارج و أنه األصلحىت بواباأل خمتلف يف به العمل على امع، الغوايل والفتوح أيب عن

، ديبال خذاًأ نكي مل وإن ،الءياالست ديبال املرادحيث إن  ،)١(}هيتؤد حىت أخذت ما ديال ىعل{ :ليالدل

و ل وكاملال الءياست إىل رجاعاإل داءباألو .اجلارحة ال املثال ديبال املراد أن من عرفاً املتفاهم هو ما على

 على املشرفة نةيالسف مثل يف البحر يف ألقه أو ريللفق عطهأ :قال لو ماك، كالامل مرأ مايف بصرفه انك

  . مثلةاأل من كذل ريغ إىل، الغرق

 ألن ،ةيالعدوان ديلل شمولهك، ةيشرع أو انتك ةًيكمال }أيضاً ماناتلأل مشوله ظهراألحيث إن {

 ،طالقاإل ميتسل بعد نصرافلال أو ،طالقاإل لعدم الشمول عدم حتمالاف، طالقاإل ىمقتض هو الشمول

  .جوابه مع وجهه أيتيفس االنصراف احتمال أما، طالقاإل عدم الحتمال وجه ال ذإ ،الوجه ظاهر ريغ

 خروجه تاجحي له حقاً انك فإنه مسلم ئامر حق ىتوي ال: )عليه السالم( قوله أيضاً شملهي بل

  . ليدل إىل حقه عن

                                                
. ٥٠٤ ص٢ ج:كاملستدر )١(



١٩٠

 إذا  كما، بأن غاية ما يكون خروج بعض الصور منها،فيها مدفوعةاملفروض عدم الضمان  ألن ودعوى خروجها

  حلف إذا  أو ادعى تلفها كذلك،تلفت بال تفريط

  

 مال أخذ وزجي ال: الدعائم عن، كاملستدر غصب يف ماك )عليه السالم(علي  قول كذلكو

  . )١(منه نفس بيط ريبغ املسلم

 ال، املسلم خوأ املسلم): سلم و اهللا عليه وآلهصلى( اهللا رسول عن، وركاملذ تابكال يف ما مثلهو

  . )٢(منه نفس بيط عن إال ماله لحي

  . خرج ما إال الناس أموال خذأ أقسام لكل الشاملة اتيالروا هذه مثالأ من كذل ريغ إىل

 اخلروج من }ونكي ما ةيغا بأن، مدفوعة هايف الضمان عدم املفروض ألن خروجها ىدعوو{

 بعدم مكح الشارعحيث إن  }طيتفر{ أو تعد }بال تلفت إذا ماك، نهام الصور بعض خروج{

 ألن ،نيماأل }حلف ذاإ{ خالفه على نةيب كللمال نكي مل و}كذلك تلفها ىادع أو{ نئذيح الضمان

  . ثباتاإل مقام الثاين و،الثبوت مقام  أن األولنهمايب الفرقو، فقط نيميال هيعل جعل الشارع

 يف ديبال املراد ونكي أن بد ال( نهأب ):ديال على إطالق( املصنف دعاءا رد يف كاملستمس قولو

 املفروضة نيماأل دي شملي فال داءاأل كتر وبقاءاإل على ةياملبن ديال شملي فال ،الرد على ةياملبن ديال ةيالروا

   أصالة إىل الرجوع نيتع وي،املقام يف

                                                
. ١٤٦ ص٣ ج:كاملستدر )١(

. ١٤٦ ص٣ ج:كاملستدر )٢(



١٩١

 ديال يف املتعارف فإن ،ثركاأل صيختص ملز صيالتخص باب من ماناتاأل خروج انك لوو، ةءالربا

 فاءيالست نيللع املستأجر ونيالع يف العمل على ريجاأل واملستودع ورياملستع واملرنك نيماأل دي هو

 إىل، اجلعالة وةاملساقا والزراعة يف العامل واملضاربة عامل وكيالشر والويل ويالوص وامللتقط و،منافعهما

  . انتهى )كذل ريغ

 لزمي نيأ فمن، طيتفر ريغ من تلف إال إذا الرد من هلم بد ال رهكذ من لك إذ ،الوجه ظاهر ريغ

 رواكذ منها خراجاإل رادواأ إذا حىت صالًأ ةيالروا لمامك خمتلف يف الفقهاء جعل قدو، ثركاأل صيختص

 ما اخلارجا إمنو، داخلة لهاك بل، خارجة ستيل ماناتفاأل، طالقاإل فهمهم ليدل هذاو، الًيدل لالستثناء

  . نيميال إال نيماأل على سيل من ستفادي ماك، تعد بدون تلف

  :يالربوجرد واجلمال والعم ابن السادة قاتيتعل يف النظر وجه علمي منهو

  . )األوىل الصورة يف التخلص وجوب وةيالثان الصورة يف الضمان عدماألقوى (: األول قال

  . )عمومه عن ختصصاً أو صاًيصخت ماناتاأل خروج الظاهر(: الثاين قالو

  . )ةيالثان الصورة يف الضمان عدماألقوى (: الثالث قالو

 منه تخلصواي حىت هميديبأ مايف الورثة تصرف جواز عدم هايف فالظاهر :األوىل الصورة أماو

 يف انك ما ونكب مجايلاإل العلم الزم بل ،أفاد ماك الغرماء سوةأ ونكي حىت ةكبالتر تعلقه وتيامل لضمان

 ونكي هذا ىفعل، املعلوم القدر إىل بالنسبة طرافهأ عيمج يف اعتبارها سقطأ ريالغ مال موته إىل دهي

  . انتهى ،هلم أسوة ال الغرماء على مقدماً املضارب



١٩٢

 الشبهة يف بالعام كالتمس من ألنه ،نيالصورت يف الضمان عدم إىل نياملعلق من آخر مجع ذهبو

  . منه الرتاع حمل ونك احتمال مع الصور بعض خبروج املصنف من االعتراف بعد ،ةياملصداق

 الصور من األوىل الصورة يأ  ـاملوت بعد ما إىل دهي يف ببقائه العلم نأب: األول على ردي ذإ

  .له ديال على مشول يف يفكي  ـالثالث

األقوى ف الإو، به ةيالوص كتر يف مفرطاً انك إذا مبا الضمان اختصاص اجلمال ديالس استظهارو

  . انتهى ،عدمه

  . ديال ليدل عن املقام رجخي يالذ فما، ةيالوص كتر يف طرفي ملنه إذا إ :هيف

 شامل طالقاإل فإن ،كاملستمس جواب يف عرفت ملا ،ماناتاأل خلروج وجه النه إ :الثاين علىو

  . يالتعد وطيالتفر عدم علم ما صورة اخلارجإمنا  و،هلا

  .له ديال على مشول مع ةيالثان الصورة يف الضمان عدم قوة وجه لمعي ملنه إ :الثالث علىو

 الصورة يف رهكذ ما متنه أن إ :هيفف، مجايلاإل العلم باب من األوىل الصورة )رمحه اهللا (جعله أماو

 مما الورثة ابتالء حمل عن خارجاً مجايلاإل العلم طريف أحد انك أن بعد مجايلاإل العلم نفعي مل ةيالثان

  . االبتالء حمل هو يالذ الطرف إىل بالنسبة ةءالربا جراءإ جبوي

، ةياملصداق الشبهة يف بالعام كالتمس من نيالصورت ونك من نياملعلق من مجع هيلإ ذهب ما أما

 هل علمي مل مايف بالعام كالتمس ليقب من بل، ةياملصداق الشبهة يف بالعام كالتمس من سيل املقامن إ :هيفف

  ،ال أم باملخصص عامال عن خرجأنه 



١٩٣

  وأما صورة التفريط واإلتالف ودعوى الرد يف غري الوديعة

  

 ال ألنه ،تناوله جاز مخر املائع هذا أن علمي مل فإذا، حرام مخر لك: املوىل قولي أن مثل: األولف

  . اخلمر يلكل كوكاملش هذا ةيفرد ثباتإل حرام مخر لكب كالتمس نكمي

، عادالً عاملاً ديز انكو، رمكي ال الفاسق بأن علمناو، عامل لك رمكأ: املويل قال إذا ماك: الثاينو

، ةياملصداق الشبهة يف بالعام كالتمس من سيل ،عامل لك رمكأب رامهكإل كالتمس فإن ،فسقه يف ناككشو

 طيتفر أو تعد بدون تلف أنه هل علمي مل و،كاملال مال رد العامل على الواجب انك فقد، كذلك املقامو

 سيل أنه املفروضو ،جاملخِر ثبتي حىت بالعام كالتمس فالالزم ،ال أم ديال على عموم عن رجخي حىت

  . بثابت

 يف بالعام كالتمس من سيل ،منه خروجه علمي مل يالذ الفرد يف بالعام كمستالن إ :احلاصلو

 يف بالعام كالتمس من وه العام يف دخوله علمي مل يالذ الفرد يف بالعام كالتمسإمنا و، ةياملصداق الشبهة

  . ةياملصداق الشهبة

 الرد ىدعوو{، يبالتعد يسمي يالذ }تالفاإلو{ تلفت حىت مانةاأل يف }طيالتفر صورة أماو{

  . نةيبالب إال تقبل ال دعواه أن نهميب املشهورحيث إن  }عةيالود ريغ يف

 ليدل أن ال خيفىو، التلف ىدعو تقبل ماك، نيميبال مقبولة عةيالود يف الرد ىدعو أن املشهور نعم

نيميال إال نيماأل على سيل لك يف ىالدعو قبول  



١٩٤

الضمان يف صورة التفريط والتعدي من  أن  ودعوى،ودعوى التلف والنكول عن احللف فهي باقية حتت العموم

  جهة اخلروج عن كوا أمانة

  

  . حمله يف كذل يف المكال ليتفصو، عةيللود ةيخصوص الو، األمانة أقسام

 نكي مل لفحي مل فإذا نيماأل على نيميال جعل الشارع ألن }احللف عن لوكالن والتلف ىدعوو{

  . ياملدع يلك يف داخل التلف يمدع أن الواضح من وياملدع على نةيالب قاعدة عن خمرج

 حتقق ألجل أنهك الصورة هذه يف الضمان ثبوت( :كاملستمس قول يف النظر وجه علمي منهو

 ىدعو يف منه اشتباهاً ونكي أن وزجي ماك ،نيميال عن للتورع ونكي أن جلواز ظاهر ريغ نهكل و،انةياخل

  . انتهى )انةياخل جتوز فلم التلف

  . رناهكذ ملا بل انةياخل ألجل كذل سيل ذإ

 ،انةياخل حتقق على العموم حتت هاؤبقا توقفي الو، ديال على عموم }العموم حتت ةيباق يفه{

  . ةيماناأل ديلل شامل ديال ىعل أن صلحفت ،كمساملست قاله ماك

  . مانةاأل دي يف ضمان ال: قلت نإ

  . طيالتفري والتعد بدون تلف إال إذا ضمان بل: قلت

 ي، أياملوضوع اخلروج باب من بل، ديال على باب من مانةاأل دي يف الضمان نسلم ال: قلت نإ

  . يخارج ليلدل أو ،طيالتفري ولتعدا ثيح انةيخ دي هذهو مانةاأل دي يف الضمان عدم



١٩٥

  يتمسك بعموم ما دل على وجوب رد األمانة أن  وميكن، كما ترى ال داعي إليها،أو من جهة الدليل اخلارجي

  

 رد ليدل بعموم دياملؤ ديال على جهة من الضمان بل، انةياخل جهة من الضمان سيل: قلت

  .مانةاأل

: )عليه السالم( قوله لعموم( :بقوله ديال ىعلـ  بستداللاال إىل فياملض املصنف هيلإ أشار قدو

ديال على)١(.(  

  ).خروجها ىدعوو(: بقوله )قلت نإ( ىلإو

  ).مدفوعة (:بقوله )قلت( ىلإو

 جهة من يالتعد وطيالتفر صورة يف الضمان أن ىدعوو(: بقوله، جوابه والثاين )قلت نإ( ىلإو

 يف نيالع بقاءإب نيماأل ائتمن كاملال ألن ،انةياخل من نوع طيلتفراي والتعد فإن )أمانة واك عن اخلروج

 على عموم يف داخال ونكيف ،كاملال قبل من ناًيأم نكي مل طيلتفر أو لتعد فظهاحي مل فإذا، احلفظ صورة

  . ديال

 ال أنه احلاصل و،انةيخ نكت مل وإن ،الضمان على دلي يالذ }ياخلارج ليالدل جهة من أو{

 ىدعوو(: بقولنا رناهكذ يالذ شكالاإل ىبقوي، تام ريغ )مدفوعة( مكفقول، مانةاأل دي يف ضمان

  .حاله على )خروجها

 سيفل }هايلإ يداع ال ىتر ماك{: بقوله )الضمان أن ىدعوو( إشكال عن املصنف أجاب قدو

 إطالق يف مانع يأ وديال ىعل إطالق جهة من الضمان بل، يخارج ليدل أو ،انةياخل جهة من الضمان

ديال على به كنتمس ال حىت .  

 دل ما بعموم{ ديال على إىل ضافةباإل ،نيالسابقت نيالصورت يف للضمان }كتمسي أن نكميو{

  تؤدوا  أن مكِإنَّ اللَّه يأْمر﴿: سبحانه قال }مانةاأل رد وجوب على

                                                
. ٥٠٤ ص٣ ج:كاملستدر )١(



١٩٦

عليه (يفهم من قوله  أنه  أ ال ترى،نوع مماألول واختصاصه ب،الرد أعم من رد العني ورد البدل أن بدعوى

املغصوب مردود: )السالم

  

 وركاملذ الوجوب نكل(: بقوله كالتمس هذا على كاملستمس إشكال و،)١(﴾ أَهِلها الْأَماناِت ِإىل

 ظاهر ريغ، آخره إىل )ةكبالتر احلق كذل تعلقيل نيبالع ذمة اشتغال الو، ضماناً يقتضي ال حمض يفيلكت

 من الفقهاء فهم لذاو، يالوضع مكللح استتباعه على اتياملال يف يفيلكالت الوجوب ظهور دبع ،الوجه

  . الوضع حنومها واةكالز واخلمس ةيآ

 نيالع وجود علمي ال أو، ةكالتر يف ستيل نيالع أن فرض قدو، نيالع رد ةياآل ظاهر: قلتن إ }و{

  . نيالصورت يف تقدم ماك ،ةكالتر يف

 األولب اختصاصهو، البدل رد ونيالع رد من أعم الرد أن ىبدعو{ اردو ريغ شكالاإل: قلت

 ظاهر قلتوإن ( :بقولنا رناهكذ يالذ رادياإل عن جواب اجلواب هذا أن عرفت قد ثيح و}ممنوع

 لو الضمان بأن، اجلمال وميكاحل دانيالس منهم، املاتن على نياملعلق من مجلة شكالإل مورد فال، )ةياآل

 ىالدعو هلذه جمال فال ،املقام مفروض هو ماك، ثبوته عدم مع أماو، البدل ونيالع  منأعم انك ثبت

  . ةياملصداق الشبهة يف بالعام كالتمس من ألنه ،ا الضمان ثباتإو

  ،الوسائل رهكذ ماك }مردود املغصوب: )عليه السالم( قوله من فهمي أنه ىتر أال{

                                                
. ٥٨ اآلية :سورة النساء )١(



١٩٧

 من ميوت وعنده :كان يقولأنه ) عليه السالم( عن علي ،لسكوين إىل خرب ا هذا مضافاً،وجوب عوضه عند تلفه

  مات ومل يذكر فهو أسوة الغرماء وإن ، فهو له،مساه بعينه قبل موته فقال هذا لفالنن إ : قالة،مال مضارب

  

 أو املثل فإن ،منه املغصوب نيب ونهيب لولةياحل أو }تلفه عند عوضه وجوب{ ،الغصب تابك يف

 هو بل، كذل من الفهم منع و،شبهأ ما أو البحر يف وقوع أو لتلف نيللع الرد تعذر عند اًعرف رد مةيالق

، العرف فهمهي ما خالف ـ كاملستمس يف ماك ـ رده وجوب جهة من ال املغصوب ضمان جهة من

  . العبارة كتل أمثال من الإ فهمي مل الضمان بل

 خرب إىل مضافاً{ مانةاأل رد هيآب و)١(ديال على ليبدل نيالصورت لضمان االستدالل وجه }هذا{

عليه (علي  عن{ ،)السالم هميعل( آبائه عن، )عليه السالم (جعفر عن، خيالش رواه يالذ }وينكالس

 ،لفالن هذا: فقال، موته قبل نهيبع مساهن إ :قال ،مضاربة مال عنده ووتمي من: قولي انكأنه ) السالم

 ،)٢(}الغرماء سوةأ فهو ركذي مل ومات نإو{ معهم ضربي ال وهيف الغرماء هكشري ال أي }له فهو

، مجاعاإل أصحاب من حمبوب ابن بأن مدفوع، يالنوفل ةقوثا ثبوت بعدم ثياحلد سند على شكالاإلو

 فاملناط ،سلم لو يبدو االنصراف بأن مدفوع ،املال وجود صورة إىل ثياحلد بانصراف داللته علىو

  . المكال حمل شملي العريف

                                                
. ٥٠٤ ص٢ ج:كاملستدر )١(

. ١ ح من أبواب املضاربة١٣ الباب ١٩١ ص١٣ ج:الوسائل )٢(



١٩٨

   بقاء يده عليه إىل ما بعد املوت واشتغال ذمته ألن األصل، ال خيلو عن قوةأيضاًوأما الصورة الثالثة فالضمان فيها 

  

 ضمان اختصاص على دل مبا خمصص( بأنه ثياحلد على نياملعلق بعض إشكال بأن علمي منهو

  . انتهى )به كللتمس وجه ال يالتعد أو طيالتفر يف كالش فمع، يالتعد أو طيالتفر بصورة العامل

 ديال أنواع لكل شامالن ةياآلو ديال ليدل أن سابقاً عرفت فقد، صيالتخص هذا نيأ فمن، نظر حمل

  . اخلروج على ليالدل عدم املقام يف املفروضو، خرج ماإال 

 عن لوخي ال أيضاً هايف فالضمان{ عدمه ودهي يف بقائه يف كش لو ما يه و}الثالثة الصورة أماو{

 املخرج إذ ،املوت حال إىل هيعل دهي بقاء استصحاب إىل حاجة ريغ من ديال على لعموم كذلو }قوة

 أنه تقدم قدو، بالعام كالتمس الالزم انك باملخرج علمي مل فإذا ،طيتفر بال تلفه صورة الضمان عن له

  . ةياملصداق الشبهة يف بالعام كالتمس من سيل

 }املوت بعد ما إىل هيعل دهي بقاء األصل نأل{: بقوله وركذامل مكللح املصنف ليتعل أن علمي منهو

 خرب موضوع قيحتق باالستصحاب أراد املصنف لعلو، كاملستمس هيلإ أشار ماك، إشكال من لوخي ال

 كذل ثبت املوت حال دهي يف بقائه يف كش فإذا، املضاربة مال عنده ووتمي من: قال ثيح، وينكالس

  . باالستصحاب

  ذمته اشتغال{ واخلرب ديالعلى إىل  ضافةباإل مكاحل على دلي }و{



١٩٩

 أصالة املذكور معارض ب أن األصل ودعوى، مل ميكنه ذلك ملوته يؤخذ من تركته بقيمتهوإذا ،بالرد عند املطالبة

   هذا، حاكم على الثايناألول األصل مدفوعة بأن ، واملرجع بعد التعارض اليد املقتضية مللكيته،براءة ذمته من العوض

  

  . كلذل ةكاملبار ةيباآل االستدالل سبق ماك، مانةاأل رد لوجوب }املطالبة عند بالرد

 من همريغ واجلمالي والربوجرد والعم ابن السادة قاتيتعل يف النظر وجه ظهري تقدم مماو

  . الضمان بعدم ىالفتو أو الضمان يف شكالاإل

 املوت يف المكال من و،}متهيبق تهكتر من ؤخذي ملوته{ املطالبة عند الرد أي }كذل نهكمي مل وإذا{

 الوصول نكمي ال سجن و،اعيبالض فقدان وغماءإ وجلنون ،هيلإ الوصول نكمي مل ما لك يف المكال ظهري

  . واحد لكال يف ليالدل إذ ،هيلإ

 ةءبرا أصالةب معارض{ املطالبة عند بالرد ذمته اشتغال بقاء أصل }وركاملذ  أن األصلىدعوو{

 دي يف ما ألن األصل أن ،العامل يف }ديال قاعدة التعارض بعد املرجعو{، تساقطانيف }العوض من ذمته

  .كللمال لضمانه وجه فال }تهيكملل ةياملقتض{ ،نةيبالب خالفه ياملدع ثبتأ ذاإ إال هكمل نساناإل

 أصل  فإن األول،ةءالربا }الثاين على مكحا{ االشتغال أصل }األول األصل بأن مدفوعة{

 إشكالو، مكاحل يف انهيجلر جمال ال املوضوع يف جار األصل دام ما و،يمكح أصل الثاينو، يموضوع

  . جوابه تقدم قد له جمال ال ياملوضوع األصل بأن كاملستمس

  ، تهيكمل يتقتض العامل دي قاعدة أن ىادع من رد يف رناهكذ يالذ }هذا{



٢٠٠

 األصل و، ويف املقام كانت مشتركة،كانت خمتصة إذا للملكيةميكن اخلدشة يف قاعدة اليد بأا مقتضية  أنه مع

  بقاؤها على االشتراك

  

  . الثاين على مكحا األول األصل نأب ردنا انكإمنا و، ديال قاعدة سلمنا ثيح

 ةيمقتض بأا{ التعارض بعد مرجعاً ديال قاعدة ستيفل }ديال قاعدة يف اخلدشة نكمي أنه مع{

  . هريغ مال العامل دي حتت أن علمي مل بأن }خمتصة انتك ذاإ{ ديال يذ ةيكمل }ةيكللمل

 أي }بقاؤها األصلو{ هريغ مال ونفسه مال العامل دي حتت ألن }ةكمشتر انتك املقام يفو{

  . ديال يلذ ةيكاملل ثباتإل ا كالتمس صحي فال }كعلى االشترا{اليد 

، العامل موت بعد مطالبته فله، املالع دي حتت كاملال مال بقاء  أن األصلرناكذ ناإ: احلاصلو

 ما لك أصل ألن ،خمدوش األصل هذاو، نفسه مال العامل دي حتت ما لكاألصل أن : قولي لكاملستشو

 ةكمشتر انتك العامل دي أن املفروضو، ةكاملشتر ديال ال املختصة ديال يف يرجيإمنا  لنفسه دهي حتت

 نسانإ دي حتت ما لك صالةأل جمال ال الستصحاببا كاالشترا ثباتإ مع و،هاكاشترا بقاء ستصحبيف

  . لنفسه

 ،الالضمان والضمان موضوعه بل ،المكلل موضوعاً ستيل ةيكاملل( :كاملستمس قول أن نيتب ذاو

 فالرجوع، ختالفه ال ونياألصل أحد توافق ال ةيكللمل ةياملقتض ديال فقاعدة، نكت مل أم ةيكمل انتك سواء

  . المهك آخر إىل، )ظاهر ريغ املعارضة بعد هايلإ

  مارةأ ديال :ياحلواش بعض قول أن ماك، املصنف على رادياإل ظاهر ريغ



٢٠١

 مل يكن له شيء أصالً إذا  كما، لهيده يد املالك من حيث كونه عامالًن إ :يقال أن بل يف بعض الصور ميكن

  ت يكون ما يف يده مبرتلة ما يف يد املالك مافإذا ،فأخذ رأس املال وسافر للتجارة ومل يكن يف يده سوى مال املضاربة

  

 حمل، املقام يف علم الو، ريالغ كمل على باشتماهلا علمي مل ما املوجودة ةكالتر إىل بالنسبة كاملل

 العامل دي حتت كاملال كمل بقاء باستصحاب يليرتالت العلم بل، الوجداين العلم إىل حنتاج ال إذ ،منع

  .ةكالتر لكل تهيكمل على لعاملا دي داللة بعدم مكاحل يف فاك

 أما، ديال يلذ حتتها ما لك أن على مةكحا انتك كاالشترا معلومة نكت مل إذا ديالن إ :احلاصلو

 ما لك ةيكمبل ديال مكحت مل ،االستصحابك حنوها ومارةأب أو اًيجدان وعلماً ،كاالشترا معلومة انتكإذا 

  . ناآل إىل باق مانللض املوجب السابق كفاالشترا ،ديال يلذ حتتها

  . )خمتصة انتك ذاإ( املاتن قول على شرحه فراجع ،كاملستمس المك يف النظر وجه ظهري كبذلو

 فال، )ةكللتر هكمل على ليدل العامل دي( قاعدة ىجتر ال }:قالي أن نكمي الصور بعض يف بل{

  . فقط كاملال مال دهي حتت و}له عامالً ونهك ثيح من كاملال دي دهي أن{ـ ل هايف كللمال ءيش

 دهي يف نكي مل وللتجارة سافر{ أو به اجتر }و املال رأس فأخذ أصالً ءيش له نكي مل إذا ماك{

 }مات فإذا{ آخر شخص من العمل وشخص من املال نوكي أن ثركي ثيح }املضاربة مال ىسو

 حىت ديال يلذ هو ننساإ دي يف ما قاعدة ىجتر فال }كاملال دي يف ما مبرتلة دهي يف ما ونكي{ العامل

  ثبتي



٢٠٢

  .استفاد لنفسه ما هو املوجود يف يده وأنه ،يكون قد تلف مجيع ما عنده من ذلك املال أن وإن احتمل

 أيضاً ومن ماله ،سافر وعنده من مال املضاربة مقدار إذا  كما،ويف بعض الصور يده مشتركة بينه وبني املالك

  مقدار

  

  . لنفسه أنه ثبتي حىت هريلغ هو )العامل( نسانإ دي يف ما أن هنا القاعدة بل، خالفه

 استفاد نهأو{ عنده كللمال مال فال }املال كذل من عنده ما عيمج تلف قد ونكي أن احتمل نإو{

  .االستصحاب ىمبقتض هريلغ دهي يف ما قاعدة رفعي ال االحتمال هذا فإن }دهي يف املوجود هو ما لنفسه

 ريغ )ةيالعقالئ زاتكاملرت خالف وديال ليدل ةيحج معمو خالف كذلن إ( :كاملستمس قولو

 بل، المكال أول العقالء زكمرت ونهكو، ديال ليدل لعموم جماالً دعي ال االستصحاب وفيك، الوجه ظاهر

، خالفه ثبتي إال أن كذل حاله على باق أنه العمل لهإمنا و مال بدون انك لو أنه العقالء دىل الظاهر

 راجع من علىال خيفى  مما كذل حنو وكاملال مال من سرقنه إ قالوا حنوهاأو  داراً ىاشتر إذا لذاو

، هاريغ أو هيلإ انتقلت أنه تملحي مما كاملال مال نيع ةكالتر يف وجدي أن نيب كذل يف فرق الو، العرف

 انتك إذا ماك، ىخرأ نيبع كللمال انتك اليت نيالع دلبتب علم لو ما منه ظهرأو(: كاملستمس فقول

  . منع حمل، انتهى )كاملال كمل اأب مكللح جمال ال فإنه ،ريدنان دهيب فوجد، فمات دراهم دهيب

 مال من عندهو{ سافري مل أو }سافر إذا ماك، كاملال نيب ونهيب ةكمشتر دهي الصور بعض يفو{

  مال أن احتمل ومات مث }مقدار أيضاً ماله منو، مقدار املضاربة



٢٠٣

  .بقول مطلق مشكل فالتمسك باليد،أيضاًده مشتركة نعم يف بعض الصور ال يعد ي

  . يف ضمانهإشكال وإال فال ،مل يكن بترك التعيني عند ظهور أمارات املوت مفرطاً إذا هوإمنا مجيع ما ذكر ن إ مث

  

 فإن ،ماله لك يالباق هذا أن  أو،املضاربة مال مبقدار لنفسه استفاد وأنه ،تلف املضاربة

  . كذل خالف قالءالع زكمرت واالستصحاب

 لك املضاربة مال لك يصفي أنه علمنا إذا ماك }أيضاً ةكمشتر دهي عدي ال الصور بعض يف نعم{

 ماأ علمنا إذا كذلكو، قبلها أو ةيالتصف بعد ناآل هذا نعلم مل و،ديجد من املال أخذوي، مثالً مرة سنة

 أنه كاملال ىادع والعامل مات و،ال أم العامل إىل املال كاملال سلم هل نعلم ملو املضاربة عقد عقدا

  . له العامل ةكتر يف ريالدنان هذه بعضن أ و،سلمه

 اختالف من عرفت ملا }لكمش مطلق بقول{ كللمال ال للعامل املال ونكل }ديبال كفالتمس{

  . الصور

 }نكي مل إذا هوإمنا { املسألة صور بعض يف العامل ضمان عدم احتمال من }ركذ ما عيمجن إ مث{

 اعهيض صورة يف الناس مبال ةيالوص الالزم إذ }مفرطاً املوت أمارات ظهور عند ينيالتع كبتر{ العامل

 لفعل محالً عدمه األصلف فراطاإل يف كش لوو، انةيللخ }ضمانه يف إشكال فال الإو{ ةيالوص عدم عند

 لسجن القدرة عدم تارماأ ظهور عند كذل الالزم بل، باملوت خاصاً مراأل سيلو، الصحة على املسلم

  .  املثالباب من لمامك يف املوت أن تقدم قدو، شبهأ ما أو جنون أو دائم



٢٠٤

  وكذا لو علقها على أمر حاصل،لو علقها على أمر متوقع بطلت وأنه ، ذكروا من شروط املضاربة التنجيز:الثانية

   نعم لو علق التصرف على أمر صح،مل يعلم حبصولهإذا 

  

 بعض يف منهم مجلة الشرط هذا ركذي ملفإنه وإن  }زيالتنج املضاربة شروط من اروكذ: ةيالثان{

 كذل عاًيمج اشتراطهم على دلي مما ،قاعاتياإل والعقود يفخر األ تبكال بعض يف روهكذ نهمكل، تبكال

  :بواباأل كتل لك يف

 العقود سائر اذكو، ةيماماإل عند صحي ال الشرط على الةكالو قيتعل أن رخللف رشاداإل شرح فعن

  .الزمة أو انتك جائزةً

 وفاق موضع مطلقاً زهيتنج اشتراطو: قال، الوقف يف زيالتنج اشتراطه مبحث يف كاملسال عنو

  .خبصوصه ليدل هيعل سيلو، العقود من هريغ وعيالبك

  . رارهكت إىل حاجة فال ،كذل يف المكال ليتفص اسبكامل يف خيالش ركذ قدو، كذل ريغ إىل

 على علقها إذا ذاكو، بطلت{ ديز قدوم أو ،الشمس طلوعك }متوقع أمر على علقها لو أنهو{

 أما، اجلمعة ومي بأنه علمي ثيح، مجعة وميال هذا انكن إ :قال إذا ماك ،}حبصوله علمي مل إذا حاصل أمر

  . هريغ واملقاصد جامع هيلإ أملعو، كاملسال كبذل صرح قدو، أيضاً بطلت مجعة ومي بأنه علمي ملإذا 

 كضاربت: قال إذا ماك، املضاربة يف قاًيتعل كذل سيل إذ }صح أمر على التصرف علق لو نعم{

 عدم بعد الصحة لعموم كذلو، القافلة قدوم نيح أو ،اجلمعة ومي من املال يف كتصرف نكل، ذاك على

  . الصحة يف اخلالف ينف رةكالتذ عن بل، البطالن على ليالدل



٢٠٥

 يكون حاصالً أن أثر العقد ال بد أن  علىمجاعدعوى اإل إال ال دليل هلم على ذلك و،وإن كان متوقع احلصول

  من حني صدوره

  

 على هلم ليدل الو{ ديز قدومك به مقطوع ريغ }احلصول متوقع{ مراأل كذل }انك نإو{

 حاصالً ونكي أن البد العقد أثر أن ىعل{ عرفته قد يالذ }مجاعاإل ىدعو الإ{ زيالتنج اشتراط }كذل

  .}صدروه نيح من

  .قاعاتياإل والعقود يف الشارع من املتلقاة ةيفيكال خالف أنه الإو

 ىانتف الالزم ىانتف وإذا، همايف صحته عدم ضرورة مع طالقاإل واحكالن يف لصح صح لو أنه الإو

  .امللزوم

 نهمايب قدةاملعا لتحقق قيالتعل ةمنافا هو لهميدل لعل: قوله من يالربوجرد ديالس قيتعل يف ما الإو

  .العقالء اعتبار بحبس

 طباقهمإل املقام شملي ال العقود يف هيعل طبقواأ يالذ الصحة أصل أن بعد الصحة عدم أصالة الإو

  .الصحة عدم على

 نايفي اجلزمو، اجلزم مع إال رضا الو ،الرضا مكحب االنتقال بأن القواعد يف ديالشه رهكذ ما الإو

  .قيالتعل

  .منجزة نكت مل إذا الصحة واجلواز على ليدل ال أنه من رةكالتذ وملبسوطا واخلالف عن ما الإو

  .قيللتعل قابل ريغ نشاءفاإل، املنشأ على تقدمي أن عقلي ال نشاءاإل أن الإو

  .قيالتعل ال زيجنالت هو و،املتعارف إىل منصرفة ةيالشرع قاعاتياإل والعقود أن الإو

  :ال خيفى ما لكال يفو

  .االستناد حمتمل ألنه ،ماًكح لكمش موضوعاً متن إ مجاعاإلألن 

 مكاحمل طالقاإل وجودو، الصور ىأحد أا يف ظهورها بعد ديتق ال الشارع من املتلقاة ةيفيكالو

  .كذل مثالأ يف

  .هيف ضرورة ال ما ما قاسي فيكف ،فارقة الطالق واحكالن يف الضرورةو

 ماك، املعلق ريغ واملعلق نيب فرقوني ال مأ الظاهر بل، العقالء عند املعاقدة وقيالتعل نيب ةمنافا الو

  .هميلإ الرجوع كبذل شهدي

  جمال ىبقي ال كذل بعدو



٢٠٦

 وأما التعليق على ما هو حاصل فال يستلزم ،األثر متأخرحيث إن  ،يتم يف التعليق على املتوقعإمنا صح ن إ وهو

  التأخري

  

  .الصحة عدم صالةأل

  .اجلزم مع  إالّالرضا ونكي ال ملاذا أنه القواعد جوابو

 املعلق نيب فرقوني ال العقالء ونك بعد األدلة إطالق ليالدل أن العالمة وخيالش جواب أن ماك

  . املنجزو

 قد قاعياإل أو العقد متعلقو، املؤنة فيخف نشاءاإلن إ :هيفف أ،املنش على نشاءاإل ميتقد مسألة أما

 ثابت قاعاتياإل والعقود يف قيالتعلن إ( :كاملستمس قال لذا و،املستقبل يف اًءشنإ علهجي قد و،حاالً أشني

 أهل عند ةًضرور بل، اًإمجاع نيميال والعهد والنذر وريالتدب وةيالعهد وةيكيالتمل ةيالوص مثل عةيالشر يف

، الشهر رأس ءجا إذا كبعت: القائل فقول، نشاءاإل نفس قيتعل ال املنشأ قيتعل إىل راجع أنه مع ،العلم

  . انتهى )هيعل عيالب نشاءإ قيتعل ال ،الشهر رأس ءيجم على عيالب قيتعل به دراي

 عدي ال مبا اللفظ وجه نصرفي ثيحب لالنصراف وجه ال إذ ،هيوج ريغ املتعارف إىل االنصرافو

  . فرداً املعلق

 يف تميإمنا  صحن إ هوو{: املصنف قال لذاو، يبدو فهو مسلّ لو االنصراف: قلت شئت نإو

 فال{ حبصوله علمي إذا مايف }حاصل هو ما على قيالتعل أماو، متأخر ثراألحيث إن ، املتوقع على قيالتعل

  . هريغ وكاملسال عن نقله تقدم ماك، أيضاً بطالنه رواكذ فلماذا }ريالتأخ ستلزمي



٢٠٧

 نعم ، األثر متأخراً بأن يكون املعلق عليه وجوده االستقبايل ال يكون،أخذ على حنو الكشفأيضاً إذا بل يف املتوقع 

   على اعتبار العلم بتحقق األثر حني العقد مت يف صورة اجلهل لكنه غري معلوممجاعلو قام اإل

  

 هيعل املعلق ونكي بأن{ املتأخر الشرط و على }شفكال بنحو انكأيضاً إذا  املتوقع يف بل{

  . زماناً أخراًمت الشرط ونكيإمنا و، احلال يف املنشأ ونشاءفاإل }االستقبايل وجوده

 هذا نأب )االستقبايل وجوده( املصنف قول على اجلمال ديالس إشكال يف النظر وجه عرفي منهو

  . انتهى ،حمصل إىل رجعي الو، املعلق جباالو من لهيخت ما فروع من

 نعم ،}متأخراً ثراأل ونكي ال{ فـ األدلة إطالق شملهيف، شرعاً أو عقالً هيف إشكال ال أنه هيف ذإ

  . املتأخر على قيالتعل ةيمانع يف المهمك حمل عن خارج نهأب كاملستمس رهكذ ما هيعل ردي

  . نفسه يف حيصح املاتن رهكذ فما، انك فيكو

 زيالتنج شرط }مت العقد نيح ثراأل بتحقق{ العاقد علم }العلم اعتبار على مجاعاإل قام لو نعم{

إن  وفإنه }معلوم ريغ{ مجاعاإل أي }نهكل{ ،ناملقار الشرط على  التعليقصورة أي }اجلهل صورة يف{

 لذاو، صغراه متن إ االستناد حمتمل نهأب هيف شكالاإل عرفت قد كنكل زيالتنج شرط على مجاعاإل يادع

  . املشهور إىل مكاحل نسبة ةيفاكال عنو، ةيالشرط عدم أصالة إىل الرجوع احلدائق عن يكاحمل انك



٢٠٨

 إال  املثل لعملهأجرة لكن يستحق حينئذ ،از التصرف ونفوذه من جهة اإلذنمث على فرض البطالن ال مانع من جو

  .أيضاً فال جيوز التصرف ، بالصحةيكون اإلذن مقيداًأن 

  

 بنحو معه كاملال ضارب يالذ العامل تصرف }التصرف جواز من مانع ال البطالن فرض على مث{

 العقد بطل فإذا، للثاين داًيمق األول سيلو، ذنإ لهو عقد له كاملال ألن }ذناإل جهة من نفوذهو{ قيالتعل

 على قهايلتعل الةكالو فساد مع أن القواعد يف احتمل لذاو، املال تصرف لصحة املوجب ذناإل يبق

  . أيضاً املقام يف ةيآت الةكالو يف العلةو، أقرب رةكالتذ جعلهو، للتصرف املسوغ ذناإل بقاء الشرط

 إال الناس مال يف التصرف وزجي ال ألنه ،التصرف زجي مل اًديمق انك ذناإل أن احتملن إ نعم

  . برضاهم

، العقد ببطالن ذهبت قد املسماة احلصة ألن }لعمله املثل أجرة نئذيح ستحقي{ العامل }نكل{

 احتمال املقام يف أيتوي، هيعل املثل أجرة له انك ،اقصدمه حسب بالبدل العامل عمل كاملال استوىف فإذا

  . السابقة املسائل بعض يف تقدم ما على احلصة وجرةاأل من نيمراأل أقل

 ذهب وإذا ،التصرف صحي فال، ذنإ ال صحة ال ثيفح }بالصحة داًيمق ذناإل ونكي أن الّإ{

  . معاً العمل وللمال تابع النماء أن من اخترناه ما على فقط عمله مناء له انك

   بعد أنه يف كش اوإذ، للعقد صحة ال ماك أي }أيضاً التصرف وزجي فال{



٢٠٩

 قد مر اشتراط عدم احلجر بالفلس يف املالك وأما العامل فال يشترط فيه ذلك لعدم منافاته :الثالثة

  حلق الغرماء نعم بعد حصول الربح منع من

  

 بعد وجوده علمي مل حادث أمر ألنه ،ذناإل عدم املرجع انك ،ال أم ذناإل يبق هل العقد بطالن

  . مثال انتهت وسنة املضاربة مدة انتك لو ماك، العقد زمن انتهىا  إذما حال حاله، العقد

 املوجب العقد إطالق إىل رجعي كالش معو(: كاملستمس قول يف النظر وجه عرفي كذل منو

  . انتهى )ذناإل طالقإل

 قوله القول انك ،بالعقد داًيمق انك بل إطالق ذنلإل نكي مل كاملال فقال ،ذناإل بزعم تصرف لوو

 بل، قبله من إال عرفي ال من قول قيتصد السابقة املسائل بعض يف سبق قد و،قبله من الإ عرفي الألنه 

 بقدر ال عمله بقدر له انك ربح انك وإذا، للعامل ءيش ال ربح نكي مل فإذا هيعلو، قاعدة الفقهاء جعله

، ذناإل وجود عدم مع اهل جمال ال جرةاألو، العقد بانتفاء انتفت احلصة ألن ،احلصة بقدر ال وجرةاأل

  . العامل سبحانه اهللاو

 يف التصرف له زوجي ال احملجور أن لوضوح }كاملال يف بالفلس احلجر عدم اشتراط مر قد: الثالثة{

  . ماله

 لعدم ،كذل هيف شترطي ال{ أنه الظاهر نكل، حجره عدم اشتراط مرنه وإن إ } فـالعامل أماو{

  .جسده يف ال فلسامل مال يف حقهم فإن }الغرماء حلق منافاته

 يف }التصرف من منع{ حصوله مبجرد احلصة كلمي أنه تقدم قد يالذ }الربح حصول بعد نعم{

  ماكو، كاملال نيب ونهيب كمشتر ألنه ،املال جمموع



٢١٠

.د على تعلق احلجر باملال اجلديباإلذن من الغرماء بناًء إال التصرف

   أو اجلنون أو اإلغماء كما مر يف سائر العقود اجلائزة،ر تبطل املضاربة بعروض املوت كما م:الرابعة

  

  . كاملشتر املال يف التصرف من نعمي اخلاص ماله يف التصرف من املفلس نعمي

 املناط لوحدة }دياجلد باملال احلجر تعلق{ من حيالصح هو ما }ىعل بناًء الغرماء من ذنباإل الّإ{

  . احلجر تابك يف كذل يف المكال ليتفصو، عضب هيعل  وإن أشكل،دياجلد وميالقد املال يف

 فال، له ال كللمال املال ألن ،فرازاإل بعد املضاربة مال يف التصرف له جاز حصته فرزتأ لو نعم

  . احلجر متعلق املال سيل إذ ،تصرفه من مانع

 يف مر ماك غماءاإل أو اجلنون أو ،مر ماك{ حدمهاأل }املوت بعروض املضاربة تبطل: الرابعة{

 يف كاملسال ادعاه يالذ الوفاقو، عندهم احملققة الشهرة إال كذل على ليدل ال و}اجلائزة العقود سائر

 موضع هذا(: قال )منهما واحد لك من غماءاإل واجلنون وباملوت الةكالو تبطل( :الشرائع قول شرح

  . انتهى )اجلائزة العقود امكأح من نهأل و،وفاق

 يف عباراته وتصرفه اعتبار سقوط وفيلكالت عن نئذيح خبروجه ،رةكالتذ يف ماك، واحد ريغ عللهو

  . ءيش



٢١١

 اًإمجاعكان  فإن ، وكذا يف اإلغماء بني قصر مدته وطوهلا، أو أدوارياًوظاهرهم عدم الفرق بني كون اجلنون مطبقاً

  نفوذ التصرف حال حصوهلما فغاية األمر عدم ،يقال بعدم البطالن يف األدواري واإلغماء القصري املدة أن  فيمكنوإالّ

  

  . الًيطو أو اًريقص دوراً }اًيدوارأ أو مطبقاً اجلنون ونك نيب الفرق عدم ظاهرهمو{

 انك نإف{ البطالن همطالقإل كذل ظاهرهم انكإمنا  و}طوهلا ومدته قصر نيب غماءاإل يف ذاكو{

 ةلكمش رباهك و،مجاعاإل ىبصغر قطع ال إذ ظهراأل هو و}الإو{ فهو االستناد حمتمل ريغ حمققاً }اًإمجاع

  . العلة من تقدم ما إىل استنادهم لظهور

 قصر نيب الفارق و،همايف }املدة ريالقص غماءاإلي ودواراأل يف البطالن بعدم قالي أن نكميف{

 فإن ،كذلك هيعل يغمأ أو سنة جن إذا ماك، املدة ليلطو اتطالقاإل مشول عدم همايف طوهلا واملدة

 ريغ، أيضاً أشهر ثالثةك املدة ليالطو النوم بل، املتعارف حسب مدته ريالقص النومك ماأ ىري العرف

  . منهما املدة ليطو حال فحاله ،طالقلإل مشمول

 أو ،طالقلإل مشمول مثله أن ىري يالذ العرف املرجع انك ،ريقص أو ليطو أنه يف كش لو ماأو

  . عنه منصرف طالقاإل

 حصوهلما حال العامل أما، العامل من كللمال }حصوهلما حال التصرف نفوذ عدم مراأل ةيفغا{

  . تصرفه نفوذ عدم يف خالف ال وإشكال فال، له



٢١٢

   سواء كانا يف املالك أو العامل،وأما بعد اإلفاقة فيجوز من دون حاجة إىل جتديد العقد

  

 يف له قح ال، بنفسه التصرف يف له حق ال ثيح كاملال أن )مراأل ةيغا( وجه أي :األول أما

  . ليصاألك ليكالو إذ ،املضاريب ذنهإب العامل من التصرف

 نفوذ عدمك، تصرفه نفذي ال هيعل ىاملغم وانون نفأل )له حصوهلما حال العامل يأ( الثاين أماو

 يف لكستشي رمبا نكل ،نفسها ىركالس جيتزو من استثين مايف إال ،مجاعباإل رانكالس والنائم تصرف

 عدم وكاملال عمل صحة عدم نيب التالزم لعدم، كاملال غماءإ أو جنون حال عاملال تصرف نفوذ عدم

 ليصاأل عمل صحة عدم نيب تالزم الو، العمل ليكللو صح ليصاأل نام أنه إذا ماكف، العامل عمل حصة

  . املقام كذلك، لهيك وعمل صحة عدم والنائم

  . الًيعم والًيأص نونا وهيعل ىاملغم تصرف صحة عدم القاعدة ىفمقتض، انك فيكو

 حال سواء، هيعل ليدل فال ،اًريقص كاملال غماءإ وجنون حال ليالعم تصرف صحة عدم أماو

  . بعده أو ليصلأل حصوهلما

 لذا و}العامل أو كاملال يف اناك سواء ،العقد ديجتد إىل حاجة دون من جوزيف فاقةاإل بعد ماأو{

 يف ليكالو تصرف صحة عدمو، الةكالو بطالن يقتضي ال فهو لكّاملو يف انك وإن :كاملستمس قال

 البطالن عدم الشرائع جامع عن يكح لذاو، العامة القواعد هيتقض ال فالبطالن، فاقةاإل بعد فضالً حاله

 اجلمال والعم ابن السادةك نياملعلق أعاظم املنت عن تكس لذاو، ساعة غماءاإل يف ذاكو، باجلنون

  .همريغ ويالربوجردو



٢١٣

  حدمهابطل بعروض السفه ألوكذا ت

  

 ال ماكف هاًيسف انك إذا كاملال و،ذنإ املضاربة ألن كذل و}حدمهاأل السفه بعروض تبطل ذاكو{

 فإنه، موالاأل يف التصرف له لحي ال سفه إذا العاملو، لهيكبو التصرف له قحي ال بنفسه التصرف له قحي

ال تؤتوا و﴿: سبحانه قال قدو، هريغ مال يف التصرف من عمين ال فيكف نفسه مال يف التصرف من ممنوع

  . )١(﴾مكالسفَهاَء أَموالَ

 ،التصرف من احلجر نعمي مايف لكّاملو على باحلجر ليكالو الةكو بطالن نقله بعد كاملستمس يفو

 على احلجر بأن كذل لكشأل لواله و،هيعل التسامل منهم ظهروي: قال، مهاريغ والقواعد والشرائع عن

  .الرشد حال يف لهيكتو انك إذا ليكالو تصرف ال لكّاملو تصرف نعميإمنا  لسفه لكاملو

  . كاملال سفه يف املانعإمنا و، العامل سفه من املانع عدم :ياحلواش بعض يفو

 رادي ةياآلو، العدم ممسلّ نكي ملن إ ممسلّ ريغ مجاعاإل و،مانع العامل سفه أن على ليدل ال: أقول

 وإذا ،فهو ربح إذا املاء عيبي ويشتريل هيللسف ناراًيد يعطي أن نساناإل نعمي هلو، هريغ مال ال ماله ا

  . فتأمل ،أقل بثمن ىللعطاش املاء ىأعط ثيح أمواته بثواب كذل انك خسر

 من عمين ال ثيح، رشده حال يف ضاربه قدو، أمواله دبري ديرش ليكو له انك فإذا، كاملال أماو

 ماك، العقد حبال هايف االعتبار حنوها وجارةاإلك عقد املضاربةو، مضاربته اءبق من مانع يفأ، التصرف

  . السابق الفرع يف مثله تقدم

  . التأمل إىل حباجة بعد املسألة انتك وإن ،همايف البطالن عدم القاعدة ىفمقتض هيعلو

                                                
. ٥ة  اآلي:سورة النساء )١(



٢١٤

.ازة الغرماءمع إج إال كان بعد حصول الربح إذا ،أيضاًأو احلجر للفلس يف املالك أو العامل 

   وملك العامل،ضارب املالك يف مرض املوت صح إذا :اخلامسة

  

 نظر حتت أمواله قعي كاملال على باحلجر ألنه }أيضاً العامل أو كاملال يف للفلس احلجر أو{

 مال يف التصرف له قحي ال العامل على باحلجرو، لهيكو أو بنفسه هايف التصرف لنفسه قحي فال، مكاحلا

  .هريغ مبال فيكف نفسه

 ملةامع افإ ،للمحجور العامل املضارب ال كاملال تصرف نعمي احلجر فإن ،السفه يف تقدم ما: هيفو

 مما حجر إذا العامل يف شكالاإل عن اجلواب عرفت قدو، عدمه وبقائها يف للحجر أثر يفأ، جارةإلاك

: العم ابن قال، املضاربة بطلي ال وتصرفه نعمي ال العامل حجرن إ: نياملعلق من مجع قال لذاو، تقدم

 العامل سيتفل(: يالربوجرد ديالس قالو، )بالفلس العامل حجر صورة يف املضاربة بطالن عدم الظاهر(

  . )إشكال أيضاً التصرف من منعه يف بل، املضاربة بطلي ال الربح ظهور بعد

 }الغرماء جازةإ مع الإ الربح حصول بعد انك ذاإ{: املصنف قال لذاو، إشكال هإشكال يف: أقول

  . تقدم ما على ،ميالقد مالهك احلجر موضع ونكي دياجلد ماله ألن كذلو

 سيل دياجلد رحبه ألن ،العمل جازةإ له انك ،احلجر موضع ونكي ال دياجلد ماله أن ىرأ من نعم

  . التصرف عن ملنعه وجه فال، احلجر موضع

 إذا ذاكو، ملضاربته الشاملة ماتللعمو }صح املوت مرض يف كاملال ضارب إذا :اخلامسة{

  العامل كملو{ حصته دون املوت مرض يف العامل ضارب



٢١٥

 بل وكذلك على القول ،األصل املثل على األقوى من كون منجزات املريض من أجرةكانت أزيد من  وإن احلصة

حصل إمنا  للمالك ووداً موجالربح أمر معدوم وليس ماالً إذ ،ء على الوارث لشيليس مفوتاً ألنه ،بأا من الثلث

  .بسعي العامل

  

 فال ،حقه من ثركأ انتك وإن احلصة كاملال كلمي ماك }املثل أجرة من ديأز انتك وإن احلصة

 }األصل من ضياملر منجزات ونك من{ ماهيف }ىقواأل ىعل{ الثاين يف قراره بعد الزائد يف للعامل حق

  . اجلهة هذه من هريغ وضياملر نيب فرق ال ثيح

، املنت يف مبا واحد ريغ صرح قدو، مجع هيلإ ذهب ماك }الثلث من اأب القول على كذلك وبل{

 إطالق يفو، نياملعلق السادة بعض هيف تأمل وإن ،هيف خالف ال أنه ظاهره أو الربهان جممع حيصر عن بل

 القاعدة ىفمقتض الإو، الثلث على حقه من الزائد زاد إذا مايف ونكي أن لزم تأمل انك لو إذ ،نظر تأمله

  . الثلث من رجخي الزائدأن 

: بقوله املاتن رهكذ مبا الثلث من املنجزات بأن القول على حىت الصحة عللوا فقد، انك فيكو

 وزجي ال حىت }كللمال موجوداً ماالً سيل ومعدوم أمر الربح إذ ،الوارث على ءيلش مفوتاً سيل نهأل{

  .}العامل يبسع حصلمنا إو{ القول هذا على الثلث عن هيف يالتعد

 شملهي ،الوارث على عييتض احملابايت هكيفتمل، املال مناء الربح ألن ،ليالتعل هذا يف ماال خيفى  نكل

  املاتن على أشكل لذاو، املناط أو طالقباإل ماإ ،الوارث جازةإب إال الثلث من ثركأ انك إذا املنع ليدل



٢١٦

   بكونه ليس له أو جاهالًارب سواء كان غاصباًتبني كون رأس املال لغري املض إذا :السادسة

  

  . هريغ وكاملستمسك ،الثلث من املنجزات أن على بناًء ،نياملعلق من واحد ريغ

، املناط أو طالقاإل شملهيف كللمال مباله حماباة فإنه، حقه دون العامل ضارب إذا ما حال علمي منهو

 يف و،املال مناء هو يالذ املال عن التنازل ونكي كملالا يفف فرق العامل وكاملال نيب: قالي إال أن اللهم

 بعمل التربع ضيللمر قحي ماكف، ضياملر منجزات دلةأل مشموالً العمل سيل والعمل عن تنازل العامل

  . القاعدة ىمقتض هو هذاو، منه حقه من أقل أخذ له قحي ،نسانإل

 ،اًريأج استأجر منيف جارةاإل وةاقااملس واملزارعة طريف يف المكال عرفي املقام يف المكال منو

 الثلث عن واملثل أجرة عن زادتإذا  ادةيالز املال لباذل صحي ال ثيح، هاريغ واجلعالة وأجرةب الةكالوو

  . صةيالنق العمل لباذل صحوي ،الوارث زجي ملو

 اريعفامل الإو ،ال خيفى ماك يقيطر نيالتب و}املضارب ريلغ املال رأس ونك نيتب إذا :السادسة{

 من إذ ،تصرفه يف عذره باجلاهل املراد و}له سيل ونهكب جاهالً أو غاصباً انك سواء{ الثبوت عامل

  . اجلاهل من أعم الغاصب أن الواضح

 انك سواءو، غافالً أو اًيناس أو جاهالً أو كبذل عاملاً انك سواء، له املال ونك عدم: احلاصلو

  . وهحن ولالضطرار ال أو حراماً العلم مع غصبه



٢١٧

رجع على املضارب مل يرجع على  فإن ،فإن تلف يف يد العامل أو حصل خسران فلمالكه الرجوع على كل منهما

  العامل

  

 حبصول املراد و}منهما لك على الرجوع هكفلمال خسران حصل أو العامل دي يف تلف نإف{

  . املاتن ىعل أشكلف كاملستمس فرض ماك حةيصح املعاملة أن ال، فخسر تاجر أنه اخلسران

 انتك وإن  ـيالتجار التلف أو ،ياخلارج بالتلف سواء النقص أن املاتن مرادن إ :احلاصلو

 من يالباق إىل ضافةباإل ،منهما أي من خذاأل على كاملال سلطي ـ جازةاإل لعدم باطلة نفسها يف التجارة

 حقق قدو، منهما الًك شملي مما أشبه ما وىتوي الو، ديال على لعموم كذلو ،تلفي مل يالذ ماله

 ذنإ انك مايف إال ،اًياضطرار تالفاإل انك وإن شملي بل، العمد وللعلم تابعاً سيل الضمان أن حمله يف

  . رواكذ ماك، نةيالسف غرق وفخ عند البحر يف متعةاأل لقاءإ مثل الشارع من

 تبهك بعض يف العالمة رهكذ قد و}العامل على رجعي مل املضارب ىعل{ كاملال }رجع نإف{

 يف نكل، ءيش نيماأل على سيلو، مانةاأل وجه على املضارب من أخذه العامل بأن عللوهو، هريغو

، هيعل األول رجعي فال جهله نيبو، هيعل األول جعريف الثاين علم نيب املسألة يف ليالتفص هريغ والقواعد

  . دهي يف التلف استقر قد العلم مع نهأب عللهو

  . هيلإ املضارب رجعي الثاين علم مع نهأبخر اآل نياملعلق بعضي وربوجردال ديالس ركذ ذاكو

  ىعلو، جاهل أو عامل ماإ املضارب ألن ،أربع صور فللمسألة، انك فيكو



٢١٨

مغرور من أيضاً ألنه كان جاهال  وإن كان جاهال على املضارب إذا وإن رجع على العامل رجع

  قبله

  

 على لشمول العامل إىل املضارب رجع نيعامل اناكن  فإ،جاهلأو  ملعا ماإ العامل، حال لك

 تلف ممن بدله املضارب طلب املضارب من ماله ريالغ أخذ فإذا، عامل هو وريالغ مال أتلف فقد، له ديال

  .املضارب بواسطة نكل كاملال إىل املتلف من إعطاء قةياحلق يف ألنه ،دهي يف

  .األوىل الصورة يف ركذ ماك، هيلإ املضارب رجع عاملاً فقط العامل انكوإن 

 إىل راالغ رجعي فال العامل غر املضارب ألن ،املضارب رجوع عدم فالظاهر، نيجاهل اناكوإن 

 هيلإ االستناد جممع بل، به معمول ينبو ثيحد هوو غر من إىل رجعي املغرور خالف ألنه ،املغرور

 انك إذا ملا شامل هإطالقو، املغرور على رالغا رجعي مل غر من إىل رجعي املغرور انك فإذا ،حجة فهو

 مل ،لهكفأ ديلز سيل نهأب جاهل عمرو و،لعمرو عطاهأف لنفسه الطعام ن أديز زعم فإذا ،ال أم عامداً الغار

  .ديال ليدل على مكحا الغرور ليدل فإن ،ديز إىل الطعام كمال رجع إذا بثمنه عمرو إىل ديز جعري

  . جهلهما صورة يف ركذ ملا ،العامل إىل رجعي مل عاملاً فقط املضارب انكوإن 

 جاهالً انك وإن املضارب على جاهالً انك ذاإ{ العامل }رجع العامل ىعل{ كاملال }رجع نإو{

 جهل صورة يف ماأ و،غر من إىل رجعي املغرور و،العامل غر نهفأل املضارب علم صورة يف أما }أيضاً

 مسألة يف تقدم ماك، هيعل خسارة ال أن املضارب همه أوثيح }قبله من مغرور نهأل{ فـ املضارب

  .املضارب إىل كاملال رجوع

 التلف نكي مل إذا هوإمنا  اخلسران والتلف صورة يف املضارب إىل العامل رجوع عدم أن ال خيفىو

  ، رجعي مل الإ و،طيتفر أو بتعد اخلسرانو



٢١٩

   املثل على املضارب مع جهلهأجرة وللعامل ،الهأجاز املعامالت الواقعة على م إذا وإن حصل ربح كان للمالك

  

  . املغرور هيعل صدقي حىت ىتعد إذا عاتقه عن التلف رفعي مل املضارب فإن ،نئذيح مغروراً سيل ذإ

 ذاإ{ املال ناتج الربح روني نيالذ املشهور بل، املصنف عند فقط }كللمال انك ربح حصل نإو{

 إذا كاملال أن ماك، ربح ونكي حىت ملةامع نكت مل زجي مله إذا فإن }ماله على الواقعة املعامالت أجاز

  . كاملستمس رهكذ ذاك ،املضاربة يف قرر ما حسب على العامل نيب ونهيب الربح انك املضاربة نفس أجاز

 الربح يف ةيمدخل للمضارب انك إذا ،العمل واملال حاصل الربح أن من تقدم ما على بناًء نكل

  . حقه بقدر ءيش له ونكي  أنستبعدي مل ،عرفاً

، العامل وكاملال نيب الربح إذ }املضارب على املثل أجرة للعاملو{: قوله يف النظر وجه علمي منهو

 جمال فال هيعلو، العامل وكاملال نيب مقسماً الربح ونكي أن الالزم بل ،املضارب على ءيش ونكي فلماذا

  . العلم مع حىت نيمراأل ديول الربح إذ }جهله مع{: لقوله

 العامل واملضارب ماإف ،املضاربة ال عيالب كاملال جازأ وربحفإنه إذا ، أربع فالصور ،انك فيكو

  .هيبصورت جاهلاآلخر  وعامل أحدمها أو ن،جاهال أو ،عاملان

 إذ ،نهيب واملضارب نيب هيعل املبين املقدار ال وجرةاأل ال ،حقه مقدار للعامل انك نيعامل اناك فإذا

 جارةلإل تابعة ونكت األ جرةلأل وجه ال أنه إىل ضافةباإل، فوقه ونكت قدو، احلق دون ونكت قد جرةاأل

  قلناإمنا  و،حتصل ملو



٢٢٠

  كما،أقدم على عدم شيء له مع عدم حصوله ألنه ، عليه مع عدم حصول الربحجرةوالظاهر عدم استحقاقه األ

  . بعمله حينئذتربعاً لكونه م، بأنه ليس لهكان عاملاً إذا ال يرجع عليهأنه 

  

  .معاً العمل واملال تابع الربح أن من سبق ملا ،حقه مقدار له انك

  . حقه مقدار إال له نكي مل باطلة انتك ملا املضاربة ألن ،كذلك انك عاملاً العامل انكوإن 

 نكي مل، املضاريب حقه مقدار من أقل يالعمل حقه مقدار انك أنه إذا فالظاهر، نيجاهل اناك نإو

 يالذ يالعمل حقه و،الربح نصف له ونكي أن على ضاربه مثالً، بالتفاوت املضارب إىل رجوعلا له

 ألنه ،مغرور أنه بزعم، اآلخر بالربع املضارب إىل الرجوع له سيل فإنه ،الربح ربع كاملال من استوفاه

 وجبي ال لنصفا له أن زعمه ألن كذل و،التفاوت الغار إعطاء فالالزم، النصف له ونكي ألن دخل

  .املضاريب القرار حسب له أنه زعم يالذ حقه من الزائد إىل بالنسبة مبغرور سيل فهو، حقه على زائداً

  .  دون املضاربان العامل جاهالًك إذا ومنه يعلم حال ما

 ألنه ،الربح حصول عدم مع{ املضارب على }هيعل جرةاأل{ العامل أي }استحقاقه عدم الظاهرو{

 معرضاً الشارع يف متاعه يلقي يالذك حقه أهدر يذلا فهو }حصوله عدم مع له ءيش عدم على أقدم

  . فراجع نيربعاأل والثامنة املسألة يف كذل يف المكال ليتفص تقدم قدو، عنه هكمل سقطي ثيح، عنه

األوىل أن  انك }نئذيح بعمله متربعاً ونهكل ،له سيل بأنه عاملاً انك إذا هيعل رجعي ال أنه ماك{

 المكال تقدم قدو، االحترام ذهابإ وكاهلت الزم أراد أنهكو، به تربع أنه ال، عمله احترام كهتنه إ :قولي

  . أيضاً الفرع هذا يف



٢٢١

 ولكن ، فيجب على املشروط عليه إيقاع عقدها مع الشارط، جيوز اشتراط املضاربة يف ضمن عقد الزم:السابعة

  لكل منهما فسخه بعده

  

، عاًيتشر لو والربح قصدإمنا و، التربع قصدي ملنه إ( :كاملتسمس قول يف النظر وجه علمي منهو

  . نفعي ال العلم مع الربح قصد فإن ،آخره إىل )ضمانه هيفعل ،عمله استوىف قد املضارب ونكيف

: قال لذاو، املضاربة عقد قاعيإ شترطي نأب }الزم عقد ضمن يف املضاربة اشتراط وزجي: السابعة{

 مثالً ،شرط من مع الإو، كذل الشرط انك إذا }الشارط مع عقدها قاعيإ هيعل روطاملش على جبيف{

 يف ابنه مع ضاربي أن شترطي قدو، التجارة يف معه ضاربي نأ أن بشرط داراً لعمرو ديز عيبي قد

 ونكي أن  أو،املضاربة يف اًكمال ونكي أن هيعل شترطي أن بالشرط العمل وجوب يف فرق الو، التجارة

  . عامالً

 املضاربة إذ ،الشرط بطلي معلوم ريغ انك إذا أما، معلوماً الشرط حدود ونكي أن لزوم الظاهر مث

 قدو، غرر ألنه الشرط بطل ةيالعقالئ باحلدود حتدد مل إذا ةريبك سعة هلا كذل إىل ماو، مدة مكل ومكب

يعطيإمنا  والعقد بطالن زمستلي ال الشرط بطالن نكل، الغرر عن )سلم وصلى اهللا عليه وآله( النيب ي 

  . ارياخل حق للشارط

 قابلة ريغ املضاربة قةيحق(: يالربوجرد ديالس قول يف النظر وجه ظهري تقدم ما فمن، انك فيكو

 مل إذا بالعمل املتعقب عقدها قاعيإن إ :هيف إذ ،)للعقالء مقصود ريغ عقدها قاعيإ و،كذلك لالشتراط

  . للعقالء مقصود فسخي

  العقد انك الشرط وجائزة املضاربة إذ }بعده فسخه منهما لكل نكلو{



٢٢٢

يتجر مبقدار كذا من ماله إىل زمان كذا  أن جيوز اشتراط عمل املضاربة على العامل بأن يشترط عليه أنه والظاهر

   وحينئذ ال جيوز للمشروط عليه فسخها، يف كذا يف عقد الزم نظري شرط كونه وكيالً،يكون الربح بينهما أن على

  

 نايف الإو ،بالعمل املتعقب العقد الشرط نكي مل إذا هذا، بالشرط هيعل املشروط ىفو قد ونهيمبواز

  .الالزمة املعاملة كتل فسخ حق للشارط يعطي مما الشرط الفسخ

 }العامل على املضاربة عمل اشتراط وزجي نهأ{ للمقام الشامل الشرط أدلة إطالق من }الظاهرو{

 الربح ونكي أن على ذاك زمان إىل ماله من ذاك مبقدار تجري أن هيعل شترطي نبأ{ عقدها جراءإ بدون

 فهو، املضاربة امكأح هيعل تترتب الو، ةيشرع مضاربة ونكي ال هذا نكل، هريغ أو بالتناصف }نهمايب

 خترج أو عقد بال ةيزوج ونكت أن شرط مثل اناًيأح صحي الو ،اناًيأح صحي يالذ جهيالنت شرط ليقب من

 شترطي فقد ،الزم عقد يف }ذاك يف الًيكو ونهك شرط رينظ{ فهو، كذل ريغ إىل ،طالق بال حبالته عن

 شرط فإذا هيعلو، ةيالعقد الةكالو على اناًيحأ املترتب ياخلارج العمل شترطي قدو، الةكالو عقد جراءإ

حتمال لزوم العمل عقد جائز، وقد فعل ما شرط، وا الةكالو ألن ،الفسخ له انك عقدها والةكالو عقد

 ريغ ،للعقالء مقصوداً سيل العقد صرف ألن نياملعلق بعض رهكذ ما على املضاربةويف اجلملة يف الوكالة 

  . مقصوداً العقد صرف ونكي قد إذ ،تام

 للمشروط{ صحي ال أي }وزجي ال{ املضاربة عقد ال ،املضاربة عمل الشرط انك إذا }نئذيحو{

  الالزم بل، الفسخ قبلي ىتح عقداً سيل إذ }فسخها هيعل



٢٢٣

.ةكما يف الوكال

  اجترت ذا املال وحصل ربح فلك نصفه إذا :كأن يقول  جيوز إيقاع املضاربة بعنوان اجلعالة:الثامنة

  

  . الفسخ قبلي ال ثيح عمالً }الةكالو{ شرط }يف ماك{ العمل هيعل املشروط ىعل

 كفل ربح حصل واملال ذا اجترت إذا :قولي نأك ،اجلعالة بعنوان املضاربة قاعيإ وزجي: الثامنة{

، للمقام الشاملة اجلعالة أدلة طالقإل كذلو، نصفه فله ربح واملال ذا اجتر من: قولي أو ،}نصفه

 ممن املعلقون هيعل تكس يذلا هو املاتن رهكذ يالذ هذاو، عقد املضاربةو قاعيإ اجلعالة أن الفرقو

  . ميكاحلي وجردالربو دانيالس إال قاميتعل وجدت

 حال وجوده عدم وةيمكال حبسب اجلعل ةيمعلوم عدم مع اجلعالة بصحة قلنان إ( :األول فقال

  . )التأمل إىل حمتاج هو وعقدها

 شملهيف غرر أنه واحتمال،  منه الشارععردي ملو اًيعقالئ مراأل ونك بعد للتأمل وجه الن أ :هيفو

بعض يف رناكذ قدو، اًيعرف غرراً سيل إذ ،تام ريغ، الغرر عن )سلم وصلى اهللا عليه وآله( النيب ي 

 الغرر عن يالشرع الغرر دائرة ةيخصأ من )محه اهللار( ىاملرتض خيالش هيلإ ذهب ما أن تابكال مباحث

 إال نهمايب ونكي فال ،العرف من أخذه فالالزم، املوضوع نيبي مل الشارع ألن ،التأمل إىل حباجة العريف

  . يالتساو

 نكلو، املعاملة ىمقتض يه اليت األصل لصاحب الربح ونك لقاعدة خمالفة املضاريب(: الثاين قالو

  يف نكي مل ليالدل هذا و،اخلاص ليللدل هايعل بين



٢٢٤

 فيجوز مع كون رأس املال من غري ، لشروط املضاربةيكون جامعاً أن  وال يلزم،فيكون جعالة تفيد فائدة املضاربة

   جهالة ال توجب الغرروالً أو جمهالنقدين أو ديناً

  

  . )كاملال إىل الربح رجوع لزوم لقاعدة، ملخالفتها املقام يف تصح فال هيعلو، اجلعالة

 خمالفة املضاربة ستيفل، العامل وكاملال هلما الربح ونك القاعدة ىمقتض أن تقدم قد: أوالً هيفو

  . للقاعدة

 الصورة نيب فرق فال هيعل و،املضاربة يف المهك سلم وإن فتصح يعقالئ أمر اجلعالةن إ :اًيثانو

  .الربح من حصة كتيعطأ رحبت فإذا املال ذا اجتر: قولي أن نيبو، املنت يف ورةكاملذ

 نصف ونكي أن على املال ذا تعمل أن على كصاحلت :قولي أنك، صلحاً مراأل جعل صحي ذاكو

  . الصلح ليدل إطالق شملهيف، نهع ردعي مل الشارعو، أيضاً يعقالئ مرأ ألنه كذلو، كل الربح

 بشروط ونكي أن بشرط }املضاربة فائدة ديتف جعالة{ املاتن رهكذ ما }ونكيف{ انك فيكو

 الشروط آخر إىل، عاقالً بالغاً منهما لك ونكوي، اًيعرف غرراً ونكي ال وجعل له ونكي أنك ،اجلعالة

  . كهنا ورةكاملذ

 لزم صلحاً وقعاهأ أنه إذ ماك، مضاربة سيل ألنه }ةاملضارب لشروط جامعاً ونكي أن لزمي الو{

  . اجلعالة واملضاربة شروط ال، هيف الصلح شروط توفر

 ،الوجه ظاهر ريغ كذل يف نياملعلق بعض إشكال و}نيالنقد ريغ من املال رأس ونك مع جوزيف{

  يمنه الغرر إذ }الغرر توجب ال جمهوالً أو ناًيد أو{



٢٢٥

. فيجوز مع كون رأس املال من غري النقدين، يف ضمن عقد بنحو شرط النتيجةوكذا يف املضاربة املشروطة

   جيوز لألب واجلد االجتار مبال املوىل عليه بنحو املضاربة بإيقاع عقدها:التاسعة

  

  . املضاربة شروط يف قبله ما والشرط هذا حول المكال تقدم قد و،اجلعالة شمليف مطلقاً عنه

 بنحو{ الزم }عقد ضمن يف املشروطة املضاربة يف{ ةيالعقد اربةاملض شروط شترطي ال }ذاكو{

 مفهوم املضاربة إذ ،ظاهر ريغ هذا( :كاملسمس قول و،السابقة املسألة يف تقدم ماك }جةيالنت شرط

 حال يف شرط فلو، الثاين يف عتربي األول يف عتربي ما لكو، ةيبالتبع وصالةباأل جعله نيب فرق الو، واحد

  . انتهى )باطالً ونكيف تابكلل خمالفاً الشرط انك الشرائط فقد

إمنا  ةرباملعت الشرائط و،املضاربة عقد ال املضاربة جةينت الشرط جعل يف المكال إذ ،الوجه ظاهر ريغ

  . قاميتعل على ظفرت نيالذ نياملعلق افةك املاتن على تكس لذاو، املضاربة عقد يف يه

 تقدم قد ثيح ،املضاربة يف باشتراطه قلنان إ }نيقدالن ريغ من املال رأس ونك مع جوزيف{

 ال نسبةً الربح ونك مثل، باملضاربة اخلاصة الشروط سائر إىل بالنسبة ذاكو، االشتراط عدم استظهار

  . كذل ريغ إىل، خاصاً قدراً

 نفسه مع }عقدها قاعيإب املضاربة بنحو هيعل املوىل مبال االجتار اجلد وبلأل وزجي: التاسعة{

  ، هلما املصلحة ةمراعا الالزم نكل، ةيالوال نوانبع



٢٢٦

يكون الربح  أن  وكذا جيوز هلما املضاربة مباله مع الغري على، بأن يكون مبجرد اإلذن منهماأيضاًبل مع عدمه 

   بينه وبني العاملمشتركاً

  

، لالقاب واملوجب تعدد لزوم احتمالو، ونهؤش يف تصرفها يف االختالف على ،املفسدة عدم أو

 عن أو ،عنهما نساناًإ اجلد وباأل ليكبتو هكتدار نكمي احكالن يف حىت الوجه ظاهر ريغ أنه إىل ضافةباإل

 كذل بعد عدم تقدم قد إذ ،عامالً ريالصغو اًكمال نفسهما جعل صحي ماك، نياثن العاقد ونكيل ريالصغ

  . الثامنة املسألة يف تقدم قد ماك، املضاربة انكم اجلعالة جعل صحي كذلكو، ريالصغ إىل بالنسبة

 ،مضاربة ونكي ال نئذيحو: كاملستمس فقول ة،املعاطا حنو على ونكي بأن }أيضاً عدمه مع بل{

 }منهما ذناإل مبجرد ونكي بأن{: قوله نةيبقر كذل أراد املصنف ن أديري إال أن اللهم، وجهه عرفي مل

  . يالعمل وياللفظ من عماأل عقدبال أراد إال إذا املعاطاة ركذي مل أنه املصنف على دريف

 الربح ونكي أن ىعل{ كلذل الشاملة تهمايال وطالقإل }ريالغ مع مباله املضاربة هلما وزجي ذاكو{

 يف ريللغ ذناإل هلما ذاكو، شرافهإل أيضاً حصة له أو }العامل نيبو{ هيعل املوىل أي }نهيب اًكمشتر

  :ستة ريللصغ املال ونك فصور هيعلو، معاطاة جعله هلما ومباله ملةااملع

 ريالصغ مال أنه إىل االلتفات نفسهماأل ذناإل معىنو، ريللغ أو هلما ،ذناإل واملعاطاة واملضاريب لعقد

  .نهمايب الربحو، معه تعامالني

  . أيضاً هنا الستة قساماأل تءجا عامالً ريالصغ جعل صح وإذا



٢٢٧

.ة واملصلحة واألمن من هالك املال مع مالحظة الغبط،وكذا جيوز ذلك للوصي يف مال الصغري

 جيوز لألب واجلد اإليصاء باملضاربة مبال املوىل عليه بإيقاع الوصي عقدها لنفسه أو لغريه مع تعيني :العاشرة

   وكذا جيوز هلما اإليصاء باملضاربة يف حصة القصري من تركتهما،احلصة من الربح أو إيكاله إليه

  

 }املال كهال من مناأل واملصلحة والغبطة مالحظة مع ريصغال مال يف يللوص كذل وزجي ذاكو{

  . ريالصغ مال يف تصرفاته مطلق يف رواكذ ما على كذلو، ريتفس عطف هذا

  . )١(﴾ ِهي أَحسن ِبالَّيت إال ال تقْربوا مالَ الْيتيِمو﴿: سبحانه قال

 احلدود على ،ةيالوال دلةأل ،أشبه ما وبيالغ ونياان مال إىل بالنسبة لهيكو ومكللحا وزجي ذاكو

  . هيالفق ةيوال يف روهاكذ اليت

 يالوص قاعيإب{ ايوصي نبأ }هيعل املوىل مبال باملضاربة صاءياإل اجلد وبلأل وزجي: العاشرة{

 بالعمل ةيالوص هلما وزجي ذاكو، هيعل املوىل ونؤبش ةيللوص حىت تهمايال وأدلة طالقإل كذل و}عقدها

 العامل ونكي بأن }لنفسه{ ،ريالصغ مال ريغ يف كذل تقدم ماك ،العقد بدون جةيالنت وحن على املضاريب

 عمليل يالوص إىل أي }هيلإ الهكيإ أو الربح من احلصة ينيتع مع{ هلما أو }هريلغ أو{ ريللصغ عامالً

  . املصلحة حسب

  هذا و}تهماكتر من ريالقص حصة يف باملضاربة صاءياإل هلما وزجي ذاكو{

                                                
. ١٥٢اآلية : سورة األنعام )١(



٢٢٨

 بأن يتجر الوصي به أو يدفعه إىل ،جيوز ذلك لكل منهما بالنسبة إىل الثلث املعزول لنفسه أنه  كما،الوجهنيبأحد 

  غريه مضاربة ويصرف حصة امليت يف املصارف املعينة للثلث

  

  .ةيالوص حال كاململو هيعل املوىل مال إىل بالنسبة ةيالوص انتك ثيح، السابق خبالف

 اجلد وباأل ةكتر من ال املستقبل يف ماالً هيعل املوىل صلحي إذا ما هو و،ثالث قسم وزجي ذاكو

 }نيالوجه بأحد{ مثالً درسه على جائزة صلهحي ما أو ،مهأ رثإ من صلهحي مبا باملضاربة يوصي نأك

  . آخره إىل ،هريلغ أو لنفسه

 لوخي ال مطلقاً صاءياإل بأن اجلمال ديالس شكالإل وجه علمي ملو، املضاربة جةينت واملضاربة ذاكو

 إىل ضافةباإلنه إ :هيفو، ءصاياإل هذا مثل شملي تهايال وليدل يف إطالق النه إ قالي إال أن ،إشكال من

  . نياخلرب من أيتي ما هيعل دلي طالقاإل

 فال الإو، املثال باب من مها و}لنفسه املعزول الثلث إىل بالنسبة منهما لكل كذل وزجي أنه ماك{

 احتمالو، أيضاً للمقام الشاملة ةيالوص أدلة طالقإل به نقولإمنا و، هذا يف مهاريغ وداجل وباأل نيب فرق

 الشرع والعرفو، ياعتبار أمر كاملل بأن مردود ،كاململو يف إال مضاربة ال و،حدأل كمملو ريغ الثلثأن 

  . تيللم جعاله

 }للثلث ةياملعن صارفامل يف تيامل حصة صرف ويمضاربة هريغ إىل دفعهي أو به يالوص رتجي بأن{

 علجي أو ،املصارف يف رحبه صرفوي مثالً اناًكد أو داراً بالربح يشتري أو ،صالحاً راهي مايف صرفهيأو 

  . األدلة طالقإل مشمول هو مما كذل ريغ إىل، مثالً للطالب مدرسة الدار كتل



٢٢٩

  أيضاًوكذا جيوز اإليصاء منهما بالنسبة إىل حصة الكبار 

  

، احملقق رهكذ ماك }أيضاً{ رثاإل من }باركال حصة إىل بالنسبة منهما صاءياإل وزجي ذاكو{

  .نيلفكللم الشامل الورثة يف الصحة طلقواأ اجلماعة ثركأ واملصنف: كاملسال يف قالو

 يف ةيتاآل ةيالروا إىل كذل يف استندوا قدو، صغاراً داألوال ونك عتربواي مل املشهور أن ةيفاكال عنو

  .أيتيس ماك إشكال نيمراأل الك يفو، القاعدة ىمقتضأنه  إىل و،املسألة

 تهمايوال ألن أنهكو، الصغار مال يف حىت املنع من سيدرإ ابن عن ىكحي ما القول هذا قبال يفو

  .عرفت ما: هيف و،مبوما تنقطع

 ،باركال حق إىل بالنسبة حقهما عدم والثلثو، الصغار إىل بالنسبة ةيالوص حق هو قوالاأل عدلأو

 امضوأو، باركال إىل بالنسبة اجلد وباأل ىوص لو نعم، مواهلمأ على الناس سلطنة قاعدة خالفألنه 

 القبول رفعي ماك فإنه، هيلإ ىاملوص قبله ا إذةيالوص لزوم على دل ملا ،املوت بعد الرجوع هلم سيلو، صح

  . ماله إىل بالنسبة النفوذ رفعي نساناإل نفس إىل بالنسبة النفوذ

 بعد ال واتهيح حال يف ال، ةيالوص زوايجي مل وباركال أموال إىل بالنسبة ىأوص فلو، ذاه علىو

 ،تبعها يالذ عيالب أو املضاربة أجازوا واؤشان إ ةيفضول املعاملة انتك يأوص مبا يالوص عملو، موته

  .باملضار ريلغ املال رأس ونك مسألة يف كذل مثل يف المكال تقدم قدو، زوايجي مل واؤشاوإن 

 له صحي مل ،ربك باملضاربة ماله يف يالوص عمل قبل و،ريصغ االبن و،اجلد وباأل ىأوص لوو

 فال ،رواكذ ما على يالشرع مكاحلا إىل ةيالوال انتقلت وجن ربك لوو، ربهكب ةيالوال النقطاع التصرف

  . الفقه مباحث بعض يف كذل على نا وإن أشكل،بصغره جنونه اتصل وإن بل، يللوص حق



٢٣٠

منجرب بكون االختيار هلم يف فسخ املضاربة  ألنه ، عليهم من حيث تعطيل ماهلم إىل مدة يضر كونه ضرراًوال

  يفسخ أن له فإن احلال كذلك بالنسبة إىل ما بعد البلوغ يف القصري أن  كما،وإجازا

  

 ضري وال{: قوله يف شكالاإل تعرف باركال مال إىل بالنسبة ةيالوص يف شكالاإل عرفت قد ثيحو

 حق ال أحدمها سيل أو رحباً أو ضرراً انك سواء إذ }مدة إىل ماهلم ليتعط ثيح من هميعل ضرراً ونهك

 ريغ هميعل ضرر أنه ه أن إطالقإىل ضافةباإل هذا، ذيالتنف يف يللوص حق ال وورةكاملذ ةيالوص يف تيللم

  . كاملستمس هيلإ أشار ماك ،الضرر الزمي كذل سيل إذ ،تام

 ألنه ،الوجه ظاهر ريغ }جازاإ واملضاربة فسخ يف هلم ارياالخت ونكب منجرب نهأل{: ولهبق لهيتعلو

 جنيبأ الةكو بصحة قالي أن مثل فهو، ليالتعل إىل تاجحي حىت حق فال، حق يالوص وتيللم نكي ملن إ

 فهو حق تيللم انك وإن )... منجرب نهأل( بـ كذل عللي أن صحي فهل عمرو مبال املضاربة يف ديلز

  .ال أم اجنبار انك سواء، حقه

 باطلة يفه بالورثة ضراراًإ ةيالوص انتكإذا ( :بقوله املاتن على كاملستمس  أن إشكالعلمي منهو

  . انتهى )الفسخ للوارث ونك ويحةيصح اأ ال، الفسخ إىل بالحاجة

 ونكي بل ،ال أو رضراإ أنه يف المكال قعي فال يالوص وتيامل حق نكي مل ألنه إذا ،الوجه ظاهر ريغ

  . املوضوع بانتفاء السالبة باب من نئذيح كذل

  فسخي أن له فإن ،ريالقص يف البلوغ بعد ما إىل بالنسبة كذلك احلال أن ماك{



٢٣١

إيقاع عقد   بأن يكون هو املوصى به ال، وكذا جيوز هلما اإليصاء باالجتار مبال القصري على حنو املضاربة،أو جييز

  جعل املدة أزيد فيحتاج إىل اإلجارة بالنسبة إىل الزائد إذا  وأما،زمان البلوغ أو أقل لكن إىل ،املضاربة

  

  . واضح هو ماك ،عنه ةيالوال تنقطع وأمره كلمي بالبلوغ ألنه }زيجي أو

  . حمل له ظهري مل عدمه وبه ضراراإل كاملستمس ركذ أن علمي منهو

 هو ونكي بأن ،املضاربة حنو على ريالقص المب باالجتار صاءياإل{ اجلد وباأل }هلما وزجي ذاكو{

 بعض يف كذل مثل سبق ماك ،نفسه بالعقد ال، العقد جةيبنت يوصيف }املضاربة عقد قاعيإ ال به ىاملوص

  . املسألة هذه يف هيلإ ملعناأو، السابقة املسائل

 ةيالوص رينظ املوت بعد للمضاربة نشاًءإ ةيالوص ونكت عيني(: كاملستمس قول أن علمي منهو

  . الوجه ظاهر ريغ )املوت بعد كيللتمل نشاءإ يه اليت ةيكيالتمل

 املدة جعل إذا أماو{ ،البلوغ زمان بعد ةيالوال يف للويل حق ال إذ }أقل أو البلوغ زمان إىل نكل{

  .هيف ةيالوال له وماله ألنه ،بلغ أن بعد ريالقص من }الزائد إىل بالنسبة جازةاإل إىل حتاجيف ديأز

 نفس إذ ،الوجه ظاهر ريغ، البلوغ بعد ملا نافذة مضرة نكت مل إذا ةيالوص بأن كاملستمس قولو

  كذل فإن ،البلوغ بعد هيلوص ةيالوال ونكت فيكف، البلوغ بعد ملا ةيوال له نكي مل الويل



٢٣٢

 دليل على والاملوت ينتقل إليه بعد إمنا الصغري ال مال له حينه و ألن ودعوى عدم صحة هذا النحو من اإليصاء

  يكون إجياب املضاربة على حنو إجياب التمليك بعد املوت أن صحة الوصية العقدية يف غري التمليك فال يصح

  

  . )١(مواهلمأ على الناس سلطنة لقاعدة مناف

: بقوله رهكذ يالذ }صاءياإل من{ ،املضاربة جةيبنت ةيالوص أي }النحو هذا صحة عدم ىدعوو{

  . املضاربة عقد قاعي إال به ىاملوص هو ونكي بأن

 باأل يوصي فيكف }املوت بعد هيلإ نتقليإمنا و{ صاءياإل نيح أي }نهيح له مال ال ريالصغ نأل{

 الو، املتعلق إىل حتتاج ةيالوص فإن ،املضاربة حنو على تصرفاً ريالصغ مال يف يالوص تصرفي بأن اجلدو

  . ةيالوص حال ريللصغ مال ال و،ريالصغ مال متعلقها إذ ،هنا متعلق

 أن صحي كذلك ،كيالتمل وجبي أي ،موته قبل ياملوص كلمي أن صحي ماك: قلتن إ }و{

 مال همايلك متعلق وةيوص ابجيإ هذا وكيمتل ابجيإ كفذا ،موته قبل ولده مال يف املضاربة بعمل يوصي

  . املوت بعد ولده مال ونفسه

 }كيالتمل ريغ يف{ باملال ملتعلقةا ةيالوص عقد أي }ةيالعقد ةيالوص صحة على ليدل ال{: قلت

  . مويت بعد به ضاربي يولد نقد: قولي أن صحي ال و،مويت بعد فالن كمل تايبك: قولي أن صحيف

  }املوت بعد كيالتمل ابجيإ حنو على املضارب ابجيإ ونكي أن صحي فال{

                                                
. ٢٧٣ ص٢ ج:حبار األنوار )١(



٢٣٣

 وموثق حممد بن مسلم ، السامليىالظاهر من خرب خالد بن بكر الطويل يف قضية ابن أيب ليل أنه  مع،مدفوعة باملنع

  املذكورين يف باب الوصية

  

 كاملستمس نأكو، املضاربة عقد جةيبنت ةيالوص يف كذل بتثي ملو، كيالتمل يف كذل ثبت ذإ

 هو ونكي نأب( السابقة عبارته فسر لذا و،املضاربة نشاءإ املصنف المك يف )ابجياإل( لفظ من استظهر

 نأل(: هنا املاتن على أشكل و،)للمضاربة نشاًءإ ةيالوص ونكت عيني( شرحه يف رهكذ مبا )به ىاملوص

 ما املصنف عبارة من الظاهر أن مع )خلإ. شكالاإل يف له دخل ال هذا(: بقوله )نهيح له مال ال ريالصغ

  . المهك فراجع فسرناه

 به الامل حصول دىل نهأب يوصي أن عمين ال ةيالوص نيح ريللصغ مال عدم إذ }باملنع مدفوعة{

  . املضاربة عقد ماله على عقدي أن يوصي أن من نعمي ال ماك، املضاربة عمل به عملي

  . شملهي ةيالوص أدلة إطالق: فأوالً

 بن حممد موثق و،يالسامل أيب أبن ةيقض يف ليالطو ركب بن خالد خرب من الظاهر أنه مع{: اًيثانو

  }ةيالوص باب يف نيوركاملذ مسلم

 ىرو فقد ،مجاعاإل صحابأ من هو من رواه نهألو، له الثالثة خياملشا ةيالرو أيضاً حجة األولو

 نيح أيب دعاين: قال ،ليالطو ركب بن خالد عن ،احلجاج بن الرمحان عبد عن ،ريعم أيب بن حممد

 النصف عطهمأ والربح نصف خذ وبه اعمل والصغار كخوتأ مال اقض بين اي :فقال الوفاة حضرته

 موالأ لك هذان إ :فقالت ىليلأيب  ابن إىل أيب وفاة بعد أيب ولد أم نيتب فقد ،ضمان كيعل سيلو

  كأمر كأبو انكن إ :ىليل أيب ابن يل فقال، به أمرين ما هيعل فاقتصصت: قال ،يولد



٢٣٤

 اهللا عبد أيب على فدخلت ،ضامن له ناأف تهكحر ناأن إ ىليل أيب ابن على شهدأ مث ،أجزه مل بالباطل

، رده عيستطأ فال يليل أيب ابن قول أما: فقال ى،تر ما: له قلت مث، قصيت هيعل تفقصص )عليه السالم(

  . )١(ضمان كيعل سيفل عزوجل اهللا نيب وكنيب مايف أماو

عليه ( ماماإل لعلو، الشاهد إىل حباجة كتلو، ةيالوص ىادع ألنه ،رده ىليل أيب ابن لعل: أقول

نه إحيث ، تزين آهار ذاإ زوجته نساناإل قتل مثل )اهللا نيب وكنيب مايف(: قال ثيح كذل قرر )السالم

 اهللا رسول ثيحد يف ورد ماك، مكاحلا عند ثباتاإل إىل تاجحي انك وإن ،اهللا نيب ونهيب مايف معذور

 من ةيلتق أو حيصح مكح أنه )رده عيستطأ ال(: بقوله أراد ماماإل هل و،)سلم وصلى اهللا عليه وآله(

  .احتماالت ،له يالقاض ةيذأل ةيبالوص عملي أن من نكمي ال ملستفيتا ألن  أو،اجلائر يالقاض

 هيلع( اهللا عبد أيب عن، مسلم بن حممد عن )اهللا رمحهم( الثالثة خياملشا رواه ما هو املوثقو

ن أ و،باملال عملي أن ةيالوص عند له ذنأ وهلم مبال وبولده رجل إىل ىأوص رجل عن لئس أنه ،)السالم

  . )٢(يح هو وكذل يف له ذنأ قد أباه أن أجل من به بأس ال: فقال ،نهميب ونهيب الربح ونكي

  سيل ماك، املضاربة بعمل ةيالوص بل، املضاربة ابجيإ سيل نياخلرب ظاهرو

                                                
. ٢ حام الوصاياك من أبواب أح٩٢ الباب ٤٧٨ ص١٣ ج:الوسائل )١(

. ٥٥٣٨ ح٢٢٨ ص٤ ج:الفقيه. ١ حام الوصاياك من أبواب أح٩٢ الباب ٤٧٨ ص١٣ج: انظر الوسائل )٢(



٢٣٥

   عليهم لوجوب العمل بالوصية وهو االجتار فيكون ضرراً،النحو وأما بالنسبة إىل الكبار من الورثة فال جيوز ذا

 منه كاملستمس فهمه ماك ال، منه استظهرناه ما حسب ـ املصنف مههف فما، املضاربة بعقد ةيوص

 ناهكتر لذاو، املضاربة يف البحث حمل عن خارج نيتيالروا يف ما ليتفص يف المكال و،الظاهر هوـ 

 عبارة من املراد يف كاملستمس الحتماالت وجه ال املضاربة يالوص على ظاهرمهاحيث إن و، ملوضعه

  . المهك فراجع ،يصاملو

  .حيصح المهاك بالعمل وبالعقد ةيفالوص، انك فيكو

 بالعمل ةيالوص بنحو ال و،بالعقد ةيالوص بنحو ال }وزجي فال الورثة من باركال إىل بالنسبة أماو{

 يف مهاأوال تانيالرواو، أمواهلم على سلطنتهم خالف ألنه ،واحد ريغ اجلواز بعدم أفىت ماك، املضاريب

 ملن إ هلا إطالق ال الواقعة و،ةيخارج واقعة عن هايف السؤالحيث إن ، هلا إطالق ال تهمايثانو ،الصغار

 بعدي ال: كاملستمس يفو، ماهلم وبالولد ةيالوص يف املنصرف ألنه ،صغاراً انواك مأ ظاهرها بأن نقل

  . نيباخلرب ةيكاحمل الواقعة وحدة

 ذا{ وزجي ال: فقال النحو هذا نيب و،باركال إىل بةبالنس جازهأف تقدم ما نيب فصل املصنفن إ مث

 ةيالوص هذه صحة مهيتسل بعد أنهك و}هميعل ضرراً ونكيف االجتار هو وةيبالوص العمل لوجوب النحو

 هذهو، هيف ضرر ال فسخه ريبكال تارخي يالذ العقدو، بالعقد السابقة ةيالوص ألن ،اخلاصة ةيالروا جهة من

  املدة فهذه ،ةيالوص تتحقق حىت مدة بعد إال فسخه نكمي ال جتاراالو، باالجتار ةيالوص



٢٣٦

.جعل حصتهم أقل من املتعارف إذا كان هلم حصتهم من الربح خصوصاً وإن من حيث تعطيل حقهم من اإلرث

  فالظاهر عدم ضمانه تلف املال يف يد العامل بعد موت املالك من غري تقصري إذا :احلادية عشر

  

 ،}الربح من حصتهم له انك وإن رثاإل من حقهم ليتعط ثيح من{ باركلا الورثة على ضرر

  : هيفو

  .ضرراً عدي ال راحباً ونكي مان إ :أوالً

 تشملهم مل وإن ،ةيالوص يقسم الك يف ا العمل الالزم انك باركال مشلتن إ ةيالروان إ :اًيثانو

  . وجه له ظهري ال حال أي على قفالفر ،بأنفسهم أجازوا إذا  إالّبالصحة القول عدم الالزم انك

، مدة حقهم ليتعط جهة من ظاهر ضررنه إحيث  }املتعارف من أقل حصتهم جعل إذا خصوصاً{

  . املفصالت إىل ولكمو ليطو املسألة يف مالكالو، احلصة من هلم ما جعل ليتقل جهة منو

 }ضمانه عدم فالظاهر ريتقص ريغ من كاملال موت بعد العامل دي يف املال تلف إذا :عشر ةياحلاد{

 تعدي مل وورثته إىل املال صاليإ يف قصري مل إذا ناًيأم ونهك عن العامل رجخي ال باملوت املضاربة بطالنفإن 

 ،ةيعشر ماإ وةيكمال ماإ مانةاأل ألن ،الضمان احتمال قبال يف ألنه )الظاهر(: قالإمنا و، طفري ملو

 ليدل ال ةيالشرع مانةاألو، العامل ؤمني مل ارثالو هو وديجلدا كاملال ألن ،مفقودة ةيكاملال مانةاألو

 مانةاأل على املضاربة وضع أن االحتمال هذا ردي نكلو، حنوه وديال على ليدل املقام شمليف، هايعل

  فهو ،أشبه ما وعةيالود وةيالعار وضعك املوت بعد حىت



٢٣٧

.تلف بعد انفساخها بوجه آخر إذا وكذا

هل تبقى بالنسبة إىل  ، مث فسخ أحد الشريكني بني اثنني فضاربا واحداًان رأس املال مشتركاًك إذا :الثانية عشر

   أقرما االنفساخ، وجهان،األصلأو تنفسخ من اآلخر حصة 

  

  . الضمان عدم بقاء األصلف رجي مل لو و،مانةاأل بقاء األصلف كش لوو، ةيكمال مانةأ

 بدون حنوه ووارثه دي يف تلف فلو، املضاربة فسختنايث ح، العامل مات إذا مايف احلال علمي منهو

  . هميعل ضمان نكي مل ريتقص وتعد أو الرد يف توان

 كذل و،أشبه ما أو كاملال أو العامل جنونك }آخر بوجه انفساخها بعد املال تلف إذا ذاكو{

  .الفسخ يف املتقدم ليالدل لنفس

 }نيكيالشر أحد فسخ مث واحداً فضاربا ،نياثن نيب اًكمشتر املال رأس انك إذا :عشر ةيالثان{

 ،اآلخر حصة إىل بالنسبة{ املضاربة }ىتبق هل{ فـ عرفاً وشرعاً وعقالً البعض يف الفسخ وزجي ثيح

 واحد عقد بنحو انكن إ أنه الظاهر، وجوه بل }جهانو{ ،الفسخ نيح من أو }األصل من تنفسخأو 

 أحدمها انفسخ نيعقد بنحو انك وإن ،القصود تتبع قودالعألن  ،العقد حسب احلال األصل من انفسخ

 انفسخ جزائهأ ارتباط بنحو ال انك وإن ،األول من انفسخ جزائهأ ارتباط بنحو انكن إ انفساخه و،فقط

  .األول من ال الفسخ نيح من

 تتبعض فال، واحدة مضاربة اأ وجهه نأك و}االنفساخ أقرما{: قوله يف النظر وجه علمي منهو

 ونكي لذاو ،عقود ونيعقد مبرتلة ونكي قد الواحد العقد أن السابقة املسائل بعض يف تقدم قدو، لفسخبا

 السادةك واحد ريغ املنت على أشكل لذاو، هيف ضيالتبع نكمي ال طاًيبس ونكي قدو ،الصفقة تبعض اريخ

  العم ابن



٢٣٨

. العقد بالنسبة إىل اآلخر ال يبعد بقاء وكان العقد واحداًنعم لو كان مال كل منهما متميزاً

تلف ضمن وال يستحق املالك عليه  فإن ،أخذ العامل مال املضاربة وترك التجارة به إىل سنة مثالً إذا :الثالثة عشر

  . يف تعطيل مال الغريكان آمثاً وإن ،غري أصل املال

  

 كستمسامل هيلإ ذهب يالذ االنفساخ عدم إطالق يف انك وإن ،همريغي والربوجرد وميكاحلو

  .عرفت ملا نظر أيضاً

 إىل بالنسبة العقد بقاء بعدي ال واحداً العقد انك وزاًيمتم منهما لك مال انك لو نعم{: قوله أما

، للقصد التابعة العقد وحدة عدم وبوحدة بل، املال زيمت عدم وزيبتم بارتاالع سيل أن هيعل دريف }خراآل

  . املبىن لكشي نئذيحو، الوحدة خبالف نيعقد العقد علجي زيالتم أن ديري إال أن اللهم

 لو وهايف به التجارة تعارفي مدة يف }به التجارة كتر واملضاربة مال العامل أخذ إذا :عشر الثالثة{

 كذل هلا سيل مبا زدهري التجارات بعضحيث إن  )عليه السالم( نياحلس ماماإل ارةيز اميأ يف ماك، وميل

  . مثالً بعد ومي يف االزدهار

 ؤذني مل ثيح، انةياخل من ألنه }ضمن تلف نإف{ املثال باب من هو }مثالً سنة ىلإ{: لهفقو

 صالهيإ انكمإ عدم مع العامل مرضك يشرع وجه للحبس انك إال إذا ،املدة هذه املال حبس كاملال

  . الضمان توجب انةيخ ال ثيح، حنوهو الظامل من املال على خوفه أو ،كاملال إىل املال

 املشهور هو ماك }ريالغ مال ليتعط يف آمثاً انك وإن ،املال أصل ريغ هيعل كاملال قستحي الو{

  ، ةءالربا األصلو له موجب ال نهأب كاملستمس عللهو، نهميب



٢٣٩

 فكل ربح حصل يكون بينهما ، للخسران مطلقاًاشترط العامل على املالك عدم كون الربح جابراً إذا :الرابعة عشر

   للخسران السابق أو بالعكسال يكون الربح الالحق جابراً أن  أو اشترط،و قبلهحصل خسران بعده أوإن 

  

  . انتهى ،هكمال ذنإ ريبغ حبسه يف آمثاً انك نإو

 )١(مسلم ئامر حق ىتوي ال شملهيف احلابس تواه حق الربح ألن ،الضمان القاعدة ىمقتض نكل

  . ذاكه وارجياإل عن انهكد وداره حبسو  أ،عمله عن احلر نساناإل حبس يف مثله رناكذ ماك ،حنوهو

 معىن و}مطلقاً للخسران جابراً الربح ونك عدم كاملال على العامل اشترط إذا :عشر الرابعة{

 أو }قبله أو بعده خسران حصل وإن نهمايب ونكي حصل ربح لكف{ البعد وبالقبل فسرهي ما مطلقاً

  .ىخراأل يف خسر وحدامهاإ يف ربح صفقتان له انتك إذا ماك، معه

 جابراً املقارن الربح أو }سكبالع أو السابق للخسران جابراً الالحق الربح ونكي ال أن اشترط أو{

 البحر يف تجريأن  رشاداًإ كاملال يرأ انك إذا ماك، يعقالئ بفرض ونكي قد كذلو، املقارن للخسران

  . مثالً بالربح اخلسارة جترب ال سرتخ إذا :فقال، سرخينه إ :العامل فقال، الرب يف اجتاره إىل ضافةباإل

                                                
. ٥ ح باب نوادر الشهادات٢١٥ ص٣ ج:كاملستدر )١(



٢٤٠

  . وهو كما ترى، ورمبا يستشكل بأنه خالف وضع املضاربة،فالظاهر الصحة

 ال تشتر اجلنس الفالين :كما لو قال،  أو اشتباهاً أو نسياناً لو خالف العامل املالك فيما عينه جهالً:اخلامسة عشر

  راء فضويل موقوف على إجازة املالك فالش، فاشتراه جهالً،أو من الشخص الفالين مثالً

  

 نهأب قالي حىت املضاربة ذات اتيمقتض من اجلرب سيلو، الشرط ليدل طالقإل }الصحة فالظاهر{

  . العقد ىمقتض خالف

: يالربوجرد ديالس قال لذاو، اجلربان على لوضعها }املضاربة وضع خالف بأنه لكستشي رمباو{

 قالو، مهاريغ واجلمال والعم ابنك السادة من مجلة هيف أشكلو ،املضاربة وحدة مع البطالن الظاهر بل

  .ركذ ما ريغ املال على عةيالوض ونهمايب الربح :)عليه السالم( قوله من املنصرف: كاملستمس يف

 عرفت قد إذ }ىتر ماك هوو{: املصنف قال لذاو، ذاا ىمقتض ال هاإطالق ىمقتضنه إ :هيفو

  .وركاملذ شكالاإل جواب

، العقود سائرك العرف ىلد ما ىمضأ الشارع ألن ،العرف املرجع انك كذل ةيشرع يف كش لوو

  . الذات ىمقتض ال طالقاإل ىمقتض أنه ىري العرف أن عرفت قدو

، اشتباهاً أو اناًينس أو{ نهيع مما مبراده }جهالً نهيع مايف كاملال العامل خالف لو: عشر اخلامسة{

 املربوطة موراأل من كذل أشبه ما أو }مثالً الفالين الشخص من أو فالينال اجلنس تشتر ال: قال لو ماك

 موقوف فضويل فالشراء{ اشتباهاً أو اناًينس أو }جهالً شتراهاف{ اتياخلصوص والنقد وانكامل وبالزمان

  ،اًيمضارب عمالً كذل ونكي هل نكل، عمداً كذل العامل فعل إذا ذاك و،}كاملال جازةإ على



٢٤١

 من شراء من ينعتق  ولعل منه ما ذكرنا سابقاً، مبرتلة النهي عنهفإنه ،ه إىل غريهإطالقمبا ينصرف وكذا لو عمل 

   يف طريقة التجارةكان خمطئاً إذا  وكذا احلال،على املالك مع جهله بكونه كذلك

  

 الإ و،مضاربة نكي مل العامل عمله ما خالف على منصبة املضاربة انتك لو نهأب ،ليالتفص الظاهر

  . ىفتو ونصاً كاملال شرط خمالفة مسألة يف تقدم ما حسب ،املقرر حسب هلما ومضاربة انك

 املال نيب املنقسم الربح من يالعقالئ حقه حسب للعامل أن سبق فقد منصبة املضاربة انتك لو أما

 ونكت حىت كاملال مرأب نكي مل واًيمضارب عمالً نكي مل أنه بفرض ،جرةاأل ال واملضاربة الحصة ،العملو

  . املثل أجرة له

 ،مقصوداً صرفنامل كذل انك و}هريغ إىل{ العقد إطالق }هإطالق نصرفي مبا عمل لو ذاكو{

 ذناإل عدم ويالنهحيث إن  كذل }عنه يالنه مبرتلة نهإ{ املصنف مراد }ـف{، القصود تتبع العقودفإن 

  . جةيالنت يف سواء

 أن لوضوح }كذلك هونكب جهله مع كاملال على قنعتي من شراء من سابقاً رناكذ ما منه لعلو{

 سبق أو كاملال مضاهأ واشتراه لو أنه القاعدة ىمقتض و،اخلسران سببي مبا ىرضي فال الربح ديري كاملال

 انك ربح هيف انك وإن ،بالربح كتداري أن لزمي، هيف ربح نكي مل فإن خاصاً ذناًإ ذنأ أو ،كلذل طلقأأن 

  . لهايتفص كنتر باملسألة االبتالء عدم ثيحو، منه حصته بقدر للعامل

 ،املتعارف إىل بالنظر بل الواقع إىل بالنظر ال أًخط }التجارة قةيطر يف خمطئاً انك إذا احلال ذاكو{

  . الواقع علمي ال التاجرإذ 



٢٤٢

 يث لو عرض على التجار حكموا حب،بأن اشترى ما ال مصلحة يف شرائه عند أرباب املعاملة يف ذلك الوقت

.ئهخبط

  تعدد العامل إذا :السادسة عشر

  

 ىاشتر بأن{: قال لذاو، اًيفضول ونكيف عنه منصرفاً العقد انك املتعارف حسب أًخط انك ما أما

 اشتراءك ،آخر وقت يف مصلحة انك وإن }الوقت كذل يف املعاملة أرباب عند شرائه يف مصلحة ال ما

إمنا  )مصلحة ال ما(: قوله و}خبطئه مواكح التجار ىعل عرض لو ثيحب{ مثالً الشتاء يف فيالص مالبس

 اشتراء انك مثالً، هماأل املصلحة قبال يف مهم مصلحةَ انتك إذا كذلك مكفاحل الإ و،املثال باب من هو

  . اخلشب إىل دياحلد كتري من التجار طئونخي ثيح، ةائم ربحي دياحلد اشتراءو، عشرة ربحي اخلشب

 فإذا، منهما املربح بل، الشرع مالحظة دون من التجارة مالحظة كذل معىن سيل أنه  خيفىالو

 حىت املصلحة خالف قيمصاد من نكي مل ،ركتحي فلم روهاًكم أو حراماً اراًكاحت رونكتحي التجار انك

نه إ :روهكامل يف قالي رمبا نعم، املضاربة من الشرع صدقه يالذ هو الشرع أوامر اتباع إذ ،روهكامل يف

  . القصود تتبع العقود وكذل قصدي مل كاملال ألن ،ةاملصلح خالف

 قدو، تعددمها ةصح السابقة املسائل بعض يف سبق قد ثيح }العامل تعدد إذا :عشر السادسة{

  . شراحهما والعالمة واحملقق رهكذ



٢٤٣

ن رأس املال مييز حصة كل منهما م أن فإما ، أو متفاضالًن ضارب اثنني مبائة مثال بنصف الربح بينهما متساوياًأك

 الظاهر عدم اشتراكهما يف الربح واخلسران األول فعلى ، وإما ال مييز،يكون لكل منه نصفه أن  على:كأن يقول

  مع الشرط إال واجلرب

  

 أو اًيمتساو نهمايب{ كذل ريغ أو ثلثه أو نيللعامل }الربح بنصف مثالً ةائمب نياثن ضارب أنك{

 لك ،الشتاء يف نهمايب متفاضالً وفيالص يف هلما اًيمتساو ونكي انك ،اجلملة يف أو ،مطلقاً }متفاضالً

  . املضاربة أدلة طالقإل كذل

 أي }منه{ منهما }لكل ونكي أن على: قولي أنك ،املال رأس من منهما لك حصة زيمي أن ماإف{

 عمرو عمليلو ،فاضاتهإخن وبارتفاعاته أعلم ألنه ،الذهيب النقد يف ديز عمليل: قولي أو }نصفه{ املال من

  . املال رأس منهما ونك نيالذ، يالفض النقد يف

 الربح جرب أي }اجلرب واخلسران والربح يف هماكاشترا عدم الظاهر األول ىفعل ،زيمي ال ماإو{

 الثالثة موراأل أن على دال العرف والشرعو، واحدة مضاربة ال مضاربتان ماأل كذل و،للخسران

 معظم اختاره يالذ هو هذاو، الشرط أدلة إطالق شملهيف }الشرط مع الإ{ لنفسها مضاربة لكب مرتبطة

  . ميكاحلي والربوجرد نيديللس خالفاً، اجلمال والعم ابن دانيالس منهم، نياملعلق

  . املضاربة عنوان بقاء لكشي همع نكل: األول قال فقد

  . املضاربة وحدة مع البطالن الظاهر: الثاين قالو

، ةيالشرع األدلة تشملها فال ةيعرف مضاربة ونهك لعدمشكال إال اإل وبطالنلل وجه النه إ :همايفو

  العرفن إ :هيفو



٢٤٤

يشترطا  إال أن ، منهاقتسما بينهما فأخذ كل منهما مقداراً وإن  وعلى الثاين يشتركان فيها،ألنه مبرتلة تعدد العقد

سر يشتركان يف ذلك الربح وجيرب به خسران ومل يربح أو خاآلخر  وربح وعمل أحدمها فلو عمل ،عدم االشتراك فيها

  اآلخر

  

 التعدد مع و}العقد تعدد مبرتلة نهأل{ الشرط بدون انكشتري الإمنا و، مضاربة ونهك على ساعدي

 نيالثن املال إعطاء يف العادة يه ماك، املال رأس زيمت عدم مع أي }الثاين ىعلو{ ،كلالشترا وجه ال

 ،شرعاً وعرفاً واحدة مضاربة ألنه ،اجلرب واخلسران والربح يف أي }هايف انكشتري{، هيف معاً عمالني

  . ذاكه ونكت الواحدة املضاربةو

 ،هريغ ا تاجر اليت التجارة ريغ جتارة هيف تاجر و}منه مقداراً منهما لك فأخذ نهمايب اقتسما نإو{

  . كذل ريغ إىل ،حبراًاآلخر  وبراً أحدمها سافرأو 

 الشرط هذا مثل على أشكلو، اجلرب واخلسران والربح يف }هايف كشترااال عدم شترطاي أن الإ{

 رهكذ مااألقوى ف، طالقاإل ىمقتض خالف أنه مع العقد ىمقتض خالف ألنه أنهكو، نياملعلق من مجاعة

  .املصنف

 ،نهمايب الشرط للزوم وجه ال إذ ،نهمايب ال نيالعامل وكاملال نيب ونكي أن لزمي الشرط أن الظاهرو

 كتدار يف مثلهو، خراآل إىل أحدمها حصة بعض نقل باعتبار لزم الزم عقد ضمن يف نهمايب شرطا وإن

  . خراآل من بالربح أحدمها من اخلسران

 رب وجي،الربح كذل يف انكشتري ،خسر أو ربحي ملواآلخر  عمل وربح وأحدمها عمل فلو{ هيعلو

  اًواحد عامالً اناك لو ماك هلما فالربح }خراآل خسران به



٢٤٥

مل يصدر  وإن شريكاًاآلخر  يكون ، يف العمل فانفسخت املضاربةبعداآلخر  وربح ومل يشرع أحدمهابل لو عمل 

آجرا  إذا  فهو نظري ما،هذا من شركة األعمال كما قد يقال  وال يعد،مقتضى االشتراك يف املعاملة ألنه ،منه عمل

   الشركة فهو داخل يف عنوان املضاربة ال،نفسهما لعمل بالشركة

  

 أو كاملال الثالثة أحد فسخ } فـالعمل يف بعداآلخر  شرعي مل وربح وأحدمها عمل لو بل{

 منه صدري ملن ، وإاًكيشراآلخر  ونكي{ حنوه ومبوت }املضاربة انفسخت{ أو ،هريغ أو الرابح العامل

  .الشرط حسب }عمل

 العم ابن السادة منهم نيقاملعل معظم هيعل تكسو، كاملستمس دهيأو، اجلواهر كذل ىقو قدو

  . املضاربة ىمقتض خالف ألنه أنهكو، بعضهم هيعل  وإن أشكل،يالربوجرد واجلمالو

  .هإطالق خالف أنه من رراًكم تقدم ما: هيفو

 يف حقق ماك، الباطلة }عمالاأل ةكشر من هذا عدي وال ،املعاملة يف كاالشترا ىمقتض نهأل{

  . ةكالشر تابك

 أو ،منا قوالً كبذل أن املصنف مراد هلو، تصح فال عمالاأل ةكشر من بأنه }قالي قد ماك{

  . القاعدة ىمقتض حسب صحته بعد كذل هميال ،كاملستمس يف ماك ،العامة من كاملال قول إىل به أشار

 قد ماك تتمة من هذا }ةكبالشر{ املستأجر ثوب اطةيخك }لعمل امنفسه أآجر إذا ما رينظ فهو{

 فهو{: بقوله هيلإ أشار ملا عمالاأل ةكشر املضاربة تشبه الإمنا و، املقام كذلك باطل أنه ماكف ،قالي

  . املضاربة امكحأ وةكالشر امكأح نيب تالزم ال و}ةكالشر ال املضاربة عنوان يف داخل



٢٤٦

.النظري داخل يف عنوان اإلجارة أن كما

 فهلك املال فالدين يف ،رى نسيئة وباع كذلكفاشت ،أذن املالك للعامل يف البيع والشراء نسيئة إذا :السابعة عشر

  علم باحلال أو تبني له بعد ذلك الرجوع على كل منهما إذا  وللديان،ذمة املالك

  

 نيقوان مالحظة فالالزم }جارةاإل عنوان يف داخل{ ةكبالشر لعمل جارماإ يف }ريالنظ أن ماك{

 أن نكمي واحدة ةيبغا الواحد العملأن  إىل الفقه مباحث بعض يف رناكذ قدو، كذل مثل يف جارةاإل

 الصلح يف اجلهالةك ى،خرأ مبعاملة وجبناهأ إذا حيصح ريغ ونكوي، مبعاملة أوجبناه إذا حاًيصح ونكي

 معها ختتلف مما ختتلف معاملة لك امكأح وحدود ألن كذلو، عيالب يف مثلها تضر نمايب ،تضر ال ثيح

  . الشرع عن النظر قطع مع حىت ،مغراضهأ يف العقالء حال كذلكو، اتياخلصوص

 كذل العقد قتضي مل وإن اًحيصر أو ،العقد إطالق ىمبقتض }كاملال أذن إذا :عشر السابعة{

 يف نيفالد ،املال كفهل{ أحدمها فعل أو }كذلك باع وةئينس ىفاشتر ةً،ئينس الشراء وعيالب يف للعامل{

 انتك لو إذ ،مطلقة املضاربة ونكتن أ والبد نكل، ليكالو مبرتلة العامل وله املال ألن }كاملال ذمة

 بالنسبة ونك وي،األول يف العامل ذمة يف ونكي نيفالد بعضها أو اخلسارة لك العامل بتحمل مشروطة

  . الثاين يف ذمته يف العامل حتمل إىل

 ال العامل طرفه واملضاربة مال نهأب }كذل بعد له نيتب أو{ األول من }باحلال علم إذا انيللدو{

 الإو ،يالربوجرد ديالس به ديق ماك ،عمله على اًيباق العامل انكن إ }منهما لك على الرجوع{ كاملال

  طالبي ال جنيباألو، اًيجنبأ أصبح قد فهو



٢٤٧

  األولمع العلم من  أنه  ودعوى،فإن رجع على العامل وأخذ منه رجع هو على املالك

  

  . باملعاملة رتبطي ال نهأب الدائن علم بعد

 قدو، قبله من عامل ألنه }كاملال على هو رجع ،منه أخذ والعامل ىعل{ انيالد }رجع نإف{

 ما له سيل نهأب علمه مع العامل إىل الرجوع وجهو، كاملال على بل العامل على ستيل اخلسارة أن فرض

 قدع يالذ العاقد إىل الرجوع روني العرف أن عيني، العقد ويل امكأح من كذل أن من اجلواهر رهكذ

 ذاكو، شرعاً العقود أدلة إطالق هيعل دليف، عنه الردع الشارع من ثبتي مل و،الثمن يعط ويعياملب أخذيل

 ليكالو من لك إىل الرجوع جواز ىعل بنوا كلذل و،حنومها واملعاملة يف املأذون والةكالو يف احلال

 ليكللو ـ مثمناً أو مثناً ـ ءيلشا ميتسل لكاملو  أىبلو نعم، مراأل أول من ليكو نهأب علم وإن ،لكاملوو

  . ليكالو على ىللدعو وجه ال إذ ،لكّاملو هو هيعل ىاملدع انك

 انك األول من علمي مل لو أنه باب من األول ركذ انك }األول من العلم مع أنه ىدعوو{

  . غر من إىل رجعي املغرورو ،كذل بعد له نيتب وإن ،مغروراً

 ،مال مقابل يف عونيبي الناس أغلب إذ ،مغروراً ليكو طرفه أن علمي مل من لك سيل: أوالً هيف نكل

  . مغروراً ىسمي ال هذا مثلو، ليكو أو ليأص الطرف أن همهمي الو

  ليصاأل أىب إذا املباشر إىل رجعي أن له الغرور فرض علىنه إ :اًيثانو



٢٤٨

 ، يف املضاربةعاملة ذلك خصوصاً مدفوعة بأن مقتضى امل،ليس له الرجوع على العامل لعلمه بعدم اشتغال ذمته

  من هو ومن أي بلد أنه عامل يشتري للغري ولكن مل يعرف ذلك الغري أنه علم إذا وسيما

  

، الوفاء عن بآ ريغ هو وليصاأل إىل الرجوع على قادر هو واملباشر إىل للرجوع وجه فال الإو

  . الغرور صورة ريغ يف ،كذل بعد له نيتب إذا كذلك مكفاحل هيعلو

 أنهكو، ونياملد هريغ وهيلإ رجعي ملاذا و}ذمته اشتغال بعدم مهللع ،العامل على الرجوع له سيل{

 ،لكاملو طالب شاء وإن ليكالو طالب شاءن إ اريباخل البائع انك لهكّملو ىاشتر إذا :الشرائع قال لذا

 مدفوعة{ ،كبذل لاجله مع ليكالو اختصاصو، الةكبالو العلم مع لكباملو املطالبة اختصاص املوجهو

  . اجلواهر من وجهه تقدم ملا }كذل املعاملة ىمقتض بأن

  . باملعاملة مربوط ريغ كاملال و،هيلإ مفوض العامل ألن ،ةاملساقا واملزارعة و}املضاربة يف خصوصاً{

 من وهو من أنه{ بشخصه }ريالغ كذل عرفي مل نكل وريللغ يشتري عامل أنه علم إذا مايسو{

 على قدمي مل العامل على الرجوع جواز ال لو فإنه )مايس( وجه يف: كاملستمس يف قال ،مثالً }بلدأي 

  . ميالعظ اخلطر من كذل يف ملا ،أحد معه املعاملة

  . يشرع ليدل أنه ال استحساين وجه هذا أن ال خيفى: أقول



٢٤٩

.رجع هو على املالك وي، يتعني له الرجوع على العامل يف الظاهر،الشراء للغري أن ولو مل يتبني للديان

يشارك  أن ال ينبغي للرجل املسلم : لقوله،كان هو العامل إذا خصوصاً،  يكره املضاربة مع الذمي:الثامنة عشر

  ،الذمي وال يبضعه بضاعة

  

 نقاذإ أراد إذا }الظاهر يف العامل على الرجوع له نيتعي ،ريلغل الشراء أن انيللد نيتبي مل لوو{

  . املوضوع بانتفاء السالبة باب من فهو، له صرف رهنظ يف ريغ ال إذ ،حقه

 ما رجخي أن زمفالال ،سهيك يف البدل دخل يالذ قةيحق ليصاأل ألنه }كاملال على هو رجعيو{

 نيالعوض أن السابقة املباحث بعض يف رناكذ وإن ،املعوض والعوض مكح حسب هسيك من البدل زاءإب

 العوض دخليف ،نيمراأل نيب التقابل اًيأول املتعارف إال أن ،بعةرأ أو ثالثة أو طرفان هلما ونكي أن نكمي

  .سكبالع وسهيك من ضاملعو خرج من سيك يف

 ممن استرجعها موجودة نيالع انتك و،املضارب أو العامل من مثنه قبض من البائع نكتمي مل لوو

  .مةًيق أو مثالً ،البدل إىل مراأل رجعي فال ،ماله نيع األ ،اًكمال أو عامالً عنده

  . هاريغ والةكالو بباب مربوطة ةريثك مسائل املقام يفو

 اهللا عبد أي أيب }لقوله ،العامل هو انك إذا خصوصاً يالذم مع املضاربة رهكي: عشر الثامنة{

 ال و،يالذم كشاري أن املسلم للرجل ينبغي ال{: حيالصح يف رئابعلي بن  رواه مايف )عليه السالم(

  ماإ، املضاربة منه ستفادي فإنه })١(بضاعة بضعهي

                                                
. ١ حةك من أبواب الشر٢ الباب ١٧٦ ص١٣ ج:الوسائل. ١ حةك من أبواب الشر١ الباب ٥٠٠ ص٢ ج:كاملستدر )١(



٢٥٠

  كره )عليه السالم(أمري املؤمنني ن إ :)عليه السالم(وقوله  ،وال يودعه وديعة وال يصافيه املودة

  

 انك نيمراأل الك سلمي مل وإن ،االصطالح ا رادي ال ذإ ،املضاربة منه املنصرف أن  أواًإطالق

  . }املودة هيصافيال و،عةيود ودعهي الو{ ماًكحم املناط

  . )١(﴾رسولَهوادونَ من حاد اللَّه وياآلخر الْيوِم وماً يؤِمنونَ ِباللَِّه وال تِجد قَ﴿: سبحانه قال: أقول

  .)٢(﴾فَّاِر رحماُء بينهمكأَِشداُء علَى الْ﴿: سبحانه قالو

 أو نيد يف كل أخ ماإ ،صنفان الناس: الغةالب ج يف ماك )عليه السالم(علي  قول هذا نايفي الو

 ،املعاشرة جهة يف سبحانه قولهو، القانون جراءإ جهة يف )عليه السالم( قوله إذ ،)٣(اخللق يف كل رينظ

  . كبذل كمال عامله أمري انك )عليه السالم( اًيعلن أ و،)نهميب رمحاء( كذل نةيقرو

 أو ،اضطراراً كذل انك فقد، البحار يف ماك هوديال بعض عند )عليه السالم(علي  اشتغال أما

 ماك ،عرسهم إىل بذهاا ةيهودي عائلة )السالم هايعل( فاطمة استدرجت ماك، سالماإل إىل له استدراجاً

  . خيالتوار بعض يف

   رهك )عليه السالم( نياملؤمن ريأم نإ{ :ايفكال عن ماك })عليه السالم( قولهو{

                                                
. ٢٢اآلية : سورة اادلة )١(

. ٢٩اآلية : سورة الفتح )٢(

. ٥٢اخلطبة : ج البالغة )٣(



٢٥١

 وميكن ،تكون جتارة حاضرة ال يغيب عنها املسلم إال أن اوسيمشاركة اليهودي والنصراين و

.يستفاد من هذا اخلرب كراهة مضاربة من ال يؤمن منه يف معامالته من االحتراز عن احلرامأن 

   كلياً الظاهر صحة املضاربة على مائة دينار مثالً:التاسعة عشر

  

 عنها بيغي ال{ نقداً }حاضرة رةجتا ونكت إال أن ياوس والنصرايني وهوديال ةكمشار

  .)١(}املسلم

 نكميو{: بقوله املصنف رهكذ ما أو ،انةياخل احتمالو، فاركال ةيتقو راهةكال وجه ونكي أن نكميو

 ذا و،}احلرام عن االحتراز من معامالته يف منه ؤمني ال من مضاربة راهةك اخلرب هذا من ستفاديأن 

 احملتمل من ثيح، به مقطوع ريغ املناط انك وإن ،افرك لك شملي هيف املثال باب من يالذم أن ظهري

  . راهةكال يف ةيخصوص له تابكال أهلأن 

م كم ِفي الديِن و لَم يخِرجوكم اللَّه عِن الَّذين لَم يقاِتلُوكال ينها﴿: سبحانه فقوله، انك فيكو

 يف ألنه ورةكاملذ راهةكال نايفي ال )٢(﴾اللَّه يِحب الْمقِْسطني نّإ لَيِهمتقِْسطُوا ِإ وتبروهم أن مكِمن ِدياِر

 التجارة أقسامه منو، صيللتخص قابل ريغ الرب أن توهمي رمبا انك وإن ،ةياآل )٣(﴾م اللَّهكينهاإمنا ﴿ قبال

  . شبهأ ما وةكالشرو

  . العامل اهللاو، واسعاً باباً السنن أدلة يف للتسامحن أ و،سلمأ النص على فالوقوف انك فيكو

   انكإمنا  و}اًيلك مثالً ناريد ةائم على املضاربة صحة الظاهر: عشر التاسعة{

                                                
. ٢ حةك من أبواب الشر٢ الباب ١٧٦ ص١٣ ج:الوسائل )١(

. ٨ية  اآل:سورة املمتحنة )٢(

. ٩ اآلية :سورة املمتحنة )٣(



٢٥٢

 ألن  والقول باملنع، فيجوز إيقاعهما العقد على كلي مث تعيينه يف فرد، شخصيةفال يشترط كون مال املضاربة عيناً

يكفي يف  إذ ،ملعني وأضعف منه احتمال املنع حىت يف الكلي يف ا،فالقدر املتيقن العني اخلارجي من النقدين ضعي

  .الصحة العمومات

  

 مال ونك شترطي فال{ ،منها مانع فال ةيعقالئ مثلها ونك واملضاربة أدلة طالقإل، كذل الظاهر

 وجه ظهري كبذل و،يخارج }فرد يف نهييتع مث يلك على العقد قاعهمايإ جوزيف ،ةيشخص ناًيع املضاربة

 ونكي أن قبلي مل اًيذم ال واًيخارج نكي مل إذا يلكال أن ال خيفى( :قال ثيح، كاملستمس المك يف لنظرا

  . انتهى )كاملال من ونكتإمنا  املضاربة ألن ،للمضاربة موضوعاً ونكي أن عن فضالً، اًكمملو

 هلو، ذمةال يف ال واخلارج يف سيل يالذ يلكال املصنف مراد سيلو، قةيحق يلكالن إ :هيف ذإ

  .أحدمها يف سيل يلكب قالي أن نكمي

 }ياخلارج نيالع{ املضاربة دلةأ من }قنياملت القدر ألن باملنع القول{ فـ ،انك فيك }و{

 يف خصوصاً، اتيلكال على معامالم من اًريثك رونجي العقالء وفيك ،}فيضع نيالنقد من{ املشخصة

 رهاكذ اليت املضاربة ترتب عدم أصالة و،الشرع وزهجي مل وإن ايلكبال ايلكال يف وبل، السلف وئةيالنس

  . ةيالشرع املضاربة أدلة فشتملها، ةيعقالئ واك بعد هلا حمل ال كاملستمس

 ذإ{ تابكال أول يف هيف صحتها تقدم قد و}نياملع يف يلكال يف حىت املنع احتمال منه أضعفو{

 لهاك ةيالشخص نيالع واملشاع سركال ونيعملا يف يلكالو املطلق يلكفال }العمومات الصحة يف يفكي

  . املضاربة ا تعلقي أن صحي



٢٥٣

فالظاهر جربان  ،اآلخر مث دفع إليه النصف ، فدفع إليه نصفه فعامل به لو ضاربه على ألف مثالً:متمم العشرين

  مضاربة واحدة ألنه ،اآلخر بربح أحدمهاخسارة 

  

 ةائم ونقداً ناريد ةائمك ،آخر قسماً بعضها وأحدها املضاربة مال بعض جعل صحة علمي منهو

 فللعامل، نياملع يف يلكال أو املشاع سركال حنو على العامل حصة جعل صحي ماك ،كذل ريغ إىل، اًيلك

 ملاع إالتقدم ماك، منه تلفي ال ثيحب أو ،أيضاً العامل من تلفي ءيش تلف إذا ثيحب الربح من النصف

  . كذل إىل

 أنه ال، العشرون هو هذا إذ ،بعض رهكذ وإن )متمم( لفظ صحة عدم رالظاه ،}نيالعشر متمم{

 متمم: قالي أن صحي ال ،منها ريخاأل للجزء إال ،الدار متمم :للدار قالي أن صحي ال ماكف، له متمم

  . منه ريخاأل للجزء إال نيالعشر

  . آخرها هذا و،عشرون املسائل أن باعتبار كذل: قلت نإ

 صح فإن ،جزء حنومها والعاشر والتاسع أن ماكف ،ذاكهو، العاشر متمم قالي أن فالالزم: قلت

 وحدة خالف كذل ونكي أن مراأل ةيغا ،صحي مل الإو ،اآلخر البعض يف صح بعضها يف التمم إضافة

 خصال راجع من و،أثر ال ونيع هذا من البلغاء المك يف جتد ال لذاو، للبالغة خالفاً به ىفك و،اقيالس

  . واحدة مرة ال واخلصال عدادأ ريأخ يف املتمم للفظ دجي مل )اهللارمحه ( الصدوق

 ،اآلخر النصف هيلإ دفع مث ،به فعامل نصفه هيلإ فدفع ،مثالً ألف على ضاربه لو{ انك فيكو

 بعض سبق وإن ،العرف عند }واحدة مضاربة نهأل{ كذل و}خراآل بربح أحدمها خسارة جربان فالظاهر

  االجتار مثل وفه، خراآل نقده بعض نقده



٢٥٤

 فالظاهر عدم ،وأما لو ضاربه على مخسمائة فدفعها إليه وعامل ا ويف أثناء التجارة زاده ودفع مخسمائة أخرى

  . نعم بعد املزج والتجارة باموع يكونان واحدة، ألما يف قوة مضاربتني،جرب خسارة إحدامها بربح األخرى

  

 األدلة إطالق مشله عريفنه إحيث و، خراآل بالبعض اراالجت على مقدماً املال ببعض العامل من

  . أيضاً

 ةائمخسم دفع وزاده التجارة أثناء يف و،ا عامل وهيلإ فدفعها ةائمخسم على ضاربه لو أماو{

 اناك واحدة ةمعامل نيالدفع ةيالثان دفع بعد جعال وعاملي مل ألنه إذا )ا عاملو(: قالإمنا  و،}ىخرأ

  . أيضاً واحدة مضاربة

 جلرب وجه فال ،مضاربتان ماأ من عرفت ملا }ىخراإل بربح حدامهاإ خسارة جرب عدم فالظاهر{

 أن ماك، قةيحق مضاربتان مافإ، ينبغي ما على سيل }نيمضاربت قوة يف ماأل{: فقوله ،اآلخرب حدمهاأ

: العم ابن فقول، نهمايب بطر ال إذ ،ىخراأل إىل بالنسة انةياخل امكأح انيجر وجبي ال أحدمها يف انةياخل

 تتبع العقود فإن ،واحدة مضاربة اموع ونك قصدمها من رناهكذ ما ديري أنهك، )اجلربان الظاهر بل(

  . القصود

 له نكي مل الإ و،كذل قصدمها الغالب إذ }واحدة ونانكي باموع التجارة واملزج بعد نعم{

  .ريالغ مبال املزجك كذل ستوجبي ال املزج: كاملستمس قال لذاو، وجه

 نشاءإو األوىل فسخ إذ ،ةينياالثن ركمن قول فالقول ،كذل بعد ةينياالثن والوحدة قصد يف اختلفا لوو

  . األصل خالف واحد مال برأس هاريغ



٢٥٥

  .باطناً وظاهراًو، آخراً وأوالً هللا احلمدو

 اهللا صلى و،نيملالعا رب هللا احلمد و،نياملرسل على سالمو، صفوني عما العزة رب كرب سبحان

  . نيالطاهر نيبيالط آله وحممد على

  املقدسة قم

  ـه ١٤٠١/ شوال /٢١

  يازريالش ينياحلس ياملهد بن حممد

  



٢٥٦



٢٥٧

  

  



٢٥٨



٢٥٩

  

  

  

  كتاب المزارعة

  

  



٢٦٠

  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف خلقه سيدنا حممد وعلى آله الطيبني 

  .ة اهللا على أعدائهم إىل قيام يوم الدينالطاهرين، ولعن

  



٢٦١

  

تاب المزارعةك

  وهي املعاملة على األرض بالزراعة حبصة من حاصلها

  

  املزارعة تابك

حيث إن ، شبهأ ما واملرافعة واملصاحلة واملقاتلة مثل نيالطرف من ونكي أن هايف األصل ،مفاعلة يهو

 الرتاع رفعو الصلح والقتل يف انكشتري ماك، عامالًر اآلخ ومراًآ أحدمها ،الزارعة يف انكشتري نيالطرف

  . كذل ريغ إىل، مكاحلا إىل

، عرفاً املتفاهم خالف أنه إىل ضافةباإل هيعل دريف، الفعل حنو يالسع أنه من كاملستمس رهكذ ما ماأ

 ىعس إذا ،عمرواً ديز قاتل :قالي أن صحة لزم كلذك انك لو أنه ،الفقه واللغة تبك يف به املصرحو

  .كذلك سيل أنه وضوح مع، كذل شبهأ ما أو حهللص ىسع أو ،فقتله نائماً عمرو انك ولقتله

 هذاو، الزرع من مفاعلة اللغة هلأ لسان يف الزراعة أن كش ال :املقاصد جامع يكحم يف قال لذاو

 مبباشرة انك  وإننياملتعامل من الزرع قاراي ورةكاملذ املعاملة ألن ،يالشرع املعىن يف تحققي املعىن

  .زارع اهيإ أمرهب ألن اآلخر ،أحدمها

  . فراجع كذل ليتفص الشرح هذا من املضاربة تابك يف سبق قدو

  املشهور هو فيالتعر هذا و}حاصلها من حبصة بالزراعة رضاأل على املعاملة يهو{



٢٦٢

   كما يظهر من جممع البحرين، ولعلها من اخلربة مبعىن النصيب،أيضاًوتسمى خمابرة 

  

  . همريغ ونيديالشه ونيالفاضل تبك واملبسوط عن يكاحمل نهميب

  . منها رجخي ما ببعض رضاأل جارياست املزارعة أن يالراوند فقه واملهذب علق نعم

  . جارةاإل من خاص نوع اأ إىل ذهباني أماكو: رامةكال مفتاح يف قال

 من نوع اأ ال ،العقد من ديجد قسم اأ العرف عمل وىالفتاو وخباراأل من الظاهر: قولأ

  . شبهأ ما والبذر والعوامل والعملاآلخر  منو رضاأل أحدمها فمن، جارةاإل

 ئاًيش مستأجرها على موجرها كلمي ال رضاأل جارةإ فإن ،جارةاإل نيب ونهايب الفرق ظهري كبذلو

  .العمل عن االمتناع له سيل و،العامل عملي ألن احلصة إىل مضافاً هلا املوجر كلمي هناو، جرةاأل ريغ

 ريغ ئاًيش املستأجر على ريجاأل كلمي ال ريجاأل جارةإ يف بأن ريجاأل جارةإ عن تفترق اأ ماك

  .كاملستمس يف ذاك ،احلصة إىل مضافاً، رضاأل بذل رضاأل كمال على كلمي هناو، جرةاأل

  . اتكاملشار من واك قرباأل يالربوجرد ديالس جعلو

 القوالب كذل بعد همي ال و،الفقهاء رهاكذ ما يه ةيالعرف وةيلشرعا قةيفاحلق، انك فيكو

  . االصطالحاتو

 يف قال }ماك ،بيالنص مبعىن{ غرفة وزن على }اخلربة من لعلها و،أيضاً خمابرة ىتسمو{

، أيضاً هريغ و}نيالبحر جممع من ظهري{ الوجه هذا و،كمس أو حلم من تأخذه بيالنص اخلربة :القاموس

  همايف واحد األصل أن الظاهرو



٢٦٣

 يف مشروعيتها بل ميكن دعوى استحباا ملا دل على استحباب الزراعة بدعوى كوا إشكالوال 

  أعم من املباشرة والتسبيب

  

 يف األصل وحدة من هريغ والشرح هذا يف رناهكذ ماك ،اخلرب من أيضاً خربة بيالنص ةيتسم ذإ

  . واحدة مادة من املشتقات لك

 من مأخوذة أو ،الرخوة رضاأل يه واخلبارة من أو ،اركّاأل هو ورياخلب من ماإ( :كاملسال يف قال

  . )ربيخ هلأل )سلم وصلى اهللا عليه وآله( النيب معاملة

 إىل حباجة أيضاً الثاين و،اللفظ اشتقاق خالف أو ،جداً ديبع الثالث فإن ،األول ظهراألو: قولأ

  .  إال األولبقي فلم ،خبارة الرخوة رضاأل ىتسم ملاذا إذ ،صلهأ عن صالفح

 هيف اخلالف عدم نقل قدو، عندنا جائزة السرائر واملبسوط عن بل }تهايمشروع يف إشكال الو{

 الربهان جممع وحيالتنق والبارع املهذب ورةكالتذ وةيالغني والراوند وفقه اخلالف عن رامةكال مفتاح يف

  . كاملسالو

 استثمار بأا ةاملساقاو املضاربة يفو هايف ،الشرق إىل نياملائل ينياالقتصاد بعض إشكال أما

  . االقتصاد واملضاربة تايبك يف جوابه عرفت فقد، نساناإل

 على دل ملا{ الصناعات باب يف رواكذ ماك واجبة ونكت قد و}استحباا ىدعو نكمي بل{

 بالنسبة ال، رضاأل كلما إىل بالنسبة هذا }بيالتسبو املباشرة من أعم واك ىبدعو ،الزراعة استحباب

  . استحبابه يف كش ال فإنه، الزارع العامل إىل

  من أنه يف كش فال رضاأل كملال الباب اتيروا بشمول نقل ملن  إنعم



٢٦٤

هم الزارعون كنوز اهللا يف  : قال،عن الفالحني )عليهما السالم(سألت جعفر بن حممد : ففي خرب الواسطي قال

  زارعاً إال  وما بعث اهللا نبياً،إىل اهللا من الزراعةء أحب  األعمال شي وما يف،أرضه

  

، مستحب مقدمة املزارعة بأن: قالي أو ،أيضاً مستحب هو مما مهاريغ والتجارة بابو التعاون باب

  . حمرمة وواجبة احلرام والواجب مقدمة بأن نقل مل وإن ،مستحبة مقدمتهو

 شأم؟ ما }نيالفالح عن )السالم همايعل( حممد بن جعفر سألت: قال ،يالواسط خرب يفف{

 الزارعون حنن أم تزرعونه ءأنتم: قوله إىل ريشي أن أراد )عليه السالم( لعله }الزارعون هم: قال{

 اهللا قبأخال ونقتخلي مأل، ديالتمج مقام يف تابهك يف اهللا رهمكذ نيالذ هم: قال )عليه السالم( أنهكف

  . اهللا بأخالق لقواخت: )عليه السالم( قال ماك، سبحانه

}أرضه يف اهللا نوزك{ رتكال من لكف ،اهللا أدخره الفالح كذلك مذخور مال رتكال أن ماكف 

 رتك ستخرجي الزارع ألن ،املسبب والسبب بعالقة رتاًك يمس أو ،الرزق ورياخل الناس يعطي الزارعو

  . رضاأل يف املودعة هكالفوا والثمار

}الزراعة من اهللا إىل أحب ءيش عمالاأل يف ماو{ عمالاأل لك أو ،املعاش عمالأ إىل بالنسبة 

  . همؤبقا هيف يالذ رواحاأل يذو رزق يعطي أن وجههو، العبادة حىت

}زارعاً إال اًينب اهللا بعث ماو{ يفو، السماء قطر رههمك عدم من أيتي ما السر لعل و،نبوته قبل 

  ستفادي ثياحلد هذا منو، املطر من اهللا رمحة قبول كذل



٢٦٥

  . كان خياطاًفإنه )عليه السالم(إال إدريس 

 أخرجه اهللا وهم يوم القيامة  يزرعون طيباً،الزارعون كنوز األنام: )عليه السالم( عن أيب عبد اهللا ،ويف آخر

  ،أحسن الناس مقاماً

  

 رمةكامل ةكم طرافأ يف فإن ،عمره من مدة زارعاً أيضاً انك )سلم وصلى اهللا عليه وآله( النيب نأ

 ريأم ماماإل زرع سر لعلو، نبته واحلرم شجر قطع مسألة احلج تابك يف ورد لذاو، هايف زرعي واحات

ألجل  انك أو ،)عليهم السالم (اءينبباأل اقتداًء انك )السالم هميعل( ئمةاأل بعضو )عليه السالم( نياملؤمن

  . سبحانه اهللا إىل عمل أحبأنه 

 نيبو، )عليه السالم( موسى يرع كذل نايفي ال و})١(اطاًيخ انك هفإن )عليه السالم( سيدرإ الإ{

  . قبللّ مفهوم ال إذ ،)عليه السالم( داود صناعةو، )صلى اهللا عليه وآله (سالماإل

 رتكلل املتقدم باملعىن }ناماأل نوزك الزارعون: )عليه السالم( اهللا عبد أيب عن، آخر{ خرب }يفو{

}باًيط زرعوني{ كالشو واحلنظل حىت دواء أو غذاء يفه، بةيط شجارألا لك فإن }اهللا أخرجه{ 

 إذ تيرم وما: سبحانه قال لذاو، عمالاأل سائرك اهللا هو قةيحق الزراعإمنا و، املعد فعلي الزارعفإن 

  . ىرم اهللا نكل وتيرم

}مقاماً الناس أحسن امةيالق ومي همو{ حسنأ املراد ماإو) عليهم السالم( اءينباأل هميف ألن ماإ 

  . عمالاأل يذو من همريغ من

                                                
. ٣ ح من أبواب املزارعة٢ الباب ٥٠١ ص٢ ج:كاملستدر )١(



٢٦٦

  .وأقرم مرتلة يدعون املباركني

زرع يزرعه  : قال،أي األعمال خري ): وسلمصلى اهللا عليه وآله(سئل النيب : قال )عليه السالم(ويف خرب عنه 

 قد تبع ا مواضع رجل يف غنم له : قال،فأي األعمال بعد الزرع:  قال،صاحبه وأصلحه وأدى حقه يوم حصاده

  ،القطر يقيم الصالة

  

}مأومرتلة قر{اهللا رمحة إىل قرباً و }دعوني{ كهنا }نيكاملبار{)رناكذ قد و،تهمكلرب ،)١ 

  . االقتصاد: فقه يف ةكالرب معين

: قال ،ريخ عمالاأل أي ):سلم وصلى اهللا عليه وآله( النيب لئس: قال )عليه السالم( عنه خرب يفو{

أصلحه وصاحبه زرعهي زرع{ مثرأ حىت }حصاده ومي حقه ىأدو{)احلصاد حق أو اةكالز ماإ )٢ 

  .حصاده ومي حقه تواآو: سبحانه قال ،اةكالز تابك يف تقدم ماك

 ماك }القطر مواضع ا تبع قد له غنم يف رجل: قال{ ،ريخ }الزرع بعد عمالاأل يفأ: قال{

 من تهيريخ لعلو، العشب واملاء ألجل مطارألا مواضع تتبعوني ثيح، غناماأل صحابأ يف العادة يه

 اتيآل مالحظة واهللا لرمحة تطلباً ثركأ مأو، اًريثك دحونكي مأ ألجلو، السماء قطر راهةك عدم جهة

  . رضاأل والسماء يف اهللا

}الصالة ميقي{ سلم وصلى اهللا عليه وآله( قال لذاو، اًيمبال مسلماً انك بأن( :  

                                                
. ٣ ح من أبواب التجارة١٠ الباب ٢٥ ص١٢أيضاً ج و،٧ ح من أبواب املزارعة٣ الباب ١٩٤ ص١٣ ج:الوسائل )١(

. ٨ ح من أبواب املزارعة٣ الباب ١٩٤ ص١٣ ج:الوسائل )٢(



٢٦٧

 ،البقر يغدو خبري ويروح خبري: ) وسلمصلى اهللا عليه وآله( قال ، فأي املال بعد الغنم خري: قال الزكاةويؤيت

 نعم املال ،الراسيات يف الوحل املطعمات يف احملل :) وسلمصلى اهللا عليه وآله(  قال، فأي املال بعد البقر خري:قال

  مثنه مبرتلة رمادإمنا النخل من باعها ف

  

}اةكالز ؤيتيو{ اةكز الغنم يف فإن }صلى اهللا عليه وآله( قال ،ريخ الغنم بعد املال يفأ: قال 

 روحيو{ الرزق ابتغاء ذهبينه إحيث  }ريخب{ العشب واملاء حمل إىل صباحاً }غدوي البقر: )سلمو

 ماأل ،الزرع يف وهنا اةكالز والصالة )سلم وصلى اهللا عليه وآله( ركذي ملو، باللنب رجعي ثيح }ريخب

 إىل حتاجونيف غالباً يالصحار يف غناماأل أصحاب نمايب ،نيالد هميف ؤثريف غالباً املدن هلأل خمالطان

  . ثركأ لفاتإ

 يف{ الثابتات أي }اتيالراس: )سلم وصلى اهللا عليه وآله( قال ،ريخ البقر بعد املال يفأ: قال{

 لعدم جتف املزارع ومتوت واناتياحل فإن ،القحط }لاحمل يف{ بالتمر }املطعمات{ نيالط }حلوال

  .رضاأل ماء من جتمع جذورها ألن تثمر ليالنخ نمايب ،املاء

 ما من ةكبر أقل النخل انكف الثاين علىو، رياخل يف ةيللبعد أو المكال بيلترت ماإ )بعد(: قولهو

  . قبله ركذ

}ليالنخ املال نعم{ النخل من صنعي العراق يف و،مهاريغ وهسعف ونواه وبتمره ريخ قطعه ألنه 

  . كذل ريغ إىل املروحة ورياحلص واحللوا وسبالدك احلوائج وطعمةاأل من قسماً نيمخس من ثركأ

}باعها من{ ليتبد بدون النخل عيب راهةكل انيب }رماد مبرتلة مثنهإمنا ف  



٢٦٨

 صلى اهللا عليه وآله( يا رسول اهللا :ل قيخيلف مكاا إال أن على رأس شاهق اشتدت به الريح يف يوم عاصف

: ) وسلمصلى اهللا عليه وآله( قال ، فأين اإلبل: فقام إليه رجل فقال له، فسكت،فأي املال بعد النخل خري )وسلم

فيها الشقاء واجلفاء والعناء وبعد الدار تغدو مدبرة  

  

 املباع مثنألن  ،احيالر ديشد }عاصف ومي يف حيالر به اشتدت{ مرتفع }شاهق رأس ىعل

  . عهيب عدم فضلاأل فمن، مثن ال ومثمن بقي فلم بسرعة ذهبي

}اكم لفخي أن الإا{)اكم يشتري بأن )١عن املال رزحي ثيح، حنوه والدار مثل أو الًيخن ا 

  . التلف

 ،ءيش ال أنه عالمة }تكفس ،ريخ النخل بعد املال يفأ) صلى اهللا عليه وآله( اهللا رسول اي: ليق{

  . كذلك انتك املنورة نةياملد فإن ،يالزارع اتمع يف انك المكال أن واضحو

 صلى اهللا عليه وآله( قال ،بلاإل نيفأ: له فقال رجل )سلم وصلى اهللا عليه وآله( هيلإ فقام{

 عنود ألنه صاحبه بلاإل فو وجي،ةريثكال تعابهأل به نساناإل يشقي }العناء واجلفاء والشقاء هايف: )سلمو

  . املشقة والعناء هيفو، غضوب

}الدار بعدو{ عن ديبع باهلمآ حمل ألن  أو،يالصحار يف شوايعي أن جمبورون بلاإل أهل ألن ماإ 

 صاحبها على ملا ،صاحبها عن مدبرة أي }مدبرة تروح ومدبرة تغدو{ نةياملد يف هو يالذ نهمكمس

  . حماهلا إىل رجاعهاإ واملاء والصحراء إىل ذهااإ يف املشقة من

                                                
. ١ ح من أبواب املزارعة١ الباب ١٩٢ ص١٣ ج: وانظر الوسائل،١ ح من أبواب املزارعة١ الباب ٥١٠ ص٢ ج:كاملستدر )١(



٢٦٩

  .ا ال تعدم األشقياء الفجرةإ أما ،من جانبها األشئم إال وتروح مدبرة ال يأيت خريها

  .الكيمياء األكرب الزراعة: )عليه السالم(وعنه 

  .اهللا جعل أرزاق أنبيائه يف الزرع والضرعن إ :)عليه السالم(وعنه 

  

}هاريخ أيتي ال{ اللنب والنتاج ووبكالرك }شئماأل جانبها نم الإ{ كذل تالطم عن ةيناك 

  . منها االستفادة يف الصعوبة أي ،الشوم مع

}اإ أما{ بلاإل }الفجرة اءيشقاأل تعدم ال{)١(، ةيسالماإل نيباملواز هتموني ال ثيح مفإ 

  . بلاإل تخذوني

 مثلهاو، فضلاأل ريغ عن املنع ال، فضلاأل إىل رشادلإل لهاك كذل بأمثال املرتبطة ثيحاداأل: أقول

 من الفالين بالقسم الزواج راهةك معىن سيفل ،هاريغ وواناتياحل وطعمةاأل والزوجة ونكاملس ثيأحاد

 اشتر: قالي ماك ،نهمايب مراأل دار إذا هايعل هاريغ ارياخت معناها بل ،عانسة فارغة يه يتبق أن النساء

  . السوق إىل ذهبت إذا دةياجل هةكالفا

 اءيميكال فائدة من ثركأ فائدته فإن )٢(}الزراعة ربكاأل اءيميكال{: قال })لسالمعليه ا( عنهو{

  . اءيميكال يف الزراعة فائدة من جزء ألف من جزءاً أحد ىرأ هلو، النحاس ذهبي يالذ

  }الضرع والزرع يف ائهيأنب أرزاق جعل اهللا نإ{: قال })عليه السالم( عنهو{

                                                
. ١ ح من أبواب املزارعة١الباب ٥٠١ ص٢ ج:كاملستدر )١(

. ٨ ح من أبواب املزارعة واملساقاة٣ الباب١٩٤ ص١٣ ج:الوسائل )٢(



٢٧٠

  .سماء من قطر الكيال يكرهوا شيئاً

عليه ( فقال ،املزارعة مكروهةن إ  يقولون جعلت فداك أمسع قوماً:سأله رجل فقال لهأنه ) عليه السالم(وعنه 

الزراعة  أن ويستفاد من هذا اخلرب ما ذكرنا من،  أحل وال أطيب منهازرعوا فال واهللا ما عمل الناس عمالً: )السالم

  أعم من املباشرة والتسبيب 

  

ال  ماك غاليب هذا ،)١(}السماء قطر من ئاًيش رهواكي اليك{ لكال واجلزء بعالقة ثةالثال نعاماأل

 رناكذ قدو ،رهكي ال مما سيل الضار القطر إذ :هيفو، القطر رهكي ال من أيضاً همريغ من إذ ،هميفخيفى 

  . ثيحاداأل أول يف العلة هذه وجه

 املزارعةن إ قولوني قوماً أمسع كافد جعلت: له فقال رجل هسأل أنه ،)عليه السالم( عنهو{

 عمل ما واهللا فال{ الزراعة رضأ صاحب أو الزارع املراد ماإ }ازرعوا: )عليه السالم( فقال ،روهةكم

 ما واركاالحت والغش وبالربا احلرام هايلإ تطرقي اسبكامل فإن )٢(}منه بيطأ ال وأحل عمالً الناس

 وايناأل ولبسةاأل ضرر واللحم فساد مثل، هيف يالسار للفساد ةبيط ونكت ال ما اًريثك اأ ماك، أشبه

  . هاريغو

 السائل بأن قلنان إ }بيالتسب واملباشرة من أعم الزراعة أن من رناكذ ما اخلرب هذا من ستفاديو{

 ال العامل فعل )ازرعوا( ظاهر بأن قالي رمبا بل، نيمرلأل حمتمل أنه مع رضاأل كمال فعل عن سأل

  . الفقهاء بعض ورةكاملذ االستفادة يف تأمل لذا علهلو، كاملال

                                                
. ١ حساقاة من أبواب املزارعة وامل٣ الباب ١٩٣ ص١٣ ج:الوسائل )١(

. ١ حام املزارعةك من أبواب أح٣ الباب ١٩٣ ص١٣ ج:الوسائل )٢(



٢٧١

 وهي املزارعة : قال،ى عن املخابرة أنه ) عليه وآله وسلمصلى اهللا( عن النيب ،وأما ما رواه الصدوق مرفوعاً

   فال بد من محله على بعض احملامل لعدم مقاومته ملا ذكر،بالنصف أو الثلث أو الربع

  

 ببعض ربيخ قبل ثيح )سلم وصلى اهللا عليه وآله( اهللا رسول فعل من ةزراعامل استحباب نكمي نعم

  . تقدم ما إىل ضافةباإل أيتيس ماك، )١(حاصلها

  . باملقام له ربط فال )املزارعة( انكم )عةرالزا( النسخ بعض يف نعم

 ىنه  أ)سلم وصلى اهللا عليه وآله( النيب عن، مرفوعاً{ خباراأل معاين يف }الصدوق رواه ما أماو{

 لعدم احملامل بعض على محله من فالبد ،)٢(الربع أو ثلث أو بالنصف املزارعة يهو: قال ،املخابرة عن

  . نيالفالح ظلموني ما اًريثك أمثاهلم أن مثل }ركذ ملا مقاومته

 أرض يف حنطة زرع من: قولي )عليه السالم( اهللا عبد أبا مسعت: قال ،عفوري أيب ابن ىرو فقد

 ألن ،رتهكأ واملزارعة بظلم أو ،رضاأل رقبة يف عمله فبظلم ريالسع ريثك زرعه خرج أو ،رعهز كدري فلم

 البقر وبلاإل حلوم عيني )٣(﴾فَِبظُلٍْم ِمن الَّذين هادوا حرمنا علَيِهم طَيباٍت أُِحلَّت لَهم﴿: قولي اهللا

  .)٤(الغنمو

، اتيالغا تابك رواه ملا، نهميبد بالوني ال ما اًريثك مأ السر فلعل، الفالح عمل املراد انكوإن 

   الناس شرار: قال أنه )سلم وصلى اهللا عليه وآله( النيب عن

                                                
. ١ حام املزارعةك من أبواب أح٨ الباب ١٩٩ ص١٣ ج:الوسائل )١(

. ١ حنة احملاقلة واملزابباب معىن ٢٧٨ ص١ج :معاين األخبار )٢(

. ١٦٠اآلية : سورة النساء )٣(

. ٣٠٤ ح٢٨٤ ص١ ج:تفسري العياشي )٤(



٢٧٢

 كان ذلك حني تنازعوا فنهاهم ،ى عن املخابرة ) وسلمصلى اهللا عليه وآله( أنه  وما روي من:ويف جممع البحرين

  .عنها

  :ويشترط فيها أمور

   مع القرينة أو جمازاً سواء كان حقيقةً، ويكفي فيها كل لفظ دال،بول اإلجياب والق:أحدها

  

  . )١(نهيد على منهم شح من الإ التجار والزارعون

 كذل انك ،املخابرة عن ى )سلم وصلى اهللا عليه وآله( أنه من يرو ماو :نيالبحر جممع يفو{

 أو ،نيبالد االلتزام عدم أو ،احلق ءإعطا عدم أو ،الظلم ألجل يفالنه )٢(}عنها فنهاهم تنازعوا نيح

  . الرتاع ألجل

  . أيتيس ماك تأمل بعضها اشتراط يف انك وإن }مورأ هايف شترطي{ فـ ،انك فيك }و{

حيث إن ، كذل هيف البد كذلك عمل لك و،نيطرف عمل األ }القبول وابجياإل: حدهاأ{

 بأا همايلإ اجياالحت لهميتعل يف هريغ وهراجلوا المك رجعي كذل إىل و،عنه ردعي مل الشارع وراهي العرف

  . هيعل هيبقسم مجاعاإل بل، خالف بال العقود من

 أن بعد األدلة طالقإل }نةيالقر مع جمازاً أو قةًيحق انك سواء ،دال لفظ لك همايف يفكيو{

  . الشارع هريغي مل وكذل لك ةيفاك روني العقالء

                                                
. ٢ حرعةا من أبواب نوادر املز١٨ الباب ٥٠٤ ص٢ ج:كاملستدر )١(

. )خرب (تاب الراء مادةك ٢٨٢ ص٣ ج:جممع البحرين )٢(



٢٧٣

 فيكفي ، وال املاضوية، وال يعترب فيهما العربية،على كذاتزرع  أن كزارعتك أو سلمت إليك األرض على

   ازرع هذه األرض على كذا: كقوله،الفارسي وغريه واألمر

  

 ااز أو ،كاملشتر باللفظ مرادمها الطرفان فهم فإذا، هايعل ليدل ال إذ ،نةيالقر لزومه عدم علمي منهو

  . املظهر حصل قدو، املظهر مع القصد ارياملع إذ ،ىفك نةيالقر مع

  . الوجه ظاهر ريغ )املطلوب يف ظاهراً ونكي حنو على(: نياملعلق بعض قول أن علمي منهو

 الفاضالن األول ركذ ماك }ذاك على تزرع أن على رضاأل كيلإ سلمت أو ،كزارعتك{

 للتعم قبلتها وكل تهايعطأ وكيلإ سلمتها :مثل صحيف ،املثال باب من ماأ رواكذو، همريغ ودانيالشهو

  . منهم مجلة لفاظاأل كتل بعض ركذ ماك ،كذل ريغ إىل ،ذاك

 بعض يف رناكذ قدو، كلذل }ةياملاضو الو{ اتطالقاإل بعد صللأل }ةيالعرب همايف عتربي الو{

  . خاص ليدل هيعل قام ما إال عقد أي يف اشتراطهما عدم الفقه مباحث

 ليدل الو، هايعل العقالء العتماد ةارشاأل ةيفاك الظاهر بل، اللغات من }هريغ ويالفارس يفكيف{

  . ةاملعاطا باب يف عنه بيجأ قد المكال رم وحيالمكال للحيإمنا و، خالفها على الشرع من خاص

   تبعهو، الشرائع رهكذ ماك }ذاك على رضاأل هذه ازرع: قولهك مراألو{



٢٧٤

 مذهب أنه اضيالر عنو، عنهم يكح ماك ،ةيفاكال والربهان جممعو رشاداإل وريالتحر ورةكالتذ

  . املشهور أنه الروضة عنو، ثركاأل

  .إشكال على رضاأل هذه ازرع أو :القواعد يفو

  .به تفاءكاال عدم ةاملساقا تابك يف رشاداإل وريالتحر والشرائع ظاهر عن نكل

 رشاداإل قيتعل واملقاصد جامع واللمعة ويضاحاإل عن الصحة عدم رامةكال مفتاح ىكح ماك

  . اضيالر والروضة وكالاملس والروضو

 أيب عن، بيشع بن عقوبي حةيصح إىل ضافةباإل، القاعدة وفق أنه من عرفت ملا ،األولاألقوى و

 أو خنل أو )ل خ ،رمان( ماء هايف أرضه الرجل يعطي رجل عن سألته: قال، )عليه السالم( اهللا عبد

 ال: )عليه السالم( قال، عزوجل اهللا خرجهأ ما نصف كل واعمره واملال من هذا اسق: قولوي، هةكفا

  . ةياخلصوص عدم فهم مةيبضم ،)١(بأس

 لئس أنه ،نوادره يف سىيع بن حممد رواه مايف، )عليه السالم( جعفر أيب عن، مسلم ابن خرب يفو

 آخر رجل هيأتيف ،ثركأ أو أقل أو طعام من بيجر البذر املسلم من ونكي ،كاملشر املسلم مزارعة عن

  . ثياحلد ،)٢(بأس ال: قال ،ينكشرأ والنفقة نصف والبذر نصف مين خذ: قوليف

                                                
. ٢ ح من أبواب املزارعة٩ الباب ٢٠٢ ص١٣ ج:الوسائل )١(

. ١ ح من أبواب املزارعة١٠ الباب ٥٠٣ ص٢ ج:كاملستدر )٢(



٢٧٥

 خذ :رجل له فقال أرضاً ىركأ رجل عن لئس أنه ،)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن، الدعائم خربو

 هو: )عليه السالم( فقال ،كذل على اتفقا والزرع يف ينكشرأ وكنفقت نصف والبذر نصف مين

  . )١(جائز

، ديسو بن النضر ويالشام عيالرب أيب ةيروا إىل استناداً مراأل جازواأ نيزيان إ: كاملسال قول أما

 ى،أقو ياملاض لفظ على فاالقتصار ،كذل على الداللة عن قاصرتان مهاو، )عليه السالم( اهللا عبد أيب عن

 مراأل ناطبامل شمليف ياملاض ةيخصوص عدم على دلي مما املضارع لفظ على اشتماهلا جهة من أراد أنهكف

  . أيضاً

 لئس أنه ،)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن، يالشام عن الصدوق وخيالش رواه ما :نيتيبالروا مرادهو

 أن ينبغي ال: )عليه السالم( فقال ،للبقر ثلثاً وللبذر ثلثاً هيعل شترطيف آخر رجل أرض زرعي الرجل عن

 ثلثاً ونصفاً ذاك وذاك منها كل وكرضأ يف ازرع: رضاأل لصاحب قولي نكلو، بقراً ال وبذراً يسمي

  . )٢(المكال رمحيإمنا ف، بقراً ال وبذراً يسمي ال و،شرط من انك ماو

 الرجل يف قال أنه ،سنان بن اهللا عبد عن، ديسو بن النضر عن، خيالش وينيلكال ةيروا :الثاينو

 نكلو، البقر واحلب من ئاًيش يسمي ال: قال ،رضلأل ثلث وللبقر ثلث: قوليف هريغ أرض زرعيف زارعي

  ن إ ذاك وذاك هايف ازرع: قولي

                                                
. ١ حزارعة من أبواب امل١١ الباب ٥٠٣ ص٢ ج:كاملستدر )١(

. ٦ ح من أبواب املزارعة٨ الباب ٢٠٠ ص١٣ ج:الوسائل )٢(



٢٧٦

  . )١(ثلثاً شئت وإن نصفاً تشئ

عليه ( جعفر أيب عن، مسلم ابن عن، نوادره يف سىيع بن حممد بن أمحد ةيروا :الداللة يف مثلهماو

 يسمي ال: قال ،للبذر ثلث وللبقر ثلث ورضلأل ثلث: فقال هريغ أرض زرع رجل يف: قال )السالم

 ،جائزة النصف على املزارعة :قال وثلثاً أو نصفاً شئتن إ ،ذاك هيف ازرع: قولي نكل وبقراً ال وبذراً

  . )٢(املؤنة هميعل أن على )سلم وصلى اهللا عليه وآله( هللا رسول زارع قد

 عالرب وبالثلث باملزارعة بأس ال: قال أنه )سلم وصلى اهللا عليه وآله( عنه، الدعائم ىروو

 ال و،خرجتأ مبا إال املزارع الرجل أخذي ال رضاأل صاحب انك إذا رجخي مما ثركأ وأقل واخلمسو

 ذاك خرجتأ مما كل وكرضأ يف ازرع: رضاأل لصاحب قولي نكلو، باًينص للبذر علجي أن ينبغي

  . )٣(ذاكو

 أيب عن، مسلم ابن عن، نوادره يف سىيع بن حممد بن محدأ رواه ما من مراأل ستفادي أن نكمي نعم

 أو طعام من بيجر البذر املسلم من ونكي ،كاملشر املسلم مزارعة عن لئس أنه ،)عليه السالم( جعفر

 ،بأس ال: قال ،ينكشرأ والنفقة نصف والبذر نصف مين خذ: قوليف آخر رجل هيأتيف ،ثركأ أو أقل

   ماك مةيق مهقوي: قال ،عنده انك ءيش هوإمنا  شترهي مل رضاأل يف زرعه يالذ :قلت

                                                
. ٥ ح من أبواب املزارعة واملساقاة٨ الباب ٢٠٠ ص١٣ ج:الوسائل )١(

. ٣ ح من أبواب املزارعة واملساقاة٦ الباب ٥٠٢ ص٢ ج:كاملستدر )٢(

. ٢ ح من أبواب املزارعة واملساقاة٦ الباب ٥٠٢ ص٢ ج:كاملستدر )٣(



٢٧٧

  . )١(هكشار ويالنفقة نصف ومةيالق نصف أخذي مث ومئذي باعي

 فهمي يالذ املضارع و،العامل من انك وإن مراأل وجود و،الصحة القاعدة اقتضاء عرفت قد ذإو

 بالفصل القول عدمو ،ةيواألولب املضارع من مراأل فهم من يضاحاإل رهكذ ماك ،باملناط أيضاً مراأل منه

  .العامل أو املزارع من انك سواء، مراأل بصحة القول الالزم انك ،نهمايب

 قال أنه على دل ملا، احكالن يف بصحته بعضهم قال بل، انك همايأ من ابجياإل صحة أيتيسو

 صلى اهللا عليه وآله( اهللا رسول اهيإ جهافزو ،جينزو: )سلم وصلى اهللا عليه وآله( للرسول رجل

  .)٢()سلمو

 كذل انك سواء ئاًيش كمل إذا نساناإل أن :مراأل واملضارع وياملاض من لك صحة يف الوجهو

 رائج نقد أنه باعتبار لورقة االعتبار سيالرئ إعطاء كلم مثل اًياعتبار أو ،ثاثاأل والعقارك اًيخارج ءيالش

 صحي ماك، اًعرف الثالثة لفاظاأل من يبأ صحي عطاءاإل هذاو، هريلغ هإعطائب عنه دهي رفع له انك البلد يف

 مل ةيالعقالئ القاعدة هذه و،عطاءاإل عن كحا وجود اجلامع و،اازات واتشاراإل واتيناكال من هاريبغ

 نيللطرف السلطة انتك فإذا، املستثىن ال منه املستثىن من املقام و،هيعل ليالدل دل ما يف إال الشارع هاريغي

  منهما واحد لك ألن ،عقداً انك

                                                
. ١ ح من أبواب املزارعة واملساقاة١٨ الباب ٥٠٣ ص٢ ج:كاملستدر )١(

. ٣ حاحكتاب عقد النك من ٢ الباب ١٩٥ ص١٤ ج:الوسائل )٢(



٢٧٨

   وكذا ال يعترب تقدمي اإلجياب على القبول،ملة االمسية مع قصد اإلنشاء اأو املستقبل أو اجل

  

 الطالق والعتقك واحد لطرف انتك وإذا، لسلطتهاآلخر  رفع مقابل يف سلطته رفع إىل تاجحي

  . فراجع كاملستمس المك يف النظر مواقع ظهر كبذل و،قاعاًيإ انك

، هريغ واخلطاب نيب املستقبل يف فرق الو، لقاعدةا هيتقتضو، النص يف تقدم ماك }املستقبل أو{

 زرعأ: الزارع قال أو ،قبلت: قال علم فلما ،ذاكب ذاك العامل ديز زرعي: رضاأل كمال قال إذا ماك

 ردع على ليدل الو، مزارعة كذل ىري العرف ألن كذلو، قبلت: قال كاملال مسع فلما، ذاكب فالن أرض

  . الشارع

  .ذاك على رضاأل هذه كمع مزارع ينإ: قوله مثل }ا نشاءاإل قصد عم ةيمساإل اجلملة أو{

  ، جعالة فهو، ذاك فله زرعه من: قال إذا أما

  . املستقبل ومراأل يف تقدم ما ةيالفعل وةيمساإل اجلملة صحة على ليالدلو

 تأخر عقلي الو، ثرلأل اريباخت تأثر القبولحيث إن  }القبول على ابجياإلتقدمي  عتربي ال ذاكو{

 نعم: فقال، كءقبا طيأخ أن أقبل ينإ: اطياخل قال فإذا، العريف قبولال رادين أ ووالبد ،املتأثر من املؤثر

 كذل نكي مل ابهجيإ بعد فعلهيس عما اشفاًك القبول انك فإذا، ابجياإل على العريف القبول تقدم ،يل خط

  . املستقبل وياملاض عن خبارإب سيلو نشاءإ العقد و،نشاء إال خبارإ هو إذ ،للعقد طرفاً

 ال إذ ،العقد لطرف اللفظ ذا نشاًءإ أو اللفظ ذا القابل طرف يف ونكي ملا نشاًءإ انك إذا أما

  تقدم ماك هؤعطا له ما طرف لك  إال إعطاءالعقد يف لزمي



٢٧٩

  ألقوى بل يكفي القبول الفعلي بعد اإلجياب القويل على ا،ويصح اإلجياب من كل من املالك والزارع

  

 املصنف عن تقدم لذاو، ىفك فقد ،نيمتقابل نيءبانشا أو ،القبول وابجياإل نشاءإب جعاله سواء

  . نشاءاإل قصد إىل اجياالحت

 يف مجاعباإل ليقإذا إال  ،كذلك العقود لك يف ماك }الزارع وكاملال من لك من ابجياإل صحيو{

 ،حنطة مبن ناريالد عيبيف ،بالنقد عيالب يف حىت القاباآلخر  وموجباً أحدمها ونكل ةيخصوص ال إذ ،احكالن

 ال لو أنه املباحث بعض يف رناكذ قدو، خراآل عند ما مبقابل عنده ما إعطاء لك أنشي أو ،سكبالعأو 

 ،نفسهاآلخر  إعطاء قبال يف نفسه منهما لك إعطاء قةياحلق يف ألنه ،أيضاً احكالن يف كذل نكمأ مجاعاإل

  .سكالع نكمي بل، قابالً الرجل وموجبة املرأة ونكب املاللتز يعقل وجه فال

  .يالتعاط نكمي كذلكو

  . )ازرع( بلفظ الواردة املتقدمة ربعةاأل اتيالروا الزارع ابجيإ على دلوي

 ىعل{اآلخر  الطرف من }القويل ابجياإل بعد{ الزارع وكاملال من }يالفعل القبول يفكي بل{

 بالعمل شتغل ويرضاأل الزارع تسلميف ،خلإ تزرعها ألن رضاأل هذه كيعطأ: كاملال قوليف ،}ىقواأل

 تهايختل بقصد رضاأل من كاملال خرجيف ،خلإ زرعهاأل رضاأل هذه خذآ ينإ: الزارع قولي أو ،هايف

  .الزارع تسلمها ويللزارع

 جممع ورشاداإل قيتعل عن رامةكال مفتاح نقلها و،القواعد يف ورةكمذ يالفعل القبول ةيفاكو

  . الرضا على به الداللة حلصول: قال ،ةيفاكال وهانالرب

  خالفاً ،عقداً سيل وحده الرضا أن ضوحلو ،بالرضا العقد نشاءإ أي :أقول



٢٨٠

  .بالشروع يف العمل إال كانت ال تلزم وإن وجتري فيها املعاطاة

  

 نهأب واقال ثيح ،اضيالر والروضة وكاملسال واملقاصد جامع واللمعة ورشاداإل ورةكالتذ عن ملا

  . الشارع عند ملزماً سبباً يالفعل ونك ثبتي مل ألنه ،ياللفظ القبول من البد

 من يممض كذل انك ةيفاكال ىري العرف و،العرف الفخي مبا صرحي مل الشارعحيث إن : أقول

  . الشارع

 يف روهكذ ما هيعل دلوي، اجلواهر هيعل نصو، لمامك من ظهري ماك }املعاطاة هايف يجترو{

 ال إذ ،للزارع رضاأل صاحب يعطي أن هنا املعاطاة و،للمعاطاة العاملة األدلة مشول من عيالب بتاك

  . يالتعاط يف نيطرف

، العقد صدق لو إذ ،المكال ولأنه إ :هيفف }العمل يف بالشروع إال تلزم ال انتك نإو{: قوله ماأ

  . لزومها لعدم وجه ال ،عرفاً صدقي ماك

 فإن ،الرد من املانع بالتصرف إال املعاطاة لزوم عدم على مجاعلإل: قولهب كاملستمس له استدل نإو

  .ىربك وىصغر خمدوش مجاعاإل

 هريغ والقواعد ظاهر أن مع ،ظاًفل أحدمها انك أو ،عمالً الطرفان ونكي أن نيب اللزوم يف فرق الو

 أو لفظ لك هو وقبول منو(: قال أن ىل، إ)ابجيإ من هايف البدو( :هيف العالمة قال، بالثاين اللزوم حتقق

 ،اللزوم مكاحل أن ظاهره و،خلإ )ليبالتقا إال بطلي ال نيالطرف من الزم عقد هو و،الرضا على دل فعل

  . الفعل أحدمها من انكوإن 

 الربهان جممع ورشاداإل قيتعل ةريخ به العقد لزوم وبالفعل القبول صحة(: رامةكال مفتاح يف قالو

 )معاطاة هوإمنا و، مساحمة عقداً يالفعل القبول على اشتمل ما ةيتسم(: رامةكال احمفت قال مث، )ةيفاكالو

  نأ حتقق فإذا، المهك آخر إىل



٢٨١

   البلوغ والعقل واالختيار وعدم احلجر لسفه أو فلس ومالكية التصرف يف كل من املالك والزارع:الثاين

  

 دياستف ،الزم الثاينن إ ورةكاملذ جلماعةا قالو، فعالً هيطرف حدأ أو طرفاه انك ملا شاملة املعاطاة

  . املسألة يف إمجاع ال و،أيضاً فعالً طرفاه انك مايف اللزوم منه

  :ربعةاأل األدلة هيعل دلي العقد هذان إ مث

  .)١(﴾أَوفُوا ِبالْعقُوِد﴿:  تعاىلقال

 للعقد شرطال مشول على بناًء. )٢(شروطهم عند املؤمنون: )سلم وآله وهيعل هللا صلى( قالو

  .واحد ريغ هيعل نص ماك، أيضاً

  .عنهم يكح ماك، همريغ والربهان جممع وكاملسال واملقاصد جامع ادعاه مجاعاإلو

 يالذ لذاو، املستثناة املزارعة ستيلو، عندهم خاص ليبدل خرج ما إال الزماً العقد روني العقالءو

 اجلمال والعم ابن السادة منهم آخرون مجاعة نعم، )الإ(: قوله على نياملعلق من واحد ريغ أشكل رناهكذ

  . املاتن على تواكس يالربوجردو

 هذه حول المكال فصلنا ثيح }فلس أو لسفه احلجر عدم و،ارياالخت والعقل والبلوغ: الثاين{

  . مهاريغ وشملهماي عام همايف ليالدل إذ ،رارهكت إىل يداع فال، هريغ واملضاربة تابك يف الشروط

 عدم سببي مما مرهونة رضاأل ونكت ال بأن }الزارع وكاملال من لك يف تصرفال ةيكمالو{

   فهذا، حنوها وجارةإب هريلغ الزارع عمل ونكي أن الو، ةيالقابل

                                                
. ١اآلية : سورة املائدة )١(

. ٤ ح٣٠ ص١٥ ج:الوسائل )٢(



٢٨٢

  . مالياًليس تصرفاً ألنه مل يكن منه مال إذا نعم ال يقدح فلس الزارع

  .ة يصح مزارع ملحدمها فلو جعل الكل أل، بينهمايكون النماء مشتركاً أن :الثالث

  

  . املتصرف يف لقصور السابقة الشرائط و،التصرف موضوع يف لقصور الشرط

 مل ذاإ{ أحدمها ونكي ال أن اشتراط على ليدل ال إذ ،سفهه ال وبل }الزارع فلس قدحي ال نعم{

 أن ماك، املنت إطالق بقواأ بل، السفه ستثنواي مل املعلقون انك وإن }اًيمال تصرفاً سيل ألنه مال منه نكي

  . الزارع فلس ستثنواي مل الفقهاء من اًريثك

 على دل ماك، النصف والثلثك ،املشاع سركال بنحو }نهمايب اًكمشتر النماء ونكي أن :الثالث{

  . خراأل بعضها أيتيس ماك ،كذل على األدلة بعض تقدم قدو، ىالفتو والنص كذل

 أنه إىل ضافةباإل ،كذل على مجاعإلا ادعوا قد و}مزارعة صحي مل حدمهاأل لكال جعل فلو{

  . الشرع قررهي مل والعرف خالف

) عليهم السالم( تهيب أهل و)سلم وصلى اهللا عليه وآله( النيب عن املنقول ألن :رامةكال مفتاح يف قال

 مث ،التجاوز وزجي الو، )السالم هميعل( منهم متلقاة ةيالشرع موراأل و،احلصة يف كاالشترا على وردإمنا 

  . كذل يف اخلالف عدم يادع

 توفري قد ماك ،مزارعة ريغ معاملة صحي هلو، الزم عقد ضمن يف الشرط حسب كذل صحي نعم

 زرعهاي ملن هاإعطائب أرضه لبقاء كاملال حتاليف البائرة يراضاأل تأخذ الدولة مثالً، كلذل يالعقالئ يالداع

  نأ أو ،حاصلها لكب



٢٨٣

 أو ،بنوع آخراآلخر  و، بنوع كالذي حصل أوالًأحدمهاشرطا اختصاص  فلو ، بينهمايكون مشاعاً أن :الرابع

  . وما حصل من القطعة األخرى لآلخر مل يصححدمهايكون ما حصل من هذه القطعة من األرض أل أن شرطا

  

 لك كللمال ونك ويرضاأل يف عملي ألن نفسه يعطيف قهراً سخرة أخذ عمل بال يبق إذا الزارع

  . احتماالن ،صحي ال أو ،السخرة من الفرار ألجل حاصله

 أو }أوالً حصل يالذك ،بنوع أحدمها اختصاص شرط فلو، نهمايب مشاعاً ونكي أن :الرابع{

  . حنطة ريغ وحنطة هايف زرعي مايف مثالً احلنطة

  . أردباألاآلخر  وجوداأل بالنوع أحدمها أو ،}آخر بنوعاآلخر و{

 القطعة من حصل ما و،حدمهاأل رضاأل من القطعة هذه من حصل ما ونكي أن شرطا أو{

  .العقالء عند حمذور هيف نكي مل وإن ،شرعاً }صحي مل خرلآل ىخراأل

 صحته وضوح بعد ،ال أم ىخرأ معاملةً صحي هل أنه من الثالث الشرط يف المكال هنا أيتوي

  . الزم عقد يف الشرط حسب

 بالنصفو، مسماة حبصة رضاأل تقبل ال: )عليه السالم( اهللا عبد أيب عن، احلليب حيصح يفو

  .)١(اخلمس والربع وبالثلث باملزارعة بأس ال: قالو، به بأس ال اخلمس والربع والثلثو

 عن كذل ،اعيالش وبقدرها العلمن اأمر احلصة يف شترطي :العالمة قول عند رامةكال مفتاح نقلو

  املبسوط واخلالف وةيالنها

                                                
. ٧ ح من أبواب املزارعة واملساقاة٨ الباب ٢٠٠ ص١٣ ج:الوسائل )١(



٢٨٤

يكون لك  أن  ازرع هذه األرض على: فلو قال،الثلث أو الربع أو حنو ذلك تعيني احلصة مبثل النصف أو :اخلامس

  .أو يل شيء من حاصلها بطل

   فلو أطلق بطل، تعيني املدة باألشهر والسنني:السادس

  

 يف أجد ال بل: قال ،همريغ والشرائع والسرائر وةيالغن ولةيالوس عن و،نياملتقدم تبك من هاريغو

  .تأمالً ال وخالفاً كذل

  . إمجاع أنهك الربهان جممع عنو، ظاهر خالف بال كاملستمس يفو

: قال فلو{ مأ إذا ما ال }كذل حنو أو الربع أو الثلث أو النصف مبثل احلصة ينيتع: اخلامس{

 المك يف به املصرح هو ماك }بطل حاصلها من ءيش يل أو كل ونكي أن على رضاأل هذه أزرع

 مفتاح يف ماك ،البعض وبيالنص واجلزءك جمهول ءيش لك املرادو، هيعل مجاعاإل رةكالتذ عن بل، مجاعة

  .هريغ ورامةكال

 النيب ى قدو، الغرر وجبي أنه ،بعضها تقدم ماك اتيالروا من مجلة إىل ضافةباإل هيعل دلوي

  . الغرر عن) صلى اهللا عليه وآله(

 األدلة طالقإل، الثاين دبعي ال ،العرف عرفان يفكي أم ،مشاعاً نياملع بقدر علمهما شترطي هلو

 أو احلقة ن أاملسافر علمي ال ما اًريثك ثيح، حنوه وعيالب مثل يف حىت املعامالت يف ءيالش هذا تعارف بعد

 ،العراق يف ةيالشرائ التومان مةيق مقدار علمي ال كذلكو، بلده وزن من يساوي مك أشبه ماو أ لويكال

  . غرراً كذل عدي ال لذاو، كذل ريغ إىل، رانيإ يف يالعراق ناريدالو

  مفتاح اهكح ،}بطل أطلق فلو ،نيالسن وشهرباأل املدة ينيتع: السادس{



٢٨٥

  مل يستلزم غرراً إذا  الشروع يف الزرع ال يبعد صحتهأنعم لو عني املزروع أو مبد

  

 رشاداإل والسرائر وةيالغن ولةيالوس واملهذب واملبسوط وايفكال واملراسم واملقنعة عن رامةكال

  .هيعل مجاعاإل رةكالتذ عنو، هيعل مجاعاإل  لعلبل، به معتد خالف بال اجلواهر يفو، همريغو

 انك وإن هوو، )١(الغرر عن )سلم وصلى اهللا عليه وآله( النيب ى ورد فقد، الغرر هيعل ليالدلو

، الشارع رهقر يالذ العريف العقد ىمقتض خالف ينيالتع بدون وأنه ،بالعمل جمبور إال أنه السند فيضع

  . كاملسال يف به استدل لذاو

  . الوجه ظاهر ريغ )ليدلإىل  رجعي النه إ( :رده يف كاملستمس قول أن ،تعلم منهو

 عن سألته، )عليه السالم( اهللا عبد أيب عن، واحد ريغ به استدل يالذ يالشام عيالرب أيب خربو

 إىل معلوم ءيبش أرباا من رضاأل لتقبي :قال ،حلأ القبالة وجوه يفأ تقبلهاي أن رجل ديري أرض

  .املقام شملي املناط أو طالقباإل فإنه، )٢(اخلراج يؤد ويعمريف مسماة نيسن

 نيع لو نعم{: املصنف قال لذاو، بالزمان ينيالتع ةيخصوص املشهور مراد سيل أن  خيفىالو

 حياملفات عن يكاحمل انك لذا و،}غرراً ستلزمي مل إذا صحته بعدي ال الزرع يف الشروع أمبد أو املزروع

  اضيالرو

                                                
. ٣ حداب التجارةآ من أبواب ٤٠لباب  ا٢٣٠ ص١٢ ج:الوسائل )١(

. ٥ ح من أبواب املزارعة واملساقاة١٨ الباب ٢١٤ ص١٣ ج:الوسائل )٢(



٢٨٦

   لكن مع تعيني السنة،مرة إال كانت األرض مما ال يزرع يف السنةأيضاً إذا بل مع عدم تعيني ابتداء الشروع 

  

  . عنها املزروع ينيبتع تفاءكاال و،املدة ينيتع اشتراط بعدم نيمصرح منا مجاعة كهنا نأ

 ينيتع ةيفاك عدم ،كاملسال ذاكو، ريالتحر ورةكالتذو القواعد والشرائع يف الفاضالن ركذ نعم

   .ال خيفى ما هيفو، بالغرر كلذل استدلو، املدة عن املزروع

 بناء وفيك، الوجه ظاهر ريغ ،العادة يف للغرر مستلزمنه إ :يالربوجرد ديالس قول أن علمي منهو

 ينيتع بلزوم نياملعلق بعض قولن  أماك، الزرع أمبد أو بالزراعة العمل وقت ديحتد ةيالعرف املزارعات

  . ىمنته معلوم الزرع ألن ،ظاهر ريغ أيضاً ىاملنته

 نايعي مل نكل، سنة لك يف مرة أو ،السنة يف مرات زرعي ما يف زراعات عدة مرادمها انك إذا نعم

  . غرر ينيالتع عدم ألن ،املرات ماإو ىاملنته ماإ ينيتع الالزم انك ،زراعة مك

 الزرع بلوغ عدم احملتمل من انك إذا للغرر موجباً املدة ينيتع ونكي رمبا(: كاملستمس قول أما

 اخلسارة أو ،املدة انتهاء عند قلعه كاملال استحقاق على بناًء، الزرع اعيلض ضاًيتعر كذل يف ألن ،هايف

 عن رجخا ألنه ،كذل شملي ال نيالطرف مراد انك وإن ،نفسه يف تام فهو، )كذل ريغ على بناًء ةياملال

  . املتعارف عمل

 زرعي ال مما رضاأل انتكأيضاً إذا  الشروع ابتداء ينيتع عدم مع بل{: قوله وجه عرفي تقدم مماو

  انتك فإذا }السنة ينيتع مع نكل، مرة الإ السنة يف



٢٨٧

 ويف ،الصورة على تعيينها غري هذه مجاع والقدر املسلم من اإل، تعبداًالتعيني وال دليل على اعتبار ،لعدم الغرر فيه

  تكون مبقدار يبلغ فيه الزرعن أ وبدصورة تعيني املدة ال

  

 الغرر لعدم{ االنتهاء واالبتداء باختالف ةياملال تتفاوت مل واحدة مرة الإ السنة يف تزرع ال رضاأل

  . عنه )سلم وصلى اهللا عليه وآله( النيب ي ليدل شملي حىت }هيف

 تعارف ماإو، املقام يف هينف عرفت قد والغرر ماإ ليالدل بل ،}تعبداً ينيالتع اعتبار على ليدل الو{

  . عندهم ةياخلصوص عدم عرفت قدو، مضاهأ الشارعحيث إن  لعقالءا عند كذل

 تقدم ماك }الصورة هذه ريغ نهاييتع على مجاعاإل من املسلم القدر{ن إ :هيف و،مجاعاإل ماإ }و{

  . منا مجاعة عن نقله

 مدة شرطا لوو: القواعد يف قال ،}الزرع هيف بلغي مبقدار ونكتن أ والبد املدة ينيتع صورة يفو{

 ةيفاكال وكاملسال واملقاصد جامع يف ماك: رامةكال مفتاح يف قالو، صح ظناً أو قطعاً هايف الزرع كدري

  . اضيالرو

 العقالءإمنا و، غرر كذل بدون إذ ،العقالء هيعل عتمدي يالذ بالظن مراده أن الظاهرو: أقول

 له أشبه ما والطقس فإن ،حمدودة مدة يف الزرع ببلوغ بالدقة العلم عدم لغلبة الظن على عتمدوني

 على يلفظ ليدل ال أنه يف هخلص الًيطو الماًك كاملستمس ركذ قدو، بطئه والبلوغ سرعة يف ةيمدخل

  ونكي الغرر اندفاعن أ و،مجاعاإل ظهور من مستفادة يهإمنا و، املقام يف الغرر ةيمانع



٢٨٨

  .فال تكفي املدة القليلة اليت تقصر عن إدراك النماء

  

 مفوت ألنه ماإ، جائز ريغ املدة ينيتعن أ و،املدة ينيتع إىل حاجة بال كذل حنو واملزروع ينيبتع

  .أثر له ونكي فال لغو وعبثنه إ  أوللمقصود

 به املعمول النص و،ملعاملةا يف ةيالعقالئ القاعدة من مستفادة الغرر ةيمانع إذ ال خيفى، ما لكال يفو

  . للمقصود مفوت ال وبعبث سيلو، الغرر دفع أوجه من املدة ينيتعو، مجاعاإلو

 أو ورقاً أو زهراً أو مثراً النماء انك سواء }النماء كدراإ عن تقصر اليت لةيالقل املدة يفكت فال{

 ملا خالفاً، همريغ واضيالرو كاملسال واملقاصد جامع ويضاحاإل عن يكاحمل هو هذاو، حطباً أو اًصنغ

 لةيالوس واملهذب وايفكال واملبسوط واملراسم واملقنعة إطالق ظاهر إىل الصحة من رامةكال مفتاح نسبه

  . إشكالف القصور علم لوو: قال التوقف القواعد ظاهرو، نيالفاضل تبك من مجلة والسرائر وةيالغنو

 النماء من احلصة الغرض إذ ،للغرض مفوته  وأن،املزارعة وضع خالف كذل بأن: وناألول استدل

  . العقد ىمقتض خالف فهو، الناقصة املدة يف تحققي الو

 ثيح وأنه ،املدة بعد بقاءباإل يالتراض نكمي وأنه ،بالعقود أوفوا بعموم :نيخرلآل استدلو

 العامل نفس إىل فتنتقل لةيقل رضاأل يذ الءياست مدة ونكت أن نكمي وأنه ،هؤبقاإ فالواجب حبق زرع

  زاملقررة احلصة رضاأل يلذ ونكيف، أشبه ما أو جارةإ أو رثإب

 ماك ،اًيعقالئ العمل انك إذا ما نيب ليالتفص الظاهر نكلو، نيليالدل لتضارب العالمة توقف نأكو

  رضاأل صاحب مدة انتك إذا مايف



٢٨٩

 أو كان يستويل عليها ، االنتفاع ا فلو كانت سبخة ال ميكن،تكون األرض قابلة للزرع ولو بالعالج أن :السابع

 أو مل يكن هناك ماء للزراعة ومل ميكن حتصيله ولو مبثل حفر البئر أو حنو ،املاء قبل أوان إدراك احلاصل أو حنو ذلك

  . بطل،ذلك ومل ميكن االكتفاء بالغيث

  

 نيالقول الك طالق أن إظهري بهو، فالبطالن الإ و،فالصحة مثالً الزارع نفس إىل تنتقل بعدها ولةيقل

  . نظر حمل

  

 خيالش إىل املنسوب املشهور هو ماك }بالعالج لو وللزرع قابلة رضاأل ونكت أن :السابع{

  . رامةكال مفتاح يف ماك ،هيعل مجاعاإل ةيفاكال من لوحي قد بل، همريغ ونيديالشه ونيالفاضلو

 ماك ةيالغن وايفكال وةليالوس ورالسرائ وةيالنها واملراسم واملقنعة يف الشرط هلذا تعرضي مل نعم

 من أوضح البطالن ):بطل( املصنف قول عند كاملستمس يف بل، له تعرضواي مل لوضوحه لعلهو، يكح

  . مجاعباإل هيعل ستدليأن 

 أشبه ما أو اجلراد أو امللح أو }املاء هايعل ستويلي انك أو ،ا االنتفاع نكمي ال سبخة انتك فلو{

  . ةيرضاأل وةيالسماو فاتاآل من }كذل حنو أو{ حاصل أو أي ،املقرر }صلاحلا كدراإن ا أوقبل{

 القنات جراءإك }كذل حنو أو البئر حفر مبثل لو ولهيحتص نكمي مل وللزراعة ماء كهنا نكي مل أو{

 املضارعة ىمضأإمنا  الشارع و،ءالعقال عند ةاملزارع عقد خالف ألنه }بطل ثيبالغ تفاءكاال نكمي ملو{

  . تقدم ماك ةيالعقالئ



٢٩٠

يكون هناك  إال أن  فمع عدمه يبطل، تعيني املزروع من احلنطة والشعري وغريمها مع اختالف األغراض فيه:الثامن

  . وحينئذ فيتخري الزارع بني أنواعه، أو كان مرادمها التعميم،انصراف يوجب التعيني

  

حيث إن و، رناهكذ ما قصد لعلهو، ظاهر الشرط هذا اشتراطن إ :الربهان جممع يف قال قدو

  . باًكمر جهالً ةيبالقابل العلم و،ا العلم عدم و،ةيالقابل بعدم العلم نيب هيف فرقي مل يواقع الشرط

 ونكيإمنا  بل، مطلقاً سيل الشرط هذا نكل }مهاريغ وريالشع واحلنطة من املزروع ينيتع: الثامن{

 ةيعقالئ مزارعة ونكت ال نايعي مل إذا غراضهمأ اختالف مع فإنه }هيف{ للعقالء }غراضاأل اختالف مع{

  .}بطلي عدمه فمع{، األدلة تشملها فال

 إذ ظاهر ريغ )ميالتعم رادةإ مع حىت البطالن العبارة من الظاهر(: كاملستمس قول أن ظهري كبذلو

 كبذل صرح قدو، بطل نايعي مل إذا غراضهماأ حىت غراضاأل اختالف صورة يف أن املصنف مراد ظاهر

  . مجل عدب

  . القصود تتبع العقود فإن ،ازاًكارت لو وراداهأ و}ينيالتع وجبي انصراف كهنا ونكي أن الإ{

 ماًيتعم انك سواء }عهنواأ نيب الزارع ريتخيف نئذيح و،ميالتعم{ ازاًكارت لو و}مرادمها انك أو{

  . كذل حنو أو هكالفوا ذات شجاراأل مثل، خاصة دائرة يف أو مطلقاً

  . انتهى )شاء نوع أي زرع يف العامل يريخت يقتضي املزارعة إطالق(: قواعدال يف قال



٢٩١

 أو مل ، أو من هذه املزرعة أو تلك، فلو مل يعينها بأا هذه القطعة أو تلك القطعة، تعيني األرض ومقدارها:التاسع

  يعني مقدارها بطل مع اختالفها حبيث

  

 ةيالغن عن بل ،تأخر من عامة هيعلن إ :ريخاأل يف و،اضيالر وةيفاكال عن ماك شهراأل هو هذاو

  . هيعل مجاعاإل

 باختالف رضاأل ضرر لتفاوت ينيالتع وجوب اًيقو تملحي( أنه من رةكالتذ عن ما أن علمي منهو

 صحة عدم راداأن إ ،)بعده ال وقبله أحد به قلي مل وصحاألنه إ( املقاصد جامع يفو، )املزروعات جنس

 ونك خالف مورد يف أراداه وإن ،املوارد من ريثك يف العقالء قاعدة والقطاإل خالف فهو طالقاإل

 اختالف صورة يف ينيالتع الالزمن إ :ليقوإن . املشهور المكل اًيمناف سيل كفذل قصدمها طالقاإل

، غرر ال طالقاإل رادماإ معنه إ :هيفف. ةيالعقالئ املزارعة خالف والغرر من انك الإ و،العقالء غراضأ

 أدلة إطالق عداه ما شملي ال حىت هيعل مراأل اركاحت جبوي ال خاصاً قسماً العقالء من ثرةك ادةرإو

  .املزارعة

 مدأق فإذا، يعقالئ الغررن إ :هيف، )الغرر ةيمانع رفعي ال ميبالتعم الرضان إ( :كاملستمس قولو

  . للغرر مصداقاً كذل نكي مل ءيش على العقالء

 ةيالفالن القطعة من ،مثالً احلجار يف أو العراق يف أرضه يه هل }رضاأل ينيتع: التاسع{

  . كذل ريغ إىل ،بانيجر أو بيجر }مقدارهاو{

 مل{ نكل نهمايع }أو ،كتل أو املزرعة هذه من أو ،القطعة كتل أو قطعةال هذه بأا نهايعي مل فلو{

 }بطل{ بانيجر أو بيجر قلي مل نكل، منها القطعة هذه من املزرعة هذه من: قال بأن }مقدارها نيعي

  ثيحب{ رضاأل أي }اختالفها مع{ العقد



٢٩٢

مقدار جريب من هذه القطعة من األرض اليت ال :  كأن يقول،يبعد الصحة نعم مع عدم لزومه ال،يلزم الغرر

   فلو، وال يعترب كوا شخصية، أو أي مقدار شئت منها،اختالف بني أجزائها

  

  . ةيالعقالئ املزارعة خالف نهألو، )١(الغرر عن )سلم و عليه وآلهصلى اهللا( النيب يلنه }الغرر لزمي

  . األدلة طالقإل }الصحة بعدي ال{ رضاأل إطالق يف الغرر لزوم أي }لزومه عدم مع نعم{

 الشارع ألن ،صحي ال هذاو، هيعل قدماني كذل مع وموجوداً الغرر ونكي قدنه إ :قلت شئت نإو

ال اليت رضاأل من قطعةلا هذه من بيجر مقدار: قولي أنك{، صحي ناه و،غرر ونكي ال قدو، عنه ى 

  .القطع هذه ىحدإ: قولي أو }جزائهاأ نيب اختالف

 نياملع يف يلكالك هو إذ ،تام ريغ اخلارج يف له وجود ال مثلهو، مردداً فرداً هذا مثل ونكو

  .هنا أيتي كهنا فاجلواب

 وجهه وإن ،نياملع يف يلكال ريغ هذا و،كذل مثل على العقالء قدامإل }منها شئت مقدار أي أو{

 خالف أنهكو، هيف واأشكل آخر بعض والعم ابن أن ماك ال خيفى، ما هيفو، كبذل نياملعلق بعض

  . به بأس ال أنه الظاهر نكل، املتعارفة املعامالت

 اًكمال بنفسه انك سواء ،صح املشاع سركال حنو على جعله }فلو ،ةيشخص واك عتربي الو{

  . األدلة إطالقو العقالء لبناء ،له لكال انك أو ،املشاع سركلل

                                                
. ٣ حداب التجارةآ من أبواب ٤٠ الباب ٢٣٠ ص١٢ ج:الوسائل )١(



٢٩٣

  . وحينئذ يتخري املالك يف تعيينه، فالظاهر صحته، على وجه يرتفع الغرر موصوفاًعني كلياً

   تعيني كون البذر على أي منهما:العاشر

  

 خالفاً }صحته ظاهرفال{ نياملع يف اًيلك أو }الغرر رتفعي وجه على موصوفاً اًيلك نيع{ لو ذاكو

 يف زجي مل الإو، همايلك يف جاز جاز فإن ،للفصل وجه ال إذ ،فقط نياملع يف يلكال حيالصح جعل ملن

  .همايلك

 سائر نيب واملقام نيب فرق ال نهألو، األدلة إطالقو العقالء بناء من تقدم ما اجلواز وجهو

  . املشاع سركال ونياملع يف يلكالو املطلق يلكال يف الصحة على العقالء بناء ثيح، املعامالت

 من ةاملتلقا ةيفيكال خالف والعقالء بناء خالف ألنه ،الوقف يف املطلق يلكال صحي ال لعله نعم

  . الشارع

 ديالس فقول، نياملع يف أو املطلق حنو على انك سواء }نهييتع يف كاملال ريتخي نئذيحو{

  . الوجه ظاهر ريغ )تأمل حمل أيضاً هيف صحته بل نياملع يف اًيلك نكي مل إذا بطالنه الظاهر(: يالربوجرد

 يف االختالف مع ،كباالشترا أو العامل أو كاملال }منهما أي على ذربال ونك ينيتع: العاشر{

  . تعدده أو البذر جنس ةوحد مع ،يالتساو أو القدر

 العمل والبذراآلخر  منو، خاصة رضاأل أحدمها من انك إذا املزارعة تصحو(: القواعد يف قال

 احلصة يف اتفقا سواء ،منهما البذر انك أو ،منه العمل ورضاأل لصاحب البذر انك إذا ذاكو، العواملو

  ايتساو سواءو، اختلفاأو 



٢٩٤

  وكذا سائر املصارف واللوازم

  

  . انتهى )نظر ثالث من البذر ونك صحة يفو، تفاوتا أو البذر يف

 الًك ربعةاأل موراأل يف كاالشترا مع نةكاملم حتماالتاال جتوز(: الروضة وكاملسال يكحم يف قالو

 لك على ما ضبط مع يالباقاآلخر  منو، ربعةاأل من جزءاً لو وبعضها أحدمها من انك فمىت ،بعضاًأو 

  . )صحت منهما واحد

، قساماأل لك تعارف والعقالء عند املزارعة لصدق كذل و}اللوازم واملصارف سائر ذاكو{

  . املزارعة ةأدل إطالق شملهيف

 إال كذل نايفي ال و،كاملال على البذر ونك مع املزارعة صحة على طباقاإل :املقاصد جامع عنو

  . اتيالروا بعض

: قال ،املزارعة عن سألتهو: قال )عليه السالم( اهللا عبد أيب عن، بيشع بن عقوبي حةيصحك

رسول ىعطأ كذلكو، الشطر لىع قسم ءيش من  تعاىلاهللا خرجأ فما، لصاحبها رضاأل وكمن ةالنفق 

 مما النصف هلم وعمروهاي أن على اهايإ طاهمعأف توهأ نيح ربيخ )سلم وصلى اهللا عليه وآله( اهللا

  .)١()خرجتأ

 ال، الزمان كذل يف كذل تعارف على ةيالروا محل من بد ال املشهور ىفتوو وركاملذ مجاعاإل بعدو

  . يرخكال خرب دهيؤوي، املزارعة احنصار

                                                
. ٢ ح من أبواب املزارعة واملساقاة١٠ الباب ٢٠٣ ص١٣ ج:الوسائل )١(



٢٩٥

  .انصراف مغن عنه ولو بسبب التعارفمل يكن هناك إذا 

  

 انك }لوو{، القصود تتبع العقودإذ ، الطرفان قصده }عنه مغن انصراف كهنا نكي مل ذاإ{

  .}التعارف بسبب{ االنصراف

  .ال أم انصراف انك سواء القصد مدار دائر مراأل :احلاصلو

  



٢٩٦

 ، عليها بوجه من الوجوه بل يكفي كونه مسلطاً،لمزارع لال يشترط يف املزارعة كون األرض ملكاً): ١ مسألة(

 عليها بالتولية كمتويل الوقف العام أو اخلاص  أو مسلطاً، ملنفعتها باإلجارة والوصية أو الوقف عليهكأن يكون مالكاً

   أو كان له حق اختصاص ا مثل التحجري والسبق،والوصي

  

 فبناء، كذل على ليدل ال إذ }للمزارع اًكلم رضاأل ونك املزارعة يف شترطي ال {):١ مسألة(

  . له الشارع مضاءإ بعد مكحم املشروع الءياالست ةيفاك على العقالء

 ملنفعتها اًكمال ونكي نأك{ املشروعة }الوجوه من بوجه هايعل مسلطاً ونهك يفكي بل{

 من كذل ريغ أو }هيعل وقفال أو ةيالوص أو{، الشروط أو املنفعة اشتراء أو اهلبة أو اجلعالة أو }جارةاإلب

  . حمله يف حقق ماك، كمل يالذر الوقف و،كاملل أقسام

 يراضاأل يف مكاحلا والويل و}يالوص واخلاص أو العام الوقف متويلك ةيبالتول هايعل مسلطاً أو{

  . نائبه وهايعل الءياست له اليت

، املزارعة صحة يف ةيواألول ةيفاكل كذل و}السبق وريالتحج مبثل ا اختصاص حق له انك أو{

  . له اًكمل تصبح زارعها فإذا، هايف ةيكاملل اعتبار على ليدل الو، الشارع ردع عدم والعقالء لبناء كذلو

 ديفي ريالتحج إذ ،صحتها يف ريالتحج يفكي ال(: يالربوجرد ديالس قول يف النظر وجه علمي منهو

  اختصاصه ال ،هيف مزامحته جواز عدمو، ائهايحإب ةيأولو



٢٩٧

 أن  بل جيوز،أخذها بعنوان املزارعة فزارع غريه أو شارك غريه إذا  كما، لالنتفاع ا أو كان مالكاً،وحنو ذلك

   نعم لو مل يكن له فيها حق أصالً،يستعري األرض للمزارعة

  

  . )ذنهإب إال هايف التصرف هريلغ وزجي ال حىت مبنافعها

 ديالس قال لذاو، السبق من يخف فرد هذان  أ خيفىالو، ئاًيش هيف وضع إذا ماك }كذل حنوو{

 نساناإل اءيحإ نيب فرق ال إذ :أقول ،)املزارعة ذه ريالتحج والسبق حق له من ةيكلما تموي( :اجلمال

 ال الشرق إىل نياملائل ينياالقتصاد بعض رهكذ ماك هايف عمل ملن رضاأل ونك و،بعماله ائهيحإ أو بنفسه

  .)االقتصاد :الفقه( تابك يف فصلناه ماك ،شرعاً ال وعقالً له وجه

 ماك }هريغ كشار أو هريغ فزارع املزارعة بعنوان أخذها إذا ماك ،ا لالنتفاع اًكمال انك أو{

  .  تعاىلاهللا شاء نإ عشرة الثالثة املسألة يف هيف المكال أيتيس

 شملهيف، رضاأل يف حق له ونكي إذ }للمزارعة رضاأل ريستعي أن{ املزارعة تصح أي }وزجي بل{

  . األدلة

 كلمي ال و،رياملع على تسلط ريغ من االنتفاع كلمي رياملستع ألن ،صحي النه إ :بعضهم فقول

  . املراد ظاهر ريغ، هيعل ريللغ الزراعة حق ارجيإ الو، هيعل كيالتمل

 ،راعةالز ريلغ أرضاً استأجر إذ ماك، املزارعة ريلغ حق انك أو }صالًأ حق هايف له نكي مل لو نعم{

  . مثلةاأل من كذل ريغ إىل، للزراعة ال اهيإ أعارهاأو 



٢٩٨

املزارع والعامل  فإن ، فال جيوز املزارعة يف األرض املوات مع عدم حتجري أو سبق أو حنو ذلك،مل يصح مزارعتها

ر أو حنو  نفسه لآلخر يف مقابل البذأحدمهااشتراك البذر أو بإجارة  نعم يصح الشركة يف زراعتها مع، اءفيها سو

   لكنه ليس حينئذ من املزارعة املصطلحة،ذلك

  

  . احلاصل من ءيش قبال يف هريلغ هيعطي له اختصاص هوج ال إذ }مزارعتها صحي مل{

 العامل واملزارع فإن ،كذل حنو أو سبق أو ريحتج عدم مع املوات رضاأل يف املزارعة وزجي فال{

 نسبت فإذا، سلطانه ختاف اللصوص انتك إذا ماك ،اًحافظ امسه انك إذا مايف حق له هل و،}سواء هايف

 أمر ألنه ،الصحة تبعد ال، احلاصل من ذاك ويل اعملوا: للعمال قوليف ،فسادها جتنبوا هيلإ الزراعة

 ،رضاأل على امسه ونك من احلاصل احلفظ قبال يف احلصة ونكتو، عنه الشارع ردع ظهري مل يعقالئ

  .أملالت إىل حباجة املسألة انتكوإن 

  . صحتها يف إشكال نكي مل الزم عقد ضمن يف شرطاً أو صلحاً جعلوه لوو

 أنه يف المكال نكلو، كذل حنو أو العوامل أو }البذر كاشترا مع زراعتها يف ةكالشرا تصح نعم{

  . بالعقود أوفوا:  تعاىللقوله مشمول، آخر عقد باب من أو ،املزارعة باب من نئذيح ونكي هل

 نهكل{، مهاريغ واهلبة والصلحك }كذل حنو أو البذر مقابل يف خرلآل نفسه حدمهاأ جارةإب أو{

  . خاصة امكأح هلا اليت }املصطلحة املزارعة من نئذيح سيل



٢٩٩

مع  إال ولعل هذا مراد الشهيد يف املسالك من عدم جواز املزارعة يف األراضي اخلراجية اليت هي للمسلمني قاطبة

  مل يكن للمزارع جهة اختصاص ا إذا  فمراده هو فيما،ان آخراالشتراك يف البذر أو بعنو

  

 يه اليت ةياخلراج يراضاأل يف املزارعة جواز عدم من كاملسال يف ديالشه مراد هذا لعلو{

 جارةباإل هايعل الءياست حدمهاأل نكي مل ما مراده بل، اًكمل ستيل األ مراده سيفل }قاطبة نيللمسلم

، ةياخلراج يراضاأل يف ماك حدمهاأل اًكمل رضاأل نكت مل إذا املزارعة تشرع اله نإ :قال ،مراأل ويل من

  .تقدم ما على }آخر بعنوان أو البذر يف كاالشترا مع الإ{

 يف، )عليه السالم( اهللا عبد أيب عن، احلليب حيصح يفف، كذل جواز النص يف ورد قد وفيك

 رسول قبل فقد، به بأس ال نعم: قال ،الثلث وفالنص وبالربع اخلراج أهل مزارعة عن لئسنه إ ثيحد

  .)١(النصف هو اخلرب وباخلرب هيعل فتحت نيح هوديال عطاهاأ ربيخ )سلم وصلى اهللا عليه وآله( اهللا

  . هريغ و،)٢(املختار بن ضيالف خرب مثلهو

 تقدمت اليت االختصاصات أنواع من }ا اختصاص جهة للمزارع نكي مل إذا مايف هو فمراده{

  . هايلإ ةشاراإل

                                                
. ٨ حام املزارعة واملساقاةكواب أح من أب٨ الباب ٢٠٠ ص١٣ ج:الوسائل )١(

. ٣ حام املزارعة واملساقاةك من أبواب أح١٥ الباب ٢٠٨ ص١٣ ج:الوسائل )٢(



٣٠٠

  . كما يدل عليه مجلة من األخبار، يف جوازها بعد اإلجازة من السلطانإشكالوإال فال 

  

  . مشروعة جازةإ }السلطان من جازةاإل بعد جوازها يف إشكال فال الإو{

  .}خباراأل من مجلة هيعل دلي ماك{

  . مكاحل وضوح بعد له التعرض همي ال مما كاملسال مراد حول المكال ثرك قدو

  



٣٠١

فالظاهر  يكون احلاصل بينهما بالنصف أو الثلث أو حنومها أن أذن لشخص يف زرع أرضه على إذا ):٢ مسألة(

  .صحته

  

 أو الثلث أو بالنصف نهمايب احلاصل ونكي أن على أرضه زرع يف لشخص ذنأ إذا ):٢ مسألة(

  .ال أم ،معلوماً حنومها واملدة ورضاألك اتياخلصوص سائر انك سواء }حنومها

 ،ماله على متسلط كفاملال، )١(أنفسهم وأمواهلم على الناس تسلط طالقإل }صحته فالظاهر{

 معاملة نوع هو إذ ،أرضه أجرة ستحقي العامل ألن ،ذنأ ماك الوارد ونكوي، نفسه على متسلط الزارعو

  .الةكالوك ذينإ عقد ألنه ،نيالطرف أحد من الزماً نكي مل وإن ،بالعقود أوفوا شملهيف، ةيعقالئ

. )إشكال مثاهلاأ والفروع هذه يف(: األول قال ،كذل يف أشكال يالربوجرد والعم ابن دانيالسو

 أن دون من لنفسه الزارع على ءيش جعل إىل مرجعه فإن ،شكالاإل ةيغا يف صحته(: الثاين قالو

  . )الغرر عظمأ من هذاو، بلوغه أوان إىل هءبقاإ ال وأرضه يف الزرع حداثإ هيعل الزارع ستحقي

 غرراً ونهكو، الزماً نيالطرف أحد من نكي مل وإن ،يعقالئ هو وانتفاع قبال يف انتفاعنه إ :هيفو

 قولي هلو، للعامل ذاكو، شاء إذا الفسخ كللمال أن يف املضاربة مثل إال هذا هلو، ممنوع اًيعقالئ

  .غرر أيضاً املضاربة دانيالس

  رضاأل لصاحب احلق ونكي أن لكشي كاملال جازةإب انك إذا الزرع أن تقدم قد مث

                                                
. ٢٧٣ ص٢ ج:البحار )١(



٣٠٢

مل  وإن  وكذا لو أذن لكل من يتصدى للزرع،أيضاً بل ال يبعد كونه منها ،وإن مل يكن من املزارعة املصطلحة

  من املزرعة الفالنية فلي نصف حاصله أو ثلثه مثالً كل من زرع أرضي هذه أو مقداراً: وكذا لو قال،يعني شخصاً

   على ذلك فيكون نظري اجلعالةفأقدم واحد

  

  . الزارع على ضرر هيف انك إذا قلعه على جبارهإ يف

 هإطالق }أيضاً منها ونهك بعدي ال بل{ ذنإ هذاو عقد األ }املصطلحة املزارعة من نكي مل نإو{

  .العقد ريغ ذناإل أن عرفت قد إذ ،ممنوع

 أو قوالً الزارع قبل و،نشائهاإ إىل ملاعاًإ ذناإل انكو، العقد نشاءإ مقام يف املزارع انك إذا نعم

  . عقداً انك فعالً

 أن يف األول عن تلفخي هذا فإن }شخصاً نيعي مل وإن للزرع ىتصدي من لكل أذن لو ذاكو{

 قدو، اتياخلصوص ركذ مع ونكي قد ذناإل أن تقدم قدو، عام ذنإ هذاو خاص لشخص ذنإ األول

  .هذا ركالذ عدم منو، رهاكذ بدون ونكي

 هو و،النصف يفل رضهأ ا زرع ويعواملي وبذر أخذ من :شخص قولي أنك ،سكالع مثلهو

، الزم ريغاآلخر  من القبول وأحدمها من ابجياإل ونك أن تابكال ولأ يف تقدم قد ثيح، أيضاً حيصح

  . سواء العقد يف نيالطرف جعل أو ،سكالع نكمي بل

 ثلثه أو حاصله نصف يفل ةيالفالن املزرعة من مقداراً أو هذه يرضأ زرع من لك: قال لو ذاكو{

 يف حيصر فإنه ذناإل خبالف ،منه مستفاد ذناإل وينفس جعل هذا أن ذناإل وهذا نيب الفرق و}مثالً

  . واحداً همايف احلاصل انك وإن ،ذناإل

  نكي مل وإن }اجلعالة رينظ ونكيف{ له جعل ما له فإن }كذل على واحد فأقدم{



٣٠٣

 أو كل من دخل محامي ،كل من بات يف خاين أو داري فعليه يف كل ليلة درهم :فهو كما لو قال

  فعليه يف كل مرة ورقه

  

 سكع هو بل، يالربوجرد ديالس إشكال هيعل ردي فال ،كذلك سيل هذاو، قاعيإ األ جعالة

  .ريالغ من عمل وقوع فرض على هريلغ نفسه على ءيش جعل افإ اجلعالة

 املزارعة من كذل عيمج ونكي أن الظاهر :اجلمال ديالس قول يف شكالإلا تقدم مما ظهر أنه ماك

  . بطالنه اجته الإ و،اجلعالة عن اًيجنبأ ونكوي، حةيالصح

 دخل من لك أو ،درهم لةيل لك يف هيفعل يدار أو خاين يف بات من لك: قال لو ماك فهو{

  . ةاملتعارف مثلةاأل من كذل ريغ إىل }ورقة مرة لك يف هيفعل يمحام

 على شتملي مل إذا اخلان واممللح جارةإ سيلو، عرفاً عقد فإنه ،للعمومات صحته الظاهر نإف

 نكمي بل ،ةيالعقالئ املعامالت من نوع هو إذ جارةإ نكي مل إذا صحته عدم لزمي ال و،جارةاإل شرائط

 يفو، ليالل نصف يف خروج أو خراجإ حدمهاأل قحي فال ،له )وفواأ( من املستفاد اللزوم بشمول القول

 كللمال ثيح، جمرداً ذناًإ انك إذا ما خبالف، لزوم فال عقد نكي مل أنه حبجة احلمام يف بقائه متوسط

 لو نعم، بالعوض باحةاإل باب مننه إ( اخلان واحلمام مثل يف اجلمال ديالس فقول، اخلروج له وخراجاإل

 )إشكال احلمام دخول واخلان يف توتةيبالب ةاديالز كتل لزوم يفف، املثل أجرة من كاملال نهيع ما زاد

  . نظر حمل ،انتهى



٣٠٤

 وال حاجة إىل ، وال نسلم احنصارها يف املعهودات،هو نوع من املعامالت العقالئية إذ ،فالظاهر صحته للمعلومات

  .مومات كما هو مقتضى الع،ليل اخلاصما خرج بالد إال  بل كل معاملة عقالئية صحيحة،الدليل اخلاص ملشروعيتها

  

 نسلم ال و،ةيالعقالئ املعامالت من نوع هو إذ ،للعمومات صحته الظاهر{ن إ }ـف{ انك فيكو

 فهو االنصراف سلم لوو، حنوه وبالعقود وفواأ انصراف إال وجه ال إذ }املعهودات يف احنصارها

  . يبدو

 اأ ال، داتاملعهو يف توسعة صحتها انتك صحتن إ مثلةاأل هذه :يالربوجرد ديالس قول ماأ

  . املعهودات يف داخلة راهاي ال العرفن إ :هيفف، هاريغ خرأ معامالت

 الزمان كذل ونك أو ،هايف بالتوسعة القول فالالزم، احلمام لدخول اجلعل أخذإمنا  ةيالروا يف ما أما

  .رناهكذ مبا ضري ال كذلو، اجلعالة حنو على مراأل

 اعد ما ،لمامكب ظفرت نيالذ نياملعلق افةك تكس ،اًعرف مستقلة معامالت اأ من رناهكذ ملاو

  . املنت على ،يالربوجرد ديالس

  . افك العام ليالدل إذ }تهايملشروع اخلاص ليالدل إىل حاجة ال{ فـ هيعل }و{

 ،بنفسه عنه اًيمنه انك مما }اخلاص ليبالدل خرج ما إال حةيصح ةيعقالئ معاملة لك بل{

  . مانع وجود أو زءج أو شرط لفقد أو ،ايلكالك

   نايعل وصولاأل هميعل أن من ورد ما دهيؤ وي،}العمومات ىمقتض هو ماك{



٣٠٥

 اسةيالس تابك يف و،الناس منه قترضي يالذ الصندوق احلج تابك يف رناكذ قدو، الفروع

  . ةاملستحدث مورلأل العمومات مشول جامعه مما ىخرأ تبك عدة يف املسألة إىل ملعناأ و،ةياحلقوق ةيالشخص

  



٣٠٦

 أو خبيار االشتراط أي ، أو الفسخ خبيار الشرط،بالتقايل إال ال تبطل ،املزارعة من العقود الالزمة): ٣ مسألة(

  أحدمهاختلف بعض الشروط املشترطة على 

  

 ال وخالف بال هو و،بالعقد الوفاء ليدل طالقإل }الالزمة العقود من املزارعة{ ):٣ مسألة(

 لعل بل خالف بال اجلواهر يف و،املقاصد جامع عن ماك اًإمجاع و،كملسالا يف ماك اتفاق هو و،إشكال

  . خالفاً هريغ يف الو قوالاأل ركلذ املعد رامةكال مفتاح يف نقلي مل و،هيعل هيبقسم مجاعاإل

 ريغ ليبالتقا البطالن ركذ قدو، هاريغ وللمزارعة الشامل أدلته طالقإل }ليبالتقا إال تبطل ال{

 ال ـ رامةكال مفتاح يف ماك ـ اضيالر عنو، همريغ ونيديالشه ونيالفاضلك ،ءالفقها من واحد

  . يإمجاع أنهك ةيفاكال والربهان جممع عنو، ليبالتقا البطالن يف خالف

 ماك، أيضاً كذل يف خالف ال و،ارياخلاآلخر  على أحدمها شرط بأن }الشرط اريخب الفسخ أو{

 السنة وتابكال خالف نكي مل أن بعد، )١(شروطهم عند ناملؤمنو لقاعدة كذلو، لمامك من ظهري

  . العقد ىمقتض خالف الو

 يعطي الشرط فوت فإن }أحدمها على املشترطة الشروط بعض ختلف أي ،االشتراط اريخب أو{

  يف منهم خالف ظهري الو، ارياخل هيعل فات ملن احلق

                                                
. ٦٦ ح٣١١ ص٧ ج: التهذيب،٤ ح٢٣٢ ص٣ ج: االستبصار،٤ ح من أبواب املهور٢٠ و١٩ الباب ٣٠ ص١٥ ج:الوسائل )١(



٣٠٧

  أو استيالئه أو حنو ذلك خبروج األرض عن قابلية االنتفاع لفقد املاء أيضاًوتبطل 

  

 من املقام سيلو، نقص أو زاد ما الإ العقالء بناء ىمضأ املعامالت يف الشارع فإن ،املسألة هذه

  .هنا عادةاإل إىل حاجة فال ،عيالب تابك يف هليتفص رناكذ قدو، املستثىن

ى املرتض خيالش رهكذ يالذ بيبالتقر كاملستمس هيعل نبه ماك، أيضاً هنا الغنب اريخ ءيجم الالزم مث

 شاملة أدلتها ألن ،حنوه والوصف ختلف اريخ مثلخر األ اراتياخل بعض وبل، اسبكامل يف )رمحه اهللا(

   .ال خيفى ماك ،للمقام

 وقوعها مثل }كذل حنو أو الئهياست أو املاء لفقد ،االنتفاع ةيقابل عن رضاأل خبروج أيضاً تبطلو{

  .هاريغ إىل ،هايلإ حنوه أو النفط ةيسرا أو ،ا نتفعي ال مبا رضاأل استمالح أو ،نار انكبر حتت

 ال ،كذلك األول من انك إذا  أو،الزارع من اجلهل مع أو ،مطلقاً تبطل هل كذل يف اختلفوا قدو

  . ارياخل وجبي أنه  أو،كذلك الزرع بعد صارإذا 

  .)العلم مع ال جلهلا مع العامل ريخت هلا ماء ال وله جرهاآ أو زارعها لوو(: القواعد يف قال

 اأ الروض ورشاداإل يف ورةكالتذ والشرائع يف لهك كبذل صرح ماك(: رامةكال مفتاح يف قال

  . )العلم مع ال اجلهل مع تبطل

  ).علمه مع إال بطل هلا ماء ال ما على زارع لوو(: رشاداإل يف قالو

 اللزوم عدم رشاداإل المك يف بالبطالن ظهر قدو: قال ،نئذيح تبطل اأ هحيصر أو ريالتحر ظاهرو

  . الشرائع وافقيف

 يف ةيعقالئ فال االنتفاع نكمي ال ألنه ،الزراعة يف ا االنتفاع نكمي مل إذا البطالن الظاهر: أقول

  ةيالعقالئ املعامالت ىأمضإمنا  الشارع و،هايعل املعاملة



٣٠٨

   فيقوم وارث امليت منهما مقامه،أحدمهاوال تبطل مبوت 

  

  . جهل أو علم سواء القاعدة طبق على البطالن الربهان جممع وكاملسال واملقاصد جامع جعل لذاو

 باب من ألنه ،اريباخل القول الالزم انك ،اًريأخ أو وسطاً أو أوالً املدة بعض يف كذل حصل إذا نعم

 وىلاأل السنة أرباع ثالثة يف الزرع انك مثالً، الزرع حسب فالنسبة الفسخ عدم معو، الصفقة تبعض

 انك فإذا، املقررة النسبة حسب نهمايب الزرع قسمي فإنه، الثاين السنة ربع إىل بالنسبة نصفه أو ،ضعفه

 من لكل انك ،السنة أرباع ثالثة يف الطن ربع الزرع حاصل صار ناآل والسنة لك يف طناً الزرع حاصل

 العقالء ألن كذلو، الزمان رباعتبا الربع رباعأ ثالثة كللمال ونكي أن ال ،الثمن الزارع وكاملال

  . وزكاملر مالحظة االزم انك فسخ ال ثيفح ،املدة ال نتاجاإل الحظوني

 النسبة مالحظة الالزم أن ،االقتصاد تابكو املضاربة باب يف اخترناه يفالذ الفسخ مع أما

  . العقالء عند نتاجاإل من خاصة نسبة منهما لكل و،رضاأل حاصل نتاح ألنه ،ةيالعقالئ

 ال :املقاصد جامع يف بل، همريغ ودانيالشه والفاضالن رهكذ ماك }أحدمها مبوت تبطل الو{

  . نياملتعاقد أحد مبوت تبطل ال املزارعة أن يف خالفاً نعرف

  . أحدمها مبوت بطالنه على ليدل ال عقد ألنه كذلو: أقول

 هايف زرعي حاهلا على رضاأل تيبق كاملال تيامل انكن إ }مقامه منهما تيامل وارث قوميف{

  لوارثه انك العامل تيامل انك وإن ،الشرط حسب الزارع



٣٠٩

  نعم تبطل مبوت العامل مع اشتراط مباشرته للعمل

  

 منهما الوارث اميبق مهاريغ وانيالثان ديالشه واحملقق نص قدو، معه تفقي بعامل أو ،بنفسه عملي نأ

  . مقامهما

 على الناس سلطنة ليفدل، مورثه مقام قومين  أالعامل وارث مع نكي مل العقد إذ :قالي ال

  . الفسخ من قلي ال ما له بأن مكحا )١(أنفسهم

 يف رضاأل كمال ورثة إىل تنتقل االرض فإن ،العامل ورثة سلطنة خالف كذل سيل: قالي نهأل

 لقاًمتع العامل ورثة إىل نتقلي ـ العامل على البذر انك إذا  ـالبذر و،العامل حلق متعلقة واك حال

 كذل يف سيفل ،أحد لك ونيد سائرك تهكتر من ستويفي العامل على نيد العمل و،رضاأل صاحب حلق

  .رضاأل صاحب ورثة حلق منافاة هيف نكي مل ماك، العامل ورثة حلق منافاة

  . املزارعة بقاء يف أيضاً ؤثري ال همايلك موت أن علمي منهو

 تقدم ملا ،ليالتقا نهماكمأ هاءبقا ،اًيح يالباق زارعةامل طرف وأحدمها أو ،الوارثان أشي مل إذا نعم

  . ثيالور وليصاأل نيب هيف فرق الو، صحته من

  . أشبه ما واحلجر والسفه وباجلنون تبطل ال اأ علمي منهو

 أو ،العقد مصب حنو على االشتراط انك إذا }للعمل مباشرته اشتراط مع العامل مبوت تبطل نعم{

 ارياخل يعطي الشرط فانتفاء الشرط حنو على انك إذا أما، دهيق عدم عند عدم ديملقاحيث إن ، داًيق انك

  يعل نبه ماك ،البطالن ال

                                                
. ٢٧٣ ص٢ ج:البحار )١(



٣١٠

  سواء كان قبل خروج الثمرة أو بعده

  

  . الشرط بانتفاء بطالا من هريغ وكاملسال طالقإل خالفاً، نياملعلق من واحد ريغ وكاملستمس كذل

 مات مث كاملال ةيكمال حتت ونكي أن العامل شرط فإذا، كذلك سكالع ونكي أن ينبغينه إ مث

  . رناكذ ماك ،داًيق أو مصباً انكن إ بطل الإو، شرطاً انك إذا الفسخ له انك كاملال

 خروج بعد موته انك لو لكمش هوو(: كاملسال يف قال ،}بعده أو الثمرة خروج قبل انك سواء{

  ).ديبع كذل بعد هكمل عن فخروجه العمل ةيبق هيعل وجب وإن ،احلصة كمل قد ألنه الثمرة

 يف العامل كمل حنو ،العمل متام حصول إىل متزلزل نهكل، حصل وإن كاملل بأن اجلواهر ورده

  .حوالاأل بعض يف املضاربة

  . اجلواهر كاملستمس ديأو

أو  البطالن طلقيف كذل يف المكال قعي حىت كاملل بطالن كذل ستلزمي مل املزارعة بطلت إذا :أقول

 ونكي فقد، ديالق أو للمصب اًيتلقائ أو ،لالشتراط بالفسخ املزارعة بطلت إذا :قالي أن زمالال بل، عدمه

 احلال ونكيف ،األول من ال الوسط من البطالن ونكي بأن ،املطلوب تعدد حنو على العقد نيح قصدمها

 وجبي بأن ملطلوبا وحدة حنو على ونكي قدو، أصله من ال نهيح من العقد بطلي ثيح الطالقك

  . األول من البطالن

 بعد للزارع حق ال العمل مت إذا ةيكاملل قصدمها انكن إ كللمال ذربال واملطلوب تعدد يفف

  العمل من جزء جزء لكل ةيكاملل قصدمها انك وإذا، البطالن



٣١١

  ئماً وأما اإلذنية فيجوز فيها الرجوع دا،بعد التصرف إال وأما املزارعة املعاطاتية فال تلزم

  

 البذر واملطلوب تعدد يفو، تهيكمل لعدم وجه ال ألنه عمله بقدر العامل حصة إعطاء الالزم انك

 أو ،زرعه بقاءإب كاملال يرض إذا  ـالعامل على كللمال ماأو، القاعدة ىمقتض كاالشترا انك للعامل

  . أرضه يف عاملال حصة بقاء أجرة ـ لوازمه يف ذنإ ءيالش يف ذناإل ألن بقاءاإل بلزوم قلنا

 على ىاملسم منو منها أقل أو ،عمله  إال أجرةللعامل حق ال ،كللمال البذر واملطلوب وحدة يفو

  .آخر قول

 ناتج ألنه ،ذناإل إىل هلما احلاصل ونك القاعدة ىفمقتض، للعامل البذر واملطلوب وحدة يفو

  . تقدم ماك ،العمل والبذر ورضاأل

، لوازمه يف ذنإ يالش يف ذناإل بأن قلنا ا إذ،قهراً العامل على جرةاألب بقاءاإل ماإف ،الفسخ بعد أما

 اهللا شاء نإ السادسة املسألة يف كلذل حيتوض بعض أيتيسو، زالةاإل ماإو، بقاءاإل اراخت إذا كذلكو

  . تعاىل

 املصنف مبىن على انك وإن ،تقدم ماك أيضاً الزمة اأ الظاهر } فـةياملعاطات املزارعة أماو{

  . عندهم ةياملعاطات املعامالت سائرك }التصرف بعد إال تلزم ال{ اأ للمشهور لتابعا

 الرجوع هايف جوزيف{ مزارعة ستيل اأ حيالصح أن عرفت فقد }ةيذناإل{ املزارعة }أماو{

 مسلطون الناس فإن ،جازتهإ سحب أراد ما مىت زيا و،جازةإ هو بل، بعقد سيل ذناإل ألن }دائماً

  ونكيإمنا  الرجوع نكل، )١(نفسهمأ ومواهلمأ على

                                                
. ٢٧٣ ص٢ ج:ارالبح )١(



٣١٢

اإلذن يف الشيء  ألن ،كان بعد الزرع وكان البذر من العامل ميكن دعوى لزوم إبقائه إىل حصول احلاصل إذا لكن

  إذن يف لوازمه

  

 الرجوع على ليدل دل إال إذا ،حالته عن عودي ال ياملاض ألن ،ياملاض ال املستقبل إىل بالنسبة

  . املقام يف مبوجود سيل كلذو، يمكاحل

 قدو، الزماً ونكي أن بجي مصطلحة مزارعة انتك إذا ةيذناإل بأن املصنف على لكستشي نعم

، ةيذناإل لزوم على ليدل النه إ :قالي إال أن اللهم، نيالمكال نيب معجي فيكف ،املصطلحة من أنه منه تقدم

  . فتأمل ،التصرف بعد حىت لزومها عدم األصلف

 حصول إىل بقائهإ لزوم ىدعو نكمي العامل من البذر انك والزرع بعد{ الرجوع }انك  إذانكل{

  . بقاءاإل يف ذناًإ انك االبتداء يف ذنأ فإذا }لوازمه يف ذنإ ءيالش يف ذناإل ألن ،احلاصل

 ،ذناإل المك حيصر بقاءاإل يف ذناإل ونك بعد القاعدة هذه إىل حاجة النه إ :أوالً هيعل ردي نكل

  . حصة ال بقاءاإل بدون فإن ،بقاءاإل احلصة استحقاق معىن إذ ،زمهال ال

 الالزم انك رجع فإذا ،الرجوع جواز عدم يقتضي ال اًحيصر انك لو وبقاءاإل يف ذناإلن إ :اًيثانو

  . الغرور لقاعدة ،قبله من مغروراً العامل انكن إ ،العامل به تضرر ما كتدار هيعل

 ال ،العامل عمل بعد ذنهإ عن كاملال رجوع جواز على ليدل اله  أنمن كاملستمس رهكذ ما أما

   تسلط هو ليالدلن إ :هيفف، عمل إىل تاجحي ال النتاج انك إذا مايس



٣١٣

  .ه حينئذ ويكون احلاصل كله للعامل األرض منأجرةوفائدة الرجوع أخذ 

  

  . اللزوم وجبي ذناإل أن على ليدل الو، )١(أنفسهم وأمواهلم على الناس

 ،}للعامل لهك احلاصل ونكي نئذيحو{ العامل من أي }منه رضاأل أجرة أخذ الرجوع ائدةفو{

 انك أو ،رشأ له نكي ملن إ ،رشأ بال زرعه بقلع العامل لزامإ له انك رجعنه إذا إ :قالي أن نكمي نكل

  . مغروراً نكي ملو

 احلاصل لك ونكل وجه فال له ءيش قبال يف ذنأنه إذا إ :هيعل دريف ،للعامل احلاصل لك ونك أما

  . تقدم ماك العمل والبذر ورضاأل حاصل النتاج فإن ،القرار حسب بعضه كللمال بل، للعامل

  

                                                
. ٢٧٢ ص٣ج: البحار )١(



٣١٤

   لكن للمعري الرجوع يف إعارته، للمزارعة مث أجرى عقدها لزمتاستعار أرضاً إذا ):٤ مسألة(

  

 صحت عامل نسانإ عم }عقدها{ رياملستع }ىجرأ مث للمزارعة أرضاً استعار ذاإ{ ):٤ مسألة(

 كتل على تسلطه للعامل جعليف كاملال باحةإب ريللمستع رضاأل منفعة ونكفت ،أدلتها طالقإل االستعارة

 من رياملستع نكتمي فال ،الزمة املزارعة ألن }لزمت{ احلاصل بعض ريللمستع ونكي أن قبال يف املنافع

  . املزارعة لبطاإ والرجوع

 علهاجي ال هايعل رياملستع عقدو، بالزمة ستيل ةيالعار ألن }عارتهإ يف الرجوع ريللمع نكل{

  . رياملع إىل بالنسبة اجلواز على البقاء األصلف ،كذل على ليدل ال إذ ،الزمة

  . بطالإ رجاعاإل و،بطالاإل من نفسه منع بعقده ألنه ،رجاعاإل له قحي ال رياملستع نفس نعم

 اللزوم وجه على اقتضت قد املزارعة فإن ،نظر من لوخي ال كاملستمس قول أن ظهري كبذلو

 فائدة الرجوع على ترتبي هاكمال إىل املنفعة رجوع نكمي فال رضاأل ملنفعة العامل ورياملستع استحقاق

 على ليدل نكي مل فإذا، اللزوم إىل كاملال جواز قلب يف ؤثري نهمايب اللزوم وجه ىعل نيأ من إذ ،نظر حمل

  . حاله على كاملال إىل بالنسبة اجلواز ءبقا القاعدة ىمقتض انك كذل

 سواء، ماله تالفإ يف ذناإل مبرتلة هكمل على الالزم العقد قاعيإل ذناإل أن اللزوم وجه: قالي ال

  . هايعل للسلطنة موجبة إضافة ادجيبا أو ،جارةاإل واملزارعة يف املنافع كيبتمل قلنا



٣١٥

  استعارها لإلجارة فآجرها  إذا كما، املثل ألرضه على املستعريأجرةفيستحق 

  

نه إحيث ، مطلقة عارةإ عارهأ ماك فهو، املستقبل ال ياملاض إىل بالنسبة تالفإ هوإمنا : قالي نهأل

  . عارةاإل قةيحق عن كذل رجخي مل زارعهاإذا 

 أوجب إذا رشهأ إعطاء مع قلعه و،ضرراً وجبي مل إذا الزرع قلع له حق كاملال رجع إذا }ـف{

 إذا ينكل ازرعه( :له قال لو ماك ونكوي، مغروراً نكي مل إذا االرش بدونو ،مغروراً انك إذا ،ضرراً

 حمل }رياملستع على رضهأل املثل أجرة ستحقي{ :فقوله، )كمن خذا وأالشجر قلعت رضاأل ردتأ

 ءيش ال وةيعار انتك ثيح قبله ملا أجرة ال إذ ،الرجوع بعد ملا املثل أجرة مراده أن  خيفىالو، إشكال

  . ةيالعار يف

 االستعارة هذه صحة يف( :كاملستمس فقول ،ةيالعار أدلة طالقإل }جارةلإل استعارها إذا ماك{

 بل للمنفعة فاًءياست ستيل جارةاإل و،منفعتها فاءياست ونيبالع االنتفاع استباحة االستعارة فإن ،نظر

 رياملستع وريللمستع املنفعة ىعطأ كاملال فإن ،الوجه ظاهر ريغ )هلا تعارةاالس تصح فال لعوضها فاءياست

  . أجرة قبال يف عطاهاأ

 طرف من ةيالعار لزوم عدمو، جارةاإل طريف إىل بالنسبة العقد لزوم يف المكالن إ مث }فآجرها{

  . للمزارعة االستعارة يف تقدم ماك، هنا كاملال

  . رياملستع سيك إىل عوضها دخلوي، رياملع سيك من كاملل فائدة خترج فيك: قالي ال



٣١٦

  .جواز كون العوض لغري مالك املعوض على ما هو األقوى من بناًء

  

  . أيضاً سهيك إىل بدهلا دخلي ثيح، سهيك من فتخرج ريللمستع اًكمل صارت الفائدة: قالي نهأل

 }ضاملعو كمال ريلغ العوض ونك جواز مناألقوى  هو ما على بناًء{: املصنف قول أن ظهري منهو

  : نيوجه من نظر هيف

  . شكالاإل من رهكذ عما ال رناهكذ اليت شكالاإل عن جوابنه إ :األول

  . رهكذ ماك سيل رناهكذ ما جوابن إ :الثاين

  



٣١٧

 إىل حصته  يف ذمته أو يف اخلارج من ذهب أو فضة أو غريمها مضافاًشيئاًاآلخر  على أحدمهاشرط  إذا ):٥ مسألة(

  من احلاصل صح

  

 أو مشاعاً أو اًيشخص }اخلارج يف أو ذمته يف ئاًيشاآلخر  على مهاأحد شرط ذاإ{ ):٥ مسألة(

 أو فضة أو ذهب من{ اعهيض ىحدإ هيعطي نأك مثالً نيئيش نيب مردداً أو نياملع يف اًيلك أو مطلقاً اًيلك

 كذل ريغ إىل، ولده ميتعل أو ،ثوبه اطةيخك عمالً هيعل شرط أو }احلاصل من حصته إىل مضافاً مهاريغ

  . العقد ىملقتض ال والسنة وتابكلل ةينافملا ريغ السائغة شروطال من

 رةكالتذ والشرائع إال أن ،املخالف عرفي مل إذ ،مةيعظ شهرة املشهور هو ماك لزم و}صح{

 واحد ريغ اعترف نكلو، باملنع القول صحابناأ بعض عن نقلوا عنهم يكح ماك يضاحاإل واملختلفو

  .الشرع من ةاملتلقا املزارعة خالف هايف الشرط أن إىل استند لعلهو، به ائلالق عرفواي مل مأب الفقهاء من

  . )١(شروطهم عند املؤمنون ليدل إىل ضافةباإل، هايف الشرط روني العقالء ومضاءإ اإ: هيفو

 يكح ماك ،فضة أو ذهب من ئاًيش احلصة مع شترطي أن راهةك الفقهاء من واحد ريغ ركذ نعم

  ، املقاصد جامع وريالتحرو الشرائع جامع عن

                                                
. ٤ ح من أبواب املهور٩ الباب ٣٠ ص١٥ ج:الوسائل )١(



٣١٨

 هذا قبال يف ما صرح املصنف لعلو، وجه له علمي مل وتهياكح خيالش عن املختلف عن بل

  .القول

 صلحي ال رمباو ىعطأن إ كاملال بأن وجهي رمباو، التسامح دلةأل راهةكبال حنن نقول أن الظاهرو

 ونكيف احلصة صلحي ال فرمبا، عاملال ىعطأ وإن ،غرر كذلو بدل بال الذهب ىعطأ فقد ،احلصة على

 ،الفضة والذهب قابلي فبماذا، كاملال رضأو العامل عمل مقابل يف يفه احلصة حصلت وإذا ،كذلك

   .ال خيفى ما همايفو

، )لزم اجلهالة يقتضي ال سائغاً شرطاً العقد تضمن لوو(: القواعد يف قال فقد، انك فيكو

 ديالق ركذيمل  لذاو، سائغاً نكي مل اجلهالة ىاقتض انكنه إذا  أل،كمستدر )يقتضي ال( ديق أن الظاهرو

  . وركاملذ ديالق يف شكالاإل املقاصد جامع ةمساقا عن يكاحمل انكو، ثرهمكأ وركاملذ

 وجبأ داًيق أو مصباً غيص وإن ،ارياخل وجبأ شرطاً غيصن إ الباطل فالشرط، انك فيكو

  . الشرط صحة على الدالة اتيروالا عضب ورود إىل ضافةباإل هذا، تقدم ماك البطالن

 احلسن أبا سألت: قال ،هيبأ عن، سعيال بن السهل بن حممد عن، ثالثةلا خياملشا رواه ما مثل

 رضأ بيجر لك يف هيعطي أن له ضمن ويبالزعفران احلراث له زرعي الرجل عن )عليه السالم( موسى

 بأس ال: )عليه السالم( قال ،زاد واستفضل ارمبو، غرم ونقص فرمبا، درمهاً ذاك وذاك زن وهيعل سحمي

  به



٣١٩

   بسالمة احلاصلوليس قراره مشروطاً

  

  . )١(ضااتر ذاإ

 إذ ،هيف حنن مبا مرتبطة ريغ يفه الإ و،املناط باب من ةيالروا ذه الفقهاء من مجلة استداللو

 ألن له زرعيل الفالح ضراأل صاحب ستأجريف ،جارياالست يف بل، املزارعة يف ستيل ةيالروا أن الظاهر

  . ريجاأل اختاذ سلوبأ بل، املزارعة سلوبأ هذا سيلو، احلاصل من ذاك بيجر لك قبال يف هيعطي

 حبسابه الشرط من سقطي هل أنه يف اختلفوا قد مفإ ،}احلاصل بسالمة مشروطاً قراره سيلو{

 ،كيالشرك ألنه ،حبسابه منه طسق البعض تلف فلو(: قال ،كاملسال خمتار هو ماك ،احلاصل سلمي ملإذا 

 بهينص قدر يبق مىت البعض بتلف ءيش منه سقطي ال أن احتمال مع(: قال مث، )نةيمع حصته انتكوإن 

  . انتهى )الشرط إطالقب عمالً

  . )ىقواأل هو ونيالباق ظاهر هوو(: رامةكال مفتاح يف قال ،ايفكال عن ماك ،سقطي ال وأ

 حنوه أو ملوت القصد عرفي مل وإذا، القصود تتبع العقودفإن  ،لقصدمها تبع أنه الظاهر: قولأ

 كذل عرفي مل أو خاص قصد نكي مل إذا املطلقة لفاظاأل ألن ،نيمراأل أي استفادة يف العرف إىل راجعي

  . العرف من املستفاد حسب القصد علجي ازكاالرتحيث إن ، العرف هيف ستفىتي

  مشروط نهأب مهاريغ ويوجردالرب والعم ابن السادة قول أن عرفي منهو

                                                
. ١ ح من أبواب املزارعة واملساقاة١٤ الباب ٢٠٦ ص١٣ ج:الوسائل )١(



٣٢٠

   بينهما مع العلم ببقاء مقدار آخر ليكون مشاعاًحدمهابل األقوى صحة استثناء مقدار معني من احلاصل أل

  

 يف نيالد رينظ احلاصل عيمج تلف وإن ،ءيش الشرط عن سقطي ال كاملستمس قولك، بالسالمة

  . منع حمل، الذمة

 مقدار ببقاء العلم مع{ من ةمائك }حدمهاأل احلاصل من نيمع مقدار استثناء صحةاألقوى  بل{

 خراجإ اشتراط جبواز صرحوا نيالذ من هريغ وخيالش المك من دياستف ماك }نهمايب مشاعاً ونكيل آخر

 شهراأل نكل، رامةكال مفتاح يف ماك ةيفاكال من استظهرو املختلف صرح بالصحة أن ماك، والًأ البذر

  . إشكال على بطل :القواعد يفو، البطالن ةيفاكال وكاملسال عن ماك املشهور و،حياملفات عن ماك

  . العقد ىمقتض الو السنة وتابكال الفخي مل أنه بعد الشرط دلةأ إطالقب: وناألول استدل

  . ادةيالز حتصل ال أن جلواز صحي مل: قال، الشرائع يف مبا: خروناآل استدلو

  . ادةيالز حتصل أن جلواز ىاملدع من خصأ ليالدلن إ :والًأ هيفو

 املزارعة يف أو ،الثوب اطةيخ عيالب يف شرط إذا ماك ،للفقدان معرض الشروط من اًريثكن إ :اًيثانو

 قالي فهل، البذر نيح احلنطةن افقد أو هيعل املشروط موت احتمال مع، كذل ريغ إىل احلنطة زرع

  . املوارد كتل لك يف بالبطالن

  هنا ماك، باحلاصل متعلقاً الشرط ونكيأن  نيب فرق ال(: كاملستمس يف قال



٣٢١

  . كما جيوز استثناء مقدار البذر ملن كان منه،فال يعترب إشاعة مجيع احلاصل بينهما على األقوى

  

 )فاصل بال ،ثركاال عن ماك، نهمايب ليفالتفص، السابقة املسألة يف ماك احلاصل خبارج متعلقاً وأ

  . انتهى

 الفرع يف عرفت ماك ،باملناط  إالّاملتقدمة ةيبالروا الشرط هذا ةلصح االستدالل نكمي النه إ مث

 ظاهر ريغ الفرع هلذا ا كاملستمس فاستدالل، املزارعة يف ظاهرة ستيل اأ تقدم قدم إذ ،السابق

  .الوجه

  . الواقع الالزم بل، يقيطر هريغ واملاتن المك يف رهكفذ ،شرطاً سيل العلمن إ مث

 قفزةأ عشرة كللمال شترطي أن صحي ذاك و}ىقواأل على نهمايب احلاصل عيمج شاعةإ عتربي فال{

  . ليالدل من تقدم ملا ،نهمايب كمشتر منهما يالباق و،ريالشع من قفزةأ مخسة للعامل و،احلنطة من

 عن بل، السرائر واملهذب وةيالنها عن ماك ،البذر }منه انك ملن البذر مقدار ثناءتاس وزجي ماك{

 عنو، بالبطالن قالوا ثيح نيخرآل خالفاً ،ةيفاكال واملختلف المك الزم وريالتحر ساناستح واملبسوط

 يفو، املشهور إىل ةيفاكال وكاملسال و،شهراأل إىل حياملفات و،صحاباأل من ريثك إىل نسبته يضاحاإل

  . مثله رةكالتذ عنو، إشكال على بطل القواعد

 اهللا عبد يبأل قلت، يرخكال ميبراهإ خرب وصخصو، الشرط أدلة طالقإل، األول القولاألقوى و

 على ونك وي،البذر والبقر ورضاأل يعند من ونكيف  ـل خ كاملشرـ  العلج كأشار: )عليه السالم(

   يف العملي والسق واميالق العلج



٣٢٢

 أن على يقب ما ىبقوي، حقه السلطان أخذيف القسمة ونكتو، اًريشع أو حنطةً ريصي حىت الزرع

 رضاأل خرجتأ مما يعل ردي أن هيعل يفل: قلت، كبذل بأس ال: قال ،يالباق ويل ثلثال منه للعلج

 يالسق هيعلو، كعند من البذر أن على تهكشارإمنا : )عليه السالم( قال ،يبق ما قسم ويالبذر

  . شرط نكي مل ألنه ناآل وزجي الإمنا و، االشتراط مع كذل جواز ليالتعل ظاهر فإن ،)١(اميالقو

 له ونكت الرجل عن سألته: قال، )عليه السالم( اهللا عبد أيب عن، بيشع بن عقوبي حيصحو

 من انك ماو، خراجها يؤد ويصلحها ويعمرهاي أن على الرجل إىل دفعهايف اخلراج أرض من رضاأل

  . )٢(بأس ال: )عليه السالم( قال ،نهمايب فهو فضل

  . لبذرا منها اليت واملؤن خراجإ بعد )فضل من( ظاهر نإف

 أن ىل، إ)عليه السالم( جعفر أيب عن، مسلم ابن عن، نوادره يف سىيع بن حممد بن أمحد ىروو

 هميعل أن على )سلم وصلى اهللا عليه وآله( اهللا رسول زارع قد ،جائزة النصف على املزارعة: قال

  . )٣(املؤنة

  . نهمايب تساو ريبغ هلما أور اآلخ الطرف من هريلغ أو بذله ملن البذر اشتراط صحي هذا علىو: أقول

  ، املزارعة ىمقتض خالف نهأب هلم استدل فقد، باملنع قالوا نيالذ أما

                                                
. ١ حتاب املزارعة واملساقاةك من أبواب ١٠ الباب ٢٠٢ ص١٣ ج:الوسائل )١(

. ٢ حتاب املزارعة واملساقاةكاب  من أبو١٥ الباب ٢٠٣ ص١٣ ج:الوسائل )٢(

. ٣ حتاب املزارعة واملساقاةك من أبواب ٦ الباب ٥٠٢ ص٢ ج:كاملستدر )٣(



٣٢٣

  أو استثناء مقدار خراج السلطان أو ما يصرف يف تعمري األرض مث القسمة

  

 ال أن احتمال من السابق الفرع يف الشرائع عن تقدم ملاو، باحلصص هلما علجي أن لزمي ثيح

 نياملتأخر بعض فقول، كهنا تقدم ماك، واضح نظر نيالوجه الك يفو، منه ثركأ أو البذر مقدار صلحي

 لمامكب ظفرت نيالذ نياملعلق لك املنت على تكس لذاو، الوجه ظاهر ريغ البطالن يف التأمل ينبغي ال

  .العامل اهللاو، املقام يف

 اخلمس مقدار استثناء وبل، العام واخلاص ليالدل من تقدم ملا }السلطان خراج مقدار استثناء أو{

  . الشرط أدلة طالقإل اةكالزو

 أو يالتساو على نهمايب اتياملستثن بعد ىبقي ملا }القسمة مث رضاأل ريتعم يف صرفي ما أو{

  . االختالف

 يفاآلخر و، اجلداول على زرعي ما أو ،فلاألاآلخر  واهلرف أحدمها شترطي أو :القواعد يف قال

 من نيموضع يف ماك، خالف بال باطل هذا :رامةكال مفتاح يف قال ذالو ـ البطالن ىعل عطفاً ـ هاريغ

  . السرائر وةيالغن عن خالف ال نقل ذاكو، رةكالتذ يف ماك ماءلالع نيب خالف بال و،املبسوط

 إذا الشرطن إ مث، عنه الشارع نعمي مل يعقالئ ألنه ،صحته األصلف الإ و،فهو مجاعاإل متن إ :أقول

إمنا  البطالنن إ مث، نيمراأل يف الوجه تقدم ماك ،بطل داًيق أو مصباً انك إذا نعم، العقد بطلي مل بطل

   النصف حدمهاأل اشترط إذا ماك جزءاً فلاأل واهلرف نكي مل إذا به قطعي



٣٢٤

  . وجهان،رطال يف بيع الثمار أو ال بالسالمة كاستثناء األوهل يكون قراره يف هذه الصورة مشروطاً

  

  . القاعدة ىمقتض فالصحة الإ وحدمهاأ مع

  . بطالنه على اتفقوا العامة من نياوز نكل ،نظر الصحة يف: رةكالتذ يف قالو

 شكالاإل عرفت قد و،ءيش احلصة مع ونكي ال أن لزوم احتمال إال للنظر وجه ال ثيح: أقول

  . القاعدة ىمقتض فالصحة، سابقاً هيف

  . الوجه ظاهر ريغ ،األصل ةيقض البطالنن إ :رامةكال مفتاح قول أن علمي منهو

حيث إن  }الثمار عيب يف رطالاأل استثناءك بالسالمة مشروطاً الصورة هذه يف هقرار ونكي هلو{

 على املستثىن من نقصي الثمرة فخاست ناًيمع مقداراً استثىن والثمرة باع أنه إذا الفقهاء نيب املشهور

  . هيف أجده خالف بال اجلواهر يف بل، النسبة حسب

 انك لو أنه القاعدة ىمقتض أن قرباأل }جهانو{ ،كهنا به قلنا وإن كلذل وجه ال إذ ،}ال أو{

 انك لوو، بالنسبة الشرط من نقص ءيش نقص لماكف، بالسالمة مشروطاً انك املشاع حنو على االستثناء

  . ةبالسالم مشروطاً نكي مل نياملع يف يلكال حنو على

 ابن قةيتعل إطالق يف النظر وجه ظهري ماك، نيالوجه من أي إطالق يف ظرالن وجه ظهري كبذلو

 هلذا موقع ال: بقوله املنت على يالربوجرد ديالس إشكال ماأ، ا مشروط أنه الظاهر: قال ثيح العم

 املصنف المك ألن هيف شكالاإل فالظاهر ،احلاصل من موراأل هذه استثناء املعروض ونك بعد ديالترد

   وجود



٣٢٥

  . حنوه أو خاس احلاصل لك أن ال، للمستثىن يفكي احلاصل من ءيش

 االشتراط عدم الحتمال وجه نكي مل احلاصل من االستنثاء انك واحلاصل لك خاس إذا نعم

  .بالسالمة

، هيلإ رجع عرف انك فإن ،شاعةاإل أو يلكال حنو على االستثناء انك هل أنه من كش لونه إ مث

 رضاأل بنسبة هلما الثمر ونك حيث إن األصل، للمشترط احلق ادةيز عدم فاملرجع العرف اختلف لوو

  . فقط املؤن خراجإ بعد ،العملو

  



٣٢٦

للمالك األمر  أن فالظاهر ، فمضت والزرع باق مل يبلغ،شرط مدة معينة يبلغ احلاصل فيها غالباً إذا ):٦ مسألة(

 كما ال جيب ،أجرة وال جيب عليه اإلبقاء بال ،هاإعطائرضي العامل بن إجرة  أو إبقاءه ومطالبة األ،بإزالته بال أرش

   والناس مسلطون،عليه األرش مع إرادة اإلزالة لعدم حق للزارع بعد املدة

  

 مل باق الزرعو{ املدة كتل }فمضت ،غالباً هايف احلاصل بلغي نةيمع مدة شرط ذاإ{ ):٦ مسألة(

 له سيفل كاملال من البذر انك إذا أما، العامل من رالبذ انكن إ }زالتهإب مراأل كللمال أن فالظاهر ،بلغي

  .للبذر تابع الزرع بأن قولوني مأ احلالو ،العامل على له حق ال إذ ،كذل

 لقاعدة كذل انك و،الفقهاء من واحد ريغ عن زالةباإل الزارع مرأ يف حقه رامةكال مفتاح نقل قدو

 هايف لبقائه وجه ال املدة انقضاء بعد الزارع رعز و،كللمال رضاألحيث إن ، مواهلمأ على الناس سلطنة

  . رضاأل كمال ىرض بدون

 عدم صالةأل ،رضاأل كمال عن ليالقص واملزروع نيب التفاوت خذأ للزارع قحي فال }أرش بال{

  . كاملال ضمان

 كملال قحي فال ،ماله على مسلط العامل إذ }هاإعطائب العامل يرضن إجرة األ مطالبته وهءبقاإ وأ{

  . منه بالقوة جرةاأل خذأ رضألا

 مع ال وبل، الناس تسلط قاعدة خالف ألنه }أجرة بال بقاءاإل{ كاملال أي }هيعل بجي الو{

  . برضاه إال هايع كاملال ربجي ال دةيجد معاملةجرة ألنه األ

 لعدم{: قال لذاو، تقدم ماك األصل والسلطة لقاعدة }زالةاإل رادةإ مع رشاأل هيعل بجي ال ماك{

  مسلطون{ كاملال }الناسو{ املقررة }املدة بعد للزارع حق



٣٢٧

  .على أمواهلم

  

  . )١(}أمواهلم ىعل

 سواء ،هلما فالزرع العمل ورضاأل من لك ناتج الزرع أن من سابقاً رناهكذ ما ىمقتض: أقول

 ىعل الزارع جرب يف كللمال حق ال هيعلو، ثالث من أو همايلك من أو كذا من أو هذا من البذر انك

 ىبقي كاملال حق استثين فإذا، كاملال حق إىل بالنسبة زالةاإل يف للزارع حق ال ماك، الزارع حلق زالةاإل

 جربه حق كللمال انك زالةباإل الزارع تضرري مل فإن الإو، فهو ءيش على ايتراض فإن ،الزارع حق

 انكو، الضرران تساقط هبقائ من كاملال بضرر معارضاً ضرره قدر انك فإن تضرر وإن ،التسلط لقاعدة

  .هلا معارض ال اليت السلطة لقاعدة زالةباإل اجلرب يف احلق كللمال

 أو ،السلطة قاعدة تقدم فهل، القلع يف ضرر للزارع انك والبقاء يف ضرر كللمال نكي ملوإن 

 نصف كاملال حتمل مع قلعي أن ماإف، اتياملال يف العدل لقاعدة نيمراأل نيب معجي أو ،ضرر ال قاعدة

 نيتالقاعد أي ميلتقد وجه ال ألنه ،الثالث الظاهر ،جرةاأل نصف الزارع حتمل مع ىبقي أن أماو، رشاأل

 كذلكو، دةياجلد املدة يف نفع بال رضاأل ىتبق ألن وجه ال ماك، أهم مهااحدإ أن على ليالدل عدم بعد

 اخلمس تابك يف رناهاكذ ماك ،العدل قاعدة إال بقي فلم ،القلع خسارة لك الزارع تحملي ألن وجه ال

  . فتأمل ،هريغو

                                                
. ٢٧٣ ص٢ ج:البحار )١(



٣٢٨

 بتخيريه بني القلع مع : وقيل،يكون ذلك بتفريط الزارع أو من قبل اهللا كتأخري املياه أو تغري اهلواء أن وال فرق بني

  جرةاألرش والبقاء مع األ

  

 قدري مل إذا ماك عمد بدون أو عمداً }الزارع طيبتفر{ ريالتأخ }كذل ونكي أن نيب فرق الو{

  . حنوه وملرض

، ثالث قبل من أو ،}اهلواء يريتغ أو{ مطاراأل نزول و}اهيامل{ انيجر }ريتأخك اهللا قبل من أو{

 الزارع نيب حال نأك بنفسه كاملال ريالتأخ وجه ونكي قدو، الزرع ورضاأل نيب الظامل حال إذا ماك

  .الزرعو

 سبباً أحدمها نكي مل إذا هوإمنا ، كملالا أو الزارع يف الضرر قاعدة من رناهكذ ما أن ال خيفىو

  . ضرر ال بقاعدة بنفسه نساناإل ضرارإ كتداري فال الإو، للضرر

 لوو(: قال }جرةاأل مع البقاء ورشاأل من القلع نيب هيريبتخ{ :القواعد يف العالمة القائل و}ليقو{

 سواء، جرةباأل ةيالتبق أو رشاأل مع زالةاإل كللمال أن قربفاأل، صلحي فلم هايف كدرااإل ظني مدة ركذ

  . )اهيامل ريتأخ وةيهواأل يريتغك  تعاىلاهللا قبل من أو ،ريبالتأخ طيالتفرك الزارع بسبب انك

 كللمال انك الزارع طيبتفر ريالتأخ انكن إ( :فقال المهك ولأ يف فصل أنه املقاصد جامع عنو

  . )كدرااإل إىل بقاءاإل بجي منه ريتقص ريبغ انك وإن ،الغاصبك االنتهاء عند ألنه زالةاإل

 نهأب كلذل استدلوا و،هاريغ وريالتحر ورةكالتذ واملبسوط عن ليالتفص هذا رامةكال مفتاح نقل قدو

  عن خرج ما بأن الثاين يفو، الغاصبك األول يف



٣٢٩

عم لو شرط  ن، بال رضاهجرةال وجه إللزامه العامل باأل أنه كان بتفريط الزارع مع إذا  خصوصاً،وفيه ما عرفت

   ال يبعد صحته،مضت املدة قبلهن إ  أو معها،أجرةالزارع على املالك إبقاءه إىل البلوغ بال 

  

  .طاقي ال ما فيلكت من ضرراً ستلزمي نهكل، العقد تناولهي مل وإن املدة

  . جماناً القلع لهن أ و،جماناً كاملال على الصرب وجوب احتملواو

 ما هيفو{: املصنف قال لذاو، نيالقول من يأل به معتد وجه فال القاعدة ىمقتض عرفت قد: أقول

 الزارع طيتفر نيب مجاعة فصل لذا و}الزارع طيبتفر انك إذا خصوصاً{ يريللتخ إطالق ال إذ }عرفت

 انك إذا كذلك القلع وزجي ال نمايب ،األول انك إذا شراأل بدون كللمال القلع جازواأ ثيح، عدمهو

  . الثاين

  . السلطنة ليدل خالف فإنه }رضاه بال جرةباأل العامل{ كاملال لزامإ }لزامهإل هوج ال أنه مع{

 ال ،قبله املدة مضتن إ معها أو ،أجرة بال البلوغ إىل هءبقاإ كاملال على الزارع شرط لو، نعم{

 من ريالتأخ ونك حالةك خاصة حالة يف أو ،مطلقاً الشرط انك سواء، الشرط أدلة طالقإل }صحته بعدي

  . شبهأ ما أو ثالث من أو اهللا

ن إ هريتأخ العقد يف شرط لو(: قال ثيح الشرائع قول يف شكالاإل إىل كبذل املصنف أشار قدو

 ألن ،املدة جبهالة كاملسال يف عللهو، )املدة ريتقد باشتراطه القول على العقد بطل املشروطة املدة بعد يبق

 العقد ضمن يف شرطهاو، جمهولة يه والزرع كدريأن  إىل بعده ما ووركاملذ جمموع ونكت نئذيح املدة

  . العقد بطل جهالة تضمن فإذا، العوض مجلة من



٣٣٠

  .بقاء عليهووجوب اإل

  

  . الغرر عدا ما بطالإ على ليدل ال وغرراً توجب ال اجلهالة هذه مثلن إ هيف: أقول

  . ىسمامل ركذي مل إذا مثالً أو ىمسم معه أو ،جرأ بدون }هيعل بقاءاإل وجوبو{

 بعض استدالل أن ماك ،الوجه ظاهر ريغ العقد صحة على يالربوجرد ديالس  أن إشكالعلمي منهو

  . تام ريغ يغرر نهأب شكاللإل نياملعلق

 مثله نكل، غرراً العرف راهاي صةينق وادةيز نيب مرددة احملتملة املدة انتك إذا غرراً ونكي رمبا نعم

  . استثناء الغرر رةصو والغرر عدم مع األصلف، جداً نادر

  



٣٣١

 املثل أجرةففي ضمانه  ،لو ترك الزارع الزرع بعد العقد وتسليم األرض إليه حىت انقضت املدة): ٧ مسألة(

  يستقر عليه املسمى يف اإلجارة أنه لألرض كما

  

 تيبق أو }املدة انقضت حىت هيلإ رضاأل ميتسل والعقد بعد الزرع الزارع كتر لو{ ):٧ مسألة(

 القواعد والشرائع به فىتأ ماك }رضلأل املثل أجرة ضمانه يفف{، مثال هايف الزرع نكمي ال لةيقل مدة

 ،صحاباأل ظاهر إىل املنسوب هو بل، الربهان جممع وحياملفات والروض ورشاداإل وريالتحر ورةكالتذو

  . بعضهم عن يكح ماك

 يف أما، املدة انتهت حىت هاستعملي مل واستأجرها إذا }جارةاإل يف ىاملسم هيعل ستقري أنه ماك{

 ال ثيحب له مستحقة صارت رضاأل منفعة أن من كاملسال رهكذ فلما املزارعة يف أماو، فواضح جارةاإل

  . جرةاأل لزميف فوا قدو فائهاياست من كاملال نكتمي

، هكبتر الزارع فوا كللمال حق املنفعة فإن ،)١(مسلم ئامر حق ىتوي ال دهيؤوي: أقول

 نستبعده مل ماك، الضمان وجبي منه استرباحه فوتت مما مالهو كاملال نيب لولةياحل بأن قلنا إذا خصوصاً

  . هالفق مباحث بعض يف

، ستحقي ما تهيتفو نيب املالزمة وجه ظهري ال( نهأب كاملسال على شكالاإل يف كاملستمس قول أما

   منفعة بأن لهيتعل األوىل انك و،كللمال جرةاأل ضمان نيبو

                                                
. ٥ ح من أبواب نوادر الشهادات٤٦ الباب ٢١٥ ص٣ ج:كاملستدر )١(



٣٣٢

 أيضاً لكشي انك وإن ،املثل أجرة إىل نتقليف لتعذره مهلسي مل بعوض له مستحقة صارت رضاأل

 الضمان يف يفكي: قالي إال أن ،ليدل إىل تاجحي املثل أجرة فاستحقاق للبطالن موجب العوض تعذر نأب

 املزارعة يف مضمونة رضاأل منفعة انتك ملا وبفاسده ضمني حهيبصح ضمني ما قاعدة عموم

  . انتهى )تأمل هيف و،استدل ذاك ،جرةباأل الفاسدة املزارعة يف مضمونة يفه باحلصة حةيالصح

، املنفعة فوت ورضاأل أخذ الزارع فإن ،ديال على ليدل من مستفادة املالزمةن إ :أوالً هيعل ردي

، العدل قاعدة هيتقض ما على املثل أجرة إىل رجع مقدارها علمي مل وىاملسم أجرة مثل املنفعةحيث إن و

  . الغالب هو ماك، احلصة قدر علمي مل إذا مبا كذل ديقي أن بجي نعم

  . التالزم عن سألي ثيح )املثل أجرة إىل نتقليف(: قوله على ارد وديالشه على هإشكال بأن: اًيثانو

 مل مث، اجلمعة ار يف ثوبه اطةيخل اطاًيخ استأجر إذا ما مثل فاملقام، تيالتفو ريغ التعذر بأن: ثالثاًو

 مما املقام سيفل، العدل لقاعدة فاملثل، قدرها علمي مل وإن املسماة جرةاأل هءإعطا هيعل فإنه، الثوب سلمهي

  . البطالن وجبي

 أجرة يه وبدهلا هيفعل الفائدة ذهبأ ألنه ،أوضح املثل أجرة هؤإعطاف البطالن سلمنه إذا إ :رابعاًو

  . املثل

 يف ماك ،فالضمان العمال ديب أو ،ضمان فال كاملال ديب رضاأل ونكت أن نيب فرقي رمبانه إ مث

 كاملالحيث إن ، تأمل هيفو، العامل ال كاملال للمنفعة املفوت انك األول يف أن وجههو ،ياحلواش بعض

  رضاأل والزارع نيب لحي مل



٣٣٣

 أو ، فيضمنتركه اختياراً إذا ما أو التفصيل بني ، بترك حتصيل احلاصلمثاًآ غاية األمر كونه ،أو عدم ضمانه أصالً

   فالمعذوراً

  

  . املستأجر والزارع هو عرفاً فاملفوت املستأجر والوارد نيب لحي مل ماك

  . كاملال املفوت انك ،زرعي مل اهايإ سلمه إذا ثيحب انكو ،رضاأل سلمهي مل إذا نعم

 مثله عدي ال إذ ،جههو ظهري فلم ،غاصب ألنه الزارع على جرةاأل أن نياملعلق بعض احتمال أما

 أنه ال، مستنفع ريغ فإنه، ارجياإل دار نكسي مل إذا ماك هو بل، مكح فال موضوع ال ذإو، غاصباً

  . غاصب

 كذل ديقي أن ب وجي}احلاصل ليحتص كبتر مثاًآ ونهك مراأل ةيغا{ صللأل }أصالً ضمانه عدم أو{

 كبذل ديقي ماك، للعلم املوجبة للقرائن ،زرعي ناكأيضاً إذا  حاصل له نكي مل نهأب علمي مل إذا مبا أيضاً

  . هيف ماال خيفى  األصل نكل، األول القول

 بال نيالطرف من التزاماً وتعهداً إال املزارعة ونك عدم على بناًء نهأب: كلذل الفقهاء بعض ليتعل أما

 قال هلذاو، عاملن حفواض كاملال ىبرض العامل دي حتت رضاأل ونكو ،اآلخر على حدمهاأل حق راثيإ

  . هيف ما خيفى النه إ :بنفسه هيالفق

 }فال معذوراً أو{ األول القول أدلة يف ركذ ملا }ضمنيف اراًياخت هكتر إذا ما نيب ليالتفص أو{

  . العامة األدلة من مهاريغ وقونيطي ال ما واالضطرار لرفع

  . الضمانات مثل يف الوضع ال فيلكالت ترفع اإ: هيفو



٣٣٤

 أو ضمانه مبقدار ،يعادل احلصة املسماة من الثلث أو النصف أو غريمها حبسب التخمني يف تلك السنةأو ضمانه ما 

اطلع املالك على تركه  إذا  أو الفرق بني ما،تلك احلصة من منفعة األرض من نصف أو ثلث ومن قيمة عمل الزارع

فات وقت الزرع  أن  صورة عدم اطالعه إىل وبني،للزرع فلم يفسخ املعاملة لتدارك استيفاء منفعة أرضه فال يضمن

   وجوه و،فيضمن

  

 اطةياخل أو ،راراًضطا نهاكسي مل والدار استأجر لو ما مثلهو، ةيالد حنوه وأاخلط قتل يف انك لذاو

  . كذل ريغ إىل، اضطراراً الثوب عطهي ملو

 كتل يف نيالتخم حبسب مهاريغ أو النصف أو الثلث من ةاملسما احلصة عادلي ما ضمانه أو{

 على الزائد يف النصف انك ترددت لو احلصة أن العدل قاعدةو هذا ىمقتضو، وجهه أيتيس ماك }السنة

  . أربعة هيعطي ثيح مخسة أو طنانأ ثالثة اأ علمي مل إذا ماك، نياملتق

 عمل مةيق منو{ مثالً }ثلث أو نصف من رضاأل منفعة من احلصة كتل مبقدار ضمانه أو{

  . أوجه القول هذا أن استظهار عند وجههو، حهيتوض أيتيس ماك }الزارع

 أرضه منفعة فاءياست كلتدار املعاملة فسخي فلم للزرع هكتر على كاملال اطلع إذا ما نيب الفرق أو{

 نيبو{ الفسخ انهكمإ مع الفسخ كبتر نفسه على الضرر أورد يالذ هو كاملال ألن ،العامل }ضمني فلم

  >العامل هو نئذيح املفوت ألن }ضمنيف الزرع وقت فات أن إىل اطالعه عدم صورة

  و{ ستة }وجوه{



٣٣٥

  األول : فظاهر بل صريح مجاعة،بعضها أقوال

  

 ملا: اجلمال ديالس قال }األول{: املشهور أنه عرفت بل }مجاعة حيصر بل فظاهر ،أقوال بعضها

 فات ملا فضماا ،املسألة هذه ضمفرو هو املدة انقضاء إىل دهي يف هؤبقاو، الزارع إىل رضاأل ميتسل انك

  . الوضوح من انكمب هيعل املثل أجرةوم لز ودهي حتت منافعها من

 حصة إىل بالنسبة جرةاأل من أقل منفعتها انتك أو ،منفعة للزراعة نكت مل لو أنه هيعل ردي: أقول

 قالي أن نكمي فهل، أصالً الفائدة عدم ىري ألنه الزارع زرعي ال فرمبا، جرةلأل وجه نكي مل ،كاملال

  .نئذيح هيعل املثل أجرةب

 إىل بالنسبة حقه كاملال أهدر فقد، املثل أجرة من أقل حصة كللمال يعطي الزرع انك إذا مث

 بأن دةيمق احلصة انتك إال إذا اللهم، جرةاأل بقدر الزارع هيعطي فلماذا، احلصة وجرةاأل نيب التفاوت

  .عدمه حال ال الزرع حال كاملال أهدر

  . اخلاص والعام العذر يف المكال أيتينه إ مث

 الزارعة كتر ودهي حتت رضاأل انتكاألول إذا  وجهاأل بأن نياملعلق بعض قول أن علمي منهو

 كمستدر دهي حتت رضاأل ونك ديق أن إىل ضافةفباإل، إشكال حمل ،ضمان فال الإ و،منه طيبتفر

  :هيعل ردي طيبتفر رضاأل كتر أن ،املسألة أول يف هيلإ رضاأل ميبتسل املصنف حيلتصر

  . أقل ةاحلص انتك إذا ما: أوالً

 لوو الثوب كمال سلمهي مل واستعد إذا اطياخل أن ماك، طيالتفر إىل الضمان يف احلاجة عدم: اًيثانو

  . الضمان انك كاملال من طيتفر بدون



٣٣٦

   بعضهم الثاين واستظهر،حصل نقص إذا  يضمن النقص احلاصل بسبب ترك الزرع:بل قال بعضهم

  

 إذا الزرع كتر بسبب احلاصل النقص ضمني{ :كاملسال يف الثاين ديالشه هو و}بعضهم قال بل{

 نيماأل وطيتفر نهأب له نيمعلل نياملعلق من مجلة هذا استقرب قدو، طهيلتفر تفقي ماك }نقص حصل

  . طيالتفر ضمني

 مل إذا أما، طاًيتفر ونكي حىت عمداً كالتر انك إذا صحيإمنا  كذل إذ ،هطالقإل وجه النه إ :هيفو

 صلحي مل إذا مبا ديقي أن لزمي أنه مع هذا، طيتفر أو تعد بدون نيماأل لضمان وجه فال كذلك نكي

 هيعل املاء تسلط الزرع كتر سبب إذا ماك، ثركأ أو النقص بقدر الزرع كبتر ىخرأ جهة من مالك

 لعلو، ثركأ أو النقص بقدر باعي ثيح، املاء مةيق جهة من لتمك نكل، الزرع جهة من نقصت ثيحب

  .عنه منصرف كاملسال المك

 نكت مل ادةيالزحيث إن ، للزارع ستيل اأ فالظاهر، الزرع كتر بسب رضاأل زادت إذا ماأ

  . الغاصب بفعل املغصوبة نيالع يف زاد اإذ ما مالمث املقام سيفل، بفعله

 ألن الزرع كتر من الضمان يف شكالباإل }الثاين{ اجلواهر صاحب هو و}بعضهم استظهرو{

، نفسه مال مكحب جعله املزارعة عقد ألن ديال على عموم يف دخلي حىت ريالغ مال تلفي مل الزارع

 ال قاعدةو، الضمان ال مثاإل هيعل ترتب فعلي فلم احلصة ميتسل واالستنماء هيعل وجب ثيح نكل

 وجه يف تقدم ما هيف و،الفسخ على تسلطيف اللزوم ترفع القاعدةإمنا و، الضمان منها ستفادي ال ضرر

  . األول القول



٣٣٧

   وميكن القول بالرابع،ورمبا يستقرب الثالث

  

 النقص ضمان واملثل أجرة ضمان يف فرقي هلو(: قال ،كاملسال يف ماك }الثالث ستقربي رمباو{

، الثاين يف ريالتقص لعدم الفرق بعدي الو، عدمه ظاهرهم ،هريغ واراًياخت االنتفاع العامل كتر إذا ما نيب

 ما إىل االنتقال منه وجبي ريتقص منه صلحي مل وخاصة احلصة لزوم العقد ىمقتض وشراأل يف خصوصاً

 هيلإ أشار ماك، الضمان يف ال عدمه ومثاإل يف ؤثري عدمه وريالتقصن إ :هيفو، )العقد هيقتضي ال

  . كاملستمس

 لو إذ ،الوجه ظاهر ريغ )نيمراأل نيب هيف فرقي ال ماناتاأل يف طيبالتفر الضمان ذاكو(: قوله نعم

  . ينيمتناف نيب مجع القصور وطيالتفر نيب فاجلمع، طيالتفر صلحي فلم ناًيأم انك قصري مل

 احلاصل النقص ضمانه مع وجهاأل هوو: قال ،العم ابن اختاره يالذ هو و}بالرابع القول نكميو{

 الزرع هكبتر احلصة كاملال على فوت يالذ هو العامل أن وجههو، نقص حصل إذا الزرع كتر بسبب

 ماك احلق ليحتص إىل العريف قيالطر ألنه نيالتخم الالزم انك قدرها بالضبط علمي ال ثيحو، ضمنهايف

  . املزروعات يف حصته إىل بالنسبة )سلم وصلى اهللا عليه وآله( الرسول فعلهي انك

 انتك احلصة نإ: هيف و،كاملسال المك يف وجهه عرفت فقد صلاحلا النقص يف حقه إىل بالنسبة أما

 حق جرةاأل ونكتإمنا  و،تقدم ماك أشبه ما أو إمنا أجرةو حصة نكت مل زرعي مل فإذا الزرع على متوقفة

 ارياخت حتت ريجاأل جعله يالذ وقته قبال يف األ املستأجر شغلهي مل إذا جارةاإل باب يف ريجاأل

  . جارةاإلك قامامل سيلو، املستأجر



٣٣٨

  واألوجه اخلامس

  

 ،زرعي مل أو زرع ،كذل هيلع له انك ،ذاك قبال يف الزارع ارياخت حتت رضهأ املال جعل إذا نعم

  . البحث حمل عن خارج نهكل

 ،عمله نصف العامل على كمل املزارعة بسبب كاملال ألن }اخلامس{ :املصنف عند }وجهاألو{

حيث إن و، رضاأل والعمل هيف كاشترإمنا  الناتج فإن ،رضاأل من حتصل اليت املنفعة نصف كمل ماك

 ةيقبال وحدمهاأل الربع أو الثلث قررا إذا كذلكو ،أيضاً نفسه على فوت ماك، زرعه بعدم فوما الزارع

  . فوت ما مبقدار كللمال هؤإعطا يهعل انك خرلآل

، تيالتفو بعد الضمان لعدم هوج ال ماك، جرةاأل ال احلصة الفائت ألن ،املثل جرةأل وجه الو

 املسماة احلصة إذ املسماة للحصة وجه ال ماك ،الضمانات همايف فرقي ال تيالتفو يف العذر وارياالختو

 نصف هو والفائت اراملقد إىل مراأل جعريف زرعي مل أنه املفروض واملزارعة ريتقد على كللمال انتكإمنا 

  . العامل عمل مةيق نصف ورضاأل منفعة

 مل فإذا ،العمل واملنفعة نصف قبال يف ال، احلصة قبال يف أرضه ىعطأ كاملالن إ :هيعل ردي نكل

 ال اطياخل فإن ،طيخيل الثوب سلمهي مل نهكل املستأجر إىل نفسه سلم يالذ اطياخلك انك الزارع زرعي

  . املقررة اطةياخل أجرة قدر إال ستحقي

 تضمنه يالذن إ( :كاملستمس رهكذ ما من ربأق املصنف استدالل على شكالاإل يف رناهكذ ماو

   الزرع من احلصة نفس رضاأل كمال كمل هو املزارعة عقد



٣٣٩

 لعقد موضوعاً سيفل الزارع عمل أماو. رضاأل بذل مقابل يف أو ،رضاأل منفعة متام مقابل يف فقط

 فاتت قدو، زارعةامل بطلت تعذرت ملاو، احلاصل من اخلاصة احلصة إال رضاأل كمال كلمي فال ،املزارعة

  . انتهى )هلا ضامناً ونكيف العامل ديب رضاأل منفعة

 الو، العامل وكاملال نيب هلما الناتج و،العمل هذا منو رضاأل هذهمن  احلاصل روني العقالء ذإ

 اطةيخ من أو ،كاملال دار من املستأجر استفادة بعدم تبطل ال جارةاإل أن ماك، املزارعة لبطالن وجه

  . النفقة أو املهر نهدمي ال نفسها بذهلا مع ةالزوج من الزوج ستفدي مل إذا احكالن يف كذلكو، اطياخل

 على رضاأل على معاملة يفه الزرع من مأخوذة املزارعةن إ( :بقوله أقرب كاملستمس جعله ما أما

 يف الشرط ليقب من يفه احلاصل من احلصة أماو. الزارع عمل رضاأل بذل عوض ونكيف تزرعأن 

 مةيلق ضامناً ونكيف زرعي مل فإذا الزرع هوو، العمل العامل على اًكمال رضاأل صاحب ونكيف زارعةامل

  . )هيعل كاململو العمل

 بذل اتيروا ظاهر هو كذل و،احلصة قبال يف هوإمنا  رضاأل بذل أن ىري العرفن إ :هيفف

 على كلمي كاملال ونكي كلبذ و،شرط ال طرف فاحلصة، )١(ربيخ )سلم وصلى اهللا عليه وآله( الرسول

 مل إذا الضمانات سائر يف ماك، متهايق أو توفرت إذ مثلها هؤإعطا هيعل لزم زرعي مل فإذا، احلصة العامل

  . املثل توفري

                                                
. ١ ح...  من أبواب املزارعة٩ الباب ٢٠١ ص١٣ ج:الوسائل )١(



٣٤٠

  .البطالن وجبي ال التعذر و،شرعاً وعرفاً احلصة قبال يف البذل ونكل

 تنقص إذا النقص العامل ضمان من كاملسال من تقدم ما قبلي أن املصنف على انكنه إ مث

  . رضاأل

 يف ضري مل امالًك عمله من العامل نكمت فإن ،معاً دمهاي حتت رضاأل انتك لو أنه ظهري تقدم مماو

 يف هايعل اجلملة يف دهي أن نفعي مل أصالً عمله من نكتمي مل وإن ،أيضاً كاملال شرافإ احلصة ضمانه

 أو أقل أو النصف بقدر عمله من نكمت وإن ،امالًك كالامل الءياست حتت انك إذا ماك ونكي بل، ضمانه

  . بقدره الضمان انك ،كاملال الءياست ضعف وقوة حسب ،ثركأ

 بل، عيبالب خاصاً سيل ارياخل هذا ليدل فإن ،ةقالصف تبعض اريخ له ألنه ،الفسخ نئذيح للعامل نعم

  . هاريغ واملقام يفو ةاملساقا وةيالعقد ةكالشر واملضاربة والرهن وجارةاإل يف أيتي

األول  وجهاأل بل(: قال ثيح، يالربوجرد ديالس المك من الثاين الشق يف النظر وجه علمي منهو

 مها أو كاملال الءياست حتت واك مع أما و،الئهياست والعامل دي حتت املدة كتل يف رضاأل انتكن إ

  . )إشكال حمل مطلقاً فضمانه

 حق سقوط وجبي ال العامل عمل عدم كاملال اطالع دعن الفسخ عدم فإن }السادس أضعفهاو{

  . هاريغ وجارةاإل يف كذلك هو ماك، العامل على كاملال

ن أ و،احلصة أو العمل قبال يف رضاأل ونك يف ديالترد من املتحصل يف رهكذ ما أن ظهري كبذلو

  ظاهر ريغ، املزارعة بطالن وجبي العمل تعذر



٣٤١

   وإال فيكشف عن بطالن املعاملة، يكن الترك بسبب عذر عاممل إذا  مث هذا كله،وأضعفها السادس

  

 يراضاأل يف املطر نزول عدمك }عام عذر بسبب كالتر نكي مل إذا لهك هذا مث{ مثاله تقدم ما ىعل

  . هكتدار نكمي ال رضاأل أو السماء يف مانع وجود أو ،به تزرع اليت

  .رضباأل االنتفاع انكمإ املضاربة ئطشرا من أن تقدم ملا }املعاملة بطالن عن شفكيف الإو{

 نكمأ و،شرطاً أو داًيق أخذ أو ،العقد هيعل صب يالذ الزرع يف رضباأل االنتفاع نكمي مل إذا مث

 أشبه ما وللدواب مربطاً جعلهاك ،آخر ءيش يف ا االنتفاع نكمأو اًإطالق الزرع نكمي مل أو ،هريغ

 ماو، نكمي مل هيعل العقد انك ما إذ ،مطلقاً العدم لقاعدةا ىمقتض ،ال أم ءيلش ضامن العامل فهل، كذل

  .هيعل العقد ونكي ال نكمأ

 ريغ آخر وجه من رضباأل االنتفاع نكمي مل إذا مبا الضمان عدم تصخي(: كاملستمس يف قال نكل

 بوضاملق يف ماك الضمان على بناءلا فالالزم الزراعة ريغ يف ا االنتفاع نكمي انك إذا أما، الزراعة

  . انتهى )ضماا عن مانعاً املنافع كتل مهالإ على كاملال قدامإ ونكي إال أن اللهم، الفاسدة جارةباإل

 لعدم يشرع وجه بدون رجعهاي مل فإذا، رضاأل رجاعإ العامل على انك املزارعة بطلت إذا :أقول

 يشرع لعذر رجاعاإل عدم انك إذا أما، هلا ضامن فهو، املتعارفة منافعها فوت قدو، غصباً انك رجاعاإل

  . ضمان فال االسترباح نيماأل على سيفل دهيب مانةأ رضاأل انتك مما



٣٤٢

 ومع عدمه ففي ضمان املالك ما ،ولو انعكس املطلب بأن امتنع املالك من تسليم األرض بعد العقد فللعامل الفسخ

  يعادل حصته من منفعة األرض

  

 املزارعة تيبق شرطه عن دهي الشارط رفع ورطالش وجه على اخلاصة الزراعة انتك لو نعم

  . املقررة امهاكبأح

 نكمأ أو ،جربه نكمي مل و}العقد بعد رضاأل ميتسل من كاملال امتنع بأن ،املطلب سكانع لوو{

 جبارإ مثل، يثانو عنوان انك إال إذا الطرف جبارإ العقد طرف على بجي سيل إذ ،العامل ربهجي ملو

 مل مايف مكنفسأ قوا: جهة من رجاعاإل من الفساد جتنهج  اليت طاعةاإل عن ةيباآل زوجته الزوج

  . كذل ريغ إىل، رجاعباإل إال املنع نكمي

 التخلف فمع ،مهاريغ ورهنلا وجارةاإل يف ماك الضمين الشرطك ميالتسل ألن }الفسخ فللعامل{

 عقد يف ضمين شرط العمل ألن ،رضاأل يف الزارع عملي مل إذا كللمال ارياخل ونكي ماك، ارياخل ونكي

  . احلصة قبال يف رضاأل إعطاء قتهيحق

 العم ابن جعله يالذ هو هذا و}رضاأل منفعة من حصته عادلي ما كاملال ضمان يفف عدمه معو{

 فلما هيلإ الزارع حصة بقدر رضاأل منفعة انتقلت باملزارعة ألن كذلو، أظهر الثاين جعل وإن ،أوجه

 الزارع كلمي مل نهأب( كاملستمس قولو، هاكتدار هيعل لزمي، غاصباً انك الزارع نيب ونهايب كاملال حال

  رضاأل بذل كلميإمنا و، كذل املزارعة عقد اقتضاء لعدم رضاأل منفعة من ئاًيش



٣٤٣

   أو التفصيل بني صورة العذر وعدمه،أو ما يعادل حصته من احلاصل حبسب التخمني

  

 يف حق فله ،االستنفاع ألجل يمقدم العرف نظر يف ضراأل بذلحيث إن ، نظر حمل )للزراعة

  .رضاأل

 الفرع يف تقدم ملا، عندنا ظهراأل هو ماك }نيالتخم حبسب احلاصل من حصته عادلي ما أو{

، حنوهو مسلم ئامر حق ىتوي ال :شملهيف احلصة العامل على فوت لولتهيحب كاملالحيث إن ، قالساب

 على موقوف احلاصل من احلصة ضمان بأن( هيعل كاملتسمس إشكالو، أظهر العم ابن جعله لذا أنهكو

 سيل احلصة ضمان إذ ،الوجه ظاهر ريغ )انتفائه املفروضو، احلاصل وجود على موقوف هاكمل و،هاكمل

  . املقام يف احلاصل يالتو وتيالتفو على بل، كذل على موقوفاً

 ميتسل بعد الزارع عمل عدم فرع يف الوجه من تقدم ملا }عدمه والعذر صورة نيب ليالتفص أو{

  .له كاملال

 من حصته عادلي ما أو ،رضاأل منفعة من حصته ضمان ىري بالضمان قربي ثيح املفصل هل مث

 عرفت ملا الثاين القاعدة ىمقتض انك ليبالتفص ليق لوو، املفصل له تعرضي مل ،نيالتخم حسب احلاصل

  . وجهه من

 انك كاملال منع عن املسبب عمله عدم جراء من العامل لىع ضرر حصل لونه إ :قالي أن نكمي بل

 كذلو، الزارع زراعة عدم من رضاأل نقص إىل بالنسبة السابق الفرع يف ركذ ماك، هكتدار كاملال على

  . ضرر ال ليدل شملهيف، كاملال بسبب انك العامل به تضرر يالذ الضررألن 



٣٤٤

   بدعوى الفرق بينهما،لاألوأو عدم الضمان حىت لو قلنا به يف الفرض 

  

 الفرق ىبدعو{ نياملعلق بعض قواه ماك }األول الفرض يف به قلنا لو حىت الضمان عدم أو{

 هيفعل ،صاحبه على كاملل تفو فقد الزارع عملي مل فإذا، رضاأل كملال كمملو العامل عمل ألن }نهمايب

  . للضمان موجباً الزارع على تهايتفو ونكي فال للزارع ةكمملو رضاأل منفعة ستيفل املقام يف أما، ضمانه

 بعقد له اًكمل رضاأل منفعة ورةريص لعدم، أوىل مقامنا يف الضمان عدم(: اجلواهر قال لذاو

  . )الضمان هايعل ترتبي ةيعار هايعل كاملال دي ونكت حىت ،املزارعة

 احلصة إعطاء قبال يف رضاأل أخذي أن على عقد الزارعحيث إن ، ليالتفص هلذا وجه ال: أقول

 إال ونكي الف ،حلصته مفوت له رضاأل كاملال ميتسل فعدم، رضاأل من حصته قبال يف نفسه عملو

 ضامناً كاملال ونكي كبذلو ،اطياخل مثال من تقدم ماك ،املستأجر ستعملهي مل ونفسه سلم يالذ ريجاألك

 له ونكت أن اقتضت املعاوضة أن  إالللزارع اًكمل تصبح مل وإن رضاأل منفعةو، هيعل فوا اليت حلصته

  . احلصة

 )املثل أجرةب الزارع لعمل ضامناً كاملال ونكي أن املقام يفاألقوى ف(: كاملستمس قول أن علمي منهو

 هيعل وى،املسم أو ،لاملث أجرة له فهل، نفسه الباذل اطياخل يف ماك، املثل جرةأل وجه ال إذ ،نظر حمل

  رضلأل نكي مل أنه إذا يف كهنا املتقدم المكال هنا أيت وي،ضمانال يف السابق فرعلاك الفرع فهذا



٣٤٥

  .وجوه

  

  . ضمان فال مفوتاً كاملال نكي مل صالًأ نفع

 أن مع، كهنا ارهياخت دعب املسألة يف هنا املصنف لتوقف وجه الو، أقرا عرفت قد }وجوه{

  . واحد واد من نياملسألت



٣٤٦



٣٤٧

  

  المحتویات



٣٤٨



٣٤٩

  

  كتاب المضاربة

  ٢٥٥ ـ ٥

  ٧............... ـ شرط مال أو عمل خارجي في المضاربة٣٣سألة م

  ٢١........................... ـ الربح للعامل بمجرد الظهور٣٤مسألة 

  ٣٣................................ ـ الربح وقایة لرأس المال٣٥مسألة 

  ٤٠.......................... الربحتقسیم أحدهماطلب  إذا  ـ٣٦مسألة 

  ٥٠..................... ـ لو باع العامل حصته بعد الظهور٣٧مسألة 

  ٥٢.................................. ـ الخسارة تجبر بالربح٣٨مسألة 

  ٦٠................................مل أمین ال یضمن ـ العا٣٩مسألة 

  ٦٨...................... ـ ال یشتري المالك من العامل شیئا٤٠مسألة 

  ٧٥...................................خذ العامل بالشفعةأ ـ ٤١مسألة 

  ٧٧....................... ـ عدم جواز وطي العامل للجاریة٤٢مسألة 

  ٧٨.......................... ـ لو اشترى العامل زوج المالك٤٣مسألة 

  ٧٩...................... ـ لو اشترى من ینعتق على المالك٤٤مسألة 

  ٨٢................................... ـ لو اشترى أبا المالك٤٥مسألة 



٣٥٠

  ٨٥...........................نفساخهاا ـ فسخ المضاربة أو ٤٦مسألة 

  ٨٧..................................................الفسخ قبل العمل

  ٩٠.................................................ثناءالفسخ في األ

  ٩٣..................................................الفسخ بعد السفر

  ٩٥..........................................الفسخ قبل حصول الربح

  ١٠٠..................................................الفسخ بعد الربح

  ١٠٤................................لو كان في المال دیون على الناس

  ١٠٦....................................إذا مات أحدهم قام وارثه مقامه

  ١٠٨..........................................التخلیةأزید من  ال یجب

  ١١٢...........یكون الربح حامال من رأس المال أن م ـ ال یلز٤٧مسألة 

  ١٢٣.............................كانت المضاربة فاسدة إذا  ـ٤٨مسألة 

  ١٣٣...............................لم یكن للمدعي بینة إذا  ـ٤٩مسألة 

  ١٣٥........................ ـ لو تنازعا في مقدار رأس المال٥٠مسألة 

  ١٤٠......................... ـ لو ادعى المالك خیانة العامل٥١مسألة 

  ١٤٣.............................. ـ لو ادعى العامل الخسارة٥٢مسألة 

  ١٥٠......................ختلفا في مقدار حصة العامل ـ لو ا٥٣مسألة 

  ١٥٣..............................قرأ ـ لو أنكر المضاربة ثم ٥٤مسألة 

  ١٥٧......................... ـ لو اختلفا في صحة المضاربة٥٥مسألة 

  ١٥٨............................... الفسخأحدهما ـ لو ادعى ٥٦مسألة 

  ١٥٩.................................. ـ لو ادعى العامل الرد٥٧مسألة 

  ١٦٢................................ ـ لو اشتراه العامل لنفسه٥٨مسألة 

  ١٦٥.......................رض ـ لو اختلفا في المضاربة والق٥٩مسألة 



٣٥١

  ١٧٠....................... ـ لو اختلفا في القرض والمضاربة٦٠مسألة 

  ١٧٤...................... ـ لو اختلفا في اإلبضاع والمضاربة٦١مسألة 

  ١٧٩..................... ـ لو اختلفا في مقدار نصب العامل٦٢مسألة 

  مسائل

  ٢٥٥ ـ ١٨٢

  ١٨٣.................................لو كان عنده مال المضاربة فمات

  ٢٠٤..................................لو علق المضاربة على أمر واقع

  ٢٠٩...................................ال یشترط في العامل عدم الفلس

  ٢١٠..................................بطالن المضاربة بعروض الموت

  ٢١٤...............................إذا ضارب المالك في مرض الموت

  ٢١٦..............................تبیین كون رأس المال لغیر المضارب

  ٢٢١.....................................اشتراط صحة عمل المضاربة

  ٢٢٣....................................إیقاع المضاربة بعنوان الجعالة

  ٢٢٥..................................األب والجد یتجران بمال الصغیر

  ٢٢٧....................................األب والجد یوصیان بالمضاربة

  ٢٣٦.......................................للو تلف المال في ید العام

  ٢٣٧...................................رأس المال مشترك والعامل واحد

  ٢٣٨.....................................لو أخذ للمضاربة وتركها لسنة

  ٢٣٩...........................اشتراط العامل عدم جبران الربح للخسارة

  ٣٤٠...........................................لو خالف العامل المالك



٣٥٢

  ٢٤٢.........................................وحدة المالك وتعدد العامل

  ٢٤٦........................................ذن المالك لمعاملة النسیئةإ

  ٢٤٩.........................................كراهة المضاربة مع الذمي

  ٢٥١...........................................المضاربة على نقد كلي

  

  اب المزارعةكت

  ٣٤٥ ـ ٢٦١

  ٢٦٢................................................استحباب المزارعة

  ٢٧٢...................................................شرائط المزارعة

  ٢٧٣..................................................یجاب والقبولاإل

  ٢٨١............................................البلوغ والعقل واالختیار

  ٢٨٣................................................كون النماء مشتركا

  ٢٨٣................................................كون النماء مشاعا

  ٢٨٤.....................................................تعیین الحصة

  ٢٨٥.......................................................تعیین المدة

  ٢٩٠........................................كون األرض قابلة للمزارعة

  ٢٩٠....................................................تعیین المزروع

  ٢٩١..............................................تعیین مقدار األرض

  ٢٩٣...................................یین كون البذر على أي منهماتع

  ٢٩٦...............................كان حق االختصاص إذا  ـ١مسألة 

  ٣٠١................................... ـ بعض أقسام المزارعة٢مسألة 

  ٣٠٦...................................... ـ المزارعة عقد الزم٣مسألة 

  ٣١٤................................... للزراعة ـ استعارة أرض٤مسألة 



٣٥٣

  ٣١٧...................... ـ اشتراط الذهب والفضة في المزارعة٥مسألة 

  ٣٢٦....................................... ـ التأخیر الحاصل٦مسألة 

  ٣٣١................................. الزرع بعد العقد ـ لو ترك٧مسألة 

  ٣٤٧........................................................المحتویات

  

  




