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   التصحيح، مت: مالحظة

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

  }{   منت العروة مميز عن شرح املصنف ذه األقواس 

  

  

  

  

  

  

  الفقه

  اخلامس واخلمسوناجلزء 



٢



٣

  

  

  

  

  الفقه

  يسالمموسوعة استداللية يف الفقه اإل

  

  

  آية اهللا العظمى

  حممد احلسيين الشريازيالسيد 

  دام ظله

  

  املزارعةكتاب 

  اجلزء الثاين

  

  دار العلوم

  بريوت لبنان



٤

  الطبعة الثانية

  م١٩٨٨ هـ ـ ١٤٠٩

  

  

  

  .توزيع. نشر. دار العلوم ـ طباعة

  حارة حريك، بئر العبد، مقإبل البنك اللبناين الفرنسي: العنوان

  



٥

  

  

  

  

  كتاب املزارعة

  اجلزء الثاين



٦

  

  رمحن الرحيمبسم اهللا ال

  

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

  .قيام يوم الدين إىل الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم



٧

 تسليم قبل ذلك كان فإن ،منه االسترداد ميكن ومل غاصب املزارعة عقد بعد األرض غصب إذا ):٨ مسألة(

  الفسخ له يكن مل بعده كان وإن ،وعدمه الفسخ بني ختري العامل إىل األرض

  

 باب من هذا }منه االسترداد نكي ملو غاصب املزارعة عقد بعد األرض بصغ ذاإ{ ):٨ مسألة(

 نيب يريخت العامل إىل األرض ميتسل قبل كذل انك نإف{ يتاآل مكللح موقع بقي مل استردو نكمأ إذا هأن

 له انك األرض له تسلم مل ذاإف ،تقدم ماك الضمين الشرط من انك األرض ميتسل ألن }عدمهو الفسخ

   .ةيتاآل حكاماأل جترومل  نكت مل نأك املعاملة صارت فسخفإذا  ارياخل

 ملو ،له مهايتسلو األرض أخذ ىعل قادراً كاملال ونكي أن نيب الفسخ يف العامل حق يف فرق الو

  .، أو مل يكن قادراًهيلع واجب ميالتسل ألن ،اناًيعص كذل فعلي

والظاهر أن الزارع لو كان قادراً وجب عليه أخذها من الغاصب، ألن الوفاء بالعقد واجب عليه 

   .اصبغال من أخذها الوفاء مقدمةو ،كاملال ىعل وجوبهك

   .ةتياآل حكامباأل وماًكحم انك الفسخ له مايف فسخي ملفإذا  ،انك فيكو

 كاملال ألن }الفسخ هل يكن مل{ العامل إىل األرض تسليم بعد أي }بعده{ بصالغ }انك نإو{

 الدار املؤجر ىعطأ إذا ماك ،بسببه فسخي حىت ارياخل للزارع ونكي فلماذا ،هيعل انك ما فعل قد

   ىأعط أو ،الغاصب فغصبها للمستأجر



٨

   .الغاصب فغصبه ريجلأل الثوب املستأجر

 السجن مبثل العمل نيبو نهيب ظامل فحال ،األرض يف العامل اشتغل إذا ماك ،سكالع كذلكو

   .املزارعة فسخ كللمال سيل ثيح ،حنوهو

  .مةكحم العقد بقاء صالةأ انتك ،نيالطرف أي يف ،ال أم الفسخ له هل أنه يف كش لوو

 ،الفسخ حق الثاين يف كاملالو األول يف الزارع منهما لكل ونكي أن ستبعدي النه إ :قالي رمباو هذا

 بال استدلوا ثيح ،الغنب اريخ يف مثله رواكذ ماك ،مرفوع هوو ضرر اللزوم أي ارياخل عدمن إ ثيح

 الالزمن إ ثيح ،هيعل ضرر الغاصب غصب بعد العقد ىعل ببقائه العامل لزامإ فإن ،ارياخل ىعل ضرر

   .لزاماإل هذا رفعي ضرر فال كاملال حصة إعطاء هيعل

 ضرر فال ،مثالً الزارع سجن بعد هيعل ضرر دالعق ىعل كاملال بقاءن إ ثيح ،سهكع يف كذلكو

   .زرعهاي آخر إىل أرضه إعطاء له انك فسخفإذا  ،ارياخل حق هيعطي

 ،مهيتسل عدم نيبو ،الفسخ يف للزراع حق ال ثيح الزارع إىل أرضه كاملال ميتسل نيب فرق أي مث

 عقده الشرع قرر لذيا العرف الفارق كان وإن ،عليه الشرع من دليل فال الشرع الفارق انكفإن 

   .فارقاً ىري ال فالعرف

 ضمان ال أنه من قيالتحق ىعل بناًء بأنه( :ميالتسل قبل الغصب مسألة يف كاملستمس قول أما

 انفساخاً ونكيف قهراً العقد أثر بطلي نئذيوح، عدمهو الفسخ نيب فرق ال ،أيتي ماك العامل إىل بالنسبة

   إذ ،الوجه ظاهر ريفغ )للعقد



٩

 باب يف قتضي مل ماك ،مواللز عدم من أكثر ضررال  ليدل قتضيي ال أنه بعد يالقهر الفسخ ملاذا

 الفسخ نيب الفرق عدم نيبو العامل ضمان عدم نيب ربط أيو ،بطالنه ال عيالب لزوم عدم من أكثر الغنب

  .عدمهو

 مل وإن ،الغاصب من ئاًيش هو طلبي ملو ضمان هيعل نكي مل فسخن إ بأنه بالفرق القول الالزم بل

 ،الغاصب إىل رجعي هوو كاملال إليه رجعي ثيح ،الغاصب من هو طلبو الضمان هيعل انك فسخي

 ضمان للزارع الغاصب ضمانو ،ناًيختم احلصة أي ،ىاملسم ضمان العامل فضمان ،الضمانان تلفخيو

   .عنه نقصي رمباو ،املثل ىعل ىاملسم ديزي رمباو ،انيتساوي رمباو ،املثل

 أن ماك ،عدمهو الفسخ حق هل الزارع أن جهة من سواء بعدهو ميالتسل قبل حالن إ :اصلاحلو

 إىل األرض يعطيف الفسخ حق له كاملال أن جهة من ،سواء بعدهو األرض تسلمه قبل الزارع سجن حال

 تابك يف رجحناه ملا ،حابسه إىل رجعي هوو ،احلصة الزارع ىعل له ونكيف الفسخ عدمو ،آخر زارع

 ظامل فحبس للمستأجر الدار أجر  إذاما حال كاملال حال ونكيف ،ملثله احلابس ضمان من غصبال

  .وعدمه ،عليه ضرراً هؤبقا كان إذا الفسخ كللمال قحي ثيح ،املستأجر

 مل ،ختميناً العامل حصة يعطي أن املالك واستعد األرض غاصب بصغنه إذا إ :يقال أن ميكن بل

 أن العامل استعد أنه إذا ماك ،العقد جلواز املوجب ضرر ال ليدل جودو لعدم ،الفسخ للعامل يكن

 كاملال إىل توجهي ضرر ال إذ ،الزارع سجن إذا مايف الفسخ كللمال نكي مل ،ناًيختم حصته كللمال يعطي

   بعد املزارعة عقد جواز ضرر ال ليدل وجبي ثيحب ،حصته فوات عدم بعد



١٠

  املدة تلك يف رضاأل منفعة متام الغاصب يضمن وهل

  

 دلةاأل يف التأملو لمامك تتبع إىل حباجة بعد سألةامل نكل ،لزومها ستصحبيف الزمة واك

   .حنوهاو ةاملساقاو الرهنو جارةاإلك ،مثلةاألو

 كتل يف األرض منفعة متام الغاصب ضمنيهل { رضألا الغاصب غصبفإذا  ،حال أي ىعل }و{

 يف زرع زرعال إذا صلحي احلاصل انك مثالً ،أقل الغصب مدة انتك لوو ،باحلاصل ضرارهإ مدة }املدة

 ردها وإن ،الزرع صلحي ملو الزرعن اأو فات عيالرب من األول الشهر يف الغاصب غصبها فلما عيالرب أول

   .فقط الشهر أجرة ال ،تفو ما لك هيعل فإن ،فقط الغصب من شهر بعد الزارع أو كاملال إىل

 موارد سائر يف احلال هو ماك ،منافعه من فوته ملا ضامننه إ قلنا إذا الزارع حبس يف المكال ذاكو

 انك ،مبائة إالّ ستأجرت فال هبعد أما ،نيالراغب ثرةكل بألف السنة أول تستأجر الدار انتكفإذا  ،جارةاإل

   .فقط الغصب من شهر بعد ردها إذا ائةمتسع ضمان الغاصب ىعل

 اليت جرةاأل لك إعطاءو رجاعهإ هيعل بجي فإنه ،السنة ةيبق رةأج للشيء نكي مل إذا كذلكو بل

 إذا ثيحب ،فيالص أول جارةاإل وقت نكل ،مبائة أشهر لثالثة جرؤي فيصال يف الفندق مثالً ،بسببه فاتت

 العوض نيب مجعاً كذل ونكي الو ،املةك أجرة إعطاءو رده هيعل بجي فإنه ،فارغاً يبق ارهجيإ نكمي مل

 االنتفاع له انك هيعل فوته مما أشهر ثالثة أجرة أعطاه إذا الغاصب أن تملحي حىت ،كالللم املعوضو

   ،ديز ةين آسرك مثلألنه  كذلو ،بالفندق بنفسه



١١

 قيمة مقدار أيضاً له ويضمن ،األرض منفعة من الثلث أو النصف من حصته مبقدار له يضمن أو ،فقط للمالك

  عليه فوته حيث العامل عمل من حصته

  

 سلطة ىعل ليدل ال أنه باب من سرةكامل هقطعيف  كاملال حق مع الضمان اسركال ىعل ثيح

   .هايعل اسركال

 أول بعد للعامل املستأجرون وجدي ال ثيح ،الصبح أول يف العمل عن البناء عامل منع إذا ذاكو

 قبال يف انك عاملال ار لك أن حبجة النهار ةيبق سخرته له سيلو جرتهأ إعطاء هيعل بجي فإنه ،الصبح

   .فتأمل ،لولةياحل بدل مسألة يف باملقام رتبطي ما اءهالفق ركذ قدو ،جرةاأل

 الو )١(ديال ليدل شملهيف ،الغاصب دي يف ففاتت كللمال انتك املنفعة ألن }فقط كللمال{

   .حنومهاو )٢(ىتوي

   .األرض منفعة له أن ال ،األرضب االنتفاع له انك فقد ،العامل أما

 }األرض منفعة من الثلث أو النصف من{ املزارعة عقد يف املقرورة }حصته مبقدار له ضمني أو{

   .حنوهو ىتوي ال ليدل شملهيف ،احلصة هيعل فوتألنه 

   ثيح }هيعل فوته ثيح ،العامل عمل من حصته مةيق مقدار أيضاً له ضمنيو{

                                                







١٢

  وجهان ،األرض منفعة من حصته مقدار أيضاً للعامل ويضمن

  

 الغاصب ىعل الالزم انك ،عملي مل العامل ألن الغاصب فوتهفإذا  ،العامل عمل استحق نهإ

  .هكتدار

 وراء ما يف كللمال حق فال العملو األرض جةينت احلصة انتك أنه كذل ىعل ردي رمبا نكل

   .السابقة املسألة يف شكالاإل هذا مثل تقدم ماك ،احلصة

 فقد نساناًإ حبس من فإن ،تيالتفو ذا الضمان ىعل ليلد ال( نهأب هيعل كاملستمس إشكال أما

 اليت املنافع هذه من ئاًيش ضمني ال احلابسو ،ستعملهاي اليت التباآلو بدابتهو بداره االنتفاع هيعل فوت

   .)عرفاً الو شرعاً ال هيعل فوا

 احلبس انكو ،الًمث نيبدرمه ومي لك دارهو ،بدرهم ومي لك دابته ؤجري انك إذا احملبوسن إ :هيفف

 وعرفاً ،مسلم ئامر حق ىتوي ال :صدقي ثيح شرعاً، له نيثالث احلابس ضمني ال فلماذا ،اميأ عشرة

 داره ادمتو دابته تكهل إذا ما الضمان يف مثلهو ،حقه كامللو ضرره سبب احلابس أن روني ثيح

   .حبسه بسبب تهمايرعا لعدم

 األول اختار ،}وجهان{ ،هيعل فواألنه  }األرض فعةمن من حصته مقدار أيضاً للعامل ضمنيو{

 املصنف اريالخت املناسب انكو( :همايثان قالو ،ميكاحلو يالربوجرد دانيالس منهم ،نياملعلق من مجلة

 :اجلمال ديالس قالو ،)للوقف وجه الو ،هنا الثاين الوجه ارياخت السابقة املسألة يف اخلامس القول

   ).نيالتخم هيقتضي ما ىعل بالتصاحل همايعل تقسمحوط أن األو ،املثل أجرةب عاًيمج هلما ضمانه أقوامها(



١٣

  .التخمني حبسب احلاصل من حصته يعادل ما منهما لكل ضمانه وحيتمل

  

 فوته الغاصب ألن }نيالتخم بسبب احلاصل من هتحص عادلي ما منهما لكل ضمانه تملحيو{

   .ظهراأل هو :قالو العم ابن اختاره الوجه هذاو ،هكتدار هيعل فالالزم ،همايعل

 ملا املزارعة ألن ،األرض أجرة كللمال الغاصب ضمن فسخ حصلن إ أنه القاعدة ىمقتض :أقول

 األرض من الغاصب انتفعإذا  إالّ ،جرةاأل كتدار الغاصب ىفعل ،كللمال مبنفعتها األرض انتك ارتفعت

 الغاصب ىعل انك جرةاأل من أكثر األرض ةحص انتك فإن ،العمل نيبو األرض نيب االنتفاع قسميف

 ناجته حصلو الزارع استنماهاو فسخ صلحي مل وإن ،شرعاًو عرفاً حقهألنه  ،كللمال احلصة قدر إعطاء

 ،الزارعو كاملال حصة من أكثر للعامل حصةو ،األرض حصة الناتجن إ ثيح، األرض حصة باعتبار

 أكثر الزارعو كللمال عطيي أن الغاصب ىفعل هيعلو ،حقه بنسبة الًك مهاؤعطاإ الغاصب ىعل بجي

   .عمله قدر للغاصب ونكي أن بعد حقهما بقدر الناتج، الناتجو جرةاألو املقررة احلصة من الثالثة موراأل

 انتكو ،للزارع مخسانو كللمال أمخاس ثالثة ،هلما عشرة نيالتخم حسب احلصة انتكفإذا 

 كللمال انك ،عمله قبال يف الغاصب لنفس ثلثه أن وفرض، نيبثالث األرض ىاستنمو ،نيعشر جرةاأل

 ،احلصة همايعل فوت فقد ستنمي ملو أقل انتكن إ جرةاأل ألن كذلو ،ذاكهو ةيمثان للزارعو ،عشر اثىن

 جرةاأل انتك فقد ،أكثر جرةاأل انتك وإن ،املزارعة يف قررا ما حسب هلما هاؤعطاإ هيعل فالواجب

 نيبو نهمايب الغاصب حال ثيح ،الناتج بدل جرةاألو ،املزارعة عقد يف نهمايب الناتج قررا ألما هلما

   أكثر النماء انكو ىاستنم وإن ،الناتج



١٤

 كللمال ـ األرض يف عمله انكمل الغاصب نفس حصة خراجإ بعد ـ فالنماء احلصةو جرةاأل من

  .حصتهما من بدالً ،الزارعو

   .مةاملتقد قوالاأل لك يف النظر وجه ظهري كبذلو

  



١٥

 ولو ،عنه التعدي للزارع جيز ومل ،تعني غريمها أو شعري أو حنطة من ،الزرع من نوعاً املالك عني إذا ):٩ مسألة(

  املالك عينه مما أضر زرع ما كانن إ أنه إىل بعضهم ذهب غريه إىل تعدى

  

 نوعاً الشرط جعلإذا  أنه ماك ،بعده ينيللتع ريتأث ال إذ ،العقد عند }كاملال نيع ذاإ{ ):٩ مسألة(

 كاملال حق توجب املخالفة انتك وإن ،املزارعة عقد يف الشرط كذل ؤثري مل آخر عقد ضمن يف خاصاً

   .العقد كذل فسخ يف

 سواءألنه  نيتعي مناإو ،ناًكمم كذل انك إذا }نيتع مهاريغ أو ريشع أو حنطة من الزرع من نوعاً{

 جهة من ملزم الثالثو ،العقد جهة من ملزم نياألول فإن ،لزم الشرط أو دييالتق أو املصب حنو ىعل انك

 نكت مل بأن ابتداًء ماإ ،ناًكمم ديالقو املصب صورة يف نكي ملفإذا  هيعلو ،شروطهم عند نياملؤمنأن 

 بطلت ،احلنطة زرع ةيانكمإ أسقط مما الطقس ريتغ اتفق إذا ماك اتفاقاً أو ،مثالً احلنطة تريب األرض

 الشرط صورة يف نكي مل ذاإو ،العقد هيعل قعي مل نكمي ماو ،نكمي ال العقد هيعل وقع ما فإن ،املزارعة

   .الفسخ حق له انك وإالّ ،املزارعة تيبق شرطه عن الشارط جتاوز فإن ،ناًكمم

 اجلواهر يفو ،هيف خالف ال اضيالر يفو ،خالف الو إشكال بال }عنه التعدي للزارع زجي ملو{

   .)الشرطو بالعقد الوفاء عموم هيقتضي( :كاملستمس يفو ،هيعل مجاعاإل ةيالغن عنو ،قطعاً

 بعض ثيح }كاملال نهيع مما أضر زرع ما انكن إ أنه إىل بعضهم ذهب ،هريغ إىل ىتعد لوو{

   .هاريغ من أكثر األرض تضر النباتات



١٦

 النقص أرش مع زروعامل من احلصة وأخذ واإلمضاء ،لألرض املثل أجرة وأخذ الفسخ بني خمرياً املالك كان

  منه احلصة وأخذ لزم ضرراً أقل كان وإن ،األضر من احلاصل

  

 شرطه لتخلف الفسخ يف احلق له ألن }لألرض املثل أجرة أخذو الفسخ نيب اًريخم كاملال انك{

 النقص أرش مع{، حنومهاو الثلثو النصف من قررا ما حسب }املزروع من احلصة أخذو مضاءاإلو{

 ،منه احلصة فله ،املزروع هلذا شامالً املزارعة عموم انك شرطه عن ديال رفعإذا  فإنه }ضراأل من احلاصل

  .نقصاً سببألنه  رشاألو

 ،كاملال جازةإبألنه  ،رشلأل وجه نكي مل الزرع هذا ملثل شامالً العموم انكن إ :قالي رمبا نكل

   .احلصة كاملال أخذو بقائهاو املضاربة حلصة وجه نكي مل شامالً العموم نكي ملوإن 

 يف ماك ،همريغو اللمعةو ريالتحرو رةكالتذو الشرائع ليالتفص هذا إىل ذهب فقد ،انك فيكو

   .رامةكال مفتاح

 ال قاعدة ألجل انك ارياخل فإن ،ارياخل ىعل ليدل وجدي الألنه  }لزم ضرراً أقل انك نإو{

 ألجل اريباخل قالوا ثيح عيالب يف غنب انك إذا ماك ،ارياخل توجبنه إ ثيح ،السابق يف ماك ضرر

   .ضرر ال ليدل

  .املتقدمة اجلماعة رهكذ ما ىعل }منه احلصة وأخذ{

 نكي مل وإن املقام يفو ،الشرط ألجلو ،ضرر ال ألجل األول الشق يف ارياخلن إ :هيعل ردي نكل

   عدالقوا يف العالمةقول  انك لذاو ،ارياخل وجود فالالزم ،موجود الشرطأن  إالّ ضرر



١٧

 منه احلصة أخذ جيوز فال ،العقد عليه وقع ما غري زرع ما ألن ،مطلقاً لألرض املثل أجرة أخذ يتعني :بعضهم وقال

  واألقوى ،مطلقا

  

   .املثل أجرةو جماناً احلصة نيب ارياخل الصورة هذه يف كللمال جعل ثيح ،الصواب إىل أقرب

 أن الالزم بل ،القواعد حسب ونهك بعد ضار ريغ القواعد منفردات من أنه رامةكال مفتاح يف ماو

 فيكف الشرط سقوط توجب ال ةياالنفعن إ ثيح ،املساوي أو نفعاأل زرع إذا كذلك احلال ونكي

   .باملساوي

 نياملعلق بعض تبعهمو ،الربهان جممعو كاملسالو املقاصد جامعو الروضة عن ماك }بعضهم قالو{

   .اجلمال ديالس منهم

نفع األ المهمك شملي بل ،اًيمساو أو أضر انك سواء }مطلقاً لألرض ملثلا أجرة أخذ نيتعي{

 منه حصة ونكت أن نكمي فيكف ،به للعقد ربط فال }العقد هيعل وقع ما ريغ زرع ما نأل{ أيضاً

   .كللمال

 األمر ألن ،هيف شكالاإل نكمي فال ،اريباالختوال  باجلرب أي }مطلقاً منه احلصة أخذ وزجي فال{

   .رضامها دون ولحي مانع نكي مل ايتراضفإذا  نهمايب

 القاعدة ىمقتض انك ،رراًكم رناهكذ ماك والعمل األرض ناتج انك ملا احلاصل أن }األقوىو{

 كاالشتران إ ثيح ،فأوضح لغاهأ إذا أما ،شرطه الشارط لغي مل إذا ،ةيالعقالئ بالنسبة هيف هماكاشترا

 أخذ أقل احلصة انتكفإذا  ،احلصةو جرةاأل من نياألمر أكثر له انك فسخفإذا  ،ةيالعقد املزارعة ىمقتض

   .مثله تقدم ماك ،خذهاأ أكثر احلصة انتك وإن ،أجرة التفاوت



١٨

 فيها ضرراً يوجب ما وترك األرض مصلحة مالحظة التعيني من الغرضن أ والزرع مطلق املقصود أن علمن إ أنه

 صورة يف الشركة وتعني ،أضر املزروع كون صورة يف يناألمر نيب التخيري من ذكر كما األمرن إ :يقال أن ميكن

  ضرراً أقل كونه

  

 مالحظة ينيالتع من الغرضن أ والزرع مطلق املقصود أن علمن إ نهأ{ :املصنف عند األقوى مث إن

 من أو ،االقتصاد جهة من أكثر املزروعات بعض فائدةن إ ثيح ،كاملال مصلحة أو }األرض مصلحة

 أو ،لهمكأ ألجل احلنطة زرعوني ماك ،صرفه ألجل املزروع من القسم كذل إىل كاملال اجياحت جهة

   .كذل ريغ إىل ،القسم كذل منهم طلب ثيح ،للسلطان بةيالضر إعطاء ألجل

 نمايب ،فسدهي الو القسم هذا لكأي ال مثالً وانياحل أن ألجل أو }هايف ضرراً وجبي ما كترو{

   .ديالقو املصب بنحو العقد يف جعله ونكي ال أن بشرط ،مثلةألا سائر إىل ،اآلخر القسم فسدي

 باب منألنه  ،مضاءاإلو الفسخ }نياألمر نيب يريالتخ من ركذ ماك األمرن إ :قالي أن نكمي{

   .بطالناً عنه ديال رفع وجبي ال الشرطو ،املطلوب تعدد

 انكن إ :أوالً هيفو ،}ضرراً أقلكونه  صورة يف ةكالشر نيتعو ،أضر املزروع ونك صورة يف{

   .اريخ الو بطل مصباً أو داًيق انك وإن ،ارياخل نيالقسم الك يف انك شرطاً

 يف الًيدخ انكن إ نهيبع زرع ينيتعن إ :قالي أن هيعل شكالاإل يف األوىل( :كاملستمس قال لذاو

   دياملق لفوات البطالن وجبي هكترو ،داًيق انك املزارعة



١٩

 أن فإما ،وكثرته الضرر قلة ألجل ال اخلاص بالنوع متعلق لغرض التعيني كان وإن ،فهخال ذلك مع التحقيق لكن

  والشرطية املطلوب تعدد وجه على يكون أو ،والعنوانية التقييد وجه على التعيني يكون

  

 ،نكمم ريغ ارياخلو ىاملسم نيب فاجلمع ،ارياخل وجبي فال املعاملة عن اًيأجنب انك وإن ،دهيق بفوات

   .ىانته )املطلوبتعدد  بنحو دييالتق ونكي الأن إالّ 

   .رناهكذ ما املصنف ىعل شكالاإل يف ستوعبينه إ هيف انك نإو

 ،قيالتحق لوال األقوى ديريأن  إالّ ،الوجه ظاهر ريغ )قيالتحق(و )ىقواأل( نيب املصنف مجعن  إمث

   .فتأمل

 األمر سيفل ،قيطر والعلم ،الواقع أراد )علم نإ( :قوله مث إن ،}خالفه كذل مع قيالتحق نكل{

   .خيفى ال ماك عريف ريتعب هذا مناإو العلم مدار دائراً

 الضرر قلة ألجل ال ،اخلاص بالنوع متعلق لغرض{ الزرع من خاص لنوع }ينيالتع انك نإو{

   .}ثرتهكو

 أو ،هثرتكو الضرر قلة ألجل ونكي أن نيب هيف فرق ال املطلوب تعددو ديالق من رهكذي ما :أقول

 الثالثن إ ثيح ،شرطاًو داًيقو مصباً العقد ةيفيك بل ،الدواعي املقام يف املهم سيل إذ ،خرآ أمر ألجل

   .املطلوب تعدد باب من

 ونكي قد إذ ،املصب ةيبالعنوان أراد لعل }ةيالعنوانو دييالتق وجه ىعل ينيالتع ونكي أن ماإف{

 ديالتقو خارج ديالقن إ ثيح ،ديالتق حنو ىعل وردهم ونكي وقد ،البساطة حنو ىعل العقد مورد الشيء

   .جزء

 من }ةيالشرط{ مناإ }و{ مطلق املصب ثيح }املطلوب تعدد{و ةيالشرط }وجه ىعل ونكي أو{

   ،املطلوب أصل نتفيي ال بفقده الذي الزائد املطلوب



٢٠

 الوجوه فيه فيجري ،املدة نقضتا حىت أصالً الزرع ترك لو كما يكون إليه فبالنسبة عني ما خالف إذا األول فعلى

  املوجود الزرع إىل بالنسبة وأما ،املسألة تلك يف املتقدمة الستة

  

   .مالهك ىنتفي مناإو

 كتر لو ماك ونكي إليه فبالنسبة{ الزرع من له كاملال }نيع ما{ الزارع }خالف إذا األول ىفعل{

 له فسلم تابكال باعه ذاإ ماحال  حاله ،لهفع عدمك هريغ ففعل ،املزارعة مورد فعلي مل إذ }أصالً الزرع

 إذا ما خبالف }املدة انقضت حىت{ ،عيالب متعلق مهيتسل عدم يف سواء وعدمه القلم ميتسل ذإ ،القلم

   .نئذيح املزارعة ىمبقتض عمل ثيح ،هريغ زرع أن بعد نياملع زرع

 ،سابع وجه كهنا جهواأل أن عرفت وقد }املسألة كتل يف املتقدمة الستة الوجوه هيف ىجريف{

  .الوجه كذل نفس أيضاً هنا أيتيو

 القاعدة ىفمقتض هريغ يف أما ،احلصة نيع ما ففي ،نيع ما ريغ زرع أن بعد له نيع ما زرع إذا أما

 العرف راهاي خاصة بنسبة والعمل األرض حاصل الزرع أن من سبق ملا ،العدل وجه ىعل هماكاشترا

 احلاصل قسمي دلةاالع النسبة كفبتل ،همايلك من أو أحدمها من البذر انكن إ النسبة تتفاوت ثيح ،عدالً

   .نهمايب

 قلعه يف كاملال حق تقدم فقد ،ينيالتع خالف انك الذي }املوجود الزرع إىل بالنسبة وأما{

   .القلع جهة من هذا ،املسألة كتل يف المكال نفس أيتي وهنا ،وعدمه



٢١

 وتعمده بالتعيني علمه صورة يف إشكال على ،عمله أجرة العامل حقويست ،له فهو املالك من البذر كان فإن

  عمله حرمة هتك على حينئذ إلقدامه ،اخلالف

  

 للزارع الزرع أن من بنوه ملا }له فهو كاملال من البذر انك نإف{ باحلصص ميالتقس جهة من أما

   .حقه هلدر وجه فال احلاصل يف ةيمدخل له عمله ألن }عمله أجرة العامل ستحقيو{

 لذاو ،مبناهم ىعل جرةاأل عدم الالزم بل }اخلالف تعمدهو ينيبالتع علمه صورة يف إشكال ىعل{

 إذا ماك فهو ،كاملال به أذني مل أن بعد هدر عملهو ،للبذر تابع لزرعا  إذستحقي ال بل :العم ابن قال

   .قباًء فخاط ثوباً طيخيل استأجره

 به أذني مل ما عمل من فإن }عمله حرمة كهت ىعل ئذنيح قدامهإل{ :بقوله شكالاإل وجه لذاو

 بدون خارجها إىل الدار داخل من التراب أخذ البناء عامل مثالً ،عمله حرمة كهت فقد ،العمل صاحب

 خالف جرةباأل الدار صاحب لزامإ فإن ،جرةاأل الدار صاحب ىعل له ونكي فهل ،الدار صاحب أمر

   .أمواهلم ىعل الناس تسلط

 إليه شارأ ماك ،اًملعا انك إذا عما فضالً ،جاهالً انك وإن جرةاأل يف له حق فال ،هذا ىعلو

  .كاملستمس

 أو جاهالً انك إذا عما فضالً ،عاملاً انك وإن دلةاالع احلصة ستحقينه إ :قالي أن الالزم نكول هذا

   .العملو البذرو األرض جةينت احلاصل ألن ،اًيناس



٢٢

 الوجوه بعض من استحقه ما إىل مضافاً األرض أجرة عليه املالك ويستحق ،له رعالز كان للعامل البذر كان وإن

  املتقدمة

  

 اخلشب صاحب رضي مل وإن ،اًكيشر ونكي فإنه ،متهيق ضعفت مما هريغ خشبة حنت لو ماك فهو

   .مسلم ئامر حق ىتوي الو العريف حقه هو ذإ ،بالنحت

 ليدل نإف، ريالغ كذل ىرض بدون انك وإن ،عهم كشتري ثيح ريالغ ركبس لبنه مزج لو ماك فهو

 عاملاً انك لوو ،مزج الذي اللنب صاحب يف السلطة ليدل دفع من نكتمي ال ركالس صاحب يف السلطة

   .حراماً عمله انك بأن عامداً

 الناس ليدل نكتمي فال ،حقاً له أورث العمل نكل ،العمل إالّ الزارع من نكي مل وإن املقام يفو

   .احلق هذا دفعي أن األرضو البذر كمال إىل بالنسبة مسلطون

 كشتري فإنه ،رضامها بدون وزرعه ثالث بذر الزارع أخذ إذا مايف كذلك احلال أن علمي منهو

   .احلاصل من حصة منهم لكفل ،بالعدل احلاصل يف الثالثة

 أجرة هيعل كاملال ستحقيو ،له الزرع انك للعامل البذر كان نإو{ :قوله يف النظر وجه علمي منهو

  .أكثر حصته منهما البذر له انك من نعم، حصة منهما لكل أيضاً الصورة هذه يف إذ }األرض

 حال حاله الزارع بأن املقام هذا يف هلا استدل وإن ،نياملقام أحد يف هلا شأن فال جرةاأل أما

   .رضهأ أجرة كاملال إعطاء هيعل الالزم انك األرض منفعة استوىف ثيح ذإ ،الغاصب

 بسبب نقصت إذا أرضه نقص استحقاقهو }املتقدمة الوجوه بعض من استحقه ما إىل مضافاً{

   يف تقدم فلما األول أماو ،واضح فوجهه الثاين أما ،الزرع



٢٣

 نظري ذكرنا وقد ،جهتني منألنه  ،حمله يف بينا ما على مرتني أرضه قبل من للمالك الضمان استلزامه يضر وال

  أيضاً جارةاإل يف ذلك

  

 أجرة كللمال عطيي أن هيعل الزرع كتارن إ كهنا قلنا إذا مثالً ،الستة الوجوه من السابعة املسألة

 ،األرض من الستفادته أجرةو ،له نيع الذي الزرع هكلتر أجرة ،أجرتان الزارع ىعل هنا لزم ،األرض

   .لنفسه حاصله انك الذي بذره هايف زرع ثيح

 استلزام }استلزامه ضري ال{ :قال ،واحد لشيء أجرتان هيعل بجي فيك ستغربينه إ ثيح }و{

 هناو ،السابعة املسألة يف }حمله يف ناهيب ما ىعل نيمرت أرضه قبل من كللمال الضمان{ نياملع ريغ الزرع

 الألنه  ىللمسم ضمان ال ثيحو ،مضمونة األرض ونكفت نياملع الزرع كتر جهة }نيجهت منألنه {

 انك كللمال املنفعةن إ ثيحو ،بالزراعة منافعها استوىف أنه جهة منو ،املثل رةأجب الضمان ونكي حصة

   .جرةاأل هو البدلو له بدهلا إعطاء الالزم

 املؤجر استحق خمزناً فجعلها ىنكللس الدار استأجرفإذا  }أيضاً جارةاإل يف كذل رينظ رناكذ قدو{

   .خمزناً جعلها يف منها االستفادة سببب املثلو ،املعاوضة بسبب املستحق ىاملسم ،نيجرتأ هيعل

 مأ منافعها استوىف سواء ديال ضمان الضمان فإن ،نياملقام الك يف منع حمل المكال هذا أن ىفخي وال

 ىمقتض خالف املستأجرن إ ثيح ،والد أيب حةيصح يف أجرتان لزمت كذلك انك لو أنه دهيؤيو ،ال

   .كذلك ضمنهي مل )عليه السالم( ماماإل أن مع ،البغل منفعة استوىفو جارةاإل

   جةينت ألا ،كللمال احلصة إعطاء القاعدة ىمقتض أن عرفت قد كمث إن



٢٤

 الزرع وحال ،لألرض املثل أجرة فيأخذ شرطه لتخلف املعاملة يفسخ أن بني خمرياً املالك يكون الثاين وعلى

 حق إسقاطب املوجود الزرع من حصته يأخذو يفسخ ال أن وبني ،البذر له ملن كونه من ذكرنا ما حينئذ املوجود

  شرطه

  

 احلصة أما ،احلصةو ىاملسمو جرةاأل من الثالثة موراأل أكثر هؤعطاإ الالزم أن سبق قدو ،أرضه

 ما قاعدة مورد انك بطل وإن ،ىاملسم هيفعل صحن إ العقد نفأل ىاملسم أماو ،أرضه جةينت افأل

 قدو ،العقد بطل ثيح ،قلاأل ىاملسم نكي ملألنه ف بطلا  إذالعقد يف جرةاأل أماو ،حهيبصح ضمني

   .فتأمل ،ىاملسم من أكثر جرتهأ ما ىعل استوىل

 زرع مناإو ،شرط ما العامل زرعي فلم ،ةيالشرط وجه ىعل الزرع ينيتع انك بأن }الثاين ىعلو{

 احلصة من كثرألا أخذي فسخ إذا }ـف شرطه لتخلف املعاملة فسخي أن نيب اًريخم كاملال ونكي{ هريغ

  .نظر حمل }لألرض املثل أجرة أخذي{ :فقوله هيعلو ،تقدم ملا جرةاألو

 سيلو ،العملو لألرض ناتجنه إ ثيح ،هلما }ونهك من رناكذ ما نئذيح املوجود الزرع حالو{

   .هيعل ليدل ال نكل ،كذل املشهور انك وإن ،}فقط البذر له ملن{

 حق إسقاطب{ فإنه }املوجود الزرع من حصته أخذيو{ شرطه حق سقطيو }فسخي ال أن نيبو{

  .احلصص من قرراه ما حسب هلما الزرع ونكي }شرطه

 ،فواضح األول يف أما، الزرع بسبب األرض ىعل الوارد النقص أخذ نياحلال الك يف له أنه الظاهرو

   سقطي مل وإن نهفأل الثاين يف أماو ،سقط العقدألن 



٢٥

 ويكون ،املتقدمة الستة الوجوه بعض على العامل يغرم بل ،أيضاً شرطه حق يسقط ال ولكن يفسخ ال أن وبني

  كونه من مر كما املوجود الزرع حال

  

   .يالتعد عدم نيبو العقد وجود نيب تالزم الو التعدي من انك النقص نكل

   .بشرطه طالبيف }أيضاً شرطه حق سقطي ال نكول ،فسخي ال أن نيبو{

 الزارع فوته قد له حق الشرط ألن أنهكو ،}املتقدمة الستة جوهالو بعض ىعل العامل غرمي بل{

   .الوجوه بأحد ونكي كالتدارو ،مسلم ئامر حق ىتوي الألنه  ،هكتدار هيعل فالالزم

 مع البقاء أما ،الفسخ نيبو شيء بال البقاء نيب اريخ الشرط ختلف يف أن املشهورن إ :أوالً هيفو

   .مشهور ريفغ الشرط حق أخذ

 سائر عن ا تازمي املقام يف للشرط ةيخصوص ظهري مل بأنه لكشي( :كاملستمس يف قال لذاو

 وزجي أنه املقام يف الشرط مكح صار فلم ،الشرط فوات عند ارياخل جمرد مهاكح فإن ،الشروط

 بأن كاملال اعتراف مع ميالتغرو الضمان صحي فيكو ،بالضمان املطالبةو هإسقاط عدم له للمشروط

   .)عقد صحةو منه ذنإ عن انك التصرف

 قدر له عرفاً الشرط انكن إ الستة الوجوه بأحد ال بقدره ونكي فإنه الشرط حق له انك لو :اًيثانو

 ثيح اخلتانو ارةكالب شرط ويف ،رشباأل قالوا ثيح بيالع اريخ يف ماك ،الالزم هو كفذل ،البدل من

   .الستة الوجوه أحد ال ،رشباأل قالوا

   أنه ال ،باحلصص نهمايب }ونهك من مر ماك املوجود زرعال حال ونكيو{



٢٦

  .البذر ملالك

  

 ديالس رهكذ ملا ،هريغ يف به ليق وإن ،هنا له وجه ال بل ،وجهه من تقدم ملا }البذر كللمال{

 مبفاد همتعلق ديتق وعدم فسخه عدم املفروض العقد ىمبقتض نهمايب ونكي بل( :بقوله يالربوجرد

   .)الشرط

 احلاصل ونك مقتضاه فإن ،فسخي مل الذي العقد ىملقتض خمالف بأنه لكشي( :كتمساملس وقال

   .)نهمايب

 هايف زرع أو زرع بال هاكفتر ،بعض دون األرض بعض الزارع زرع إذا ما حال ظهري تقدم ومما

 انك إذا نكل ،عمداً انك إذا حراماً فعل ديالق أو الشرط خالف أنه إذا ماك ،له شرط ما خالف ىعل

 إليه اخلرب صاليإ من نكتمي ملو كاملال طلبه ما زرع ىعل قدري مل إذا ماك ،ضطرارا أو انينس نع

   .هاكتر أو كذل ريغ زرعه نيب األمر فدار ،هيرأ شفكل

  



٢٧

 ،ذلك حنو أو بئر أو ساقية حفر من بعالج حتصيله أمكن لكن ،فعالً هلا ماء ال أرض على زارع لو ):١٠ مسألة(

 عليها مستولياً املاء كان لو وكذا ،الفسخ خيار له كان جاهالً كان وإن ،ولزم صح باحلال املاًع الزارع كانفإن 

  عنها قطعه وأمكن

  

 أو ةيساق حفر من بعالج لهيحتص نكمأ نكل ،فعالً هلا ماء ال أرض ىعل زارع لو{ ):١٠ مسألة(

   .لةداأل طالقإل }لزمو صح باحلال عاملاً الزارع انك فإن ،كذل حنو أو بئر

 قدو ،)العلم مع ال اجلهل مع العامل ريخت ،هلا ماء الو له جرهاآ أو زارعها لوو( :القواعد يف قال

   .رةكالتذ يف مبثله قال ماك ،الشرائع عن كذل أخذ

 عليه انك ،من ىعلاألجر  أن يف منهما نص كهنا انك فإن ، أجرإىل حباجة املاء ليحتص انك مث إن

 نكي مل وإن ،القصود تتبع العقود ألن ،راداأ ماك انك ازاًكارت لوو راداهأ داياعت كان وإالّ فإن ،فهو

   .الغرم هيفعل الغنم له من ألن ،احلصة قدر حسب همايعل أنه فالظاهر أحدمها

   .هايلإ باملاء للمجيء كاملال ستعدي مل ا إذ}الفسخ اريخ له انك جاهالً انك نإو{

 ختلف منألنه و ،ضرر ال ليدلو ،بيالع اريخ ليدل لهشميف ،بيعو هيعل ضررألنه ف :األول أما

   .أشبه ماو املاء هلا أن العقد من املنصرف انك إذا الوصف

  .باملاء كاملال جاء إذا بيع الو ضرر الألنه ف :الثاين أماو

   .الوجه ظاهر ريغ ارهيخ املصنف إطالق أن علمي منهو

   انك لو ما مثلهو ،}عنها قطعه نكمأو هايعل اًيمستول املاء انك لو ذاكو{



٢٨

 ،جاهالً أو عاملاً الزارع كان سواء ،باطالً كان الثانية يف القطع أو األوىل الصورة يف التحصيل ميكن مل لو وأما

  باحلال علمه مع بالصحة يقال ورمبا ،قطعه ميكن ومل عليها استوىل أو ،حتصيله ميكن ومل األثناء يف انقطع لو وكذا

  

 فإن ،بيعو ضررو الوصف الفخي ما من ،أشبه ما أو ضارة أعشاب وأ سبخة من آخر نقص

   .عياجلم يف كاملال لوحدة ،املستثىنو منه املستثىن شملي دلةاأل إطالق

 يف تقدم ملا }باطالً{ العقد }انك ةيالثان يف القطعو األوىل الصورة يف ليالتحص نكمي مل لو أماو{

   .السابع الشرط

 علهجي ال كبذل الزارع فعلم ،املزارعة لعقد قابل ريغ املوضوع ألن }جاهالً أو عاملاً انك سواء{

   .ليالدل شملهاي ال ةيالسفهائ املعامالتو ةيسفهائ املزارعة هذه مثل نألو ،املزارعة تصح حىت قابالً

 ةيصالح عن األرض سقطي كذل فإن }لهيحتص نكمي ملو ثناءاأل يف{ املاء }انقطع لو ذاكو{

 ،املدة لك االستفادة نكمي مل إذا مبا كذل ديقي أن نبغيي نعم ،}قطعه نكمي ملو هايعل وىلاست أو{ الزراعة

   .رأساً البطالن ال ،الصفقة تبعض جهة من ارياخل له انكوإالّ 

 الشرائع يف ماك ،هايعل مستول املاء أو ،هلا ماء ال نهأو }باحلال علمه مع بالصحة قالي رمباو{

 قال ،مطلقاً تبطلا إ :قال ريالتحر نكل ،بعضهم عن يكح ماك ،رشاداإلو الروضو رةكالتذو القواعدو

   :المهك يكحم يف



٢٩

  له وجه وال

  

 كاملسالو املقاصد جامع البطالن إطالق يف تبعهو ،املزارعة تصح مل إليها املاء وصول تعذر لوو

   .همريغو رامةكال مفتاحو الربهان جممعو

 وجه نكي مل انكمإ ال ثيفح ،الزراعة انكمإ السابع الشرط يف تقدم قد إذ }له وجه الو{

 لهايحتص نكتمي ال أنه علم مايف احلصة إعطاءب التزم الزارع ونك الوجهن إ :قالي رمبا انك وإن ،للصحة

 ال الشيء أن علمي أن نيب فرق أيو ،كللمال هاؤعطاإو آخر انكم من لهايحتص فالالزم ،األرض هذه من

 تنازل ثيح املقام نيبو ،التفاوت مقابل شيء بال التفاوت عن تنازل ثيح ،ةمبائ هيشتريو مبائة ىسوي

يف الغنب يصح  صحي ثيحو ،همايف بطل وإالّ نياملقام الك يف صح حاًيصح انك فإن ،احلصة لك عن

  .أيضاً هنا

 ضافةباإل هذا ،شيء املضاربة يف سيلو ،املال قبال يف قعي شيء كهنا الغنب يفن أ و،الفرق فيه لكن

   .املقام يف زرع الو ،الزرع قتهايحق املزارعة أن إىل

 حبفر لهيحتص نكمأو فعلي ماء لألرض يكن مل إذا ما صورة مرادهم ولعل( :كاملستمس يف قال

   .)املسألة أول يف املصنف رهكذ ماك ،معتادة ريغ صعوبة وجبي مما وحنوه

 ماء لألرض نكي مل إذا مايف ملزارعةا جواز يف رةكالتذ يف لكاستشنه إ( :رامةكال مفتاح يف قالو

 ماء ال أنه ال ،غالباً هلا ماء ال أن ،هلا ماء ال :قوهلم من املراد ونكي أن نكميف ،نادراً الإ به زرعها نكمي

 صورة يف ارياخل مع الصحة هوو شكالاإل وجهي أحد رجحا قد الشرائعو القواعد ونكيف ،أصالً هلا

   .انتهى )اجلهل



٣٠

 علمه مع للزراعة أرضاً استأجر لو نعم ،بالزرع باالنتفاع املزارعة الختصاص ،الزرع بغري ا فاعاالنت أمكن وإن

 وجه على يكونأن  إالّ ،بالزرع باالنتفاع جارةاإل اختصاص لعدم الصحة أمكن حتصيله إمكان وعدم املاء بعدم

  .أيضاً باطالً فيكون التقييد

  

   .خيفى ال ماك أقرب هيالتوج هذاو

 باالنتفاع املزارعة الختصاص ،الزرع ريبغ االنتفاع نكمأ نإو{ البطالن القاعدة ىمقتض مث إن

 ستأجري منك ونكيف ،بطل الزرع نكمي مل فإن ،الزراعة ىعل العقد إالّ املزارعة ستيل إذ }بالزرع

 إذا ما همثلو ،خرآ بعمل لفكيو صحي أنه ال ،العقد بطلي فإنه ،عرفهماي الو بنفسه اطةياخل أو اغةيللص

   .كذل أشبه ماو مستنقعاً ونهكل ىنكللس قابل ريغ هوو ىنكللس اناًكم استأجر

 علمه مع{ الشرط أو يالداع وجه ىعل الزراعة قصد انك بأن }للزراعة أرضاً استأجر لو نعم{

   .ا القول الالزم بل }الصحة نكمأ لهيحتص انكمإ عدمو املاء بعدم

   .العقد يف خلالً وجبي ال يلداعا ختلف نفأل الداعي صورة يف أما

 اختصاص لعدم{ البطالن ال ارياخل وجبي الذي الشرط ختلف منألنه ف الشرط صورة يف أماو

 علم }أيضاً باطالً ونكيف ،دييالتق{ أو ،للعقد املصب }وجه ىعل ونكيأن  إالّ بالزرع باالنتفاع جارةاإل

   .جهل أو

  



٣١

  امنهم أو العامل أو املالك من البذر يكون أن بني املزارعة صحة يف فرق ال ):١١ مسألة(

  

 }منهما أو العامل أو كاملال من البذر ونكي أن نيب املزارعة صحة يف فرق ال{ ):١١ مسألة(

 احلصة ثلثا له ملن البذر ثلث ونكي نأك ،احلصص خالف أو ،احلصص حسب أو ،ةيمتساو بنسبة

 ،ةيعقالئ لهاك ألا كذل لك ،أيضاً له حصة قبال يف ثالث من البذر انك إذا صحي بل ،سكبالعو

   .هلا شامل املزارعة أدلة إطالق بل ،عنها ردعي مل الشارعو

 من ثالثة ونكي أو ،العواملو العمل اآلخر منو ،البذرو األرض أحدمها من ونكي أن صحي ذاكو

  .كذل ىعل اعمجاإل أو اخلالف عدم مهاريغو واحلدائق اجلواهر ىادع قدو ،اآلخر من واحدو أحدهم

 مثالً ،كاالشترا أو باالنفراد ،ثالثة من أو أربعة من ربعةاأل انتك إذا بالصحة القول الالزم بل

   .واحد من أو ثالثة من البذر

 غةيالص تيجرأ وإن ،نياثن العامل انك إذا ماك ،مزارعتان انتك نياثن من األرض انتك إذا نعم

   .ورةكاملذ الصور بعض يف اتيالروا من مجلة ورد قدو ،واحدة مزارعة صورة يف

  . )١(لصاحبها األرضو كمن النفقة :بيشع بن عقوبي حةيصح تقدم ماك

صلى اهللا عليه وآله وسلم( اهللا رسول ىعطأ كذلكو( ربيخ)األرض أن ظاهرها مما ،)٢   

                                                







٣٢

  ذلك تعيني من بد وال

  

 أهل من اللوازم سائرو ،عنوة مفتوحة صارت ثيح) صلى اهللا عليه وآله( الرسول من انتك

   .النصف )صلى اهللا عليه وآله وسلم( عطاهمأ قدو ،ربيخ

 اميالق العلج على ونكيو البذرو البقرو األرض عندي من :رخيكال إبراهيم خرب أيضاً تقدم ماك

  .اًريشع أو حنطة ريصي حىت الزرع يف العملو السقيو

   .فراجعهما كدراملستو الوسائل يف املوجودة اتيالروا من مهاريغ إىل

 ريغ ،كذل من أعم الصحة جمردو ،مزارعة أا إبراهيم ةيروا يف سيل بأنه كاملستمس إشكالو

 عقوبي حةيصح يف ما خبصوص مزارعة الصحة دهييتق أن ماك ،مزارعة أا منها الظاهر إذ ،وارد

   .مجاعاإلو النصوص ظواهر خالف

 األرض :قال أو ،اللوازم سائر اآلخر منو رضاأل أحدنا من :قاال فلو }كذل ينيتع من بد الو{

ألنه و ،الشارع أمضاها اليت ةيالعقالئ املزارعة خالفألنه  ،صحي مل البذر ممن نايعي ملو ،كمن العملو مين

   .رللغر مستلزم

   .عيالب عقد يف ،الثمن اآلخر منو تابكال أحدنا من :قوالي أن مثل :األولف

 عدم اجلامع مما كذل ريغ إىل ،اآلخر ثوب أحدنا طيخي أن بشرط :الشرط يف قوالي أن مثل :الثاينو

 عن )صلى اهللا عليه وآله وسلم( النيب ى قدو ،غرر أنه إىل ضافةباإل ،ليالدل شملهي فال ،التعارف

   الشهرة أن تقدم قدو ،)١(الغرر

                                                





٣٣

 مشتركة أو بالزارع تصةخم األرض تكون أن بني فرق ال وكذا ،طالقاإل إليه ينصرف معتاد هناك يكون أن إال

  كونه فيجوز العامل على العمل متام يكون أن يلزم ال وكذا ،العامل وبني بينه

  

   .ثياحلد سند ضعف جترب احملققة ةيالعمل

 حةيلصح العامل ىعل ونهك احتملو ،للغرر العقد بطل وإالّ ينيالتع لزوم احتمل اجلواهر يفو

 الغرر هيف ما بطالن ىعل ليدل ال نهأب األول ىعل شكالاإلو ،كذل يف الشرعي األصلك اإف ،عقوبي

   .عرفت ما بعد تام ريغ ،ةيلك

 ـ األصل هم نيالذ العرف أن ماك ،النص من ظهري ال مطلقاً العامل ىعل ونهك احتمال نعم

  .ةيللخصوص وجهاً روني ال ـ الشارع فعلهم ىأمض ثيح

 إليه نصرفي معتاد{ أو ،العرف عند معتاداً نكي مل وإن ،خاص انصراف }كهنا ونكي أن الإ{

   .القصود تتبع العقود إذ ،ازاًكارت لوو مقصودمها كذل ونك مع }طالقاإل

 ،طالقلإل }العامل نيبو نهيب ةكمشتر أو بالزارع خمتصة األرض ونكت أن نيب فرق ال ذاكو{

 من العملو ،أحدمها نم األرض ونك املزارعة يف عتربي أنه الظاهر :قال ثيح ،العم ابن قيلتعل خالفاً

 مع املزارع كشتري مث ،العامل من العمل لكو األرض بعض ونكي أن نكمي ال أنه ألجل أنهكو ،اآلخر

   .املزارع من أشبه ما أو البذر ونكيأن  إالّ ،حصته يف العامل

 ،القرار حسب مشتركة واحلصة ،ذاك من وشيء ،هذا من شيء املزارعةن إ :قالي أن نكمي نكل

 أو العمل لكو ،بعضها أو األرض لك انك سواء ،شيء كل من كان مما كلها قساماأل بني فرق فال

 }جوزيف ،العامل ىعل العمل متام ونكي أن لزمي ال ذاكو{ :قال لذاو ،بعضها أو اللوازم لكو ،بعضه

   ونهك{ ركذ



٣٤

 أن فيصح ،والعوامل لعملوا والبذر األرض :أربعة أمور هنا وباجلملة ،املصارف سائر يف احلال وكذا ،عليهما

  ،البقية اآلخر ومن هذه أحد أحدمها من يكون

  

 املصارفو بل ،كذل ريغو السمادو املاءو لالعوامك }املصارف سائر يف احلال ذاكو ،همايعل

   .كذل أشبه ماو ،الظلم عن فهك ألجل للظامل ىعطي ما مثل ،ةياخلارج

 مصانعة أو احلراسة اآلخر ىعلو ،أحدمها ىعل شيء لك ونكي أن املزارعة صدق يف فيكي ال نعم

 شملهي ديجد عقد بل ،مزارعة سيل كذل نكل ،باحلصة العقد هذا مثل صح وإن ،أشبه ما أو الظامل

بالعقود أوفوا، نكمأ الشرع يف معهود ريغ ديجد عقد يف لكشأ وإن ،املزارعة أحكام له سيفل 

   .املصاحلة بعنوان أو الزم عقد ضمن يف شرطاً جعله

 للوسائل الشاملة }العواملو العملو البذرو األرض :أربعة أمور{ املزارعة يف }هنا باجلملةو{

   .كذل أشبه ما أو تدوس أو حتصد أو حترث اليت ائنكاملك ثةياحلد

 من واحد ريغ هيعل لكشأ قدو }ةيالبق اآلخر منو ،هذه أحد أحدمها من ونكي أن صحيف{

 قةيحق أن من مواضع يف منه ظهري ما تالئم ال التوسعة هذه( :قائالً الربوجردي ديالس منهم ،نياملعلق

   .)ةيالتال املسألة يف ما ذاكو ،لهمع من حبصة الزارع من منفعتها من حصة األرض كمال كيمتل املزارعة

   .قياملصاد أظهر باب من كذا ركذ نهأو ،كذا المهك ىعل مكحا هذا المهك نكل :أقول



٣٥

 كما ،البقية اآلخر ومن أحدها بعض أحدمها من يكون أن جيوز بل ،منها اثنان نهمام كل من يكون أن وجيوز

  انكيشتر ما حسب على فهي ،الكل يف االشتراك جيوز

  

 بعضك }حدهاأ بعض حدمهاأ من ونكي أن وزجي بل ،منها اثنان اممنه لك من ونكي أن وزجيو{

 رهكذ بعد احلدائق قال لذاو ،}لكال ىف{ نهمايب }كاالشترا وزجي ماك ،ةيالبق اآلخر منو{ األرض

 طالقإل ،جائزة بعضاً أو الًك نهمايب ربعةاأل هذه كاشترا يف نةكاملم الصور أن ابطضالو( :ربعةاأل موراأل

   .أحدمها من خبصوصه كذل بعض ونكب دييتق ريغ من املزارعة يف ذناإل

 عند من ونكيف كاملشر املسلم مزارعة عن سألته :مساعة قال ،}انكشتري ما حسب ىعل فهي{

 .)١(بأس ال :)عليه السالم( قال ،العلج ىعل العملو اخلراجو املاءو األرض ونكيو ،البقرو البذر املسلم

   .قساماأل سائر شملي ةيالروا يف املناطفإن 

 حممد بن أمحد رواه مايف ،)عليه السالم( جعفر أيب عن ،مسلم ابن رواه ما من الظاهر هو لعله بل

 أو ،طعام من بيجر البذر املسلم من ونكي ،كاملشر املسلم مزارعة عن سأل أنه ،نوادره يف ىسيع بن

 :)عليه السالم( قال ،ينكشرأو النفقة نصفو البذر نصف مين خذ :قوليف آخر رجل هيأتيف ،أكثر أو أقل

بأس ال، قال ،عنده انك شيء هو مناإ ،شترهي مل األرض يف زرعه الذي :قلت: باعي ماك مةيق قومهي 

   ظاهره فإن ،)٢(هكشاريو النفقة نصفو مةيالق نصف أخذي مث ،ومئذي

                                                







٣٦

 العامل مباشرة يلزم ال كما ،العوامل إىل بالنسبة وكذا ،قيمته دفع له فيجوز عينه دفع البذر عليه من على يلزم وال

  العمل على األجري أخذ له فيجوز بنفسه

  

   .فقط البذر املسلم إعطاء

، األرض صاحب ىعل البذر انك إذا ماك ،العامل إىل }نهيع دفع البذر هيعل من ىلع لزمي الو{

  .مةيالقو نيالع من األعم كذل مثل يف الغالب إذ }متهيق دفع له جوزيف{

 ائنرلق أحدمها فهمي رمبا إذ ،مةيالق ذات أو ،نيالع ذات فهمي مل مايف كذل أن ىفخي ال نكل

 إعطاء إالّ ردي مل البذر باذل انك أو ،صلهحي أن العامل ستعدي فال صعباً البذر ليحتص ونكك ةيخارج

 هؤعطاإ رادي الو ،فالن دار يعل :قالي ماك ،املال إعطاء إالّ شأنه سيل الصرافكألنه  ،نيالع ال مةيالق

   .مثلةاأل من كذل ريغ إىل ،متهيق بل الدار نيع

 ىعل أو ،نيعامل يف أو ،الذمة يف اًيلك انك إذا ما حال علمي منهو ،}العوامل إىل بالنسبة ذاكو{ 

 حنو ىعل انك فإن املال لك تلف إذا ةريخاأل الثالثة يفو ،ةياخلارج اخلاصة نيالع أو ،املشاع سركال حنو

 شبه تقدم ما ىعل ،املزارعة بطلت ديالق أو املصب حنو ىعل انك وإن ،الشرط اريخ خرلآل انك الشرط

   .سألةامل هذه

 أخذ له جوزيف{ ازاًكارت لوو راداهأ إطالق كهنا انك إذا }بنفسه العامل رةمباش لزمي ال ماك{

  و ،ةياخلصوص رادةإ عدم الغالب فإن ،}العمل ىعل ريجاأل



٣٧

  .الشرط مع إال

  

 صرف به املراد بل ،هيعل العمل أن به رادي ال )كزارعت( يف افكالو ،العمل حصول اهلدف مناإ

 أن الحظي ال لذاو ،اخلطاب صرف بل كلمي الطرف أن به ادري ال )كبعت( يف افكال مثل ،اخلطاب

  .نيالزوج أحد الطرف أن به رادي )كزوجت( مثل يف نعم، ليكو أو ليصأ الطرف

 ،الفسخ اريخ للطرف انك العمل ردي مل ذاإو ،بنفسه عملي أن له بد ال ثيح }الشرط مع الإ{

ن إ ثيح ،العموم ال ةياخلصوص ىعل تدل رائنالق ونك مع الإو ،دييالتقو املصب حنو ىعل انكإذا إالّ 

   .الشرط أو نةيبالقر خرج مايف الإ العموم ىعل العرف بناء احلاصلو ،العمل نفسه ىعل الالزم

  



٣٨

 ،آخر من والبذر ،واحد من األرض تكون بأن ،اثنني من أزيد بني املزارعة عقد جواز األقوى ):١٢ مسألة(

  و ،ثالث من والعمل

  

 ردع ثبتي مل عريف أمرألنه  كذلو }نيأثن من ديأز نيب املزارعة عقد جواز ىقوألا{ ):١٢ مسألة(

   .اًيافك املناط انك طالقاإل سلمي مل لوو ،املزارعة أدلة إطالق شملهيف ،عنه الشارع

 ديس قالو ،ةيفاكال عن يكاحمل هوو ،)رمحه اهللا( لييردباأل عن نقلهو ،احلدائق اختاره لذاو

 ثباتهإ نكل ،اتكاملشار سنخ من املزارعة ونك من ناهيقو ما ىعل ديبع ريغ انكإن  وهذا( :الربوجردي

   .انتهى )نياالثن نيب ونكي ما منها قنياملت ذإ ،إشكال من لوخي ال كذل مع ليبالدل

 انك لو ذاكو ،نظر ثالث من البذر ونك صحة يف( :قال ثيح ،القواعد من شكالاإل أخذ قدو

   .رابع من العواملو ثالث من البذر

 آخر يف الصحة عدم إىل مال لكنه التردد، التذكرة عن ويرجح، مل أنه يضاحاإل عني احملك كذاو

 املعاملة تصح ال ألنه يصححاه، مل املسالك واملقاصد جامع و إشكال،على تصح التحرير عن وكالمه،

  .هذا مبثل النص يرد مل والشارع من بتوقيف إالّ

 البذر، يف معه غريه شراكإ من تقدم ما املعلقني من واحد غريإليها  ذهب اليت الصحة ؤيدي الذيو

 مجاعة كانت أا خيرب أهل وبني) صلى اهللا عليه وآله وسلم( الرسول بني كان املزارعة كون ظهور منو

   .واحداً واحداً زارع )صلى اهللا عليه وآله وسلم( الرسول أن ال ،)صلى اهللا عليه وآله (الرسول طرف يف

   وثالث، من العمل وآخر، من البذر وواحد، من األرض تكون نأب{



٣٩

 ، آخرمن اآلخر وبعضه واحد من البذر بعض يكون كأن ،ذلك من أزيد بني يكون أن جيوز بل ،رابع من العوامل

  العامة العمومات يكفي بل اتطالقاإل ومشول املزارعة لصدق ،والعوامل العمل إىل بالنسبة وهكذا

  

 دفع آخر منو احلراسة أحدكان من  لو ما املزارعة من سيل أنه تقدم قد نعم ،}رابع من العوامل

 عقداً صحي نعم .ليالدل شملهي فال العقالء عند املزارعة من سيلألنه  كذلو ،كذل أمثالو السلطان حصة

   .بالعقود أوفوا ليدل شملهي اًيخارج

 ، آخرمن اآلخر بعضهو واحد من البذر بعض ونكي نأك ،كذل من ديأز نيب ونكي أن وزجي بل{

 شكالاإلو }املزارعة لصدق{ كذل لكل شاملة السابقة دلةاأل ألن }العواملو العمل إىل بالنسبة ذاكهو

 فرقاً روني ال مإف ،مزارعة أنه ونكشي ال العرف فإن ،الوجه ظاهر ريغ كاملستمس يف ماك الصدق يف

   .ثركاأل ونياالثن نيب

 داتياملؤو املناط فيكي اتطالقاإل يف لكشأ لوو ،املزارعة باب يف ردةالوا }اتطالقاإل مشولو{

   .املتقدمة

 عقد لكل شامل هإطالق فإن ،أشبه ماو ،)١(﴾ِبالْعقُوِد أَوفُوا﴿ :مثل }العامة العمومات فيكي بل{

 لفقو ،انك مث نكي مل عقد لكو ،)صلى اهللا عليه وآله (الرسول زمان يف هأفراد بعض انك لوو ،انك

   يف فيكت أا العمومات ىعل شكالاإل يف كاملستمس

                                                





٤٠

 الشارع من التوقيف على فتتوقف األصل خالف على أا بدعوى الصحة عدم تقوية من املسالك يف ملا وجه فال

  ذلك عنه يثبت ومل

  

   .عرفاً املزارعة صدق بعد الوجه ظاهر ريغ ،مزارعة واك يف فيكت الو ،الصحة

 شملهي مل ،حنومهاو السلطان حصة معطيو ،احلارس مثال يف تقدم ماك ،زارعةامل تصدق ملن إ نعم

   .املزارعة ليدل

 ىبدعو{ الصحة عدم جوداألو :قال }الصحة عدم ةيتقو من كاملسال يف ملا وجه فال{ هيعلو

 قفتو منو :قال ،}األصل خالف ىعل{ نياثن من أكثر نيب اليت املزارعة هذه أو ،الًك املزارعة أي }اأ

   .الشارع من فيالتوق ىعل األصل خالف ىعل هي اليت مايس املعاملة

 ألن ،االنعقاد عدم األصلن إ :بهيفتقر ،األصل خالف ىعل املزارعة أصل أراد فإن ،انك فيكو

 ،اخلاصة املزارعة هذه أراد وإن ،ثراأل عدم األصل انك ،ال أم ثرتأ هل علمي ملفإذا  ،أثراً تؤثر املعاملة

 عدم األصل انك ليالدل هيعل دلي مل ثيفح كثراأل نيب أما ،نياالثن نيب ثابتة املزارعة أصلن إ :بهيفتقر

   .هيف ثراأل

 اتطالقاإل لشمول له وجه ال قلنا مناإو }كذل عنه ثبتي ملو الشارع من فيالتوق ىعل فتتوقف{

   .حنوهو دبالعقو أوفوا شملهي عقداً واك بعدو ،عرفاً املزارعة صدق بعد العموماتو

 منذ انتك املزارعة ألن كذلو ،العمومو طالقاإل عن النظر قطع مع الصحة األصل بأن :ليق رمباو

   علمي ملو )صلى اهللا عليه وآله وسلم( الرسول زمان



٤١

 تكون وجه على أزيد أو ثالثة من تركبه جيوز فال ،وقابل موجب طرفني بني يكون أن بد ال العقد أن ودعوى

  الدعوى أول فإنه ،باملنع دفوعةم ،له أركاناً

  

 ىعل ثبتنه إذا إ :هيفو ،كبذل دهايتق عدم األصلف ،نياثن من ديأز نيب ونكي ال بأن اشتراطها

 هلذه ةيخصوص عدم ىعل دل ليالدل أن عرفت قد كنإ نعم، ثراأل عدم مع األصل انك خاصة ةيفيك

   .العمومو طالقاإل من ةيفيكال

 عند املتعارف العقدألنه  كذلو }قابلو موجب نيطرف نيب ونكيأن و البد العقد أن ىدعوو{

 من بهكتر وزجي فال{، فقط العقد هذا مثل إىل ناظر حنوهو بالعقود أوفوا ليفدل ،الشارعو العرف

 يف واحد من أكثر انك بأن ،انكرأ ريغ ونكت أن جاز وإن }له اناًكرأ ونكت وجه ىعل ديأز أو ثالثة

 ثيح ،احكالن يف ماك ،كذل بطالن ثبتي مل مايف نيلنفر نفر أو ،لنفرن ينفر ئعالبا انك إذا ماك ،طرف

 يف ماكو ،مطلقاً نيلرجل امرأة طرفه أو ،احكالن وحدة ليسب ىعل نيالمرأت رجل طرفه احكن صحي ال

 بوحدة نيامرأت رجل أو ،مطلقاً امرأةً رجالن طلقي أن صحي فال ،الطالق مثل يف ماك ،أيضاً قاعياإل

   .كذلك هلما طالقه أو ،واحدة غةيبص لوو نياحكن نيالمرأت رجل احكن صح وإن ،القالط

 ،كبذل البأس عدم روني العرف فإن }ىالدعو أول نهإف{ ،وزجي ال :مكلقول }باملنع مدفوعة{

   ثيح ،جارةاإل يف كذلكو ،شملهي العمومو طالقفاإل



٤٢

 إجارة بل نيجارتإ ستيلو ،اطةياخل ثالث منو طياخل آخر منو القماش أحد فمن ،ثالثة طرافهاأ ونكي أن نكمي

   .واحدة مزارعة بل ،نيمزارعت ستيل ثالثة طرافأ ذات املزارعة أن ماك ،واحدة

  

 ال ،منهما لك وحدة لزمي ال والقبول ابجيباإل التقوم إذ ،ةكاملشارك التعدد انكمإ :احلاصلو

 والفرق ،واحد من أكثرب متقوم هيطرف الك أو هيطرف من طرف واحد عقد بل ،نيعقد إىل االحنالل مبعىن

إذا  فإنه ،واحد عقد انك إذا ما خبالف ،اآلخر بطالن مستلزماً أحدمها بطالن نكي مل عقدان انكأنه إذا 

 أحد ةيمؤهل عدم شفكان إذا ما حال حاله ،بطل للعقد مؤهالً نكي مل مثالً البذر كمال أن شفكان

   .العقد طريف

 ،بالعقود أوفوا باب من صحاو ،مزارعة نكت مل نيعقد إىل قةياحلق يف دالعق احنل إذا نعم

   .أهل طرفاه ما إىل بالنسبة البطالن وجبي ال أحدمها ةيأهل عدم ظهورو

 مما هريغو الشامي عيرب أيب خرب جهة من املنع إىل اجلواهر ليم أن تقدم مما ظهر فقد ،انك فيكو

 :األرض لصاحب قولي نكلو :)عليه السالم( قال ثيح ،ثلثاً للبقرو ثلثاً للبذر ةيالتسم عن املنع تضمن

 رمحي مناإف ،بقراً الو بذراً يسمي الو شرط من انك ماو ثلثاً أو نصفاً ذاك منها كول كأرض يف ازرع

 ال ،للعقد نيطرف وجود مع اءيأش قبال يف احلصة جعل ةيالروا مورد ألن ،الوجه ظاهر ريغ ،المكال

ن إ ثيح ،باملناط كذل استفادة أراد )رمحه اهللا( أنهكو ،طرف لكل حصة جعل مع هل طرافأ وجود

   جعل من منع )عليه السالم( ماماإل



٤٣

 من أكثر احلصة ونكفت ،حصة لكل ونكي الثالثة طرافاأل ذي العقد يفو ،نياثن من أكثر احلصة

   .نياثن

 احلصص تعدد عن منع مناإ ) السالمعليه( ماماإل لعلو ،املناط هذا مثل استفادة عدم ىفخي ال نكل

 مالحظة ال ،مبجموعها األرض قبال يف مبجموعه العمل مالحظة الالزمن إ ثيح ،الغنب وجبي غالباًألنه 

   .يجزئ لك

 لعدم انفسخ أو ،له اريخب عقده أحدهم فسخ مث ،أكثر أو طرافأ ثالثة هلا جعلفإذا  ،انك فيكو

 مناإو ،ةيباق املزارعة أن ال ،تقدم ملا املضاربة لك انفسخت ،هتيأهل لعدم عقده بطالن ظهر أو ،نهكمت

   .الصفقة تبعض شبهي شيء جهة من الفسخ حق نيالباق طرافلأل

 حق اآلخر يف مهااحدإ فسخ أو بطالن ؤثري ال ،متعدد قابلهما أو موجبهما مزارعتان انتك لو نعم

 وجبي مهااحدإ فسخ أو بطالن ثيح ،حنوه أو بشرط ىخراألب مهااحدإ نيمرتبطت انتاكإذا  إالّ ،ارياخل

   .ارياخل

  



٤٤

 منه البذر يكون أن بني فرق غري من ،حصته يف يزارعه أو ،مزارعته يف غريه يشارك أن للعامل جيوز): ١٣ مسألة(

  املالك من أو

  

 ىعل الزرع يف ساعدهي عامالً أخذي بأن }مزارعته يف هريغ كشاري أن للعامل وزجي{ ):١٣ مسألة(

   .أشبه ما أو اجلعالة أو جارةاإل حنو ىعل عامالً أخذي أن صحي ماك ،ةكالشر حنو

 دلةاأل طالقإل كذلو ،آخر نسانإو العامل نيب ةيثان مزارعة ونكت بأن }حصته يف زارعهي أو{

 مجاعاإل ةيالغن ظاهر عن بل ،كذل من شيء يف أجده خالف بال اجلواهر يف بل ،نهميب املشهور هوو

   .هيعل

 كذل بعد همهمي الو ،هايف حصة هلم ونكيل أرضهم تزرع أن غالباً العقالء قصد ألن كذلو :أقول

 األصل انك لذاو ،العدم ليدل الشرط فعدم ،اشترطوا ةياخلصوص أرادوا وإن ،كذا أو هذا الزارع ونك

   .الزارعو العامل أخذ جاز مطلقاً املزارعة عقد انك ملاو ،الشرط عدم مع

 لزارع األرض تعط ال :قولي أن كذل بعد له سيل ةياخلصوص املزارعة نيح كالامل شترطي مل مث إن

 عن األرض أخرج العقد إطالقبألنه  ،أرضه األرض أن مع له نكي مل مناإو ،الفالين للمزارع أو آخر

   .يدار إىل ديز أيتي أن ىأرض ال :للمستأجر قولي مث ،جارةاإل أطلق املؤجر ونكي أن مثل فهو ،طرتهيس

 الزارع استخدام يف املزارعة عقد طالقإل }كاملال من أو منه البذر ونكي أن نيب فرق ريغ نم{

   احتمالو ،الفرق لعدم ياملقتض مزارعاً أو عامالً هريغ



٤٥

  إذنه فيه يشترط وال

  

 للعامل سيفل كاملال من البذر انك أنه إذا :كاملستمس حاصله جعل مما كاملسال رهكذ ملا الفرق

 التصرف حدأل وزجي فال ،هكملال البذر وإن ،هيعل املزارعة أو ةكالشر حنو ىعل هريغ إىل نقله صحي شيء

   .تام ريغ ،هيف التصرف الزارع ريلغ وزجي فال كاملال من أذناً سيل العامل ذنإو ،ذنهإ ريبغ هيف

 بعضه أو احلق هذا لك نقلي أن فله ،العقد مبجرد احلاصل يف له حق الزارعن إ :أوهلما ىعل ردي ذإ

 القابل احلق فهذا ،وارثه إىل حصته انتقلت الزارع مات إذا لذاو ،أشبه ما أو مزارع أو كيشر إىل

 نقلهي أن له قحي ماك ،الزارع نفس بفعل ىارياالخت أو ،باملوت القهري االنتقال به فوتي ال لالنتقال

   .اسبكامل يف نستبعده مل ماك ،احلق نيب بصحة قلنا إذا ديلز عهيبي نأك ىخرأ مبعاملة

 ،العقد طالقإل بنفسه الزارع بتصرف ديقي ملو كاملال سلطة عن خرج البذرن إ :همايثان ىعلو

   .تقدم ماك ،وارثه إىل انتقل الزارع مات لو لذاو

 أوىل املقام بل ،كاملال طرف ليسألنه  ،أيضاً الوارث إىل االنتقال عن منع شكالاإل هذا صح لوو

 نمايب ،السابق املزارع رادةإ وفق دياجلد املزارع إىل البذر إعطاء ونكي املقام إذ ،الوارث إىل االنتقال من

   .تيامل رادةإ وفق نكي مل الوارث إىل عطاءاإل

 الزم العقدي ذناإل إذ ،الرجوع نهكمي ال ثيحب اًيعقد ذناًإ ذنأ قدألنه  }ذنهإ هيف شترطي الو{

   .ذناإل طالقإل الالزم العقد إطالق بعد املنع يف له حق ال إذ ،أيضاً منعه نفعي فال هيعلو ،العقد بلزوم

   شترطي ال ماك ،املنع له قحي ال هريغ ورثهو كاملال مات لو أنه علمي منهو



٤٦

  ضامناً كان وإالّ بإذنه إالّ الغري ذلك إىل األرض تسليم جيوز ال نعم

  

 كللمال الوارث منع إذا املطلقة جارةاإلك فهو ،الوارث ىعل السابق ذناإل له من ذنأ إذ ذنهإب األمر

   .جارةاإل إطالق مشله مبا املستأجر تصرف عن

 املزارعة أصل بطالإ أو جازةإ له انك ،اخلاص الوقف يف ماك ،ةزجااإلو املنع للوارث انك إذا نعم

   .حقه من الزائد يف تصرف السابق البطن ألن ،اايخبصوص فيكف

 إالّ ريالغ كذل إىل األرض ميتسل{ هيعل نيتكالسا من مجاعةو املصنف عند }له وزجي ال نعم{

 ميالتسل يف املزارعة عقد عند أذني مل ثيوح ،كاملال ذنإب الإ هايف التصرف وزجي فال ،أرضه ألا }ذنهإب

  .ذناإل إىل ميالتسل احتاج ريالغ إىل

 ىمقتض أن من كاملستمس رهكذ ملا ال ،منعه مع حىت كذل جبواز قالوا نياملعلق من واحد ريغ نكل

 أن مع نسانإل كاملل ونكي أن انكمإل التالزم منع نكمي إذ ،هيلإ األرض ميتسل جواز ريجاأل أخذ جواز

 ارهاجيإ منع أو إجارة حق للبائع ونكي أن بشرط الدار باعه إذا ماك ،ريالغ جازةإل تابع ونهؤش من شأناً

 العقدي ذنهإ إطالق بعد كللمال حق فال ،يالعقد ذناإل إطالق من تقدم ملا بل ،مثالً خاص شخص من

   .لكال يف ليالدل لوحدة ،ةواملساقا املضاربةو جارةاإل باب يف احلال ذاكو ،ونهؤش يف التدخل يف

 ضافةباإل }ضامناً انك{ ميالتسل يف ستأذني }الإ{ هيرأ ىري ومن املصنف فعند ،انك فيك }و{

 نيمكاحل وجبي ، الغريكذل ىرض أو شرعي ليلد بدون ريالغ كمل يف تصرفألنه  ،حراماً ونهك إىل

   .والوضعي فييلكالت



٤٧

 للمالك الطرف هو كأنه يكون حبيث الغري إىل مزارعته نقل جواز والظاهر ،أيضاً جارةاإل يف كذلك هو كما

 ظهور قبل ذلك كان سواء الغري إىل حصته نقل جيوز كما ،عوض بال أو ،خارج من ولو بعوض ،وحنوه بصلح

  وأ احلاصل

  

   .اجلواز بعدم القول ىعل الضمانو ،نيللطرف الًيدل }أيضاً جارةاإل يف كذلك هو ماك{

 إطالق انك إذا }كللمال الطرف هو نهأك ونكي ثيحب ريالغ إىل مزارعته نقل جواز الظاهرو{

 كلاملا فصار ريالغ إىل مبزارعتها األرض كاملال نقل إذا ماك حاله ونكيف ،ثياحل هذا من حىت املزارعة

 املزارعة نقل وجبي فإنه ،مقامه وارثه قومي ثيح أحدمها مات إذا ماك أو ،الزارع ملزارعة طرفاً الثاين

 من ولو بعوض{ ،عقد ضمن يف شرطك }حنوهو بصلح{ النقل انك سواء ،الوارث إىل ثاملور من

   .الرحم ذيل اهلبةك ال أو ،فسخها نكمي مما اهلبةك }عوض بال أو خارج

 عقده يف نساناإل طرف ونك ألن ،صحي مل كذل مثل شملي املزارعة يف إطالق نكي مل إذا نعم

 عند املزارعة بطالن قتضيي وإن ليالدل هذاو ،ماله ىعل كاملال سلطة خالف رادتهإ ريغ من آخر شخص

   .الصحة ىعل دل كهنا ليالدلأن  إالّ ،أحدمها موت

  .الوجه ظاهر ريغ هإطالق )جوازه عدم الظاهر بل( :الربوجردي ديالس قول أن علمي منهو

   .الثاين ال األول املزارع هو كاملال طرف ونكي مزارعاً أو اًكيشر املزارع أخذ لو مايفو

   أو ،احلاصل ظهور قبل كذل انك سواء ،ريالغ إىل حصته نقل وزجي ماك{



٤٨

 ،العامل إىل حنومها أو ثلثاً أو اًنصف األرض منفعة لنقل املوجبة الالزمة العقود من املزارعة عقد ألن ذلك كل ،بعده

 بنفسه العمل مباشرة عليه شرط املالك يكون أن بني ذكرنا فيما فرق وال ،السلطنة قاعدة مبقتضى الغري إىل نقلها فله

  ال أو

  

 املزارعةو ةكاملشار }كذل لك{ هيف كللمال حق دون من شاءي ما هيف فعلي حقهو مالهألنه  }بعده

 منفعة لنقل املوجبة الالزمة العقود من املزارعة عقد نأل{ ريالغ إىل احلصةو ملزارعةا نقل جوازو ريالغ مع

 ريالغ إىل نقلها قد{ إليه نقلتا إ ثيح }و ،العامل إىل حنومها أو ثلثاً أو نصفاً{ كاملال من }األرض

  .}السلطنة قاعدة ىمبقتض

 النصف مثل ،هريغ إىل ماله ائهعطإ يف حقه ثبتي هو إذ ،افك ريغ ليالدل هذا أن خيفى ال نكل

 كيالشر مثل كاملال حصةو كاملال كمل يف التصرف جازتهإ يف حقه ثباتاإل إىل احملتاج نكل ،الثلثو

 قال لذاو، هكيشر مال يف ال ـ احلق هذا له انك إذ ـ نفسه مال يف التصرف إعطاء حق له الذي

 عن متنع ةكالشر إذ ،الزارع مال إىل بالنسبة حىت فيكي ال املصنف استدالل بل ،ثلثاً أو نصفاً :املصنف

   .ةكالشر من نوعاً تقتضي املزارعةو ،كيالشر جازةإب إالّ نفسة مال يف كيشر لك تصرف

 إىل بالنسبة أما }ال أو بنفسه العمل مباشرة هيعل شرط كاملال ونكي أن نيب رناكذما  يف فرق الو{

   .فرق فال ريالغ إىل حصته نقل

 إالّ ميالتسل وزجي ال نكل ،لكال جواز من رهكذ ما فمراده املزارعةو ةكاملشار إىل بالنسبة أماو

  ... وركاملذ الفرق بعدم أشار قدو ،ذنباإل



٤٩

 أن فيصح العمل مباشرة املزارعة صحة يف يلزم ال إذ ،للعمل مباشرته وبني املذكورات صحة بني منافاة ال إذ

  يشارك

  

 فال الزارع ىعل املباشرة اشتراط صورة نيب فصلوا ثيح ،كلاملساو القواعدو الشرائع ىفتو إىل

  .كذل جوزيف هيعل املباشرة اشتراط عدم صورة نيبو ،هريغ مزارعة أو حصته نقل له وزجي

  .الوجه ظاهر ريغ احلصة نقل يف مإشكاهل أن ىفخي الو

 جازةإ ليحتص أو ،بنفسه }للعمل مباشرته نيبو وراتكاملذ صحة نيب منافاة ال ذإ{ فرق ال مناإو

 كاملستمس رهكذ ما هيعل رديو ،اجلواهر من اجلواب هذا أخذ قدو ،املزارعو كاملشار إىل مهايلتسل كاملال

 أو ريللغ كيالتشر جواز يف المهمك موردن إ ثيح ،الثاين ديالشهو نيالفاضل المك كبذل ردي ال أنه من

  .فقط احلق نقل جمرد ال ،أيضاً العمل يف كيالتشر صورة :تهمزارع

 بعد مث ،ا بأس ال نفسها يف املزارعةو ةكاملشارو ،به بأس ال حصته نقل أن رناهكذ مما حتصل قدو

 ،كاملال جازةإب إليه سلمهاي أن ماإو ،هو عمليف العمل يف دياجلد الطرف عن بنفسه نوبي أن ماإ كذل

 عقد ونك نيب رناهكذ ما يف قفر ريغ من ،مبقتضاه العمل من نهكمت لعدم ،العقد بطل كاملال زجي ملفإن 

  .بنفسه املباشرة هيعل كاملال شرط أو ،الزارع نفس عمل يف أوله من قاًيض األول املزارعة

 ميتسل يف االستجازة إىل حاجة الو ،الثاين العقد من مانع فال ،ازاًكارت لوو مطلقاً انك إذا أما

   .دياجلد العامل إىل األرض

   كشاري أن صحيف{ الزارع من }العمل ةمباشر املزارعة يف لزمي ال ذإ{



٥٠

  .ه ويكون هو املباشر دون ذلك الغريغري يزارع أو

  

 لهكويو ،آخر لشخص جازةإ كاملال عطيي أو }ريالغ كذل دون املباشر هو ونكيو هريغ زارعي أو

  .الثاين املزارع

 انتقل ملا احلق ألن ،به بأس ال أنه الظاهر ،األرض كمال نفس الثاين املزارع لكوي أن صحي هلو

   .نسانإ أي زارعي أو كشاري أو ستأجري أن له انك املزارع إىل كاملال من

 ،مزارعاً بنفسه كاملال ونكي أن كذل معىن ألن ،كاملال إىل املزارعة الزارع نقلي أن صحي ال نعم

   .صحي ال ما كذلو

  



٥١

 يف احلب نثر مبعىن الزرع وقبل ،بعده أو ملالع يف الشروع قبل يكون أن فإما ،العقد بطالن تبني إذا ):١٤ مسألة(

  إشكال وال حبث فال الشروع قبل كان فإن ،بعده أو احلاصل حصول وقبل ،بعده أو األرض

  

 ،األول من البطالن علمهما من األعم به رادي نيبالتب هريتعب }العقد بطالن نيتب ذاإ{ ):١٤ مسألة(

   .الفروع بعض من أيتيس ما شمليل

 احلب نثر مبعىن{ الزرع بقبل املرادو }الزرع قبلو ،بعده أو العمل يف الشروع قبل ونكي أن ماإف{

  .نثر بأن }بعده أو األرض يف

 يف }إشكال الو حبث فال{، العقد بطالن ظهر عمل أي قبل وعقد بأن }الشروع قبل انك نإف{

 نكل ،العمل يف شرعي مل العاملو ،أرضه سلمي مل كاملال ألن ،ئاًيش اآلخر من طلبي ال منهما أيأن 

 هيعل الرجوع الغرور قاعدة ىمقتض انك ،منافعه فوت مبا اآلخر غر أحدمها انكنه إذا إ :قالي أن نبغيي

 بطالن علمي كاملال انكو ،العمال تخذي ال بعدهو ،سبوعاأل هذا العمال اختاذ وقت مثالً ،بسببه تضرر مبا

 بائرة كاملال أرض ىتبق ثيح كذل علمي العامل انك أو ،ةالسن طول فارغاً العامل بقاء سببي مما املزارعة

 إىل رجعي املغرور :ىالفتاو تبك يف املشهور يالنبو فإن ،العقد ىعل أقدم فقد كذل معو ،السنة طول

 )١(خدعهو الرجل غر ماك :)عليه السالم( قوله من سيالتدل باب يف احكالن اتيروا يف العلةو غره من

   .عرفاً املقام شمالني

                                                





٥٢

 وشراء اآلالت وحنو ذلك األرضوإن كان بعده وقبل الزرع مبعىن اإلتيان باملقدمات من حفر النهر وكري 

 يقابل بالعوض من جهة كريها أو حفر النهر هلا أو إزالة املوانع عنها كان األرض نعم لو حصل وصف يف ،فكذلك

  ذلك الوصف للعامل قيمة

  

 إىل حباجة املسألة كذل معو ،خدعه عمنو غره عمن فمنصر فلعله ،اخلادع جهل صورة يف أما

   .التتبعو التأمل من ديمز

 التاآل شراءو األرض يركو النهر حفر من باملقدمات انيتاإل مبعىن الزرع قبلو بعده انك نإو{

 املراد انك إذا ،إشكال الو حبث ال }كذلكف{ البذر شراءو العمال مع العقد برامإك }كذل حنوو

 أيتيو ،الزرع مبرتلة موراأل هذه انتك وإالّ ،مقدماته شملي ما ال الزرع صرف العقد وقت يف باملزارعة

 كتل من قلأب إالّ باعي ال مةيبق ىاملشتر فإن ،املقدمات ذه تضرر إذا الغرور مورد يف املتقدم المكال هنا

 انك العقد صحة بظنه حلقه ةاملطالب بعنوان لوو كاملال بأمر العمل انك لو أنه إىل ضافةباإل هذا ،مةيالق

   .جرهأ هؤعطاإ هيفعل عمله استوىف قد كاملال ألن ،جرةاأل كاملال ىعل للعامل

 حفر أو هايرك جهة من بالعوض قابلي{ العامل عمل من }األرض يف صفو حصل لو نعم{

   .هيسع نسانلإلو هيسع منألنه  }الوصف كذل مةيق للعامل انك عنها املوانع زالةإ أو هلا النهر

   )عليه السالم( قال قدو ،حقهألنه و ،)١(﴾ىسع ام إالّ ِللِْإنساِن لَيس أنْو﴿ :سبحانه قال

                                                





٥٣

كان بعد الزرع كان  وإن ،اآلالت ملن أعطى مثنها أن  كما،لهء  فال شيوإن مل يكن كذلك وكان العمل لغواً

  الزرع لصاحب البذر

  

مسلم ئامر حق ىتوي ال)١(.   

 ،للزارع أو كللمال احلاصل متام جعل جهة من البطالن انك لو ما كذل من ستثىني أن نبغيي ،نعم

 انك إذا اآلخر ىعل حدمهاأل شيء فال ،ماله كاملال أهدر الثاين يفو ،ماله الزارع أهدر األول يف ثيح

 هو خراآلن إ ثيح ،خرلآل اخلدمة من قدمه ما منهما لكل انك وإالّ ،باملزارعة داًيمق ال مطلقاً اهلدر

   .كبذل أمره الذي

 إالّ }له شيء فال لغواً العمل انكو{ بالعوض قابلي وصف صلحي مل بأن }كذلك نكي مل نإو{

   .بدله إعطاء هيعل أن تقدم قد ثيح ،كاملال بأمر انكإذا 

ألنه  ،الزارع ىعل شيء ال ثيح ،العمل بسبب األرض يف نقص حصل إذا ما حال علمي تقدم مماو

   .بالعمل الزارع مرهأب حقه أهدر فقد ،أمرهو كاملال بسبب النقص حصل

 إذا التفاوت أخذ للزارع أن مع }مثنها ىعطأ ملن{ حنومهاو املشتراة البذورو }التاآل أن ماك{

   .ضرره سبب مرهأ ألن ،تقدم ماك كبذل له مراآل كاملال من تفاوت انك

 ناتج أنه من مرة ريغ تقدم ماك ،دلةاالع بالنسبة همايلكل }الزرع انك الزرع بعد انك نإو{

 اضيالر يف ماك }البذر لصاحب{ نهأب فالقول ،البذر له ملن البذر قدر أن مالحظة مع العملو األرض

  و املصنف تبعهماو ،اجلواهرو

                                                





٥٤

 األرض أجرةكان للعامل كان له وعليه  وإن ، عمله وعواملهأجرة وعليه للعامل ،فإن كان للمالك كان الزرع له

   أو ثلثاًكان منهما كان هلما على النسبة نصفاًإن  و،للمالك

  

  .الوجه ظاهر ريغ هيعل تونكالسا املعلقون

 عرفاً ال فقط البذر مناء سيل إذ ،نظر حمل ،كاملال إضافة يف تبعهيف هكمل مناءألنه  كاملستمس قولو

 نفس الفرخ إذ ،امت ريغ ضةيالب لصاحبنه إ ثيح بالفرخ ههيتشبو ،كذل قلي مل الشارع ألن ،شرعاً الو

 عمله أجرة للزارع هيعلو له الزرع انك كللمال انك نإف{ :فقوله ،احلبة نفس الزرع سيلو ،ضةيالب

 مل ادةيز نكت ملو عمله كهتإذا  فإنه ،تام ريغ جرةاأل  أن إطالقإىل ضافةباإل هذا ،منع حمل }عواملهو

تك مقيداً بصورة العقد، وكذا إذا كانت إال إذا كان اهل ادةيالز عدم صورة يف جرةاأل يف حق له نكي

 إذا جرةاأل قدر ىعل صلحي مل بأن ،العقد قرار حسب جرةاأل من أقل منها الزارع بينص بقدرالزيادة 

   .حاًيصح العقد انك

 ميالتقس الالزم بل ،هيف ما عرفت قدو ،هميرأ حسب }له{ الزرع }انك للعامل انك نإو{

  .عرفت ماك بالنسبة

 يف ماك ،ضرورة ضمنهايف ،بالزرع منفعتها فاءيالست قالوا }كللمال ألرضا أجرة هيعلو{

   .كاملستمس

 ،ىمض ما إىل بالنسبة الزارع ىعل جرةاأل بأن القول الالزم انك مبقالتهم قلنا فإن ،انك فيكو

   .كاملال رضا ىعل فموقوف يبق ما إىل بالنسبة أماو

 ما ىعل نكل ،أشبه ما أو }ثلثاً أو نصفاً{ همايلبذر }النسبة ىعل هلما انك منهما انك نإو{

   كذل مع الحظي بل ،ميللتقس موجباً وحده البذر قدر سيل رناهكذ



٥٥

كان من ثالث فالزرع له وعليه  وإن  مثل ما خيصه من تلك النسبةأجرة اآلخرولكل منهما على 

   عملهأجرة وللعامل األرض أجرةللمالك 

  

 كللمال البذر لك انك إذا :قاليف ،املتناسبة ربعةباأل كذل ةمعرف نكميو ،أيضاً األرض ةيمدخل قدر

 البذر نصفو األرض لك انكفإذا  ،مثالً الثلث لعاملل انك ،العامل من العمل لكو ،األرض مع

 العامل من العمل لكو البذر لك انك إذا :قاليف ،سهكع يف كذلكو ،احلاصل من للعامل مكف ،كللمال

 ،احلاصل من كللمال مكف العامل من العمل لكو البذر نصف انكفإذا  ،مثالً احلاصل ثلث كللمال انك

   .التفاوت صور قاسي همايعلو ،العرف من عرفي أن بجي حق لك أصلو

 إىل نفعه رجع مبا عمل العامل ألن }النسبة كتل من صهخي ما مثل أجرة اآلخر ىعل منهما لكلو{

 حاصلها رجع مبا العامل منها استفاد قدو ،كللمال ضاألر نألو ،عمله أجرة إعطاء كاملال ىفعل ،كاملال

 ميفالتقس مبنانا ىعل ماأ ،مبناهم ىعل منها استفاد اليت أرضه أجرة إعطاء العامل ىفعل ،العامل إىل

  باحلصص

 أن فالالزم ،البذرو العملو األرض حاصلألنه  ،عاًيمج هلم }فالزرع ثالث من{ البذر }انك نإو{

   .عمله بقدر للعاملو أرضه بقدر كللمالو بذره بقدر }له{، نهميب قسمي

 أو ،كاملال دي حتت األرض انتك سواء ،أرضه من استفاد ما بقدر }األرض أجرة كللمال هيعلو{

   .الضمان قدر يف فرقي ال كذل ألن ،األرض صاحب دي حتت أو ،العامل دي

   كلم العمل ألن ،عمله من استفاد ما بقدر }عواملهو عمله أجرة للعاملو{



٥٦

  كان التبني قبله ن إ  وال جيب على املالك إبقاء الزرع إىل بلوغ احلاصل،وعوامله

  

   .منه استفاد من ىعل له حقاً وجبيف للعامل

 استظهرناه ما أما ،البذر كملال لهك احلاصل أن من مبناهم ىعل هو مناإ ،خلإ )..هيوعل( قوله :أقول

   .الصور بعض يف الّإ أجر أحد ىعل حدأل ونكي أن بدون نهميب قسمي فاحلاصل

 انك سواء }احلاصل بلوغ إىل الزرع بقاءإ{ املزارعة بطالن نيتب بعد }كاملال ىعل بجي الو{

   .الثالث أو للعامل البذر

 الفاسد العقد ىعل اًيجر انك مناإو كاملال بأذن نكي مل أن بعد الزرع ألن :كاملستمس يف قال

   .املغصوب مبرتلة الفاسد بالعقد املقبوض ألن حق قهلعر سيل الذي بصالغا غرس مكحب ونكي

ن إ :قالي رمبا نكول هذا ،احلاصل قلعي بنفسه فالزارع وإالّ احلاصل قبل }قبله نيالتب انك نإ{

 بقدر جرةاأل أو ،رناكذ ماك احلاصل من حقه بقدر احلصة كاملال أخذ مع الزرع بقاءإ نياحلق نيب اجلمع

 )٢(ىتوي الو )١(ضرر ال لقاعدة كذلو ،املخمصة لكأ يف رواكذ امك ،رواكذ ما ىعل الزرع حق

   .حنومهاو

 وال :كاملستدر من املزارعة نوادر باب يف )عليه السالم( الصادق عن ،الدعائم رواه ما دهيؤيو

   .فراجع )٣(الزرع قلعي

                                                









٥٧

 هذا كله مع اجلهل ،جرةزامه بدفع األفليس له إل وإالّ ،رضي صاحبه إذا جرة باألييبق أن  وله،يأمر بقلعه أن لهبل 

   بعوض أرضه أو عملهاآلخرمع العلم فليس للعامل منهما الرجوع على   وأما،بالبطالن

  

 }جرةاأل بدفع لزامهإ له سيفل وإالّ ،صاحبه رضي إذا جرةباأل بقيي أن لهو بقلعه أمري أن له بل{

 أو ،السببألنه  الزارع ىعل فهل بالقلع األرض نقص لوو ،تقدم ماك أمواهلم ىعل الناس تسلط لقاعدة

  :احتماالن ،بالقلع أمره كاملال ألن ،ال

   .ضامن فهو ريالغ مال أتلف قدو ،ةيمانأ ستيل دهين إ ثيح ،الغاصبك ونهكل :األول

ألنه  ،حمسناً انك بل ،ريالغ كمل يف الزرع يف عامداً ونهك عدم بعد ،الضمان عدم صالةأل :الثاينو

  .)١(﴾سبيٍل ِمن الْمحِسنني علَى ام﴿و ،قداًع ظنه مبا ىفو

   .فتأمل ،الفرع هذا ملثل جمال نكي مل احلاصل ميتقسو القلع عدم القاعدة ىمقتض أن عرفت ثيحو

 سيفل{ باطلة املزارعة نأب علما مثالً }العلم مع أماو ،بالبطالن{ منهما }اجلهل مع لهك هذا{

 صاحب ريبك زارعزارع  مثالً ،}عمله أو أرضه بعوض اآلخر ىعل الرجوع{ بالبطالن }منهما للعامل

 له سيل فإنه ،طرده الويل عرف فلما ،للطفل البذر انكو ،الشرعي البلوغ ضراأل صاحب غبلي ملاو أرض

   صاحب من أخذيأن 

                                                





٥٨

   بالبطالن عاملاًأيضاً اآلخركان  وإن ، فكأنه متربع به،هو اهلاتك حلرمة ماله أو عملهألنه 

  

 أجرة أخذياألرض أن  كملال سيل فإنه ،طفالً الزارع انك مايف سكالع ذاكو ،عمله أجرة رضاأل

   .أرضه

 شكالاإل من كاملستمس يف ماو ،}عمله أو ماله حلرمة كاهلات هو{ بالبطالن منهما العامل }نهأل{

 هو الو ،تربعاً نوكي ال املعاوضةو املعاملة ىمقتض ىعل ياجلر بقصد العمل انك ملا نهأب العوض عدم يف

   .ماله أو عمله حلرمة كهات

 هريغ دار تراب نسانإ ملحي أن مثل فهو ،نفعي ال اًكهت الواقع ونك مع القصدن إ :أوالً هيعل ردي

 ،جرةاأل استحقاقه يف نفعي قصده فهل ،فعلي ال بأن صرحي الدار صاحبو ،أجراً منه أخذي أن بقصد

   .القصد هايف رؤثي ال ةيالقصد ريغ الاألعم أن السرو

 ما حال حاله فإن ،طفالً الطرف ونك من رناهكذ الذي املثال يف ياجلر قصد نكمي فيك :اًيثانو

 طرف يف هو الذي كاملال أو للزارع نكمي فهل ،غاصباً الطرف انك أو ،هيعل حمجوراً هاًيسف انكإذا 

 الذي يف كبذل كاملستمس قولي هلو ،املعاملة ىعل يللجر قةيحق قاصداً ونكي أن املعاملة حيصح ريغ

   .نظر حمل نيالطرف الك إطالقف انك فيكو ،الغاصب مع املزارعة عقد

   جهلهو اآلخر علم إذ }بالبطالن عاملاً أيضاً اآلخركان  وإن ،به متربع أنهكف{



٥٩

 ،املة فكذلك يضمن أجرا للمالك مع بطالن املع، تركها يف يده بال زرعاألرضولو كان العامل بعد ما تسلم 

  .يف صورة علم املالك بالبطالن ملا مر إالّ ،لفوات منفعتها حتت يده

  

 ما ىعل احلاصل أن عرفت قدو ،ناهممب ىعل لهك هذا ،بالبطالن العامل مكح إىل بالنسبة ؤثري ال

   .نهمايب ونكي رجحناه

 العلم( :األول قال ثيح ،مالع ابنو الربوجردي نيديالس المك يف النظر وجه علمي تقدم مماو

   .)الرجوع له بل( :الثاين قالو ،)كلذل مستلزم ريغ شرعاً نالبالبط

 مع كللمال أجرا ضمني كذلكف ،زرع بال دهي يف هاكتر األرض تسلم ما بعد العامل انك لوو{

 ال ليدل شملهي إذ ،جاهالً أو بالبطالن عاملاً انك سواء }دهي حتت منفعتها لفوات املعاملة بطالن

 انك مايف كذل من ستثىني أن ينبغي نكل ،باملناط )٣(خالف ومي بغل مةيقو ،)٢(ديال ىعلو ،)١(ىتوي

   .كاملال جهل لوو ،هميعل ضمان ال ثيح ،أشبه أو سفه أو بلوغ لعدم ،املعاملة حيصح ريغ العامل

 يف متاعه ىلقأ منك ونكيف ،ماله حرمة كهت أنه من }مر ملا بالبطالن كاملال علم صورة يف الإ{

   .كاهلت صور من كذل ريغ إىل ،هيعل املارة ضمني ال ثيح ،الشارع

  

                                                









٦٠

 وملكية ، مبقدار احلصة املقررة لهاألرضالظاهر من مقتضى وضع املزارعة ملكية العامل ملنفعة ): ١٥ مسألة(

أحدمها أو من  سواء كان منهما أو من ، واشتراك البذر بينهما على النسبة،املالك للعمل على العامل مبقدار حصته

  ثالث

  

 أمضاه الذي العمل هذا يف األصل هم نيالذ العرف من ستفادي مما }الظاهر{ ):١٥ مسألة(

 احلصة مبقدار األرض ملنفعة العامل ةيكمل{ عدم :العقالء عند }املزارعة وضع ىمقتض من{ أي ،الشارع

 كاملال بذلي بأن ،هيعل جعله ما بذل اآلخر ىعل منهما لك استحقاق بل ،املصنف راهي ماك }له املقررة

 بذل جعل انكمإ تقدم قدو ،تقدم ما ىعل قررا ماك فهما ،العواملو البذر أما ،العمل العاملو األرض

 غالب استظهره الذي هو هذاو ،التزامو تعهد مناإو نيالب يف كيمتل فال ،همايلك ىعل العملو األرض

   .لمامكب ظفرت نالذي نياملعلق

 من هيعل جعل ما بذل اآلخر ىعل منهما لك استحقاق املزارعة ىمقتض( :يردالربوج ديالس قال

   .)منفعته الو نهيلع اًكمال نكي مل وإن ،الزراعة حوائج

   .اجلمالو العم ابن دانيالس املنت ىعل تكس نعم

 كاشتراو{ :قوله أما }حصته مبقدار العامل ىعل للعمل كاملال ةيكمل{لـ  وجه فال هيعل }و{

 يف كاالشترا أن وجهه نأكف }ثالث أومن أحدمها من أو منهما انك سواء ،النسبة ىعل نهمايب البذر

 انقالب قتضييألنه  ،احلاصل بعد ةأفج كاالشترا حصول عدم األصلن إ ثيح ،كذل قتضيي احلاصل

   ،ليدل بدون كاملل



٦١

 حني ظهور احلاصل فيصري يكون لصاحب البذر إىل أن  ال، بينهما على النسبةخرج الزرع صار مشتركاًفإذا 

   كما رمبا يستفاد من بعض الكلمات، من ذلك احلنياحلاصل مشتركاً

  

 رهكذ ما هيف نكل ،االنقالب سبب العقد أن جهة من منه مانع ال العقد بسبب االنقالب أن نمايب

   .انتهى )مقدماته يف كاالشترا يقتضي ال احلاصل يف كاالشترا جمردو ،له مأخذ ال بيغرنه إ( :كاملستمس

 فاالنقالب ،لاللتزام بذر له نكي مل ملن اًكمل صبحي مناإ احلاصل بعضن إ :هيفف وركاملذ الوجه أما

 نهمايب فهو البذرو األرضو العمل جةينت فاحلاصل استظهرناه ما ىعل أما ،األصل خالف احلاصل قبل

 صارفاً االلتزام كان وإالّ ،رفالع االلتزام طابق النسبة من العرف هيقتضي ماك جعلوه فإن ،األصل ىعل

   .اآلخر إىل حدمهاأ حصة لبعض

 هوو احلاصل هو الزرع ألن }النسبة ىعل نهمايب اًكمشتر صار الزرع خرجفإذا { ،انك فيكو

   .عنه متأخراً الو قبله كاالشترا ونكي فال كاملسال به صرح الذي هو هذاو ،بااللتزام أو األصلب ماإ ،هلما

 اًكمشتر احلاصل ريصيف احلاصل ظهور نيح إىل البذر لصاحب ونكي أن ال{ :املصنف فقول هيعلو

   .ممنوع }نياحل كذل من

 أن هيعل دريف ،)نةكماألو زمنةاأل حبسب تلفخي نهأو ،للتعارف تابع أنه الظاهر( :العم ابن قول أما

 ماك العرف خالف اًإطالق املقام يف أصل عدمو ،استثناًء عداه ما ونكي حىت القاعدة ىمقتض يف المكال

   .األصل ىمقتض هو رناهكذ فما انك فيكو ،عرفت

   املعاملة اأب املزارعة فواعر ثيح }لماتكال بعض من ستفادي رمبا ماك{



٦٢

 كما يستفاد من بعض ، يف ذلك الوقت فيصري مشتركاً،أو كونه لصاحب البذر إىل حني بلوغ احلاصل وإدراكه

  قد على أحد هذين الوجهني مع التصريح واالشتراط به من حني العقد نعم الظاهر جواز إيقاع الع،آخر

  

 لذاو ،بعد فما الظهور وقت يف ظاهر لمامك يف احلاصل فإن ،حاصلها من حبصة األرض ىعل

 كذل يف بعد الو ،أيضاً الظهور قبل ملا احلاصل مشول احتمل رمباو ،الًيقص قطع لو هماكاشترا رواكذ

 فال ،البذرو األرضو العمل من حاصل األرض باطن يف انك لوو الفراخ نإ ثيح ،رجحناه ما ىعل

 ونكيف األرض من اخلروج بعد كاالشترا بأن التزماإذا  إالّ اللهم ،به البذر كمال الختصاص وجه

   .استثناًء

 يف اًكمشتر ريصيف ،هكدراإو احلاصل بلوغ نيح ىلإ{ ظهرو خرج وإن }البذر لصاحب ونهك أو{

 الإ االنتقال عدم صالةأل أنهكو ،لماتكال من }آخر بعض من ستفادي ماك{ البلوغ قتو }الوقت كذل

   .عرفت ما هايفو ،قطعاً باالنتقال العلم وقت

 البذر كاشتراك ،نكمم وجه لك بل }نيالوجه نيهذ أحد ىعل العقد قاعيإ جواز الظاهر نعم{

 األصل طابق فما ،البلوغ بعد أو لوغالب قبل مدة بعد أو ،خارجها أو األرض داخل ،النماء كاشتراو

   .الشرط أو ديالق أو العقد مصب حسب ونكي خالف ماو ،داًيكتأ ونكي

 الزم عقد ضمن يف شرطاً جعله أو }العقد نيح من{ املخالف بالشرط }االشتراطو حيالتصر مع{

   .آخر



٦٣

 فإنه  دون األخرييناألولالنسبة على  بينهما على  مشتركاًأيضاً كون التنب : منها،ويترتب على هذه الوجوه مثرات

 : ومنها، يف مسألة االنفساخ أو الفسخ يف األثناء قبل ظهور احلاصل: ومنها، يف مسألة الزكاة: ومنها،لصاحب البذر

  يف مسألة مشاركة الزارع مع غريه ومزارعته معه

  

 العقد ونكي ال للمزارعة اًيمناف انك إذا وركاملذ الشرط نكل( :كاملستمس قول أن علمي منهو

   .الوجه ظاهر ريغ )حاًيصح انك وإن ،مزارعة

 باحلصص }النسبة ىعل نهمايب اًكمشتر أيضاً التنب ونك :منها ،مثرات الوجوه هذه ىعل ترتبيو{

   .حاصالته لك يف كاالشترا قتضيي البذر يف كاالشترا ألن }األول ىعل{

 البذر نكي مل إذا ،نهمايب اًكرمشت ونكي حىت احلاصل من سيلنه إ ثيح }نيريخاأل دون{

 لك ذاكو ،نيريخاأل ىعل حىت نهمايب كمشترو احلاصل من التنب أن العرف عند الظاهر نكل ،اًكمشتر

   .منها االستفادة تعارف اليت الزرع فوائد

   .نياملعلق غالب املنت ىعل تكس وإن ،نظر حمل }البذر لصاحب نهإف{ :فقوله

   .نيالعشرو ةياحلاد املسألة يف أيتي ماك }اةكالز مسألة يف :منهاو{

 البذر من األرض يف ما فإن }احلاصل ظهور قبل ثناءاأل يف الفسخ أو االنفساخ مسألة يف :منهاو{

   .عشرة بعةالسا املسألة يف كذل يف المكال أيتيسو ،نيريخاأل دون األول ىعل هلما ونكي

   المكال تقدم ماك }معه مزارعتهو هريغ مع الزارع ةكمشار مسألة يف :منهاو{



٦٤

  .انقضت املدة إىل غري ذلك أن  إىلومنها يف مسألة ترك الزرع

  

 مع مزارعتهو تهكمشار فتصح ،مطلقاً للزارع األول ىعل البذر فإن ،عشرة الثالثة املسألة يف هيف

 قبل ـ كاملال من البذر انك إذا ـ آخر شيء الو البذر كلمي ال الزارع فإن ،نيريخاأل ىعل خبالفه ،هريغ

   .هريغ مع ةكاملشارو املزارعة ىعل قدري فال احلاصل ظهور

 مل احلاصلن إ ثيح ،نيريخاأل ىعل خبالفه ،الظهور قبل منهما نكتمي األول ىعلنه إ :احلاصلو

   .املزارعةو ةكاملشار من نكتمي بسببه شيء له ونكي حىت ظهري

 نيطرف ىعل بل ،احلاصلو البذر ىعل تسيل املزارعةن إ ثيح إذ ،تامة ريغ الثمرة هذه نكول ،هذا

 طرف هو ما فوضي أو ،هيف طرف هو مايف هريغ كشاري أن نكتمي طرف الزارعو ،العملو األرض مها

   .مطلقاً جائزة تهكمشارو فمزارعته هيعلو ،هريغ إىل هيف

 يف كاملال مع الزارع كشتري األول ىعل فإنه }املدة انقضت أن إىل الزرع كتر مسألة يف :منهاو{

 بلغي ملو حاصل ظهري ملألنه  ،بالبذر كاملال تصخي نيريخاأل ىعلو ،كاملال من البذر انك مايف ،البذر

  .هلما ونكي حىت

 خبالف ،األول ىعل هريلغ البذر من حصته عيبي أو هبي أن له الزارع أن مثل }كذل ريغ ىلإ{

 جاء أنه إذا مثلو ،نيريخاأل دون ولاأل ىعل البذر يف الورثة ورثه مات إذا الزارع أن مثلو ،نيريخاأل

   .ذاكهو ،نيريخاأل دون األول ىعل سهمايك من ذهب بالبذر ذهبو ليالس

  



٦٥

انقطع املاء عنه ومل  إذا كما، األثناء قبل ظهور الثمر أو بلوغهحصل ما يوجب االنفساخ يف  إذا ):١٦ مسألة(

 األول فالظاهر حلوق حكم تبني البطالن من ،عامخر  آميكن حتصيله أو استوىل عليه ومل ميكن قطعه أو حصل مانع

  يكشف عن عدم قابليتها للزرع فالصحة كانت ظاهريةألنه  ،على ما مر

  

 مل }ذاإ ماك ،بلوغه أو الثمر ظهور قبل ثناءاأل يف االنفساخ وجبي ما حصل ذاإ{ ):١٦ مسألة(

 أو ،شرطاً ال ،داًيق كذل أخذ أو ،سهبنف زرعه إىل منصباً العقد ونك مع بنفسه الزرع من الزارع نكتمي

 فلو وإالّ ،العريف انكمباإل املرادو }قطعه نكمي ملو هيعل استوىل أو ،لهيحتص نكمي ملو عنه املاء انقطع{

   .اناًكمإ كذل ونكي ال ،نئذيح للمزارعة فائدة لعدم ،العقالء هايعل قدمي ال باهضة مةيبق نكمأ

 من مجلةو املصنف عند }فالظاهر{ مثلنا ماك خاص أو ،سبحانه اهللا من }عام آخر مانع أو{

 األرض نكت مل أنه إذا من تابكال أول يف }مر ما ىعل األول من البطالن نيتب مكح حلوق{ نياملعلق

 فقد نيتبفإذا  ،األول من }للزرع تهايقابل عدم عن شفكيألنه { مثلها يف املزارعة تنعقد ال للزرع قابلة

   .دياملق فقد نيتب ديالق

   :ان آخرقوالن املسألة يفو ،}ةيظاهر انتك فالصحة{

   .قوة من لوخي ال بل :قال ،هريغو العم ابن خمتار كذلو ،داًيبع تملحيو :قوله من رهكذ ما :األول

   عدم نيبو ،نهيح من فاالنفساخ حاصل حصول نيب ليالتفص :الثاينو



٦٦

 فيلحقه حكم الفسخ يف األثناء على ،نفساخ من حينه كون اال وحيتمل بعيداً،فيكون الزرع املوجود لصاحب البذر

  .بينهما على النسبة  فيكون مشتركاً،ما يأيت

  

ألنه  االنفساخ نيح من انك حاصل انك أنه إذا الظاهرو ،األول من الصحة عدم ظهريف حصوله

 ،صلاأل من البطالن من اشفاًك ونهكل وجه الو ،األرضو العمل حاصل ونهك من رناهكذ ما ىعل هلما

 يف العقالء بناء إذ ،األصل من ال االنفساخ نيح مننه إ ،كذلك األمر أن فالظاهر حاصل نكي مل ذاإو

   .اًياتفاق املانع ظهور أو الشرط فقد انك مما كذل مثل يف شفكال عدم املعامالت

 ال ،تقدم ماك العملو األرض مثرةألنه  ،حال لك ىعل هلما }املوجود الزرع ونكيف{ انك فيكو

   .خمتارهم هو ماك }البذر لصاحب{

 ثناءاأل يف الفسخ مكح لحقهيف ،نهيح من االنفساخ ونك داًيبع تملحيو{ :قوله وجه علمي تقدم مماو

 اًطشر للزرع ةيالقابل اعتقاد ونكي أن االحتمال هذا مبىن( :بقوله كاملستمس رهكذ ماك ال }أيتي ما ىعل

   .)واقعاً ةيالقابل وجود ال ،املزارعة لصحة

 الزوج علم إذا احكالن عقد ببطالن :قالي ال لذاو ،قعي مبا اعتقدوا وإن قدموني العقالءن إ :هيف ذإ

  .فقط املباشرة احلاصل العقد فائدة ستيل إذ ،مثالً بالقتل العقد بعد متوت املرأةمثالً أن 

   .التأمل إىل حباجة بعد املسألة انتكوإن 

   .وجهه تقدم قدو }النسبة ىعل نهمايب اًكمشتر ونكيف{

  



٦٧

إما بالتقايل أو خبيار الشرط   وحصل الفسخ يف األثناء، جلميع الشرائطكان العقد واجداً إذا ):١٧ مسألة(

 فعلى ما ذكرنا من مقتضى وضع املزارعة من ، أو خبيار االشتراط بسبب ختلف ما شرط على أحدمها،ألحدمها

  على النسبة وليسالوجوه املتقدمة فالزرع املوجود مشترك بينهما 

  

 }ليبالتقا ماإ ثناءاأل يف الفسخ حصلو ،الشرائط عيجلم واجداً العقد انك ذاإ{ ):١٧ مسألة(

ن إ ثيح ،احكالنك خاصاً حالً له الشارع جعل ما إالّ ،العقود لك يف شرعاًو عقالً مبطلنه إ ثيح

   .خاصة الفرقة أسباب

 أن ماك ،الثاين شرط اريخ إىل حاجة الألنه  هركذي ملو ،همايلكل أو }حدمهاأل الشرط اريخب أو{

   .واضح هو ماك حدمهاأ اريخ حال حاله الثالث الشرط اريخ

 للشارط عطيي الشرط ختلفن إ ثيح }أحدمها ىعل شرط ما ختلف بسبب االشتراط اريخب أو{

   .أشبه ما أو بيالع أو الغنب ألجل اريباخل أخذ إذا ذاكو ،الفسخ اريخ

 ملنفعة العامل ةيكمل من }املزارعة وضع ىمقتض من{ عشرة اخلامسة املسألة يف }رناكذ ما ىفعل{

 }املتقدمة الوجوه من{ حصته مبقدار العامل ىعل للعمل كاملال ةيكملو ،له املقررة احلصة مبقدار األرض

   سيلو{ ،العقد يف املقررة }النسبة ىعل نهمايب كمشتر املوجود فالزرع{، املسألة كتل يف



٦٨

املفروض صحة املعاملة  ألن ، عمله بالنسبة إىل ما مضىأجرة وال للعامل ، أرضهأجرة على العامل ألرضالصاحب 

  ها إىل حني الفسخؤوبقا

  

 ما إىل بالنسبة عمله أجرة{ كاملال ىعل }للعامل الو ،أرضه أجرة العامل ىعل األرض لصاحب

   .}الفسخ نيح إىل هاؤبقاو املعاملة صحة املفروض نأل{ كذلك انك مناإو }ىمض

 املقام يف القاعدة ىمقتضو ،هنا يف ملا الفخي ما )رمحه اهللا( عنه التاسعة املسألة يف سبق قد :أقول

 ،احلال من ونكي قدو ،نكت مل أنك املعاملة جعليف ،األصل من ونكي قد الشرط اريخ حسب الفسخأن 

 ومي يف الفسخ حق مثالً للزارع ونكي أن بشرط اجلمعة ومي عقدافإذا  ،املستقبل من ونكي قد أنه ماك

 قدو ،اجلمعة وميب الفسخ تعلقيف ،للماضي الثالثاء ومي من الفسخ حق له ونكي :قولي فقد ،الثالثاء

 حق له :قولي قدو ،الثالثاء ومي بنفس الفسخ تعلقيف، وميال نفس من الثالثاء ومي الفسخ حق له :قولي

 العقد صار األول ىعل الشرط انك فإن ،مثالً ربعاءاأل وميب خالفس تعلقيف، للمستقبل الثالثاء ومي الفسخ

 ربعاءاأل ومي وإىل ،الثاين يف الثالثاء ومي إىل بآثاره العقد صح الثالثو الثاين ىعل انك وإن ،نكي مل أنك

 العرف فإن ،منه الثاين أو األول ،نياألمر أي فهمه يف العرف إىل رجع مطلقاً ارياخل جعل وإن ،الثالث يف

   .القصود تتبع العقودو ،هيعل العقد النصباب املوجب ازكاالرت وجبي

   ريالتقد حسب نهمايب احلاصل انك ،األول من اريباخل خذباأل أبطلمث إن 



٦٩

 ، وهلما التراضي على القطع قصيالً، أو معهاأجرةوأما بالنسبة إىل اآليت فلهما التراضي على البقاء إىل البلوغ بال 

  األرض أجرةقاء إىل البلوغ بدون رضا املالك ولو بدفع وليس للزارع اإلب

  

 حيتوض املسائل بعض يف تقدم قدو ،العقد يف املقرر حسب ال ،العملو األرض نتاجألنه  ،العريف

   .كذل

 نهمايب األمر ألن }معها أو أجرة بال البلوغ إىل البقاء ىعل التراضي فلهما يتاآل إىل بالنسبة أماو{

   .كذلك اضيالتر يف حمذور الو

 للزارع سيلو{ البلوغ نيح قبل مدة إىل بقاءاإل هلما ماك }الًيقص القطع ىعل التراضي هلماو{

 ماك ،أرضه ىعل كاملال سلطنة خالفألنه  }كاملال ىرض بدون{ ىأخر مدة أو }البلوغ إىل بقاءاإل

   .الزارع ىرض بدون بقاءاإل كللمال سيل

   .الثاين يف الزارع رةأجو ،األول يف }األرض أجرة بدفع لوو{

 ليلدل معارضاً ضرر ال ليدل انك زرعه بقطع الزارع ىعل ضرر انك أنه إذا تقدم قد نكول ،هذا

 كاملال ىعل ضرراً القلع انك إذا سكالع كذلكو ،جرةاأل مع بقاءباإل نهمايب اجلمع فالالزم ،السلطنة

 فالالزم ،العمل بعدم نفسه ىعل الزارع سلطنة ليدلو كاملال ضرر ال ليدل تعارض ،كذل الزارع رادأو

 رفع رادأ ءاجراإل وسط يفو ةيجراح ةيعمل ىجرأ إذا بيالطب أن ماك ،جرةاأل مع بقاءباإل نهمايب اجلمع

   .الضرر عدم سبب مما دهي رفع إذا عمله عملي آخر بيطب نكي مل إذا ،متاماإل ىعل جرةباأل جربأ ،ديال



٧٠

   وللمالك مطالبة القسمة،لك بالقلعأمره املا إذا وال مطالبة األرش

  

 قلع كاملال رادأ إذا ما يف ،احلاصل من نسبة منهما لكل أن يف خمتارنا ىعل المكال أن ال خيفىو

   .نفسه نسبة قلع الزارع رادأ أو ،الزارع نسبة

 ىعل ضرر الزرع قلع يف انك إذا نعم( :كاملستمس قال لذاو ،نظر حمل املصنف قول أن علمي منهو

 بقاعدة ومةكحم ورةكاملذ السلطنة قاعدة انتك ،الزرع بقاءإ يف األرض كمال ىعل ضرر نكي ملو ارعالز

   .انتهى )جرةاأل بدفع بقاءاإل له انكو ،الضرر نفي

 أو كاملال يف سواء ،السلطنة قاعدة تقدمتون االضرر تساقطن اتضرري المهاك انكفإذا  هيعلو

   .الزارع

 نيب كاملال ريخت هيعلو ،الوجه ظاهر ريغ }بالقلع كاملال أمره إذا رشألا مطالبة الو{ :فقوله هيعلو

 كاملال ىعل ضرراً القلع انك إذا مايف ،سهكع يف الزارع إىل بالنسبة كذلكو ،رشأب قلعه أو أجرةب بقائهإ

   .رشاأل هيعطيو قلعهي أو ،جرةاأل هيعطيو هيبقي أن ماإف ،قلعه الزارع أرادو

 القضاء تايبك يف رناهكذ ماك ،املطالبة يف احلق كيللشر أن لقاعدة }مةالقس مطالبة كللمالو{

   .)١(أمواهلم ىعل الناس تسلط ىمقتضألنه  ،ةكالشرو

                                                





٧١

ين فالزرع اآلخر هذا وأما على الوجهني ،وإبقاء حصته يف أرضه إىل حني البلوغ وأمر الزارع بقطع حصته قصيالً

   أو العملاألرض أجرةعليه من ء  والظاهر عدم ثبوت شي،املوجود لصاحب البذر

  

 مدة بعد أو }الًيقص حصته بقطع الزارع أمرو{ قبله أو }البلوغ نيح إىل رضهأ يف حصته بقاءإو{

   .البلوغ قبل

   .عشرة اخلامسة املسألة يف املتقدم األول الوجه ىعل لهك }هذا{

 :قاعدم ىعل }لبذرا لصاحب املوجود فالزرع{ املسألة كتل يف }نياآلخر نيالوجه ىعل أماو{

   .هيف شكالاإل عرفت قد مما ،لزارعل الزرع

 مل األرض كفمال للعامل انك إذا البذر ألن }األرض أجرة من هيعل شيء ثبوت عدم الظاهرو{

 وجود صورة يف الضمان وجه ىعل رضهأل هؤعطا انك مناإو ،مطلقاً الضمان وجه ىعل أرضه عطي

 ،حاصل نكي مل إذا البدل بدون ببذهلا أرضه احترام كاملال كهت فقد ،احلاصل عدم مع ال ،احلاصل

 لصاحب انك إذا البذر فإن }العمل{ أجرة }أو{ ،جرةاأل كاملال طلبي نيأ فمن حاصل ال ناآلو

 وجود ريتقد ىعل العوض لهيحتص قصده انك مناإو مطلقاً جرةاأل بقصد هيف الزارع عملي مل األرض

   .ئاًيش كاملال من لطلبه وجه فال ،عمله احترام عاملال كهت فقد ،عدمه مع ال ،احلاصل

 بقصد نكي مل نياملقام يف البذل كاملستمس ركذ ماك إذ ،ظاهر ريغ )محه اهللار( استظهره ما :أقول

 جماناً عمله بذل مناإ الزارعو أرضه بذل مناإ كفاملال ،انتظارهو احلاصل برجاء انك مناإو ،ةياانو التربع

   مرأل احلاصل فاتإذا 



٧٢

 فهو كما لو بقي ،من احلاصلء مل حيصل للمالك أو العامل شي وإن ،ألن املفروض صحة املعاملة إىل هذا احلني

  ةحاصل من جهة آفة مساوية أو أرضي ومل حيصل اآلخرالزرع إىل 

  

 نهأب فالقول ،يمساو أمر صلحي مل إذا عملهو أرضه فائدة ديري منهما لكف ،مطلقاً ال حنوهو مساوي

 أنه ىعل عقل أو شرع من ليدل أيو ،تام ريغ احلاصل حصول صورة يف إالّ عملهو أرضه احترام كهت

   .عمله أو أرضه احترام كهت فقد الفسخ حصلإذا 

 صلحي مل وإن ،نياحل هذا إىل املعاملة صحة املفروض نأل{ :بقوله رهكذ ملا املصنف استداللو

   .جرةاأل عدم تالزم ال املعاملة صحة إذ ،مدعاه ىعل دلي ال }احلاصل من شيء العامل أو كللمال

 أو ةيمساو آفة جهة من ،حاصل صلحي ملو اآلخر إىل الزرع يبق لو ماك{ سيل الفسخ }فهو{

   .عمله العاملو رضهأ كاملال كهت قد فةاآل صورة يفألنه  }ةيأرض

 أجر له ما اآلخر من استوىف منهما واحد لك أن من األصل ىعل فهي الفسخ صورة يف ماأ

   .العمل أو األرض منفعة من احترامو

 وإالّ ،ديالق ذهب ثيح املثل أجرة اآلخر ىعل هلما انك اآلخر إىل بالبقاء داًيمق ىاملسم انكمث إن 

 حصل إذا جارةاإل يف ماك ،املطلوب تعدد مثل أنه جهة من ،بالنسبة ىاملسم بعض منهما لكل انك

   .فسخ

   حاصل انكإذا  تمي مناإ اآلخر ىلع جرةاأل منهما لك حق :قالي ال



٧٣

.كان هو الفاسخ إذا  عليهجرةوحيتمل ثبوت األ

  :هاهنا صوراً أن قد تبني مما ذكرنا يف طي املسائل املذكورة: فذلكة

   للشرائط والعمل على جامعاً وقوع العقد صحيحاً:األوىل

  

 ،جرةلأل وجه فال العقد يبق لوو حاصل نكي مل أنه ظهر إذا أما ،فسخي ملو العقد يبق لو مايف

   .بقي مل إذا أوىل قيبطر أجرة نكت مل ي،بق لوو أجرة نكت ملإذا ألنه 

 صورة هيو خاصة صورة يف إالّ ،عملهو أرضه اكهتي مل الزارعو كاملال أن تقدم قد :قاليألنه 

   .الصورة كتل ريغ يفاألجر  العملو األرض حرمة إطالق ىفمقتض ،حاصل صلحي ملو البقاء

 مل كيالشرو ،هكيشر ىعل احلاصل عيضألنه  }الفاسخ هو انك إذا هيعل جرةاأل ثبوت تملحيو{

 بآفة عيالتض انك إذا اجره عن دهي رافعاً انك امناو ،احلاصل عيمض الطرف انك إذا اجره عن ديال رفعي

 عدم فتعر قد نكل ،االجر بلزوم مكحي انسان استوفاه إذا هكملو ريالغ عمل احترام إطالقف ،ةيمساو

 ةيمساو الفة احلاصل عدم صورة يف إالّ مطلقاً كاملالو العمل احترام بقاء جهة من همايأ فسخ نيب الفرق

   .ةيأرض أو

   :البحث تتمة من }ةكفذل{

 نيح من ،البطالن أو بالصحة تعلقي ما جهة من }ورةكاملذ املسائل ضمن يف رناكذ مما نيتب قد{

   .تهاكفذل بصدد املصنف سيل ةريثك مورأ نيتب فقد اجلهات سائر من أما ،أثنائه يف أو العقد

   ىعل العملو للشرائط جامعاً حاًيصح العقد وقوع :األوىل ،صوراً ههنا أن{



٧٤

  .ة حصل احلاصل أو مل حيصل آلفة مساوية أو أرضي،اآلخرطبقه إىل 

 ما وقع عليه العقد أو مل يزرع  سواء زرع غري،انقضت املدة أن  مع ترك الزارع للعمل إىل وقوعه صحيحاً:الثانية

  .أصال

  . أو لعذر خاص به اختياراً،زرع أن  تركه العمل يف األثناء بعد:الثالثة

  .األول تبني البطالن من :الرابعة

  

 نيتب هذا فإن }ةيأرض أو ةيمساو فةآل صلحي مل أو{ بعضاً أو الًك }احلاصل حصل اآلخر إىل طبقه

 أن )رمحه اهللا( هيعل انكو ،نسانإ بسبب صلحي مل إذا ما مكح نيتب كذلكو ،املزارعة صحة انيب من

   .رهكذي

 السابعة املسألة يف تقدم ماك }املدة انقضت أن إىل للعمل الزارع كتر مع حاًيصح قوعهو :ةيالثان{

 مث مدة العمل الزارع كتر إذا ما مكح نيتب ماك }أصالً زرعي مل أو ،العقد هيعل وقع ما ريغ زرع سواء{

   .سلمها مث مدة األرض كاملال سلمي مل أو ،زرع

 الزراعة كتر مبرتلة فهي ،ةيالثان الصورة مكح مهاكح انك وإن )رمحه اهللا( منه سبقي مل }الثالثة{

  :اجلملة يف

 ،عامة ةيأرض أو ةيمساو بآفة ال }به خاص لعذر أو اراًياخت ،زرع أن بعد ثناءاأل يف العمل هكتر{

   .ثناءاأل يف استرجعها بأن أرضه ميتسل كاملال كتر مثلهو

 انك وجه بأي ،عشرة الرابعة املسألة يف مهكح تقدم قدو }األول من البطالن نيتب :الرابعة{

   .البطالن



٧٥

  . لقطع املاء أو حنوه من األعذار العامة، حصول االنفساخ يف األثناء:اخلامسة

طي املسائل املذكورة كما ال هر حكم اجلميع يف  وقد ظ، حصول الفسخ بالتقايل أو باخليار يف األثناء:السادسة

  .خيفى

  

 حنوه أو املاء لقطع{ عشرة السادسة املسألة يف تقدم ماك }ثناءاأل يف االنفساخ حصول :اخلامسة{

 عن العامل سقط إذا ماك ،االنفساخ سبب خاص عذر انك إذا ما مكح ظهر ماك ،}العامة عذاراأل من

 حنو ىعل كذل انك أو ،بنفسه عملي أن العقد مصب انك مايف ،أشبه ما أو جنون أو سجن ألجل العمل

   .ديالق

 ،عشرة السابعة املسألة يف تقدم ماك }ثناءاأل يف اريباخل أو ليبالتقا الفسخ حصول :السادسة{

 انك إذا ما مكحو ،ثناءاأل يف ستردهاا أو ،األول من األرض كاملال سلمي مل إذا ما مكح حنن رناكذ ماك

 مث ،ديالق حنو ىعل كذل انك أو ،هريغ أرض يف عملي أن ستعدي ال العامل ألن اًكمال كاملال ونك املصب

   .بعده أو العمل قبل انك سواء ،العقد بطلي ثيح ،الوارث فورثه ثناءاأل يف كاملال مات

 تعرضي مل ثيح ،الثالثة عدا ما }خيفى ال ماك ورةكاملذ املسائل طي يف عياجلم مكح ظهر قدو{

   .تقدم ماك املصنف هلا

  



٧٦

  فمالكها خمري بني اإلجازة ، كانت مغصوبة أن األرضتبني بعد عقد املزارعة إذ ):١٨ مسألة(

  

 كمال هلا ونكي ال فقد }مغصوبة انتك  أن األرضاملزارعة عقد بعد نيتب ذاإ{ ):١٨ مسألة(

 حق ال ثيح ،ارميز عند الزوار اميخ لنصب عاماً وقفاً انتك إذا ماك ،جازةاإل من نكتمي خاص

   .جازةلإل حمل الو املزارعة بطالن ظهري هناو ،هايف للزرع

 انك فإن ،ريالشع لزارعة املتويل هاعفزار ،مثالً احلنطة لزراعة األرض وقف الواقف أن ظهري قدو

 عن ديال رفعي أن فللشارط الشرط حنو ىعل انك وإن ،البطالن ظهر املصب أو دييالتق حنو ىعل كذل

 جازةاإل انكمباإل ونكي قدو ،الشرط اريخ حسب فسخيف ديال رفعي الن أ و،املزارعة ىتبقو هشرط

   .الردو

 ريخم{ لهيكوو مكاحلاك أشبه من أو اًيمتول أو اًكمال انك سواء ،كذل له من به املراد }هاكفمال{

 بعد خصوصاً ،جازةلإل صاحل ريغ ودهيبق العقد هذا أن الظاهر( :الربوجردي ديالس قولو ،}جازةاإل نيب

 ماإو ،احلصة بقدر األرض ملنفعة كيمتل ماإ املزارعة إذ ،الوجه ظاهر ريغ )أيضاً الزرع ظهور بعدو املدة

   .جازةلإل قابل نياألمر الكو ،للزراعة همايبتسل األرض صاحب من تعهد

 حبث يف قحق قد نكلو ،جازةلإل مورد فال ريالغ أرض ميتسل نفسه قبل من الغاصب تعهد إذا نعم

 عيالب يف ماك ،كاملال موضع نفسه ضعي الفضويل نكل ،كاملال قبل من التعهد أنه منه ظهري ما الفضويل

 املدة بعد األمر ىانته قد أنه إىل ناظراً ونكيأن  إالّ ،له ةيخصوص ال )املدة بعد خصوصاً( :قولهو ،هريغو

   .جازةلإل حمل فال



٧٧

ال يكون هناك قيد  أن  بشرط، يف األثناء أو قبل الشروع بالزرع،أو قبلها سواء كان بعد املدة ،فتكون احلصة له

  أو شرط مل يكن معه حمل لإلجازة

  

   .باق جازةاإل فمحل ،ثاراآل إىل بالنسبة نتهي ملنه إ :هيفو

 اآلخر البعض زجي ملو نيكاملال بعض جازأ وإن ،}له احلصة ونكت{ أجازن إ }فـ{ انك فيكو

 مكح سبق قدو ،الصفقة تبعض اريخل ،الفسخ حق للزارع انكو ،زيا إىل نسبةبال صحت ،املتعدد يف

   .الفسخ

 جازةاإل ليدل طالقإل كذلو }بالزرع الشروع قبل أو ثناءاأل يف ،قبلها أو املدة بعد انك سواء{

 يف قال }زةجالإل حمل معه نكي مل شرط أو ديق كهنا ونكي ال أن بشرط{ الصور هذه لكل الشامل

 من متنع ال العقد ضمن يف ورةكاملذ الشروطو وديالق فإن ،الشرط هذا يف الوجه تضحي مل( :كمساملست

   .انتهى )شرط أو ديق من هيعل هو ما ىعل به تتعلق جازةاإل ألن ،جازتهإ

 بطالن من تقدم ماك ،هذا كاملال ونك دهيق أو العقد مصب علجي أن مثل كذل مثلن إ :هيفو

   .أظهر هيف حنن مايف هوو ،كذل ديالق أو املصب جعل مورد يف يقياحلق كاملال مات إذا املضاربة

 لعدم هيف مورد فال ،عنه ديال لرفع قابل الشرطن إ ثيح ،ظاهر ريغ للشرط املصنف ركذ ،نعم

 الغاصب ةعهد ىعل مثالً البذر املزارعة عقد يف علجي أن هوو: آخر مثال للمنت نكميو ،جازةاإل انكمإ

   .كذل تصحح ال األرض صاحب جازةإفإن 



٧٨

 املثل لذلك الزرع أجرةكان بعد التمام فله  وإن ،إشكالكان قبل الشروع يف الزرع فال  فإن  وحينئذ،وبني الرد

  وهو لصاحب البذر

  

 طرافأ ذات املزارعة أتنش مل إذ ،نئذيح ثالثة طرافأ ذات املزارعة ونكت :قالي أن نكمي ال نهإف

 صحي مل الغاصب من انكن إ البذرو ،الزارع من العملو كاملال من ضاألرف ،نيطرف ذات بل ،ثالثة

 غصباً البذر نكي ملألنه  ،وجه له نكي مل كاملال إىل حتول وإن ،ثالثة طرافأ ذات املزارعة نشاءإ لعدم

   .جازةباإل تحولي حىت

 الو ،الرد صحة يف }إشكال فال الزرع يف الشروع قبل انك نإف{ رد نيح }نئذيحو الرد نيبو{

   .أثر

 األرض صاحبو البذر صاحب نيب احلاصل قسمي اخترناه ما ىفعل }التمام بعد انك نإو{

 انك أكثر األرض أجرة انتك وإن ،ةيالعرف النسبة حسب نياالثن نيب وإالّ ،ثالثة انواكن إ الزارعو

 ،أرضه منافع استويفو حقه ىتو قدألنه  ،جرةاأل قدرو احلاصل قدر نيب التفاوت األرض لصاحب

   .سبق ماك ،هاكتدار املستويف ىعل فالالزم

   .وجهه تقدم ماك إشكال حمل }البذر لصاحب هوو الزرع كلذل املثل أجرة فله{ :فناملص فقول

 رجعياألرض أن  كملال ونكي نئذيحو ،الزارع إىل سلمهايو األرض ىعل ستويلي قد الغاصبمث إن 

 ستويلي مناإو ،فقط العقد ريجي بل الغاصب ستويلي ال قدو ،أرضه ىعل ديياأل لتعاقب ،شاء همايأ إىل

 ىعل الغاصب دي جتر ملألنه  ،كللمال املرجع هو الزارع ونكي نئذيحو ،للغاصب أا بزعم الزارع

   فإن ،األرض



٧٩

 ةجر فإما يأمر باإلزالة وإما يرضى بأخذ األ، بيدهاألمر ويكون بالنسبة إىل بقية املدة ،كان يف األثناء إذا وكذا

   مث املغرور من املزارع والزارع يرجع فيما خسر على غاره،بشرط رضا صاحب البذر

  

 له نكي مل بالغصب عاملاً انك ذاإو ،الغرور باب من الغاصب إىل رجع استفاد مما أكثر منه أخذ

   .مبغرور سيلألنه  ،الرجوع حق

   .السابقة دلةاأل سوق يف ثناءاألو التمام بعد نيب الفرق لعدم }ثناءاأل يف انك إذا ذاكو{

 ىرضي أماو{ للزرع }زالةباإل أمري ماإف{ أنه مبعىن }دهيب األمر املدة ةيبق إىل بالنسبة ونكيو{

 سبق قد نكل ،مثله تقدم ماك }البذر صاحب ىرض بشرط{ جرةاأل بأخذ رضاه نكل }جرةاأل بأخذ

   .جرةاأل أخذو بقاءباإل نياحلق نيب اجلمع ونكيو ،ضرراً انك إذا زالةلإل له حق الأنه 

 ىالفتاو تبك يف املشهور للنبوي }غاره ىعل خسر مايف رجعي الزارعو املزارع من املغرور مث{

 املعللة الزوجة سيتدل اتيروا يف للعلةو ،غر من إىل رجعي املغرور: حجة به ىفكو ،عندهم به املعمول

   .تقدم ماك خدعهو جلالر غر ماك :)عليه السالم( بقوله ،املدلس إىل الزوج رجوعب

 فإن ،هريغ فزارعها ،له أا بزعم غاصب من األرض ىاشتر إذا ماكف ،مغروراً الزارع ونكمث إن 

   .األول الغاصب طرف من مغرور األرض دهيب هو من



٨٠

 أجرة وال األرض أجرة فالزرع لصاحبه وليس عليه  وإذا تبني كون البذر مغصوباً،ومع عدم الغرور فال رجوع

  العمل

  

   .صللأل }رجوع فال الغرور عدم معو{

 العاملو كاملال املزارعة انكأر ألن ،املسألة هذه صور ثاين هذهو }مغصوباً البذر ونك نيتب ذاإو{

   .ةياألول القاعدة ىعل نكت مل إذا الصور لك )رمحه اهللا( املصنف ركذ قدو ،نوالشؤ ائرسو البذرو

 ،رواكذ ماك }لصاحبه{ أنه ال ،تقدم ماك البذرو العملو األرض ناتجألنه  ،الثالثة نيب }فالزرع{

 ،ريغي مل الشرعو ،العرفو قةياحلق خالف أنه عرفت قدو ،البذر له انك ملن فهو ،للبذر تابع أنه بيبتقر

   :رهكذ ما صحة علمي منهو ،املسألة يف خاص ليدل وجود لعدم

 ردي إذ ،مبناهم ىعل ال ميالتقس نم مبنانا ىعل نهكل ،}العمل أجرة وال األرض أجرة هيعل سيلو{

  .العامل أو األرض صاحب حق ىتوي فلماذا القهري كلالشترا املوجبة نيالع ادةيز ليقب من أنه هميعل

  .الغاصب ىعل حقهما :ليقوإن 

 لصاحب عائدة الفائدةن إ ثيح ،الضمان قرار يف المكال نكل ،هيعل احلق هلما أن يف كش ال :قلنا

   .الثالثة نيب ميالتقس دمع ىعل بناًء ،البذر

 أجرة للزراع هيفعل األرض كمال به أيتي قد البذر ألن ،مبناهم ىعل بناًء هيعل جرةاأل عدم وجه أما

 يف البذر انك مايف ـ ثالث به أيتي قدو ،أرضه أجرة األرض كملال هيفعل الزارع به أيتي قدو ،عمله

 الثالثة من واحد لك ألن ،عمله أجرة للزارعو أرضه أجرة األرض كملال هيفعل ـ ثالث ىعل املزارعة

   .جرةاأل هيعل املستويفو الزارع عملو األرض منفعة استوىف



٨١

ت وقع إذا  كما،مل يكن حمل لإلجازة إذا  هذا، باإلزالةاألمر األرضكان التبني يف األثناء كان ملالك  إذا نعم

   أو كان ومل جيز،كال املشخص يف اخلارج أو حنو ذل، املعاملة على البذر الكلي

  

 أو ،الزارع بالبذر ىأت إذا مايف }زالةباإل األمر األرض كملال انك ثناءاأل يف نيالتب انك إذا نعم{

 مثالً ،البدل إعطاء مع زالةاإل من نكتمي مناإف ،جهل أو علم عن األرض كمال نفس به ىأت إذا أما ،ثالث

  .مةًيق أو

 جازةإ أي }جازةلإل حمل نكي مل ذاإ{ خلإ )البذر ونك نيتبإذا و( :بقولنا رناهكذ الذي }هذا{و

   .املزارعة البذر كمال

 جازةإ فإن }اخلارج يف املشخص ال ،يلكال البذر ىعل املعاملة{ يف زراعةامل }وقعت إذا ماك{

 مناإ إذ يالشخص ىعل نطبقي ال ليكالو ،ليكال ىعل وقعت قد مزارعة األمر جتعل ال يالشخص البذر

 لصاحب ونكي حىت املزارعة يف الًيدخ سيل الشخصي البذرو ،البذر هيعل انك ملن كمملو ردف ىعل نطبقي

   .والرد جازةباإل املزارعة ىعل سلطان البذر

 إذا ماك ،جازةاإل هكملال سيل نكل ،الشخصي البذر ىعل املعاملة وقعت لو ماك }كذل حنو أو{

 يف منه االستفادة أو ،لهكأ يف صرفهي بأن داًيمق له نسانإ أعطاه مثالً ماك ،له حمجوراً اًكمل البذر انك

   .نفسه رضأ

 مل إذا هذا :نياحلال نيهذ يف املغصوب البذر ىعل ترتبي ثيح }زجي ملو{ جازةاإل حمل }انك أو{

   .تقدم ما .. زجي ملو انك أو .. نكي



٨٢

 وإذا تبني كون العامل ،ب ويأخذ احلصة اليت كانت للغاص،وإن كان له حمل وأجاز يكون هو الطرف للمزارعة

 وإذا تبني كون العوامل أو سائر املصارف مغصوبة فاملزارعة صحيحة ولصاحبها ، إىل موالهاألمر غري مأذون فعبداً

   ويف بعض الصور حيتمل جريان الفضولية، املثل أو قيمة األعيان التالفةأجرة

  

 سبق فقد }للمزارعة رفالط هو{ البذر صاحب }ونكي أجازو{ جازةلإل }حمل له انك نإو{

   .البذر صاحب أحدهم ،أربعة أو ثالثة املزارعة طرف ونكي أن انكمإ

   .له جعلت أي }للغاصب انتك اليت احلصة{ البذر صاحب }أخذي{ نئذيح }و{

ن إ }مواله إىل األمرف ،مأذون ريغ عبداً العامل ونك نيتب ذاإ{ ما :املسألة يف الثالثة الصورة }و{

 مثلو ،العبد لنفس انتك وإالّ ،العبد كمل بعدم قلنان إ للموىل احلصة انتكو رعةاملزا صحت أجاز

   .عامالً للمزارع نفسه ىعطأ مث خرآل عمله نسانإ باع لو ما العبد

 حةيصح فاملزارعة ،مغصوبة املصارف سائر أو العوامل ونك نيتب ذاإ{ ما: الرابعة الصورة }و{

 ،البذرو األرض املقوم مناإو ،عرفاً املقومات من هاريغو العوامل نكت مل أن بعد دلةاأل طالقإل كذل }و

   .ةيمثل انتك إذا التلف بعد مثلهاو ،ةيميق انتك إذا }التالفة انيعاأل مةيق أو املثل أجرة لصاحبها{و

 حنومهاو العوامل ىعل ال ةياخلارج انيعاأل ىعل املزارعة وقعت إذا ما صورة }الصور بعض يفو{

   }ةيالفضول انيجر{ ـب القول الالزم بل }لتمحي{ ةيلكال



٨٣

  .وإمكان اإلجازة كما ال خيفى

  

   .للمقام الشامل الفضويل أدلة طالقإل ،البذر يف تقدم ماك

   .أربعة طرافأب املزارعة ونك انكمإ من تقدم ملا }خيفى ال ماك جازةاإل انكمإو{

 عقد عند له العوامل أن أظهر من مع اًكيشر صاحبها انك ،هاكمال أجازو مغصوبة انتك إذا مث

 لألرضو العوامل يعلو :األرض كمال قال مثالً ،حصة لكل جعلت فإن ،الزارع أو كاملال من املزارعة

 ،مثالً بالثلث إالّ زيجأ ال ينإ :قال لوو ،جازةاإل بعد الربع هاكملال انك ،الربع للعواملو احلاصل من الربع

 أن بشرط الربع أقبل ينإ :قال إذا ماك فهو ،ادةيالز شرط ليقب مننه إ ثيح ،صح األرض كمال قبلو

   .السدس نصف يل فيتض

ن إ أنه حبجة ،زيجي ال أو ،الربع أي ،العقد هايعل وقع اليت احلصة بقدر ماإ زيجي أن لهن إ :قالي فال

   .الثلث ىعل العقد قعي مل ثيح ،صحي مل بالثلث أجاز

 املزارعة هذه مثل نكت مل إذ تمي مل ،للعوامل الثلث ىعل توقع اليت املعاملة جزتأ ينإ :قال لو نعم

  .داًيجد ماًكح تشرع أا ال ،وقع ما إىل بالنسبة تنفع جازةاإلو

 ،عواملهو أرضه قبال يف النصف كللمال قرروا بل ،حصة العواملو األرض من لكل علجي ملوإن 

 أو ،النصف ربع حقهما ونكي فقد ،النصف من العوامل حق نسبة بقدر له انك العوامل كمال أجازو

  .أقل أو أكثر أو نصفه

   حقه من أكثر النصف له ونكي أن ىعل زيجي أن صحة السابق الفرع من ظهر قدو



٨٤

 كمال قبول معىن فإن ،النصف نصف له ونكي نأب جازأف ،ربعه النصف من له انك مثالً ،النسيب

   .الشرط مبرتلة ونكي حقه ىعل الزائد أن كذل األرض

 ،مغصوبة بالزراعة املتعلقة موراأل انتك إذا جازةاإل صحة ظهري ربعاأل الصور يف تقدم مماإن مث 

   .عيالب طريف يف كذلك هو ماك ،الفضويل أدلة طالقإل ،هايلإ تاجحي ما سائرو البذرو العاملو األرض من

  



٨٥

ذا ما يصرف يف إثبات  وك،أجرةكانت مست إذا جارةوكذا مال اإل،  على صاحبهااألرضخراج ): ١٩ مسألة(

   صح أو كالً ولو شرط كوا على العامل بعضاً، وما يؤخذ لتركها يف يده،اليد عند أخذها من السلطان

  

 أضافو ،الفقهاء من مجهرة عن رامةكال مفتاح نقله }صاحبها ىعل األرض خراج{ ):١٩ مسألة(

 خراج ألن كذلو ،وفاق حملنه إ :الق كاملسال أن ماك. كذل ىعل مجاعاإل نقل مث )ومؤنتها( منهم مجلة

  .هيف للعامل شأن الو ،األرض صاحب ىعل موضوع األرض

 كان ـ ةيجز رأسه ىعلو اًيذم انك إذا ماك ـ العامل ىعل الدولة قبل من شيء انك أنه إذا ماك

 به تتعلق اةكز العاملة البقر أو ،البذر على كان إذا وكذالك ،باملالك له ربط غري من العامل نفس على

 أو األرض كملال اناك سواء ،اآلخرب رتبطي الو ،البقرو البذر له من ىعل كذل انك ،مخس أو ،قبل من

   .مهاريلغ أو العامل

 منفعتها ىعل مصاحل أو }أجرةمست{ التاآلو العوامل أو األرض }انتك إذا جازةاإل مال ذاكو{

  .بشيء

 ،الدولة دارةإ يف ثباتاإل حق ليقب نم }السلطان من أخذها عن ديال ثباتإ يف صرفي ما ذاكو{

 اضطرت إذا مايف ةاحلق الدولة يف حىت ةيمال ضرائب تؤخذ ثيح ،عام لك }دهي يف هاكلتر ؤخذي ماو{

   .أشبه ما أو ةءالطار احلرب نفقات جهة من خذهاأل الدولة

   بعد الشرط أدلة طالقإل }صح الًك أو بعضاً العامل ىعل واك شرط لوو{



٨٦

   على األقوى،مبا تزاد ورمبا تنقصوإن كانت ر

  

 من مجاعة عن كذل رامةكال مفتاح نقل قدو ،العقد ىملقتض الو ،السنةو تابكلل اًيمناف ونهك عدم

   .ةاملساقا باب يف الفقهاء

 استثناء رواكذي ملو ،اخلراج كاملال ىعل أن :بصرةتالو الشرائع جامعو املبسوط ةمساقا عن ،نعم

 من صلحي ال قدو ،أصالً شيء صلحي ال قد إذ ،العامل ىعل اشتراطه يف أملونتي لعلهمو :قال ،الشرط

   .ريثك غررو ميعظ ضرر هوو ،املقدار متام كذل

 عمل نفسك هو إذ ،وارد ريغ وركاملذ شكالاإلو ،خمالفتهم ىعل دلي ال كأولئ ركذ عدم :أقول

 فال ،شملهي ليالدل إطالقو ،كلذ ىعل قدموني العقالء أن احللو ،كذلك ربح صلحي مل لعلهو ،العامل

   .هيف شبهة النه إ :قالو مجاعاإلو بالنص الربهان جممع رده لذاو ،شكاللإل وجه

 عواملهو التهآب تعلقي مما أشبه ما أو اةكز إعطاء كاملال ىعل العامل شرط لو أنه علمي تقدم مماو

   .تقدم ملا صح ،مثالً بذرهو

 ىعل{ قلتهو نتاجاإل ادةيز حسب أو ،السلطان اجيتالح }تنقص رمباو تزاد رمبا انتك نإو{

 هيف السلطان فزاد اخلراج هيعل شرط لوو( :قال ثيح كللمسال خالفاً ،ليالدل من تقدم ملا }األقوى

 ىعل واك اشتراطها نكمي فال ،معلومة نكت ملو تناوهلاي مل الشرط ألن ،األرض صاحب ىعل فهي ادةيز

 الروضةو ريالتحرو رةكالتذو النافعو السرائرو املهذبو ةيالنها عن املنقول هو هذاو ،)األرض كمال

   .رامةكال مفتاح يف ماك ،همريغو ةملساقاا يف املقاصد جامعو ،املؤنة يف لةيالوسو



٨٧

   .كذل نفيي الصحة عمومو ،املقام يف اجلهالة قدح ىعل ليدل ال نهأب كاملستمس يف ورده

 المكال ونكي قدو ،ملنو من ىعل أنه نقص إذا ماو السلطان زاد إذا ما يف المكال ونكي قد :أقول

  .ال أم ادةيالز ضري هل أنه يف

 ونكو ،العريف الغرر إالّ نعمي مل الشارعو ،عرفاً غرراً عدي الألنه  ،الضرر عدم فالظاهر :األول أما

 ىاملرتض خيالش إليه مال ماك العريف شملهي مل وإن املقام شمليف العريف الغرر من أعم الشرعي الغرر

   .السابقة تبكال بعض يف تقدم ماك ،الوجه ظاهر ريغ )رمحه اهللا(

 انك هيف العرف تسامحي مما العقد عند احملتملة الدائرة يف ادةيالز انتك إذا نه أفالظاهر :الثاين ماأو

 بيجر لك بةيضر انتك إذا ماك ،السلطان اجياحت ألجل انتك سواء ،الشرط حسب الزارع ىعل

 عشرة بيجر لك بةيضر انتك إذا ماك ،نتاجاإل ادةيز جلأل أو ،نصفاًو عشرة السلطان فأخذ ،عشرة

 مخسة بيجر لكل السلطان فأخذ ،نصفاًو سقاًو جريب كل عطىأف وسقاً عطيي بيجر لك أن ألجل

 تتبع العقودو ،هيعل صب العقد أن فرض قدو ،عرفاً احملتملة الدائرة يف داخل نياألمر ألن كذلو ،عشر

   .القصود

 شملي مل الشرط ألن ،كاملال ىعل فالزائد ،عرفاً احملتملة الدائرة عن خارجة ادةيالز انتك إذا أما

 إذا كذلكو ،األرض كمال ىعل هيعل الزائد القدرو ،الزارع ىعل الشرط مشول فقدر ،ادةيالز هذه مثل

   .األرض كمال ىعل هلا كاملال الزارع شرطهاو بةيضر العوامل ىعل انتك



٨٨

  فال يضر مثل هذه اجلهالة لألخبار

  

 أن يف شكالاإل نبغيي الو ،احملتملة الدائرة يف النقص ونكي فقد ،املعتاد عن بةيالضر نقصت إذا أما

 تسعة العام هذا فأخذ ،عشرة السلطان أخذي عام لك انكفإذا  ،له املشروط الزارع سيك يف التفاوت

  .ادةيالز طرف يف دمتق ملا ،الزارع سيك يف النصف انك ،نصفاًو

 يف كذل فهل ،ةيالباق باخلمسة متفضالً ،مثالً مخسة السلطان أخذ إذا ماك، أكثر النقص انكوإن 

 يف للعامل احلصة يعطي كاملال ألن ،الزارع عن كاملال التفاوت أخذيف، كاملال سيك أو ،الزارع سيك

 املعطاة احلصةن إ ثيح ،كاملال غنب دقو ،نيمخس ىعطأ ناآلو ،للسلطان هايعطي مائةو العامل عمل قبال

 ضرر ال ليبدل التفاوت أخذ أو ،بالغنب الفسخ كفللمال ،نياخلمسو العمل من أكثر ىتسو للزارع

 يف تأملنا ناكل ،رشاألو الفسخ نيب ارياخل وجبي ال الغنب أن همؤبنا انك وإن ،احتماالن ،ىتوي الو

صلى اهللا عليه وآله ( الرسول عمل من ستفادي ماك ،أيضاً ايبجيإ عقد له ضرر ال ألن ،موضعه يف كذل

   .الشجرة بقلع )وسلم

 ،سرحان بن داود حيصح مثل }خبارلأل{و ،عرفت ملا }اجلهالة هذه مثل ضري فال{ انك فيكو

 رمباو زاد رمباو ،معلوم خراج هايعل ونكي األرض له ونكت الرجل يف ،)عليه السالم( عبداهللا أيب عن

   .)١(بأس ال :)عليه السالم( قال ،السنة يف درهم تاائم هيعطيو خراجها هيفكي رجل إىل افدفعه ،نقص

                                                





٨٩

 ،)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،بيشع بن عقوبي عن ،هيالفق ضرهحي ال من رواه ما مثلهو

 الرجل عن سألته :قال ،)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،ايفكال يف املروي بيشع بن عقوبي حيصحو

 انك ماو خراجها ؤدييو صلحهايو اعمرهي أن ىعل رجل إىل دفعهايف اخلراج أرض من األرض له ونكت

   .)١(بأس ال :)عليه السالم( قال ،نهمايب فهو فضل من

 يف ةيالقر عن سألنه إ )عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،نوادره يف ىسيع بن حممد بن أمحد رواه ماو

 فهو فضل فما ،خراجها ىدأو قبضها نياملسلم من رجالً سألوا ،ال أم هلم يهأ أدري ال الذمة أهل دييأ

   .)٢(جائز كذل :)عليه السالم( قال ،له

 من اخلارج يف علمي ما مبعونة فإنه الثالث اخلرب باستثناء ،باملناط املوضوع ىعل تدل خباراأل هذهو

 األول الثالثة خباراأل بأن ةيفاكلل تبعاً دائقاحل فقول هيعلو ،للمقام هإطالقب شامل نقصانهو اخلراج ادةيز

   .تأمل حمل ،نياألول نياخلرب مايس ،هنا وركاملذ الشرط جهالة عدم يف ظاهرة

 هيفف ،احلدائق صاحب به تذلقو كاملسالو ةيفاكال صاحب به ناقش مان إ :رامةكال مفتاح قول أما

   .)املطلوب هو الذي اللزوم لزمهي ال الذي املطلق زاجلوا انيب هو مناإ نياخلرب يف البأس نفي من املرادن إ

   قبال يف البأس نفي ألن ،اللزوم املقام مثال من الظاهرن إ :هيعل دريف

                                                







٩٠

 ، ونصب األبواب مع احلاجة إليها،وأما سائر املؤن كشق األار وحفر اآلبار وآالت السقي وإصالح النهر وتنقيته

   فال بد من تعيني كوا على املالك أو العامل، أو ال يتكرر مما يتكرر كل سنة،والدوالب وحنو ذلك

  

 مناإو ،املزارعة يف سايل نياألول نياخلربن إ( :ردمها يف كاملستمس قولو ،اللزوم قبال يف ال ،احملذور

 ملا ،نظر حمل )كثراألو قلاأل نيب ترددهو جهالة يف هيف ظهور ال الثالث اخلربو ،آخر موضوع يف مها

   .الثالث يف طالقاإل منو ،أيضاً مزارعة نوع نهأب نقل مل لو نياألول يف ناطامل من عرفت

 ،اجلهالة هذه مثل ضرر األقوى( :يالربوجرد ديالس قول ضعف رناهكذ مبا ظهر فقد ،انك فيكو

   .)كاملال ىعل ادةيالز انتكو الشرط صح العقد بعد هيعل السلطان زادو ناًيمع اخلراج انك إذا نعم

 بواباأل نصبو تهيتنقو النهر صالحإو السقي آالتو باراآل حفرو اراأل شقك املؤن رسائ أماو{

 إذا بل }رركتي ال أو سنة لك يف رركتي مما كذل حنوو الدوالبو{ البستان يف ماك }هايلإ احلاجة مع

   .}العامل أو كاملال ىعل واك ينيتع من بد فال{ سنوات عدة ىبقي عمل

 اقتصر مناإو املؤن ىخرأ مجلة كترو ،كاملال ىعل اخلراجو املؤن أن تبكال من مجلة ركذ :أقول

 طالقاإل مع املرجع ونك يف شكالال إ( :اجلواهر يف قالو ،املؤن أقسام نيب كاملسال فصلو ،اخلراج ىعل

   .املصنف تبعهو ،)احلال لكشأ وإالّ ،العاملو كاملال ىعل هو مايف التعارف



٩١

   إليهاطالقف اإلكان هناك عادة ينصر إذا إال

  

 قاميبتعل ظفرت نيالذ املعلقونو }هايلإ طالقاإل نصرفي عادة كهنا انك إذا الإ{ :قال لذاو

 اجلواهر رهكذ ما هوو ،عادة الو ينيتع نكي مل إذا ما عن تكس املصنف نكل ،عاًيمج املنت ىعل تواكس

 نأل، خالفه ىعل نةيقر تقم مل ما العامل ىعل ونهك طالقاإل ىمقتض بأن كاملستمس ورده ،لكشي :بقوله

 جوبو تهيكمل ىمقتض انك مطلقاً انك إذا ،الزارع ىعل كاململو الزرعو ،ريجاأل ىعل كاململو العمل

   .ىخرأو مقدمة نيب فرق دون من مقدماته عيمج فتجب ،حال لك ىعل به انيتاإل

 ىعل ليدل الو ،كاملال ىلع األرضو العامل ىعل العمل جعل فقد ينيتع الو عادة نكت مل إذا :أقول

 أرض أن ماك ،هيعل مقدماته أن معناه سيل هيعل العمل ونكو ،هيعل جعل ما عدا ما منهما أي ىعلأن 

 عقد فالالزم لذاو ،هيعل ةيالفعل للزراعة األرض تصلح اليت املقدمات أن معناه سيل كاملال ىعل الزراعة

 أن صحي ال ثيح ،العواملو البذر إىل بالنسبة ينيتع الو عرف نكي مل إذا ماك ،املؤن كتل ألجل ديجد

   .همايأ ىعلنه إ :قالي

 مل ،من ىعل املؤن أن ينيلتع أشبه ما أو ديجد عقد أو ،للتصاحل ستعداي ملو تعاسرافإذا  ،هذا ىعلو

 من الفسخ اريخ منهما لكل حةيصح أو ،له دلةاأل مشول لعدم باطلة ماإ فهي ،مثر املزارعة لعقد نكي

 رفعي ضرر ال ليفدل ،ضرر اللزومن إ ثيح ،الغنب اريخ يف مثله ركذ ماك ،حنوهو ضرر ال باب

 العدل لقاعدة جمال ال ماك ،ةيمكاحل الشبهات يف ال ،املوضوع يف ألا القرعة ليلدل جمال الو ،لزومه

   .أيضاً كلذل ،نهمايب فيبالتنص



٩٢

كان أخذهم ذلك من جهة  وإن ،خلراج فليس على املالك من غري اوأما ما يأخذه املأمورون من الزارع ظلماً

  .األرض

  

 ،ازاًكارت لوو املنصرف هو نياملتعاقد قصد انك إذا ما طالقاإل انصراف يف ارياملع أن تقدم قد مث

   .العامل اهللاو ،قصد نكي مل إذا االنصراف نفعي مل وإالّ ،القصود تتبع العقودألن 

 ما أن ماك }كاملال ىعل سيفل اخلراج ريغ من ظلماً ارعالز من املأمورون أخذهي ما أماو{

   .همايف ةءالربا صالةأل كذلو ،الزارع ىعل سيل ظلماً كاملال من أخذونهي

 نسانإ ظلم فإن ،الثاين يف الزارع جهة منو ،األول يف }األرض جهة من كذل أخذهم انك نإو{

 باأل لفكي مل ،مثالً هيأب جهة من االبن جسم الظامل ىدمأفإذا  ،ريالغ كذل ضمان وجبي ال هريغ ألجل

   .ةيبالد

 فهو ،بدله دفع كاملال ىعل انك ،أرضه ألجل اجلائر أخذهي ما بدفع الزارع كاملال لكو لو ،نعم

   .ليكالو دفع ملا ضامن مراآل فإن ،درمهاً ريللفق عطأ :قال لو ماك

 فزاد أرضاً قوماً جرتآ ينإ :)عليه السالم( اهللا عبد يبأل قلت ،نديكال ديسع خرب يف ما أما

 مناإ مإ :قال ،هميعل أزد ملو ظلمهمأ مل أنا :قلت ،نهمايب ما فضل عطهمأ :قال ،هميعل السلطان

  .كاملستمس رهكذ ماك ،اخلراج ادةيز يف نه أفالظاهر .)١(كأرض ىعل زادوا

   الربوجردي ديالسمث إن 

                                                





٩٣

 أخذ عند معتاداً كذل أخذهم انكإذا إالّ ( :بقوله )كاملال ىعل سيفل( :املصنف قول ىعل علق

   .انتهى )اخلراج من جزءاً العرف يف ونكي ثيحب اخلراج

 اًيمبن العقد قعي ثيحب كاملال عن الزارع إعطاء تعارف إذا ما هو ،آخر استثناء نبغييو ،كذلك هوو

 ىعل كاملال من ظاملال أخذ تعارف إذا ما هوو ،املسألة سكع من ستثىني مثلهو ،ازاًكارت لوو ،هيعل

   .هيعل اًيمبن العقد قعي ثيحب الزارع

 املال ألن ،كاملشتر املال من خرج بنفسه أخذ فإن ،الزرع نفس من الظامل املأمور أخذ إذا مث

 أو ،منه املأخوذ ىعل فهل الزارع أو كاملال دي من أخذه إذا أما ،كذا أو هذا من ونهكل ةيأولو الو كمشتر

 تقدم ماك ،به لفكامل هو املعطي أن منو ،همايعل فهو كمشتر املال أن من ،الناحتما ،همايلك ىعل

 الظامل كيالشر دفع إذا ماك هو إذ ،أقرب الثاينو ،املعطي ىعل فهو )أخذهي ما أماو( :قوله عند وجهه

   .كاملشتر املال من عطائهإب

  



٩٤

 بشرط القبول ،دراك احلاصل مبقدار منهبعد إ اآلخرخيرص على  أن جيوز لكل من املالك والزارع): ٢٠ مسألة(

   جلملة من األخبار هنا،اآلخروالرضا من 

  

 سقو مائة عطينأ :قوليف }اآلخر ىعل رصخي أن الزارعو كاملال من لكل وزجي{ ):٢٠ مسألة(

 البلوغ بعد ونهك تهيخلصوص ليدل ال إذ ،البلوغ ليق انك وإن }احلاصل كدراإ بعد{ ،مثالً كل الباقيو

   .هريغ من وأ ،مطلق مبقدار خرص إذا يف المكال أيتيسو }منه مبقدار{ ،اتهيروا من هرظيس ماك

 لفظ لورود به ىأت أنهكو ،يريتفس عطف )الرضا( :قوله ،}اآلخر من الرضاو القبول بشرط{

 :قال ،أصحابه بعض عن ،ىسيع بن حممد مرسلك }هنا خباراأل من جلملة{ كذلو ،ةيالروا يف الرضا

 ذاكو ذاكب الزرع هذا حررنا قد قولونيف فرتارعهم رةكأ لنان إ :)عليه السالم( سناحل يبأل قلت

 :قلت ،بلغ قدو :)عليه السالم( قال، احلزر هذا ىعل حصة مكينعط أن مكل ضمنن حننو عطوناهأف

 ماك ئجي مل احلزرن إ :لنا قوليف كذل بعد يءجي فإنه :قلت ،ذا بأس ال :)عليه السالم( قال ،نعم

 بتمام تأخذوه أن مكفل :قال ،ال :قلت ،مكيعل ردي زادفإذا  :)عليه السالم( قال ،نقص قد حزرت

   .)١(نقص إذا كذلك له انك زاد أنه إذا ماك ،احلزر

   زرعي الرجل عن )عليه السالم( ىموس حلسن اأبا سألت :قال سهل خربو

                                                





٩٥

 ،درمهاً ذاكو ذاك وزن هيعل سحمي بيجر لك يف هيعطي أن ىعل له ضمنيو بالزعفران احلراث له

   .)١(ايتراض إذا به بأس ال :)عليه السالم( قال ،زادو استفضل رمباو ،غرمو نقص فرمبا

 ضيمي الرجل عن سألته :قال )السالم همايعل( اهللا عبد أيبو ،جعفر أيب عن ،مسلم بن حممد عنو

 ،كذل هيزجيأ اخلارص هيعل رصخي ام فضل انكن إ تيأرأ :قلت ،نعم :قال ،النخل يف هيعل خرصأف

   .)٢(نعم :قال

   .اتيالروا من هاريغ إىل

 الزعفران له زرعي الرجل عن سألته :قال ،)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،ريكب ابن ةيروا أما

ذا  إابسيالو ،ابسيال ىعل صاحلهيو ،اًمن رطباً زعفراناً نيأربع لك من إليه دفعي أن ىعل احلراث له ضمنيف

 فظهحي نيأم هيعل انك وإن :قلت ،صلحي ال :قال ،جرب قدو ربعه ىبقيو ،أرباعه بثالثة نقصي جفف

 اًمن نيأربع لك يف لهن ، إأوالً األرض لهقبي: ، قالحفظه طاقي الو ليبالل عاجليألنه  ،حفظه ستطعي مل

   .)٣(مناً

 أجازه لذاو ،الرطب ربع ونكي ابسيال أن جهالة ألجل انك مناإ )عليه السالم( ماماإل منع فلعل

   .اخلرص يف ابسيال الحظي مل إذا اًيثان )عليه السالم(

                                                









٩٦

  ويف الثمار فال خيتص ذلك باملزارعة واملساقاة

  

 عن )عليه السالم( اهللا عبد أبا سألت :قال ثيحد يف ،بيشع بن عقوبي حيصحك }الثمار يفو{

 الًيك ذاكو ذاكب النخل هذا تأخذ أن ماإ اختر :احبهلص حدمهاأ قوليف ،النخل نهمايب ونكي نيالرجل

 ،نعم :)عليه السالم( قال ،كبذل ناأ خذهآ أن ماإو ،نقص أو زاد ما ليكال هذا نصف ينيتعطو ،ىمسم

   .)١(به بأس ال

 احلليب حيصح مثل ،ربيخ أهل ىعل )صلى اهللا عليه وآله وسلم( اهللا رسول خرص خبارأ ذاكو

 ىعطأ )صلى اهللا عليه وآله وسلم( اهللا رسول أن حدثه أباهأن  :)عليه السالم( اهللا عبد أبو خربينأ :قال

 :هلم فقال ،مةيق هيعل قوميف رواحة بن اهللا عبد بعث الثمرة تكدرأ فلما ،خنلهاو أرضها بالنصف ربيخ

 السماوات قامت ذا :فقالوا ،الثمر نصف مكيعطأ ماإو ،الثمر نصف تعطوينو تأخذوه أن ماإ

   .)٢(األرضو

   .الصباح أيبو عقوبي حيصح حنوهو

صلى اهللا ( اهللا رسولن إ :)عليه السالم( علي إىل ،) السالممعليه( ئمةاأل بسند ،اتياجلعفر يفو

 ىبقي أن أمرهميو هميعل رصخي من هميلإ بعثي انكف ،الشطر ىعل ربيخ هودي ىعطأ )عليه وآله وسلم

   .)٣(لونكأي ما هلم

   ،خرصاً أيضاً املساقاه يف فإن }املساقاةو املزارعةب كذل تصخي فال{

                                                









٩٧

تبني بعد ذلك  وإن  واألقوى لزومه بعد القبول،بل مقتضى األخبار جوازه يف كل زرع مشترك أو مثر مشترك

   إىل العمومات العامة مضافاً، لبعض تلك األخبار،زيادته أو نقيصته

  

   .اهميف املناط الحتاد املزارعة أخبار من كذل فهميو

 بسبب لوو }كمشتر زرع لك يف جوازه{ املناط من }خباراأل{ من فهمي ما }ىمقتض بل{

 الظاهرو ،الثمار عيب مسألة يف رواكذ ما ىعل جائز فإنه ،الثمار عيب بسبب لوو }كمشتر مثر أو{ رثاإل

   .كذل هيف قعي مل حصدفإذا  ،حمصود ريغ انك إذا ونهك ىالفتوو النص من

   .كذل لكل شامل املناط فإن ،أشبه ماو الوردو احلطبو الورق مثل شملي لثمرا يف املناطمث إن 

 جممعو املقاصد جامعو املهذبو لةيالوس عن ماك }القبول بعد{ اخلرص أي }لزومه األقوىو{

   .بالعقود أوفوا شملهيف عقدألنه  كذلو ،همريغو الربهان

   .هريغو ىسيع بن حممد مرسلك }رخبااأل كتل لبعض صتهينق أو تهاديز كذل بعد نيتب نإو{

 ،خرج مما املقام سيلو ،خرج ما إالّ عقد لك صحة ىعل الدالة }العامة العمومات إىل مضافاً{

   .اخلرص يف تعارفي ما من صةيالنقو ادةيالز انتك إذا مبا كذل دييتق الالزم نكل



٩٨

  معاملة مستقلة أنه خالفا جلماعة والظاهر

  

   .كهنا روهاكذ اليت دلةلأل ،الغنب حق منهما فللمغبون رفتعاي ال مما انتاك إذا أما

 ال اخلرصن أ و،باحةإ أنه صحاألن إ :قال ثيح ،رشاداإل شرحو يضاحاإلك }جلماعة خالفاً{

  .إشكال ىعل هفأباح زاد لو القواعد يفو ،ضمني الو كلمي

 أصله العقدو ،قدع أنه تقدم ماك دلةاأل ظاهرن إ :هيفو ،اللزوم عدم األصل بأن كلذل استدلو

 الشرط أدلةن إ ثيحو ،لزومها عدم ىعل مجاعاإل قام ثيح املضاربة مثل ،ليبالدل خرج ما إالّ اللزوم

   .أيضاً املقام يف به القول الالزم انك ارياخل تقتضي االشتراطو

 سمهي ملو ،قولهو بفعله قرره الشارعو ،كذل ىعل العرف بناء ألن }مستقلة معاملة أنه الظاهرو{

 طالقإل املعاطاة هيف ريجي بل ،غةيص إىل هيف حاجة الو ،العقود سائر من حنومها الو صلحاً الو عاًيب

   .صللأل خاصة غةيص إىل تجحي مل باللفظ اهيجرأ لوو ،أدلتها

 أو ليالتقب بلفظ قبولو ابجيإ من بد ال أنه من عنه ىكحي ماك املقاصد جامع قول أن علمي منهو

 ال( :كاملستمس يف قال لذاو ،املثال باب من ديريأن  إالّ ،الوجه ظاهر ريغ ،املعىن هذا ىدأ ما أو الصلح

   .)متنعهو تاباه خباراألو ،قبولهو اخلرص ىعل زائد بعقد املعاملة نشاءإ لزوم ىعل ليدل

 ،القبولو ابجياإل ال نيالطرف نيب التقابل صحة تابكال مباحث بعض يف رناكذ قد بل :أقول

   حدمهاأ من ونكي أن بدون اآلخر قبال يف نايعطي المهاكف



٩٩

   معاوضياً وال صلحاًوليست بيعاً

  

 أيضاً هيف كذل صح الفروج يف اطياالحت ىعل احكالن نبي مل لو بل ،خذاأل اآلخر منو عطاءاإل

   .قابالً اآلخرو موجباً أحدمها ونكي ألن ةيأولو فال ،تقابالني ماإ ثيح

 لذاو ،كذل قبال يف علهجي بل ،عاًيب علهجي مل كذل يف األصل هو الذي العرف ألن }عاًيب ستيلو{

   .)عيالب بلفظ عقدها جواز يف تردد رةكالتذ يف أنه ريغ عاًيب سيل أنه ىعل اتفقوا( :رامةكال مفتاح يف قال

 البيع لقواعد املخالفة نأب املستمسك ورده ،)عيالب لقواعد خمالفته لشدة ديبعنه إ( :اجلواهر يف قالو

   .حكاماأل يف عيالب أنواع اختالف جلواز م ال

 ،كذل الظاهرو ،عاًيب جعله صحي هل :قالي قدو ،رناهكذ ملا كذلو ،عيبب سيلنه إ :قالي قد :أقول

إذا  إالّ عيالب هذا مثل يف املانع لعدم ،ظاهر ريغ كذل منعو ،اآلخر مال قبال يف ماله عيبي منهما الًكألن 

   .املزابنةو ةاحملاقل يف داخلنه إ ليق

   .يغررنه إ :قالي ال

 دائرة وسعي مل الشارع أن تقدم قدو ،العرف عند اًيغرر خرصاً جعله سيل لذاو ،الك :قاليألنه 

   .الغرر

  .اخلرص يف املفهوم كذل سيل خاصاً مفهوماً للصلح ألن }اًيمعاوض صلحاً الو{

 علجي أن صحي رناهكذ ما ىعلو ،الصلح من نوع أنه من البارع املهذبو الدروس عن ملا خالفاً

   .نئذيح خبرص سيل نهكل ،الصلح بعنوان



١٠٠

   النهي عن احملاقلة واملزابنةإشكال وال ، احتاد العوض واملعوضإشكالفال جيري فيها 

  

 ونكت قد ةيعقالئ اعتبارات مياملفاه فإن ،ال أم ثاراآل ختتلف أن همي ال املفهوم اختلفمث إنه إذا 

 مفهوم نيب ثاراآل يف الفروق التماس إىل حاجة ال لذاو ،ثاراآل يف اختالف نكي ملن  وإللعقالء متصوراً

 انك وإن ،مفهوم انكم مفهوماً الشارع ضيمي ال قد لذاو ،هونه  إليق االختالف وجدي ملفإذا  ،مفهومو

 احكالن جةينت نيالزوج نظر انك وإن ،عيالب أو الصلح أو اهلبة احكالن انكم علجي أن مثل ،واحداً ثراأل

  .الثالثة لك يف

 العوض احتاد إشكال{ املعاملة هذه يف }هايف يرجي فال{ مستقلة معاملة اخلرص انك ثيحو

 صحة عرفت قد بل ،الشجرات هذه مثرة أخذيل الشجرات هذه مثرة عطيي فيك :قالي بأن }املعوضو

 ،املشاعة احلصة عنه املعوضن  أمن اجلواهر رهكذ ملا املعوضو العوض احتاد من ونكي الو ،أيضاً عيالب

   .نياحلصت جمموع من املخصوص املقدار العوضو

   .كذل ريبغ أيضاً تصوريو :أقول

 أن لوخي ال عاًيب انكن إ أنه حبجة اخلرص أبطل احللي فإن }املزابنةو احملاقلة عن يالنه إشكال الو{

 هذه من بغلة احلصة باعه أو ،مرةالثو الغلة من ذمته يف مبقدار الثمرةو الغلة من حصة باعه قد ونكي

 انك وإن :قال ،باطالن المهاكو احملاقلةو املزابنة يف داخلألنه  ،باطل عيالب نيالوجه الك ىعلو ،األرض

   صلحاً



١٠١

  مع، وجريانه يف مطلق املعاوضات، على ما هو األقوى من عدم اختصاص حرمته بالبيع ولو بناًء، الرباإشكالوال 

  جر قبل احلصاد واجلذاذ ليس من املكيل واملوزونحاصل الزرع والشأن 

  

 خبارأب عنه رجعي فال ،مذهبنا صولأ هيقتضي الذي هو هذاو ،الغرر باب يف لدخوله أيضاً بطل

   .بتصرف ىانته ،)عمالً الو علماً توجب ال اليت حاداآل

   .مستقلة عاملةم اخلرص أن تقدم قدو ،عيالب يف هو مناإ املزابنةو احملاقلة عن املنعن إ :هيفو

 طرف ديزي فإنه ،املكال التساوي عدم الغالب ألن ،ادةيبز املثل عيب أنه بتوهم }الربا إشكال الو{

   .واضح فهو عيبب سيل هذاو ،عيالب يف جار الربا أن ىعل ماإ ،طرف ىعل

 تابك يف لهيتفص تقدم ماك }عيبالب حرمته اختصاص عدم من األقوى هو ما ىعل بناًء لوو{ بل

 ألن ،صحي كذلك سيل ماو ،عرفاً برباً سيلألنه  كذلو ،}املعاوضات مطلق يف انهيجرو{ ،جارةاإل

 عن الشرع ةيقيضأ أو ةيسعأو ىعل ليالدل دلإذا  إالّ ،عريف املوضوعو ،املوضوع ىعل ورد مكاحل

نه إ :خرص ملن لقاي ال فإنه ،املقام شملي ال موالاأل لفساد أنه من الربا ميحتر باب يف ورد ما بل ،العرف

   .ماله فسد

 عيالب يف الرباو }املوزونو ليكامل من سيل اجلذاذو احلصاد قبل الشجرو الزرع حاصل أن مع{

   اجلواهر رهكذ ماك ،املوزونو ليكبامل خاص



١٠٢

 فهو نوع من املعاملة عقالئية ثبت بالنصوص ،ومع اإلغماض عن ذلك كله يكفي يف صحتها األخبار اخلاصة

  ل وولتسم بالتقب

  

 ما هيف خنل محل عيبي أن وزجي فهل ،املناط أو طالقباإل همايف داخل أيضاً ماإ :قالي رمبا نكل

   .لويك يتائم من قاربي ما هيف آخر خنل ملحب لويك مائة من قاربي

 الرباو احملاقلةو املعوضو العوض احتاد إشكال وجود سلمنا بأن }لهك كذل عن غماضاإل معو{

 أو صراحتهاو سنداً تهايحج عرفت قدو ،منها مجلة تقدمت اليت }اخلاصة خباراأل صحتها يف فيكي{

 الو ،الوجه ظاهر ريغ ،السرائر رهكذ ماك ،عمالً الو علماً توجب ال حادآ خبارأ واكف ،داللةً ظهورها

   .صحته تقتضي القواعد أن عرفت قد بل ،ببطالنه املذهب صولأل اقتضاء

 اًيافك العقود أدلة إطالق انك نص نكي مل لو بل }بالنصوص ثبت ةيعقالئ املعاملة من نوع فهو{

   .ثباتهإ يف

   .القبالة بلفظ ونكت غةيالص أن صحاباأل ظاهر أن من كاملسال قاله ملا }بالتقبل ولتسم{

 ديالشه قال قدو ،اخلرص ىالفتوو النص يف الوارد انك أن بعد االسم هذا إىل حاجة ال :أقول

   .به اختصاصه أو ،ليالتقب بلفظ اختصاصه ىعل ليدل ال :بنفسه )رمحه اهللا(

 حمصورة مورأ املعامالت أن احلالو ،مستقلة معاملة اخلرصن إ تقولون فيك :قلتن إ }و{

   .الفقه تبك يف الفقهاء رهاكذ



١٠٣

 فكأما ،راجعة إىل الصلح غري املعاوضياملعىن يف ا إ :يقال أن  نعم ميكن،حصر املعامالت يف املعهودات ممنوع

 وعلى ، والبقية لآلخر شبه القسمة أو نوع منهايكون حصة أحدمها من املال املشترك كذا مقداراً أن يتساملان على

  ذلك يصح إيقاعها بعنوان الصلح على

  

 باحلصر قلنا لو حىتو ،هيف المكال سبق ماك }ممنوع املعهودات يف املعامالت حصر{ :قلت

   .املعهودة املعامالت كتل من نكيفل ،شرعاًو عقالً معهود أمر فاخلرص

 من سيل }ـف ياملعاوض ريغ الصلح إىل راجعة{ املآلو }املعىن يفا إ :قالي أن نكمي ،نعم{

 ةيالبقو مقداراً ذاك كاملشتر املال من أحدمها حصة ونكي أن ىعل تساملاني أماك{ألنه  املعاوضي الصلح

 أن بجي الصلح أن من كاملستمس رهكذ مايف شكالاإل ظهري املعىن يف ذاك أنه من رهكذ مباو }خرلآل

 ،صلحنه إ قلي مل املصنف إذ ،صلحاً نكي مل آخر بعنوان نشاءاإل انكفإذا  ،الصلح بعنوان هؤنشاإ ونكي

 أحدمها حصة انكيالشر فرزي ثيح }منها نوع أو القسمة شبه{ تام هوو ،كذلك املعىن يفنه إ قال بل

 ونكي النوع هذا يفو ،منها نوع أو :قال لذاو ،التساوي لزوم القسمة يف سيلو ،اآلخر حصة عن

   .صلح بال ونكيل التساوي لعدم التصاحل

 هاؤجراإ صحي معاملة لك إذ ،كذل إىل تاجحي نكي مل وإن ،الصلح إىل لوؤي الذي }كذل ىعلو{

   ىعل الصلح بعنوان قاعهايإ صحي{ ،الصلح بعنوان



١٠٤

ارتفع الغرر  إذا  على األقوى من اغتفار هذا املقدار من اجلهالة فيهأيضاًعن األخبار الوجه املذكور مع قطع النظر 

   وعلى هذا ال يكون من التقبيل والتقبل،باخلرص املفروض

  

 املعامالت لك يف الصلح صحي مناإو ،املقام يف اخلاصة }خباراأل عن النظر قطع مع وركاملذ الوجه

 ،)١(نياملسلم نيب جائزو ،حكاماأل ديس نهأو ،ريخ الصلحو :لمث ،أدلته طالقإل اخلرص منها اليتو

 نمايب ـ الزمها التوافق انك وإن ـ التوافق هيف لحظي مل األول أن الصلحو ةيذائكال املعاملة نيب الفرقو

 من املقدار هذا اغتفار من األقوى ىعل أيضاً{ التعامل إىل ضافةباإل ،التوافق مفهومه يف أخذ الصلح

 الشامل عنه يالنه طالقإل العريف الغرر }املفروض باخلرص الغرر ارتفع ذاإ{ الصلح يف أي }هيف اجلهالة

   .كذل يف المكال تقدم ماك ،مهاريغو الصلحو للخرص

 ىعل ليالدل لعدم ،تضر فال فرضتن إ الغرر بدون اجلهالة أما ،صحي مل غرر انكفإذا  هيعلو

   .غرراً نكت مل إذا ضررها

 توافق مع ىخرأ دائرة توسعو معاملة دائرة قيتض ملاذا أنه عن تابكال مباحث بعض يف أجبنا قدو

  .غالباً نهمايب النتائج

 نوعاً جعله ثيح ،املختلف رهكذ ما ىعل }التقبلو ليالتقب من{ اخلرص }ونكي ال هذا ىعلو{

 من عطاءاإل انك إذا ما الئمي فال ،طرف من أخذو طرف من عطاء ألما كذلو ،الصلحو ليالتقب من

  و ،التقابل ليسب ىعل نيالطرف

                                                





١٠٥

 بل األقوى عدم احلاجة ، بل يكفي كل لفظ دال على التقبل،املعاملة املذكورة ال حتتاج إىل صيغة خمصوصةمث إن 

   كما هو ظاهر األخبار، فيكفي فيها جمرد التراضي،إىل الصيغة أصالً

  

 بعض يف تقدم قد نعم، أخذهاي اآلخرو األرض يعطي أحدمها فإن ،األرضب الفقه يف خصومها لذا

   .ليالتقب لفظ اتيالروا

 ،هريغو كاملسال رهكذ ماك }خمصوصة غةيص إىل حتتاج ال{ اخلرص }ورةكاملذ املعاملةمث إن {

 هذه يف األصل هم نيالذ العقالء أن إىل ضافةباإل ،هاينفي األصل بل ،كذل ىعل ليدل الألنه  كذلو

   .يالعقالئ األمر ىعل زائداً ئاًيش علجي مل قررها ثيح الشارعو ،اهل ةيخصوص روني ال املعاملة

 ،نهمايب وركاملذ ليالدل يف فرق ال إذ ،ليالتقب كذلكو بل }التقبل ىعل دال لفظ لك يفكي بل{

   .الثاين يف ينيجار النيالدل انك ،العقالء بناءو األصل األول يف ليالدل انكفإذا 

 أراض قطع نسانإل انكفإذا  }أصالً غةيالص إىل احلاجة عدم ىاألقو بل{ :قوله وجه علمي منهو

 بنحو هقطع ةيبق عطائهمإل خالدو ركبو عمرو إىل أشار مث ،ذاكب خرصاً ديلز أحدها ىعطأف مزروعة

   .ةيمعاطات معاملة كتل انتك لفظ بدون فأخذوها ،ديلز عطائهاإ

 عتادهي ما قررت مناإو اللفظ ركتذ مل ثيح }خباراأل ظاهر هو ماك ،يالتراض جمرد هايف يفكيف{

 نصوص أكثر خلوك عنه نصوصها خلوو ،غةيالص اعتبار يف بير ال( أنه من اجلواهر يف فما ،العقالء

   ،الوجه ظاهر ريغ ،)كذل عن العقود



١٠٦

  والظاهر اشتراط كون اخلرص

  

 بعدم نقول هايف اشتراطها علمي مل فما ،العقود يف المكال كذل مثل أيتيو ،بير ال نيأ من ذإ

   .االشتراط

 ابجيإب نشاءإ إىل احملتاجة العقود من اخلرص أن ىالفتوو النصوص ظاهر( :كاملستمس قولو

 مايف ظاهرة لهاكو ،قوالاأل كتل نيمضام يف اختالف ىعل قوالاأل ىعل مشتملة النصوصو ،قبولو

   .انتهى )ياللفظ بالعقد نشاءاإل من رناكذ

 سائرك املعاطاة هايف يرجت بل ،اللفظ إىل احملتاجة العقود من اخلرصن  أنسلم ال ناإ :أوالً هيعل ردي

   .العقود

 مثل ىجر الإو ،اللفظ إىل اجياالحت ال ،قةياحلق انيب ألجل قوالاأل ىعل النصوص اشتمال :اًيثانو

 لذاو ،النصوص يف الواردة قوالاأل ارياملع انك لو هايف باملعاطاة له نيأ فمن ،العقود سائر نصوص يف كذل

   .اخلارج يف مظهر للتراضي انك إذا ما ةيفاك إىل نياملعلق من مجاعة ذهب رناهكذ الذي

 مراد أن الظاهرو ،هريبغ أو باللفظ انك سواء ،نشاءاإل من هيف البد( :الربوجردي ديالس قالو

 صدق وجبي ال الرضا جمرد أن لوضوح ،الرضا جمرد ةيفاك يف ال اللفظ يف الرتاع ألن ،كذل املصنف

   .)العقد

 رواكذ نيالذ للمشهور خالفاً اللزوم يف املعاطاة ةيفاك تابكال مباحث بعض يف رناكذ قد امث إن

   .اللزوم توجب الأا 

  و الثمر من رصخي ما ورةريص عند }اخلرص ونك اشتراط الظاهرو{



١٠٧

  بعد بلوغ احلاصل وإدراكه فال جيوز قبل ذلك

  

 كذل ستبعدي مل ماك ،يبيالتقر مبقداره اخلربة أهل عرفي ثيحب احلطبو الوردو الورقو الزرع

   .الشارع قرره الذي ىالعقالئ ألنه األمر كذلو ،احلاصل يف اجلمال ديالس

 احلاصل بلوغ بعد{ اشتراطه من نياملعلق من مجلة تبعهو ،جلماعة تبعاً املصنف رهكذ ما أما

 ناينكالو احلليب صحاحك ،خباراأل من مجلة ظاهرو ،صللأل أنهكو }كذل قبل وزجي فال هكدراإو

 من )١(تقدم مما هاريغو ىسيع بن حممد مرسلو ،)صلى اهللا عليه وآله وسلم( النيب رسالإ يف عقوبيو

 حد بلوغها دراكواإل البلوغ من عرفاً املستفادن إ :فيه فيستشكل ،البلوغو كدرااإل ىعل الناصة اتيالروا

 أن علمي مل إذ ،باملناط عنه يالتعد الالزم انك الثاين يف ظهورال سلم لوو ،مالكال أي البلوغ ال رصاخل

   .صللأل جمال ىبقي ال كبذلو ،مضاهأ أنه الظاهر بل العريف املناطغري  الشارع

  .ليالدل عدم بعد صللأل ،العريف الوقت قبل كذل صحة عدم يف شكالاإل نبغيي ال ،نعم

 األمر ألن ،حنوهاو شجاراأل بعض يف عتادي ماك ،جدد مثار ظهور من اخلرص كذل بعد مانع الو

 بعد ظهري مل خنل يف أو ،مثرمها ظهر شجرو خنل مثار بعض يف املتأخر الظهور انك سواء ،تقدم ماك عريف

  .مثره

 طالقإل معاً مهاريغو التمرو الرمان رصخي نأك ،معاً نيئيش إىل بالنسبة اخلرص صحة الظاهرو

  .ليالدل

   الألنه  كذلو ،اخلربة أهل ونكي أن اخلراص يف شترطيو

                                                





١٠٨

  والقدر املتيقن من األخبار كون املقدار املخروص عليه من حاصل ذلك الزرع

  

 الو عادالً الو رجالً ونكي أن شترطي الو ،هيلإ ريشي اخلرص لفظ ظاهر بل ،بدونه دلةلأل إطالق

  .صللأل مسلماً الو بالغاً

 قدو ،ديجد من رصخي أن فله ،قبله من إالّ عرفي ال مماألنه  منه قبل ،اشتبهت :اخلراص قال لوو

   .قبله من إالّ الشيء عرفي ال من قول ةيحج ليدل تابكال مباحث بعض يف رناكذ

 من{ اخلرص عقد من ونكي الذي }هيعل املخروص املقدار ونك خباراأل من قنياملت املقدارو{

 ،صحاباأل حيتصر إىل نسبته املقاصد جامع عنو ،املشهورنه إ اجلواهر يفو ،}الزرع كذل حاصل

 املشاعة احلصة ريتقد إالّ سيل ىالفتوو النص يف اخلرص من املفهوم( بأن كاملستمس يف له استدلو

   .انتهى )نيئيش نيب معاوضة الو شيء ليتبد دون من نيمع بقدر املبهمة

 أول صاخلر من املفهوم كذل ونكو ،طالقاإل أمام قفي ال قنياملت ونهكن إ :قالي رمبا نكلو

   .اصوناخلر تلقُ منهو ،قيالدق ريغ ريالتقد مفهومه فإن ،المكال

 يف ظاهر حممد مرسل بل ،املتقدم سهل خرب طالقاإل ديؤيو ،نفسه من احلصة جعل الغالب ،نعم

 يفو خصوصاً ،منه واك خصوص أرادن إ )منه حصة( تقتضي العبارة إذ )حصة( :قالألنه  ،طالقاإل

   .ةيالعل منه ستفادي الذي )ايضترا ذاإ( :سهل خرب

   .النجاة ليسب اطياالحتأن  إالّ ،أظهر انكطالق وإن فاإل هيعلو



١٠٩

  فال يصح اخلرص وجعل املقدار يف الذمة من جنس ذلك احلاصل

  

 كذل جنس من الذمة يف املقدار جعلو اخلرص صحي ال{ املشهور ىعل }فـ{ انك فيكو

 نوع وحدة شترطي ال أنه الظاهرو ،خارجي جنس يف املشاع وأ ،نياملع يف ليكال حنو ىعل أو }احلاصل

 ،ربيخ قصة يف )صلى اهللا عليه وآله وسلم( اهللا رسول أطلق قدو ،أنواع التمر أن لوضوح ،املخروص

   .أشبه ماو الثمار سائر يف كذلك أنه ماك ،اتهيروا من ظهري ماك

 من أحسن الزاهدي التمر مثالً ،ءيلردا اآلخر إعطاءو دياجل باجلنس االستبداد حدمهاأل سيل ،نعم

 حصة يف اآلخر ىعل أحدمها ادةيز همي فال اخللط بعد أما ،بالزاهدي االستبداد حدمهاأل قحي فال ،الرببن

 بسيي ال الرببن مثالً ،ابسيبال اآلخرو بالرطب االستبداد حدمهاأل قحي ال ماك ،املتعارف حسب أحدمها

 صحي فإنه ،العقد ضمن يف شرطإذا  إالّ ،هلما منهما احلصة لجع فالالزم ،بسيي الزاهدي الرطبو

  .شروطهم عند املؤمنون :لقاعدة

 الرمانو نيالت بستان يف انك إذا ماك ،العطاء يف االختالف صحي هل نكل ،كذلك هكالفوا يفو

 إالّ ثاينال الظاهر ،منها قسم لك يف النسبة مالحظة الالزم أو ،همايأل هايأ من اخلرص جعليف ،العنبو

   .الشرط مع

   .الشرط فلقاعدة املستثىن ماأو ،اخلرص من املنصرفألنه ف منه املستثىن أما

   .هاريغ إىل ،املختلفة ةيدواأل ورادأو املختلفة البقول مثلو ،ريالشعو احلنطة مثل يف المكال علمي منهو



١١٠

 لكنه كما عرفت خارج عن ،من ذلك فيه ال مانع ، لو أوقع املعاملة بعنوان الصلح على الوجه الذي ذكرنا،نعم

 فلو تلف بآفة مساوية أو أرضيه كان ،قرار هذه املعاملة مشروط بسالمة احلاصل أن املشهور بينهممث إن  ،هذه املعاملة

  ،تعيني احلصة يف املقدار املعني ليس من باب الكلي يف املعني ألن  ولعله،عليهما

  

 حصة ونكي أن ىعل تساملاي بأن }رناكذ الذي الوجه ىعل الصلح بعنوان املعاملة أوقع لو ،نعم{

 حنو ىعل خرلآل اخلارجي املال يف أو ،اآلخر ذمة يف له نيمع قدر قبال يف خرلآل كاملشتر املال من أحدمها

   .الصلح أدلة عموم من تقدم ملا }هيف كذل من مانع ال{، املشاع أو نياملع يف ليكال

 آثار ال الصلح آثار فله ،الصلح أدلة يف داخلو }عاملةامل هذه عن خارج عرفت ماك نهكل{

   .ذاكهو ،عيالب شرائط هيف جتمع ثيح عيالب بعنوان كذل جعل إذا كذلكو ،اخلرص

 إىل مكاحل هذا نسب قدو }احلاصل بسالمة مشروطة املعاملة هذه قرار أن نهميب املشهورمث إن {

   .هريغو كاملسال املشهور

 ألن لعلهو{ ،بالنسبة }همايعل انك{ الزلزلةك }ةيرضأ أو{ الصاعقةك }ةيمساو بآفة تلف فلو{

 التلف ونكي حىت }نياملع يف ليكال باب من سيل{ الثلثو النصفك }نياملع املقدار يف احلصة ينيتع

   .القصب أطنان يف ورد ماك ،صربة عن صاع اشتراء مثل ،الثمرو الزرع دهيب من ىعل



١١١

يكون ذلك من الشرط الضمين  أن  مع احتمال، تعيينها يف مقدار معنياألمر غاية ،بل هي باقية على إشاعتها

  ،بينهما

  

 العقد ىمقتض انك أن بعد شاعةاإل عن احلصة خلروج وجه ال إذ }شاعتهاإ ىعل ةيباق هي بل{

   .احلصة ريتقد من أكثر سيل

 إذ ،شاعةاإل بقاء ىعل بناًء كذل سيل :قالي رمباو ،رناكذ ماك }نيمع مقدار يف نهاييتع األمر ةيغا{

 النص من املنصرف هو ماك تاجحي ال ثيحو ،له املتقبل ذنإ إىل تصرفاته يف احتاج شاعةاإل ىعل يبق لو

 ىعل اًيمبن انك ملا التقبل أن هوو ،آخر ليدل التماس ىعل منهما التلف ونكل البد انك ،ىالفتو ظاهرو

 وقت إىل السامل احلاصل إىل بالنسبة إالّ احلصة من هب التزم مبا املتقبل لتزمي مل أنهكف ،احلاصل سالمة

  .همايعل حمسوباً التلف ونكيف هيعلو ،ميالتسل

 احلاصل بسالمة مشروطاً استقرارها ونك أن من :يالربوجرد ديالس رهكذ ما ىعل لكستشي بذاو

  .ا ىالبلو عموم مع العمل استقرارو مجاعلإل هو مناإ

 ليكال كمال ريغ ىعل التلف ونك تقتضي القواعدو :قال ثيح ،كاملستمس ىعل لكستشي ماك

  .ليكال كمال هكشاري الو

   .هيف ما عرفت قد القواعد ىمقتض كذل أن ماك ،املسألة يف إمجاع ظهري الإذ 

أن  إالّ ،نياملع يف ليكال حنو ىعل فهو }نهمايب الضمين الشرط من كذل ونكي أن احتمال مع{

   .همايعل التلف ونك الشرط

   .شرط بالو ،بشرط ليكال ىعلو ،شاعةاإل حنو ىعل العقد عند جعله صحة الظاهر :أقول



١١٢

 ، بهأيضاً وال يبعد حلوق إتالف متلف من اإلنسان ،ية ما كان من غري اإلنساناألرضاملراد من اآلفة  أن والظاهر

  .جهان أقوامها العدم و،خرص ثالث حصة أحدمها أو كليهما يف مقدار جيوزوهل 

  

 من املنصرف فإن }نساناإل ريغ من انك ما{ المهمك يف }ةياألرض فةاآل من املراد أن رالظاهو{

ألنه  ،كذلك انك ضماما بعدم ليقو جمنون أو طفل أو ،صاحبه ضمني ال وانيح أتلفه لوو ،كذل فةاآل

   .ضامن ال

 أيضاً{ نساناإل ضمنهي الذي وانياحلو ،ضمني الذي }نساناإل من متلف تالفإ حلوق بعدي الو{

 ،هريغ أو نساينإ ،مساوي أو أرضي تلف نيب اهيف فرق ال ،كلالشترا ةياملقتض هاريغ أو شاعةاإل ألن }به

   .هلما تلفأ من أيضاً ضمنهو ،سهمايك من ذهب املتلف قدرفإن 

 مرأألنه و ،للمناط الصحة }جهانو ،مقدار يف همايلك أو أحدمها حصة ثالث خرص وزجي هلو{

 اخلاص ليالدل هيعل دل خرصألنه  بل ،خرص ريغ عقد بأنه ال ،﴾ِبالْعقُوِد أَوفُوا﴿ ليلد شملهيف عقالئي

 ىالفتاو حيصرك النصوص ظاهر ألن }العدم أقوامها{ نكل ،تارة ﴾ِبالْعقُوِد أَوفُوا﴿ العام ليالدلو ،تارة

 نعم، خرص أنه ابب من )وفواأ( يف دخلي ال اخلرص شملهي مل ذإو ،معلوم ريغ املناطو ،الشمول عدم

   املشاعة احلصة ىعل معاوضة عقد أنه باب من  )١(أَوفُوا ليدل شملهي

                                                





١١٣

  .اخلربة أهل خبرص الغرر الرتفاع ،مثله يف تقدم ماك ،)١(الغرر لزمي الو ،الذمة يف بعوض

 لعدم لزمي فال ،كللمستمس خالفاً سابقاً رجحناه ماك ،موزوناً أو الًيكم ونهك فمع الربا أما

 ،العلة ىعل االعتماد عدم مع حىتو بل املال لفساد حمرمنه إ :)عليه السالم( قال ماك ،هيف علته ودوج

   .العامل اهللاو ،أكثر تأمل إىل حباجة املسألة انتك وإن ،ديبع ملثله الربا أدلة مشول

  

                                                





١١٤

كان  إذا هما الزكاة جيب على كل من، يف الزرعاألمر على ما ذكرنا من االشتراك من أول بناًء): ٢١ مسألة(

اشترطا االشتراك حني ظهور ن إ  وكذا،بلغ نصيب أحدمهان إ  وعلى من بلغ نصيبه،نصيب كل منهما حبد النصاب

  ، ومبجرد الظهور ال يصدق،تعلق الزكاة بعد صدق االسم ألن ،الثمر

  

 منهما لك ىعل بجي ،الزرع يف األمر ولأ من كاالشترا من رناكذ ما ىعل بناًء{ ):٢١ مسألة(

 ال إذ }اةكالز حبد منهما لك بينص انك ذاإ{ الشرائط سائر توفر مع همايلكل دلةاأل لشمول }اةكالز

 هلذا انك لو لذاو ،عدمهو هكاشترا نيب فرق ريغ من ،نسانإ لك مال سبحي بل ،مال هو مبا املال سبحي

 كذل تممي ما كمشتر ريغ أو اًكمشتر آخر انكم يف له انكو ،أوسق مخسة من قلأ كاملشتر املال يف

   .اةكالز هيعل جبتو

 دون }حدمهاأ بينص بلغ نإ{ النصاب حد }بهينص بلغ من ىعل{ اةكالز جوبو علمي منه }و{

 نيب كذل يف فرق الو ،الثلث بهينص الذي اآلخر دون بهينص فبلغ الثلثان حدمهاأل انك إذا ماك ،اآلخر

 يف شرائطه توفرت إذا حدمهاأ ىعل أو همايعل مساخل حال ذاكو ،أكثر أو نياثن نيب املزارعة ونك

   .بيالنص

 تعلق نأ{ من اةكالز تابك يف تقدم ما }ـل الثمرة ظهور نيح كاالشترا اشترطان إ ذاكو{

   .االسم صدق حال الشرط انك إذا ذاكو }صدقي ال الظهور مبجردو ،االسم صدق بعد اةكالز



١١٥

 أن املفروض ألن ،حلصاد والتصفية فهي على صاحب البذر منهماوإن اشترطا االشتراك بعد صدق االسم أو حني ا

  .ذلك الوقت فتتعلق الزكاة يف ملكهالزرع واحلاصل له إىل 

  

   .)دلةاأل إطالقب عمالً همايعل اةكالز وجوب فالظاهر( :كاملستمس يف قال

 ال دلةفاأل ،املعلول ىعل مقدمة العلةو ،علةألنه  ،االسم صدق سبق بلزوم نقل مل إذا هذا :قولأ

   .فراجع ،املقام نفعي ما الطهارة تابك من ةيركالو النجاسة توارد حبث يف تقدم قدو ،املقام تشمل

 البذر صاحب ىعل فهي ،ةيالتصفو احلصاد نيح أو االسم صدق بعد كاالشترا اشترطا نإو{

 سبق قد ملا }لوقتا كذل إىل له احلاصلو الزرع أن املفروض نأل{ :بقوله املصنف رهكذ ملا ال }منهما

 املدة يف خرلآل حدمهاأ مال علجي الشرط ألن بل ،هلما فهو البذرو األرض ديول الزرعو احلاصل أن من

   .جةيالنت شرط ليقب من ونكيف اخلاصة

 املنفعةك عقالئي املوقت كامللو ،الوقت هذا يف خرلآل كمل ال إذ }هكمل يف اةكالز فتتعلق{

   .املوقتة

 ،النصاب بقدر سيل أو ،النصاب بقدر طبعاً ماله انكإذا  فإنه ،اخلرص يف المكال ظهري تقدم مماو

 أو باخلرص ماله زادألنه  ،اخلرص بعد عدمهو التعلق اعترب ،قدره عن سقطه أو بقدره اخلرص فجعله

 عدمهو التعلق ألن ،ثبتهاي الو اةكالز سقطي ال فاخلرص وإالّ ،اةكالز تعلق قبل اخلرص صحن إ ،نقص

 مسألة رناكذ قدو ،حيصح فالشرط ،صاحبه ىعل اةكالز شرطإذا  إالّ ،بعده مكاحل نقلبي فال بلهق انك

   .فراجع ،اةكالز تابك يف آخر اةكز نسانإ إعطاء

  



١١٦

كان  فإن  فنبت بعد ذلك يف العام اآليت، أصل الزرع بعد انقضاء املدة والقسمةاألرضبقي يف  إذا ):٢٢ مسألة(

يكون هلما مع عدم  أن  وحيتمل،مع اإلعراض وحينئذ فهو ملن سبق إالّ ،كان ألحدمها فلهإن  و،البذر هلما فهو هلما

  اإلعراض مطلقاً

  

 }يف كذل بعد فنبت القسمةو املدة انقضاء بعد الزرع أصل األرض يف بقي ذاإ{ ):٢٢ مسألة(

   .خيفى ال ماك املثال باب من )رمحه اهللا (فقوله ،كذل بعد أو }يتاآل العام{ أو العام كذل

 لصاحب مثالًف ،األرض مالحظة إضافةب بل ،البذر بنسبة ال نكل }هلما فهو هلما البذر انك نإف{

   .مرة ريغ تقدم ماك السدس مبقدار لألرض العادل القدر انكن إ احلاصل ثلثا البذر نصفو األرض

 حبصا أو ،البذر صاحب من }عراضاإل مع الإ{ لهك ال بقدره }فله حدمهاأل انك نإو{

 قدو ،كللمل مسقط ،البحر يف الوقوعك االنعراضو عراضاإل أن من ثبت ملا كذلو ،أرضه عن األرض

   .نظر حمل )هيعل ليدل ال( :كاملستمس فقول ،نةيالسف ساركان مسألة يف هليدل رناكذ

   .هريغو املوات اءيحإ تابك يف روهكذ ماك ،سبق من لقاعدة }سبق ملن فهو نئذيحو{

   من البذر انك وإن أي }مطلقاً عراضاإل عدم مع هلما ونكي أن تملحيو{



١١٧

بقي يف  إذا  وكذا،كان البذر ألحدمها أو الثالث وهو األقوى وإن ،ألن املفروض شركتهما يف الزرع وأصله

   نعم لو كان الباقي حب خمتص بأحدمها اختص به،مشترك بينهما مع عدم اإلعراض فإنه  بعض احلب فنبتاألرض

  

 يف تهماكشر املفروض نأل{ كذلو ،للبذر تابع الزرع أن من املصنف يرأ ىعل حىت ،أحدمها

 الزراعة ىمقتض أن من املصنف من سبق قد ملا }لثالث أو أحدمها من البذر انك وإن ،أصلهو الزرع

 املزارعة وضع ىمقتض من الظاهر( :عشرة اخلامسة املسألة يف قال فقد ،اًكمشتر ونكي البذر ونك

   .)ثالث من أو أحدمها من أو منهما انك سواء ،النسبة ىعل نهمايب رالبذ كاشترا

 وإن كمشتر فاحلاصل رناهكذ ما ىعل أما ،االحتمال هذا ضعف كهنا تقدم قدو }األقوى هوو{

   .مبقاله نقل مل

 يف تقدم ملا }عراضاإل عدم مع نهمايب كمشتر فإنه ،فنبت احلب بعض األرض يف يبق إذا ذاكو{

 انك إذا ،كاشترا دون من له فهو عنه صاحبه عرضي ملو احلب نبتي مل إذا أما ،املستثىنو منه املستثىن

 عرفت قدو ،عشرة اخلامسة املسألة يف املصنف رهكذ ما ىعل إالّ كلالشترا وجه ال إذ ،لثالث أو حدمهاأل

   .هيف النظر وجه

 يف رهكذ ما نايفي }به اختص بأحدمها خمتص حب الباقي انك لو نعم{ :قوله أن ىفخي فال هيعلو

 ،هكمبال خاص فهو نبتي مل ما أما ،نبتي الذي احلب هو هلما صار الذي بأن :قوليأن  إالّ ،املسألة كتل

   .فتأمل

   ماأ يف شكالاإل نبغيي فال الشجرة أفرخت أو حباب الزرع من سقط لوو



١١٨

 وإن ، االشتراك أو االختصاص به لذلك الزرع النابت على الزارع يف صورةأجرة األرضمث ال يستحق صاحب 

  .امل يكن ذلك من فعله وال من معاملة واقعة بينهم إذا انتفع ا

  

  .سبق ملن فهما ،همايلك أو أحدمها عراضإ مع الإ نهمايب كمشتر

 ىعل أما ،حال أي ىعل هلما هو املصنف رأي ىفعل ،الساقط أو السابق البذر من أنه يف كش لوو

 علمي ملو ،هكملال انك البذر ألن ،باالستصحاب قالي رمبا ياألصل البذر يف كرااالشت عدم من رناكذ ما

 االستصحاب ىفمقتض ،داًيجد حباً صبحيو نبتي أن بعد ونكي مناإ كاالشتر إذ ،معه هريغ كاشترأنه 

 احلب هو احلب هذا أن علمي مل إذ ة،تام ريغ االستصحاب انكأرن إ :هيف نكل ،كاالشترا بدون هؤبقا

 لصاحب نصفه أو لهك ماإ أنه علمي إذ ،اتياملال يف كالش منألنه  ،العدل قاعدة جراءإ تملحيو ،بقالسا

   .الودعي درمهي مثل البذر

 صورة يف الزارع ىعل{ أجرة }النابت الزرع كلذل أجرة األرض صاحب ستحقي ال مث{

 فله املستقبل إىل بالنسبة ماأ ،اضيامل إىل بالنسبة ةءالربا صلأل }ا انتفع وإن ،به االختصاص أو كاالشترا

   .رواكذ ما ىعل ،القلع أو جرةاأل أخذ

 نكي مل ثيح ،فنبت ريالغ أرض إىل احلب حيالر طار ألو ماك فهو }فعله من كذل نكي مل ذاإ{

 لقاعدة ،جرةاأل إعطاء هيعل فالالزم ،ريالغ كمل منفعة استوىف بأنه قلناإذا  إالّ ،شيء احلب صاحب ىعل

ىتوي ال)١(.   

   مل وإن ،املعاوضة ألجل هيعل ما ونكي ثيح }نهمايب واقعة معاملة من الو{

                                                





١١٩

  .األرضو احلب ديولألنه  ،اًيتلقائ كمشتر احلاصل أن عرفت قد نكول هذا ،ئاًيش ستوفي

وإن ألنه  ،األرض صاحب حق إعطاء الالزم انك ،للزارع الزرع ونك من املشهور مبقالة قلنا لوو

 بالنسبة جرةاأل هيفعل ،املستويف ىعل منه للمستوىف حقاً وجبي هوو ،فاءياستأنه  إالّ عاوضةمو أمر نكي مل

   .نياملعلق بعض اختاره ماك ،بعضاً أو الًك ،حقه إىل

  



١٢٠

ا إ : وكذا لو قال أحدمها،الزيادة فالقول قول منكر ،مثالًلو اختلفا يف املدة وأا سنة أو سنتان ): ٢٣ مسألة(

  ،مثانية أشهرا إ : قالاآلخر و،ستة أشهر

  

 هو ماك }ادةيالز ركمن قول فالقول ،مثالً سنتان أو سنة أاو املدة يف اختلفا لو{ ):٢٣ مسألة(

 نسبته ثالثةو ، أنه إمجاعىخرأو ،هيف اخلالف عدم يادع تارةنه أ املقاصد جامع عن بل ،نهميب املشهور

 عدم صالةأل كذلو ،هيف اخلالف عدم اجلواهر يفو ،هيف كش ال أنه الربهان جممع عنو ،صحاباأل إىل

   .ادةيالز

 به جاء مناإو ،ركذ ملا }أشهر ةيمثانا إ :قال اآلخرو ،أشهر ستةا إ :أحدمها قال لو ذاكو{

   .السنة من أقل يف انك لوو الرتاع حال كذل أن فادةإل املصنف

  .سنة من ديأز أو سنة من أقل اآلخرو ،سنة أحدمها ىادع إذا ما حال علمي منهماو

 أو ،البذر هيعل ثالث أو ،الزارع أو ،كاملال ادةيالز مدعي ونكي أن نيب الصور لك يف فرق الو

   .العوامل هيعل رابع

 ستة إىل ناآل مننه إ :أحدمها قال إذا ماك ،زماا يف االختالف انكو ،املدة قدر يف اتفقا لوو

  .التحالف مورد انك ،سنة إىل أشهر ستة أول منا إ :اآلخر قالو ،أشهر

 :اآلخر قالو ،سنة إىل ناآل من :أحدمها قال إذا ماك ،وجه من عموم نيالوقت نيب انك إذا كذلكو

 األوىل الستة ألجل التحالف مناإو ،هايعل متفق ةيالثان الستة فإن ،نصفو سنة إىل أشهر ستة أول من بل

   .الثالثةو



١٢١

  إشكال ففي تقدمي قوله ،في لبلوغ احلاصل ولو نادراًنعم لو ادعى املالك مدة قليلة ال تك

  

 ،احلاصل لبلوغ فيكت ال لةيقل مدة{ الرابعو الثالث أو ،الزارع أو بل }كاملال ىادع لو نعم{

 املزارعة ونك إىل دعواه رجعي أنه منو ،معه األصل أن من }إشكال قوله ميتقد ففي ،نادراً{ بلوغاً }لوو

 قتضيي الذي العدم صلأل جماالً تدع ال املعاملة يف الصحة صالةأ أن املعلوم منو ،الصحة األصلو ،فاسدة

 الفخيو الصحة وافقي ما اآلخرو ،العقد بطالن قتضيي ما نيالزوج أحد ىادع فلو ،الفساد

   .العقود سائر يف ذاكهو ،لصحةا مقد ،االستصحاب

 بلوغ بقدر أو ،مدعاه لك له ىعطي هل نكل ،املقام يف ةريثكال املدة يذ قول فاملقدم ،هذا ىعلو

 لك عطائهإ عدم الظاهر ،أشهر ستة يف نتجي الزرعو ،شهراً اآلخرو نيسنت أحدمها ىادع مثالً، احلاصل

 الصحة صالةأف ،زيعز ريغ ةيالظاهر حكاماأل يف فكيكالتو ،كذل إىل بالنسبة مثبت األصل ألن ،املدة

   .عدمها األصلف الزائد أما، أشهر ستة هايف فيكيو الصحة تقتضي

   .سنتان أو شهر ماإ ألا ،أشهر ستة ستيل اأب مجايلاإل العلم :قالي ال

 ناتيالبو انمياأل اقتضته فما ،ليالقب هذا من املنازعات يف مجايلاإل للعلم ةيمدخل ال :قاليألنه 

 امرأة شهدتن إ بعالر له ىاملوصو للمستهل ىعطي لذاو ،مجايلاإل العلم لطرف خمالفاً انك وإن ،به مكحي

   من نأخذو ،شيء فال وصي ملو ستهلي مل ماإو ،لكال فلهما ىوصأو استهل ماإ أنه مع ،واحدة



١٢٢

   فالقول قول صاحب البذر املدعي للقلة،ولو اختلفا يف احلصة قلة وكثرة

  

   .ثراك القضاء راجع من ىعل خيفى ال مما كذل ريغ إىل ،القطع دون املال السارق

   .احلاصل بلوغ قدر املزارعة صحتو الصحة يمدع حلف ،كذلك املقام يف ختلفاافإذا  هيعلو

 ،نيسنت أرضه ىعل هطيتسل قبال يف كللمال النصفن إ :قولي نيالسنت يفمدع احلصة يف أما

 ،ةياملال موراأل يف الرتاع ألن ،العدل قاعدة عمالإ فالالزم ،شهر قبال يف احلصة أن دعيي الشهر يمدعو

 العرف هيقتضي ما إىل الرجوع تملحيو ،حنوهو الودعي درمهيك مجايلاإل العلم بعد صللأل جمال ال ثيح

 حق ىتوي ال فاملرجع ،باملعارضة تساقطي همايلك ألن ،هايف احلاصل بلغي اليت املدة هلذه احلصة قدر يف

   .لقضاءا تابك من موارد يف الفقهاء رهكذ ماك ،يالقهر الصلح لزوم تملحيو ،حنوهو مسلم ئامر

 نزاعهما ونك مثل ،لنفسه ثرةكال منهما واحد لك ىفادع }ثرةًكو قلةً احلصة يف اختلفا لوو{

 حسب النصف منهما لكل أن يف اختالفا بل ال أو ،ثلثانو ثلث احلصة أن اتفاقهما مع الثلثان همايأل

   .اآلخر ادعاء حسب الثلثان خرلآلو ثلث حدمهاأل أو ،أحدمها ادعاء

 ،البذر لصاحب الزرع ألن }للقلة ياملدع البذر صاحب قول القول نأ{ ىعل املصنف }فـ{

   األصلو ،الزائد يدعي اآلخر فالطرف ،املشهور هو ماك



١٢٣

 صاحب قول املصنف قولو ،نيالثلثو الثلث ادعاء أو ،الثلثو النصف ادعاء صورة يف سواء ،عدمه

   .كللمال القلة ىادع إذا مايف هو مناإ البذر

 له ملن حمذوراً كهنا ألن أو ،هيدعي ما منهما لك العتقاد كاملال أباهيو كللمال ثرةكال ىعاد إذا أما

 زانيامل حسب ـ للحاصل كاملال أن الرتاع فمرجع ،كذل أشبه ماو أمواله الظامل مصادرة مثل ،ثرةكال

 ىادع إذا امك فهو ،أباهي األرض كمالو ،األرض كملال ماله بعضن إ :قولي ـ البذر كمال هوو األويل

 ما ىعل مهاريغ أو ،ركاملنو املدعي قاعدة جراءإ هيف الالزم ،أباهي ديوز ،ديلز دهي حتت ما أن ديال ذو

   .القضاء تابك يف روهكذ

  .احلاصل يف هميرأ ىعل بناًء هو مناإ املصنف فرع يف القلة يمدع مع األصل أن من رناهكذ مامث إن 

 أن القاعدة ىفمقتض ،البذرو األرض ديولألنه  ،هلما لاحلاص أن من رجحناه ما ىعل بناًء أما

 يدعي مثالً ،كذل خالف ياملدع اآلخر مع ال ،البذرو األرض حسب هلما أن يدعي من مع األصل

 الثاين ألن ،األول مع األصل فإن ،نيالثلثو الثلث يدعي اآلخرو ،كذل ىري العرفو ،املناصفة أحدمها

 مع األصل انك العرف ىمقتض حسب يدعي أحدمها نكي مل ذاإو ،األويل كاملل ىمقتض خالف يدعي

 الربع اآلخرو ،نيالثلثو الثلث أحدمها ىفادع املناصفة العرف ىمقتض مثالً ،العرف إىل أقرب قوله من

   .ذاكهو ،الثاين من املناصفة إىل أقرب هو إذ ،األول مع األصل فإن ،أرباع ثالثةو



١٢٤

 وأنه وقع ، وأما لو اختلفا يف تشخيص ما وقع عليه العقد،ة أو احلصة وعدمهاكان نزاعهما يف زيادة املد إذا هذا

   كلمامإطالقكان خالف  وإن ، فالظاهر التحالف،على كذا أو كذا

  

 باشري الزارع أن يف نزاعهما انك إذا أما }عدمهاو احلصة أو املدة ادةيز يف نزاعهما انك إذا هذا{

 يف األصل إذ ،الزارع مباشرة مثل أصل كهنا انك فإن ،اًريشع أو طةًحن ونكي الزرع أن أو ،باشري ال أو

 ،مثان ال ساعات ست ومي لك يف مثالً أقل الزارع جهد أو ،هريغ بقرار خرج ما إالّ كذل املزارعة

   .التحالف فاملرجع وإالّ ،طبقه ىعل ياملدع قول قدمي األصلف

 سنة مدة أو نيالنصف حصة }ذاك ىعل وقع هأنو ،العقد هيعل وقع ما صيتشخ يف اختلفالو  أماو{

 يدعي منهما الًك ألن }التحالف فالظاهر{ مثالً أشهر ستة مدة أو ،نيثلثو ثلث حصته }ذاك أو{

 ،اجلملة يف اجلواهر تبعهو ،مجاعاإل لوال املقاصد جامع رجحه الذي هو هذاو ،اآلخر هيدعي ما خالف

   .املشهور هو بل ،املقاصد جامع ىعل لكأش ثيح ،كللمسال خالفاً

 نيب الفرق عدم من املشهور هيعل ما نكل ،}لمامك إطالق خالف انك نإو{ :قال لذاو

 حيالصح هو ي،التداع دون ركاملنو ياملدع باب إىل نظائرهاو ورةكاملذ يالدعاو رجوع يف نيالصورت

 ىعل الزائد يف رتاعال ونكو املصب وحدة ينيتع يف املرجع ألن كذلو ،القضاء تابك يف اخترناه الذي

 باب من ونهك الثاينو ،ركاملنو ياملدع باب من ونهك األول يقتضي ثيح ـ املصب تعدد أو ،كذل

 أنه ال ،هيعل املتفق القدر ىعل الزائد يف إالّ سيل الرتاع أن املقام مثل يف ىري هوو ،العرف ـ يالتداع

   سواء ،املصب أصل يف نزاع



١٢٥

 بقول قد مثالً ،ادةيالز يف التنازع حنو ىعل أو ،العقد هيعل وقع ما صيتشخ حنو ىعل الرتاع غيص

 قولي قدو ،ال أو العقد داخل أنه يف خالف عندنا الثاين الشهر يفو، قطعاً لشهر متعةً عقدنا :الزوجان

 ،الرتاع وحدة يف كشي ادكي ال العرف فإن ،نيلشهر عقدنا بل :اآلخر قوليو ،لشهر عقدنا :أحدمها

   .األول املصب يف التداعي من أنه ال ،نةيالب هيفعل ،ادةيللز مدع الثاين هرالش ىمدعن أو

 يف ارياملع أن من كاملستمس رهكذ ما ريغ ،العرف ىعل حالةاإل من رناهكذ ما أن ىفخي الو

 ةيمتام لعدم كذلو ،ىالدعو مصب ارياملع سيلو ،ىالدعو من املقصود الغرض ركاملنو املدعي صيتشخ

 نفقة ال أن دعيي الزوج انكمثالً إذا  ،املقصود الغرض ال اراًيمع املصب ىري لعرفا فإن ،رهكذ ما

 األصل :قالي الأنه  إالّ النفقة انتك وإن فاملقصود ،دائمة ألا هلا أا ىتر الزوجةو ،متعة ألا للزوجة

 ريغ يدعي منهما الًك ألن تداع هل نهأو باملصب االعتبار بل ،راًكمن الزوجو ةيمدع املرأة ونكفت عدمها

   .دائم احكفالن املدة ديق عدم األصل أو ،اآلخر هيدعي ما

 نايفي ال ،هيندع الذي باملصب االعتبار نفأل ،كاملستمس المك ريغ المناك أن من رناهكذ ما أماو

 ىريل العرف ديب املصب عطيي نكل ،باملصب العربة أن بيبتقر ،صيالتشخ يف العرف باعتبار قولنا مع

   .اركناإلو دعاءاال من أو ،التداعي مننه  أهل



١٢٦

  .ةو نكال فاملرجع أصالة عدم الزيادفإن حلفا أ

  

 يف الرتاع إىل املوارد هذه عيمج يف الرتاع رجاعإ يف املقاصد جامع المك أن علمي رناكذ مماو

 قصودامل بالغرض العربة أن من كاملستمس رهكذ ما أن ماك ،ممنوع التداعي من جعلهو ،العقد صيتشخ

   .رناهكذ ما ظاهرهم أن مع صحاباأل ظاهر إىل كذل نسب قدو ،أيضاً ممنوع ىالدعو مصب ال

 صيتشخ ىالدعو مصب ونكي أن نيب فصل رمباو ،املقصود الغرض باتباع قال فرمبا اجلواهر أما

  .ركناملو املدعي باب من فهو ،النقصانو ادةيالز ونكي أن نيبو ،تداع أنه من املقاصد جامعكف العقد

 اجلمال ديالس انك وإن ،غالباً املصنف تبعوا املعلقونو ،كذل يف تبعه املصنف أن عرفت قدو

   .نيالصورت لتاك يف ركاملنو ياملدع باب من جعله يف صحاباأل تبعوا آخر بعضو

 }ادةيالز عدم صالةأ فاملرجع الكأون حلفا نإ{ تداع كهنا انكن إ }فـ{ انك فيكو

 هو ماك ،همايعل مقدم فالشاهد وإالّ ،احللف إىل النوبة وصلتن إ األصل  إالّبقي فلم ،لسقوطهما

   .واضح

   .)... نزاعهما انك إذا هذا( :قوله عند رناهاكذ اليت الفروع يف المكال عرفي تقدم مماو

  



١٢٧

فهما أو  ومع حل،فاملرجع التحالف لو اختلفا يف اشتراط كون البذر أو العمل أو العوامل على أيهما): ٢٤ مسألة(

  .نكوهلما تنفسخ املعاملة

  

 مصباً أو ،اريللخ موجباً هؤانتفا ونكي حىت شرطاً انك الشيء أن يف }اختلفا لو{ ):٢٤ مسألة(

 شرط يف اختلفا لوو ،العقد ذات يف اختالفألنه  ي،التداع من انك ،للبطالن موجباً هؤانتفا ونكي حىت

 أن ىعل أو ،ىخرأ أرض أو األرض هذه ىعل انك دالعق أن يف اختلفا لوو ،عدمه األصل انك عدمهو

   .التحالف من انك ،مثالً اًريشع أو حنطة زرعي

 الًك ألن }التحالف فاملرجع همايأ ىعل العوامل أو العمل أو البذر ونك اشتراط يف{ اختلفا لوو

   .ركمنو مدع منهما

 ثيح ،اًيمدع العامل ناك ،العامل ىعل طالقاإل مع البذر بأن سبق الذي املصنف رأي ىعل نعم

 انك ما لك يف ذاكو ،هريغو كاملستمس إليه أشار ماك ،احللف كاملال ىفعل ،األصل خالف قوله ونكي

   .طالقاإل مع أحدمها ىعل

 الباذل بعدم كاملستمس عللهو ،املصنف عند ظاهراً }املعاملة تنفسخ وهلماكن أو حلفهما معو{

 كذل ىعل لكستشي رمبا نكل ،أشبه ماو العواملك موراأل ةيبق يف ذاكو ،قوامها يف منه البد الذي للبذر

 بذلو الشرط يف اختالفهما نيب التالزم عدم إىل ضافةباإل ،االنفساخ الزمي ال للبذر الباذل عدم بأن

 إىل هيف اختلفا مايف رجعيو ةيباق املعاملة بأن :قالي أن نكمي بل ،هيعل واجب أنه باعتبار ال للبذر أحدمها

   البذر من قدر هيعل احلاصل نصف له فمن ،بالنسبة اهميلك



١٢٨

 هيعل انك كللمال احلاصل نصف انكمثالً إذا  ،احلصة من قداراأل سائر كذلكو ،حصته الئمي

 العمل عادلي اآلخر نصفهو ،عرفاً احلاصل نصف عادالني البذر ربعو  ألن األرض،املتعارف يف البذر ربع

 تاجحي خرج ماو ،املتعارف حسب العقد ونك األصل ىمقتض ألن كذل حنتمل مناإو ،البذر أرباع ثالثةو

   .لكمش أمر لكل ألا القرعة تملحي أنه ماك ،ليالدل إىل

 بذلهي أن حنوهو البذر انك من ىعلو ،نفسه يف حيصح العقد إذ ،ظاهري فهو باالنفساخ قلنا لو مث

  .شرط أو عقد ما ىمبقتض

 علمي من أما، نفسه أو أرضه ؤجري أن بالواقع منهما علمي ال من ىفعل ظاهراً املعاملة انفسخت ذاإو

 أرضه كتري أن كاملال لفكي ال فإنه ،تقاصاً العقد ىمقتض خالف العمل له قحي مناإف هيعل الذي بالواقع

   .الزارع إىل بالنسبة كذلكو ،املزارعة هايف قررت اليت املدة يف هباًء منافعها تذهب حىت

  



١٢٩

 واملالك ادعى ، عارية للزراعةاألرضاملالك أعطاه  أن فادعى الزارع ختلفا يف اإلعارة واملزارعةلو ا): ٢٥ مسألة(

  .أيضاً فاملرجع التحالف ،املزارعة

  

 ىفادع{ كاملال قاهلا ماك }املزارعةو{ الزارع قاهلا ماك }عارةاإل يف اختلفا لو{ ):٢٥ مسألة(

 فاملرجع{ احلاصل بعض فله }املزارعة ىادع كاملالو ،للزراعة ةًيعار األرض أعطاه كاملال أن الزارع

 صيتشخ أن سبق قدو ،جامع الو اآلخر هيدعي ما خالف يدعي منهما الًك ألن }أيضاً التحالف

 كللمال أن يف الرتاعن إ :قالي فال ،منه املقصود الغرض ال ،ىالدعو مصب اركناإلو االدعاءو التحالف

   .عدمها األصلو ،ال أم احلصة

 الو جرةاأل أو احلصة ىادعو كاملال ركأنو هايعرتنأ :الزارع فقال اختلفا لو( :الشرائع يفو هذا

 األولو ،القرعة ستعملي ليقو ،الزارع نيمي مع املثل أجرة له ثبتيو ،األرض صاحب قول فالقول ،نةيب

   ).أشبه

  ).الزارع نيمي( بعد )ىاملدع عن تزد مل ما: (ادةيز مع دعالقوا يف قال مثلهو

 ةيفاكالو كاملسالو الروضو املقاصد جامعو املراد ةيغاو رشاداإل عن رامةكال مفتاح نقلهو

  .اجلملة كتل صةينق أو ادةيبز، رةكالتذو

  .صحاباأل إىل نسبته الفخر عنو

نه إ :هيف نهكل ،عدمها األصلف ،رهاكني كاملالو عارةاإل دعيي الزارع أن روهكذ ما وجه نأكو

 الرجوعو ينيدعوال لتاك سقوط فالالزم ،أيضاً عدمها األصلو ،املزارعةو جارةاإل املزارع بادعاء معارض

   ماك ،املثل أجرة إىل



١٣٠

 ثبتيو حتالفا، نةيب الو جرةاأل أو احلصة كاملال ىادعو ةيالعار ىادع لو :قال ريالتحر رهكذ

  .املثل أجرة األرض لصاحب

 ،ةيفاكالو اللمعةو ةيالغنو املبسوطو اخلالف ةيعار عن يكح مبا املثل أجرة يف لكستشي نكل

 هل نكل ،الزارع ىعل املثل أجرة تثبت نيأ فمن ،جارةاإل نفيي للمزارعة املثبت كاملال بأن نفوها ثيح

رمحه ( لييردباأل عن يكاحمل ظاهر هو ماك ،هيعل شيء ال أو ،احلصةو جرةاأل من نياألمر أقل إعطاء هيعل

 ،التصرف عوض شيء لزمهي مل جارةلإل هينف ىعل املتصرف حلف أنه إذا من رشادلإل شرحه يف )اهللا

   .احتماالن ،ةءالربا صالةأل

 اأب سلميألنه  ،للمزارعة املدعي كللمال شيء ال ،مثر للزرع نكي مل أنه إذا القاعدة ىمقتض :أقول

 فله ،مهاادعو لسقوط كذل فله جرةلأل اًيمساو انك إذا أماو ،له شيء فال حاصل ال ثيحو ،مزارعة

 فهل أكثر جرةاأل انتك إذا أماو ،همايتساو املفروضو ،احلصة ماإو جرةاأل ماإ ،أرضه يف للتصرف شيء

 ،كثراأل يف حقه بعدم معترفألنه  ،هريغو العالمة قاله ماك قلاأل أو ،املزارعة ثبوت لعدم جرةاأل له

   .قلاأل له أن قرباأل انك وإن ،احتماالن

 سقوط التحالف بعد فرضإذا ( :قال ثيح هريغو رامةكال مفتاح مالك يف النظر وجه علمي منهو

 أثر أسقط التحالف إذ ،نقصت أو زادت ،املثل أجرة فالواجب ،وناكت مل ماأك انتاكف ةيلكبال ينيالدعو

   .انتهى )كاملال اعتراف



١٣١

كان يف األثناء فالظاهر  وإن ،إشكالكان بعد البلوغ فال  فإن ،لألرض املثل أجرةومع حلفهما أو نكوهلما تثبت 

  جواز الرجوع للمالك

  

 ،مثرة للزرع انتك مايف }لألرض املثل أجرة تثبت وهلماكن أو حلفهما مع{ فـ ،هذا ىعل }و{

 الشرائع اتبع العم ابن ديالس نأكو ،نيديالق وجه عرفت ماك ،املثل أجرة من قلأ احلاصل نكي ملو

   .إشكال التحالف مورد ونهك بأن التحالف ىعل علق ثيح رهمكذ تقدم ممن هريغو

  .شكالاإل ضعف من عرفت ما :هيفو

  .القضاء يف قرر ماك ،احلالف مع احلق انك أحدمها لفحي مل لو مث

 أو ،ثناءاأل يف أو ،البلوغ بعد ماإألنه  ،أقسام ثالثة ىعل مزارعة أو ةيعار أا يف اختالفهمامث إن 

   .احلب نثر قبل

 التحالف ملرجعا بأن ،حكاماأل من رناهكذ ما ىمقتض أنه يف }شكالإ فال البلوغ بعد انك نإف{

   .كذل ريغو

 فإن ،الزارع باعتراف أخذاً العقد عن }كللمال الرجوع جواز فالظاهر ثناءاأل يف انك نإو{

   .هايف الرجوع ريللمع وزجي الزمة ريغ ةيالعارو ،ةيعار أنه يدعي الزارع

   .باعترافه مأخوذ كفاملال ،هايف الرجوع وزجي ال املزارعةو ،مزارعة اأب عترفي كاملال :قالي ال

 لك يف ماك ،الفسخ كفللمال ،احلصة إعطاء عدم ديري فإنه ،املزارعة الزارع ركأن ملا :قاليألنه 

 هبةنه إ :قولي املتصرفو كاملال هايدعي ثيح ،مهاريغو جارةاإلو عيالب مثل ،الطرفو كاملال تلفخي مورد

   ثيح ،أشبه ما أو ةيعار أو



١٣٢

   .كذل أشبه ما أو الشرط ختلف باب من أو ،التقاص باب من ماإ ،الفسخ كللمال

 يف الرجوع جواز عدمألن ( :بقوله علله ثيح ،كاملستمس المك يف النظر وجه تعرف كذل منو

 سقطي ال الطرف اعترافن إ :هيف إذ ،)له حق ال بأنه العامل اعتراف املفروضو ،العامل جهة من املزارعة

 ستيل أا ىعل العمل ديلز وزجي فهل ،ديلز زوجة لست :املرأة قالتفإذا  ،نساناإل به عترفي الذي احلق

 قبضو داره باعه إذا كذلكو ،بالنشوز الساقطة حنوهاو قةفالن ريغ ،ةيالزوج آثار إىل بالنسبة ته،زوج

 وزجي فهل ،الثمن قبضي ملنه إ :قالو ،الثمن قبضه أنه ينسو شترهاي مل بأنه ياملشتر اعترف مث ،الثمن

  .نيالع استرداد للبائع

 مناإو ،بعدمهما ظاهراً مكحي مناإو ،الواقع نفيي ال مزارعة الو ةيعار ال بأنه مكح إذا مكاحلامث إن 

 ريغي ال مكاحل إذ ،طبقه ىعل العمل مهاريغ من أو منهما به العامل ىعل لزمي ،هيعل هو ما ىعل ىبقي الواقع

 مكنيب أقضي مناإ :)صلى اهللا عليه وآله وسلم( قوله ليبدل ،القضاء تابك يف كذل لناصف امك ،الواقع

 مثالً ونياملد حلف إذا ماك ،بالنص النادرة املوارد بعض كذل من استثين نعم .ثياحلد انمياألو ناتيبالب

 ،باحلق ذهبي نيميال أن ىعل دل ملا ،حلف أن بعد منه التقاص للدائن قحي ال ثيح ،ونيمبد سيل نهأب

   .الناس مال لكأ هيعل حرم به علمفإذا  ،واقعاً الوفاء ونياملد ىعل الواجب انكوإن 

   رجل ىادعنه إذا إ( :كاملستمس قول يف شكالاإل وجه تعرف تقدم مماو



١٣٣

   وعدمه وجواز أمره باإلزالة وجهان،أراد الزارعن إ جرةويف وجوب إبقاء الزرع إىل البلوغ عليه مع األ

  

 زاد ما هايعل وزجي الو ،هلزامإ مبقدار مطاوعته هايعل وجب له مكاحلا مكفح ،ظلماً امرأة ةيوجز

 ىعل أصر وإن ،كذل هايعل وجب صرفه نهاكأم فإن ،ا االستمتاع ياملدع منها طلبفإذا  ،كذل ىعل

 ريغ يفو ،مكاحل رد حرمة ليبدل جنيبلأل املطاوعة حرمة تسقطو املطاوعة هايعل وجب ا االستمتاع

   .انتهى )شفكالتو له التعرض هايعل رمحي املطاوعة جوبو حال

 جتب فلماذا هيعلو ،هيعل امع هو بل ،)رمحه اهللا( منه تقدم ماك الواقع ريغي ال مكاحلان إ :هيف ذإ

 علمي مل إذا رمحي مناإ مكاحل رد إذ ،تام ريغ مكاحل رد حبرمة استداللهو ،زنا أنه تعلم هيو املطاوعة هايعل

 علمفإذا  ،مهمكح ونكي أن هيف لزمي ،مناكحب مكحفإذا  :)عليه السالم( فقوله وإالّ ،بطالنه نساناإل

 أن له وزجي فهل ،قاتل نهأب مكاحلا مكح إذا مثلهو ،اتباعه الواجب فهل )السالم هميعل( مهمكح سيلأنه 

 من كذل ريغ إىل ،أحد قتلهي مل هأنف حتف مات أنه أو ،هريغ القاتل أن علمي هوو للقصاص نفسه سلمي

   .مثلةاأل

 أمره جوازو عدمهو ،الزارع أرادن إ جرةاأل مع هيعل البلوغ إىل الزرع بقاءإ وجوب يفو{

  .}جهانو{ له نفسه زالةإ أو }زالةباإل

   .)خذاأل وقت إىل ةيالتبق للزارعو( :القواعد يف قال

 زرع أنه كاملال العترافو ،رةكالتذو لشرائعا يف ماك ،هيف مأذونألنه ( :رامةكال مفتاح يف قالو

   .انتهى )الربهان جممعو كاملسالو املقاصد جامع يف ماك ،حبق



١٣٤

 وزجي ثيح ،جرةاأل ركمنك انك احلصة الزارع ركأن ملاألنه ف زالةاإل وجه أماو ،بقاءاإل وجه هذا

   .دياملق ذهب ديالق ذهبفإذا  ،احلصة إعطاءب داًيمق انك ذناإل فإن ،الدار من خراجهإ للمؤجر

   .الزارع ىعل ضرر زالةباإل األمرن إ :قالي ال

 ادةيز أو ،دياحلصو ليالقص مةيق يتساو نكاملم من إذ ،الضرر زالةاإل الزمي ال :أوالً :قاليألنه 

   .الثاين ىعل األول

   ،ضرر أنه فرض ىعل :اًيثانو

 نهأب عامل كاملالو ،ا علمي هوو زارعةامل ارهكنإب نفسه إىل الضرر هذا الزارع نفس وجهي قد :فأوالً

   .اناًيعص ركني

 ،هيعل ضرراً جرةباأل بقاءاإل انك إذا ضرره بالو كاملال بسلطنة معارض الزارع ضرر ال :اًيثانو

   .ريثكب جرةاأل من أكثر هيو احلصة هيعطي آخر ملزارع عطاهأ قلعهإذا ألنه 

 ،كاملال ىعل ضرر نكي مل إذا ،كاملال سلطة ىعل مقدم الزارع ضرر ال أن تقدم قد نكول ،هذا

   .السلطنة ليدل قدمو ،تساقطاو تعارضا كاملال ىعل ضرر انك إذا ماأو

 ىعل الوارد بالضرر الزارع ضرر عارضي ال( :قال ثيح كاملستمس المك يف النظر وجه علمي منهو

ن إ :هيف إذ ،)ةيعار مأ مزارعة العقد انك سواء ،الضرر هذا ىعل مقدم كاملال ألن ،الزرع بقاءإ من كاملال

   .قدامإ نكي مل الزارع اركنإب انتفتفإذا  ،احلصة ذات املزارعة بعنوان إالّ قدمي مل كاملال



١٣٥

  .وإن كان الرتاع قبل نثر احلب فالظاهر االنفساخ بعد حلفهما أو نكوهلما

  

 ال ليدل شملهي فال ،كاملال ىعل ضرر نكي مل للحصة ةيمساو أو أكثر جرةاأل انتك لو نعم

 ال قدو ،دياحلصو ليالقص نيب فرق نكي مل إذا ماك ،الزارع ىعل ضرر ونكي ال قد أنه :فتحصل ،ضرر

   .احلصة ىعل جرةاأل تنقص مل إذا ماك ،كاملال ىعل ضرر ونكي

   .كاملال طلبه إذا الزارع ىعل القلع وجب :األول ففي

  .القلع ابجيإ يف كللمال حق ال :الثاين يفو

 ،معارض بال السلطنة ليدل ىبقيف نيالضرر لتساقط ،السلطنة قدمت ،هلمان اضرر كهنا انك ذاإو

   .فرضاً ضرر همايأل نكي مل إذا ذاكو

 أو التحالف بعدألنه  }وهلماكن أو حلفهما بعد االنفساخ فالظاهر احلب نثر قبل الرتاع انك نإو{

   .االنفساخ معىن هوو ،نيالب يف عقد فال ،نياألمر الك مكاحلا نفيي ولكالن

 ةيعار أنه علم فإن ،كاملال ديب األمر ونكي ،الواقع ريغي ال مكاحل أن عرفت ثيفح الواقع يف أما

 مثالً ،نشاءإ الفسخو خبارإ اركناإل فإن ،فسخاً سيل ةيعار واك اركنإ إذ ،فسخها أو هاؤبقاإ له صح

  .الواقع يف زوجة انتك إذا طالقاً سيل ،نيعادل عند زوجته أا اركنإ

 الو ،لفحي ملن إ التقاص له صحي ما واقعاً طلبهيو ،بدل بال بقاهاأ شاء فإن ،مزارعة أنه علموإن 

 خاص باحللف احلق ذهابإن إ نقل ملن إ ،باحلق احللف ذهابإ ىعل دل ملا ،حلفن إ التقاص له صحي

   نكمت إذا أخذه فله ،حصته بقدر كللمال نهيع فاحلاصل ،نيالع ال نيبالد



١٣٦

 ،حقه هيعطيف مثالً وارثه أو املزارع ندم علميأنه  إالّ ،نيللع شامل كذلن إ :قلنا وإن بل ،حقهألنه 

 أن ماك ،الفسخ كللمال انك البدل تعذري ثيفح ،ببدل انتك املزارعة أن من تقدم ملا فسخها شاءوإن 

   .الفسخ له انك حصته كاملال اركنإ علم إذا املزارع

 ةيعار انك فإن ،الواقع إىل بالنظر أما( :قال ثيح كاملستمس المك يف النظر وجوه تعرف كبذلو

 موجب فال ،الواقع بدلي ال مكاحلا مكحو ،له أثر ال ارهاكنإف مزارعة انك إذا أما ،ا رجوع ارهاكنإف

   .انتهى )الوقت نتهيي حىت حباله ثبوا ريتقد ىعل ا العمل وجوب ىبقي بل ،لالنفساخ

  



١٣٧

  .فالقول قول املالك مع ميينه على نفي املزارعة ،لو ادعى املالك الغصب والزارع ادعى املزارعة): ٢٦ مسألة(

  

 ىعل نهيمي مع كاملال قول فالقول ،املزارعة ىادع الزارعو الغصب كاملال ىادع لو{ ):٢٦ مسألة(

 طمو عابتن إ رشاألو رةجاأل أخذيو لفحي فإنه ،هايغصبتن :قال لو أما( :القواعد يف قال }املزارعة نفي

   .)الزارع زالةإو احلفر

 الروضو املقاصد جامعو رشاداإلو ريالتحرو الشرائع لهك كبذل صرح( :رامةكال مفتاح يف قالو

   .)ةيفاكالو الربهان جممعو كاملسالو

 مل فإن ،نةيالب هيعلو مدع فالزارع ،هكمل ىعل أرضه منافع بقاء األصل بأن لقوهلم استدلوا :أقول

 دعيي كاملال ألن ،الزارع قول القول أن رةكالتذ مزارعةو اخلالف ةيعار يف نكل ،كاملال حلف نةيب نكت

 خالف دعيي كفاملال ،األرض ىعل املسلم دي صحة صالةألو ،منه ذمته ةءبرا األصلو ،عوضاً هيعل

 الغصب نم لكف ،األصل خالف دعيي منهما الًك ألن ،التداعي من املقام أن قرباألو هذا ،األصل

   .األصل خالف املزارعةو

 ىفدعو ،ىالدعو من املقصود الغرض ارياملع انكإذا ( :كاملستمس قول يف النظر وجه علمي منهو

 ىعل المهاكو ،للمزارعة ركمن هوو العامل ىعل املثل أجرةب الضمان ىدعو إىل راجعة الغصب كاملال

   .انتهى )كاملال قول القول ونكيف هذا قيالتحق أن عرفت قدو ،األصل وفق

   .منه املقصود الغرض ال ،ىالدعو مصب صيالتشخ يف ارياملع أن تقدم قد ذإ



١٣٨

 إذا أماو ،اًظاهر كاملال إىل األرض رجعتو انيالدعو تساقط احلب نثر قبل الرتاع هذا انك إذا مث

ن إ أنه ةالسابق املسائل بعض يف تقدم قدو ،حمرماً األرض الزارع سلب انك قةيحق مزارعة بأنه علم

  .أشبه ماو احلر حبس من إىل بالنسبة الضمان رجحنا ماك ،ضامناً انك لتهبطا بسبب العامل ضرر سبب

   .ال أم احلصة عن زادت ،جرةاأل بقدر كللمال انك احلاصل بعد انكوإن 

 من اركناإل ألن ،جرةاأل ىعل احلصة من الزائد هؤعطاإ هيعل لزم املزارعة الزارع علم إذا ،نعم

  .حقه سقطي ال كلاملا

   .عدمهاو زالةاإل يف السابقة املسألةك املقام يف المكفال احلاصل قبلو الزرع بعد انكوإن 

  



١٣٩

قد يقال ،  هل جيوز له ذلك بعد تعلق الزكاة وقبل البلوغ،يف املوارد اليت للمالك قلع زرع الزارع): ٢٧ مسألة(

 وإن  واألقوى اجلواز وحق الفقراء يتعلق بذلك املوجود،ليهمضرر عألنه  ،يضمن حصتها للفقراءأن  إالّ بعدم اجلواز

  .مل يكن بالغاً

  

 قبلو اةكالز تعلق بعد له كذل وزجي هل ،الزارع زرع قلع كللمال اليت املوارد يف ):٢٧ مسألة(

 ،كاملستمس النسبة صحة يف تأملو ،دياجلن ابن إىل اجلواهر نسبه قدو }اجلواز بعدم قالي قد ،البلوغ

   .وزجي ال كذلو صنافاأل ىعل ضرر أنه هوجهو

 قدمأ مناإو هيعل قدمونهي مل همو }هميعل ضررألنه { قرامأو }للفقراء حصتها ضمني أن الإ{

   .الضرر حتمله احلق من انك لذاو ،املزارع

 هينفي حىت صنافاأل ىعل بضرر سيلألنه  كذلو ،الوجه املختلف جعله ماك }اجلواز األقوىو{

   .ربح عدم هو بل ،ضرر ال ليدل

 كاملال خرجأ إذا ماك فهو }بالغاً نكي مل وإن ،املوجود كبذل تعلقي الفقراء حق{ ألن كذل }و{

   .الصدقة شاة هايف اليتو غناماأل مسن عدم سببي مما ،أرضه عن الراعي غنامأ

 صاحب حق ىعل ديزي ال الفقراء حقألن ( :بقوله كلذل كاملستمس استدالل أن ظهري كبذلو

 انيب املهم إذ ،نظر حمل )اةكالز مستحق إىل بالنسبة أيضاً جاز ،للمزارع ضمان بال قلعه جازفإذا  ،لزرعا

   .المكال أول نيالضرر نيب فالتالزم وإالّ ،صنافاأل ضرر عدم



١٤٠

 قلعه فإن ،بالزرع ربح كللمال انك ثيح ،اخلمس يف المكال ظهري اةكالز يف المكال منمث إن 

  .أيضاً اخلمس ةيأقل وجبي

 ،النسبة ىعل اةكالزو اخلمس أصحابو الزارع حق من خترج فهي ،جرةباأل كاملال بقاهأ إذا أما

 بقدر جرةاأل خراجإ للزارع انك الزارع ىعل التربع كاملال الحظ فإن ،أجرة بال تربعاً أبقاه أنه إذا ماك

 انك عياجلم ىعل التربع الحظ  وإن،هلم ال للزارع جرةباأل تربع كاملال ألن ،اةكالزو اخلمس مال نسبة

 جرةاأل انتكو له جرةباأل كاملال تربعفإذا  ،بالنسبة اةكالزو اخلمس أصحابو الزارع من لك سيك يف

 تربعت قد جرةاأل ألن ،ناراًيد إالّ احلاصل عشر كاملال ىأعط ـ شرالع هيف الذي ويكالز يف ـ عشرة

   .واضح هو ماك ،امالًك احلاصل عشر ىأعط ،بالنسبة هلما كاملال تربعها إذا أما، له

 عشرةو العشر كاملال هميعطي ثيح ،صنافلأل لهاك جرةاأل كاملال تربع إذا ما حال عرفي منهو

  .ريدنان

 ،سكبالع أو ،للفقراء ةيالبقو ،للزارع كاملال ىعل اليت جرةاأل ببعض تربع إذا ما حال عرفي ذاكو

   .كاملال رادةإ لكال يف ارياملعفإن 

  



١٤١

يسلمها إىل غريه ليزرع لنفسه  أن  اخلراجيةاألرضجيوز ملن بيده  أنه يستفاد من مجلة من األخبار): ٢٨ لةمسأ(

  . وال بأس به،ويؤدي خراجها عنه

  

 إىل سلمهاي أن ةياخلراج األرض دهيب ملن وزجي أنه خباراأل من مجلة من ستفادي{ ):٢٨ مسألة(

 مل وإن ،كذل شملي طالقاإل فإن ،دلةاأل طالقإل }به سبأ الو ،عنه خراجها يؤديو لنفسه زرعيل هريغ

   .خباراأل بوجود فيكف خاصة أخبار نكت

 الذمة أهل من ناسأل ةيقر عن )عليه السالم( اهللا عبد أبا سألت :قال ،مونيم بن إبراهيم خرب مثل

 عطوينأف إيل لبوافط السلطان هميعل ىفاعتد ،خراج هايعلو هميديأ يف أا ريغ ،ال أم هلم أصلها يأدر ال

 قبض ما بعد فضل كذل بعد يل ففضل ،ثرك أو قل مبا السلطان هميفكأ أن ىعل تهميقرو أرضهم

   .)١(فضل من انك ما كل ،كبذل بأس ال :)عليه السالم( قال ،قبض ما السلطان

 خراج هايعل األرض له ونكت الرجل يف ،)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،سرحان بن داود عنو

 ،السنة يف درهم يتائم هيعطيو خراجها هيفكي أن ىعل رجل إىل دفعهايف ،نقص رمباو زاد رمباو ،علومم

   .)٢(بأس ال :)عليه السالم( قال

 رجل إىل أرضهم دفعوني القوم عن )عليه السالم( اهللا عبد أبا سألت :قال ،رجا بن بردة أيب عنو

   بأس ال :)معليه السال( قال ،خراجها دأو هالْكُ :قولونيف

                                                







١٤٢

   .)١(أخذوها أخذوهاين إ واؤشا إذا به

 هميعل ىاعتد قدو، ةيقر أهل أيتي الرجل يف )عليه السالم( اهللا عبد أبو قال :قال عيالرب أيب خربو

 ،شيء هايف همريلغ أم هلم يه دريي الو هميديأ يف ةيالقرو ،خبراجها اميالق عن فضعفوا السلطان

 فقال ،ريثك شيء كذل بعد فضليو خراجها ؤدييو منهم أخذيف ،خراجها يؤدي أن ىعل إليه دفعوايف

  .)٢(كبذل هميعل الشرط انك إذا كبذل بأس ال :)عليه السالم(

   :احتماالن ة،مراضا أو خاص عقد هذا هلو

 شرط لعلهو ،الزم ريغ أنه بردة أيب خرب ظاهر نكل ،عرفاً عقد نوعألنه  ،األول بعدي مل نإو

  .ضمين

 أو الزارعي احلاصل سواء ،حاصل له مما ةيالقرو األرض نيب الفرق عدم خباراأل هذه ظاهر  أنماك

   .كذل حنوو وايب ارجيإب التجاري

 :به الفقهاء بعض أفىت قدو ،خباراأل بعض من املستفاد أن ةياالقتصاد تبكال يف رناكذ قد امث إن

 حنوها أو مزارعة أخذمهاو األرضو ةيالقر ملستأجر قحي فال ،املعامالت يف جحافاإل عدم لزوم

   .دلةاالع جرةاأل ىل إرد الّإو ةيالقر أهل حبق جحافاإل

 مل إذا السلطان خراج يف اجلهالة من املقدار هذا ضري ال أنه تابكال مسائل بعض يف تقدم قدو

   .عرفاً غرراً نكي

  

                                                







١٤٣

  

مسائل متفرقة

   فالظاهر ضمانه التفاوت،قصر العامل يف تربية الزرع فقل احلاصل إذا :األوىل

  

  .املزارعة إىل راجعة }متفرقة مسائل{

 ال :لقاعدة }التفاوت ضمانه فالظاهر ،احلاصل فقلّ الزرع ةيترب يف العامل قصر إذا :األوىل{

 فلم مالهو هدون أو ،العملو نساناإل دون لولةياحل أن سبق قدو ،أشبه ماو ،)١(مسلم ئامر حق ىتوي

 منفعة األرض كمال ىعل العامل تلفأ فقد ،وحنوه أتلف من لصدق ،انللضم موجب منه ستفدي

  .رضهأ

 ،اًإطالق األرض بعض زرعي مل أو ،متعارفاً املثمر الزرع دون لهاك زرعي أن نيب فرق فال هيعلو

   .قصور أو ،املنت يف ماك ريتقص عن كذل ونك نيب فرق ال ماك

 إالّ النقص ضمان ىعل ليدل ال( :قال ثيح ،كذل ىعل كاملستمس إشكال يف شكالاإل علمي منهو

 تملحيو ،ناقصاً وجد لو ما تشمل الو ،امالًك املوجود ىعل ئالطار بالنقص ختتص هيو تالفاإل قاعدة

   املؤدي العمل نقص املراد ونكيأن 

                                                





١٤٤

  .مسائله  يف أجوبة)قدس سره( كما صرح به احملقق القمي ،حبسب ختمني أهل اخلربة

  

   .ملخصاً ىانته )مضمونة ونكت ال ةيالذم الاألعمن إ :هيفو ،احلاصل نقص إىل

  .التلف يقسم الكل شامل هوو عريف أتلف من ذإ

 ثيح نيخرآل خالفاً ،هيعل تواكس ثيح ،املاتن المك اختاروا نياآلخر نياملعلق بعضك العم ابنو

 يف سابقاً الستة الوجوه من ساخلام الوجه ارهياخت تنايف هنا فتواه أن ويف ،املسألة أصل يف هيعل لواكأش

   .الزرع الزارع كتر مسألة

 يف المكالو ،بشرطه عملي مل ثيح ،الفسخ اريخ له ،البلوغ قبل كبذل علم إذا كاملال أن الظاهر مث

   .املسألة شبه يف تقدم ما جرةاألو املوجود احلاصل

ألنه  }اخلربة أهل نيختم حبسب{ عرفي مناإ العامل ىعل هيف حق كللمال الذي تفاوتالمث إن 

 موضوع فإن ،حنوهو أتلف من ليدل شملهيف ،عنه ردعي مل الشارعو ،احلاصل قدر إىل عقالئي قيطر

   .م عرفي التلف

  .}همسائل أجوبة يف )هس سرقد( القمي احملقق به صرح ماك{

 أو ،بالزرع كذل أضر ثيح ،مدة بعد عطاهاأ بأن ماإ ،األرض إعطاء يف كاملال قصرمث إنه إذا 

 بنفس التفاوت ضمان أيضاً هيعل انك ،أشبه ما أو كذل هيعل انك أنه مع املوانع من ةيخال ريغ أعطاها

  .السابق الفرع يف املتقدم ليالدل

 المكال تقدم قدو ،نبغيي ما دون الرابعو الثالث ىعطأ إذا العواملو البذر إىل بالنسبة المكال أيتيو

  .سابقة مسألة يف موراأل هذه مثل يف

   إذا العامل أن هوو ،شيء ىبقي



١٤٥

 أو ادعى عليه ،من بعض الشروط ادعى املالك على العامل عدم العمل مبا اشترط يف ضمن عقد املزارعة إذا :الثانية

مؤمتن ألنه  ، فالقول قوله، وأنكر الزارع عدم العمل بالشرط أو التقصري فيه،تقصريه يف العمل على وجه يضر بالزرع

  يف عمله

  

 احلصة من حقه مبقدار أو ،كللمال احلصة لك عطيي فهل ،املتعارف عن زائداً العمل من أكثر

   .الثاين الظاهر ،أرضه من الزائد الزرع أخذ ملا حقه ادةيبز املقررة

 ادةيبزو ،سقو ةمائ إعطاء املتعارف انك مثالً ،للزارع األرض حق باستثناء الزائد لكف هيعلو

 أرضه بقدر هذا ،نهمايب ةكمشتر ةيالثان املائة فإن ،املزارعة ليدل شملهي مل مما سقو يتمائ ىعطأ العمل

   .األرضو العمل هيف كشتري احلاصل أن من رراًكم رناهكذ ملا ،عمله حسب العاملو

 بعض من املزارعة عقد ضمن يف اشترط مبا العمل عدم العامل ىعل كاملال ىادع إذا :ةيالثان{

 أو بالشرط العمل عدم الزارع ركأنو ،بالزرع ضري وجه ىعل العمل يف هريتقص هيعل ىادع أو ،الشروط

 ورةكاملذ القاعدة ال لوو ،نيميال إالّ نيماأل ىعل سيلو }عمله يف مؤمتنألنه  قوله فالقول ،هيف ريالتقص

   .العمل من هيعل انك ما متام فعل عدم األصلو ،بالشرط الوفاء عدم األصل إذ ،كاملال مع األصل انكل

 ،ففسد الًيقل ماًء الزرع ىأعط أنه يدعي فقد ،الزارع مع األصل انك ادةيبالز ريالتقص انك لو نعم

  .ففسد اًريثك ماًء عطاهأ أنه يدعي قدو

   ،صاحلة ريغ أرضاً سلمه أنه كاملال ىعل رعاالز ىادع بأن ،األمر سكانع لو ماأ



١٤٦

  .وكذا لو ادعى عليه التقصري يف حفظ احلاصل بعد ظهوره وأنكر

  

 انتك ثيح ،صاحلة رضاًأ أو ،صاحلة األرض ميتسل هيعل الواجب انك أنه مع ،الزرع فسد لذاو

 إالّ ،األصل خالف الصاحلة األرض كاملال ميتسل ألن الزارع مع األصلف ،املزارعة مورد ةيلكال األرض

   .األصل كذل ىعل مقدمة حيالصح ىعل املسلم فعل محل صالةأ :قاليأن 

  .أيضاً حيالصح ىعل الزراعة من فعله محل صالةأل ،أيضاً لزارعا يف قالي مثلهو

 ،فاحلصة صحته اآلخرو ،املشهور القول ىعل جرةاأل الزارع ىفعل العقد فساد أحدمها ىلوادعو

   .مثله تقدم ماك العقود يف الصحة صالةأل ،الصحة يمدع قول قدم

 نيماأل لقاعدة ،كذل العامل }ركأنو ظهوره بعد احلاصل حفظ يف ريالتقص هيعل ىادع لو ذاكو{

  .مؤمتن

 دلي ،مجاعاإلو النص مورد هو الذي نيميال إالّ نيماأل ىعل سيل أنه إىل ضافةباإل أنه ىفخي الو

 ريغ ادعاها ماك ،هيعل ؤمتنا مايف نيماأل قول قبول ىعل املتشرعة من املستمرة ةريالس أيضاً مكاحل ىعل

   .ريالتطه يف ليكالو خبارإ قبول اتيورالضر من اجلواهر يف عد بل ،واحد

   .حنومهاو بالعمل املتربعو ريجاأل خبارإ قبلوني لذاو ،حمله يف هو :كاملستمس يف قالو

 انتهيخ حنوهو املستأجر ىادع مايف حنوهو ريجاأل صدق يف كش إذا مكاحلان إ :قالي أن نبغيي نعم

 احللف إالّ هيعل سيلنه إ :قالي فال ،كذل حنوو جراءاأل قيتفرو قيبالتحق الفحص له انك ،هيف هكش أو

   عن بيجي ال أن له قحي نهأو



١٤٧

   بالزرع متعلقاً شرطاًاآلخر لو ادعى أحدمها على :الثالثة

  

 قيالتحق من القضاء تابك يف روهكذ مايف املناط من ستفادي ملا ،قيالتحق حال إليه املوجهة لةئساأل

   .الشهود عن

 من ريثك مجاعاإل صحتها ىعل ىادع الذي به قراراإل كمل ئاًيش كمل من قاعدة أيضاً هيعل دليو

 ،زوجته طلق أنه يف الزوجو ،ذاكب مكح أنه يف مكاحلاو ،هيف لكّو ما يف قوله قبلي ليكالو فإن ،عاظماأل

 الوصيو ،هيعل الةالصو تهميم غسل يف تيامل يذوو ،هيعل املوىل ونؤش من شأن يف تصرفه يف والويل

   .كذل ريغ إىل ،هيلإ ىأوص مايف

مثالً  ،املعزول السابق مكاحلا إىل بالنسبة حىت منهم املتهم عن مكاحلا قيحتق كذل لك يف أيتي نعم

  .القضاء تابك يف روهكذ ماك ،أشبه ماو فيباحل هيعل ومكاحمل هيعل ىادعإذا 

 فةيوظ الفعل انك  أنه إذاهو كمل من قاعدة نيبو هيف حنن ما نيب اجلامعن إ( :كاملستمس قول أما

 هو األولو ،الناس من هريغ أم املقدس الشارع فةيللوظ اجلاعل انك سواء ،قبلي بوقوعه خربأف نساناإل

   .انتهى )بفعله خربأ إذا فعل ىعل املؤمتن خرب قاعدة مورد الثاينو ،كمل من قاعدة مورد

 شملهيف ،الناس أو الشارع نم ناًيأم ونكي أن نيب هيف فرق ال املؤمتنن إ ثيح التأمل إىل حتاجيف

  .كمالألنه  ،كمل من قاعدة شملهي ماك ،نيماأل ىعل سيل

 عقد ضمن يف شرط مما هريبغ أو }بالزرع متعلقاً شرطاً اآلخر ىعل أحدمها ىادع لو :الثالثة{

   .أيضاً الزماً ضمنها يف الشرط انك ةالزم انتك ثيح اإف ،املزارعة



١٤٨

.ل املنكرفالقول قو وأنكر أصل االشتراط

. وبعده له الفسخ،فعليه إثباته  الغنب يف املعاملةاآلخر لو ادعى أحدمها على :الرابعة

   املوقوفة مبالحظة مصلحة البطون إىل مدة لزم األرضزارع املتويل للوقف  إذا :اخلامسة

  

 عدم هيعل شرطنه إ :قال مثالً ،أصله قبول مع هيف ادةيالز أو }االشتراط أصل{ اآلخر }ركأنو{

 انك بل :الزارع قالو ،الربد يف زرعي ال أن هيعل شرط :قال أو ،شرط فإنه ،فالن من البذر اشتراء

   .الربد مطلق ال ديالشد الربد يف زرعأ ال أن الشرط

 شرط خمالفة ىادع ما يف الزارع ركاملن انك ذاإو ،العدم صالةأ من تقدم ملا }ركاملن قول فالقول{

   .كمل من قاعدةو نيماأل ىعل سيل مشله هيعل

 الزرع أو األرض يف بيالع أو ،ارياخل فله }املعاملة يف الغنب اآلخر ىعل أحدمها ىادع لو :الرابعة{

   .أشبه ما أو الفسخ له قحي أنه هيعل شرط بأن االشتراط أو ،هايف الوصف ختلف أو ،العواملو

 ـب املرادو ،ارياخل حسب }فسخال له{ ثباتاإل بعد أي }بعدهو{ عدمه صالةأل }ثباتهإ هيفعل{

   .فسخه ثبت الفسخ له انك أنه بعده ثبتأو كذل قبل فسخ فلو الإو ،ثباتاإل عامل يف )بعده(

 وإن ،بطلت البطون مبصلحة نكت مل فإن }املوقوفة األرض للوقف املتويل زارع إذا :اخلامسة{

   .زارعةامل لزوم أدلة طالقإل ،العقد }لزم مدة إىل البطون مبصلحة{ انتك



١٤٩

  وال تبطل باملوت

  

 كذل ديقي أن الالزم نكل ،كلذل ةيالصالح للمتويل ألن ،البطن أو للمتويل }باملوت تبطل الو{

 باملوت تنقطع ةيالتول أن كذل معىن انك ،مرتبة لك يف متول جعل إذا الواقف فإن ،املتويل ةيصالح حبد

   .شأنه من أكثر التصرف يف للمتويل حق فال ،بعده الذي املتويل إىل النوبة تصلو

 أن له قحي فال ،املتعارف حسب املتويل عملي أن لزمي ،علمهي ثيحب نساناإل لعمر حد ال ثيح نعم

 وإالّ ،بعده متول إىل النوبة تصل مثالً ةسن نيمخس بعد أن علمي أنه احلالو ،مثالً سنة مائة الوقف ؤجري

   .لغواً بعده الذي املتويل الواقف جعل انك

 املتويل حق عدم معناه انك ،ازاًكارت لوو للمتويل كذل فوق ةيالصالح الواقف ىأعطإذا  نعم

  .هكملألنه  كذل لهو ،الالحق

 هيللفق حق ال فإنه ،)السالم هميعل( ئمةاأل الءكو هم نيالذ الفقهاء إىل بالنسبة يرجي كذل مثلو

 الةكالو عدم لزم الّإو ،عرفاً بقائه مدة نفس الةكالو من املنصرف ألن ،بعده ما إىل ونؤالش تويل يف

   .حقه من أكثر السابق هيالفق هيف تصرف الذي الشيء هذا جهة من بعده من إىل بالنسبة

 عمره من أكثر ،سنة نيمخس مدة جرهآو ،تهيالو جهة من هيفقال هيمتول وقف انكفإذا  هيعلو

 من الزائد إىل بالنسبة فضويلألنه  ،الفسخو جازةاإل له انك الثاين هيالفق وجاء فمات ،املتعارف حسب

   .حقه

 تسعاً وقافاأل بعض إجارة من تعارف فما ،أشبه ماو الوصيو املتويلو الويل إىل بالنسبة ذاكو

   املتويل فعلي مناإو ،البقاء إىل بالنسبة تأمل حمل سنة نيتسعو



١٥٠

 فالظاهر ، األثناء قبل انقضاء املدة املوقوفة مث مات يفاألرضزارع البطن املتقدم من املوقوف عليهم  إذا وأما

 لكن استشكل فيه ، كذلك يف إجارته هلااألمر أن  كما، إىل البطن الالحقاألرضبطالا من ذلك احلني النتقال 

 ومل يذكروا ،بالتقايل أو ببعض الوجوه اليت ذكروها إالّ بأن عقد املزارعة الزمة وال تنفسخ )رمحه اهللا(احملقق القمي 

  ا هذه الصورةيف تعداده

  

 اضطر مثالً ،كذل الواقف قصد من زكاملرت انكإذا  إالّ ،والرد جازةاإل من صالحاً راهي ما يتاآل

 املسألةو ،مثلةاأل من كذل ريغ إىل ،عمره من أكثر ارهجيإب إالّ هريتعم نكمي الو ادمألنه  ارهجيإ إىل املتويل

   .أكثر تأمل إىل حباجة

 خرج أو }ثناءاأل يف مات مث ،املوقوفة األرض هميعل املوقوف من تقدمامل البطن زارع إذا ماأو{

   .رد شاء وإن ،أجاز الالحق البطن شاءن إ ،اًيفضول ونهك }فالظاهر ،املدة انقضاء قبل{ ةيالصالح عن

 اقتضاه ماك }الالحق البطن إىل األرض النتقال نياحل كذل من بطالا{ :بقوله مراده هو أنهكو

   .كذل ريغ إىل ،هايعل صلحهو }هلا جارتهإ يف كذلك األمر أن ماك{ الواقف جعل

 أو ليبالتقا إالّ تنفسخ الو الزمة املزارعة عقد بأن )رمحه اهللا( القمي احملقق هيف لكاستش نكل{

   .تقدم مما حنوهو املاء انقطاعك }روهاكذ اليت الوجوه ببعض

 عدم نكي ملو ،كذل ىعل مجاعاإل اءادع أراد لعلهو }الصورة هذه تعدادها يف رواكذي ملو{

   كذلو ،هنا املسألة إىل االلتفات عدم باب من رهمكذ



١٥١

 مث استشعر عدم الفرق بينهما ،البطن املتقدم مث مات يف أثناء املدةجر آ  إذا بطالاجارةمع أم ذكروا يف اإل

 ىكان البطن الالحق يتلق وإن ، أثناء املدة ال تبطل مبوت البطن السابق يفأيضاً جارةاإل أن حبسب القاعدة فالتجأ إىل

  ،ملكية السابق كانت إىل حني موتهن أ و،امللك من الواقف ال من السابق

  

 يف رهمكذ فعدم }املدة أثناء يف مات مث املتقدم البطنجر آ  إذابطالا جارةاإل يف رواكذ أم مع{

   .املزارعة باب يف ارياخل أو ،طالنالب عدم همءبنا أن ىعل ليدل جارةاإل يف رهمكذ مع املزارعة

 باب من ألما }القاعدة حبسب{ املزارعةو جارةاإل }نهمايب الفرق عدم{ احملقق }استشعر مث{

 انتك املزارعة يف حق نكي مل وإن ،املزارعة يف ىجر جارةاإل يف الالحق للبطن حق انكن إ ،واحد

   .كذلك جارةاإل

 تبطل ال{ املزارعةك }أيضاً جارةاإل نإ{ :قالو جارةاإل يف املشهور ىعل شكالاإل }ىلإ أفالتج{

   .السابق البطن جرهاأ اليت }املدة أثناء يف السابق البطن مبوت

 ثيح كاملل مثل سيفل ،احلق يف السابق البطن وراء سيل الالحق البطنو تبطل ال فيك :قلت نإ

  .كاملل يف املورث وراء الوارثن إ

 ةيكملن أ و،السابق{ البطن }من ال الواقف من كاملل ىتلقي الالحق البطن انك نإو{ :قلت

 لبطن املمتدة تهيكمل من قطعة لك جعل ممتداً كاملل كمل ملا الواقف ألن }موته نيح إىل انتك السابق

  ،البطن موت بعد جارةاإل ىتبق مناإو ،مرتباً البطون من



١٥٢

يف الظاهر  أا  فكما،االستصحاب بقاؤه مبقداره ومقتضى ،مدة ال تزيد على عمره الطبيعيجر آ  أنه إذابدعوى

 األرض إىل الالحق ال جرة فبموت السابق ينتقل ما قرره من األ،الواقعحمكومة بالصحة كذلك عند الشارع ويف 

  ، وفيه ما ال خيفى،ما ذكره من النقض واإلبرام آخر  إىل،مبنفعتها

  

 عمره من ديأز ارهجيإ له قحي ال ثيح }عييالطب عمره ىعل ديتز ال مدةجر آ  أنه إذاىبدعو{

 }مبقداره هؤبقا االستصحاب ىمقتضو{ انك ،كذل له علجي مل ـ الواقف ـ كاملال ألن ،قطعاً عييالطب

 انكأر ةيلتمام اءالبق استصحب املدة انتهاء قبلنه البط يف كشإذا  فإنه ،عييالطب عمره مبقدار ارجياإل بقاء

 كذلك بالصحة ومةكحم{ االستصحاب ىمبقتض }الظاهر يف{ ةجاراإل أي }أا ماكف{ االستصحاب

 ثيح ،كذل قرر الشارعو ،عييالطب عمره بقدر حق له بطن لك أن الواقع ألن }الواقع يفو الشارع عند

 إىل جرةاأل من قرره ما نتقلي السابق{ البطن }فبموت{ أهلها وقفها ما حسب ىعل الوقوف جعل

 جارةاإل انتكفإذا  ،الالحق البطن إىل قساطهأ املستأجر سددي مناإو ،جارةاإل تبطل أن بدون }الالحق

   .جارةاإل تبطل حىت الالحق البطن إىل تنتقل ال اإف }مبنفعتها األرض ال{ كذلك املزارعة انتك ذاكه

 ال جاراإو املوقوفة األرض مزارعة من الًك أن ثباتإل }براماإلو النقض من رهكذ ما آخر ىلإ{

   .السابق البطن مبوت تبطل

   حمدوداً السابق البطن حق جعل الواقف فإن ،تقدم مما }خيفى ال ما هيفو{



١٥٣

  . يف البطالن مبوته يف املقامنيشكالوال ينبغي اإل

  

 ،الالحق للبطن ما يف تصرفي أن السابق للبطن قحي فيكف ،الواقف جعله ما ىمضأ والشارع

   .حنوهو لحالصك مهاريغ أو املزارعة أو جارةاإل يف سواء

 ،انهكأر ةيمتام عدم بعد لالستصحاب جمال الو }نياملقام يف مبوته البطالن يف شكالاإل ينبغي الو{

   .السابقة احلالة عن باالنقالب علم بل ،الالحق يف كش سيلألنه 

 حنومها أو املزارعة أو جارةاإل جرتو وقفاً العبد أو املاء أو العوامل انتك إذا ما حال علمي منهو

   .هايلع

 سواء ،السابق للبطن شيء فال ،املزارعة عمل يف الشروع قبل ونكي قد السابق البطن موتمث إن 

  .هيلإ األرض وردت بطل وإالّ ،اهيمزا عيجبم له العقد انك زأجا فإن ،ال أم الالحق البطن أجاز

 احلصة حسب السابق للبطن لهك فاحلاصل املزارعة متامو احلاصل بلوغ انتهاء بعد ونكي قدو

  .له املقررة

 لألرض احلصة يف انكشتري البطنان انك املزارعة الالحق البطن أجاز فإن ،ثناءاأل يف ونكي قدو

 ثلث يف حقه بقدر السابق البطن بقاء قدر انكو النصف لألرض انك مثالً ،األرض يف حقه بنسبة لك

 بطلت املزارعة الالحق لبطنا زجي مل وإن ،ذاكهو الالحق للبطن السدسانو ،السدس له انك ،النصف

   .االنفساخو الفسخ مسألة يف تقدم ماك مهكح انكو

 بعد املتقدم البطن موت انك لو( :قال ثيح اجلمال ديالس المك يف النظر وجه علمي تقدم مماو

 هو املتقدم البطن انك لوو ،السنة كتل مزروع إىل بالنسبة املزارعة صحة فالظاهر ،الزرع وقت خروج

   أجرة بال له الزرع انك الزارع



١٥٤

  .اً كان أو زارعمزارعاً ، جيوز مزارعة الكافر:السادسة

  

 بعد املتقدم البطن مات لو أيضاً شجاراألو ليالنخ مثرة يف احلال كذلكو ،املتأخر للبطن هيعل

   .انتهى )كذل عيمج من بهاينص الزوجة ترثو ظهورها

  .}ارعاًز أو انك مزارعاً ،افركال مزارعة وزجي :السادسة{

  .دلةاأل طالقإل :الًأو

 مزارعة ىعل الدالة اتيالروا بعض من تقدم ماو ،فاراًك الزراع انك ثيح ،ربيخ نصوص :اًيثانو

   .العلج

 ىعل نيافركلل اهللا علجي لنو، املؤمن ىعل افركال طيتسل أوجب افراًك املزارع انكن إ :قالي ال

   .اليسب نياملؤمن

 بعض عند عملي انك )عليه السالم( نياملؤمن ريأم ماماإل ن أورد قدو ،طيبتسل سيلنه إ :قاليألنه 

صلى اهللا عليه وآله ( الرسول عندها عملي انك ثيح) عليها السالم( ةجيخد ماأ ،البحار يف ماك فاركال

 فاطمةو طالب أيب يف ورد ماك ،مؤمنة انتك لعلهاو ،افرةك انتك أا علمي فلم ،سالماإل قبل )وسلم

   .ةكاملبار ةياآل نزول قبل انك كذل أن إىل ضافةباإل ،مهاريغو) عليهما السالم( أسد بنت

 مهدورألنه  ،هيلإ بالنسبة لعقده احترام ال أنه فالظاهر ،احلريب افركال عند عملي الذي املؤمن أما

 وديهي أو ،نيفلسط يف هوديي مزرعة يف عملي مسلم مثل ،املسلم عند عملي الذي احلريب كذلكو ،املال

 راجعاو افرك اآلخرو مسلم أحدمها اللذان املزارعة طرفا اختلف إذا مث ،مسلم مزرعة يف عملي كهنا

 باب من للمسلم نفع هيف الذي فاركال مكح أو ،سالماإل مكحب مكحي أن هيعل انك ،نياملسلم مكحا

   صللأل ،املسلم ضرر هيف مبا فاركال مكحب مكحي أن له قحي الو ،لزاماإل قاعدة



١٥٥

 أن وأنه ال ينبغي، األرض يف مجلة من األخبار النهي عن جعل ثلث للبذر وثلث للبقر وثلث لصاحب :لسابعةا

  . التركحوط فاأل، وعن ابن اجلنيد وابن الرباج حرمته، والظاهر كراهته، فإمنا حيرم الكالم، وال بقراًيسمى بذراً

  

 أو نهمايب مناكحب مكحي أن فله ،نيافرك الرتاع طرفا انك إذا أما ،هنا االستثناء قاعدة عدم بعد

   .هريغو القضاء تابك يف رناهكذ ماك ،مهمكحب

 قلنان ، إدهيتقل أو اجتهاده حسب مكحي أن له ،مسلمان مزارعان إليه رجعي الذي القاضيمث إن 

 ملا ،داًيتقل أو اجتهاداً همايلك أو حدمهاأل خمالفاً مهكح انك وإن ،مقلداً املنصوب القاضي ونك بصحة

   .فراجع ،نظره حسب مكاحلا مكح من القضاء تابك يف رناهكذ

 للبذر ثلث جعل عن النهي{ عشرة ةيالثان املسألة يف تقدمت }خباراأل من مجلة يف :السابعة{

 حدمهاأل جعل إذا كذلك مكفاحل وإالّ ،املثال باب من أنه الظاهرو ،}األرض لصاحب ثلثو للبقر ثلثو

   .أقل أو أكثر

عليه ( ماماإل استدل قدو }بقراً الو بذراً{ املزارعة عقد ضمن يف }يسمي أن نبغيي ال أنهو{

، المكال للحي نةيبقر ،املزارعة انعقاد عدم هنا ميبالتحر املرادو }المكال رمحي مناإف{ :بقوله )السالم

   .المهك فراجع اسبكامل يف )رمحه اهللا( خيالش به املراد ركذ قدو

 }حرمته الرباج ابنو دياجلن ابن عن{ يكحن إ }و{ عنها املشهور عراضإل }راهتهك الظاهرو{

 حوطفاأل{ كذل مع نكول ،بيللر جماالً دعي ال ثيحب جداً يقو عراضاإل إذ ،اجلواهر كذل إىل مالو

   .النجاة ليسب اطياالحت فإن }كالتر



١٥٦

 عن حصته مبقدار اآلخريصاحل  أن حلاصل بعد حتقق املزارعة على الوجه الشرعي جيوز ألحدمها بعد ظهور ا:الثامنة

  ،أيضاً بل ال بأس به قبل ظهوره ،معني من جنسه أو غريه بعد التخمني حبسب املتعارف

  

 تعددوا إذا ربعةاأل أو الثالثة أو }حدمهاأل وزجي الشرعي الوجه ىعل املزارعة حتقق بعد :الثامنة{

 نياملواز حسب انك إذا }حصته عن{ ارجاًخ شخصاً صاحلي أو }اآلخر صاحلي أن احلاصل ظهور بعد{

 }هريغ أو{ باحلنطة احلنطةك }جنسه من نيمع مبقدار{ له حصة ال أن علم إذا ما ال ،حصة له ةيالعرف

 مسألة يف تقدم ملا الربا بتوهم ضائر ريغ اجلنس عنو ،املقام يف مانع دون من الصلح لعمومات كذلو

 ،موزون الو ليكمب سيلألنه  ال ،منه سيل هذاو ،النص يف امك موالاأل فساد جهة من أنه من نيالعشر

   .كاملستمس علله ماك

 النهين إ( :كاملستمس قولو ،غرراً نكي مل إذا كذل الظاهر ،بدونه صحي هلو }نيالتخم بعد{

   .هيف شكالاإل تقدم قد )عيبالب خاص الغرر عن

 نيالتخم ألن ،حييتوض ديلقا أن الظاهرو }املتعارف حبسب{ نيالتخم ونكي أن فالبد هيعلو

   .كذل يف ظاهر

 لكستشي حىت الثمرة عيب من هذا سيلو ،الصلح أدلة طالقإل }أيضاً ظهوره قبل به بأس ال بل{

   .ظهوره قبل هيف

 صحي مل الصلح طرف ثبتي ملفإذا  وإالّ ،املستقبل يف بظهوره يالعاد لوو العلم من البد نعم

   .موضوع له نكي مل أنه نيتب إذ ،الصلح النبط ظهر ظهري ملو صاحل ذاإو ،الصلح



١٥٧

 ،ىخراأل يف اآلخر حبصة األرض عن حصته يف هذه القطعة من اآلخرالظاهر جواز مصاحلة أحدمها مع  أن كما

القدر املسلم لزوم جعل احلصة  إذ ،ى لآلخرخراألبل الظاهر جواز تقسيمهما جبعل إحدى القطعتني ألحدمها و

  . أصل العقد ويفاألمرمشاعة من أول 

  

 من{ اخلاصة }القطعة هذه يف حصته عن اآلخر مع أحدمها مصاحلة جواز الظاهر أن ماك{

 مزروع نوع يف حصته عن كذلكو ،الصلح أدلة طالقإل }خرىاأل{ القطعه }يف اآلخر حبصة األرض

 كمل أو ىخرأ مزارعة أو أنواعاً املزروع انك إذا املزارعة هذه يف سواء ، آخرمزروع من اآلخر حبصة

   .دلةاأل طالقإل كذل لك ،لهآخر 

 بشرط أمواهلم ىعل مسلطون الناس نألو ،القسمة ليدل طالقإل }مهايتقس جواز الظاهر بل{

   .أيضاً غرراً ونكي الأن 

 من ىعل ىفخي ال ماك الصلح ريغ ميالتقسو }خرلآل ىخراألو ،حدمهاأل نيالقطعت ىحدإ جبعل{

   .ةكالشرو القضاء تايبكو الصلح تابك يف همايباب راجع

 أن صحي فال ،املزارعة ىمقتض هو ماك }األمر أول من مشاعة احلصة جعل لزوم ماملسلّ القدر ذإ{

   .أكثر أو قسمان زرعي انك إذا خاصاً مزروعاً أو ،قطعة يف حصة واحد لكل علجي

  .كذل بعد ميالتقس أو ،الصلح نايفي فال }العقد أصل يفو{

 إذا أو ،قطعات ذا انك ما يف الثاين املقطع يف هكيلشر حصته املزارعة بعد علجي أن صحي كذلكو

 بالصلح جعل إذا ذاكو ،هكيلشر الثاينو ،له الزرع هذا علجي نأب ،مزارعة عقد يف السنة يف نيمرت زرع

   .الصور من هاريغ إىل ،مثالً التنب خرلآلو احلب حدمهاأل



١٥٨

 بل جيوز املزارعة على ،األوىل ويف السنة ،األمران زرعها من أول  ال جيب يف املزارعة على أرض إمك:التاسعة

  عاماًكانت أرض موقوفة وقفاً إذا  وعلى هذا،بعد إصالحها وتعمريها سنة أو أزيد إالّ  بائرة ال ميكن زرعهااألرض

حسب  ، أو أزيديسلمها إىل شخص بعنوان املزارعة إىل عشر سنني أو أقل أن  وصارت بائرة جيوز للمتويل،أو خاصاً

   ،ما تقتضيه املصلحة

  

 ،ديالق هذا ىعل ليدل ال إذ }األمر أول من زرعها انكمإ أرض ىعل املزارعة يف بجي ال :التاسعة{

فإذا  ،العواملو العاملو البذر إىل بالنسبة كذلك أنه ماك ،ديمق ريغ من الصورة هذه تشمل املزارعة أدلةف

 ضري مل ،مثالً ضاًيمر العاملو ةريصغ العوامل انتكو ةيتنق إىل ذرالب اجيالحت العقد حال صاحلة نكت مل

   .املزارعة بصحة

 املاء بعدم }بائرة أرض ىعل املزارعة وزجي بل{ لسنوات املزارعة عقدت إذا }األوىل السنة يفو{

  .}ديأز أو سنة هاريتعمو صالحهاإ بعد إالّ زرعها نكمي ال{ كذل ريغ أو مالحاأل أو ثرتهك أو

 كذلكو ،املوضوع لعدم السنة هلذه مزارعتها صحي مل السنة هذه يف هلا حصالاإل نكمي ملإذا  نعم

 ،السنة هذه يف الشخصي البذر هذا ىعل الزراعة عقدتو ،الغاصب دي من لهيحتص نكمي مل إذا ،البذر يف

   .العواملو العامل إىل بالنسبة كذلكو

 أن للمتويل وزجي ،بائرة صارتو ،خاصاً وأ عاماً وقفاً موقوفة أرض انتك إذا ،هذا ىعلو{

 هيتقتض ما حسب ،ديأز أو أقل أو نيسن عشر إىل املزارعة بعنوان{ أكثر أو }شخص إىل سلمهاي

   إالّ للمتويل حق ال إذ }املصلحة



١٥٩

  . باإلشاعة حبصة معينة مث يكون احلاصل مشتركاً، لنفسهمثالًيعمرها ويزرعها إىل سنتني  أن على

  

 ريالصغ مال يف كذلك هو ماك ،املصلحة نشترط مل إذا فسدةامل عدم حسب أو ،كبذل العمل

 كذلكو ،هيعل املوىلو هيعل للموقوف ونكت فال }لنفسه مثالً نيسنت إىل زرعهايو عمرهاي أن ىعل{

   .كذل حنوو بالثلث ةيالوص إىل بالنسبة

 رهكذ وقافاأل يف فاًمتعار كذل انك ثيحو }نةيمع حبصة شاعةباإل اًكمشتر احلاصل ونكي مث{

   .املزارعة جهة من الو الوقف جهة من هيف مانع فال ،املصنف

 املزارعة جواز عيتفر يف له دخل ال هذا بأن( )رمحه اهللا( املصنف ىعل كاملستمس إشكالف هيعلو

 له انك بل ،املزارعة عقد سنة عن الزرع انفصال جواز من رهكذ ما ىعل ،البائرة الوقف أرض ىعل

 ونك لزوم من املزارعة وضع نايفي مثالً ينياألول نيالسنت يف بالعامل الزرع اختصاص ألن ،هكتر األول

 ،املزارعات سائر يف كذل مثل شرط من املانع ماو ،الوجه ظاهر ريغ المهك آخر إىل ،)اًكمشتر احلاصل

 بالشرط تلفظ سواء ،مثالً يل الثالثة السنة يف احلاصل ونكي أن بشرط نيسنت األرض كزارعت :قولي بأن

   .اًيضمن شرطاً جعله أو

 الالزم بل ،نيالسن بعض يف اًكمشتر الزرع ونك ةيفاك ةيمتام عدم تظهاراس من رهكذ مامث إن 

 ،مسماة حبنطة األرض تقبل ال :)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،احلليب حيبصح مستدالً دائماً هكاشترا

   اخلمسو الربعو بالثلث باملزارعة بأس ال :قالو .به بأس ال اخلمسو الربعو الثلثو بالنصف نكول



١٦٠

اللهم قد بذرنا وأنت الزارع : الدعاء عند نثر احلب بأن يقولـ كما يف األخبار ـ  يستحب للزارع :العاشرة

  اًب متراكواجعله حباً

  

 إذ ،أيضاً املزارعة بل الضمين الشرط بعنوان املنع ىعل هايف داللة ال ةيالرواو فيك ،تام ريغ ،انتهى

 أنه مع ،اللقب مفهوم باب منألنه  ،الصحة عدم ىعل دلي ال له ةيالروا يف وركاملذ القسم مشول عدم

 فما ،مضائيإ الشرع عمل ألن ،املزارعة ليدل شملهيف ،كاملستمس به مسلّ ماك الزراعة أهل عند متعارف

 عقد بعنوان بل املزارعة بعنوان ال صحته ىعل ءالبنا نكمي نعم( :فقوله ،ملنعه وجه ال املنع ىعل دلي مل

   .النظر من هيف ما ىفخي ال ،)الفقهاء تبك يف احملررة تبكال من سيل نهكل هاريغآخر 

 الوقف مثل عاماً وقفاً انك سواء ،كاملل يف يرجي ماك الوقف يف جار كذل فمثل ،انك فيكو

 ابن السادةك نياملعلق من مجلة املنت ىعل تكس رناهكذ الذي لذاو ،ةيللذر الوقفك خاصاً أو ،للمسجد

 فإنه ،عدمه وقت ال ،كاالشترا نيح من صحينه إ( :بعضهم قال وإن ،همريغو الربوجرديو اجلمالو العم

   .)العامل اهللاو ،املزارعة ضمن يف الشرط بعنوان صحي

 خرب يف ماك }قولي بأن احلب عند الدعاء ـ خباراأل يف ماك ـ للزارع ستحبي :العاشرة{

 الزارع أنتو بذرنا قد اللهم{ :فقل بذرتإذا  :قال )عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،العقرقويف بيشع

   .)١(اًكمبار :ىخرأ نسخة يفو }باًكمترا حباً فاجعله

                                                





١٦١

 ،ثُونَأَفَرأَيتم ما تحر : فخذ قبضة من البذر واستقبل القبلة وقلتزرع زرعاً أن أردتإذا  :ويف بعض األخبار

 اللهم اجعله حباً" : مث قل، ثالث مرات، بل اهللا الزارع: مث تقول، ثالث مراتأَنتم تزرعونه أَم نحن الزاِرعونَأَ

  .ثر القبضة اليت يف يدك يف القراحنامث  ،" وارزقنا فيه السالمةمباركاً

  

 تزرع أن أردت ذاإ{ :)عليه السالم( اهللا عبد أبو قال :قال ،ريكب ابن عن }خباراأل بعض يفو{

   .}البذر من قبضة فخذ زرعاً

   .نثرها أول مع كذل استحباب يبعد مل لةاآل بواسطة البذر انك إذا :أقول

}قلو القبلة استقبلو: الزارعون حنن أم تزرعونه أأنتم ،حترثون ما تميأفرأ مرات ثالث{ 

   .الواقعة سورة من هي اليت ةياآل تقرأ

}مث " السالمة هيف ارزقناو اًكمبار حباً اجعله اللهم" :قل مث ،مرات ثالث ،الزارع اهللا بل :تقول مث

  .})١(القراح يف كدي يف اليت القبضة ثرنا

  .ةميركال ةياآل قرأي فلم ةياآل فسر إذا أما، له انتك لغة ةيبأ كذل ةءقرا ةيفاك بعدي الو

   .كذل بعدي ال ،احلب نثرب سيل مما ليالفس شتل يف كذل مثل ستحبي هلو

راًكما اهللا ىسمي أن زجي فلم ،غتهيبص حىت الوارد إالّ صحي ال أنه مساءاأل ةيفيتوق يف رواكذ ممث إ، 

 الزارع إطالق جواز ىعل تدل ةيالروا فهذه ،اهللا للضي منو، اهللا ركمو ورد أنه مع ،مضالً الو

   .سبحانه هيعل

                                                





١٦٢

 فقال ، فشكا ذلك إىل جربئيل، احتاج إىل الطعام والشراباألرض إىل )يه السالمعل(ملا هبط آدم : ويف خرب آخر

نة الدنيا وكل هول دون ؤ اللهم اكفين م: قل: قال،فعلمين دعاًء: )عليه السالم( فقال ، يا آدم كن حراثاً:له جربئيل

  . وألبسين العافية حىت نئين املعيشة،اجلنة

  

 ،)عليه السالم( آدم أهبط ملا{ :قال )عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،مسمع عن }آخر خرب يفو{

 قال ،حراثاً نك آدم اي :ليجربئ له فقال ،ليجربئ إىل كذل اكفش ،الشرابو الطعام إىل احتاج األرض إىل

عليهم ( اءينباأل نأل، )١(لهاك مساءاأل آدم موعلّ :كذل نايفي الو }دعاًء فعلمين :)عليه السالم(

   .سبحانه له التواضع ةيثركأل كذلو ،بالشيء علموا وإن يالوح تبعوني انواك) السالم

}اجلنة دون هول لكو ايالدن مؤنة فينكا اللهم :قل :قال{ قبلها أي }حىت ةيالعاف ألبسينو 

  .)٢(شةياملع نئين

 بعهفات الباب هذا يف رهكذ الوسائل نكل ،الزرع بوقت خاص أنه ال عام دعاء أنه الظاهرو هذا

   .نظر مطلوما ىعل داللتها يف انك وإن ،المكال مقدمة ألجل لعلهو ،املصنف

 أو عود لك ىعل قرأاف نبتاً أو غرساً غرستإذا  :)عليه السالم( قال ،رفعه حممد بن علي عنو

   .)٣(اهللا شاء نإ ئطخي ادكي ال فإنه ،الوارث الباعث سبحان :حبة

                                                









١٦٣

 ومثل :زرعت أو غرست إذا :تقول :)السالم همايعل( أحدمها عن ،رفعه ىيحي بن حممد عنو

   .)١( را بأذن نيح لك لهاكأ تؤيت ،السماء يف فرعهاو ثابت أصلها ،بةيط شجرةك بةيط لمةك

 الدود ةيرق يف فهد ابن عن ةيالثانو ،تقدم ما مثل مهااحدإ ،الباب هذا يف تانيروا كاملستدر يفو

   .)٢(الزرعو املباطخ لكأي الذي

  

                                                







١٦٤



١٦٥

  

  

  

  

  كتاب المساقاة

  



١٦٦

  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

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

  .الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إىل قيام يوم الدين

  



١٦٧

  

  كتاب المساقاة

  

 مناإو ،ةاملساقا بلفظ اضيالر إىل قنعةامل من صحاباأل عبارات طفحت قد( :رامةكال مفتاح يف قال

   .)االنتصارو املقنع عبارة عنه خلت

 هميعل( ئمةاأل أخبار يف الو ،السنةو تابكال يف ركذي مل املساقاة لفظن إ( :كاملستمس يف قال

   .)النصوص يف منها املرادو مفهومها ركذ مناإو )السالم

 ،خباراأل يف ردي مل االسم هذا بأن فقهاءال ىعل لكأش ثيح ،احلدائق صاحب من هذا أخذ :أقول

  .االسم ذا ةيالتسم يف العامة تبعواو ،هيعل اصطلحوا شيء هو مناإو

 ما نصف كلو أعمرهو املاء من هذا :بيشع بن عقوبي حيتيصح يف( :رامةكال مفتاح يف نكل

 بالنصف ربيخ ىأعط )صلى اهللا عليه وآله وسلم( اهللا رسولن إ :هريغو احلليب حيتيصح يفو .)١(خرج

 العباس أيبو يالراوندو خيالشك خبارباأل مجاعة هايعل استدل هلذاو .)٢(باملساقاة خنلهاو أرضها

   .انتهى ،)همريغو

   أنه ،)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،الدعائم عن يرو :كاملستدر يفو

                                                







١٦٨

  ،وهي معاملة على أصول ثابتة حبصة من مثرها

  

 هذا أسق :قوليف ،خنل أو أشجار هايفو أرضه الرجل يعطي أن هو :فقال ،املساقاة عن لئس

   .)١(جائز فهو ،كذل من هيعل أتفقا مما ،بنسبة بشيء ذاكو ذاك خترج مما كلو حرثهاو اعمرهو

 مأل إليه احلجاز أهل حاجة أكثر ألن به تيمسو ،يالسق من مفاعلة يهو( :القواعد يف قال

   .)باراآل من سقوني

 األرض صاحب من لكف ،معهم يللسق عماالً ستأجروني احلجاز أهل أن أراد العالمة لعل :أقول

 ليقب من أنه ظهراأل لعلو ي،السق يف لتعاوم مساقاة تيمس املناسبة ذهو ،البئر من يسقي العاملو

 ،يسق بعد اًيسق ىسقيألنه  أو ،بيالتغل باب من فهو ،يالسق اآلخر منو شجاراأل أحدهم من ،املزارعة

   .املزارعة تابك يف تقدم ماك ،املطالعة ليقب من

 بدل بالنون )نابتة( العبارات بعض يفو ،}ثابتة صولأ ىعل معاملة يه{ فـ ،انك فيك }و{

 أو ،املقلوعة قبال السادس الشرط يف أيتيس ماك الثابتة صولباأل املرادو ،}مثرها من حبصة{ .الثاء

   .هايسقو غرسها ديرأ إذا ءيالودو املقلوعة يف حىت ملساقاةا بصحة :قالي أن الالزم نكلو ،الوديء

                                                





١٦٩

 عن أيب عبد اهللا ، خرب يعقوب بن شعيب: إىل العمومات ويدل عليها مضافاً، يف مشروعيتها يف اجلملةإشكالوال 

  ، اسق هذا من املاء:سألته عن الرجل يعطي الرجل أرضه وفيها رمان أو خنل أو فاكهة ويقول، )عليه السالم(

  

 مناإو له مثر ال وما، زهاراألو الفجلو النعناعك ،النباتات إىل بالنسبة املساقاة صحة علمي منهو

 كذل حنوو ،مثر له ماو ،ليللتجم طانياحل ىعل نبتي ماو ،اتياملزهر يف زرعي ماو ،احلطبو الظل فائدا

 أوفوا :شملهيف ،عنه نعمي مل الشارعو عقالئي عملألنه و ،مناطه أو ليالدل طالقإل ،قساماأل لك من

 شبه تقدم ماك ،خاصة معاملة منه علجي مل املناط أو طالقاإل ال لو كذل انك وإن ،حنوهو بالعقود

   .املضاربةو املزارعة باب يف كذل يف المكال

 احلدائق يف ماك ،صحتها ىعل جممع النص إىل ضافةباإل فإنه }تهايمشروع يف إشكال الو{

   .ةيتاآل اتياخلصوصو بالشروط }اجلملة يف{، هاريغو ةرامكال مفتاحو اجلواهرو

، حنومهاو بالعقود أوفواو ،تراض عن جتارة مثل }العمومات إىل مضافاً هايعل دليو{

عليه ( اهللا عبد أيب عن{ حيصح منه قانيطرو ،الثالثة خياملشا تبك يف املروي }بيشع بن عقوبي خرب{

 هكالفوا سائر أي }هةكفا أو خنل أو رمان هايفو رضهأ الرجل عطيي الرجل عن سألته ،)السالم

   املاء من هذا اسق :قوليو{



١٧٠

: صحيح احلليب قال  منها،ومجلة من أخبار خيرب، ال بأس: )عليه السالم( قال ،واعمره ولك نصف ما أخرج

 بالنصف أعطى خيرباً )لمصلى اهللا عليه وآله وس(رسول اهللا أن  :أباه حدثه أن )عليه السالم(أخربين أبو عبد اهللا 

  من املعامالت العقالئية ومل يرد ي عنها و أا  هذا مع، فلما أدركت الثمرة بعث عبد اهللا بن رواحة،أرضها وخنلها

  

 تقدم قدو ،)١(}بأس ال :)عليه السالم( قال{ ،هذا صحي هل }أخرج ما نصف كلو اعمرهو

   .هريغو الدعائم خرب

 يف شكالاإلو ،حيصح بسند ايفكال رواه الذي }احلليب حيصح نهام ،ربيخ أخبار من مجلةو{

رمحه ( اهلمداين هيالفق جعله لذاو ،تبكال بعض يف تقدم ماك ،تام ريغ هاشم بن إبراهيم ألجل الصحة

   .الصحاح من )اهللا

 صلى اهللا( اهللا رسولأن  :حدثه) عليه السالم( أباه أن )عليه السالم( اهللا عبد أبو خربينأ :قال{

 رواحة بن اهللا عبد بعث الثمرة تكأدر فلما ،خنلهاو أرضها بالنصف رباًيخ ىأعط )عليه وآله وسلم

 حنو ىعل انك النخلن إ ثيح ،املزارعة تابك من اخلرص مسألة يف تقدم ماك ،رصخلل })٢(للخرص

   .املزارعة حنو ىعل األرض انتك نمايب ،املساقاة

 أنه بعنوان ال ،بالعقود أوفوا :شملهيف }عنها ي ردي ملو ةيالعقالئ املعامالت من أا مع هذا{

 دياجلد العقد :نيالقسم الكل شامل )أوفوا( إذ ،املساقاة هوو العقالء هيرجي الذي العقد بل ،ديجد عقد

   ماك ،املعنونة ةيالعقالئ العقودو

                                                







١٧١

  : ويشترط فيها أمور،ال غرر فيها حىت يشملها النهي عن الغرر

 بل ، أو أمراً كان أو مضارعاً ماضياً، ويكفي فيها كل لفظ دال على املعىن املذكور،اب والقبول اإلجي:األول

  اجلملة االمسية مع قصد اإلنشاء

  

   .رراًكم كذل إىل أملعنا

 فقول ،غرراً هايف ىري ال العرفو ،عريف الغرر إذ }الغرر عن النهي شملهاي حىت هايف غرر الو{

   .املزارعة باب يف مثله تقدم قدو ،الوجه ظاهر ريغ ،ظاهر منع هيف :كاملستمس

   :}مورأ هايف شترطيو{

 ،عقد ألا كذلو ،لمامك من ظهري ماك ،خالف الو إشكال بال }القبولو ابجياإل :األول{

 علهاجي ثيح ،شجارهأ ىعل كاملال سلطنة نيشخص سلطنة حتدد افأل عقد أا أما ،ما إالّ له حتقق الو

   .كاملال ارياخت حتت نفسه منافع علجي ثيح ،نفسه ىعل الساقي سلطنةو ،ساقيال دي حتت

 الًيكو انك إذا ماك ،وحدما أو ،جراءاإل يف القابلو املوجب تعدد نيب كذل يف فرق ال مث

 ،املعترب العقد لتحقق كذلو ،مثالً عنه ليكو أو ويل هو منو نفسه نيب انك أو ،هلما اًيول أو ،عنهما

   .الوجه ظاهر ريغ الواحد ةيفاك عدم فاحتمال

 ،خاص لفظ ىعل ليدل عدم بعد دلةاأل طالقإل }وركاملذ املعىن ىعل دال لفظ لك همايف فيكيو{

   .)الرضا ىعل الدال اللفظ هو القبول يفو ،املقصود ىعل دال لفظ لك ابجياإل يف( :القواعد يف قال لذاو

   شكالاإلو ،}نشاءاإل قصد مع ةيمساال اجلملة بل ،أمراً أو مضارعاً أو انك اًيماض{



١٧٢

  .يكفي املعاطاة أنه  كما، ويكفي القبول الفعلي بعد اإلجياب القويل،بأي لغة كانت

  

 ريغ ،كاملستمس يف ماك ،قبوالً الو اباًجيإ ونكي فال ،قاعيياإل للمفهوم نشاًءإ سيل بأنه األمر يف

 :لفظ اتيالروا بعض يف تقدم قدو ،عرفاً به ىؤدي العقدو به تحققي نشاءاإل أن بعد ،الوجه ظاهر

  ).اسق(

 العقد حتقق إذا ،ةيناكالو اازو حيالصر نيب فرق ريغ من ،رناهكذ ملا ةيمساال باجلملة أيتي ذاكو

   .ةياخلصوص ىعل ليدل لعدم ،ا عرفاً

 حبث يف تقدم قد أنه ماك ،منع هيف ،املاضي لفظ لزمواأ ثيح هريغو الشرائع المكف ،هذا ىعلو

 عنوان بدون التعاطي نكمي ماك ،منهما أي من ابجياإل نكمي نهأو ،القبولو ابجياإل مسألة املزارعة

   .فراجع ،القبولو ابجياإل

 العقد لصدق ،نشاءاإل قصد مع املفهمة شارةاإل ةيفاك كهنا عرفت قد بل }انتك لغة بأي{

   .كبذل

 العرف عند العقد مقومن إ ثيح ،هلما لعقدا لشمول }القويل ابجياإل بعد الفعلي القبول فيكيو{

 القبولو اًظلف ابجياإل انك سواء ،عملو بلفظو نيبالعملو نيباللفظ تحققي لذاو ،مظهرو نفسي التزام

   .سكبالع أو عمال

 الكأش ثيح ،كاملسالو املقاصد جامع ىعل لكاستش لذاو ،}املعاطاة فيكي أنه ماك{ :قال لذاو

 خبالف ،العوض جهالةو الغرر ىعل العقد هذا باشتمال كاملسال علله قدو ،قامامل يف املعاطاة انيجر يف

   .نيقيال موضع ىعل هيف االقتصار نبغييف ،جارةاإلو عيالب



١٧٣

  . البلوغ والعقل واالختيار:الثاين

  . عدم احلجر لسفه أو فلس:الثالث

  ، أو منفعة فقط، ومنفعةً كون األصول مملوكة عيناً:الرابع

  

   .العرف زانهيم عدماًو وجوداً الغرر أن تقدم قدو ،عرفاً غرر الو جهالة ال :أوالً هيفو

 ،غرراً أقل انك ما اخلارجن  أديريأن  إالّ اللهم ،هريغو اللفظ نيب فرق ال ضران إ ماإ :اًيثانو

   .ةيثركاأل وةيقلباأل الفرق ميتسل عدم :هيفو ،العمل من مفاده يف أوضحألنه  ،الغرر قللي اللفظو

  ).اللفظ من اللزوم يف البد أنه صحاألو( :قال ثيح ،رامةكال مفتاح قول يف النظر ظهري منهو

 ،باللفظ تصخي املتقدم عقوبي حيصح انك وإن املقام يفو( :بقوله للصحة كاملستمس استدالل أما

   .)للفعلو له عامة ربيخ اتيروا نكل

 إىل اجياالحت عدم يف فيكيو ،إطالق الو له عموم ال الفعلو ،فعل ةياكح ربيخ اتيروان إ :هيفف

   .مدخالً لللفظ روني ال األصل هم نيالذ العرف أن بعد هيعل ليدل عدم اللفظ

 يف كذل لك وجه تقدم ماك ،هاًيسف الو مفلساً ونكي الن أ و}ارياالختو العقلو البلوغ :الثاين{

 مسألة رناكذ ماك ،ضار ريغ املالع فلس أن كهنا رناكذ قدو ،رارهكت إىل حاجة فال ،املزارعة تابك

   .كذل ريغ إىل ،رانكالسو دوارياأل انونو الصيب

   .هيف منظور هإطالقب }فلس أو لسفه احلجر عدم :الثالث{ :فقوله

   ،}فقط منفعةً أو{ خراأل كمالاألك }منفعةًو ناًيع ةكمملو صولاأل ونك :الرابع{



١٧٤

  .توليةأو كونه نافذ التصرف فيها لوالية أو وكالة أو 

  . كوا معينة عندمها معلومة لديهما:اخلامس

  

 ،ريالصغ ىعل ةيالوالك }ةيتول أو الةكو أو ةيلوال هايف التصرف نافذ ونهك أو{ استأجرها إذا ماك

  .ةيفضول الناس أموال يف املعاملة انتك حنوهو كاملل لوالألنه  كذلو ،الوقف يف ةيالتولو

  .للساقي بعضها علجي حىت ازةياحل قبل له حق ال الغابةك أحد كمل نكي مل لوو

 تيامل ثلث إىل بالنسبة الوصيو ،ةيالوال يف داخلة املفتوحةو العامة وقافاأل يف مكاحلا ةيوالو

   .الثاين يف داخل نسانإ قبل من انك ماو ،األول يف داخل الشارع من ناًيمع انك ما ألن ،ةيالتول يف داخل

 نياملع فيكي فال }همايلد معلومة{ مردداً الو ،اًيلك ونكي فال }عندمها نةيمع واك :اخلامس{

 ةيبالدال ىسقي فيك أو ،شجاراأل من هيف مك عرفي ال نكل ،الفالين البستان أنه علم إذا ماك ،اهول

  .أحدمها علم فيكي ال إذ )عندمها( الالزمو ،هاريغ أو

 لزوم ىعل ليدل ال إذ ،افك مهاالكو ،ةيبالرو صلحي قدو ،بالوصف صلحي قد العلم أن ىفخي الو

 ةيالرؤ عدم مع نهأب همايثان هلا استدلو ،ةيؤالر شرطا ثيح الربهان جممعو رشادلإل خالفاً ،نياألمر أحد

 قةيعم أو ،اجلاهلة ترفع ال ةيسطح ةيرؤ انتك إذا نعم خبري، ةيرؤ انتك إذا جهل النه إ :هيفو ،جمهول

   .ةيالسطح الو التعمق ال ،الغرر رفع هو الوصف زانيم أن ماك ،باق الغرر ألن ،تنفع مل ريخب ريغ عن

 العقد وقت مشاهدة ةيمرئ ونكت بأن ماإ ):معلومة( :القواعد قول عند املقاصد جامع يف قال لذاو

   مث ،اجلهالة رفعي بوصف موصوفة أو ،قبله أو



١٧٥

  . كوا ثابتة مغروسة فال تصح يف الودي أي الفسيل قبل الغرس:السادس

  

 هو ماك ،غرر ونكي ال ثيحب ،باًيقر قبالً به ديري )قبله أو( :قولهو ،الغرر مزل كذل ال لو نهأب للهع

   .رفعهي ال ثيح ،نفعي ال يريللتغ املوجب ديالبع القبل إذ ،واضح

 سركالو نياملع يف ليكال أن ماك ،ةيالشخص لزوم ىعل ليدل ال إذ ،ةيلك مساقاة صحة الظاهر مث

   .كذلك املشاع

 يف للمردد وجود ال بأن ملنعه كاملستمس استداللو ،نياملع يف ليكال يف داخل املردد أن علمي منهو

 االنصراف إالّ هيعل ليدل ال ينيالتع فاشتراط هيعلو ،املشاع سركالو ،نياملع يف ليكبال منقوض ،اخلارج

 أو ،ليبدل )معلومة( القواعد لقول رامةكال مفتاح أتي مل لذا أنهكو ،بدوينه إ :هيفو ،املزارعة أدلة من

   .هيلد وضوحه إىل لهكوأنه 

 مصباً املوصوف انكإذا  إالّ ،الوصف ختلف خيار له كان ،الوصف خالف ظهرو وصف لومث إنه 

   .املزارعة يف وجهه تقدم ماك باطل فهو ،داًيمق أو للعقد

 خالف كذل يف نقلي مل :املقاصد جامع يف بل ،واحد ريغ رهكذ }مغروسة ثابتة واك :السادس{

 ،للمساقاة موضوع فال علقي ال قد بأنهو ،كذل بدون االنعقاد عدم صالةأو مجاعباإل له استدلواو ،حدأل

   .الثابت ىالفتاوو النصوص من املنصرف بأنو ،غرر بأنهو

  .}الغرس قبل ليالفس أي{ غين وزن ىعل }الودي يف تصح فال{

   قاومي ال األصلو ،ظاهره بل ،االستناد حمتمل رهيقدت ىعل مجاعاإل إذ خيفى، ال ما لكال يفو



١٧٦

   تعيني املدة باألشهر والسنني:السابع

  

 فهو ،جداً نادرو ،ىاملدع من أخص ليدل ـ رةكالتذ به استدل ماك ـ علقي ال قد بأنهو ،ليالدل

  .بدوي فهو انك لو االنصرافو ،عرفاً غرر الو ،وتمي قد الثابت بأن االستدالل مثل

إذا  إالّ اللهم ،حنوهو ليالفس مثل يف تصح ماك ،اخلضرك هلا صولأ ال مايف املساقاة تصحف هيعلو

  .اطياالحت ديرأ

 قال لذاو ،بالعقود وفواأ يف داخالً مستقالً عقداً جعله نكمي ،مساقاة سيل بأنه ليق إذا مث

 فمقتضاها العامة دلةاأل إىل ربالنظ أما ،املساقاة ةيمشروع أدلة إىل بالنظر هذا قاليأن إالّ ( :كاملستمس

   .)املساقاة بعنوان نكي مل وإن ،الصحة

 فال كذل عدا ما أما ،غرر ونكي ال أن البد أنه الظاهر }نيالسنو شهرباأل املدة ينيتع :السابع{

 لزم أحدمها نيعي ملإذا ألنه  كذلو ،نةيمع مدة يفو ،ةيباق شجاراأل دامت ما املساقاة صحيف ،هيعل ليدل

 فال( :كاملسال فقول ،همايلك شملي السابقة النصوص إطالقو ،نيع إذا ما خبالف ،النهي شملهيف الغرر

 به الوفاء لوجوب معىن الو ،الزم املساقاة عقد ألن ،واحداً قوالً العقد بطلي فإنه ،دائماً املساقاة جتوز

   .نظر حمل ،انتهى )دائماً

عيلربا أيب ةيبرواو ،مجاعباإل كلذل استدلوا ممث إ: اأ من األرض تقبليإىل معلوم بشيء ربا 

   .مسماة نيسن

 فيكف ،كذل رواكذي مل اخلالفو ةيالنهاو املراسمو املقنعةك الفقهاء من مجلةن إ :األول ىعل رديو

   .االستناد حمتمل أنه إىل ضافةباإل ،مجاعاإل ىدعي

   .اللقب مفهوم مننه إ :الثاين ىعلو



١٧٧

ألنه  ، نعم ال يبعد جوازها يف العام الواحد إىل بلوغ الثمر من غري ذكر األشهر،الثمر غالباًوكوا مبقدار يبلغ فيه 

   ويكفي ذلك يف رفع الغرر،معلوم حبسب التخمني

  

 ،العرف عند معلومألنه  ،الثمر بلوغ مثل انك وإن ،هيف غرر ال مبا ينيالتع ةيفاك علمي منهو

   .عرفاً غرراً وجبي ال مرالث بلوغ أوقات نيب لةيالقل االختالفاتو

 املاء إىل تاجحي شجاراأل من قسم لك فإن ،احلاجة مبقدار أي }غالباً الثمر هيف غبلي مبقدار واكو{

 إىل نظر ريغ من الثمر بلوغ املراد سيفل ،للثمر القطع نيح إىل اناًيحأو ،البلوغ قبل إىل اناًيأح خاصة مدة

 ،البلوغ زمان إىل املدة عيمج يف السقي إىل الشجر اجياحت عدم جبواز :هيعل كاملستمس إشكالف ،كذل

   .إشكال حمل ،البلوغ قبل تنتهيو ريغ ال احلاجة مبقدار هيسق ىعل املعاملة ونكتو

 نعهمي مل املساقاة يف عقالئي عملألنه  ،املدة بعض السقي ىعل عاملهي أن صحي أنه الظاهر مث

 نهمايب انيبني مث ،للسقي نيليعم جعل صحي أنه دهيؤيو ،املناط هيف ىفك إطالق نكي مل لوو ،الشارع

  .مثالً الثاين الشهر الثاينو ،األول الشهر أحدمها ىسقي أن مثل ،ةيطول مدة واحد لك سقيي أن ىعل

 األرض باطن من جذوره لشرب أو ،له مطاراأل ةيفاكل ماإ ،يالسق إىل تاجحي ال الشجر انك إذا مث

   .موضوع بال ألا ،اقاةاملس بطلت ،كذل أشبه ما أو

 بلوغ ىلإ{ للواحد ةياخلصوص لعدم ،املتعددة عواماأل بل }الواحد العام يف جوازها بعدي ال نعم{

 يف كذل فيكيو{ العرف عند }نيالتخم حبسب معلومألنه  ،شهراأل ركذ ريغ من{ تقدم ماك }الثمر

   قد الذي }الغرر رفع



١٧٨

  .املتقدمةالظاهر من رواية يعقوب بن شعيب  أنه مع

  يكون قبل ظهور الثمر أو بعده وقبل البلوغ أن :الثامن

  

   .عريف موضوعه أن سابقاً عرفت

 القواعد المك يفو ،اجلواز بعدم املشهور رجح ثيح ،كاملسال المك يف النظر وجه ظهري كبذلو

  .إشكال ىعل جتز مل الثمار كدراإب قدرت لو :رةكالتذ يف قال ذاكو ،صحته يف شكالباإل

 حيصح  أن إطالقىفخي الو ،رامةكال مفتاح نقله ماك ،مجاعةو يعل أيب قول فهو اجلواز اأم

   .شمالنهي املعاملة هذه يف األصل هم نيالذ العرف بناءو ،املتقدم عقوبي

 بن عقوبي ةيروا من الظاهر{ الثمر بلوغ خصوص ال الشمول أي }نهأ مع{ :املصنف قال لذاو

  .)١(}املتقدمة بيشع

 نيالتخم انك لو أنه ماك ،الغرر لزم وإالّ ،معلوماً ونهكل ازاًكارت لوو ءاالبتدا ينيتع الزمالمث إن 

 مبا ىخرأ تأخريو تارة تقدمي مما انكامل هواء الختالف منخي ال مما انك إذا أماو ،الصحة عدم ظهر أًخط

 االعتماد صحي مما به معمول ثياحلد أن سبق مايف عرفت قدو ،عنه يللنه صحي مل عرفاً الغرر وجبي

   .هيعل

 إىل ضافةباإل ،املساقاة أدلة طالقإل }البلوغ قبلو بعده أو الثمرة ظهور قبل ونكي أن :الثامن{

 احتمالو ،الثاين يف الشهرة نقل وإىل ،هيعل هيبقسم مجاعاإل اجلواهر يف بل ،األول ىعل مجاعاإل نقل

 ملوت شجاراأل صاحب إليه تاجحي ما اًريثك أنه هديؤيو ،عقالئي أنه بعد له وجه ال عنه خباراأل انصراف

   العامل

                                                





١٧٩

  إشكالمل يكن كذلك ففي صحتها  إذا  وأما،حبيث كان حيتاج بعد إىل سقي أو عمل آخر

  

 ريغ نئذيح ستأجري بأنه القولو ،اميالق من نكتمي ممن هو سيلو ،البلوغ قبل الظهور بعد حنوهو

 أن ىفخي الو ،الثاين دون األول يف املساقاة جواز يف املانع فما ،الظهور قبل حىت حةيصح جارةاإل إذ ،تام

   .النص الفارق بأن قالي حىت ليدل ال ناسياست كذل

 لو إذ ،دهيترد يف ما ىفخي فال }آخر عمل أو السقي إىل بعد تاجحي انك ثيحب{ :املصنف قول أما

   .هاأحكام هيعل ترتبي الو مساقاة ىسمي ال آخر عمل إىل احتاج مناإو السقي إىل تجحي مل

 يف تقدم ماو ،للعامل حنوهاو إجارة أو بالعقود أوفوا يف دخليو ،هيعل ديجد عقد صحي ،نعم

حىت  يالسق من البدل ليسب ىعل وحده العمران به رادي ال اعمرهو املاء من هذا اسق :عقوبي حةيصح

   .يللسق تبع العمران بل املساقاة عقد مورد منهما واحد لك ونكي

 البلوغ لقبل خصوصية فال املاء إىل حيتاج البلوغ بعد إذ ،أيضاً البلوغ بعد ةاملساقا ظهري تقدم مماو

 مثله عن دلةاأل انصراف جهة من }إشكال صحتها يفف كذلك نكي مل إذا أماو{ :املصنف قاله الذي

 كاملسالو ملقاصدا جامع ىادع قدو ،إطالق نكي ملن إ املساقاة أخبار يف املناط جهة منو ،تصح فال

 ال أا ال مساقاة تصح ال( :قال كاملستمسو ،جعالة بصحته قالوا نياملعلق بعضو ،صحته ىعل مجاعاإل

 وضوح لعدم نيمتع بالعموم خذاأل ىعل فالبناء نئذيحو ،كذل جواز بعض عن يكح لذاو ،مطلقاً تصح

   .انتهى )املساقاة به تثبت مل وإن له ديالق



١٨٠

  . حفظ أو قطوف أو حنو ذلك إىلوإن كان حمتاجاً

  

 القاعدة ىمقتض نكل ،املنت ىعل تواكس آخرون مجلةو اجلمالو يالربوجردو العم ابن السادةو

 الشارع صححه ملاو ،العرف عند تعارفي عقالئي أنه إىل ضافةباإل موجود املناط إذ ،مساقاة صحتها

  .سقي كهنا انك إذا الصحة الزمه انك ديمق بدون

 قطوف أو حفظ إىل حمتاجاً انك نإو{ مساقاةً صحته عدم يف شكالاإل نبغيي فال نكي مل إذا أماو

 لشرائطها املعاملة توفر مع ،كذل أشبه ماو صلحاًو مستقالً عقداًو جعالةًو إجارةً صحيو }كذل حنو أو

  .أبواا يف ورةكاملذ

 أو ،نعاماأل أو ،وريطال سواء ،الدواجن لحقو إىل بالنسبة املعامالت هذه لك تصح أنه ىفخي الو

 ألجل السم أخذو االختبار ألجل اتياحلو الفئرانو رانباأل حقل مثل، خراأل واناتياحل أو ،كمسااأل

 اآلخر منو ،احملل أحدمها من ونكي أن ألجل مثالً عقديف ،ناآل تعارفي مما كذل أشبه ما أو ةيدواأل

 نهميب احلاصل ونكيو ،ةيالترب ونؤش يف إليه جتاحي الذي املال الرابع منو ،الدجاج الثالث منو ،العمل

   .أكثر أو أربعة من أقل انواك إذا ذاكو ،احلصص حسب

 اآلخر منو ،أشبه ماو الدجاجو احملل أحدمها من ونكي أو ،املزارعة تابك يف مثله تقدم ماك

   .العمل

 عقداً كلذ علجي قدو ،عقد ضمن يف الشرطو الصلحو جارةاإلو اجلعالة حسب كذل علجي قد مث

 أو ،الغرر ليدل مثل ،العامة دلةباأل ثبت ما إالّ العقد هذا يف يضر وال ،بالعقودفوا أو يشمله مستقالً

 مثالً ،باملزارعة قاسي أن نكمي فال كذل عدا ما أما ،جمنوناً أو طفالً حدمهاأ انك أو ،حمجوراً كاملال ونك

   :قالي ال



١٨١

مل  إذا  كما ال تصح،مل يكن هناك انصراف إذا  تصح مع عدم تعيينهاالف ،يكون احلصة معينة مشاعة أن :التاسع

 معلومة جيعل ألحدمها أشجاراً أن  نعم ال يبعد جواز، والبقية لآلخر معيناًتكن مشاعة بأن جيعل ألحدمها مقداراً

  ولآلخر أخرى

  

   .حدمهاأل نيمع قدر جعل يضر العقد هذا يف

  .احلاصل آالف ثالثة من دجاجة ألف كلو :قالي قدو ،الربح نصف كلو :قالي قد مثالً

 طالقإل ،أشبه ماو الوصف ختلفو بيالعو الغنب اريخ مثل ،اراتياخل من مجلة هنا أيتي كذلكو

   .أدلتها

 كل مثل مرددة أو ،شيء كل مثل ،جمهولة ونكت أن صحي فال }نةيمع احلصة ونكي أن :التاسع{

 ىعل تساملهم من املستفاد مجاعاإلو النص ظاهر إىل ضافةإلبا ،غرر همايلك ألن كذلو ،الربع أو الثلث

 هوو ،هيعل مجاعاإل املقاصد جامعو رةكالتذ عنو ،كبذل عبارام طفحت :رامةكال مفتاح يف بل ،كذل

   .لمامك راجعنا ممن الظاهر

 مشاعة نكت مل إذا تصح ال ماك ،انصراف كهنا نكي مل إذا ،نهاييتع عدم مع تصح فال مشاعة{

 حيصر خبالف نظفر مل بل ،املشهور حيصر هو كذلو }خرلآل ةيالبقو ناًيمع مقداراً حدمهاأل علجي أنب

  .هيف اخلالف عدم هريغو املبسوطك واحد ريغ ىادع بل ،اتيالروا ظاهر ىمقتض هوو ،أحدهم من

 ملو عقالئيألنه  أنهك }ىخرأ خرلآلو ،معلومة أشجاراً حدمهاأل علجي أن جواز بعدي ال نعم{

   .ةيالعقالئ املساقاة ىأمض مناإ الشارعو ،املساقاة نيمواز خالفنه إ :هيف نكل ،الشارع عنه ردعي



١٨٢

 أو اشترط ألحدمها مقدار معني مع ،معلومة واالشتراك يف البقية بل وكذا لو اشترط اختصاص أحدمها بأشجار

  .ى بقيةعلم كون الثمر أزيد من ذلك املقدار وأنه تبق إذا ،االشتراك يف البقية

  

 الصحة انتك ،حنوهو الغرر مثل ،العامة دلةلأل اًيمناف نكي ملو مستقلة معاملة كبذل ديرأ إذا نعم

   .القاعدة ىمقتض

 معو ،قطعاً املساقاة تصح فال وإالّ ،الباقي يف هماكاشترا مع أي( :يالربوجرد ديالس قةيتعل أما

   .انتهى )بعده ما ذاكو ،إشكال من ختلو ال املساقاة يف شجاراأل كتل دخول فرض مع فالصحة كذل

 :قالألنه  ،ظاهر ريغ املصنف المكل هريفتفس وإالّ ،رده بعدم املصنف احترام أراد أنه فالظاهر

   .ىخرأ خرلألو

 كذل نايفي الو ،الشرط باب من حدمهاأل شجاراأل بعض خراجإ صحة فالظاهر ،انك فيكو

  .هطالقإل بل املساقاة جلوهر مبناف سيل أنه مع ،له شامل الشرط ليدل  إذ إطالق،املساقاة

 مل إذا مستقالً عقداً صحي مناإو ،مبساقاة سيل فهو خرلآل بعضهاو حدمهاأل شجاراأل بعض جعل ماأ

   .حنوهو غرر نكي

 يف كاالشتراو معلومة بأشجار أحدمها اختصاص اشترط لو ذاكو بل{ :قوله وجه علمي منهو

 خالف أنهكو ،العم ابن منهم نياملعلق من مجاعة هيف لكأش وإن ،ةالصح القاعدة ىمقتض فإن }ةيالبق

 ىمقتض خالف ال طالقاإل خالفنه إ :هيفو ،العرف يف الشائعو الشارع من ىاملتلق املساقاة وضع

   .تقدم ماك ،العقد

 الثمر ونك علم إذا ةيالبق يف كاالشترا مع نيمع مقدار حدمهاأل اشترط أو{ :قوله وجه علمي منهو

   اشتراطهو }ةيبق ىتبق نهأو املقدار كذل من ديأز



١٨٣

  ،الاألعم وما على العامل من ، تعيني ما على املالك من األمور:العاشر

  

 نكي مل وإن مبطل الغررو ،غرر العلم عدم معألنه  ،ديأز الثمر انك إذا :قلي فلم ،الواقع ال العلم

 يف ظاهر شاعةاإل اعتبار ىعل ليالدل بأن ةالثالث الصور لك يف كاملستمس لكأش قدو ،ضرراً الواقع يف

 ليدل أن عرفت قدو ،االستثناءات هذه لك يف جتز مل به العمل ىعل بىنفإذا  ،الثمرة عيمج يف اعتبارها

   .االستثناء عن نعمي ال شاعةاإل

 الثمر بعض شرط إذا أماو ،حدمهاأل الثمرة لك شرط إذا البطالن يف شكالاإل ينبغي ال ،نعم

 ونك اشترط فلو( :رامةكال مفتاح فقول ،الشرط ليدل طالقإل مشمولألنه  ،الصحة الظاهرف جنيبأل

 ،)العقد لوضع املخالف الشرط ريغ تحقاقهالس ياملقتض لعدم ،املساقاة بطلت لثالث قلّ وإن منها جزء

  :هيعل ردي ذ، إالوجه ظاهر ريغ

   .هطالقإل بل ،العقد لوضع خمالف بشرط سيلنه إ :أوالً

 يف كاملال ساعدهي أن شرط مثل فهو ،حمله يف قرر ماك ،مبفسد سيل الفاسد الشرط بأن :اًيثانو

   .هريغ أومن منه بعوض أو ،جماناً ثالث ساعدهي أو ،حنوه أو يالسق من ءيش

 ،اراأل حفر مثل }الاألعم من العامل ىعل ماو ،موراأل من كاملال ىعل ما ينيتع :العاشر{

 ،شجاراأل بيتشذو ،النخل ريتأبو ،املدار ريتد اليت الدابةو ،هريتعم أو دوالبال نصبو ،باراآل فيتنظو

 ىعل ونكي قدو ،هذا ىعل ونكي قد بعضها أو لهاك موراأل هذهو ،كذل ريغو ،الضارة احلشائش قلعو

   مث ،كذا



١٨٤

  .إذا مل يكن هناك انصراف

  

   .قواماألو املدن كذل لك يف تلفخيو ،مامكاأل من الثمر خراجإو بيالتشذو القطع آالت

 أنه املساقاة عقد يف نهييتع الالزم انك ،ازاًكارت هيعل العقد قعي }انصراف كهنا نكي مل ذاإ{ ـف

  .منهما أي ىعل

 نكي مل وإالّ ،القصود تتبع العقود ألن ،نفعي ال ازاًكارت لوو القصد بدون االنصراف أن ىفخي الو

 ،البطالن فالظاهر ،العقد يف راكذي ملو تعارف نكي مل لوو ،بالعقود أوفوا من املستفاد )مكعقد(

 يف قالوا ماك ،يوضع يالنه معىن ألن ،كذل بعد قبوهلما نفعي الو ،للغرر املوجبة اهولة املعاملة منألنه 

 ،باملعاطاة لوو دةيجد معاملة ونكيأن  إالّ ،العقد بعد ايتراض إذا ةيغرر معاملة لك كذلكو ،املعامالت

   .اهللا شاء نإ التاسعة املسألة يف هنا نفع له ما بعض أيتيو ،املزارعة يف املسألة هذه مثل تقدمت قدو

 ،شيء ىعل قعي ال العقد ألن ،أيضاً بطل أحدمها منهما لك قصد خمتلفان ازانكارت كهنا انك لوو

   .اريفاخل الشرط ختلف ليقب من انكإذا إالّ 

  



١٨٥

كما ال خالف يف عدم صحتها بعد البلوغ واإلدراك  ، ظهور الثمر يف صحة املساقاة قبلإشكالال ): ١ مسألة(

 واألقوى كما ،كان بعد الظهور قبل البلوغ إذا  واختلفوا يف صحتها،حبيث ال حيتاج إىل عمل غري احلفظ واالقتطاف

   سواء كان العمل مما يوجب االستزادة أو ال،صحتها إليه أشرنا

  

 النص ىمقتض أنه تقدم قدو ،}الثمر ظهور قبل ةاملساقا صحة يف إشكال ال{ ):١ مسألة(

   .مجاعاإل هيعل يادعو ،ىالفتوو

 ال ثيحب كدرااإلو البلوغ بعد صحتها عدم يف{ مجاعاإل ىدعو تقدم وقد }خالف ال ماك{

 يف بسكالو سيالتشمو }االقتطافو احلفظ{ ـك }هريغ عمل ىلإ{ احتاج وإن ،املاء إىل }تاجحي

   .الوجه ظاهر ريغ هلا بصحتها البارع املهذب فقول ،مساقاة ريغنه أل ،كذل أشبه ماو الظرف

   .هايف املستقل العقدو الشرطو جارةاإلو الصلح جراءإ صحة تقدم قد نعم

 قبل ما يف واردة دلةاأل ألن الصحة عدم ،}البلوغ قبل الظهور بعد انك إذا صحتها يف اختلفواو{

   .الظهور

 ،ةيالثان يف توقفو ،األوىل الصورة يف الصحة منه تقدم قد ،}صحتها إليه أشرنا ماك األقوىو{

 من نكي ملو ،املعاملة هذه يف األصل همو ةيعقالئ واك بعد مناطه أو ليالدل إطالق الصحة وجهو

   .بالصحة القول فالالزم ،ردع الشارع

   قفي كذل انكو سقي انك إذا }ال أو االستزادة وجبي مما العمل انك سواء{



١٨٦

  .كان يف مجلتها بعض األشجار اليت بعد مل يظهر مثرهاذا  إخصوصاً

  

 يف احلاصل لفظو ،املساقاة يف نياألمر نيهذ من أكثر ىعل ليدل ال إذ ،حنوهو الشجر فساد دون

 املختلفو السرائرو ةيالغنو اخلالف من يكاحمل انك لذاو ،االستزادة ىعل دلي ال الفقهاء المكو ةيالروا

 ادةيز هيف ونهكب دييتق دون من ،للعامل يبق إذا تصح أا الشرائع جامعو النافع حإيضاو البارع املهذبو

 ادةيالز ةيفاك الربهان جممع عنو ،ةيمكح ادةيز النقص عن احلفظ أن منهم ريخاأل قبل ما عنو ،الثمرة

   .ةيفيكال يف

   .تقدم مايف رفتع ماك ،ىالفتوو النص يف الوارد مساقاة ونهك ىمقتضألنه ف يللسق اشتراطنا أماو

 ثيح }مثرها ظهري مل بعد اليت شجاراأل بعض{ الاألعم ةمجل أي }مجلتها يف انك إذا خصوصاً{

 شجرة مثل ال ،اًيعرف كذل ونكب قالين أ والبد نكل ،قةيحق مساقاة شجاراأل كتل إىل بالنسبة األمرن إ

   .واحدة شجرة مثر بعض أو ،واحدة

 ،املساقاة بعنوان ال ،مستقلة معاملة بعنوان كذل صح النقص من حفظ الو سقي نكي مل إذا ،نعم

   .شملهي أشبه ماو تراض عن جتارةو ،بالعقود أوفوا نفأل األول أماو ،عرفت فلما الثاين أما

  



١٨٧

  . كالتوت واحلناء وحنومها،وإمنا ينتفع بورقها األقوى جواز املساقاة على األشجار اليت ال مثر هلا): ٢ مسألة(

  

 }التوتك بورقها نتفعي مناإو ،هلا مثر ال اليت االشجار ىعل املساقاة جواز األقوى{ ):٢ لةمسأ(

 ةيعقالئ واكو ،دلةاأل طالقإل كذلو ،املشهور هو ماك }حنومهاو احلناو{ له مثر ال الذي القسم

 الثمرة إىل االنصرافو ،أعم خرجأ ما إذ ،حةيالصح يف خرجأ ما نصف كلو باملناط شملهيو ،متعارفة

 لوخي ال باجلواز القولو ،دخوله يقتضي ما خباراأل بعض يفو( :كاملسال يف قال لذاو ،يبدو فهو انك لو

   .)قوة من

 تبعاً شجاراأل هذه ىعل املساقاة ونكت أن نيب ليالتفص من اجلواهر يف ملا ظاهر وجه فال هيعلو

   .األصل خالف ىعل انك مايف قنياملت ىعل االقتصار للزوم ،وزجي فال مستقالًو ،جوزيف

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم( اهللا رسول أن من ،املقاصد جامعو رةكالتذ يف مبا كلذل االستدالل أما

 انك لعلهو ،له إطالق ال العمل إذ ،تأمل هيفف ،الشجرو النخل من رجخي ما بشطر ربيخ أهل عامل

   .ثمري مما الشجر

 املناطو ،اخلالف يف ىاملدع مجاعاإلو ،احملققة الشهرة بعد كذل عن غىن يف فنحن ،انك فيكو

   .تقدم ماك

 لذاو ،حطب له ماو الدواء أو للجمال انك سواء ،زهر له ما ىعل صحتها وجه علمي تقدم مماو

   .شبههو الوردك زهره قصدي ما ذاكو :القواعد يف العالمة قال

  



١٨٨

 وإن ،كالبطيخ والباذجنان والقطن وقصب السكر وحنوها ال جيوز عندهم املساقاة على أصول غري ثابتة): ٣ مسألة(

 بل ال يبعد ،مل يكن من املساقاة املصطلحة وإن  ولكن ال يبعد اجلواز للعمومات،نياألولتعددت اللقطات فيها ك

  اجلواز يف مطلق الزرع كذلك

  

 واحد ريغ ريلتعب )عندهم( قال مناإو }ثابتة ريغ أصول ىعل املساقاة عندهم وزجي ال{ ):٣ مسألة(

 القطنو الباذجنانو خيالبطك{ منهم املشهور )عندهم( ـب املرادو ،املساقاة فيتعر يف )ثابتة (ـب منهم

   .هاريغو راثكالو الفجلو السلق أمثال اخلضرك }حنوهاو ركالس قصبو

 بن ىيحي عن ماك }اجلواز بعدي ال نكلو{ اخلضر أكثركو }نياألولك هايف اللقطات تعددت نإو{

 رةكالتذ عن نكل ،ىخرأ بعد مرة زجي الذي البقل يف جوازها خيالش عنو ،الباذجنان يف جوازها ديسع

   .نظر هيفو ،األرض يف تثبت ال اليت البقولو القثاء يفو ،وراتكاملذ يف صحتها عدم ىعل مجاعاإل

   .أشبه ماو تراض عن جتارة ونكتأن إالّ  و،بالعقود أوفوا :مثل ،الواردة }للعمومات{

 ،ةيالعقالئ املساقاة يف األصل أن عرفت قد إذ ،نظر هيف }املصطلحة املساقاة من نكي مل نإو{

 علمي منهو ،مصطلحة مساقاة أا الالزم انك )جتارة(و )أوفوا( :قال بل ،الشارع عنها ردعي مل ثيحو

   .المهك فراجع ،كذل يف اجلواهر إشكال صحة عدم

 الباذجنانو خيالبطو البقلو( :القواعد يف قال وإن }كذلك الزرع مطلق يف اجلواز بعدي ال بل{

   رامةكال مفتاح فسرهو ،)بالزرع ملحق شبههو ركالس قصبو



١٨٩

 غاية ، وال يكون من املعامالت الغررية عندهم،فإن مقتضى العمومات الصحة بعد كونه من املعامالت العقالئية

  .ةاملصطلح ليست من املساقاة أا األمر

  

  .)موراأل هذه ىعل املساقاة جتوز ال كذلك زرعه بعد الزرع ىعل املساقاة جتوز ال ماك( أنهب

 حيصح ىمقتض أنه كاملستمس يف بل ،}الصحة{ املتقدمة }العمومات ىمقتض نإف{ تصح مناإو

 سبب كذل أن عرفت قد بل ،املتقدم بيالتقر ىعل }ةيالعقالئ املعامالت من واك بعد{ املتقدم عقوبي

   .دةيجد معاملة أا ال ،املساقاة يف دخوهلا

 ،الباب هذا يف زانيامل هوو ،غرراً راهاي ال العرف ألن }ةيالغرر املعامالت من ونكي الو{

   .مفقود املانعو موجود يفاملقتض

 ال نكل ،احلاصل مبقدار للجهل ةيغرر أا يف إشكال ال( :كاملستمس قول يف النظر وجه علمي منهو

 من ستيلا إ األمر ةيغا{ العرف عند أي }عندهم{ :قال لذاو ،)ةيلك لغررا عن املنع ىعل ليدل

 بعد مرة زجي مايف خيالش المك عرفت قد بل ،لغة منها انتك وإن ،املشهور عند }املصطلحة املساقاة

  .الباذجنان يف ديسع ابن المكو ،ىخرأ

 اجلعالة أو ،عقد ضمن يف الشرط أو ،الصلح أو ،جارةاإل بعنوان كذل قدع اطياالحت دير ألومث إنه 

   .مثالً

  



١٩٠

ال بأس باملعاملة على أشجار ال حتتاج إىل السقي الستغنائها مباء السماء أو ملص أصوهلا من رطوبات ): ٤ مسألة(

  األرض

  

 ملص أو السماء مباء الستغنائها السقي إىل حتتاج ال أشجار ىعل باملعاملة بأس ال{ ):٤ مسألة(

  .}األرض رطوبات من صوهلاأ

 .)يالسق إىل فتقري ما ىعل صحي ماك ،الشجر من البعل ىعل املساقاة تصحو( :القواعد يف قال

 منو ،املقاصد جامعو النافع إيضاحو البارع املهذبو ريالتحرو املبسوط عن رامةكال مفتاح نقلهو

 سيل خبصوصه سقيال أن صحاباأل المكو خباراأل من املستفادو :قال مث ،خالفاً هيف نعرف ال رةكالتذ

 ،يالسق إىل حتتاج ال ثيفح ،شجاراأل كتل إليه حتتاج الذي العمل ىعل املدار بل ،املعاملة هذه يف شرطاً

 ىسقي ال زرعو خنلو شجر لك البعل أن القاموس عن نقلو ،معترباً ونكي ال الشام طرافأ نيبسات مثل

   .السماء سقته ما أو

 عمل نهأبو ،الدهر عمر هايف املساقاة لبطلت كذل ال لو بأنهو ،األصلب كلذل استدلواو :أقول

   .رامةكال مفتاحو رةكالتذ من املتقدم مجاعباإلو ،املساقاة ليدل شملهيف يعقالئ

صلى ( اهللا رسول ىعطأ كذلكو :)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،بيشع بن عقوبي حةيصحو

   .خرجتأ مما النصف هلمو عمروهاي أن ىعل هاايإ عطاهمأف توهأ نمايح رباًيخ )اهللا عليه وآله وسلم

   .)العموم ىعل دلي كذل ماماإل ةياكحو ،للمقام شاملفإنه ( :كاملستمس يف قال

   موجود أنه عرفت قدو ي،السق من مأخوذة املساقاة ألن ،نظر لكال يفو



١٩١

 ،رد يف خرب من األخبارهذه اللفظة مل ت فإن ،وال يضر عدم صدق املساقاة حينئذ ،خرأ وإن احتاجت إىل إعمال

كانت املعاملة بعد ظهور  إذا  ولذا قلنا بالصحة، وهذا التعبري منهم مبين على الغالب،وإمنا هي من اصطالح العلماء

  ،الثمر واستغنائها من السقي

  

 ،زرع بال املزارعة بصحة قالي أن صحي ال ماكف ،السقي من البد أنه ظاهره مما ،ىالفتوو النص يف

 كذلك ،الزراعة نفس هيف سيلو للزراعة مقدمة ونكي مما حنوهو النهر يجرو األرض صالحإل بل

   .املساقاة إىل بالنسبة

 نيب تالزم أي إذ ،ضري ال الدهر عمر السقي إىل نيبسات اجياحت عدمو ،له مورد ال األصلف هيعلو

 األمر ركذي مل ثيح ،نظر لحم مجاعاإلو ،املساقاة ليدل ال )أوفوا( شملهي اًيعقالئ عمالً ونهكو ،نياألمر

   .هايف داللة فال فعل ةياكح حةيالصحو ،اطالعنا حسب الفقهاء أكثر

   .اطياالحت قيطر }خرأ أعمال إىل احتاجت نإ{ هيعل مستقل عقد جراءإف هيعل }و{

 مل اللفظة هذه فإن ،نئذيح املساقاة صدق عدم ضري ال{ :قوله يف النظر وجه عرفي تقدم مما }و{

   .فاًيضع انك وإن به اخلرب ورود عرفت فقد }العلماء اصطالح من يه مناإو ،خباراأل من ربخ يف ردت

 إىل احملتاج ريغ يف جبوازه صرح منن إ :هيف }الغالب ىعل مبين منهم ريالتعب هذاو{ :قوله أما

   .التأمل إىل حباجة هميلإ كذل فنسبة صرحواي مل نيالذ همأكثر أما ،تام يالسق

   }يالسق من استغنائهاو الثمرة ظهور بعد املعاملة انتك إذا لصحةبا قلنا لذاو{



١٩٢

  .مل تكن من املساقاة املصطلحة وإن وإن ضويق نقول بصحتها

  

 له ةيمدخل ال مما الثمرة فساد عدم ألجل لوو يالسق إىل اجيباالحت قلناو ،كذل ىعل لناكأش ناكل

  .منائهاإ يف

 املساقاة من نكت مل وإن ،بصحتها نقول{ يالسق إىل تجحي مل إذا املساقاة صحة يف }قيضو نإو{

 شاملة أا عرفت أن بعد ،)تراض عن جتارة(و ،)بالعقود أوفوا( مثل العامة دلةلأل كذلو }املصطلحة

   .الفقهاء المكو اتيالروا يف املعنونة ريغ للعقود حىت

 عدمو طالقلإل كلذو ،ةياالصطناع مطاراأل بسبب انك وإن السقي أقسام نيب فرق المث إنه 

   .طالقاإل مشول من نعمي ال اتيالروا زمان يف فرد وجود

  



١٩٣

 بشرط تعيني مدة تصري مثمرة ،بعد سنني إالّ مل تكن مثمرة وإن جيوز املساقاة على فسالن مغروسة): ٥ مسألة(

  .فيها ولو بعد مخس سنني أو أزيد

 حىت الثمر من نوع أي }مثمرة نكت مل وإن مغروسة فسالن ىعل املساقاة وزجي{ ):٥ مسألة(

 الروضو املقاصد جامعو رشاداإلو رةكالتذو املبسوط عن ماك }نيسن بعد الإ{ تقدم ماك احلطب

   .هريغو القواعد رهكذو ،الربهان جممعو

 الثمر دون املدة انتك إذا أما }ديأز أو نيسن مخس بعد لوو هايف مثمرة ريتص مدة ينيتع بشرط{

  .نئذيح حصة ال أنه املفروضو ،باحلصة املساقاة ألن ،صحي مل

 ال أنه الظاهرو :كاملستمس يفو ،رامةكال مفتاح يف ماك ،دلةاأل لعموم كذلك املساقاة تصح مناإو

  .هيف خالف

 النخلة انتك إذا ماك ،مثرها وقت حصة منها عطائهإ بشرط الثمرة مدة دون املساقاة تصح هلو

 ،مثالً مثرها ربع هيعطي أن ىعل أشهر أربعة مدة واؤش ىعل هيساقيف السنة وسط يف الثمرة تعطي

  :احتماالن

   .مثاراإل نيح إىل رواكذ مأو دلةاأل انصراف من

 منهم صرح من الإ كذل صحة عدم ىعل دلي ال رهمكذو ،بدوي االنصرافو ،عقالئي أنه منو

 أن الصحة ويؤيد ،ةًمساقا ال داًيجد عقداً صحته قنياملت انك وإن ،الصحة بعدي الو ،الصحة بعدم

   .الثمر كدري مل وإن حلصةا فللعامل ،أحدمها مبوت تبطل ال املساقاة



١٩٤

لكن الظاهر جواز إدخاله يف املعاملة على  ،ال تصح املساقاة على ودي غري مغروس أنه قد مر): ٦ مسألة(

 شجار ودخوله يف املعاملة بعداألشجار املغروسة بأن يشترط على العامل غرسه يف البستان املشتمل على النخيل واأل

   ،يصري مثمراًأن 

  

 إالّ }مغروس ريغ ودي ىعل املساقاة تصح{ ال أنه ىعل ليدل }ال مرأنه قد{ ):٦ مسألة(

 يالود هيف بستاناً هيعطي أن نيب فرقاً روني ال مإف ،العرف نظر يف ةيالبدو ىعل ملحي الذي االنصراف

   .تثمر حىت ا عتينيو غرسهايل ليلفسا تئامو أرضاً هيعطي أن نيبو املغروس

  .دةيجد معاملة بالصحة قولي أن له فالبد املصنفك مساقاةً الصحة بعدم قالوا نيالذ أما

 إطالق شملهي فإنه الشرط بنحو }املغروسة شجاراأل ىعل املعاملة يف دخالهإ جواز الظاهر نكل{و

 نيالقائل فإن }شجاراألو ليالنخ ىعل شتملامل البستان يف غرسه العامل ىعل شترطي بأن{ .الشرط ليدل

   .الشرط صورة يف به قولوني ال يالود ىعل املساقاة ببطالن

 ماك ،املتجددو للسابق شاملة املساقاة إذ }مثمراً ريصي أن بعد املعاملة يف دخوله{ ونكي }و{

 املعاملة يف دخلي ليالنخ مع املتجدد ليالفس أن ماكف ،الشجرو النخل من قطعيو سقطي ما منها رجخي

   .غرسي سوف الذي يالود كذلك

 الالزم سيل إذ ،مثمراً صري مل وإن دخلي فإنه ،املثال باب من )مثمراً ريصي( قوله أن علمي منهو

   .مبثمر سيل مما البستان يف ما هايف دخلي لذاو ،املساقاة يف فقط املثمر دخول



١٩٥

مل تكن من املساقاة  وإن ،املغروسة إىل مدة تصري مثمرةبل مقتضى العمومات صحة املعاملة على الفسالن غري 

  .املصطلحة

  

 قدو }مثمرة ريتص مدة إىل املغروسة ريغ الفسالن ىعل املعاملة صحة العمومات ىمقتض بل{

 ىريف }املصطلحة املساقاة من نكت مل نإو{ بأنه املصنف يرأ ىعل أما ،املصطلحة املساقاة من أنه عرفت

  .تقدم ماك وحنومها )٢(ِتجارةًو ،)١(أَوفُوا ىمبقتض ،دةيجد ملةمعا يف داخل كذلأن 

   .هيف شكالاإل سبق فقد )٣(له عقوبي حيصح بشمول كاملستمس قول ماأ

   .منع حمل كذل يف اجلمالو العم ابنو يالربوجرد السادة إشكال أن علمي تقدم مماو

 زرعه من مدة بعد ثيح ،رزاأل مثل ليسالف دون انك إذا ما يف دةيجد مبعاملة كالتمس ينبغي نعم

 ليدل شملهي فال ،عرفاًو اصطالحاً مساقاة ىسمي ال مثله فإن ، آخرانكم يف زرعيو انهكم من قلعي

   .فتأمل ،املساقاة

  

                                                









١٩٦

 أو بعروض ، أو ختلف بعض الشروط، أو الفسخ خبيار الشرط،بالتقايل إالّ ال تبطل املساقاة الزمة): ٧ مسألة(

  . أو حنو ذلك،ب للبطالنانع عام موجم

  

 ،كاملسال هيف اخلالف عدم ىادع ماك ،خالف الو إشكال بال }الزمة املساقاة{ ):٧ مسألة(

 املراد هوو ،بالعقد الوفاء ليدل طالقإل كذلو ،مثلهما مهاريغ ىادع كذلكو ،املقاصد جامع مجاعاإلو

   .البقاء يف كش انكذا إ إالّ االستصحاب مثل إىل صاري ال إذ ،األصلب له استدالهلم من

ألن  ، آخرعقد يف أو العقد يف اعول }الشرط اريخب الفسخ أو ،ليبالتقا إالّ تبطل ال{ ـف

   .بطبعه الالزم للعقد الفسخ حق له للمشروط أن الشرط هذا مثل صحة ىمقتض

   .رارهكت إىل حاجة فال املزارعة يف كذل لك ليدل تقدم قدو }الشرط بعض ختلف أو{

 ،متعلق ال إذ }للبطالن موجب{ فإنه ،هيف االنغمار أو املاء انقطاع مثل }عام مانع روضبع أو{

 ،الواقع صحي ال بالزعم إذ ،املتعلق وجود العقد نيح زعما وإن ،له متعلق ال ما تشمل ال دلةاألو

 ألن صحي فإنه لهمايكو اهيجرأ لو ماك ،نشاءباإل العقد صار نكل املانع وجود زعما لو ما سكبالعو

   .انهكمإ الواقع

   .مات إذا باملباشرة دةياملق املساقاة يف أيتي ماك }كذل حنو أو{

  



١٩٧

ومع موت العامل يقوم مقامه  ، إىل وارثهاألمر فمع موت املالك ينتقل ،ال تبطل مبوت أحد الطرفني): ٨ مسألة(

  وارثه

  

 املقاصد جامع عن بل ،املشهور هو ماك }نيالطرف أحد مبوت{ املساقاة }تبطل ال{ ):٨ مسألة(

 قال جارةاإل يف العقد ببطالن قال من أن املقتصرو البارع املهذب عن نكل ،خالفاً كذل يف نعرف ال

   .فال ال منو هنانه الببط

 جهة من جارةباإل املقام ريتنظو ،العقود يف اللزوم صالةأل ،املشهور رهكذ ما القاعدة ىمقتض :أقول

  .تام ريغ كهنا ركذ ما املساقاة يف أيتيف للعامل إجارة نوعأا 

 ،حمدوداً هلا تهيكمل نكي مل إذا هو مناإ شجاراأل حساب طرف من بطالا عدم أن ىفخي الو

 كذلكو ،ةيالوال يف موته بعد له حق ال ثيح العام الوقف متويل مثلو ،البطون إىل بالنسبة الوقفك

 إليه بالنسبةألنه  الالحق احلق ذو زجي ملن إ لبطالنا القاعدة ىمقتض انك وإالّ ،أشبه ماو احملدود يالوص

  .فضويل

 تيامل هكتر ما ليدل شملهيف ،له حقألنه  }وارثه إىل األمر نتقلي كاملال موت فمع{ انك فيكو

 فال كذل فعل قد النقل حىت كلمي الذي كاملال ألن ،ضرره أو كبذل رحبه نيب كذل يف فرق الو ،فلوارثه

   .نقضه يف لوارثه حق

 مل الوارثإذ ، العمل ىعل جربه حق كللمال أن مبعىن ال }ارثهو مقامه قومي العامل موت معو{

   .له شامل )١(نفسهمأ ىعل مسلطون الناس بل ،بنفسه نفسه ةيحر سلب قد ونكي حىت عقدي

                                                





١٩٨

تركته من يباشره فيستأجر احلاكم من  وإالّ ،اختار العمل بنفسه أو باالستيجار فله فإن ،لكن ال جيرب على العمل

   نعم لو كانت املساقاة مقيدة مبباشرة العامل، مث يقسم بينه وبني املالك،إىل بلوغ الثمر

  

 وارث }اختار نإف{ العامل ةكتر ىعل كاملال حق قعي مناإو }العمل ىعل ربجي ال نكل{ :قال لذاو

 ما ةكالتر من عطيي أنب ربهجي أن مكللحا حق الو ،كذل }فله جاريباالست أو بنفسه العمل{ العامل

 احلقوق سائرك ،العامل نييتع يف له حق فال العمل يف الإ كللمال حق الألنه  كذلو ،هريغ به ستأجري

   .ليكال من خاص فرد إىل بالنسبة احلق هيعل من ربجي أن احلق لذي سيل اليت ةيلكال

 ةيخصوص ال إذ ،أشبه ما أو هريجأ أو بنفسه العمل إعطاء ىعل العامل ورثة قدمي }الّإو{

 له انتكن إ }تهكتر من مكاحلا ستأجريف{ ،املساقاة عملي أن متربعاً لتمسي أن فله ،أيضاً جاريلالست

   .املساقاة مدة آخر إىل أي }الثمر بلوغ إىل باشرهي من{ ةكتر

 نياملؤمن عدول إىل النوبة وصلت مكاحلا نكمي مل ذاإو ،}كاملال نيبو نهيب{ احلاصل }قسمي مث{

 لشمول كذلو ،به ستأجري من العامل مال من أخذي بأن التقاص حق كللمال هبعد مث ،رواكذ ما ىعل

   .ةكتر له نكت مل ذاإو ،للمقام مناطاً أو اًإطالق التقاص أدلة

 العامل عمل جعل بأن ،املصب بنحو انتك سواء }العامل مبباشرة دةيمق املساقاة انتك لو ،نعم{

 كتل نكي مل إذا ثيح ،للمساقاة موضوعاً البستان هذا جعل مثل هوف ،للمساقاة موضوعاً بشخصه

 يف مثله تقدم ماك ،خارجاً ديالقو داخالً دييالتق انك ما هوو ،ديالق بنحو أو ،هلا موضوع ال األرض

   املزارعة



١٩٩

 حق اطإسق فاملالك خمري بني الفسخ لتخلف الشرط و، ولو اشترط عليه املباشرة ال بنحو التقييد،تبطل مبوته

  . والرضا باستئجار من يباشر،الشرط

  

 أعمل ال ينإ :العامل قولي فقد ،البستانو كاملال إىل بالنسبة مثلهو ،املوضوع النتفاء }مبوته تبطل{

 مصباً انك سواء ،املوضوع ىانتف كاملال ماتإذا  فإنه ،داًيق أو مصباً كذل علجيو ، آخرنسانإ أرض يف

   .قصودال تتبع العقود فإن ،داًيق أو

 الفرد ونكي قدو ،حيصح أنه تقدم ماك ،املساقاة طرف يلكال علجي فقد البستان إىل بالنسبة أما

  .املساقاة بطلت كذل ميتسل من كاملال قدري ملفإذا  ،داًيق أو مصباً

 الشخصي الغالب أن باب من ماإو ،عندهم يلكال صحة عدم باب من ما إروهكذي مل أمكو

   .هيلإ بالنسبة

 كفاملال{ داًيق الو مصباً سيلو التزام يف التزام الشرطو }دييالتق بنحو ال املباشرة هيعل اشترط لوو{

 ىبقيف }باشري من جاريباست الرضاو الشرط حق إسقاط{ نيب }و ،الشرط لتخلف الفسخ نيب ريخم

  .العقد

 نيب عاملال اريخ إىل بالنسبة الشرط حنو ىعل البستان أو كاملال شخص انك إذا المكال ذاكو

   .الشرط حق إسقاطب الرضاو ،الفسخ

  



٢٠٠

 وضابط ، ومجلة منها على املالك،ال على العاملاألعم عقد املساقاة مجلة من إطالقمع  أن ذكروا): ٩ مسألة(

  عرض له التكرر يف بعض األحوال وإن  وضابط الثانية ما ال يتكرر نوعاً، ما يتكرر كل سنةاألوىل

  

 هيعل منصباً ازكاالرت انكو ،ئاًيش نوايعي مل بأن }املساقاة عقد إطالق مع أن رواكذ{ ):٩ مسألة(

 مجلة{ عرفهم يف املتعارف أنه باب من ونكي قدو يالشخص بنائهم باب من ونكي قد ازكاالرتو ،العقد

 نقله ،}سنة لك رركتي ما{ عندهم }األوىل ضابطو ،كاملال ىعل منها مجلةو ،العامل ىعل الاألعم من

   .اضيالرو ةيفاكالو الربهان جممعو الروضو اللمعةو رشاداإل عن رامةكال مفتاح

 السرائرو لةيالوسو املبسوط عن نقلهو ،الثمرة مستزاد هيف ما ابطضال أن إىل آخرون ذهبو :أقول

 هيعلو شهراأل أنه البارع املهذبو املختلف عن بل ،هاريغو التبصرةو النافعو الشرائعو الشرائع جامعو

  .كثراأل

 صالح هيف مما سنة لك رركتي ما هو الثمرة ادةيز به حتصل ما فإن ،متالزمان ابطانضالو :قال مث

  .جودةًو ادةًيزو حصوالً إليه حتتاجو الثمرة

   .}حوالاأل بعض يف راركالت له عرض وإن ،نوعاً رركتي ال ما ةيالثان ضابطو{

 مايف ابطضبال صرح من جدأ مل( :رامةكال مفتاح يفف الّإو ،األول المهمكمن  فهم أنهك :أقول

   .)لمامك يمطاو من فهمي نهكل ،كاملال ىعل بجي

 ،الثمرة مستزاد هيف ما األول :ضابطان له العامل ىعل بجي ما( :حيالتنق يكحم يف قال لذاو :أقول

   كاملال ىعل بجي ماو ،سنة لك راراًكت انك ما :الثاين



٢٠١

 وتنقية األار والسقي ومقدماته ،وما يتوقف عليه من اآلالت ،إليه  باحلفر فيما حيتاجاألرض إصالح األولفمن 

 وإزالة احلشيش املضرة وذيب جرائد ،كان السقي من بئر أو حنوه إذا كالدلو والرشاء وإصالح طريق املاء واستقائه

  النخل والكرم والتلقيح

  

   .)صولاأل يف صاحلاً عديو الباًغ رركتي ال ما :الثاينو ،املال بذل إىل فتقري ما :األول ،ضابطان له

 طرافأ مثل إليه احملتاجة نكمااأل عيترفو }هيلإ تاجحي مايف باحلفر األرض صالحإ :األول فمن{

   .البستان ممرات إىل ادتهيز ىلد املاء ىعطي ال ثيح ،يالسواق

 }ارألا ةيتنقو{ املنشارو املنجلك هاريغ حنوهاو املسحاتك }آالت من هيعل توقفي ماو{

 املصب يف املوجود السدد زالةإو ،حنوهو بالناعور الدابة ربط مثل }مقدماتهو السقيو{ الدوايل مصبو

 نةكاملا ليتشغ امياأل هذه يفو ،السدد جعلو ةكاحلر عن الدابة قافيإ مثل مؤخراتهو بل ،ىارو

   .هاؤطفاإو

 حنوهو بالنهر املتصل }املاء قيطر صالحإو الرشاو الدلوك{ إليه السقي تاجحي ما هيعل ذاكو

 ونكي أن لزمي ريفالضم ،البئر حنو يأ )حنوه( أن الظاهر }حنوه أو بئر من السقي انك إذا استقائهو{

   .مساعاً مؤنث البئر ألن ،مؤنثاً

 وإالّ هأفراد باعتبار ثيالتأنو ،نفسها يف نافعة انتك وإن ،بالزرع }املضرة شياحلش زالةإو{

   .مبؤنث سيل شيفاحلش

 ،للثمر }حيالتلقو{ بيالتشذ إىل حباجة ألا شجاراأل سائرو }رمكالو النخل جرائد بيذو{

   رركتوإن  فإنه ،كاملال نفس ىعل هل اللقاح يف المكال أيتيو



٢٠٢

  .واللقاط والتشميس وإصالح موضعه وحفظ الثمرة إىل وقت القسمة

  .ية وحنو ذلك مما ال يتكرر نوعاً وبناء احلائط والدوالب والدال، حفر اآلبار واألار:ومن الثاين

   مثل البقر الذي يدير الدوالب،على املالك أو العامل أنه واختلفوا يف بعض األمور

  

   .ال أم ريثك مال إىل حباجةألنه  سنة لك

 حير بسبب كذل انك أو ،الثمر جلمع شجاراأل هز عند عمداً الساقط الثمر جبمع }اللقاطو{

   .حنوهو

   .حنوهو نسكبال احلفظ موضعو }موضعه صالحإو{ حنوهو املطر عن احلفظو }سيالتشمو{

 فال وإالّ ،املتعارف الوقت }القسمة وقت ىلإ{ البستان يف له املعدة احملفظة يف }الثمرة حفظو{

  .العامل ىعل حفظه لك ونكي حىت عنه ريالتأخ يف كللمال حق

 يف }احلائط بناءو{ القنواتو واقيالسو }اراألو باراآل حفر{ :كاملال ىعل الذي }الثاين من{و

   .املوضوع بانتفاء السالبة من انك وإالّ ،احملوط البستان

  .}نوعاً رركتي ال مما كذل حنوو ةيالدالو الدوالبو{

 ،للسنة ةيخصوص ال إذ ،استثمار لك مع به رادي األول ابطضال يف سنة لك رركتي ما قوهلممث إن 

 حاهلا ونكي موراأل كتل عمالإ إىل مرة لك تاجحي مما نيمرت نةس لك تعطي اليت هكالفوا شجارأ فبعض

 نيب التالزم تقدم لذاو ،مرة نيسنت لك يتعط ما مثل سهكع كذلكو ،مرة سنة لك الثمر يتعط ما حال

   .العامل ىعل ملا نيالعرف

 ريدي الذي{ البغلو احلمارو }البقر مثل ،العامل أو كاملال ىعل أنه موراأل بعض يف اختلفواو{

  و ،املال رب ىعل البقر أن هريغو املبسوط فعن ،}الدوالب



٢٠٣

  فاألقوى،من الضابطنيء  وال دليل على شي،والكش للتلقيح وبناء الثلم ووضع الشوك على اجلدران وغري ذلك

 كلفال بد من ذكرنا يكون على  وإالّ ،على العامل أو املالك فهو املتبعء كان هناك انصراف يف كون شين إأنه 

  ، للغررنهما رفعاًم

  

  .العامل ىعل أنه هريغو السرائر عن

  .العامل ىعل سيفل ،العمل من سيل البقر بأن :األولب قال ملن استدل

   .العامل ىعل ونكي أن فالالزم ،للعمل رادي بأنه :للثاين استدلو

 أنه ممنه مجلةو السرائر عنو ،كاملال ىعل أنه الفقهاء من ريثكو خيالش فعن }حيللتلق شكالو{

   .البقر يف ماك ينيأللر االستداللو ،العامل ىعل

 ألا كاملال ىعل هي هل }كذل ريغو اجلدران ىعل كالشو وضعو{ طانياحل يف }الثلم بناءو{

 االستثمار مقدمة ألا العامل ىعل أو ،بالعامل هلا ربط فال البستان يف ادةيز األو ،العمل من ستيل

   .كباملال هلا ربط فال واناتياحل فسدهاي الو اللصوص سرقهاي ال ثيح

 انكن إ أنه األقوىف{ ،تامةريغ هلا ورةكاملذ االستدالالتو }نيالضابط من شيء ىعل ليدل الو{

 لوو العقد هيعل بين انصرافاً كباالشترا مها أو }كاملال أو العامل ىعل شيء ونك يف انصراف كهنا

   .القصود تتبع العقود ألن ،انصراف انك  وإن)مكعقود( ونكي ال كذل بدون إذ ،ازاًكارت

ألنه  ،اخلاص اتبع هؤالء عند اخلاصو العام العرف تعارض إذا رناهكذ الذي لذاو }املتبع فهو{

   .العقد هيعل املبين

   ركالذ عدم مع إذ }للغرر رفعاً منهما لك ىعل ونكي ما ركذ من فالبد الإو{



٢٠٤

  .مافيكون ما يتوقف عليه حتصيله عليه ،املال مشترك بينهماألن  ، وعدم الغرر يكون عليهما معاًطالقومع اإل

  

 ،الوضع ىعل دلي )صلى اهللا عليه وآله وسلم( النيب ي ألن ،املساقاة طلتب الغرر معو ،غرراً ونكي

   .تقدم ماك

 نأل{ احلصة نسبة خالفت وإن ،ةيالعقالئ بالنسبة }معاً همايعل ونكي الغرر عدمو طالقاإل معو{

  .اجلواهر يف ماك }همايعل لهيحتص هيعل توقفي ما ونكيف نهمايب كمشتر املال

 كمن النفقة :)عليه السالم( قال ثيح ،بيشع بن عقوبي حيلصح ،العامل ىعل واك احتملو

   .ثياحلد ،)١(ربيخ )سلمو آلهو هيعلصلى اهللا ( اهللا رسول ىأعط كذلكو :قال مث ،لصاحبها األرضو

 ىعل هيالتشب دل باملزارعة) عليه السالم( ماماإل شبهها فلما ،باملساقاة بعضها انتك ربيخفإن 

 يف سيل كذلك ،األرض دفع إالّ كاملال ىعل املزارعة يف سيل ماك فإنه ،العامل من النفقة أن يف استوائهما

   .صولاأل دفع إالّ كاملال ىعل املساقاة

 انك كذل ثباتإ عن النصوص قصور ضفر لوو( :حمتمله يف اجلواهر المك ىعل كاملستمس يف قال

 قتضيي ما فعل أمر يف اءكالشر ىعل بجي ال بأنه( املصنف ليتعل ىعل لكأشو ،)طالقاإل ىمقتض هو

 بجي ال وانيح أو شجر يف اءكالشرو ،هاريتعم هميعل بجي ال دار يف اءكالشر فإن ،هءبقا أو حصوله

   .انتهى )تهيتنم هميعل

                                                





٢٠٥

 بأن قولوني ال لذاو ،العامل ىعل واك املتعارفة النفقة ىعل إالّ دلي ال حيالصحن إ :أوالً هيعل رديو

   .كذل ىعل ا املساقاة هيتشب يف ليدل فال هيعلو ،املزارعة يف العامل ىعل النفقة لك

 هذه من هيف إطالق فال النص إطالق ديرأ فإن ،العامل ىعل النفقة أن قتضيي إطالق أين إ :اًيثانو

   .هلا إطالق الو ،القصود تتبع فالعقود ،العقد إطالق ديرأ وإن ،اجلهة

 صاحبها ىعل شجاراأل نفقة إذ ،كاملال ىعلا إ :قالي أن الالزم انك طالقباإل ليق لونه إ :ثالثاًو

 ونكت أن فالالزم ليدل ال ثيحو ،ليدل إىل تاجحي العامل إىل فانتقاهلا ،النفقات تابك يف روهكذ ماك

   .كاملال ىعل السابق يف ماك

 الالزم انك العقد حسب ماهلما صار ملا احلاصلو ،ماله حفظ هيعل بجي نساناإلن إ :رابعاًو

 ،اًسرافإ انك وإالّ الدار حفظ اءكالشر ىعل بجي هيعلو ،النفقات تابك يف روهكذ ماك ،حفظه همايعل

 نيالذ نياملعلق ةافك املنت ىعل تكس لذاو ،الثمر فسديو تنهدم حىت البستانو الدار كتر وزجي فهل

   .ثرمك ىعل همريغو اجلمالو الربوجرديو العم ابن السادةك قاميبتعل ظفرت

 العقد عند لك زكارتو ،اآلخر البلد عادة خالف ىعل شيء بلد لك عادة ،نيبلد من اناك لوو

 يءش ىعل القبولو ابجياإل توارد لعدم ،العقد بطل ديالق أو املصب حنو ىعل انك فإن ،بلده عادة

   .شرطه ختلف ثيح ارياخل الشرط لصاحب انك الشرط حنو ىعل انك لوو ،واحد

  



٢٠٦

 ،خالف وضع املساقاةألنه  ،ال على املالك فال خالف بينهم يف البطالناألعملو اشترطا كون مجيع ): ١٠ مسألة(

جب زيادة الثمرة فال كان مما يو فإن ، من العمل عليه واشترط كون الباقي على املالكنعم لو أبقى العامل شيئاً

   يف صحتهإشكال

  

 ال }البطالن يف نهميب خالف فال ،كاملال ىعل الاألعم عيمج ونك اشترطا لو{ ):١٠ مسألة(

 حنو ىعل انك إذا مصب فال }املساقاة وضع خالفألنه { فـ املساقاة ماإ ،مستقالً عقداً الو مساقاةً

   .الشرط حنو ىعل انك إذا العقد ىمقتض خالف ىعل شرط هوو ،املصب

   .مفسد أنه ال ارياخل وجبي الفاسد الشرط :قالي ال

 ،واحد جانب إالّ له سيل هذاو جانبان له العقد إذ ،عقد ونكي ال أن سبب الشرط هذا :قاليألنه 

   .عرفت ما ىعل بعقد سيلألنه ف املستقل العقد أماو

 أبقاه ما }انك فإن ،كاملال ىلع يالباق ونك اشترطو هيعل العمل من ئاًيش العامل ىأبق لو نعم{

   .}صحته يف إشكال فال الثمرة ادةيز وجبي مما{ نفسه ىعل العامل

 قد ماك ،السقي أبقاه ما ضمن يف ونكي أن شترطي املساقاة يف املاء لزوم من رناهكذ ما ىعل ،نعم

   .فسادها دمعو حفظها وجبي العمل انك إذا الثمرة ادةيز توجب مل وإن املساقاة صحة استظهار تقدم

 ،عنه منصرفاً شرعاًو عرفاً املساقاة ليدل ونكي أن ال ،به معتداً أمراً )ئاًيش( من مراده أن الظاهر مث

   .صحي ملوإالّ 



٢٠٧

 ،كما يف احلفظ وحنوه ففي صحته قوالن وإالّ ، منهوإن قيل باملنع من جواز جعل العمل على املالك ولو بعضاً

  كان إيقاع عقد املساقاة بعد  إذا وكذا الكالم،األولأقوامها 

  

 يف خيالش إىل كذل نسب قدو }منه بعضاً لوو كاملال ىعل العمل جعل جواز من باملنع ليق نإو{

 املال رب من أن ىعل املساقاة موضوع بأن األول يف عللهو ،الشرائع جامعو لةيالوس وإىل ،املبسوط

 ظاهر نهأو ،املتعارف املساقاة بأنه كذل بقر رمباو ،هريغ عن يكح حنوهو ،العمل العامل منو ،املال

   .خرجأ ما نصف كلو اعمرهو املاء من هذا اسق :قولي :عقوبي حييصح

 ريغ بعنوان حهيتصح نكمي نعم ،نيمت ليالتعل من املبسوط يف رهكذ ماو( :كاملستمس يف قال

   .)العامة دلةباأل عمالً املساقاة

 ،مساقاة ونهك لعدم وجه فال ،ليالدل شملهي بقدره مناإو ،اًمطلق ال نكل عرفاً مساقاة أنه بعد :هيفو

   .بالبطالن كهنا قالي هلو ،ثالث نسانإ معه عملي أن شرط مثل إالّ هذا هلو

 بأن }حنوهو احلفظ يف ماك{ الثمرة ادةيز وجبي مما لنفسه العامل أبقاه الذي العمل نكي }الإو{

 من تقدم قدو ،عرفت ماك مبساقاة سيلألنه  ،الثاين }اأقوامه :قوالن صحته يفف{ جلهأل املساقاة انتك

 ظاهر ريغ }األول{ هنا تهيفتقو ،هيعل مجاعاإل يادع بل ،البطالن يف اخلالف ينف ظاهره ما املصنف

  .الوجه

   بعد املساقاة عقد قاعيإ انك إذا المكال ذاكو{



٢٠٨

كما نه اليف هذه الصورة عدم اخلالف يف بطكان الظاهر  وإن ،مثل احلفظ وحنوه إالّ بلوغ الثمر وعدم بقاء عمل

  .مر

  

 نعم، مساقاةً صحته عدم أيضاً األقوى فإن }حنوهو احلفظ مثل الّإ عمل بقاء عدمو الثمرة بلوغ

   .تقدم ماك مستقالً عقداً نياملورد الك يف صحي

 البارع املهذب عن نكل ،}مر ماكنه البط يف اخلالف عدم الصورة هذه يف الظاهر انك نإو{

  .بالصحة القول

 المكالو ،أيضاً باطل فإنه ،العامل ىعل صولاأل ونك شرط كاملال ىعل الاألعم عيمج شرط مثل مث

   .العامل سبحانه اهللاو ،تقدم مما عرفي أشبه ما أو صولاأل أو العمل ضيتبع يف

  



٢٠٩

فللمالك إجباره على مل يفت وقته  فإن ،الاألعمعليه من بعض خالف العامل فترك ما اشترط  إذا ):١١ مسألة(

  مل ميكن فله الفسخ وإن ،العمل

  

 مرتبطة انتك سواء }الاألعم بعض من هيعل اشترط ما كفتر العامل خالف ذاإ{ ):١١ مسألة(

 أن مثل مرتبطة ريغ أو ،خاصة أوقات يف املاء عطائهاإ أو شجارلأل املاء من ديمز إعطاء مثل باملساقاة

 ،فقط الثاين القسم املصنف رادةإ كاملستمس استظهرو ،مثالً ةكالرب دةايز ألجل مجاعةً البستان يف صليي

 كتل صيختص فالالزم ،نيالعشرو السادسة املسألة يف مكاحل انيتإلو ،اطةيباخل ريخاأل يف ملثاله أنهكو

 ،كذل عن نعمي نياملسألت لتاك يف هإطالق نكلو ،راركت ونكي لئال الثاين بالقسم هذهو ،األول بالقسم

   .زيعز ريغ تابكال يف راركالتو ،االختصاص ىعل دلي ال اطةيباخل لهمثاو

 ىتوي ال ثيح احلقو ،له حقاً صار بالشرطألنه  }العمل ىعل جبارهإ كفللمال وقته فتي مل نإف{

   .حبسهو عقوبته لحي الواجد يل :)عليه السالم( قال ،جبارباإل لوو أخذه يف احلق له انك

 الفسخو جباراإل نيب مرتب األمر هلو ،الشرط ختلف اريخب }الفسخ فله{ جباراإل }نكمي مل نإو{

 يف أيتيس ماك ،نهمايب األمر أول من ريخم أم ،المهك ظاهر هو ماك جباراإل نكمأ إذا فسخ ونكي ال حىت

  .كهنا المكال ليتفص أيتيسو ،نيالعشرو السادسة املسألة

إذا ( :المهك يكحم يف قال ثيح ،ريالتحر المك ظاهر هو ماك ،العمل أجرةب خذاأل كللمال هلو

 نيب كاملال ريخت منه ءيبش أخل فإن ،به اميالق العامل ىعل وجب ناًيمع عمالً العامل ىعل كاملال شرط

   فسخ



٢١٠

   .انتهى )العمل أجرةب لزامهإو العقد

 اختصاص املصنف ظاهر انك وإن ،فتي مل أو العمل وقت فات ما شملي ،مطلق المهك ظاهرو

 العامل ىعل استحق كاملال ألن ،طالقاإل الظاهر ،املتقدم الفرع يف تملهحي ملنه إ ثيح ،األولب الاالحتم

 بعد ،جبارهإ انكمإ لعدم املباشرة تعذرت فلما ،مباشرة العامل من صادراً ونهكو ،الشرط ذات :نيئيش

 كاملال عمل أو ،العامل سيك من آخر ريأج بأخذ ناًيع هاؤفاياست فله ،الذات تيبق ،بنفسه به انهيتإ عدم

   .الشرط ختلف اريخب الفسخ له أن ماك ،العامل سيك من أجرةب بنفسه

 املشروط العمل الشرط كيمتل ىعل مبين( نهأب لكأش ثيح ،اجلواهر المك يف النظر وجه علمي منهو

 ،هيعل ارهجبإو بالعمل الشرط هيعل من لزامإ قصاهأ فإن ،ممنوع هوو ،أمواله من ونكي وجه ىعل ،له ملن

   .انتهى )له ماالً ونهكل ال ،به الوفاء لعدم ارياخل ىعل التسلطو

 العمل انك وإن الضمان ذا القول تأىب ةيالعرف زاتكاملرت( :قال ثيح كاملستمس المك يفو

   .)هيعل للبناء جمال فال بالشرط اًكمملو

 الالزم انك عنها الشارع دعري ملو العرف رآهافإذا  ،عريف أمر ةيكامللن إ :أوهلما ىعل ردي ذإ

 ثوبه املشتري طيخي أن بشرط داراً باعهفإذا  ،املال قباهلا يف بذليو ماالً العرف عدهاي لذاو ،ا القول

   .أكثر الثمن علجي ثيح الثوب اطةيخ هيعل شترطي مل إذا ما خبالف ،قلأ الثمن جعل

   ماأ ،كاملستمس رهكذ ما خالف ىعل ةيالعرف زاتكاملرت ن أظهر ذاو



٢١١

 ستحقهاي أنه ال ،جرةاأل ستحقي مل صمي فلم اجلمعة ومي صوم ىعل استؤجر مبن رهكذ ملا مثاله

 ظاهرو ،كلذل التعرض عن خال االشتراط اريخ يف المهمك كذلكو :قال ،اجلمعة ومي صوم مةيق هيعلو

   .يءش استحقاق دون من مضائهإو العقد فسخ نيب الشرط له من ريتخي الشرط فوات معأنه 

 الشرط انك لوو( :الشرط مبحث يف قال ثيح )محه اهللار(ى املرتض خيالش المك من استظهر مث

 له املشروط استحقاق ففي ،فتعذر الثوب اطةيخك باملال قابليو ماالً عدي هيعل املشروط من عمالً

 من جزءك الشرط ونكي ثيحب الثمن من حصة جرةاأل من مرادهن إ( ):جهانو ارياخل جمرد أو ،جرتهأل

   .انتهى )نيالعوض أحد

 بل ،املطلوب ىعل مصادرة فهو ،اجلمعة ومي صوم مةيق استحقاقه عدم نسلم النه إ :أوالً هيعل دريف

 العرف ىري العمل وقتو جارةاإل وقت نيب الصوم مةيق ارتفعت إذا لذاو ،كذل ىري العرف أن الظاهر

   .جرةاأل من أكثر مةيق املستأجر ىعل تفو الصوم كتارأن 

 واحدة سنة يف احلج أجرة صارتو ،جحي فلم ةائمب نيمثان سنة للحج استأجره لو مبا كذل ظهريو

 أن أو ،الثاين العام يف باحلج لزمهيو السنة شرط عن دهي رفعي ن أللمستأجر انك ،نيمخسو ةائمب نيمثانو

   .مسلم ئامر حق ىتوي الو حقهألنه  ،هريغ ا ستأجريل احلج أجرة بقدر منه أخذي

 ىاملرتض خيالش قال لذاو ،اطةياخل مثل يف نسلم ال ،ماالً عدي ال الذي الصوم مثل يف سلم لو :اًيثانو

   .ةيالعرف زاتكاملرت الفارقو )الثوب اطةيخك باملال قابليو ماالً عدي الذي): (رمحه اهللا(



٢١٢

  مبعىن، العمل بالنسبة إىل حصتهأجرة بال يفسخ ويطالبه أن  وهل له،وإن فات وقته فله الفسخ خبيار ختلف الشرط

   أقوامها ذلك، بل قوالن، وجهان،جرة بني الفسخ وبني املطالبة باأليكون خمرياًأن 

  

 يف ظاهر )جرتهأل( :قوله بل ،ظاهر ريغ رهكذ ما مراده أن خيالش المك من استظهارهن إ :ثالثاًو

  .الثمن من احلصة ال ،جرةاأل نفس

 أن له انك جباراإل نكمي مل إذا مث ،جباراإل له انك الوقت فتي ملإذا  أنه قربفاأل ،انك فيكو

   .مرتب ريغ أو مرتباً ،الفسخ أو ،العامل سيك من أجرةب هريغ ستأجري أو ،بنفسه عملي

 فسخي ال أن له هلو{ اراتياخل يف ركذ ملا }الشرط ختلف اريخب الفسخ فله وقته فات نإو{

 حقه من أكثر احلصة ونكت قد إذ ،الواقع إىل بالنسبة ال }حصته إىل بالنسبة العمل أجرةب طالبهيو

 يف العمل نصف كترفإذا  ،نيمخس أو ،نيتائم ونكت احلصة نمايب ةائم حقه مثالً ،أقل ونكت قدو ،الواقعي

 مناإو بالواقع لزمي ملألنه  الواقع الحظي ال مناإو ،نيعشرو مخسة منه أخذ الثاين يفو ،ةائم منه أخذ األول

   .باحلصة

 جههماو عرفت قد }قوالن بل ،جهانو ،جرةباأل املطالبة نيبو ،الفسخ نيب اًريخم ونكي أن مبعىن{

 كذل كمل الشارط أن من تقدم ملا }كذل{ العم ابن منهم نياملعلق من مجلةو املصنف عند }أقوامها{

   .ببدله مطالبته فله ،هيعل املشروط ىعل

 العامل عهدة يف العمل متام كلمي كاملال ألن ،العمل من حبصة جرةاأل تصخي ال هذا ىعل :قالي ال

 ىاشتر إذا ما حال املقام فحال ،حقه بقدر غرامة وجبي له تالفإ التخلفو ،الزرع من حصة زاءإب

   ناريد ةائمب احلنطة من لويك ةائم



٢١٣

قصاه التزام من عليه  بل أ،الشرط ال يفيد متليك العمل املشروط ملن له على وجه يكون من أمواله أن ودعوى

   عليهالشرط بالعمل وإجباره

  

 ةائم متهيق انتك سواء ،متهيق بقدر ةيباق نيمخس يف حقهن إ ثيح ،نيمخس إالّ البائع سلمهي مل مث

   .نيعشرو مخسة أو

 ،مثالً ةائامل نصف إالّ ؤدي ملفإذا  ،عمالً ةائامل قدر يؤدي نأب إالّ هيعل املشروط دخلي مل :قاليألنه 

 مخسة ؤديي أن له الو ،االرتفاع يف ةائم يؤدي أن هيعل فال ،اآلخر ةائامل نصف ؤديي أن هيعل انك

 ارتفع فإن ،العمل للشارط انك كذل هيعل الشارط كمل ملا :قاليأن  إالّ اللهم ،االخنفاض يف نيعشرو

 ناريد متهيق ام ديز ىاشتر مثالً ،املنخفض بقدر للشارط انك اخنفض وإن ،املرتفع بقدر للشارط انك

 ىعل كمل الشارط فإن ،ناريد نصف الثوب اطةيخ مةيقو ،البائع ثوب طيخي أن بشرط دينار بنصف

 انك ناريد إىل اطةياخل مةيق ارتفعتفإذا  ،اطةياخل مةيق أخذي أن له انك طخي مل فإن ،ثوب اطةيخ اطياخل

   .ناريد ربع هيلع له انك ناريد ربع إىل مةيالق اخنفضت وإن ،ناريد اطياخل ىعل له

 ،ارد العمل ال الفائت أجرة هيعل املشروط ىعل ،العمل أجرة استحقاقه ىعل بناًء أنه ىفخي ال مث

 ةائم ىسوي الثمر انك ـ مثالً الساقي عمل لك نصف هو الذي ـ بالشرط الساقي عمل انكمثالً إذا 

 القدرألنه  ،نيسبعو مخسة لبهطي الشارط فإن ،نيعشرو مخسة الثمر ىسوي عملي مل ثيح أما ،ناريد

   .فقط العمل نصف عملي مل نه أباعتبار نيمخس ال ،الفائت

 عن سبق ماك }أمواله من ونكي أن ىعل له ملن املشروط العمل كيمتل ديفي ال الشرط أن ىدعوو{

 هيعل من التزام{ هيعل متفق ارياخلو جباراإل إذ كذل من أدىن كهنا أن ديري ال ،}أقصاه بل{ اجلواهر

   }هيعل جبارهإو بالعمل الشرط



٢١٤

 من اً يف املعاملة ال جزء وكونه قيداً،والتسلط على اخليار بعدم الوفاء به مدفوعة باملنع من عدم إفادته التمليك

  .ال على من عليهاألعم من كان عمالً إذا العوض يقابل باملال ال ينايف إفادته مللكية من له الشرط

  ، خياطة ثوب يف وقت معنيمثالً فلو شرط يف عقد البيع على املشتري ،عقودواملسألة سيالة يف سائر ال

  

   .حبسهو عقوبته وجبي هيولَ واجد هوو مسلم ئامر حق ىتوي الو ،للشارط حقألنه 

 عدم من باملنع مدفوعة{ بالشرط }به الوفاء عدم{ سبب }ـب ارياخل ىعل{ للشارط }والتسلط{

 اطةياخل اشتراط مثال يف تقدم ماك ،املال مقابل يف علهجي لذاو ،ماالً راهي العرفو فيك }كيالتمل فادتهإ

   .حنوهاو

 قابلي العوض من جزءاً ال املعاملة يف داًيق ونهك{ ـل باملال قابلي ال الشرطن إ :قلتن إ }و{

   .}باملال

 من ىعل الاألعم من عمالً انك إذا الشرط له من ةيكملل فادتهإ{ داًيق ونهك }نايفي ال{ :قلت

 أنه يف ةيالعقل الدقة الحظي الو ،اًكمل املقام ىري العرفو ،عريف أمر ةيكاملل أن ةاملنافا عدم وجه ،}هيعل

 :قولي أن نيبو ،ناريبد كل كثوب اطةيخو تابكال :قولي أن نيب العرف عند فرق فال ،جزء أو ديق

 تابكال قبال يف نياحلال الك يف ناريالد دفعي مناإ املشتري فإن ،كثوب طيخأ أن بشرط ناريبد كل تابكال

   .الثوب اطةيخو

   .براءاإلو العتقو الطالق مثل ،قاعاتياإلو بل }العقود سائر يف الةيس املسألةو{



٢١٥

  . وهكذا، اخلياطةأجرةوفات الوقت فللبائع الفسخ أو املطالبة ب

  

 طخي ملو }وقتال وفات نيمع وقت يف ثوب اطةيخ مثالً ىاملشتر ىعل عيالب عقد يف شرط فلو{

   .تقدم ما ىعل ،نيذ إىل مضافاً ،جباراإل له انك فتي مل لوو }اطةياخل أجرةب املطالبة أو الفسخ فللبائع{

 مما ،ةائم ىسوي انكالد بناء انكو ،انهكد بناءو بألف داره رهنه مثالً ،العقود سائر يف }ذاكهو{

  .ةائامل خذأ له انك نبي ملفإذا  ،ةائمو بألف قةياحلق يف الرهن ونكي

 إالّ تدفع ملو ةائم قبال يف اخللعي الطالق انكفإذا  ،قاعاتياإل يف ذاكو ،العقود من مهاريغ إىل

  .منها العشرة أخذ له انك ختط فلم ،عشرة جراأو ثوبه ةاطيخ بشرط نيتسع

 ،قبله من ياّممض ونكي كبذلو ،ردعهمي مل الشارعو ،العرف بدله ستحقي كمل أنه ىعل الشاهدو

   .املطلقات هذه من أشبه ماو ،شروطهم عندو ،جتارةو ،أوفوا :قال ثيح

  



٢١٦

يكون متام العمل على غالم  أن أما لو شرط،  معه صحيعمل غالمه أن لو شرط العامل على املالك): ١٢ مسألة(

ته ملقتضى وضع ملنافانه ال وقد مر عدم اخلالف يف بط،يكون متام العمل على املالك أن  فهو كما لو شرط،املالك

  ،املساقاة

  

 ،خالف الو إشكال بال }صح معه غالمه عملي أن كاملال ىعل العامل شرط لو{ ):١٢ مسألة(

  .شروطهم عند املؤمنون ليدل طالقإل كذلو ،هيعل مجاعاإل هريغو رةكالتذ عن بل

 من صولاأل ونكي أن املساقاة عقد ىمقتض ألن ،العقد ىمقتض خالف كذل بأن شكالاإل توهمو

   .كاملال من العمل بعضو صولاأل صار هناو ،العامل من العملو كاملال

   .بغالمه فيكف ،كاملال نفس من ونكي أن صحي العمل بعض إذ ،وارد ريغ

   .مثالً البالغ ريغ ولده معه عملي أن هيعل اشتراطه صحة علمي منهو

 أن شرط لو ماك فهو{ مثالً ريالصغ ولده أو }كاملال غالم ىعل العمل متام ونكي أن شرط لو أما{

   .صحي ال فهو }كاملال ىعل العمل متام ونكي

 ملنافاته{ كذلو ،}بطالنه يف اخلالف عدم{ من العاشرة املسألة يف }مر قد{ ملا كذل }و{

 ،عرفاً احلصة حق ساويي مهماً ئاًيش شرافاإل انك إذا بالصحة قالي قد نكل ،}املساقاة وضع ىملقتض

 السلطان غصبي لواله ثيح ،جانب يف داًيز املساقي ونكو ،جانب يف العملو صولاأل انتك إذا ماك

 آخر عقد بل ،مساقاة عقد سيل كذل مثل أن ىفخي ال نكل ،كذل أشبه ما أو املاء هيعطي ال أو البستان

   .مساقاةً صحته عدم يف المكالو ،بالعقود أوفوا شملهي



٢١٧

كان  وإن ، يف صحتهشكال فال ينبغي اإل،ه يف البستان اخلاص بالعامليعمل غالم أن ولو شرط العامل على املالك

   وال خيفى ما فيها، بال عمل منهعمل الغالم يف قبال عمل العامل فكأنه صار مساقياً أن رمبا يقال بالبطالن بدعوى

  

 ،بالعامل اخلاص البستان يف{ البالغ ريغ ولده أو }غالمه عملي أن كاملال ىعل العامل شرط لوو{

 ،العقد ىملقتض الو تابكلل منافاته عدمو الشرط ليدل طالقإل كذلو }صحته يف شكالاإل ىنبغي فال

 خيالش من ظهري ما جهة من لعلهو ،اخلالف بوجود شعري حنو ىعل املسألة مهاريغو الفاضالن ركذوإن 

   .يكح ماك املبسوط يف

 قبال يف الغالم عمل أن ىبدعو نبالبطال قالي رمبا انك نإو{ :بقوله رهكذ ما الصحة عدم وجهو

 يف يالساق عمل انكو اآلخر بقدر صولأ منهما لكل انتك بأن عملهما استواء فرض إذا }العامل عمل

 بستان يف الغالم عمل انك لو ما كذل من أسوأو ،الساقي بستان يف كاملال غالم عمل بقدر كاملال بستان

   .للبطالن وركاملذ الوجه أيتي فال أقل انك إذا أما ،أكثر يالساق

 الشرط حسب عمل بال نفسه الساقي جعل أن تقدم قدو }منه عمل بال اًيمساق صار أنهكف{

   .بطالنه وجبي هوو العقد ىمقتض نايفي

 نايفي ال فإنه ،املقام خبالف ة،املساقا لوضع مناف كاملال ىعل العمل ونك إذ }هايف ما ىفخي الو{

   .املساقاة

 من مفسد املقام يف الشرط مثلأن  إالّ ،حمله يف حقق ما ىعل مفسداً نكي مل وإن الشرطمث إن 

   اشتراط مثل فهو ،معه املساقاة إىل القصد عدم جهة



٢١٨

 ففي ، بأن يكون عمله له حبيث يكون كأنه هو العامل،يعمل غالم املالك للعامل متام عمل املساقاة أن ولو شرطا

  ،نئذ كأنه نائب عنه يف العمل بإذن املالكالغالم حي ألن ،األول ال يبعد ،صحته وجهان

  

 عيالب بصحة مثلهما يف قالي ال ثيح ،احكالن يف زوجة املرأةو ،للمشتري اًكمل عياملب ونكي ال نأ

  .مبفسد سيل الفاسد الشرط أن جهة من احكالنو

   .بطالن فال ىالدعو بطلت ذاإو )ىالدعو(إىل  عائد )هايف(و

 إىل الغالم عمل باملساقاة نتقليف }املساقاة عمل متام للعامل كاملال غالم عملي أن شرطا لوو{

 حنو ىعل بالشرط }ونكي بأن{ ،السابق الفرع يف انك ماك كللمال ىبقي الغالم عمل أن ال ،العامل

 عمل كاملال وهب إذا ماك ونكيف }العامل هو أنهك{ الغالم }ونكي ثيحب ،له عمله{ جةيالنت شرط

   .املساقاة يف الغالم عمل جعل مث جارةباإل للعامل عمله انكف الغالم العامل راستأج أو ،للعامل غالمه

 نكي مل ثيحو ،للعامل صار بالشرط العمل إذ ،الصحة }األول بعدي ال ،جهانو صحته ففي{

 أو هريجأ أو نفسه عبد نيب فرق ريغ من ، آخربواسطة سقيي أن صح العامل مباشرة املساقاة يف الالزم

   .للعامل ريجألا مبرتلة انك عنه ابةيبالن للعامل كاملال غالم عملفإذا  ،كذل أشبه ما أو ملهع له وهب من

 نائب بل )نهأك( إىل اجياالحت عدم الظاهر }عنه نائب أنهك{ الشرط نيح }نئذيح الغالم نأل{

 ىعل اهساق مث ،ديلز عبده عمل كاملال وهب إذا ماك فهو }كاملال ذنإب{ البستان يف }العمل يف{ عنه

   .البستان يف عملي العبد العامل جعلو ،أصول



٢١٩

املالك  والزم القول بالصحة الصحة يف صورة اشتراط متام العمل على ، مع ذلكإشكالوإن كان ال خيلو عن 

  .بعنوان النيابة عن العامل

  

 كذل معو ،عمالً عملي ال العامل أن األمر حاصل ألن }كذل مع إشكال عن لوخي ال انك نإو{

 قدو ،بنائبه عمالً عملي العاملن إ :هيف نكل ،عمله مقابل يف العامل حصة املساقاة يف نمايب ،احلصة له

   .نائبه أو بنفسه عملي أن صح املباشرة شترطي مل أنه إذا تقدم

 ،كذل ريغ أو للعامل العمل النائب بتربع أو جارةباإل أو بالشرط له نائباً صار فيك النائب أن أما

   .ا ضري حىت باملساقاة بطرتي الفإنه 

 ىعل العمل متام اشتراط صورة يف{ أيضاً للمساقاة }الصحة{ العبد يف }بالصحة القول الزمو{

 عمله قبال يف احلصة له ونكفت ،نئذيح العامل عمل ونكي العمل ألن ،}العامل عن ابةيالن بعنوان كاملال

 صولاأل رياملستع ىعطأف ةيعار نسانإل صولهأ كاملال ىعطأ إذا ماك ،املسألة سكع يف كذلكو ،ايبيالن

 صولاأل من لك انك وإن ـ احلصة ريللمستع فإن ،صولاأل يف كاملال فعمل ،املساقاة بعنوان كاملال إىل

 من فائدته قبال يف له احلصةو ،ةيبالعار ريللمستع صارت صولاأل فائدة ألن ـ كاملال من العملو

   .صولاأل

  



٢٢٠

يستأجر يف بعض أعماهلا  أن  فيجوز له، للعمل بنفسهيكون العامل يف املساقاة مباشراًأن  ال يشترط): ١٣ مسألة(

   والقول باملنع ال وجه له،ال على املالكاألعم بعض أجرةيشترط كون  أن  وجيوز،جرةأو يف متامها ويكون عليه األ

  

 اختاذ لتعارف كذلو }بنفسه للعمل مباشراً املساقاة يف العامل ونكي أن شترطي ال{ ):١٣ مسألة(

   .دلةاأل إطالق شملهي ممضاة فمثلها ،الشارع عنه ردعي ملو ،حنوهو ريجاأل العامل

 ىمقتض حسب }جرةاأل هيعل ونكيو متامها يف أو أعماهلا بعض يف ستأجري أن له جوزيف{

 ادةيلز جهو ال أنه احتمالو ،اًيمساو أو أقل أو جرةاأل من ديأز انتك سواء له احلصة ونكتو ،جارةاإل

 فقد ،املال زائهإب عقالئي هوو جارياالست هو عمله ألن ،تام ريغ عمالً العامل عمل أن بدون جرةاأل

 الزمان شرائطو املوادو ريكالفو اجلسدي العمل قبال يف املال أن )االقتصاد :الفقه( تابك يف رناكذ

   .ةياالجتماع العالقاتو انكاملو

 الثمرة من عطائهاإب سواء }كاملال ىعل الاألعم بعض رةأج ونك شترطي أن{ للعامل }وزجيو{

   .العقد ىمقتض الو تابكال هينافي ال الذي الشرط ليدل طالقإل جاز مناإو ،هاريغ أو

 صولاأل إعطاء يه إذ ،املساقاة عقد ىملقتض منافاته معلالً خيالش عن يكح ماك }باملنع ولقالو{

   .العمل بعضو صولاأل هنا كاملال ىعطأ فقد ،العامل عمل قبال يف فقط

   قال لذاو ،يملقتضا ال ،طالقاإل نايفي الشرط هذا مثل إذ }له وجه ال{



٢٢١

 أن  وأما لو شرط على املالك، أو األداء من الثمر، يف ذمتهما عليهما معاًجرةيشترط كون األ أن وكذا جيوز

  : ففي صحته وجهان،ال عليه أو يف الثمراألعم متام أجرةيكون 

  جراء نوع من العملالتصدي الستعمال اُأل ألن اجلواز :أحدمها

  

  ).حنوهو بالشرط حىت كذل اعتبار ىعل دلي ما عدم ضرورة ح،واض منع هيفو( :اجلواهر

 ىري العرف إذ ،وارد ريغ املقام شملي هلا إطالق ال املساقاة أدلة بأن هيعل كاملستمس إشكالو

 لك يف كاملستمس ىعل لكشأ وإالّ ،اًإطالق كذل مبثل ىفكو ،عنه ردعي مل الشارعو ،مساقاة كذل

   .طالقباإل هايف كمتس اليت املسائل

 منافاته عدم بعد الشرط ليدل طالقإل كذلو ،}معاً همايعل جرةاأل ونك شترطي أن وزجي ذاكو{

 مبختلف يخارج مال يف أو }الثمر من داءاأل أو ذمتهما يف{ جعلت سواء ،مقتضاها أو تابكلل

 أحدمها ىعل اليت جرةاأل ونكت بأن باالختالف أو ،املشاعو نياملع يف يلكالو ىلشخصا من اخلارجي

   .طالقاإل من عرفت ملا كذل لك ،آخر حنواً اآلخر ىعلو حنواً

 الذي }الثمر يف أو ،هيعل الاألعم متام أجرة ونكي أن كاملال ىعل{ العامل }شرط لو أماو{

 ثلثو كللمال ثلث ،ثالثاًأ الثمر علجي أن أو ،امنهيب ةكترمش انتك الثمر مطلق يف انك لو إذ ،كللمال

   .اًريجأ عملي ملن ثلثو للعامل

 من نوع جراءاأل الستعمال{ العامل من }التصدي ألن اجلواز :أحدمها ،جهانو صحته يفف{

   جراءاُأل ستأجريو احلصة للعامل ونكت أن نيب فرق أيو }العمل



٢٢٢

   . واملالك ليس له معرفة بذلك،ملعرفته باآلحاد من الناس وأمانتهم وعدمهاوقد تدعو احلاجة إىل من يباشر ذلك 

   هذا،األول واألقوى ،خالف وضع املساقاةألنه  املنع :والثاين

  

 أن بشرط الربع للعامل ونكت أن أو ،ماله نصف جراءاأل يعطيو الثمر نصف له مثالً ،منها بقدر

   .نياألمر نيب قونفري ال العقالء فإن ،بالربع جراءاأل ستأجري

 الناس من حادباآل ملعرفته{ جراءاأل استعمال أي }كذل باشري من إىل احلاجة تدعو قدو{

 منه افخي ال أو }كبذل معرفة له سيل كاملالو ،دمهاعو{ كاملال دون العامل من خوفهمو }أمانتهمو

 العامل إعطاء يف ةيقالئالع الدواعي من هاريغ إىل ،العامل استأجره إذا عملي ماك عملي حىت ريجاأل

   .جراءلأل جارهئاست قبال يف احلصة

 ،عنه تربعاً ابةيبالن أو ،بنفسه العامل من العمل ونك من }املساقاة وضع خالفألنه  املنع :الثاينو{

   .كاملال سيك من خترج أجرة أو ،حصة قبال يف أو

 ،همريغو العم ابنو يالربوجردو اجلمال السادة أمثال نياملعلق أكثر خالفه وإن ،}األول األقوىو{

 أن حوطاأل و،لكمش أيضاً ةًمساقا ونهكب القولأن  إالّ الًكمش انك وإن املنعو ،نئذيح مبساقاة سيلألنه 

 من نعمي الو ،مساقاةً صحته عدم قتضيي وركاملذ ليالتعل( :كاملستمس قال لذاو ،تقلمس عقدنه إ :قالي

   .)آخر عقداً صحته

 ىعل جرةاأل لك جعل إذا ما يف شكالاإل نبغيي ال نعم ،السابقة الفروض يف المكال بعض }هذا{

   السابق العقد ونكب ضري ال فإنه ،آخر عقد يف كاملال



٢٢٣

  . فهي باطلةجارة للجهل مبقدار مال اإل، حصة مشاعة من الثمر بطلجرةولو شرطا كون األ

  

 املساقاة يف هيعل شرط إذا ما همثلو ،جرةاأل ركذ دون من مال هيعل علجي أن مثل فإنه ،مساقاةً

 وإن ،السابق شكالاإل هيعل ردي ال إذ ،جرةاأل بقدر ةائامل انتكو للعامل النصف مع ناريد ةائم إعطاء

   .العامل ستأجرهي ملن أجرة ةائامل إعطاء بداعي وركاملذ الشرط انك

 احلصة انتكن إ }بطل الثمر من مشاعة حصة{ العامل ستأجرهي ملن }جرةاأل ونك شرطا لوو{

   .جارةاإل مال بقدر العلم لزوم حتقق قد إذ }باطلة فهي جارةاإل مال مبقدار للجهل{ جمهولة

  



٢٢٤

  شرطا انفراد أحدمها بالثمر بطل العقد إذا ):١٤ مسألة(

  

 عرفاًو شرعاً املساقاة إذ ،املشهور ىعل }العقد بطل بالثمر أحدمها انفراد شرط ذاإ{ ):١٤ مسألة(

   .اقاةمس فال كذل ريغ

 ،بالعقود أوفوا عموم يف داخل فإنه ،عقالئي مقصود كهنا انك إذا بالصحة القول الالزم ،نعم

 رهكذ ماك ،للعامل الثمر لك جعليف ،صولاأل بسيت لئال ةيالسقا حصول كاملال غرض انك إذا ماك

 جسمه ضيترو ألجل ةيالسقا عملو البستان هواء من االستفادة العامل غرض انك أو ،كاملستمس

 فإن ،األولب الصحة كاملستمس صيلتخص وجه نكي مل لذاو ،كللمال الثمر لك جعليف البستان ىنكسو

 أو كللمال فائدة ةيأ نكت مل إذا نعم، منهما أي يف بالبطالن للقول وجه ال عقالئي عمل نياألمر الك

   .للصحة وجه نكي مل للعامل

 أو ،الثمر بعد هيف عملي ومي لك البستان من لهكأ هلنفس العامل جعل إذا مساقاةً األمر صحي هل مث

 أو انهيطأ أو ،دواءنه إ ثيح مةيق له فإن األرض دود أو ،النخل سعفو البستان حشائش من استفادته

 ال أنه بعد ـ حدمهاأل الثمر لك جعلو ،كذل مثل لنفسه كاملال جعل إذا سكالع ذاكو ،كذل أشبه ما

  :احتماالن ـ داًيدج عقداً صحته يف شكالاإل ينبغي

  .طالقاإل أو املناط شملهيف ،الثمر من نوع حنومهاو احلطبو وراداأل بل ،الفائدة من نوع أنه من

 مثل عدإذا  إالّ الثاين الصناعة ىمقتض ،ىالفتوو النص يف الواردة املتعارفة املساقاة خالف أنه منو

   .ةًمساقا ونكيف ،تقدم ماك مثراً الورد



٢٢٥

شرطا انفراد املالك به مل  وإن ، املثل لعملهأجرةشرطا انفراد العامل به استحق  فإن  وحينئذ،لكوكان مجيعه للما

  .حينئذ متربع بعملهألنه  يستحق العامل شيئاً

  

 حاصل الثمر ألن ،هيف شكالاإل تقدم فقد }كللمال عهيمج انكو{ :البطالن صورة يف قوله أما

  .ةيالعقالئ بالنسبة ميالتقس فالالزم به أحدمها الختصاص وجه فال ،األصلو العمل :نياألمر

 العامل انفراد شرطا نإف{ املساقاة بطالن بعد بالثمر كاملال اختصاص من مبناهم ىعل }نئذيحو{

 ئامر حق ىتوي ال لقاعدة ،له ضامناً ونكيف عمله استوىف كاملال ألن }لعمله املثل أجرة استحق به

   .املزارعةو املضاربة تايبك يف كذل إىل ملاعاإل تقدم ماك ،مهاريغو تبطل ال نياملسلم حقوقو مسلم

 من فاءياالستألن ( :فقال الردع بعدم له كمتس الذي كاملستمس قول يف النظر وجه علمي منهو

   .انتهى )الردع لعدم شرعاً له موجباً ونكيف عرفاً الضمان أسباب

 ةيأقل صورة يف ،قلباأل قبل العامل ألن ،جرةاألو الثمرة من نياألمر أقل احتمال هنا أيتيمث إنه 

   .جرةاأل عن الثمرة

 بل :القواعدو الشرائع قال لذاو ،}ئاًيش العامل ستحقي ال{ فهل }به كاملال انفراد شرطا نإو{

   .كللمال الثمرة انتك املساقاة بطالن نيتب أنه إذا ،كاملسال يف ماك ،كثراأل

 ،املثل أجرة العامل ستحقي أو ،اضيالرو اشاينكالو كسالامل عن ماك }بعمله متربع نئذيحألنه {

   مل عقد نكي ملفإذا  ،العقد ىعل اًيمبن انك رضاهألن 



٢٢٦

 العقد بطالن ظهر مث املثل مهر بدون عقدها إذا ماك ،كذل شباهأ عيمج يف مثله قاليو ،ىرض نكي

   .املقامات من كذل ريغ إىل ،املثل مهر هيعل ونكي ثيح افتضها قدو

 ةيثياحل فإن ،أجرة بال بالعمل رضاً سيل جرةاأل لعدم املتضمن بالعقد الرضا( :اجلواهر يف قال الذو

  ).مالحظة

 العقد ىعل اًيمبن ىرض انك وإن ،ستحقي مل مطلقاً ىرض انك إذا نهأب نياألمر نيب فصلي أو

   .القاعدة ىمقتضألنه  ،الثالث قرباأل ،نيالوجه من ركذ ملا ،استحق

 ـ املفصل رهاكذ اليت الصورة يف أو ،طلقأ سواء حال بأي ـ العامل استحقاق ىعل شكالاإل أما

 ،مجاعاإل لهايدل نهأب كاملستمس رده فقد )بفاسده ضمني ال حهيبصح ضمني ال ما( :قاعدة خالف نهأب

 األويل ليالدل أن عرفت قدو ،ةياألول دلةاأل من دةيمصط قاعدة اأب أيضاً ردهي ماك ،املقام يف إمجاع الو

   .ليالتفص يقتضي املقام يف

 بتمام العامل انفراد شرط مايف ،احلصةو جرةاأل من نياألمر أقل العامل استحقاق ىعل بناًءمث إنه 

   .أصالً مثر نكي مل إذا ئاًيش استحقاقه لعدم مقتض الثمر

  



٢٢٧

 فالظاهر عدم ،واع الفواكه كالنخل والكرم والرمان وحنوها من أن،اشتمل البستان على أنواع إذا ):١٥ مسألة(

إذا  إالّ ،مل يعلم عدد كل نوع وإن  فيجوز املساقاة عليها بالنصف أو الثلث أو حنومها،اعتبار العلم مبقدار كل واحد

  .ر للغركان اجلهل ا موجباً

  

 أنواع من حنوهاو مانالرو رمكالو النخلك ،أنواع ىعل البستان اشتمل ذاإ{ ):١٥ مسألة(

 يف داخلة حنوهاو ةيريالعقاق عشاباألو زهاراأل مثل أن تقدم قد ثيح ،هكالفوا ريغ ذاكو بل }هكالفوا

   .أيضاً املساقاة

 ،هيعل مجاعاإل رةكالتذ عن بل ،املشهور هو ماك }واحد لك مبقدار العلم اعتبار عدم فالظاهر{

   .مناطها أو دلةاأل إطالق شملهيف متعارف عقالئيألنه  كذلو ،صحاباأل ظاهر إىل كاملستمس نسبهو

 الو }نوع لك{ أشجار }عدد علمي مل وإن ،حنومها أو الثلث أو بالنصف هايعل املساقاة جوزيف{

 من البستان يف ذا ما علمي مل إذا مايف كذلك األمر أن الظاهر بل ،ناًيختم لوو نوع لك مثر ةيمك

   .ناًيختم لوو معلوماً اصلاحلو العمل انك إذا ،أشبه ما أو تونيز أو تفاح أو موز هي هل ،شجاراأل

  .تقدم ماك ،عنه )صلى اهللا عليه وآله وسلم( النيب لنهي }للغرر موجباً ا اجلهل انك إذا الّإ{

 األرض بأن للجهل املاء إىل اجياالحت قدر العامل أو كاملال معرفة عدم انك إذا عما نعمي كذلكو

 نيمخس أو ،وسق ألف عطيي هل العامل علمي مل مثالً ،ينيالتخم الثمر قدر أو ،ال أم صولاأل تسقي رطبة

   قبلي نكي مل ثيح وسقاً



٢٢٨

 صور من كذل ريغ إىل ،األول ىعل عطيي نكي مل ثيح علمي ال كاملال انك أو ،الثاين ىعل

   .الغرور

 الثمر قلة سبب مما اجلو يف عوارض صارت نكل ،ذاك بقدر احلاصل إعطاء بزعمه اخندعن إمث إنه 

   .كذل ىعل املزارعةو املساقاة بناء ألن ،ضري فال

  



٢٢٩

كأن جيعل النخل بالنصف والكرم  ،اآلخريفرد كل نوع حبصة خمالفة للحصة من النوع  أن جيوز): ١٦ مسألة(

 ولكن الفرق بني هذه وصورة ، واشترط بعضهم يف هذه الصورة العلم مبقدار كل نوع،بالثلث والرمان بالربع وهكذا

   واألقوى الصحة مع عدم الغرر يف املوضعني،ري واضحاحتاد احلصة يف اجلميع غ

  

 ،املشهور هو ماك }اآلخر النوع من للحصة خمالفة حبصة نوع لك فردي أن وزجي{ ):١٦ مسألة(

 بالربع الرمانو بالثلث رمكالو بالنصف النخل علجي أنك{ ،إشكال الو خالف بال اجلواهر يفو

   .مناطاً أو اًإطالق شملهي ليفالدل ،ةيالعرفو ةيالعقالئ املساقاة من أنه وجههو }ذاكهو

 نيديالشهو احملققو خيالش عن رامةكال مفتاح نقلهو ،القواعد يف العالمةك }بعضهم اشترطو{

   .له مراد نهكل ،منهما لكب علمه شترطي مل :اخلالف يف قالألنه  ،هيعل قهماتفا ظاهره بل ،همريغو

 االشتراط نأكو }نوع لك مبقدار العلم{ ةحبص نوع لك فردي أن صورة }الصورة هذه يف{

   .الغرر ستلزمي العلم بدون أنه ألجل

 حاول قدو ،}واضح ريغ عياجلم يف{ أي لكال من }احلصة احتاد صورةو هذه نيب الفرق نكول{

   .املقام يف بفارق سيل مبا نكل ،الفرق بداءإ هريغو كاملسال

 دل ماك الشارع قرره قدو ،العقالء بناء قطالإل }نياملوضع يف الغرر عدم مع الصحة األقوىو{

 قد إذ ،تام ريغ دائماً يغرر فهو احلصص يف الدواعي باختالف كذل يف شكالاإلو ،طالقاإل هيعل

   قدو ،غرراً جتعله مبا الدواعي ختتلف



٢٣٠

  .والبطالن معه فيهما

  

 انك كبذل علمي ملفإذا  ،الثمر لهكأ أكثر ألن ،الثمر أحدمها مقصود ونكي قد مثالً ،ختتلف ال

 تونيالز ونكي أن نيب فرق ريغ من ناًيختم ذاك بقدر املالو ،املال مقصودمها ونكي قدو ،عرفاً مغروراً

 بالنظر ونكت مناإ املعرفة :قال ثيح رةكالتذ قاله ماك بل ،قيالدق العلم املراد سيل مث ،مثالً التفاح أو أكثر

   .نيالتخمو اخلرصو

صلى اهللا عليه وآله ( النيب ي أن سبق قد إذ ،}همايف معه البطالنو{ :قوله وجه ظهر كذل منو

   .ديجد عقد به صدقُ إذا بطلي املساقاة بطلي ماك هوو ،الوضع ديفي الغرر عن )وسلم

  



٢٣١

 أقوامها : ففي صحته قوالن،سقى بالسيحن إ  وبالثلث،سقى بالناضحن إمثالً لو ساقاه بالنصف ): ١٧ مسألة(

   مثل هذه اجلهالة لعدم إجياما الغرر لعدم إضرار،الصحة

  

 صحته ففي ،حيبالس ىسقن إ بالثلثو ،بالناضح ىسقن إمثالً  بالنصف ساقاه لو{ ):١٧ مسألة(

 ةيفاكال عنو ،همريغو حياملفاتو كاملسالو ريالتحرو رةكالتذو املبسوط عن ماك البطالن :}قوالن

   .دهجي مل أنه هريغو رامةكال مفتاح ركذ وإن ،بالصحة القول وجود ليدل هوو ،شهراألنه إ اضيالرو

   .تردد هيفو :قال نيتتع مل احلصة بأن علله وبالبطالن أفىت أن بعد الشرائع يف نعم

 ردعي ملو عريف يعقالئ أمر أنه بعد ،مناطه أو ليالدل طالقإل }الصحة أقوامها{ فـ ،انك فيكو

   .مانع الو الشارع عنه

 يف الغرر ىري ال العرفو ،عريف أنه تقدم فقد }الغرر ااجيإ لعدم ،اجلهالة هذه مثل ضرارإ لعدم{

   .مانعاً سيل منها تحققي ماو ،متحققة ريغ املعاملة من املانعة اجلهالةو ،كذل

 انك بل ،نظر حمل الغرر بعدم لهيتعلو الضرر بعدم مكاحل املصنف ليفتعل ،الضرر الزمي ال الغرر مث

   .الغرر بعدم لهيتعل األوىل

 انك ،هيف حنن ملا شامالً اجلهالة ةيمانع ليدل انكن إ :كاملستمس قول يف النظر وجه علمي منهو

 موجباً اجلهل انك وإن ،بالصحة القول فالالزم شامالً ليالدل نكي مل وإن ،بالبطالن القول الالزم

   نيب فإن ،املنع يف افك الغرر إذ ،)للخطر



٢٣٢

  ،جارةقول بصحة مثله يف اإل على البناءها على حتمله خصوصاً أن مع

  

 أنه علم وإن بدرهم هؤشرا صحي مل دهي يف ذا ما علمي ملفإذا  ،وجه من عموماً اًيلغو الغررو اجلهالة

 بالواقع علم وإن عرفاًو لغةً مغرور علم عن العاصيو ،غرر نكي مل وإن منعت فاجلهالة ،بدرهم ىسوي

   .سكع الو ،جهل عن غرور لكف ،مطلق عموم نهمايب حنوهاو املعامالت يف نعم، آثارهو

 فإنه ،املردد األمر اآلخر ىعل كاملال كلمي أن وجبي املعامالت يف املرددات هذه أمثال الظاهر مث

 اجلامعة احلصة قبال يف نياألمر نيب اجلامع العامل ىعل كلمي كاملال بأن( :كاملستمس فقول ،عرفاً املتفاهم

 ريغ ،ملخصاً ىانته )نيمتع اخلارج يف ما لك ألن ،اخلارج يف ابقمط املردد يف سيل إذ ،نياحلصت نيب

  .الوجه ظاهر

   .عرفاً املتفاهم خالفنه إ :والًأ هيعل رديألنه 

   .أيضاً له خارج ال اجلامع بأن :اًيثانو

 ةيالعقالئو نشاءاإل إالّ حتتاج ال عاملةاملو ،املؤنة فيخفألنه  ،نشاءاإل يف انيمتساو امأب :ثالثاًو

   .املقام يف متوفر المهاكو

 ،اجلملة يف الغرر من هذاو ،اجلملة يف الغرر حتمل أي }حتمله ىعل{ املساقاة أي }هاءبنا أن مع{

   .ا ضار ريغ الغرر أنواع لك أن املراد سيفلوإالّ 

 جازفإذا  ،املساقاة من دائرة قيأض جارةاإل فإن }جارةاإل يف مثله بصحة القول ىعل خصوصاً{

   .أوىل قيبطر وسعاأل يف جاز قيضاأل يف كذل



٢٣٣

  . فبدرهمخطت فارسياً وإن ، فبدرمهنيخطت رومياًن إ :قال إذا كما

  

 نكي مل جازإذا  فإنه }فبدرهم اًيفارس خطت وإن ،نيفبدرمه اًيروم خطتن إ :قال إذا ماك{

   .غرراً ونكي ال أن أوىل املقام ففي ،بغرر سيل بل ،املانع الغرر عن استثناًء

 املساقاة لتحمل ،التالزم بعدم هيعل رديأن  إالّ ،هنا مبثله قال ،الغرر للزومه جارةاإل يف منع من منع

   .جارةاإل يف حىت صحته األقوى نكل ،مثله جارةاإل تتحمل ال ما الغرر من

  



٢٣٤

من  إىل احلصة مضافاً ، من ذهب أو فضة أو غريمها شيئاًاآلخريشترط أحدمها على  أن جيوز): ١٨ مسألة(

  ، ومستندهم يف الكراهة غري واضح، من ذهب أو فضة واملشهور كراهة اشتراط املالك على العامل شيئاً،الفائدة

  

 من }مهاريغ أو فضة أو ذهب من ئاًيش اآلخر ىعل أحدمها شترطي أن وزجي{ ):١٨ مسألة(

 ،املقام يف حمذور الو ،الشرط ليدل طالقإل كذلو }الفائدة من احلصة إىل مضافاً{ الاألعمو موالاأل

   .انتهى )املساقاة به بطلواأو منعه ىعل طبقواأ العامةن إ: (كاملسال يفو ،خالف ننايب هيف نكي مل لذاو

   .ايبحباالست اطياالحت أراد لعلهو ،هكتر حوطاأل أن املهذب عن يكحو

 ،الفضة من ةيوقأ الزارع ىعل كاملال شترطي نأك ،اآلخر ىعل منهما لك اشتراط صحة علمي منهو

   .طالقاإل من تقدم ملا ،الذهب من ةيأوق كاملال ىعل العاملو

 نعلم ال :كاملسال يف بل }فضة أو ذهب من ئاًيش العامل ىعل كاملال اشتراط راهةك املشهور{و

 ليدل انيجر يف ةيافك هيالفق ىفتو نكل ،}واضح ريغ راهةكال يف مستندهمو{ ،كذل يف خالفاً نهميب

 جبواز حيالتصر رةكالتذو ايفكال يفن إ :قال وإن ،هيعل مجاعاإل رامةكال مفتاح ىادع بل ،التسامح

   .راهةكال راكذي ملو االشتراط

 يف اايجر أو{ العامل ىعل كاملال اشتراط }الصورة ذه راهةكال اختصاص تضحي مل أنه ماك{

   ىمقتض نكل }أيضاً{ كاملال ىعل العامل اشتراط }سكالع



٢٣٥

 وكذا اختصاصها بالذهب ،أيضاًختصاص الكراهة ذه الصورة أو جرياا بالعكس مل يتضح ا أنه كما

  . سهلاألمر و،والفضة أو جرياا يف مطلق الضميمة

  

   .هريغو كاملستمس إليه أشار ماك ،الثاين يف ىالفتو عدم فقط األول رهمكذ

 مطلق يف اايرج أو الفضةو بالذهب{ راهةكال أي }اختصاصها{ املصنف عند تضحي مل }ذاكو{

 عدم ىعل دلي مما ،مةيللضم استثنائهم بدون االشتراط جواز طلقواأ مأ هيعل ردي انك وإن }مةيالضم

 ةياخلصوص أرادوا مأ ال ،الفضةو بالذهب مثلوا مأ احتمال جهة من كش لعلهو ،هايف راهةكبال قوهلم

   .راهةكال يف ما

   .مهاريغ ةميضم يف راهةك ال انك وإن }سهل األمرو{

 مةيبضم راهةكبال قوهلم طالقإل ،ال أو ياحلل أو النقد بصورة وناكي أن راهتهماك يف فرق ال مث

   .التسامح

  



٢٣٦

هل ينقص  تلف بعض الثمرة إذا ،من الذهب والفضة أو غريمها على أحدمهاء يف صورة اشتراط شي): ١٩ مسألة(

   وجهان،أو الء منهما شي

  

 عمالً لوو }أحدمها ىعل مهاريغ أو الفضةو الذهب من شيء اطاشتر صورة يف{ ):١٩ مسألة(

 الو إشكال فال وإالّ املتلف عوضها إذا ما ال ،عوضي ال مبا }الثمرة بعض تلف ذاإ{ الثوب اطةيخك

 من النقص وجه }وجهان، ال أو شيء منهما نقصي هل{ ،ةياألول القواعد حسب املسألة يف خالف

 من ألف احلصة انتكفإذا  ،مقابالت إىل منحلة املقابلة كتلو صةباحل مقابل الساقي عمل أن جهة

 أخذهي من لك أن كذل معىن انك ،كللمال العامل من الفضة من مثقال ألف شرطو ،ساعة ألف العملو

 إعطاء هيعل الالزم انك من ةائم تلففإذا  ،الفضة من مثقاالًو العمل من ساعة قباله يف يعطي العامل

  .مثقال ةائتسعم

 أن معناه انك ،احلصة مع مثقال ألف كاملال ىعل العامل شرط لو ،سكالع يف المكال ينبغي ذاكهو

 أن كللمال انك ساعة ةائم بقدر عمله من نقصفإذا  ،مثقالو من قبال يف عطاهاأ عمله من ساعة لك

   .مثقال ةائم بقدر الشرط من نقصي

 العملو من ألف احلصة انتكفإذا  ،أيضاً لالعم يف أيتي حنوهو الذهب يف روهكذ مامث إن  ،هذا

 قبال يف من ةائم لك أن كذل معىن انك ،كللمال العامل من أثواب عشرة اطةيخ شرطو ،ساعة ألف

   .ذاكهو ،ثوابأ تسعة إالّ له طيخي ال أن للعامل انك من ةائم نقصفإذا  ،ثوب اطةيخو ساعة ةائم

 العمل نيب املقابلة ألن ،ضيالتبع ىعل ةيمبن الثمرة ىعل ساقاةاملن إ :انيالثان ديالشهو احملقق قال لذاو

   وجهو ،متعددة مقابالت إىل منحلة الثمرةو



٢٣٧

  أقوامها العدم

  

 املثال ففي ،خارج أمر الشرط بل ،نيالطرف أجزاءو الشرط أجزاء نيب املقابلة عدم النقص عدم

   .لشرطبا مشروط العقد مناإو ،فقط نم ألفو ساعة ألف نيب املقابلة

 فإن ،القصود تتبع العقود إذ القصد صوريت نيب ليالتفص وهو ،ثالث وجه نيالوجه من قرباألو

 عدم اللزوم انك قصداي مل وإن ،النقص الالزم انك الطرف جزاءأو الشرط أجزاء نيب املقابلة قصدا

 نيزاملوا حسب الشرط جعل تعارف ىعل ةيمبن املعامالت فإن ،القصد املتعارف نكل ،النقص

   .ةياالقتصاد

 ،الروضةو كاملسالو املقاصد جلامع تبعاً }العدم أقوامها{ :املصنف قول يف النظر وجه علمي منهو

 اخلروج قصور أو البعض تلف يفو :القواعد قال وإن ،هو اختارهو عنهم رامةكال مفتاح اهكح ماك

   :قال نظر من ختلو ال بوجوه كاملستمس له استدل قدو ،يضاحاإل يكحم حيالترج عدم يف تبعهو ،إشكال

   .كباملال تصخي الو أيضاً العامل سيك منألنه  ،املعاوضة بطالن وجبي ال التلف بأن :أوالً

   .هاؤأجزا ال الثمرة جنس العمل به املقابل بأن :اًيثانو

 أحد من سيل الشرط إذ ،طيالتقس يف نيالعوض حدأل الشرط ةيتبع ىعل ليدل ال بأنه :ثالثاًو

 ،تبعضه أو الشرط لسقوط وجه نكي مل بعضها يف بطلتفإذا  ،املعاوضة عن خارج هو مناإو ،نيالعوض

   .الشرط صحة عموم خالفألنه 

   نكي مل آخر جانب مقابل جانب يف الشرط انك ملانه إ :األول ىعل رديو



٢٣٨

ط الضميمة وعدمه  ففي سقو الثمرة جبميعها أو مل خترج أصالًت نعم لو تلف، بالسالمةفليس قرارمها مشروطاً

  .أقوال

  

   .الصفقة تبعض مثل بقدره البطالن لعدم وجه

 ىعل اجلنس وجود مع قلتهاو جزاءاأل ادةيبز تلفخي لذاو ،جنس ال أجزاء املقابلن إ :الثاين ىعلو

   .نياحلال الك

 لو  أنهيف العرف كشي ال لذاو ،العريف األمر إالّ ضمي مل الشارعو ،العرف ليالدلن إ :الثالث ىعلو

 ىحدإل تهيكمل عدم ظهر لو ،درمهاً ىتسو اطةيخ لك ،نيثوب اطةيخ بشرط نيناريبد نيشات منه ىاشتر

 ىتسو السوق يف الشاة أن املفروضن إ ثيح ،ثوب اطةيخو ناريد يف إالّ للبائع حق ال أن يف ،نيالشات

   .درمهاًو ناراًيد

 من قبال يف ورةكاملذ الردود رناكذ مناوإ ،خمتلف هوو القصد ارياملع أن عرفت فقد ،انك فيكو

   .نظر حمل }بالسالمة مشروطاً قرارمها سيل{ :قوله إطالق }فـ{ هيعلو، العدم طلقي

   :}أقوال عدمهو مةيالضم سقوط ففي أصالً خترج مل أو عهايجبم الثمرة تتلف لو نعم{

 الروضةو داملقاص جامعو البارع املهذب يكحمو القواعدو الشرائع يف ماك السقوط :األول

 انك نإو، البعض أو لكال يف السالمة حتمليف ،السالمة مع الوفاء بجي قالوا منهم مجلةو ،هاريغو

 ،هريغو رامةكال مفتاح فراجع ،التلف عدم اشتراط ىعل اقتصر منهم مجلةو ،لكال يف السالمة ظاهرها

   انك لواله نهأب كاملسال السقوط عللو



٢٣٩

  . وبني العكس فال تسقط،للمالك على العامل فتسقطكانت  إذا  الفرق بني ما:ثالثها

  

 ،برأس رأساً خروجه من أقل فال ،عوض له صلحي ملو عمل قد العامل فإن ،بالباطل للمال الًكأ

 الوفاء لوجوب وجه نكي مل مساقاة نكت ملفإذا  ،املساقاة بطلي مثر نكي مل إذا بأنه كذل عللي رمباو

  .بالشرط

 بالوفاء ترتبطان ال عدمهاو احلصة من العامل استفادةو ،الشرط ىمقتضه ألن ،السقوط عدم :الثاين

 عن االستفادة من املستأجر نكتمي مل نهكل بشرط استأجر إذا ماك ،نكمااأل سائر يف ماك ،بالشرط

 لكأ هو بل ،المكال أول بالباطل للمال الًكأ ونهكو ،هيعل الذي الشرط سقوط وجبي ال فإنه ،نيالع

 دلةاأل من سيل فإنه ،االستدالل إىل حباجة )قلأ فال( :قولهو ،بباطل سيل كذلو شرطال حسب للمال

   .ةيالشرع

 ينأ من نهأ سؤال ففيه ،املساقاة بطلب مرةثال تلفتفإذا  ،املعاوضة ىعل املساقاة ابتناء ثيح أما

 ىعل لزمي فال ،قدالع بطلي الزوجة ماتت إذا فهل ،نيالطرف أحد من التلف يكن مل أن بعد ملساقاةا تبطل

   .العقد ضمن يف ركذ مما هيعل الذي بالشرط الوفاء الزوج

 يف تقدم ملا بالتلف }فتسقط العامل ىعل كللمال{ الشروط }انتك إذا ما نيب الفرق :ثالثها{

 رهكذ ملا }تسقط فال{ كاملال ىعل للعامل الشروط انتك نبأ }سكالع نيبو{ بالسقوط القائل ليدل

   رب ىعل للعامل الشرط انك لو نعم( :قائالً كاملسال



٢٤٠

   وصورة التلف فال، فتسقط الفرق بني صورة عدم اخلروج أصالً:رابعها

  

 فال بالعقد وجب قد الشرطو ،حصل قد العامل قبل من الغرض ألن ،سقوطه عدم اجته األرض

   .)فيضع هوو وللأل مبساواته ليق رمباو ،لسقوطه وجه

 ما املال لرب الذي الشرط سقوط وجه انك إذا ما الئمي مناإ وركذامل االستدالل أن ىفخي ال :أقول

 :بقولنا رناهكذ الذي الثاين االستدالل ىعل ماأ ،)برأس رأساً خروجه من أقل فال( :قوله من منه تقدم

 ـ املساقاة بطلت قدو ـ الشرط لبطالن موجباً املساقاة بطالن انك لو إذ ،ةيباق هنا فالعلة )عللي ورمبا(

 شرط سقوط تجهي بل ،سكبالع أو العامل ىعل كاملال شرط نيب فرق ريغ من ،للشرط وجه نكي مل

 فإن ،بالباطل للمال الًكأ انكل لواله بأنه :قاليف ،كاملسال رهاكذ اليت العلة ىعل حىت ،كاملال ىعل العامل

   .برأس رأساً خروجه من قلأ فال عوض له صلحي ملو مثالً املةك سنة صولهأ ىعطأ قد كاملال

 ىعل نيالطرف من الشروط }فتسقط أصالً{ للزرع }اخلروج عدم صورة نيب الفرق :رابعها{

 إذا ماأ ،شرط فال مساقاة فال خترج ملإذا ألنه  ،تسقط }فال التلف{ مث اخلروج }صورةو{ ،اآلخر

 كملالا ىعلو ،احلصة حصلألنه  بالشرط الوفاء العامل ىعل فوجب ،هماكمل يف الثمر دخل فقد خرجت

   .احلصة حصلألنه  بالشرط الوفاء

   البناء شرط إذا ماك ،له باملشروط له ربط فال كذل بعد احلصة تلف أما



٢٤١

عدم اخلروج أو التلف  أن  ودعوى، يف عقد الزم فيجب الوفاء به لكونه شرطاً،واألقوى عدم السقوط مطلقاً

  ،لعمل ل لعدم ما يكون مقابالًاألولكاشف عن عدم صحة املعاملة من 

  

 سقوط وجبي ال االدام فإن ،مثالً ةيمساو بآفة ادمت ملتكو الدار بىن فلما ،شرطاً كاملال ىعل

 العامل ىعل كاملال شرط سقوط وجبي ال الدار ادام فإن ،سكالع كذلكو ،كاملال ىعل العامل شرط

   .جرتهأ خذأو عمله ىانتهأن  بعد

 ،تلفها عدمو الثمرة خبروج حمدود حنو ىعل الشرط ناكإذا  إالّ }مطلقاً السقوط عدم األقوىو{

 نيب فرق ريغ من ،الصورة كتل ريغ يف شرط نكي مل حمدوداً الشرط انك لو إذ ،واضح االستثناء وجهو

 اتبعوه نيالذو املصنف نأكو ،اخلروج بعد تلفها عدمو ببقائها أو ،الثمرة خبروج حمدوداً الشرط ونكيأن 

  .مكاحل طلقواأ لذاو االستثناء ورةص قصدواي مل نياملعلق من

 ليدل طالقإل }به الوفاء جبيف الزم عقد يف شرطاً ونهكل{ مطلقاً السقوط عدم الالزم انك مناإو

 عدم أن{ من السقوط ىعل الًيدل املقاصد جامع يف ادعاها اليت }ىدعو{ ـال }و{ بالشرط الوفاء

 ونكي ما لعدم ،األول من املعاملة صحة عدم عن اشفك{ اخلروج بعد }التلف أو{ للثمر }اخلروج

 ديستفي ما ألجل انك العامل ىعل كللمال الشرطو ،العمل تقابل انتك احلصة فإن }للعمل مقابالً

 الشرط إذ ،شرط فال معاملة ال ثيحو ،معاملة فال للعمل مقابل فال حصة ال ذإف ،احلصة من العامل

   به الوفاء بجي



٢٤٢

 وأما مع كوا للعامل فألن الفائدة ركن يف املساقاة فمع عدمها ال ،لك فواضحأما يف صورة كون الضميمة للما

 ومعه ال ،األول فتكون املعاملة باطلة من ، والضميمة املشروطة ال تكفي يف العوضية،يف مقابل العملء يكون شي

   إىل عدم متاميته مدفوعة مضافاً،يبقى وجوب الوفاء بالشرط

  

 أي سكالع ذاكو ،املعاملة بطالن عن اشفك اخلروج عدم أو لتلفاو ،معاملة ضمن يف انك ذاإ

   .شرط فال معاملة نكت ملفإذا  ،املعاملة ألجل انك مناإ كاملال ىعل العامل شرط

 ،مةيالضم يعطي حىت العامل حصله ءيش ال إذ }فواضح كللمال مةيالضم ونك صورة يف أما{

 يف نكر{ احلصة من منهما لك دهايستفي اليت }دةالفائ نفأل{ كاملال ىعل }للعامل واك مع أماو{

   .}العمل مقابل يف شيء ونكي ال{ التلف أو اخلروج لعدم }عدمها فمع ،املساقاة

   .كللمال العامل عمل قبال يف للعامل كاملال شرط )الشيء( :قلتن إ }و{

 عن خارجة مةيالضم ألن }ةيالعوض يف فيكت ال{ للعامل كاملال من }املشروطة مةيالضم{ :قلت

 ونكفت{ الصفقة تبعض اريخ باب من ونكي الو ،الشرط كبتر املعاوضة تبطل ال كلذلو ،املعاوضة قوام

 )مةيالضم( :قولهو .باطلة املعاملة ونكفت العمل مقابل يف شيء ونكي ال أي }األول من باطلة املعاملة

   .رناهكذ ماك ،مقدر سؤال عن جواب

 المك يف حهيتوض تقدم ماك }بالشرط الوفاء جوبو ىبقي ال{ املعاملة بطالن مع أي }معهو{

  .كاملسال

   البطالن ةيمتام أي }تهيمتام عدم إىل مضافاً مدفوعة{



٢٤٣

  تلف بعد ذلك بأنا مننع وإن بالنسبة إىل صورة التلف حلصول العوض بظهور الثمرة وملكيتها

  

 ثيح }الثمرة بظهور{ للعامل }العوض حلصول التلف{ مث ،الثمر خروج }صورة إىل بالنسبة{

 الشرطو العامل ىعطأ فقد ،احلصة من املقرر حسب همايلكل ونكت خترج ما أول من الثمرة أن تقدم قد

   .للعامل }تهايكمل{ ـل كذل }و{ الثمرة من هكمل يف دخل ما قبال يف العملو

 إذا اإف ،عالبائ ثوب اطةيخو ناريد ألف قبال يف داراً ىاشتر إذا ماك فهو }كذل بعد تلف نإو{

 ،ئاًيش العامل هيعل شرط إذا كاملال حال كذلكو ،اطةياخلو لفلأل البائع باستحقاق كذل ضري ال تلفت

 كذل بعد الثمرة تلفت وإن ،العامل شرط يعطي أن هيعل فالالزم ،بظهورها احلصة كمل قد كاملالفإن 

   .كاملال من شرطه أخذ حق له عمله قبال يفو ،الثمرة صارت حىت العامل عمل فقد

 بدون ظهرفإذا  ،كدرااإل مع الظهور املعاوضة موضوع ونكي أن اجلواهر احتمال أن علمي منهو

 بدون بالثمرة النفع لعدم كذلو ،للشارط الشرط إعطاء هيعل سيفل ،ءيش ىعل أحدمها صلحي مل كدرااإل

 كدرااإل سيلو ،الظهور ردمبج كمتل احلصة أن املساقاة باب يف عرفاً زكاملرت إذ ،هيوج ريغ ،كدرااإل

   .للمعاوضة مقوماً

 بناء خالف نهكل ،كدرااإل بعد احلصة العامل كلمي أن ىعل املعاملة انتك إذا المهك صحي نعم

  .كذل بعد تلف وإن ظهوره مبجرد الربح انكلمي ثيح ،كذلك املضاربة أن ماك ،مساقام يف العرف

 اللزوم وجوب روني العقالء فإن ،احلصة ظهرتإذا   إالّبه الوفاء لزمي ال العقد أن }مننع بأنا{

   مبجرد شروطهو بالعقد



٢٤٤

 بل حقيقتها تسليط من املالك للعامل على األصول لالستنماء ،كون املساقاة معاوضة بني حصة من الفائدة والعمل

   ولذا، ويكفيه احتمال الثمر وكوا يف معرض ذلك،له وللمالك

  

 ىعل أن ماك ،العمل بذل العامل ىعلو ،صولاأل بذل كاملال ىعل زمفالال ،ال أم أمثر سواء حتققه

 عيالبو اخللعو احكالن حال حاله ،خارج أمر كفذل ،ال أم ثمري أنه أما ،هيعل شرط ما بذل منهما لك

 الشرطو بالعقد ضري مل حدمهاأ مات وإن ،الوفاء نيالزوج ىعل وجب وقع إذا فالعقد هاريغو جارةاإلو

 الشرطو بالعقد كذل ضري مل اخللع يف الزوجة ماتت أو خراأل العقود يف املال تلف أنه إذا ماك ،اللوازمو

   .املزارعة يف الزرع رجخي ملو ةباملضار يف ربحي مل إذا كذلكو ،اللوازمو

   .كذل من ستثىني ما )السقوط عدم األقوىو( املصنف قول عند رناكذ قد نعم

 نيب }و{ كاملال من }الفائدة من حصة نيب معاوضة قاةاملسا ونك{ مننع ناإ :املصنف قول أما

 }كللمالو له لالستنماء صولاأل ىعل للعامل كاملال من طيتسل قتهايحق بل{ العامل من }العمل{

 يف الداعي ختلف حبث يف حقق ماك ،املعاوضة بقاء يف قدحي ال ةيالغا ختلفو ،للمعاوضة ةيغا فالنماء

   .داًيق الو شرطاً الو مصباً سيل الداعي إذ ،املعامالت

 معرض يف املساقاة أي }كذل معرض يف واكو الثمر احتمال{ طيالتسل يف فيكي أي }هيفكيو{

   العملو احلصة نيب معاوضة سيل الذي }لذاو{ الثمر



٢٤٥

 ، أو خرج وتلف بآفة مساوية أو أرضيه يف غري صورة ضم الضميمة،مل خيرج إذا  عملهأجرةال يستحق العامل 

   واحترام عمل املسلماألولالكشف عن بطالا من بدعوى 

  

 بآفة تلفو خرج أو{ الثمر }رجخي مل ذاإ{ العمل بذل أنه مع }عمله أجرة العامل ستحقي ال{

 أي ـ مةيالضم ضم صورة ريغ يف كذلك انك ثيحو }مةيالضم ضم صورة غري يف ةيأرض أو ةيمساو

 للمعاملة بطالن ال ،أيضاً مةيالضم ضم صورة يف كذلك انك ـ املساقاة ضمن يف حنوهو الذهب شرط

   .حنوهو الذهب أي ،الشرط إعطاء فالالزم ،التلف أو اخلروج بعدم

 توهم أن عيني ،)ستحقي( ـب تعلقي )ىبدعو( ،}األول من بطالا عن شفكال ىبدعو{

 البطالن عن الثمر عدم شفك ىبدعو هو مناإ ،التلف أو الثمر رجخي مل إذا عمله أجرة العامل استحقاق

   .للمساقاة

 ،حمترم املسلم عمل أن جرةاأل توهم وجه أي )بطالا( ىعل عطف }املسلم عمل احترامو{

   .عمله أجرة هؤعطاإ كاملال ىعل وجب احلصة ىعل العامل صلحي مل ثيفح

 إىل ضافةباإل ،احلصةو العمل نيب معاوضة واك من عرفاً زكاملرت خالف كذلن إ :أوالً هيعل دريف

 املصنف عرف قدو ،مثرها من حبصة ثابتة أصول ىعل معاملة اأب للمساقاة الفقهاء فيتعر ىمقتضأنه 

   .كذل أيضاً اتيالروا ظاهرو ،تقدم ماك كبذل املساقاة

   نصف كلو ،اعمرهو املاء من هذا اسق :بيشع بن عقوبي حةيصح يفف



٢٤٦

  الدينار لالسترباح له وللعامل تسليط على الدرهم أو أيضاًا إ فهي نظري املضاربة حيث

  

 الاألعمو السقي نيب انتك املقابلة أن يف حيالصرك  :كاملستمس قاله ماك فإنه ،)١(خرجأ ما

 املضاربةو املزارعة يف كذلك األمر أن دهيؤي كذلكو ،ربيخ اتيروا ظاهر هو كذلكو ،احلصة نيبو

   .اجلعالةو

 من العامل نكتمي ال ثيح ،وركاملذ املفهوم الزم إالّ املصنف رهكذ الذي) طيالتسل( سيفل هيعلو

   .هيعل كاملال سلطهي أن بعد إالّ البستان يف العمل

 عدم صورة يف جرةاأل استحقاق عدم فإن ،الوجه ظاهر ريغ )ستحقي ال لذاو( :قوله أن :اًيثانو

 مل إذا ءيش له ونكي ال أن ىعل دخل العامل فإن ،لالستحقاق وجه الألنه  هو مناإ التلف أو اخلروج

 نكت ملفإذا  ،احلصة قبال يف عملهأن  عقده يف قرر فهو ئاًيش كاملال ىعل ستحقي نيأ فمن ،تلف أو رجخي

 طلبه إذا ونكي مناإ املسلم عمل احترامو ،اجلعالةو املزارعةو املضاربة يف ماك ،هدراً عمله ذهب حصة

 ،استوفاه أو ريالغ طلبه أو ،ستوفهي ملو هريغ لبهطي مل إذا أما، بنفسه املسلم هدرهي ملو استوفاه أو هريغ

   .حنوهاو أجرةب احترام لعمله نكي مل ،أهدره بنفسه املسلم نكل

 ىعل طيتسل أيضاًا إ ثيح املضاربة رينظ يفه{ :املصنف قول يف النظر وجه ظهري تقدم مماو

   }للعاملو له لالسترباح{ كاملال من }ناريالد أو الدرهم

                                                





٢٤٧

ما ذكره يف اجلواهر من الفرق بينهما بأن يف املساقاة  أن  كما، دون املساقاة ال يكفي يف الفرقوكوا جائزة

 وأما املساقاة فيعترب ،يقصد املعاوضة خبالف املضاربة اليت يراد منها احلصة من الربح الذي قد حيصل وقد ال حيصل

  فيها الطمأنينة حبصول الثمرة

  

   .الربح حصة قبال يف هايف العامل عمل املعاملة قةيفحق وإالّ ،عاملةامل الزم طيالتسل أيضاً كهنا نإف

 عن عبارة انتك جائزة انتك ملا املضاربة إذ ،باملضاربة املساقاة ريتنظ نكمي ال :قلتن إ }و{

   .ذنإ أنهكو ،طيالتسل

   .اجلوازو اللزوم يف اختلفتا وإن ،عقد لتامهاك :قلت

 ما أن ماك{ ،بصددها حنن اليت اجلهة يف }الفرق يف فيكي ال ،املساقاة دون جائزة واك{ ـف

 يف ركذ ما املساقاة يف أيتي فال باملضاربة املساقاة تقاس ال حىت }نهمايب الفرق من اجلواهر يف رهكذ

 العمل نيب }املعاوضة قصدي املساقاة يف بأن{، حاله ىعل للعامل كاملال من طيتسل أنه من املضاربة

 ختلفو ،الربح بداعي فقط طيتسل هايفف ،}الربحو احلصة منها رادي اليت اربةاملض خبالف{ احلصةو

 قد الذي{ ،البطالن وجبي ثيح املساقاة يف نيالعوض أحد ذهاب خبالف ،ئاًيش وجبي ال الداعي

 عقدها ونكي ال }الثمرة حبصول نةينالطمأ هايف عتربي{ ثيح }ـف املساقاة أماو ،صلحي ال قدو صلحي

   .معاوضة ونكت ال ـ احلصة أي ـ حدمهاأ ىانتففإذا  ،احلصةو العمل نيب معاوضةإالّ 



٢٤٨

 عدم خروج الثمر ال األمرلو علم من أول  أنه من املعلوم أن  ودعوى، جمرد دعوى ال بينة هلاه،وال يكفي احتمال

  مل يعلم ذلك إذا يصح املساقاة والزمه البطالن

  

 ماك( :قوله خرب }هلا نةيب ال ىدعو جمرد{ ملضاربةا يف االحتمال فيكي ماك }احتماله فيكي الو{

  ).اجلواهر رهكذ ماأن 

 من احلصة عطيي كاملال إذ ،واحد املضاربةو املساقاة لتاك يف املساق ألن ،ىدعو جمرد انتك مناإو

   .املضاربة يف الو املساقاة يف ال نةيالطمأن رواكذي مل لذاو ،العامل عمل قبال يف الثمرو الربح

 ةريثك عماالًأ يتقتض املساقاة انتك ملا نعم( :قال ،نظر حمل كاملستمس رهكذ ما أن لمعي منهو

 يف فةيخف عماهلاأ فإن ،املضاربة خبالف ،نانياالطم مع الإ غالباً العقالء هايعل قدمي مل لةيطو مدة يف شاقة

   .انتهى )االحتمال ضعف مع هايعل قداماإل منهم ثركي ،غالباً لةيقل مدة

   .غالباً نانياالطم مع إالّ املضاربة إىل قدموني ال العقالء فإن ،وركاملذ الفارق سلمن ال ذإ

 أو بل }الثمر خروج عدم{ العقد رادةإ عند }األمر أول من علم لو أنه املعلوم من أن ىدعوو{

 ،حتمالاال مع انك ما هيو ةيالعقالئ نياملواز ىعل ةيمبن هي إذ }املساقاة صحي ال{ حنوهو باجلراد تلفه

   .مثالً ياملتساو لوو

 الألنه  }كذل بعد شفكنامث { األمر أول من }كذل علمي مل ذاإ{ العقد }كذل بطالن الزمهو{

   نكي مل ذاإو ،الثمر املطلوب فإن ،اجلهلو العلم نيب فرق



٢٤٩

 ،األول  مدفوعة بأن الوجه يف عدم الصحة كون املعاملة سفهية مع العلم بعدم اخلروج من،كشف بعد ذلكنامث 

  خبالف املفروض

  

   .علم أو جهل سواء ،مساقاة فال مثر

 احلالو عقدهافإذا  ،تصح مل الثمر عدم ألجل األمر أول من بالبطالن علم إذا ماكنه إ :احلاصلو

   .الثمر عدم ألجل كذل بعد البطالن ظهر إذا كذلك ،بالشرط الوفاء بجي مل هذه

 سبب }ـب{ كذل بعد أو األول من الثمر عدم رظهو نيب الفرق عدم نسلم ال ناأب }مدفوعة{

 للثمر }اخلروج بعدم العلم مع ةيسفه املعاملة ونك{ األمر أول من علم إذا }الصحة عدم يف الوجه أن{

   .منها ةيالعقالئ ىمضأ مناإ الشارع إذ ،باطلة السفهية واملعاملة ،العقد رادةإ عند }ولاأل من{

 المكل دييالتق من كاملستمس رهكذ ما أما ،املعاملة بعد رالثم عدم ظهور من }املفروض خبالف{

 العقود من عقداً واك بعنوان الصحة عدم أماو، مساقاة واك بعنوان تصح ملوإن ا إ( :بقوله املصنف

 انك إذا صولاأل من نيكالتم نيبو العمل نيب املعاوضة ىنو قد انك إذا العامة دلةاأل لشمول ،ظاهر ريفغ

 انتك وإن هيالسف معاملة بطالن الثابت إذ ةيسفه واك جهة من للفساد وجه الو ،نيكالتم يف غرض له

   .انتهى )ةيعقالئ ريغ انتك وإن ديالرش معاملة بطالن ال ،ةيعقالئ

   سيفل ،العقود من عقداً ال ،املساقاة بطالن أراد املصنفن إ :أوالً هيعل دريف



٢٥٠

 نعم ،تلف باآلفةن إ ءمل خيرج شي وإن ء بالشرط وهو تسليم الضميمةفاألقوى ما ذكرنا من الصحة ولزوم الوفا

 ومعه ،األول كشف عن بطالن املعاملة من ،لو تبني عدم قابلية األصول للثمر إما ليبسها أو لطول عمرها أو حنو ذلك

  . باحلالكان جاهالً إذا جرةامل لألميكن استحقاق الع

  

   .دييتقال ظاهره أن مع قاله ملا داًييتق المهك

 ةيالسفه املعامالت عن منصرفة اخلاصةو العامة دلةاأل إذ ،نياملعاملت لتاك بطالن الثابتن إ :اًيثانو

   .نيكالتم يف غرض له انك إذا :قال بنفسه تراه لذاو ،هايف عقالئي يداع ال مما

 شرطبال الوفاء لزومو{ رناهكذ الذي االستثناء مع }الصحة من رناكذ ما األقوىف{ انك فيكو

 وإن ،تسمم بأن اًيمعنو التلف انك وإن }فةباآل تلف أو ،شيء رجخي مل وإن ،مةيالضم مع ميالتسل هوو

   .تفقي قد ماك حسناً ظاهراً ظاهره انك

 تبلغ مل نأك }كذل حنو أو عمرها لطول أو بسهايل ماإ ،للثمر صولاأل ةيقابل عدم نيتب لو نعم{

 الضمين الشرط ألن }األول من املعاملة بطالن عن شفك{ رهامثو لبلوغها فيكت ال املساقاة مدةو بعد

   .ةيسفه املعاملة انتك الضمين الشرط هذا نكي مل ذاإو ،مثارلإل الشجر ةيقابل العقالء هيعل زكرتي الذي

 مساقاة جراهأ إذا }معهو{ التسلطو طيالتسل يف عقالئي غرض له انك إذا مستقالً عقداً صحي نعم

   .}باحلال جاهالً انك إذا جرةلأل املالع استحقاق نكمي{



٢٥١

  .لهمع بنفسه أهدر فقد علمإذا ألنه  ،جهله شتراطا أما

 يف فرق الألنه ف ،علمه اشتراط عدم من ستفادي ماك ،جهلهو كاملال علم نيب الفرق عدم أماو

 ،علمي ال أو ،ريالغ كذل عمل يف الفائدة عدم علمي أن نيب بشيء أمره إذا مايف هريغ أجرة نساناإل ضمان

 ضامن مراآلو املستويف أن ،بثمر أتي مل وإن ،به أمره أو استوفاه من أن املسلم عمل احترام ىمقتضألن 

   .مسلم ئمرا حق ىتوي ال فإنه ،له

   .ةءالربا صالةأل ،باحلال العامل جهل وإن ،ضمني مل فاءياست الو أمر نكي مل إذا لذاو

  



٢٥٢

ففي صحته  ، أو مفروزاً مع احلصة من الفائدة ملك حصة من األصول مشاعاًلو جعل املالك للعامل): ٢٠ مسألة(

 ، أقوال، أو على وجه اجلزئية فال،يكون ذلك بنحو الشرط فيصح أن  أو التفصيل بني، أو عدمها كذلك،مطلقاً

   للعموماتاألولواألقوى 

  

 }مشاعاً صولاأل من حصة كمل الفائدة من احلصة مع للعامل كاملال جعل لو{ ):٢٠ مسألة(

 احلصة علجي ملإذا ألنه  )احلصة مع( قال مناإو ،اخلاصة شجاراأل هذه مثل }مفروزاً أو{ صولاأل ربعك

نه اللبط وجه ال إذ ،مستقلة معاملة تصحو ،مساقاةً نكي مل مفروزاً أو مشاعاً صولاأل جمرد جعل مناإو

   .بطالنه وجبي مما هريغ الو غرر الو اًيعقالئ ونهك بعد

 انك اجلزء أو الشرط بعنوان جعل سواء فإنه ،الصحة من مانع ال إذ }مطلقاً صحته يفف{

  .العقد ىمقتض الو تابكال نايفي ال إذ ،حاًيصح

 القول وجود ظاهره مما ،كثراأل عن اجلواهر اهكحو ،نهميب املشهور هو ماك }كذلك عدمها أو{

  .القواعد هايف لكأشو الشرائع املسألة يف ترددو ،خمالف ىعل قفي ملنه إ :اضيالر قال وإن ،بالصحة

 جعله ماك }فال ةياجلزئ وجه ىعل أو ،صحيف الشرط بنحو كذل ونكي أن نيب ليالتفص أو{

  .املسألة يف قيالتحق اجلواهر

 بنحو ونكيأن  إالّ العم ابن األول يف لكأشو ،يالربوجرد ديالس ريخاأل اختار قدو }أقوال{

   .ىخرأ معاملة بنحو انك إذا ةبالصح بعضهم قالو ،االستثناء

 جزءاً جعل وإن ،الشرطو املساقاة اليدل مشله شرطاً جعلإذا ألنه  }للعمومات األول األقوىو{

   لوو ،عنه الشارع ردعي ملو عقالئي فإنه ،املساقاة ليدل مشله



٢٥٣

 إذ املالكيكون العمل يف ملك  أن مقتضاها أن  كدعوى،ذلك على خالف وضع املساقاة كما ترى أن ودعوى

  ،هو أول الدعوى

  

 إذ ،نظر حمل )املساقاة تثبت ال العمومات نكل( :كاملستمس فقول ،املناط مشله العموم سلمي مل

 يف اتيالروا من ورد ما بل ،)٢(تراٍض عن ِتجارةًو ، )١(أَوفُوا :مثل ،بالعمومات مراده سيل

 العرف من ؤخذي فاملوضوع )جتارة( أو )أوفوا( مشله عرفاً مساقاةً انك ملا أنه إىل ضافةباإل ،املساقاة

   .العموم من مكاحلو

 ال ماك كذل املساقاة يف تعارفي إذ }ىتر ماك املساقاة وضع خالف ىعل كذل أن ىدعوو{

   .العرف راجع من ىعل ىفخي

 هذه ريبغ تصخي املساقاة نصوص مورد فإن ،)ظاهر نظر هيف( كاملستمس قول ضعف علمي منهو

 يف هنا الساقي عملو }كاملال كمل يف{ العامل من }العمل ونكي أن مقتضاها أن ىدعوك{ الصورة

 صارت قد اجلزء أو بالشرط لنفسه جعلها اليت شجاراأل كتلن إ ثيح ،لنفسه جزءو هكملال جزء نيكمل

 لهعم قبال يف له اعولة الشجراتو احلصة ونكت أن من مانع يفأ }ىالدعو أول هو ذإ{ لنفسه اًكمل

 اًكمل لهاك صولاأل انتك مايف ىالفتاوو النصوص بأن هيف شكالاإلو ،حصتهما يف أو كاملال حصة يف

 ونكت أن وجوب من املراد أن من ،كاملستمس رهكذ مبا مردود للعامل بعضها ونكي أن ال ،كللمال

 خبروج املساقاة تبطل ال لذاو ،بعده ال العقد قبل ما إىل ضافةباإل كذل وجوب كاملال كمل يف صولاأل

   صولاأل

                                                







٢٥٤

كان للشارط فيه غرض أو  إذا ال مانع منهنه إ : فيه،يشترط عليه العمل يف ملك نفسه أن والقول بأنه ال يعقل

عمل العامل فيها ينفعه يف حصول أن  إالّ مل تكن للمالك الشارط وإن تلك األصولن إ  حيث،فائدة كما يف املقام

  ،حصة من منائها

  

   .الناس من هريغ دون العامل ىعل باعها لو تبطل ال بل ،حنوهو عيبب كاملال كمل عن

 املنع به وجه ثيح كاملسال يف ماك }نفسه كمل يف العمل هيعل شترطي أن عقلي ال بأنه القولو{

  .أيضاً كاملسال رهاكذ أيضاً السابقة ىالدعو أن ماك ،وجهاأل جعله الذي

 ،نيأمر مقابل يف كاملال من احلصة انتك الساقي إىل صولاأل بعض انتقلت ملانه إ :كذل حيتوض

 بدالً الساقي صولأ إىل بالنسبة املعاملة صارت فقد ،نفسه كمل يف عملهو كاملال كمل يف العامل عمل

   .نيلطرف نيمال نيب ونكت أن بجي املعاملة أن مع ،واحد شخص كمل يف مبدالًو

 استأجره لو ماك }فائدة أو غرض هيف للشارط{ انك بأن اًيعقالئ }انك إذا منه مانع النه إ :هيف{

 غرض هيف للمستأجر نكل ،ريجاأل إىل ترجع الفائدة فإن ،املستأجر ولدنه إ ثيح ،نفسه دار بينيألن 

   .مثلةاأل من كذل ريغ إىل ،هريغ ستأجري انك الولد فعلهي مل إذا حىت ،ولده دار بناء ديرينه إ ثيح

 مكحب انتقلت قد ألا }الشارط كللمال نكت مل وإن لصواأل كتلن إ ثيح املقام يف ماك{

 ألن }منائها من حصة حصول يف{ كاملال أي }نفعهي مايف العامل عمل أن الإ{ الساقي إىل الشرط

   الشارط كللمال مما ،لكال مناء أن املفروض



٢٥٥

كان  أن فوعة مبنعها بعد مد، فالالزم تبعية منائها هلا،كانت تلك األصول للعامل مبقتضى الشرط أنه إذا ودعوى

 نعم لو اشترط كوا له على وجه يكون مناؤها له ، فقط يف عرض متلك حصة من مناء اجلميعاألصلله  املشروط

  بتمامه

  

 ما مناء بعض للعاملو ،للعامل ما مناء بعض كفللمال ،نيالطرف الكل ،الشرط مكحب للعامل مماو

   .كللمال

 ىمبقتض للعامل صولاأل كتل انتك إذا أنه{ ـل العامل ارشجأ يف كللمال نفع ال أنه }ىدعوو{

 كلتل }هلا منائها ةيتبع فالالزم{ له صولاأل بعض ونكت أن كاملال ىعل شرط يالساق ألن }الشرط

   .رراًكم سبق ما ىعل همؤبنا هو ماك ،صللأل تابع النماء ألن ،كللمال ال للعامل النماء ونكيف ،صولاأل

 ،األصل له من ريلغ النماء بعض ونكي أن شترطي مل إذا صللأل تابع لنماءا فإن }مبنعها مدفوعة{

 كاملال }كمتل عوض يف فقط األصل له املشروط انك أن بعد{ للعامل شجاراأل كلتل النماء لك سيفل

 شجاراأل يسقي أن قبال يف شجرات عشرو ،مثالً الثمار عيمج نصف ئانيش فله }عياجلم مناء من حصة{

   .كملالا بحريل لهاك

 ونكي وجه ىعل له{ مثالً العشرة االشجار كتل }واك{ كاملال ىعل العامل }اشترط لو نعم{

 أن عقلي ال نهأب ياملدع رهكذ ماك أي }كذلك انك{ أيضاً له منائها لك ونكي ثيحب }بتمامه له مناؤها

   .نفسه كمل يف العمل هيعل شترطي

   يعقالئ هوو الشرط هذا مثل صحة دمتق قدو ،عقلي ال ذا ملا أنه هيعل رديو ،هذا



٢٥٦

 فيكون العمل فيما عداها مما هو للمالك بإزاء ،كان كذلك لكن عليه تكون تلك األصول مبرتلة املستثىن من العمل

  .حلصة من منائه مع نفس تلك األصولا

  

 أن ىعل بنمائها شجارأ عشر عطاهأ كاملال أن جةيالنت ونكتو ،العقد ىمقتض الو تابكال هينافي ال

 عقال هذا يف حمذور أيو ،كاملال شجارأ مناء حصة نصف أخذيو كاملال شجارأو نفسه شجارأ يف عملي

   :املصنف قول إىل حاجة فال ،شرعاً أو

 من كاملال طلبه الذي }العمل ونكيف ،العمل من املستثىن مبرتلة صولاأل كتل ونكت هيعل نكل{

  .}صولاأل كتل نفس مع منائه من صةاحل زاءإب كللمال هو مما عداها مايف{ يالساق

 املعاملة انتكن إ نهأب قيالتحق ىمقتض جعله الذي كاملستمس المك يف النظر وجه ظهر كذل منو

 ،اجلواهر رهكذ ماك ،مشوله عن املساقاة أدلة لقصور ،املعاوضة يف قواماً بطلو شرطاً كذل صح مساقاةً

   .بالعمومات عمالً مطلقاً صح اقاةاملس بعنوان ال مطلقاً عقداً املعاملة انتكوإن 

 فتشمله ،ةيعقالئ مساقاةألنه  ،ببطالنه أفىت ملا املساقاة ليدل مشول لعدم وجه ال أن تقدم قدإذ 

 عقداً انك العمومات مشله إذا نهأب القولو ،املساقاة أدلة يف املناط شملهي ماك ،بالعقد الوفاء عمومات

 حتقق إذا املعنونة العقود تشمل دةياجلد العقود تشمل ماك وماتالعم إذ ،تام ريغ، مساقاةً ال داًيجد

 ،)٢(تراٍض عن ِتجارةًو )١(أَوفُوا مشله العرف عند إجارة شيء انكفإذا  ،العرف ىلد عنواا

   .ذاكهو ،جارةاإل أحكام له سيل داًيجد عقداً ال جارةاإل أحكام هلا إجارة اهيإ رهيبتقر

                                                







٢٥٧

قوالن أقوامها  ، هل جيب على العامل إمتام السقي،ني يف أثناء املدة عدم خروج الثمر أصالًتب إذا ):٢١ مسألة(

  .العدم

  

 ألن خرج ما يف فائدة عدمأو } أصالً الثمر خروج عدم املدة اءنأث يف تبني ذاإ{ ):٢١ مسألة(

 ،الأو } السقي ممتاإ العامل على جيب هل {،مثالً يفسده الربد أو به، يذهب السيل أو يأكله، اجلراد

 كانت املساقاة ألن }العدم أقوامها {،العدم املقاصد جامع عن و،الوجوب املسالك ظاهر فعن ،}قوالن{

 املعلقني كافة أن حىت القول هذا إىل املشهور ذهب قد وله، وجه يكن مل تكن ملفإذا  الثمرة، لفائدة

  .املنت على سكتوا بكلمام ظفرت الذين

 املساقاة انفساخ على عدمه والوجوب ابتناء الالزمو(: قائالً التفصيلىل  إمال املستمسك يفو

 وإن صل،لأل العمل متامإ وجوب عدم على البناء فالالزم املشهور هو كما باالنفساخ قلنافإذا  ،وعدمها

يدعى أن  إالّ اللهم بالعقد، عمالً العمل وجوب على البناء فالالزم صنف،امل يراه كما االنفساخ بعدم قلنا

   .انتهى )العرف عند بعيد غري هو كما مطلقاً، ال للنماء موجباً يكون ما املساقاة يف الالزم العمل

 هل احلصة عدم تبني بعد يعمل فلماذا فرضاً، حصة ال واحلصة قبال يف العامل عمل كان إذا :أقول

 تتبع العقود و،مثرأ إذا ما بقصد ضمنياً لو وقيدأ أو شرطاً أو مصباً العقد أن املفروض و،العقد ملقتضى

 ألجل صولاأل إليها حتتاج اليت الاألعم من أشبه ما وشجاراأل صولأ ييبس ال حىت العمل أن  أوالقصود،

   .احلصة على املبينة املساقاة يشمله ال لكن عقالئياً، أمراً كان وإن فذلك للمستقبل، بقائها



٢٥٨

 يشمل حبيث جرةاأل باب من احلصة للعامل كان والبقاء ومثاراإل ألجل مطلق عقد كان إذا نعم

 أقل أو جرةاأل كاملال هيعطيو ،اللزوم ببقاء القول الالزم كان ،احلصة وجود عدم حال يف جرةاأل هإطالق

 إىل بالنسبة احلصة مثل أو مةيق من النسبة قدرو الوقت ةيبق إىل بالنسبة جرةاألو احلصة مثل من نياألمر

   .الوقت يماض

 ،أكثر تتبع إىل حباجة املسألة انتك وإن ،القاعدة وفق ىعل املساقاة يف املصنف رهكذ فما هيعلو

   .العامل اهللاو

  



٢٥٩

 حبصة من الثمرة أو بتمامها بعد الظهور  ومقداراً للعمل مع تعيينه نوعاًيستأجر املالك أجرياً أن جيوز): ٢٢ مسألة(

  ، بل وكذا قبل البدو،وبدو الصالح

  

 املساقاة عقد بدون بستانه يف }للعمل اًريأج{ صوللأل }كاملال ستأجري  أنوزجي{ ):٢٢ مسألة(

 من أكثر ىعل ليدل ال إذ ،الغرر رفعي ثيحب ماًك أي }مقداراًو{ فاًيك أي }نوعاً{ العمل }نهييتع مع{

 فائدة ةيأ :قالي فال، كذل أشبه ماو منائهاو شجاراأل بقاء مقصودهو }بتمامها أو الثمرة من حبصة{ كذل

  .جارةاإل هذه يف هل

 }الصالح بدوو الظهور بعد{ ةياخلارج جرةباأل مناإو مثرة نكت مل لوو جارةاإل صحة علمي منهو

 :اجلواهر يفو ،)جاز صالحها بدو بعد انك فإن منها حبصة للعمل اًريجأ استأجرإذا ( :الشرائع قال لذاو

 ما كبذل مرادهو ،املنع يقتضي ما ضةرمعا عن نيالسامل هاإطالقو دلةاأل لعموم إشكال الو خالف بال(

   .ارةجاإل يف همايف ةياملعلوم اشتراط مع معلومة ريغ جرةاألو معلوم ريغ العمل أن من توهمي

 إىل اجياالحت ىعل ليدل الو ،الغرر رفعي مبا عرفاً ةياملعلوم يف فيكي اخلرصو نيالتخمن إ :اجلوابو

   .كذل من أكثر

 اشتراطو ،جارةاإل صحة ىعل دل ما طالقإل كذلو ،الظهور عدب للصالح }البدو قبل ذاكو بل{

 يف الشرط هذا ىعل ليدل ال إذ ،الوجه ظاهر ريغ )صح القطع بشرط انكوإن ( :بقوله للصحة الشرائع

 عيالب يف كذل اشتراط أصل نكل ،أيضاً جارةاإل يف املناط بفهم عيالب يف الشرط هذا لوجود ولعله ،الصحة

   .)عيالب يف عدمه قيالتحقو( :كاملستمس قال لذاو ،باملناط قطعبال فيكف ،نظر حمل



٢٦٠

 بل ضميمة فالظاهر  واحداً وأما قبل الظهور عاماً،كان مع الضميمة املوجودة أو عامنيأيضاً إذا بل قبل الظهور 

   ال لعدم معقولية متليك ما ليس مبوجود،عدم جوازه

  

 ،جارةاإل صحة ليدل طالقإل }نيعام أو وجودةامل مةيالضم مع انك إذا ،أيضاً الظهور قبل بل{

 أو ة،يعرف ةيأولو لوو ىلأو جارةفاإل ،كذلك عيالب وزجي فإنه ،أيضاً عيالب يف املناط من ستفادي لعله بل

   .املقام يف افك طالقفاإل انك فيكو ،كاملال لوحدة جاز ةيواألول تفهم مل إذا حىت :قالي

 الذي مجاعباإل كلذل استدلو ،}جوازه عدم فالظاهر مةيضم بال واحداً عاماً الظهور قبل أماو{

 انيمنتف مهاو ،عيالب عوضك ةياملعلومو الوجود هيف شترطي جارةاإل عوض بأنو ،كاملسالو رةكالتذ رهكذ

  .ثمري مك فرضه ىعلو ،ال أم ثمري هل علمي الألنه  ،بالغررو ،املقام يف

 طالقاإل بعد الوجه ظاهر ريغ الوجود اشتراطو ،االستناد حمتمل مجاعاإل إذ ،مناقشة حمل لكالو

 أن صح لذاو ،نيبالتخم موجودة ةيالعرف ةياملعلومو ،املعامالت يف األصل هم نيالذ ةيالعرفو ةياملعقولو

 ،الغرر عن يالنه ىعل دل ما ةياملعلوم لزوم ليدل أن تقدم قدو ،غرر فال لذاو ،أكثر أو نيعام ستأجري

   .أقرب مجاعاإل مالحظة ال لو فاجلواز

 قوالً زجي مل( :قائالً ،اجلواهر حمتمل كبذل علله ماك }مبوجود سيل ما كيمتل ةيمعقول لعدم ال{

   .)معدومة واكل واحداً

 الظاهر( :كاملستمس يف نكل ،)هيوج وجه أنه الظاهر( :قال ثيح ،نياملعلق بعض كذل قرر قدو

   موجوداً جارةاإل عوض ونك اشتراط اجلواهر مرادأن 



٢٦١

  ألنا مننع عدم املعقولية بعد اعتبار العقالء وجوده لوجوده املستقبلي

  

   .)ةياملعقول لعدم ال ،عيبالب حلاقهاإ ىعل دل ملا

 أي }وجوده العقالء اعتبار بعد ةياملعقول عدم مننع ناأل{ نظر حمل نيالوجه الكف ،حال أي ىعلو

 عبارة يه مناإ الثمار ألن ،الثمرة صورة ريبغ وجودهو ،قطعاً له يخارج وجود ال إذ ،ياالعتبار وجوده

 ،التراب إىل حنوهو التراب من اإف ،فسدي مث ونكي يح لك مثل ،حنومهاو الترابو املاء عن التحول عن

   .املوجود صدق يف نفعي ال مكدينع هايفو مكخلقنا منها :سبحانه قال لذاو

 بكاملر فإن ،موجودة املادة انتك وإن رةللصو وجود ال إذ ،معدومة بصورا الثمرة ألن :أوالً

   .جزئه بانتفاء نتفيي

 انيب إضافةب الشارع قررهم قدو املعامالت يف األصل مأل ،اًيعقالئ ونكي أن بجي االعتبار :اًيثانو

   .كذل حنوو الضوء يفو التربة داخل موادها بوجود لوجودها عقالئي اعتبار الو ،مانع أو شرط

 مل العقالئي باالعتبار علله لوو }املستقبلي لوجوده{ االعتباري وجوده ادفاملر ،حال أي ىعلو

 قاعاتياإلو العقود من مجلة يف طرفاً املستقبل ونري العقالء فإن ،ادرياإل دفع من ركذ ما إىل تجحي

 ةيالوص حال موجود مال له ونكي أن شترطي ال لذاو ،هاريغو جارةاإلو النذرو الوقفو ةيالوصك

 حال املنفعة الو ،النذر حال نذره يف بذلهي ما الو ،هميعل الوقف حال البطون وجود الو ،بالثلث

   .كذل ريغ إىل ،جارةاإل



٢٦٢

 بل لظهور اتفاقهم ، وصرح به مجاعة ههنا، حيث إم اتفقوا عليه يف بيع الثمار،ولذا يصح مع الضميمة أو عامني

وجه املنع  أن  وظاهرها،نع هناك خصوص األخبار الدالة عليه ووجه امل،على عدم اجلواز كما هو كذلك يف بيع الثمار

  الغرر

  

 عيب يف هيعل اتفقوا مإ ثيح ،نيعام أو مةيالضم مع صحي{ روهكذ ملا ال ،رناهكذ الذي }لذاو{

 انك وإن ،جارةاإل جازت أثر احلايل للوجود نكي ملفإذا  ،عرفت ماك }ههنا مجاعة به صرحو ،الثمار

   .نيعام يف أو مةيالضم مع انك إذا ما يف عتربي ال فلماذا ايلاحل الوجود الالزم

 حلاقباإل االستناد حمتمل أنه عرفت قد وإن ،عرفت ماك }اجلواز عدم ىعل اتفاقهم لظهور بل{

 املقام يف حلاقهإو خصوصاً ،نظر حمل باملسألة القطع ونكي املناط إالّ حلاقاإل ىعل ليدل ال ثيحو ،عيبالب

   .املساقاة فائدة ديتف جارةاإل ألن ،العريف الذهن إىل بقرأ باملساقاة

   .مجاعباإل مةيالضم مع أو ،أكثرو نيعام الإ نعمي ثيح }الثمار عيب يف كذلك هو ماك{

 مساعة موثق ففي ،}الغرر املنع وجه أن ظاهرهاو ،هيعل الدالة خباراأل خصوص كهنا املنع وجهو{

أن  إالّ ،ال :فقال ،طلعها رجخي أن قبل هاؤشرا صلحي هل الثمرة عيب عن سألته :قال ،ايفكال يف املروي

 الشجر هذاو النخل هذاو الرطبة هذه كمن شتريأ :قوليف ،بقالً أو رطبة هاريغ من ئاًيش معها يشتري

   .البقلو الرطبة يف املشتري مال رأس انك الثمرة خترج مل فإن ،ذاكو ذاكب

   الظاهر( :قال ثيح ،اجلمال ديسال المك يف النظر وجه علمي تقدم مماو



٢٦٣

 يف املقام لقلنا باجلواز مع االطمئنان باخلروج بعد مجاع ولو ال ظهور اإل،ال عدم معقولية تعلق امللكية باملعدوم

موجوداً مل يكن يف اخلارج  وإن  بل، عند ذيها فعالًةً كما جيوز بيع ما يف الذمة مع عدم كون العني موجود،ذلك

  ،أصالً

  

 ،)الثمار عيبب املقام سةيمقا إىل ليسب الو ،نياألمر من بشيء ةيغرر واك عن املعاملة جخرو عدم

   .بالنص استثناء بانه قالي حىت اًيغرر كذلك الثمار عيب سيلو ،هيف عريف غرر النه إ :هيفإذ 

 مع اجلوازب لقلنا{ باملنع }املقام يف مجاعاإل ظهور ال لوو ،باملعدوم ةيكاملل تعلق ةيمعقول عدم ال{

 ،دائرته وسعتن إ موجود أيضاً الصالح بدوو اخلروج بعد الغرر بل }كذل بعد باخلروج نانياالطم

 اعتناء عدم  إالّ ألجلاجلواز سيفل ،كذل أشبه ما أو مطر أو برد بسبب الثمر تلفي ما اًريثك ثيح

   .اخلروج قبل احلال كذلكف ،االحتماالت هذه مبثل العرف

 سيلو ،الذمة ذي أي }هايذ عند فعال موجودة نيالع ونك عدم مع الذمة يف ما عيب وزجي ماك{

   .عيالب عند اخلارجي الوجود الشرعو العرف اعتبار عدم  إالّ ألجلكذل

 يف هلم هم الو النتائج دونيري مناإ العقالء ألن كذلو }أصالً موجوداً اخلارج يف نكي مل وإن بل{

 جارةاإلو عيالب حال يف اخلارج يف أو ،الطرف عند الوجود نيب هايف فرق ال جةيالنتو ،كذل ىسو ما

   .الصحة يف اًيافك العقالئي االعتبار بعد أدلته إطالق انكل عيالب يف النص لوال لذاو ،عدمها نيبو ،مهاريغو



٢٦٤

 أا  فكأن العني موجودة يف عهدة الشجر كما،الوجود االعتباري يكفي يف صحة تعلق امللكيةن إ :واحلاصل

  . الشخصموجودة يف عهدة

  

 فال ،}ةيكاملل تعلق صحة يف فيكي{ العقالء عتربهي الذي }ياالعتبار الوجودن إ :احلاصلو{

 تتعلق املؤنة فيخف ضافةاإل إذ ،إضافة فال طرف ال ثيحو ،نيطرف إىل حتتاج هيو إضافة ةيكاملل :قالي

 وجود هلا انك إذا ،بعد تظهر مل وإن رةأج الثمرة جعل صحي هيعلو ،مستقبالً املوجودو حاالً باملوجود

 له انك إذا بالشيء ةيالوص تصح لذاو ،نشاءاإل حال ال ضافةاإل حبال العقالء عند فالعربة ،املستقبل يف

 يف وجود له نكي مل إذا تصح الو ،احلال يف وجود له نكي مل وإن ،موته بعد املستقبل يف وجود

   .مثلةاأل من كذل ريغ ىلإ ،احلال يف وجود له انك وإن ،املستقبل

 فهو }الشخص عهدة يف موجودة أا ماك ،الشجرة عهدة يف موجودة نيالع أنكف{ :قوله أما

   .بالقوة هايف موجودة أا ديريأن  إالّ ،الباب هذا يف فهمهم يف ،ةيالعرف املعامالت عن ديبع

  



٢٦٥

   املثل لعملهأجرةللعامل  و،للمالككل موضع بطل فيه عقد املساقاة يكون الثمر ): ٢٣ مسألة(

  

 مل بل ،نهميب املشهور ىعل }كللمال الثمر ونكي املساقاة عقد هيف بطل موضع لك{ ):٢٣ مسألة(

 النماء بأن هريغو كاملسال يف ماك كلذل استدلواو ،هيعل مجاعاإل رةكالتذ عنو ،خالف أحدهم من ظهري

 ما هيعل ردي نكل ،عنه للخروج موجب نكي مل أن بعد األصل كملال اًكمل ونكت فالثمرة األصل تبعي

 ،العملو األصل :نيمرأل ناتج الثمر أن بعد كلذل يعقل الو يشرع ليدل ال أنه من املزارعة يف رناهكذ

  .أحدمها به تصخي فلماذا

 حقوقن أ و،)١(ىتوي ال ليبدل ،عرفاً هلما املقرر احلق حسب نهمايب قسمي أن فالالزم هيعلو

 نتاجإ يف رياملدو املال رأسو العاملو العمل كاشتر إذا ما حال املقام فحال ،مهاريغو )٢(تبطل ال نياملسلم

   .حقه بقدر منهم لكلن إ ثيح ،ءيش

 هو بل ،واحد ريغ رهكذ ماك }لعمله املثل أجرة للعاملو{ :قوهلم يف النظر وجه علمي منهو

 واحد ريغ المهك يف تأمل وإن ،هيف إشكال الو خالف ال اضيالر عن بل ،مةيعظ شهرة نهميب املشهور

   .هيف بعضهم خلالف

 له صلحي ملو بعمله تربعي مل العامل بأن ،هريغو كاملسال يف ماك له استدل فقد ،انك فيكو

   .جرةاأل إىل جعريف املشروط العوض

   الًيدل بنفسه وركاملذ تمي ال إذ ،ليالدل بعض رهكذ ما أن ىفخي ال :أقول

                                                







٢٦٦

  ،لبطالن ومع ذلك أقدم على العمل باكان عاملاً إذا إال

  

 هيسف أو طفل مع عامل إذا ماك ،ستحقي ال كذل معو ،العوض له صلحي ملو تربعي ال أن انكمإل

 كذل معو ،العوض له صلحي ملو بعمله تربعي مل ـ صللأل النماء ةيتبع من رواكذ ما ىعل ـ فإنه ،مثالً

 ا االستدالل يف فكت مل ورةكاملذ ةيلكال ىعل ليدل نكي مل ثيحو ،جرةاأل ىعل ليدل ال إذ ،له أجرة ال

 ونك مةيبضم إالّ وحده يفكي ال وركاملذ ليالدلن إ( :بقوله كذل إىل كاملستمس ضم قدو ،جرةاأل ىعل

   .)ضمن استوىف كاملالن إ ثيفح ،فاءيباالست الضمان

 متاعه محل احلمال من طفلال طلبفإذا  ،أيضاً هنا وركاملذ النقص ردي إذ ،أيضاً فيكي النه إ :هيفو

 ما قاعدة من قالي قد ما إالّ ضمانه ىعل ليدل ال كذل معو ،عمله استوىف فقد فحمل ،ذاك انكم إىل

   .بفاسده ضمني حهيبصح ضمني

 منه أوضحو ،منه املقام سيلو ،هايعل ليدل الذي املورد يف إالّ يفكت فال دةيمص القاعدةن إ :هيفو

 نسانإل قال نهأو زعمه بطالن نيتب مث ،فحمل ذاك انكم إىل متاعي امحل :له قال داًيز أن زعم إذا ما

 هلا وجه ال إذ ،كاملال ىعل له أجرة الأنه  إالّ ،متاعه نقل أرادألنه  كاملال داعي حصلوإن  فإنه ،آخر

   .مثلةاأل من كذل ريغ إىل ،عدمها األصلو

 جرةاأل موضوع أتي مل ،هلما فهو لذاو ،نياألمر جةينت الثمر ونك من استظهرناه ما ىعلمث إنه 

 احلصة وجود يف إالّ يالساق حال همي مل ثيح هيسف أو طفل ساقاه إذا مايف حىت هلما ونكي مناإو

   .عدمهو خبصوصها

   رهكذ ماك }العمل ىعل أقدم كذل معو ،بالبطالن عاملاً انك إذا الإ{



٢٦٧

 فال يستحق ،مبرتلة املتربع يف هاتني الصورتنينه إ  حيث، اشتراط كون مجيع الفائدة للمالكألجلأو كان الفساد 

   املثل على األقوىأجرة

  

 الفائدة عيمج ونك اشتراط ألجل النماء انك وأ{ واحد ريغ تبعهو ،كاملسال يف الثاين ديالشه

 مجاعة مجع قدو ،هريغ تبعهو القواعد إجارة ىعل هيحواش يكحم يف األول ديالشه رهكذ ماك }كللمال

   .نيديالق نيب ملصنفا منهم

 ىعل املثل أجرة ستحقي فال ،نيالصورت نيهات يف املتربع مبرتلةنه إ ثيح{ :بقولهله  استدلو

 يف ماك مثر كهنا انك سواء ،عمله حرمة أهدر قد هاريغو املزارعة يف تقدم ماك املتربع إذ }األقوى

 يف ماك داع له حصل أو ،ثوبه اطةيخو داره بناء يف ماك ،كللمال ةيخارج فائدة أو ،املساقاةو املزارعة

 ال شملهي له حق فال أهدر ثيحو ،املوارد من كذل ريغ إىل ،مقصده إىل متاعه ملحي الذي احلمال

 ما هيعل دلي ماك ،عنه هكمل ذهب ثيح ،عنه معرضاً الشارع يف متاعه ىألق منك فهو ،حنوهو )١(ىتوي

 عراضاإل انك ،كذل وجبي القهري عراضاإل انكن  فإ،الشاة اعيضو نةيالسف ساركان مسألة يف دل

   .تابكال مباحث بعض يف كذل ليتفص رناكذ قدو ،أوىل قيبطر له موجباً القصدي

   .ليالدل من تقدم ملا أيضاً كذل حنو أو هاًيسف أو طفالً املساقي انك إذا ما استثناء نبغيي انكمث إنه 

                                                





٢٦٨

  .وإن كان عمله بعنوان املساقاة

  

 ،املوضوع بانتفاء السالبة باب مننه إ :هيفف ،ثمري مل إذا ما استثناء نبغيي أنه من احتمل ما أما

 يف كذل يف المكال ليتفص تقدم ثيحو )كللمال الثمر ونكي( :قال ملا مثرأ مايف املصنف المكن إ ثيح

   .المكال راركت إىل داعي ال املزارعة من املسألة

 بقضاء انيتلإل استؤجر إذا نساناإل فإن ،ةيمدخل له دالقص إذ }املساقاة بعنوان عمله انك نإو{

 لك ىعل جارةاإل نكت مل إذا ،متعلقها النتفاء ،جارةاإل بطلت عنه املتربع بعنوان ا ىأت مث تيامل صلوات

  .جارةاإل بعنوان ا ىأت إذا ما خبالف ،جارةاإل سقطتو ،ريتقد

 انتك سواء ،له حصة ال التربع عنوانب عمل فإن ،املزارعةو املضاربةو املساقاة يف كذلكو

   .البطالن صورة يف حنوهاو ،جرةاألو الصحة صورة يف احلصة له انتك وإالّ ،باطلة أو حةيصح

  



٢٦٩

 أن  ساقيتك على هذا البستان بالنصف على:كأن يقول ،جيوز اشتراط مساقاة يف عقد مساقاة): ٢٤ مسألة(

  كالبيعني يف بيع املنهي عنهألنه صحة  والقول بعدم ال، بالثلثاآلخرأساقيك على هذا 

  

 حنو ىعل ،عقد بدون بعملها انيتاإل أو ،عقدها جراءإب }مساقاة اشتراط وزجي{ ):٢٤ مسألة(

 ىعل كيساقأ أن ىعل بالنصف البستان هذا ىعل كتيساق :قولي أنك ،مساقاة عقد يف{ جةيالنت شرط

 ليدل طالقإل ،منهم املشهور هو هذاو ،ال أو حنوهو }بالثلث{ مثالً احلصة ركذ سواء }اآلخر هذا

  .الفعل شرطك جةيالنت شرط صحة املزارعة يف تقدم قدو ،الشرط

 قومي الشرعي مكاحلا أن فالظاهر جباراإل نكمي مل وإن ،هيعل أجرب فعلي فلم فعل شرط انكفإذا 

 باملعروف العشرة رفض أن بعد زوجته طلقي مل أنه إذا من رواكذ ما حنو ىعل ،العقد جراءإ يف مقامه

  .املمتنع ويلألنه  مكاحلا طلقها

 إذا التفاوت أخذيو فسخي ال أن له هلو ،عدمهو الفسخ نيب ريخت كذل من مكاحلا نكتمي مل ذاإو

 له فجعل ،ةائمب قابلي األوىل املساقاة يف العامل حق انك إذا ماك ،بشيء قابلي العرف يف الشرط انك

  .األول بعدي ال ،كذل له سيل أم ،نيعشر ساويي الشرط انكو نيبثمان قابلي ما احلصة من

 عدم املشهور إىل املنسوب انك وإن ،السابقة املسائل بعض يف كذل يف المكال ليتفص تقدم قدو

   .به القول

 ،املبسوط يف خيالش عن ماك }الصحة بعدم القولو{ جةيالنت شرط يف المكال عرفي ركذ مماو

 ،واقد بن بيشع عن ،الصدوق ىرو فقد }عنه املنهي ،عيب يف نيعيالبكألنه { هريلغ عرفي ملنه إ ليقو

   الصادق عن ،ديز بن نياحلس عن



٢٧٠

 أو البيع على تقدير كذا بكذا ، بكذا بكذا ومؤجالًاملنهي عنه البيع حاالً فإن ،ضعيف ملنع كونه من هذا القبيل

  ،بكذا آخر وعلى تقدير

  

 ىو :قال )صلى اهللا عليه وآله وسلم( النيب يمناه يف )السالم هميعل( آبائه عن ،)عليه السالم(

   .)١(عيب يف نيعيب عن

 عنو عيبو سلف عن )صلى اهللا عليه وآله وسلم( اهللا رسول ى :بيالتهذ يف خيالش ةيروا يفو

   .)٢(عيب يف نيعيب

 رعةاملزا يف جار يفالنه ،عيللب ةيخصوص ال إذ ،باملناط له ستدلي رمبا انك وإن }فيضع{

 ياملنه فإن ،ليالقب هذا من ونهك ملنع{ ،به مقطوع ريغ املناط نكل ،هاريغو جارةاإلو املضاربةو املساقاةو

 أو ،نيبثمن نيلبضاعت أو ،نيبثمن نيانكم يف أو ،نيبثمن نيبأجل أو }ذاكب مؤجالًو ذاكب حاالً عيالب عنه

 كهناو بدرهم هنا كيلإ سلمي أو ،نيبدرمه بعده وإىل بدرهم غد إىل مثالً نيبثمن واحدة لبضاعة

   .ناريد نصف أو بدرهم هذا أو ،نيبدرمه كذا أو بدرهم هذا أما أو ،نيبدرمه

 }ذاكب{ ئهميجم عدمك }آخر ريتقد ىعلو ،ذاكب{ احلجاج ءيمجك }ذاك ريتقد ىعل عيالب أو{

   .احملتمالت من كذل ريغ إىل

 ،بشرط عيالب من منه ىتعدي حىت باملناط لناق إذا حىت ،عيب يف عيب بشرط رتبطي ال ،حال أي ىعلو

   .بشرط املساقاة إىل

                                                







٢٧١

شرط مشروع يف ضمن ألنه  وال مانع منه ،أبيعك بستاين بكذا أن  بعتك داري بكذا على:يقول أن واملقام نظري

  .العقد

  

 أن رينظ{ بل ،عيب يف نيعيالب مثل سيل مساقاة بشرط املساقاة يف }املقام{ فـ حال أي ىعل }و{

ألنه { الشرطو عيالب أدلة طالقإل }منه مانع الو ،ذاكب بستاين كعيأب أن ىعل ذاكب داري كبعت :قولي

  .العقد ىمقتض الو ،السنةو تابكال نايفي ال }العقد ضمن يف مشروع شرط

 ،عقد يف نيعقد اناك سواء صح ،حاصله بربع كذاو حاصله بنصف البستان هذا كتيساق :قال لوو

 إذا ثيح ،جزاءأ ذا واحداً عقداً أو ،هلما واحد احكن ونكي أن عقلي ال ثيح ،حاكن يف نياحكن مثل

  .مثله تقدم ماك ،الصفقة تبعض اريخ من انك أحدمها ختلف

 بنصف البستان هذا كتيساق :قولي أنك ،العامل من املساقي ىعل الشرط ونكي أن صحي ذاكو

 ،كذل مثل يف ةيالعقالئ غراضاأل تتوفرو ،مثالً حاصله بربع بستاين تسقي أن ىعل قبلت :فقال ،حاصله

 بستانو ،النجف يف هوو ربالءك يف ديز فبستان اآلخر بستان من باًيقر منهما واحد لك ونكي أن مثل

 بسقي عارف نهكل ،الرمان بستان حدمهاأل ونكي أن مثل كذل ريغ أو ،ربالءك يف هوو النجف يف عمرو

   .سكبالع اآلخرو ،صالحهإو املوز

  



٢٧٢

 مع تعيني عمل كل منهما بينهم ،جيوز تعدد العامل كأن يساقي مع اثنني بالنصف له والنصف هلما): ٢٥ ألةمس(

  أو فيما بينهما وتعيني حصة كل منهما

  

 النصفو له بالنصف{ واحدة مساقاة }نياثن مع ساقيي أنك العامل تعدد وزجي{ ):٢٥ مسألة(

 هذا عنون ملن مبخالف نظفر مل بل ،همريغو الثاين حملققاو العالمةو خيالش العامل تعدد ركذ قدو }هلما

   .الفرع

 السقي ككيشر ىعلو الشتاء يف السقي كيعل :كاملال قال بأن }نهميب منهما لك عمل ينيتع مع{

   .فيالص يف

  .نهمايب العمل العامالن وزع بأن }نهمايب مايف أو{

 الك لزمي نهمايب عقد النه إ ثيح ،لزمي ال الثاين يفو ،العقد موردألنه  ،لزمي األول يف أن الفرقو

  .هكيشر له نيع مبا منهما

 لوو ،نهمايب عمل لك فيتنص الالزم انك ،تشاحاو العقد ضمن يف عملهما كاملال نيعي مل لوو

 ،اآلخر بقدر احلصة من منهما لكل ونكي ىالتساو فمع منهما لك عمل نيعو هلما النصف كاملال جعل

 ،هكيشر نصف عمليألنه  ،النصف ثلث مثالً حدمهافأل ،بالنسبة منهما لكل انك االختالف معو

 سكبالعو عمالً كثرلأل قلاأل علجي أن صحيو ،العقد يف ازكاالرت ىمقتض فإنه ،ذاكهو ثلثاه خرلآلو

   .دلةاأل طالقإل كذل لك ،ةيويدن أو ،الهيع ثرةكل رفاقاًإ ونهكك ةينيد ةيخارج ملالحظة

 ال الثاين يفو لزمي األول يفو ،بعده منهما أو ،العقد عند كاملال من }منهما لك حصة ينيتعو{

   .عرفت ملا لزمي

   يفو ـ الرمانو العنب من النصف ماكل :قولي أن كللمال صحيمث إنه 



٢٧٣

 ساقيناك على هذا : بني اثنني فقاال لواحدكان البستان مشتركاً إذا  كما،وكذا جيوز تعدد املالك واحتاد العامل

مل يعلم العامل  وإن ، صحمثالًكانت احلصة املعينة للعامل منهما سواء كالنصف أو الثلث  فإن  وحينئذ،بكذاالبستان 

  كيفية شركتهما وأا بالنصف أو غريه

  

 ،الرمان خرلآلو العنب ماكحدأل أو ،باالختالف أو ،الربع أي نصفهما لكل ـ فقط مها البستان

  .دلةاأل طالقإل كذل لك

صلى اهللا ( النيب مساقاة قصة طالقاإل إىل ضافةباإل ،كاملال احتاد مع العامل تعدد جواز ىعل دليو

   .تقدم ما ىعل ربيخ أهل مع )عليه وآله وسلم

 عامل إىل بالنسبة هلما فمساقاتان الإو ،واحد عقد يف }العامل احتادو كاملال تعدد وزجي ذاكو{

 ،خالف ظهري مل بل ،همريغو احملققانو العالمةو خيالش املسألة ركذ قدو ،هنا المكال حمل سيفل ،واحد

 ونكي أن ال ،املسائل بعض يف رناهكذ الذي النحو ىعل العموماتو ،باملناط لوو طالقاإل هيعل ليالدلو

   .املساقاة ريغ داًيجد عقداً

 من }ذاكب البستان هذا ىعل كنايساق :لواحد فقاال نياثن نيب اًكمشتر البستان انك إذا ماك{

 من جزءاً منهما لك ونكي بأن واحدة مبساقاة واحد ساقو بستانان هلما انك إذا تصح ذاكو ،احلصة

   .عقد

 العامل ألن }صح مثالً الثلث أو النصفك سواء ،منهما للعامل نةياملع احلصة انتك فإن نئذيحو{

 هل }هريغ أو بالنصف أاو تهماكشر ةيفيك العامل علمي مل نإو{ غرر ال كبذلو حصته مقدار علمي

 وجبي ال كبذل العامل جهل فإن ،كذل ريغ أو ،ثلثاه كلذاو ثلثه هلذا أو البستان نصف منهما لكل

  فإذا  هيعلو ،غرراً



٢٧٤

مه مبقدار ل فال بد من ع،مثالً بالثلث اآلخرن يكون يف حصة أحدمها بالنصف ويف حصة أوإن مل يكن سواء ك

  .ه من الثمرحصة كل منهما لرفع الغرر واجلهالة يف مقدار حصت

  

 صحي ماك ،مثره نصف منهما لك من ،الثمر نصف للعامل عالجي أن صح البستان نصف لكل انك

 ثلث حدمهاأل انك ذاإو ،ثلثاه اآلخر منو هثلث أحدمها من ،الثمر نصف للعامل منهما لك من عالجيأن 

 البستان لك من ثمرال متام نصف له الذيـ  للعامل الثلث صاحب علجي أن صح ثلثاه خرلآلو البستان

   :مخسة قسامفاأل ،العامل نصف نصف ثلثي أو ،العامل نصف ثلث ـ

 ربعوناألو اخلمسة علجي أن صح ،نيتسع مثره ىسوي بستان يف نصف كمال لكل انكإذا ألنه 

 علجي أن صح ،وركاملذ البستان يف الثلثان خرلآلو الثلث كملال انك ذاإو ،االختالف أو يبالتساو همايعل

   .نيعشرك أكثر أو ،عشرةك الثلث من أقل أو ،عشر مخسة أي ،الثلث الثلث بلصاح

 ملو }مثالً بالثلث اآلخر حصة يفو بالنصف أحدمها حصة يف ونكي أنك ،سواء نكي مل نإو{

   .بغرر سيلألنه  ،به بأس ال اموع نصف مثالً ،له مك علمإذا ألنه  ،له مك العامل علمي

صلى ( النيب ثيحد يف عنه املنهي }اجلهالةو الغرر لرفع منهما لك ةحص مبقدار علمه من فالبد{

   .الوجه ظاهر ريغ كاملستمس إشكالف ،تهيحج عرفت قدو ،)اهللا عليه وآله وسلم

   فقاال نيالثن صولاأل انك لو( :الشرائع يف قال ،}الثمر من حصته مقدار يف{



٢٧٥

 أن بشرط ،صح الثلث اآلخر حصة منو النصف فالن حصة من كل أن ىعل كنايساق :لواحد

   .)احلصة لتجهل املساقاة بطلت جاهالً انك لوو ،منهما واحد لك بينص بقدر عاملاً ونكي

 علمي مل وإن ،نياحلصت مجع حاصل علم إذا ما ال ،املطلقة اجلهالة املناط أن ظهري علته منو :أقول

   .غرر ال هلما ماك غرر ال لهألنه  ،سقاًو عشرون منها صلحي ما أن علم مثالً ،واحد لك ىعل ما

 همايعل ونكي ما مقدار جهال نهماكل صلحي ما مقدار علم إذا العامل أن هوو ،سكالع علمي منهو

   .أيضاً بطل غررمها لزم مما البستان من حصتهما بقدر جلهلهما

 اًكمشتر بستان انك إذا ماك ،واحد عقد صح متعدداً اناك لو كاملالو العامل أن هوو ،شيء يبق

 هذا ماكتيساق :نيلنفر ةًيوالو صالةًأ باأل فقال ،مثالً ةتيامل زوجته من رثهماإل ،ريالصغ ابنهو باأل نيب

   .ليالدل طالقإل ،صح النصف ماكل ونكي بأن البستان

  



٢٧٦

 أو املالك خمري بني الفسخ أن فالظاهر،  أو يف األثناءترك العامل العمل بعد إجراء العقد ابتداًء إذا ):٢٦ مسألة(

   فيجربه على العمل،الرجوع إىل احلاكم الشرعي

  

 عن كذل نكي ملو }ثناءاأل يف أو ابتداًء العقد جراءإ بعد العمل العامل كتر ذاإ{ ):٢٦ مسألة(

 منه نقاذهاإ ىعل قدري الو احلصة عطائهإ يف بشرطه يفي ال أنه له نيتب أو ،غبنه بأنه كاملال ىعل له ىدعو

   .كذل أشبه ما أو

 ريغ إىل }العمل ىعل جربهيف الشرعي مكاحلا إىل الرجوع أو الفسخ نيب ريخم كاملال أن ظاهرفال{

   .أيتيس ماك يريالتخ شقق من كذل

 رواكذ ماك ،لزومه رفعي ضرر ال ليفدل ،كاملال ىعل ضرر العقد ذا االلتزام نفأل ،الفسخ أما

   .ارياخل ختلفه ستدعيي ضمين شرط فهو ،ازاًكارت كذل ىعل العقد مبىن نألو ،الغنب اريخ يف

 حقه نقذي مبا كتمسي أن نسانلإلو ،احلق نقاذإ طرق منألنه ف ،الشرعي مكاحلا إىل الرجوع أماو

  .مشروع هو مما

  .ينيالتع عدم األصلف حدمهاأ ينيتع ىعل ليدل الو قانيطر مافأل ،نهمايب يريالتخ أماو

 قدو ،اللزوم صالةأل مكاحلا إىل الرجوع من نكتمي دام ما الفسخ يف له حق ال نهأب :قالي رمباو

   .مكاحلا إىل بالرجوع كمتدار الضررو ،حقه نقاذإ انكمإ فرض

 نكمي ماك احلق نقاذإ أن ،تقدم ماك الضمين الشرط اريخ من نعمي ال كذل أن إىل ضافةباإل :هيفو

 إذا ذاكو ،هذا ماإو هذا ماإ ةاملعامل طريف من الًك شملي احلق إذ ،بالفسخ نكمي مكاحلا إىل بالرجوع

   .تقاصاً ماله بدل أخذ أو فسخ



٢٧٧

  استأجر من ماله من يعمل عنهجربه وإن مل ميكن 

  

   .العقد بسبب ثبت ما أخذ مكاحلا إىل رجعإذا ألنه  ،حقه هبي ملنه إ :قالي ال

  .اللزوم صالةأل جمال فال حقه ذهب ثيحنه إ :قاليألنه 

 يف يهو ،ةيالعرف املعاملة ىأمض مناإ الشارع أن وإىل ،اراتياخل من لةمج يف املناط إىل ضافةباإل هذا

 :قالي قد( :اجلواهر يف قال لذاو ،هيعل ما الطرف كترإذا  مكاحلا إىل الرجوع أو ،ارياخل وجبي العرف

 الوفاء بعدم ارياخلك ،املقام ريغ يف منهم ستفادي ملا مناف اريخ دون من مكاحلا إىل الرجوع نيتع بأن

 ثبوت من كذل حنوو أجرةاملست نيالع ميتسلو العمل من باالمتناعو الثمن ريبتأخ ارياخلكو ،بالشرط

 أحد من حصل مىت أنه ظاهرهم بل ،مكاحلا إىل مراجعة ريغ من كذل من شيء حصول مبجرد ارياخل

 جائزاً حقه يف العقد انكو ،الفسخ الشارع له شرع ،هيعل اآلخر استحقاق نايفي ما الزم بعقد نياملتعاقد

  ).كبذل لضرره دفعاً

 رهاكبذ املقام لينط ال مما ،راجعها من ىعل ىفخي ال ماك ،واردة ريغ هيعل كاملستمس تإشكاالو

   .هايف ماو

 عمله ألن جارياالست ىعل مقدماً اجلرب انك مناإو }استأجر{ العمل ىعل }جربه نكمي مل نإو{

 أو مباشرة بنفسه امهيق بل ،املباشرة بنفسه بعمله دينر الو ،به هو أيتي أن فالالزم ،العقد طرف بنفسه

   .باًيتسب

 نفس له أيضاً حنومهاو املشروطة اهلبةو فالصلح وإالّ ،املثالك جارةاإلو }عنه عملي من ماله من{

 يف الفصلو احلقوق إعطاء ألجل املوضوعألنه  مكاحلا ستأجري مناإو ،عياجلم شملي ليفالدل ،الفائدة

   هي كذل يف تهيوالو ،ايالقضا



٢٧٨

عليه ( قوله من ثبتت قدو ،منها امتداد ألا )١(﴾اللَّه وِليكُم اإنم﴿ ةيآ يف ﴾آمنوا والَّذين﴿ ةيوال

 ،)٣(ماًكحا مكيعل جعلته قد ينإف :)عليه السالم( قولهو ،)٢(ثنايحد رواة إىل فارجعوا :)السالم

   .للمقام اجلواهر صاحب ةيباآل استدل لذاو ،كذل ريغ ىلإ ،)٤(خلفائي ارحم اللهمو

صلى اهللا عليه وآله ( الرسول ةيلوال متعرضة فةيالشر ةياآل نكل( :كاملستمس قول أن علمي منهو

 ابةين عموم ىعل دلي ليدل ىعل موقوف مكاحلا ةيوال ىعل ا فاالستدالل ،)عليه السالم( ماماإلو )وسلم

 املراد أن اخلارج نةيبقر لوو ةيباآل املراد إذ ،الوجه ظاهر ريغ مهالك آخر إىل )مفقود نهكلو ،مكاحلا

   .اميح حال يف والمو )السالم هميعل( ئمةاأل ةيوال ضد ةياآل انتك وإالّ ،املمتدة آمنوا نيالذ ةيوال

 االجتهاد( :الفقه تابك يف رناهكذ ماك ،بةيالغ نواب إىل تهميوال امتداد ىعل دلت اتيالرواو

 القضاة شأن من املقام أمثال أن إىل ضافةباإل ،ثابت فالعموم )اسةيالس(و )سالماإل يف مكاحل(و )ديالتقلو

 له ثابت مكاحلا فإن ،اًيتلقائ له املقام أمثال ثبت قاض أنه ىعل ليالدل دلفإذا  ،قانونو نيد لك يف عرفاً

 نيالقوان سن له ونكي أن نستبعد مل لذاو ،ليبالدل خرج ماإالّ  ونؤالش به تقوم مما ماملإل انك ما لك

 من أهم فراداأل سلطنة خالف ىعل القانون وضع ونكي ماو ،املرجو اهلرج دفع يف مةاأل إليها حتتاج اليت

   الناس من املستفادة السلطة عطائهمإ

                                                











٢٧٩

 تلف ثرةك سببي الوضع دونن إ ثيح ،املرور نيقوان مثل ،)١(أنفسهمو أمواهلم ىعل مسلطون

 من ريالسو ،احلمراء شاراتاإل أمام الوقوف لزامإ مثل ،القانون أصل وضع يف سواء ،نفساأل وموالاأل

 مما السجن أو باملال لوو املخالف ميتغر مثل ،له الرادعة العقوبات وضع أو ،كذل ريغ إىل نمياأل الطرف

  .املهمو االهمو ،)٢(ضرر ال قاعدةو ،ركاملن عن ىالنهو باملعروف األمر باب من ردعهي

 من خذباأل احلرب حال القانون جعل مثل ،ةياالضطرار ةيالثانو نيالقوان إىل بالنسبة احلال كذلكو

 الشواهد بعض املتقدمة تبكال يف رناكذ قدو ،كذل ريغ إىل ،اخلمس بدل نيمخس بقدر الناس أموال

   .)القضاء(و )راتيالتعزو احلدود( :تايبك يف أيضاً رناهاكذ ماك ،كلذل

 القطع عقوبة نكت ملو السرقة ثرةك أوجب مما متدهوراً للبالد االقتصادي الوضع انك إذا :مثالً

 كذل نايفي الو ،ضرورة فإنه ،االقتصادي الوضع ميستقي أن إىل القطع عوض السراق سجن جاز ،رادعة

 ارةشاإلو فارغاً الشارع انك إذا ما عند ضرورة ال أنه مثل ،الضرورة مورد ريغ حىت شملي القانون ونك

ألنه  نايفي ال مناإو ،املخالف غرمي فيكف ،الوقوف يف نئذيح ضرورة ال إذ ،اراتيالس وقوف يف محراء

، فراداأل إىل الفسادو الصالح مواضع حالةإ نيبو ،الربيء أخذ وإن العام القانون ضرب نيب األمر دوري

   املرجو اهلرجو النظام استقامة عدمو ،كثراأل الضرر وجبي مما كذلو

                                                







٢٨٠

 لزميألنه  ،توهمي رمبا ماك ديجد فقه سيتأس كذل من لزمي الو ،املقام يف املهمو هماأل قانون أيتيف

 لزمي ال مناإو ،كذل أشبه ماو اتيحر ديحتدو دةيجد معامالتو دةيجد اتيمالو دةيجد عقوبات جعل

  .ةيرالعص املتطلبات ىعل موجودة ةيثانوو ةيأول ةيفقه نيلقوان دةيجد قاتيتطب سيتأسألنه 

   .اتيالوضعو اتيفيلكالت نيب كذل لك يف فرق الو

 نجسي اخلمر شرب إىل اضطر من مثل ،الوضع ريتغي مل املالئم القانون جعل صحن إ :قالي فال

  .ضمني املخمصة يف ريالغ طعام لكآو ،فمه

إذا ف ،الرسائل يف )رمحه اهللا( خيالش رهكذ ماك ،فيلكالت ريغ الوضع أن ىعل ليدل ال :قاليألنه 

 لك فناءإو بكس قنني أن مكللحا جاز ،كذلك بيحل أي علمي ملو ،بياحلل مبعثه من انكو الوباء جاء

 عدم صالةأل للوباء مبعث ريغ واقعاً انك ما إىل بالنسبة ضمني الو ،الناس مرض عن ةًيوقا بيحل

 من ونكي لقانونا أن املفروض إذ ،تام ريغ الضروري خالف العمل ستلزمي رمبا بأنه ضالنقو ،الضمان

 صطدمي فال اجلائز ريغ فعلي ال مثلهو ،نياملسلم مورأ صلحي ماو ايالدنو نيبالد رياخلب العادل اتهد وضع

   .يبالضرور قانونه

 شاءي ما ضعي أنه من بعض تومهه الذي باملعىن هيالفق ةيوال باب من سيل كذل أن علم تقدم مماو

 حكاماأل دائرة يف ونكت مناإ هيالفق ةيوال إذ ،ا نقول ال اليت رسلةامل املصاحل باب من الو ،شاءي ما كتريو

   خارج ال ،هريغ ال العبادو البالد يف التصرف توىلي هيالفق أن ةيبالوال املرادو ،ةيسالماإل



٢٨١

  ، أو يستقرض عليه ويستأجر من يعمل عنه، مؤجلة إىل وقت الثمر فيؤديها منهأجرةأو ب

  

 االهمو حرج الو ضرر ال من ةيالثانو حكاماأل دائرة ضمن يف ونكت نكل ،سالماإل أحكام دائرة

   .كذل ريغو اهلرجو النظام اختالل ستلزمي ال حىت العباد مصاحل ةيرعاو ،املهمو

 ال الشارع رهاكذي مل إليها حمتاج موراًأ أن ىعل ةيمبن العامة ا قولي اليت املرسلة املصاحل أن ماك

 أو األويل بالعنوان سنة أو تابك به ورد الإ شيء من ماألنه  ،تام ريغ كذلو ،خصوصاً الو عموماً

 حسب مونكحي مأ نهميبو ننايب فالفارق ،مرسلة مصاحل فال ،اتيالروا متواتر كبذل ورد ماك ،الثانوي

 من عموماً ننايقوانو نهميقوان نيب أن جةيالنت ونكو ،ةيالثانو دلةاأل حسب مكحن حننو ،اسيالقو الرأي

   :نهميبو ننايب الفارق ألن ،مرسلة مصاحل ال بقولنا ضار ريغ نيالقوان بعض يف التصادق ونكيو ،جهو

   .االفتراق موارد يف :أوالً

   .العامل سبحانه اهللاو ،االجتماع موارد يف مكاحل مستند يف :اًيثانو

 ريجاأل ىعطأ إذا ذاكو ،}منه هايؤديف الثمر وقت إىل مؤجلة أجرةب أو{ :قوله وجه علمي تقدم مماو

 يف جلوسه جرتهأ علجي أو ،نقداً هيؤدي حىت عهيبي مبا ال بنفسه الثمر بعض عطائهإك العامل مال خمتلف من

 ستأجريو هيعل ستقرضي أو{ :قوله كذلكو ،كذل لك يف كاملال لوحدة ،كذل شبهأ ما أو ةياخلال داره

  علهماجي فلم ،الستقراضاو جربه نيب كاملستمس كيكتف وجه علمي ملو ،}عنه عملي من



٢٨٢

 بل ال يبعد جواز إجباره بنفسه أو ،وإن تعذر الرجوع إىل احلاكم أو تعسر فيقوم باألمور املذكورة عدول املؤمنني

  ، أو حنو ذلك، أو استيجار املالك عنه مث الرجوع عليه،املقاصة من ماله

  

   .القاضي وظائف من أنه فاستظهر ماله من جارئاالست نيبو ،القاضي وظائف من

عليه ( لقوله }نياملؤمن عدول ورةكاملذ مورباأل قوميف تسعر أو مكاحلا إىل الرجوع تعذر نإو{

   .العدول ةيوال يف ركذ ما من هريلغو .بأس فال دياحلم عبد مثلو كمثل انكن إ :)السالم

 مايس الو ،املقام مثل يف ثابتة ستيل العدول ةيوال بأن كاملستمس شكالإل وجه فال هيعلو

   .اريباخل الضرر كتدار مبالحظة

 دفاع جواز ىعل دل ملا ،العدولو مكاحلا مراجعة بدون }بنفسه جبارهإ جواز بعدي ال بل{

   .الشارع ا ىرضي ال مفسدة وجبي مل إذا مبا كذل ديقي أن بجي نعم ،ماله عنو نفسه عن نساناإل

عليه ( قوله من املستفادة ةيولولألو ،ناطاًم أو اًإطالق املقاصة ىعل دل ملا }ماله من املقاصة أو{

   .حبسهو عقوبته لحي الواجد يلّ :)السالم

 يف املناط هيعل دلي مما احلق إىل التوصل من نوعألنه  }هيعل الرجوع مث ،عنه كاملال جارياست أو{

 املنع ىعل ليدل دلي مل مما حقه إىل الوصول طرق سائر من }كذل حنو أو{ مهاريغو الواجد ويلّ املقاصة

 أشبه ماو عمله عملي ملن جعالة هيعطيو له ئاًيش عيبي نأك ،مناطها أو دلةاأل إطالق من فهمي مما ،عنه

   .كذل



٢٨٣

 ،أحوطالالزم كون اإلجبار من احلاكم مع إمكانه وهو ن أ و،بعد تعذر اإلجبار إالّ  بعدم جواز الفسخ:وقد يقال

  ةكان األقوى التخيري بني األمور املذكوروإن 

  

فإذا  ،خففاأل خفاأل من التدرج لزم ماك ،بقدرها قدري أن لزم ضرورة األمرن إ ثيح نعم

   .مثلةاأل من كذل ريغ إىل ،مقدماً ارجياإل انك عهيب أو ماله ارجيإ نكمأ

 أمثال منهم مجلة نكل ،صحاباأل ظاهر إىل نسبي قدو ،املشهور ظاهر هو هذا بل }قالي قدو{

   .املسألة يف إمجاع فال ،خالف الربهان جممعو ريالتحر

 الو ، ضرر ال قاعدة الفسخ مستند أن من تقدم ملا }جباراإل تعذر بعد إالّ الفسخ جواز بعدم{

   .تقدم ما هيفو ،جباراإل نكمت مع ضرار

 ،أرباا إىل احلقوق صاليإل وضع مكاحلا ألن }انهكمإ مع مكاحلا من جباراإل ونك الالزم أنو{

   .الشارع ا ىرضي ال مما املفاسد وجبيألنه  ،مكاحلا انكمإ مع جبارإلا لنفسه صحي فال

 ما خبالف ركذ ما يف روحمذ توهم الألنه و ،أوجب من خالف من خروجاً }أحوط هوو{

   .روهكذ الذي احملذور احتمال ثيح ،يريالتخ من رناهكذ

 ،باًيتسب أو مباشرةً ،نفسهب جباراإلو الفسخ من }ورةكاملذ موراأل نيب يريالتخ األقوى انك نإو{

 قرر العم ابنك نياملعلق من ريثكو ،عنه للعمل حنوهو جارياالستو املقاصةو لهيكو أو مكاحلا إىل الرجوعو

   .اجلمال ديالس بيالترت ىقوو ي،الربوجرد ديالس اطياالحت أوجب وإن ،هيريخت ىعل املصنف



٢٨٤

 نعم لو ، وال جيوز االستيجار عنه للعمل، بني الفسخ واإلجبارفيكون خمرياً وإالّ ، باملباشرةمل يكن مقيداً إذا هذا

  .أيضاً حق الشرط واالستيجار عنه إسقاطكان اعتبار املباشرة بنحو الشرط ال القيد ميكن 

  

 الإو{ ،العامل من }باملباشرة{ مصباً أو داًيق }داًيمق{ العقد }نكي مل ذاإ{ يريالتخ }هذا{و

   .كذل العقد شملي ال ثيح ،هريغ جاريالست حمل ال إذ ،املقاصةو }جباراإلو الفسخ نيب اًريخم ونكيف

 وزجي الو صحي أنه ال ،صحي ال إذ ،الوضع به رادي }للعمل عنه جارياالست وزجي ال{ :قوله }و{

   .النداء وقت عيالب مثل ونكي حىت شرعاً

 الشرط حق قاطإس نكمي{ املصب الو }ديالق ال الشرط بنحو املباشرة اعتبار انك لو نعم{

  .جاريباالست حقه نقاذإ فله ،شرط نكي مل ماك ونكي هإسقاطب إذ }أيضاً عنه جارياالستو

 يف العقد ضمن يف العقد موضوع مقومات شرط صحة يف كاملستمس شكالإل وجه ظهري ملو

 جعل نئذيح لزميف ،العقد ملوضوع داًيق تلحظ أن فالبد شرائط جعلتفإذا  ،له وداًيق جعلها مقابل

  .العريف زكاملرت خالف هوو ،اًيثان العقد موضوع

 ال ماإو وجدي ماإ ،واحداً التزاماً األمر ونكي فال ،التزام يف التزام العريف زكاملرتن إ :هيعل رديإذ 

 ىعل البقاء له انك عنه النظر صرف وإن ،الفسخ له انك الثاين االلتزام ىعل الشارط وقفن إ بل ،وجدي

   دائر مرهأف ،دةياملق باحلدود واحداً التزاماً له فإن ،ديالق خبالف كذلو ،األول االلتزام



٢٨٥

 الوجود نيب دائر فأمره ،احملدود ال احلد هو العقد مصب فإن املصب خبالفو ،العدمو الوجود نيب

  .أيضاً العدمو

ن  أنكميو ،األول ضمن يف ةيثان مرةو مستقالً مرة علجي أن نكمي املؤنة فيخفنه إ ثيح نشاءاإلو

 لوو ،احلد منه انتزع احملدود جعل لو أنه الواضح منو ،احلد إىل توجهي أن نكمي ماك ،احملدود إىل توجهي

   .اآلخر بدون أحدمها عقلي ال إذ ،احملدود منه انتزع احلد جعل

  



٢٨٦

لتربع عنه بل لو أتى به من غري قصد ا ،مل يشترط املباشرة إذا تربع عن العامل متربع بالعمل جاز إذا ):٢٧ مسألة(

  ، كفىأيضاً

  

 أن بعد عمله ىعل املتربع تسلط صالةأل }جاز بالعمل متربع العامل عن تربع ذاإ{ ):٢٧ مسألة(

 صحي مل وإالّ ،ديالقو املصب بنحو }املباشرة شترطي مل ذاإ{ العامل الو كاملال طرف من حمذور نكي مل

 عن دهي رفع للشارط جاز الشرط بنحو انكا  إذأما ،عنه ابةيللن قابل ريغ العامل عمل ألن عنه التربع

 أو بيبالتسب أو بنفسه العمل صرف املطلوب ونكي عنه دهي رفع بعدألنه  ،عنه التربع صحيف شرطه

   .العمل بنفس أيتي املتربعو ،حنومها

 فعلي ملألنه  ،ئاًيش كاملال ىعل العامل ستحقي مل ديالقو املصب بنحو انك إذا التربع صورة يف مث

 ملو الشرط بنحو انك إذا ذاكو ،املوضوع بانتفاء السالبة من املعاملة صارتو ،مقابله أخذي حىت ئاًيش

 نأكف عنه العمل املتربع ىأت قدألنه  ،حصته ستحقي فالعامل رفع إذا أما، شرطه عن دهي الشارط رفعي

 ىأد ذاإو ،لعاملا عمل ريجاأل عملن إ ثيح ،العامل استأجر إذا ما مثل ،بنفسه العمل أجنز العامل

   .حصته استحق عمله العامل

 وزكاملر ألن أنهك }ىفكأيضاً { العامل عن }عنه التربع قصد ريغ من{ املتربع }به ىأت لو بل{

 أو عنه املتربع أو هريأج أو العامل مبباشرة به انيتاإل فمع ،بالعمل انيتاإل املهم أن نيكاملال أذهان يف

   .للعامل احلصة دفعي أن فالالزم ،احلصة قباله يف الذي العمل حصل فقد ،عنه ال املتربع



٢٨٧

 ، فال يسقط حقه من احلاصل،إشكالكان ال خيلو عن  وإن ،أيضاًبل ولو قصد التربع عن املالك كان كذلك 

  حصل السقي باألمطار ومل حيتج إذا ال كمااألعموكذا لو ارتفعت احلاجة إىل بعض 

  

 املتربع أن ىفخي الو ،}أيضاً كذلك انك كاملال عن لتربعا قصد لوو بل{ :قوله وجه ظهري منهو

 قصد بدون العمل عن عبارة التربع ألن ،تربع قد أيضاً انك ،كذا عن الو هذا عن ال قصدي مل لو

   .أحد عن ابةيالن قصد معناه يف سيلو ،جرةاأل

 أن الثمر من رناهكذ مبا ،منهما أي عن التربع قصدي مل إذا له حقه قدر ونك عدم لكشي نعم

   .حقه بقدر له قصد ال من كمل يف دخلي أن فالالزم ،األصلو العمل جةينت

 العامل عن العمل املتربع قصدي ملإذا ألنه  }إشكال عن{ نيالفرض من لك }لوخي ال انك نإو{

  .احلصة فعله بسبب العامل ستحقي يك العامل إىل الفعل نسبي ال

 ربط ال بالعمل ىؤتي أن كاملال مهم انك إذا حىتألنه  ،تام ريغ )ىفك( :قوله وجه يف تقدم ماو

 العمل صار إذا ما حال حاله ونكيو ،بالباطل املال لكأ من ونكيف ،احلصة ستحقي يك بالعامل للعمل

   .أيتيس ماك باملطر يالسق مثل ةيهلاإل عةيالطب بسبب

 حصل إذا ماك الاألعم بعض إىل احلاجة ارتفعت لو ذاكو ،احلاصل من حقه سقطي فال{

   تجحي ملو{ أشبه ما أو وليالس أو }مطارباأل{ اجلملة يف }السقي



٢٨٨

انقلع  إذا  ورمبا يستشكل بأنه نظري االستيجار لقلع الضرس،كانت العادة كذلك إذا  خصوصاً،إىل الرتح من اآلبار

 عدم استحقاق ما أيضاًقام  فالالزم يف امل، لعدم صدور العمل املستأجر عليه منهجرةاألجري ال يستحق األ فإن ،بنفسه

  ،يقابل ذلك العمل

  

 من أيتي الاألعم معظم انك إذا اتياجلزئ ىعل ستيل ملعاملةا  إذ،حنوهو }باراآل من الرتح إىل

 قللي مما الثمار من مجلة سقوطو ،اناًيحأ املطر مثل الساقي فعل بدون اتياجلزئ حصول لتعارف ،الساقي

   .كذل ريغ إىل ،القطف يف الساقي عمل

 فعلي بأن العادة جرت ما ريغ إىل نئذيح تنصب املعاملة إذ }كذلك العادة انتك إذا خصوصاً{

   .حصته ستحقي قباله يفو هيعل ما لكب يالساق ىأت فقد ،بنفسه

 لقلع جارياالست رينظ بأنه{ بنفسه السقي صار إذا للحصة الساقي استحقاق }لكستشي رمباو{

 هاريتأب أو الشجرة قلع أو الثمر لقطف جارياالست مثلهو ،اجلواهر رهكذ ماك }بنفسه انقلع إذا الغرس

 أبرهاو شجاراألو الثمار احيراأل أوقعت إذا ،كذل ريغ إىل ،الغرفة ديترب أو تدفئة أو احلائط أوهدم

   .كذل بعد هلما جمال نكي مل مبا اهلواء بردت أو دفئت ذاإو ،احلائط سقطتأو

 يف انتك جرةاألن إ ثيح }منه هيعل املستأجر العمل صدور لعدم جرةاأل ستحقي ال ريجاأل نإف{

 }استحقاق عدم أيضاً{ املساقاة مبحث }املقام يف فالالزم{ ،أجرة فال عمل ال ثيحو ،عمله قبال

 ستحقي فيكف ،عمالً عملي مل الساقين إ ثيح ،املتربع به تربع الذي }العمل كذل قابلي ما{ الساقي

   احلصة أن مع احلصة



٢٨٩

 فمع احتياج ذلك إىل العمل ،املراد حصول الزرع والثمرة فإن ،اب بأن وضع املساقاة وكذا املزارعة على ذلكوجي

املراد منها مقابلة  فإن جارة خبالف اإل،استغىن عنه بفعل اهللا أو بفعل الغري سقط واستحق حصته وإن ،فعله العامل

  العوض بالعمل منه أو عنه

  

  .همايف ليالدل وحدة باب من بل ،اساًيق سيل جارةاإلب هريتنظو ،مقابله يف انتك

 املرادن إ ثيح ،}كذل ىعل املزارعة ذاكو املساقاة وضع بأن{ اجلواهر رهكذ مبا }ابجيو{

 ،الساقي فعله قدو ،املعظم قبال يف فاحلصة ،عادةً أو اناًيأح تفقي ما ال الاألعم معظم فعل هايف بالتعامل

 املطر يسق جرةباأل ضري مل أشبه ما أو القطف أو للسقي استأجرهإذا ف جارةاإل يف كذلك احلال بل

   .الثمار لبعض اهلواء قطف أو ،اناًيحأ

  .الوجه ظاهر ريغ املساقاةو باملزارعة شكالاإل عدم صيفتخص هيعلو

 إىل كذل اجياحت فمع{ أعماهلما معظم الزارعو الساقي بفعل }الثمرةو الزرع حصول املراد نإف{

 ثيح ،املضاربة يف احلال كذلكو ،عمل ما مقابل يف همايف احلصةو جرةاأل انتكو }العامل هفعل العمل

   .العامل ريغ من الاألعم بعض جنازإ تعارفي

 املوارد يف العامل عن بنفسه فعل الذي كذل }سقط ريالغ بفعل أو اهللا بفعل عنه استغىن نإو{

   .املضاربة يف عامالً أو اًيمساق وأ مزارعاً أو اًريأج العامل }حصته استحقو{ ربعةاأل

 مقابلة{ العقد هيعل املنصب }منها املراد فإن جارةاإل خبالف{ :قوله يف شكالاإل علمي منهو

 نكل ،دةيشد انتكو ضراسهأ لقلع استأجره فلو ،كذلك أيضاً جارةاإل إذ }عنه أو منه بالعمل العوض

   مرض أو وجهه ىعل سقط أن اتفق



٢٩٠

 وأما لو كان على ،الاألعم كاالستقاء باملطر مع بقاء سائر  فيما هو املتعارف سقوطه أحياناًوال بأس ذا الفرق

  كليةحنوه السقي واستغىن عنه باملطر أو  إالّ مل يكن عليه إذا خالفه كما

  

 حنوهو املرض ذلك مثل انك إذا جرةباأل مضراً كذل نكي مل ،قلعها فسهل نانساإل تزلزل سبب مبا

   .عرفاً جرةاألب ضري ال مما

 ،املساقاةك هاريغو جارةإلا يف العمل بعض عدم ضري مل موجوداً انك إذا التعارفن إ :احلاصلو

   .همايف ضرأ نكي مل ذاإو

 البأس عرفت قد وإن ،املصنف عند املساقاةو جارةاإل نيب }الفرق ذا بأس ال{ ،انك فيك }و{

 }الاألعم سائر بقاء مع باملطر االستقاءك ،اناًيحأ{ العامل عن }سقوطه املتعارف هو مايف{ عندنا به

   .العامل ىعل

 اليت الاألعم بعض العامل عن سقط ثيحب ،املتعارف خالف أي }خالفه ىعل انك لو أماو{

 لزمي هيف فإن ،كذل املتعارف نكي مل أنه احلالو السقي نصف عنه سقط إذا ماك ،باحلصة مقابلة انتك

   .احلصة بنصف قاليأن 

 نكي مل ذاإ{ ما مثل ،احلصة لك سقوطب قالي أن الالزم انك العمل لك عنه سقطأنه إذا  }ماك{

 قطف هيعل انك أو ،ليالسك }ةيلك حنوه أو باملطر عنه استغىنو{ املساقاة عقد يف فقط }السقي إالّ هيعل

 الًمث ربعه أو العمل نصف عن االستغناء حال أن عرفت قدو ،حنوهاو اهلواء بسبب فسقطت الثمار

   .ةيلك احلصة إسقاط ألجل هو مناإ )ةيلك( :بقوله األمر املصنف صيفتخص ،بالنسبة كذلك



٢٩١

  . مشكلة مع عدم صدور عمل منه أصالًستحقاقه للحصاف

  

 من واحد ريغ هيعل لكأش لذاو ،منع حمل }أصالً منه عمل صدور عدم مع للحصة ستحقاقهاف{

 عرفت قدو )ىفك( :قوله عند تقدم ما إالّ ستحقاقلال وجه ال إذ }لكمش{نه إ :قال ثيح نياملعلق

   .كهنا هيف النظر وجه

 إذا كذلكو ،الصفقة تبعض اريخل ،الفسخ منهما لكل أن فالظاهر ،مثالً العمل نصف سقط إذا مث

 ارياخل ليدلن إ ثيح ،حنوهو العمل بنصف متربع  ـالعامل عن ال يأـ  اًإطالق أو ،كاملال عن تربع

  .أيضاً هنا آت حنوهو عيلبا يف روهكذ الذي

 ماك جارةاإلو املزارعةو املضاربة أي ،خراأل الثالثة بواباأل يف آت املساقاة باب يف المكالو

   .عرفت

  



٢٩٢

 املثل للعامل أجرة يكون الثمر له وعليه ،فسخ املالك العقد بعد امتناع العامل عن إمتام العمل إذا ):٢٨ مسألة(

  مبقدار ما عمل

  

 أو أصالً عملي مل فإن }العمل متامإ عن العامل امتناع بعد العقد كاملال فسخ ذاإ{ ):٢٨ مسألة(

 ناتجألنه  كللمال }له الثمر ونكي{ إليه الثمر ستندي مل بأن الثمر يف مدخل له ونكي ال ما عمل

   .بالعامل له ربط الو ،أشجاره

 ألن كذلو ،للثمر له ةيمدخل ال ما عمل انك إذا }عمل ما مبقدار للعامل املثل أجرة هيعلو{

  .جرةاأل احلصة انتفاء عند هيعل فالالزم ،حمترماً عمالً كللمال عمل قد العامل

 له ةيمدخل ال مبا ،بعده أو ،العمل قبل فسخي أن ماإألنه  :أربع الصور أن كذل يف المكال حيتوضو

   .الثمر ظهور بعد أو ،ةيمدخل مباله أو ،بالثمر

  .ئاًيش ستحقي حىت ئاًيش عملي مل :األوىل يفف

ذا  العقد انك فإن  ـاألصل من الفسخ له انك إذا  ـاألصل من الفسخ انكن إ :ةيالثان يفو

 الأن  ازاًكارت لوو قررا العقد نيحنه إ ثيحب اًيارتباط العقد انك ذاإو ،جرةاأل حق للعامل انك جزاءأ

   .شيء للعامل ونكي ألن وجه ال ،العمل ملكي مل إذا له شيء

 ديول الثمر أن من رراًكم تقدم ملا ،الثمر يف ةيمدخل له انك ما بقدر له أن الظاهر :ثالثةال يفو

 يف فرق الو ،العمل لصاحب جرةاأل ونكتو صولاأل بصاحب الختصاصه وجه فال ،العملو صولاأل

   .نهيح من أو أصله من الفسخ ونكي أن نيب كذل



٢٩٣

ن إ  للمالك إىل زمان البلوغجرة للعامل حصته وعليه األكان بعده يكون وإن ،كان قبل ظهور الثمر إذا هذا

  يكون للمالك أن  فيحتململ يكن له قيمة أصالًإذا  إالّ فله اإلجبار على القطع بقدر حصته وإالّ ،رضي بالبقاء

  

 للعامل ونكي{ الرابعة الصورة هيو }بعده انك وإن ،الثمر ظهور قبل انك إذا لهك هذا{

   .حصته منها لك كلمي بالظهور  أنتقدم قدألنه  }حصته

 أرضه يف احلصة ىتبق ما إىل بالنسبة األرض أجرة }كللمال جرةاأل{ العامل ىعل أي }هيعلو{

 األمر ألن ،منه أقل أو ديأز قرراإذا  إالّ املثل أجرة املرادو ،}بالبقاء{ كاملال }يرضن إ البلوغ زمان ىلإ{

 القطع ىعل جباراإل فله{ العامل حصة ببقاء كاملال ىرضي }الإو{ ،شاءا فيك التراضي فلهما نهمايب

   .العامل ىعل كذل من ضرر لزمي مل إذا عنه ريالغ مثر زالةإ فله ماله ىعل كاملال لتسلط }حصته بقدر

 جباراإل فله بقائه من كاملال تضرر عارضي قد أنه املزارعة حبث يف سبق فقد الضرر لزم إذا ماأ

 ضرر ال قدميف كاملال تضرري ال قدو ،تساقطهماو نيالضرر تعارض بعد السلطنة قاعدة املرجع ونكل

   .فتأمل ي،الثانو ليالدل هيعل قدمي أويل ليدل السلطنة ألن ،كاملال سلطنة ىعل العامل

 الضرر نفي ليدل انك العامل ىعل ضرر القطع من لزمإذا ( :قوله كاملستمس  أن إطالقعلمي منهو

 له نكي إذا الإ{ جارةاإل حق املصنف إطالق مثل هوو ،نظر حمل ىانته )القطع ىعل جبارهإ من مانعاً

 ةيمال له انتكفإذا  ،األرض لصاحب الثمر أن من روهكذ ملا }كللمال ونكي أن حتمليف أصالً مةيق

   انتك



٢٩٤

  .كما قبل الظهور

  

 للعامل ونكت ال ثيحو ،للعامل ةيكمل فال ةيمال له نكت مل إذا أما ،احلصة يف القرار حسب للعامل

   .}الظهور قبل ماك{ كللمال فهو

 تابع أنه قاعدة من رناهكذ ملا ،أيضاً للعامل انك شيء انك إذا الظهور قبلن إ :أوالً هيعل ردي نكل

   .األصلو للعمل

 يف كاالشترا ىعل دل عما للخروج موجب فال ،ةياملال ىعل تتوقف ال للعامل ةيكاملل :اًيثانو

   .كمساملست رهكذ ماك، الظهور

  



٢٩٥

  إما مطلقاً،ال يفسخ ويستأجر عنه ويرجع عليه أن جيوز للمالك مع ترك العامل العمل أنه قد عرفت): ٢٩ مسألة(

 لكن يظهر من بعضهم اشتراط جواز الرجوع عليه باإلشهاد على ، أو بعد تعذر الرجوع إىل احلاكم،كما ال يبعد

  ،االستيجار عنه

  

 املساقاة }فسخي ال أن العمل العامل كتر مع كلمالل وزجي أنه عرفت قد{ ):٢٩ مسألة(

 فرق ريغ من ،العامل ىعل جرةاأل ريجلألو احلصة فللعامل ،عمله عملي من }هيعل رجعيو عنه ستأجريو{

 أو أقل أو احلصة من أكثر جرةاأل انتك سواء ،هاريغ من أو احلصة نفس من جرةاأل ونكت أن نيب

   .العامل ىعل ةجاراإل ىعل دل ما طالقإل ،اًيمساو

 اختاره ماك }مكاحلا إىل الرجوع تعذر بعد أو{ سابقاً دناهيأ قدو }بعدي ال ماك مطلقاً ماإ{

  .بعض

 رهكذ ماك }عنه جارياالست ىعل شهادباإل هيعل الرجوع جواز اشتراط بعضهم من ظهري نكل{

 كاملسال يفو ،وفاق موضع شهاداإل مع الرجوعن إ املقاصد جامع عن بل ،إشكالو تردد ىعل الفاضالن

 وجههو ،انهكمإ مع ال شهاداإل تعذر مع رجعي بأنه آخر قوالً نقلو ،مطلقاً تهين مع رجعي أنه األقوىن إ

 يف وجههو ،الوفاق موضع ىعل هيف قتصريف به طالبي حبق ريالغ ذمة شغل ىعل التسلط عدم األصلأن 

  .صلحي ملو شهادباإل أمر الشارع بأن يضاحاإل

   .الرجوعو جارياالست ىعل ركذ الذي ليالدل قاومي ال األصل ألن خيفى، ال ما همايفو

   .مجاعاإل هيعل استنهض ونكيأن  إالّ ،مراًأ به جند مل بأنا رامةكال مفتاح رده فقد األمر أما



٢٩٦

 وإالّ ،اًاإلشهاد لإلثبات ظاهر أن  فاألقوى، وفيه ما ال خيفى،فلو مل يشهد ليس له الرجوع عليه حىت بينه وبني اهللا

 نعم ،مل يكن أشهد على االستيجار وإن ، يستحق الرجوع فمع العلم به أو ثبوته شرعاً، لالستحقاقفال يكون شرطاً

   فالقول قول العامل يف نفي الزيادةجرةلو اختلفا يف مقدار األ

  

 :هيف ،حنوهو استشهدوا األمرب أراد ه أناحتمالو ،وجه فال إمجاع ال أنه عرفت ثيحو :أقول

   .به مقطوع ريغ املناطو ،املقام يف سيل كذلن إ

 قد انكن إ }و اهللا نيبو نهيب حىت هيعل الرجوع له سيل شهدي مل لو{ بأنه القول }فـ{ هيعلو

 ثباتلإل شهاداإل أن األقوىف{ ،عرفت ماك هيعل ليدل ال أن بعد صللأل }خيفى ال ما هيف{ استأجر

 }العلم فمع{ ةيالشرط ىعل ليالدل لعدم }لالستحقاق شرطاً ونكي فال الإو{ االختالف ىلد }ظاهراً

 أشهد نكي مل وإن ،الرجوع ستحقي{ األمر ىعل اطلعوا حنوهاو نةيبب }شرعاً ثبوته أو به{ العامل من

   .شهاداإل إىل واقعه يف تاجحي ال احلقو ،حقهألنه  }جارياالست ىعل

   .حقه ذهبي مل ،شهدي بأن رضي مل أو ،مات أو ،الشاهد نسي مث شهدأ انك لو أنه علمي منهو

 ،ةائما إ :العامل فقال ،العامل بدل ريجلأل كاملال أعطاها اليت }جرةاأل مقدار يف اختلفا لو نعم{

 مدع كاملالو ،عدمها صالةأل }ادةيالز نفي يف العامل قول فالقول{ ،مثالً مخسونو ةائما إ :كاملال قالو

   .الناقصو الزائد نيب االختالف انك  إذاهذا نكل ،نةيالب إىل تاجحي



٢٩٧

   وفيه ما ال خيفى،أمنيألنه  بتقدمي قول املالك :وقد يقال

  

 :العامل قالو ،احلنطة من سقاًو تهيعطأ :كاملال قال إذا ماك ،نيمتقابل نيب االختالف انك إذا ماأ

 يف املناط ألن ،أقل ىسوي ريالشع انك وإن ،اجلامع لعدم التحالف من انك ،ريالشع من وسقاً بل

   .لهيتفص سبق ماك مالكاإل ال ىالدعو مصب املنازعات

 ،التنازع صورة يف هيدعي ما أو ،الزائد أخذيو حلفيف }نيأمألنه  كاملال قول ميبتقد :قالي قدو{

  .مثله عن منصرفة نيماأل أدلة ألن }خيفى ال ما هيفو{

   .اخلصم قبل من باملؤمتن خمتص نيماأل قول قبول ىعل دل ما أن شكالاإل وجهن إ :قالي رمباو

  .قوهلما قبلي اجلدو باأل مثل الشرعي الويلو الشرعي مكاحلا لذاو ،لالختصاص وجه النه إ :هيفو

 ،دةيمص القاعدةن إ :هيفف ،)به قراراإل كمل ئاًيش كمل من( لقاعدة كاملال قول ميتقد احتمال أما

   .املقام شملي هوو لهايدل يف النظر فالالزم

   .هيف ةيحج ال إذ ،كثراأل أو قلاأل أخذنه إ :ريجاأل بقول ؤخذي ال أنه ظهر تقدم مماو

 بأنه عترفي أنه باب من ريجلأل قلاأل إعطاء للعامل انك ،كثراأل قال كاملالو ،أقلنه إ :قال لو نعم

   .جائز أنفسهم ىعل العقالء قرارإو ،كذل من أكثر يف له حق ال



٢٩٨

ثبت إذا  إالّ عنه أو قصد الرجوع عليه فالظاهر تقدمي قول املالك الحترام ماله وعملهتربع  أنه وأما لو اختلفا يف

  . يظهر من بعضهم تقدمي قول العامل بل،إشكالكان ال خيلو عن  وإن ،التربع

  

 لهاق بأن }عنه تربع{ البستان يف عمل الذي أي }نهأ يف{ العاملو كاملال }أختلفا لو ماأو{

 فالظاهر{ عنه استأجر بأن }عليه الرجوع قصد أو{ العامل إىل الرجوع حق للمالك يف حق فال العامل

 من إالّ عرفي ال ما( ليدل شملهيف ،بقصده أعرف أنه جهة من }عملهو ماله الحترام كاملال قول ميتقد

  .السابقة املسائل بعض يف وجهه تقدم ماك )قبله

  .هيف شكالاإل فتعر قد ،كاملستمس يف ماك )كمل من( بقاعدة له االستداللو

 نألو ،الشاهد لتقدم نفعي مل ركأنإذا  فإنه ،حنوه أو سابق قرارإ أو بشاهد }التربع ثبت إذا الإ{

   .قراراإل تابك يف ثبت ماك مةكحم )أنفسهم ىعل العقالء قرارإ( فقاعدة ،سمعي ال قراراإل بعد اركناإل

 قول ميتقد بعضهم من ظهري بل{ العامل ذمة ةءبرا صالةأل }إشكال عن لوخي ال انك نإو{

 من غرامة هيف صلحي بعمل نساناإل تربع عدم أصالة بأن اجلواهر يف له استدلو ،وركاملذ صللأل }العامل

   .الًيأص أصالً ستيل ريالغ

 وجود معو  ـمذاقهم ىعلـ  كمل من قاعدةو ،قبله من إالّ عرفي ال ما أنه من تقدم ما :هيفو

  .األول القول الربوجرديو ميكاحل دانيالس ديأ لذاو ،األصل إىل للرجوع جمال ال مارةاأل

 بل :العامل قالو  ـ،العامل بدلـ  استأجره العاملن إ :قبله من ريجاأل قالو كاملال مات لوو

فقاعدة ،جنيبلأل كذل سيلو جاريباالست التصرف كلمي انك كاملال ألن ،العامل مع األصل انك تربعت 

 خفاء هيف ،هيف حنن ملا )قبله من عرفي ال ما( مشولو ،استأجره أنه مدعي دون كاملال يف جتري )كمل من(

   .عنه منصرفاً نكي ملن إ



٢٩٩

أجاز املغصوب منه املعاملة صحت  فإن ،األصول كانت مغصوبة أن لو تبني بالبينة أو غريها): ٣٠ مسألة(

  بطلت وكان متام الثمرة للمالك املغصوب منه وإالّ ،املساقاة

  

 فإن ،مغصوبة كانت صولاأل نأ {الشرعية املوازين من} غريها أو بالبينة تبني لو{ ):٣٠ مسألة(

   .املالك جازةإب يصح الفضويل وفضولياً، وقع العقد ألن }املساقاة صحت املعاملة منه املغصوب أجاز

 رظاه غري ،)تردد حمل جازةلإل بقيوده العقد هذا صالحية(: الربوجردي السيد قول أن يعلم منهو

  .الوجه

 خيار للعامل كان جيز مل إذا أما، مالكها جازأ ومغصوبة كانت صولاأل بعض أن تبني لو كذلكو

  .املالك مال قدر إىل بالنسبة الصفقة تبعض

 لقاعدة خالف ال وإشكال بال} بطلت {مغصوبة صولاأل كل كانت فيما املالك زجي} الإو{

  .السلطنة

 تبعية على مبين أنه مرة غري تقدم فقد} منه املغصوب مالكلل الثمر متام كانو{: املصنف قول أما

 بقدر فلكل العمل، وصوللأل تابع النماء بل ،شرع أو عرف عليه يدل مل أنه مع ،امللك يف صللأل النماء

 ،حقه واحلصة من يناألمر أقل للعامل يكون أن احتمال و،ال أم املقررة احلصة على زائداً كان سواء حقه

 فيه، شكالاإل املسائل بعض يف تقدم قد قل،األ احلصة بقبوله عنه تنازل فقد أكثر كان إذا احلقألن 

 يف حقه بنفسه أهدر فقد مطلقاً، قلباأل يرضإذا  إالّ اللهم مطلقاً، ال بالعقد قلباأل يرض مناإنه إ حيث

   .التفاوت



٣٠٠

   املثل على الغاصبأجرةويستحق العامل 

  

 العامل ستحقي{ املشهور هو كما منه للمغصوب الثمر كل أن على بينفإذا  كان، كيف} و{

 بدله إعطاء هيعل فالالزم ،بالعمل أمره الغاصب ألن ،واحد ريغ به صرح ماك }الغاصب ىعل املثل أجرة

   .الباطل العقد اقتضاها اليت احلصة له تسلم مل ثيح ،حنوهو ىتوي ال باب من

  .غره من ىعل جعريف الغاصب من مغرور املالع نأب الغاصب ىعل للرجوع استدل اجلواهر يفو

 ،فاءياالستو توجبه ديال مناإو ،الضمان وجبي األمر أن ىعل ليدل ال نهأب األول ىعل لكشي رمباو

 املوضوع ىعل استدالل فهو ،لواملسؤ هو مراآل ونك ثبتي ال ىتوي الو ،املقام يف مفقودان المهاكو

  .مكباحل

 عمل اعيض الزمهو ،خارجي سبب من نيمغرور معاً ونانكي قد نهأب كاملستمس يف مبا الثاين ىعلو

   .ىالدعو من أخص ليفالدل ،ىتر ماك هوو ،نئذيح العامل

 ريالغ كذل جعل فقد بالعمل هريغ أمر من فإن ،ىتوي ال شملهيف عريف حقنه إ :األول ىعل رديو

   .موضوعه فلك مكاحل أن باب من كذل سيفل ،نفسه ىعل حق ذا

 العمل ونكيف ،العمل إىل استدعاه الذي هو الغاصب نأب هريغو كاملسال يف له تدلاس لذاو

 مل إذا مايف ـ البستان ثمري ال قد إذ ،منه اخلارجي فاءيباالست املراد سيلو ،فاءيباالست هيعل مضموناً

 ال حاًيصح العقد انك إذا انك وإن ستحقي أنه سبق قد إذ ،باطالً العقد انك إذا التربع العامل قصدي

   .بأمره هدره أي ،العمل فاءياست بل ـ ئاًيش ستحقي



٣٠١

  حينئذ إذ ، وأا كانت للمساقي،عدم الغصبية كان مدعياًإذا  إالّ ، باحلالإذا كان جاهالً

  

 انك كاملستمس رهكذ ما متن إ نعم ،اجلواهر ىدعو من خصأ شكالاإلن إ :أوالً :الثاين ىعلو

   .همدعا من خصأ أيضاً اجلواهر ليدل

 ماك ،نفسه يف مغروراً أيضاً الغار انك وإن ،الضمان الغار ىعل انك نساناًإ نسانإ غر إذا :اًيثانو

 باحةاإل بعنوان خلالد ركب عطاهأف ،له باحهأ أنه بعنوان ديز مال أنه بعنوان ركلب عمرو مال ديز ىأعطإذا 

 مغروراً أيضاً ركب انك وإن ،ركب إىل رجعي أن للمتلف حق املتلف إىل هكمال رجعإذا  فإنه ،تلفهأف

  .غره من إىل رجعي املغرور طالقإل

 العامل انك لو إذ ،غصب صولاأل من املساقي عطاهأ مان أ و}باحلال جاهالً{ العامل }انك ذاإ{

 العامل ألن ،هيلإ رجعي حىت الغاصب قبل من مغروراً نكي ملو ،هيف التصرف له قحي مل غصب بأنه عاملاً

   .احلمل صاحب أمر بدون احلمال عمل من السابقة مثلةاأل بعض يف تقدم ماك ،نفسه لعم هدرأ بنفسه

 عمل مثر ألا ،احلصة للغاصب انك ،األصلو العمل حاصل الثمر أن من اخترناه ما ىعل نعم

 ادةيالز فإن ،ادتهيز أوجب ما املغصوب مال يف الغاصب فعل إذا ماك ،هريلغ ونكي أن وجه الو ،نفسه

 إىل حباجة هريغ ةيكمل إىل تهيكمل عن نساناإل عمل جةينت خروج فإن ،منه للمغصوب ونكتألن  وجه ال

   .املقام يف كذل ىعل ليدل الو ،ليالدل

   نئذيح إذ ،يللمساق انتك أاو ،ةيالغصب عدم اًيمدع{ العامل }انك إذا الإ{



٣٠٢

 وأما ،كانت الثمرة باقية إذا  هذا،ة منه ظلماًاملدعي أخذ الثمرن أ وليس له الرجوع عليه العترافه بصحة املعاملة

  للمالك الرجوع بعوضها على كل من الغاصب والعامل أن  فاألقوى،لو اقتسماها وتلفت عندمها

  

 هريغو كاملسال يف ماك }املعاملة بصحة العترافه{ الغاصب ىعل }هيعل الرجوع{ للعامل }له سيل

 ظامل أخذ قدو واقعاً اًكمال ياملساق انك إذا ماك حلالا ونكيف }ظلماً منه الثمرة أخذ ياملدع أنو{

   .ياملساق ال العامل حلصة الضامن هو الظامل فإن ،ياملساق ىعل الرجوع للعامل سيل ثيح ،الثمر

 ريغي ال غاصباً املساقي ونكب العامل جهل ألن ،املنت مفروض يف الضمان الغاصب ىعل ،نعم

 بل ،ةياكاحل غره من إىل رجعي املغرور معىن سيل إذ ،ضمانه هيفعل العامل غر الغاصبن أ و،الواقع

   .خيفى ال ماك الوضعو فيلكالت

 مناإ جاهالً انك لو الغاصب إىل الرجوع للعاملو الثمر متام كاملال أخذ من رناهكذ الذي }هذا{و

 تلفت أو }عندمها تلفتو{ عاملهو الغاصب }اقتسماها لو أماو ،ةيباق الثمرة انتك ذاإ{ ما يف هو

   .الضمان وجبي فالتلف ضمان دي ديال إذ ،القسمة قبل عندمها

 مجلةو العالمة اختاره ماك }العاملو الغاصب من لك ىعل بعوضها الرجوع كللمال أن األقوىف{

 ،يتؤد حىت أخذت ما ديال ىعل ليدل شملهيف ،هيعل دهي وضع قد همايلك ألن كذلو ،نياملتأخر من

   .األصل لصاحب الثمر أن من رواكذ ما ىعل مبين لثمرا لكل خذهأ أن ىفخي الو



٣٠٣

رجع على أحدمها بتمامه رجع  وإن ،إشكال فعلى األخري ال ،بتمامه وله الرجوع على كل منهما مبقدار حصته

   مبقدار حصتهاآلخرعلى 

  

 العمل نتاج الثمر أن تقدم ثيح ،العامل حق عدا ما إىل الرجوع كللمال فإن ،رناكذ ما ىعل أما

 زاد له عييالطب احلق بل ،باطلة ألا للعامل املقررة احلصة كاملال ملالحظة اعتبار الو ،حقه لكلو األصلو

  .نقص أو احلصة عن

 اديياأل مثل املقام ألن }بتمامه{ شاء همايأ إىل رجعي أن كللمال مبناهم ىفعل ،انك فيكو

 ،هلا متلفألنه  }حصته مبقدار منهما لك ىعل الرجوع لهو{ ديال ليدل منهما الًك شملي مما املتعاقبة

   .البعض يف الرجوع جاز لكال يف الرجوع جازإذا ألنه و

 أخذ منهما لك انك إذا ما مثل ،الثمر من شاءي ما بقدر منهما لك إىل رجوعه جواز علمي منهو

   .منهما لكل لالشام ديال ليدل من عرفت ملا ،ذاكهو نيبالثلث اآلخر وإىل بالثلث أحدمها إىل رجعي ،نصفه

 رجعي ال أنه يف }إشكال ال{ حصته من أتلف مبا منهما لك إىل رجوعه من }ريخاأل ىفعل{

 فال أتلف مبا إليه كاملال رجع قدو ،كاملال مال من ئاًيش أتلف واحد لك ألن ،بشيء اآلخر ىعل أحدمها

   .هريغ إىل رجعي ألن وجه

 مبقدار اآلخر ىعل رجع{ أتلف ما من ديبأز أو }بتمامه أحدمها ىعل{ كاملال }رجع نإو{

 مكحا تلفأ من ليدلو ،تلفأ من ىعل أشبه ماو النصف إىل بالنسبة الضمان استقرار ألن }حصته

 العامل تلفهاأو له أنه باعتبار احلصة املساقي عطاهأو جاهالً العامل انك إذا نكل ،ديال ىعل ليدل ىعل

   كللمال أعطاها اليت باحلصة العامل ىعل الغاصب عرجو لكشي ،لكبال الغاصب ىعل كاملال رجعو



٣٠٤

  حينئذ معترف بأنه غرمه ظلماًألنه  ،اعترف بصحة العقد وبطالن دعوى املدعي للغصبية إذا إال

  

 الغار إىل رجعي ملغرورا  إذ،هيعل رجوع فال العامل كبذل غر قدو ،احلصة سلم بنفسه الغاصب ذإ

   .سكالع ال

 ال فإنه }ةيللغصب ياملدع ىدعو بطالنو العقد بصحة{ لكال منه كاملال أخذ من }اعترف إذا الإ{

 أو املساقي بالصحة املعترف ونك نيب فرق ريغ من ،احلصة من اآلخر دي يف تلف مبا اآلخر إىل رجعي

   .العامل

 ،له اًكمل انك منه أخذه ما ألن }ظلماً غرمه بأنه معترف نئذيح{ الصحة يمدع أي }نهأل{

 ال فإنه ،حدمهاأ من الثمر متام أخذو ظامل جاءو غصباً األصل نكي مل إذا ما حال حاله ،هيلإ رجعي فلماذا

 إىل الظلم بعض رجعي فلماذا منه املغصوب إىل توجه الظلم إذ ،اآلخر من ئاًيش أخذي أن منه للمأخوذ حق

 أخذو الظامل جاء إذا ماك ،اآلخر الطرف ىعل الضمان علجي ال اآلخر الطرف الظامل يداع ونكو ،هريغ

   .كاملال إىل رجعي أن له نكي مل سهيك من أعطاهإذا  فإنه ،كاملال مال ىعل بةيضر الصانع من

 أكثرب بل، بالتمام أو بالنصف منهما واحد لك إىل الرجوع كللمال أن عرفت فقد ،انك فيكو

  .اآلخر ىعل ةيبالبقو أحدمها ىعل النصف من

   :آخران قوالن املسألة يفو

 ،الثمرة بتمام العامل أو املساقي ىعل الرجوع كللمال سيل أنه من ،رشاداإل ظاهر عن ما :األول

 فهو ،الثمرة بعض أتلف واحد لك أن وجهه لعلو ،ريغ ال حبصته منهما لك ىعل الرجوع له مناإو

   مال أتلف من ليبدل له الضامن



٣٠٥

 فريجع هو ،وبني الرجوع على الغاصب باجلميع ،املالك خمري بني الرجوع على كل منهما مبقدار حصتهن إ :وقيل

 وال وجه له بعد ثبوت يده ، باحلالكان عاملاًإذا  إالّ  وليس له الرجوع على العامل بتمامه،على العامل مبقدار حصته

  ،على الثمر

  

 استقالل لعدم ،املقام شملي ال ديال ىعل ليدلو ،هريغ إىل للرجوع وجه فال ،ضامن له فهو ريالغ

 ديال ىعل دليل نيب منافاة الو ،الثمرة لك ىعل دي له همايلكن إ :هيف نكل ،الثمرة لك ىعل حدمهاأ دي

  .الضمان استقرار يف كذل انك دفق ديال ىعل تلفأ ومةكح من تقدم ما ما، أأتلف من ليدلو

   .نياآلخر نيالقول من الثاين القول هو هذاو ،مهاريغو الفاضالن القائلو }:ليقو{

 }عيباجلم الغاصب ىعل الرجوع نيبو ،حصته مبقدار منهما لك ىعل الرجوع نيب ريخم كاملال نإ{

 ىعل هو رجعي{ عيباجلم الغاصب ىعل رجع إذا }فـ{ عيباجلم العامل ىعل الرجوع يف له حق الو

   .بالتلف هيعل الضمان لقرار }حصته مبقدار العامل

 العامل دي ألن }بتمامه العامل ىعل الرجوع سيل{ه  أنوجهو ،تقدم ملا الرجوع له انك مناإ }و{

 إذا الإ{ النائب دي عن منصرف ديال ىعل ليدلو ،الضمان تستوجب فال املساقي عن ابةيبالن انتك

 فإنه جاهالًكان  إذا ما خبالف العامل العامل عن ديال ىعل انصراف لعدم أنهكو }باحلال عاملاً انك

 بعد{ ممنوع اجلاهل النائب أو ،النائب مطلق يف به ليق سواء االنصراف إذ }له وجه الو{ عنه منصرف

   .لهك }الثمر ىعل{ العامل دي أي }دهي ثبوت



٣٠٦

  أيضاًبل العني 

  

 استقالله نيب فرق ريغ من العامل دي حتت انتك لهاك صولاألن إ ثيح }أيضاً نيالع بل{

   .كاملال مع ديبال هكاشتراو

 ليدل إذ ،دهي حتت نكي مل وإن سلطته حتت ونهك لكلل الغاصب ضمان يف يفكي أنه ىفخي ال مث

ديال ىعل دي حتت انك البستان يف المهاك العاملو املساقي انك إذا كذلكو ،السلطة أنواع لكل شامل 

   .البستان أجزاء لك ىعل الئهماياست لصدق ،كذا حتت نصفهو هذا دي حتت نصفه أن ال ،همايلك

 ،منهما لك دي باستقالل تارةً املسألة فرض نكمي( :قال كاملستمس المك يف النظر وجه علمي منهو

 العامل دون املساقي دي باستقالل ثالثةًو ،معاً دمهاي يف الثمرة ونكت بأن حدمهاأ دي استقالل بعدم ىخرأو

   .سكبالع رابعةًو ،كاالشترا وجه ىعل العامل دي ونكت بل

   .املصنف منهمو عهتب منو العالمة رهكذ ما :األول يف مكاحلو

   .رشاداإل ظاهر يف رهكذ ما هو :الثاين يفو

 ال حبصته إالّ العامل ىعل الرجوع له سيلو ،الثمرة بتمام املساقي ىعل كاملال رجعي :الثالث يفو

   .ريغ

   .انتهى )سكبالع :الرابع يفو

 ىعل انك ،هيف خرلآل ةيمدخل ال ثيحب ،كذا دي يف نصفهو هذا دي يف البستان نصف انك إذا ،نعم

   .فرضهم خالف نهكل ،نصفه منهما واحد لك



٣٠٧

 ولو كان تلف الثمرة ، وقرار الضمان على من تلف يف يده العني،يد كل منهما يد ضمان ألن فاألقوى ما ذكرنا

   هذا وحيتمل يف أصل املسألة،بتمامها يف يد أحدمها كان قرار الضمان عليه

  

 قرارو {)١(ديال ليدل شملهيف }ضمان دي منهما لك دي ألن ،رناكذ ما األقوىف{ انك فيكو

 كذلو ،عرفت ماك ديال ليدل ىعل )٢(أتلف من ليدل ومةكحل }نيالع دهي يف تلف من ىعل الضمان

 من أو منه الرد ونك أما ،رده الإ ثبتي فال ديال ىعل أما ،املتلف ىعل الضمان ثبتي أتلف منألن 

ن إ ثيح ،حنوهو الغصب باب يف ديياأل تعاقب يف احلال كذلكو ،كذاب له تعرض فال أتلف ممن هريغ

   .شاء هميأ إىل الرجوع من منه املغصوب نكتمي ثيحب ضامناً عياجلم انك وإن أتلف من ىعل القرار

 تلف انك إذا ذاكهو }هيعل الضمان قرار انك أحدمها دي يف بتمامها الثمرة تلف انك لوو{

   .كاملال من الغاصب أو ،العامل من صبغا ديب التلف انك أو ،البعض

   .تقدم ماك الغار ىعل القرار انك وإالّ ،مغرور ريغ دهي يف تلف من انك إذا }هذا{

   ظهر اليت الثمرة ىعل ديياأل تعاقب مسألة }املسألة أصل يف تملحيو{

                                                







٣٠٨

  حمترم فإنه  عملهجرة أل وال ينافيه ضمانه،مغرور من قبلهألنه  ،كون قرار الضمان على الغاصب مع جهل العامل

  

 العامل دي يف بعضاً أو الًك الثمر تلف وإن }الغاصب ىعل الضمان قرار ونك{ نياملتعاقد ريلغ اأ

 هيعل انك غره الغاصبن إ ثيحو ،غره من إىل رجعي املغرورو }قبله من مغرورألنه  ،العامل جهل مع{

  .القرار

 به املعمول النبوي من ،غره من إىل املغرور رجوع وجه املزارعة تابك من )ةكالفذل( يف تقدم قدو

 إىل الرجوع جلواز املتضمنة الزوجة سيتدل ثيأحاد منو ،حجة علهجيمما  العامةو اخلاصة عند الفقه يف

 الشارعن إ ثيح ،العريف ازكباالرت كلذل ستدلي أن نكمي بل ،خدعو غر بأنه بعضها يف معلالً املدلس

 القاعدة ىعل مجاعاإل يادع لذاو ،مهاريغ و)٢(الضرر قاعدةو ،)١(ىتوي ال ةنمبعو كذلو ،عنه ردعي مل

   .خمالفته أحد من ظهري ملو ورةكاملذ

 ،العامل دي يف تلفت احلصة أن مع ،الضمان قرارو جرةاأل الغاصب ضمني فيك :قلتن إ }و{

 أن نكمي فيك ذاكهو ،واحد عوض إالّ له سيل العمل أن احلالو ،نيلعوض ضامناً الغاصب ونكي هلو

 عملألنه  باحلصة أو جرةباأل قابلي أن ماإ عمله أن مع وحصة أجرة عمله من استفاد العامل ونكي

   .واحد

 الغاصب ضمان أي }ضمانه{ الغاصب ىعل القرار ونك من رناكذ ما أي }هينافي ال{ :قلت

   }حمترم{ عمله }نهإف{ نايفي ال مناإو ،العامل عمل أي }عمله جرةأل{

                                                







٣٠٩

غرور من الغاصب ال يوجب كان ب إذا  وإتالفه احلصة، عنه فيستحقها فساد املعاملة ال يكون احلصة عوضاًوبعد

  .ضمانه له

  

  .عوض له ونكي أن قتضيي االحترامو

 عمل عن أي }عنه عوضاً احلصة ونكي ال{ كاملال ال الغاصب طرفها ألن }املعاملة فساد بعدو{

   .جرةاأل أي }ستحقهايف{ العامل

 ال الغاصب من بغرور انك إذا احلصة تالفهإ{ نفأل تلفهاأ اليت للحصة ضمانه عدم أما }و{

 واحد عوض بل ،لعمله نيعوض العامل ستحقي فلم ،غره من إىل رجعي املغرور ألن }له ضمانه وجبي

  .غره الغاصب ألن باحلصة إليه رجعي ال مناإو ،جرةاأل هو

 هيعل لكأش وإن ،اجلمال ديالس هيعل تكسو عمال ابن ديالس قواه الذي االحتمال هو هذاو

 له احلصة ونكت أن ىعل دخلي مل فإنه ،فيضع االحتمال هذا( :هلماأو قال ميكاحلو الربوجردي دانيالس

 استحقو ،له عوضاً ونهك عن خرج الذي عمله بعوض له واك ىعل بل ،كبذل الغاصب غرهي ملو ،جماناً

   .انتهى )الغاصب ىعل جرتهأ

 احلصة ةيجمان ىعل غرهي مل الغاصب فإن ،الغرور قاعدة موارد من سيل املورد ألن ،ىأقو اهركذ ماو

 أن كفللمال ،احلصة له نكت مل عمله عوض أخذفإذا  ،عمله عوض له جعلها بل ،هيلإ رجعي ال حىت

 دةالقاعن إ( :كاملستمس قال لذاو ،هيلإ الرجوع من الغاصب نكمت الغاصب إىل رجع ذاإو ،هيلإ رجعي

 لو لذاو ،املغرور هايعل أقدم اليت بالعوض املضمونة اخلسارة يف يجتر وال ،املضمونة باخلسارة ختتص

   دفعي ملو أتلفها مث جهالً ناًيع الفضويل من ىاشتر



٣١٠

 مثن خسارة كتدار يف البائع إىل الرجوع له زجي مل عياملب بدل يف كاملال هيعل فرجع البائع إىل الثمن

 ىعل مقدماً انكو أخذه الذي عياملب مقابل يف انتك الثمن خسارة ألن ،كاملال إىل هدفع الذي عياملب

   .)به ضمانه

   .نياجلانب من ركذ ما لك هيف أتي مل عمله نتاج ألا احلصة له الساقي أن سبق قد ثيح :أقول

  



٣١١

 وأما مع عدم ،النهي عنهيساقي غريه مع اشتراط املباشرة أو مع  أن ال جيوز للعامل يف املساقاة): ٣١ مسألة(

بإذن  إالّ كان ال جيوز تسليم األصول إىل العامل الثاين وإن ، واملزارعةجارة كما يف اإلين ففي جوازه مطلقاًاألمر

  املالك

  

 كاملال شترطي فقد }املباشرة اشتراط مع هريغ ساقيي أن املساقاة يف للعامل وزجي ال{ ):٣١ مسألة(

 العامل ىعل لزمي يأ ىعلو، بنفسه العمل باشري بل نائباً له علجي ال أن طشتري قدو ،هريغ ساقيي الأن 

  .بالشرط الوفاء

 أو )املباشرة اشتراط( األولك ابجياإل بصورة ونكي أن الشرط يف فرق ال إذ }عنه يالنه مع أو{

  ).عنه يالنه( الثاينك السلب

 املصب ففي ،الشرط أو ،ديالق أو ،املصب حنو ىعل ونكي قد أنه املزارعة يفو هنا تقدم قد مث

   .االشتراط اريخ انكمل ،البقاءو الفسخ املخالفة مع فله الشرط يف أما ،ديال رفع نكمي ال ديالقو

   .نياملتأخر متأخري أفاضل بعض عن يكح ماك }مطلقاً جوازه ففي نياألمر عدم مع أماو{

   .ايفكساإل عن يكاحمل ظاهر لعلهو :اجلواهر يف قال

 ال انك نإو{ آخر زارعين أ و،خرآل نيالع ؤجري أن وزجي ثيح }املزارعةو جارةاإل يف ماك{

 مهيتسل يف كاملال أذني ملو ريالغ مالألنه  كذلو }كاملال ذنإب إالّ الثاين العامل إىل صولاأل ميتسل وزجي

 أن باب من كذلك املضاربةو املزارعةو جارةاإل يف ماك ،كذل طالقاإل ىمقتض انكإذا  إالّ ،ريالغ إىل

   ذنإ الشيء يف ذناإل



٣١٢

   أو ال جيوز قبل ظهور الثمر وجيوز بعده،مع إذنه إالّ  أو ال جيوز،أذن املالك وإن أو ال جيوز مطلقاً

  

 يف عرافاأل ختتلف لعلهو ،القصود تتبع العقود إذ ،العقد يف زاًكمرت انك مما عرفاً لوازمه يف

   .كذل أمثال يف اصشخاأل تلفخي ماك ،زمنةاألو املتعددة نةكماأل

 يف عللهو ،اجلواز عدم أطلقوا ثيح املشهور ظاهر هو ماك }كاملال أذن وإن مطلقاً وزجي ال أو{

 فال صولاأل العامل كلمي ال ثيح أنه مةيبضم للمساقي كمملو أصل ىعل تصح مناإ املساقاة بأن الشرائع

 جارةاإل علجي بأن مشرعاً سيل ذناإلإن  ف،مساقاةً ونهك عدم بعد نافع ريغ ذناإلو ،املساقاة يف له حق

  .ههنا كذلكو ،مثالً صلحاً عيالبو رهناً

 ،هريغ عاملي أن زجي فلم ،منائه من جبزء املال يف عامل بأنه :اجلواز عدم لهيتعل يف رةكالتذ يف قالو

   .اًكمال العامل سيل أنه مةيبضم )كاملال من( منه فهمن إ

 له ذنأ إذا جوازه العلة هذه ىمقتضو ،هريغ دون استأمنهو خاصة له ذنأ مناإنه إ :كذل بعد قال نعم

 ،أيضاً املختلف إىل املنسوبو ،كاملسال ظاهر هوو }ذنهإ مع إالّ وزجي ال أو{ :املصنف قال ماك ،كاملال

   .نظر النسبة يف انكوإن 

  .ازج ذنأفإذا  ،ذناإل عدم بعد هريغ مال ىعل عاملي أن له قحي ال أنه فوجهه ،انك فيكو

 فلما بعده أماو ،تقدم فلما الظهور قبل اجلواز عدم أما }بعده وزجيو الثمر ظهور قبل وزجي ال أو{

 هايف يبقو الثمرة ظهرت لو مايف مكاحل لكشأ رمباو :مطلقاً املنع بيتقر بعد قال فإنه ،كاملسال إليه أشار

   صلحي عمل



٣١٣

أَوفُوا ﴿ : أو يف اجلملة بعد مشول العمومات من قوله تعاىل وال دليل على القول باملنع مطلقاً،األولأقوال أقواها 

  ﴾ِتجارةً عن تراٍض﴿ و﴾ِبالْعقُوِد

  

  .هايف اًكيشر ريصي العاملو جائزة نئذيح املساقاة فإن ،هايف ادةيز به

 هايف يبقو الثمرة ظهرت إذا ما الشرائع يف ما ىعل ردينه إ( :قال رامةكال مفتاح كذل يف تبعهو

   .)منائه ألجل األصل ىعل املساقاة ألن ،ادةيز به صلحي عمل

 صولاأل ونك للزوم وجه ال إذ ،املنع ليدل صحة عدم بعد دلةاأل طالقإل }األول أقواها ،أقوال{

   .صصخي ال املوردو تامريغ األولو ،اتيالروا مورد ونهك أو االنصراف إالّ ةكمملو

 }العمومات مشول بعد{ نيليالتفص يف ماك }ملةاجل يف أو مطلقاً باملنع القول ىعل ليدل الو{

 ،)١(﴾ِبالْعقُوِد أَوفُوا﴿ :تعاىل قوله من{ ورد مايف ةيعرف مساقاة أا مساقاة واكل ثبااإ قيطرو

   .املساقايت عنواا ىعل شملهاي })٢(﴾تراٍض عن ِتجارةً﴿و

 ترتبو العقد صحة تثبت مناإو ،املساقاة تثبت ال العمومات( :كاملستمس قول أن ظهري منهو

   .نياملعلق من مجلةو ،اجلمالو العم ابن دانيالس املنت ىعل تكس لذاو ،الوجه ظاهر ريغ )مضمونه

 ،له عامالً ريالغ ونكي أن ىعل ريالغ مساقاة له وزجي ال( :قائال الربوجردي ديالس هيعل لكأشوإن 

   .انتهى )الفاخل هذا يف القوم مراد هوو صولاأل كملال عامالً هوو

                                                







٣١٤

يعترب فيها كون  أنه  ودعوى، فالالزم االقتصار على القدر املعلوم ممنوع بعد مشوهلااألصلوكوا على خالف 

  .هو أول الدعوى إذ  كما ترى، عليه عن املالك أو ولياً للمساقي أو كان وكيالً مملوكاًاألصل

  

 لذاو ،بعده أو ،ازاًكارت لوو العقد عند كلاملا جازةإل تابعنه إ :قالي أن فالالزم ،ذناإل مسألة أما

 يف ذنإ الشيء يف ذناإل ألن ،للعمل ريجاأل أخذ جواز ىاقتض املساقاة إطالق( :ميكاحل ديالس قال

   .انتهى )عدمهو كاملال ذنإ نيب ليبالتفص القول ضعفي كذل ألجلو ،لوازمه

   .صحي مل اللوازم يف ذناًإ هنا ذناإل نكي مل إذا نهإف

 }املعلوم القدر ىعل االقتصار فالالزم{ االنعقاد عدم األصل إذ }األصل خالف ىعل اوكو{

 حلتص فال هاريغ تشمل فال املعهودة بالعقود ختتص ورةكاملذ العمومات أن من اجلواهر إليه أشار ماك

   .املساقاة هذه مثل ثباتإل تانياآل

 أنه ىدعوو{ ،املتقدم بيبالتقر املساقاة بعنوان بل ،دةيجد معاملة بعنوان ال }مشوهلا بعد ممنوع{

 عن الًيكو{ املساقي }انك أو{ الشرائع عبارة يف تقدم ماك }للمساقي اًكمملو األصل ونك هايف عتربي

 ويلو احلدو باأل مساقاة يف ماك }هيعل اًيول أو{ لنفسه ال كللمال املساقاة جعل العامل ونكيف }كاملال

 بعد }ىتر ماك{ ،تصح فال ويل هو الو لهيكو هو الو األصل له ال ،الثالثة أي املقام سيلو ،ميتيال

 العموماتو باملساقاة اخلاصة دلةاأل يف املناط بعد وديالق هذه نأي فمن }ىالدعو أول هو ذإ{ طالقاإل

   .املتقدم بيبالتقر هيف حنن ملا الشاملة

   اخلاصة دلةاأل( :قال ثيح اجلواهر المك يف النظر وجه ظهري كذل منو



٣١٥

 دلةاأل مشولو ،اخلاصة دلةاأل يف فاملناط ،كذل مثل عيلتشر تصلح ال العامة دلةاألو ،املقام تشمل ال

   .)الصحة ىعل النيدل ـ ةيعرف مساقاة أنه مةيبضم ـ عريف عقد لكل العامة

 أذني ال كاملال أن باعتبار املساقاة جنوز مل لو أنه ظهري ماك ،املساقاة ترامي جواز ظهري تقدم مماو

 باشري األول العامل انك إذا جوازها يف فيكي ـ معترب ذناإلو ـ الثاين العامل إىل البستان ميتسل يف

 جراءإو البئر حفر مثل كذل ريغ باشري الثاين العاملو ،الثاين العامل من أجرةب لوو ،البستان داخل أمور

 مل إذا مايف ،ذناإل إىل تاجحي ال كذل ألن ،كذل ريغو قهيتسوو الثمر فيجتفو البستان خارج من املاء

   .العامل سبحانه اهللاو ،قيالتسوو فيالتجف يف حصته إىل بالنسبة عنه منع نكي



٣١٦

 اليت هي للمسلمني ال األرضإمنا يؤخذ على ألنه  ،خراج السلطان يف األراضي اخلراجية على املالك): ٣٢ مسألة(

 كذلك فهو على أيضاً ومع قطع النظر عن ذلك ،األرضأخذ على الغرس فبمالحظة  وإن ،الغرس الذي هو للمالك

  املالك مطلقاً

  

 شهرة نهميب املشهور هو ماك }كاملال ىعل ةياخلراج راضياأل يف السلطان خراج{ ):٣٢ مسألة(

 كذل بعد السلطان همي الو ،كللمال األرضو }نيللمسلم هي اليت األرض ىعل ؤخذي مناإألنه { مةيعظ

 حىت الغرس باعتبار سيل أي }كللمال هو الذي الغرس ال{ زرعاً هايف زرع وأ شجاراًأ هايف غرسأن 

   .حقه بنسبة الثمر له من لك إعطاء لزم كذلك انكفإذا  ،مثره باعتبار للغرس أخذهن إ :قالي

 الثمر مبالحظة ال }األرض فبمالحظة{ األرض ىعل ال }الغرس ىعل أخذ نأ{ فرض لو }و{

 يف عملي العامل ألن ،كاملال ىعل اخلراج }كذلك أيضاً{ ؤخذي ملاذا هنأو }كذل عن النظر قطع معو{

   .احلصة متام له أن وضوح مع ،احلصة متام له نكي مل اخلراج بعض هيعل انكفإذا  ،له حصة قبال

 داع الثمر اعتبار ألن الثمر أو صولاأل أو األرض باعتبار أخذ سواء }مطلقاً كاملال ىعل فهو{

 رمكال باعتبار منها ؤخذي انك  أن األرضخيالتوار بعض يف ورد قدو ،هيعل أنه ال كاملال من خذهأل

 عملي ريجاأل من أكثر سيل الذي العامل ال ،الطرف هو انك كاملالو ،اخلراج قدر خمتلفاً الزرعو النخلو

   لذاو ،العقد ىلد ذهنهم يف وزكاملر باملتعارف كذل ديقين أ والبد نكل ،أجر لقاء



٣١٧

  .مبقدارهط كونه على العامل أو عليهما بشرط العلم اشتر إذا إال

  

 فرض لوو ،هريغ ىعل ال كاملال ىعل جعله قد السلطانأن  إالّ وجه له ظهري ال( :كاملستمس يف قال

 بأن املقامسة بنحو انك اخلراج أن فرض لو أنه ماك ،أيضاً هيعل انك العامل ىعل جعله قد السلطانأن 

   .انتهى )معاً همايعل انك الثمرة من حصة انك

 العاملو كاملالو السلطان من لكل ونكي أن هايف جحافإ ال اليت ةياالقتصاد نياملواز ىمقتضو

 بقدر لكل علجي أن فالالزم ،الثالثة جةينت الثمرن إ ثيح ،العملو صولاألو لألرض همكمل بنسبة حصة

   .قهح

 أشبه ما أو نيالثلثو الثلث أو نصفالك خاصة بنسبة }همايعل أو العامل ىعل ونهك اشترط إذا الإ{

 ونكيف القدر هلجي العلم بدون بأنه له استدلواو ،هريغو كاملسال رهكذ ماك }مبقداره العلم بشرط{

   .غرراً

 مخسة ونكي أن املساقاة نيح شترطي مثالً ،بضار سيفل كاملال جهل أما ،ضار العامل جهل :أقول

 ىعل ليدل الألنه  كذلو ،مثالً نيمثان أو وسق ةائم منه ؤخذي هل كاملال علمي مل وإن ،العامل ىعل وساقأ

   .صوللأل كاملال علم لزوم

 ريغ ،الغرر ينف عمومو ،كذل مثل يف اجلهالة قدح ىعل ليدل ال أنه من كاملستمس رهكذ ما أما

   .مبقتضاه خذاأل لعدم وجه فال ،به العمل ىعل مجعوا أثياحلدن أ و،جوابه تقدم فقد ،ثابت

  



٣١٨

 إالّ  والظاهر عدم خالف فيه،مقتضى عقد املساقاة ملكية العامل للحصة من الثمر من حني ظهوره): ٣٣ ألةمس(

بعد  إالّ ال ميلك الربح أنه  على عامل القراض حيث قياساً،بالقسمة إالّ  بعدم ملكيته له:من بعض العامة حيث قال

   وهو ممنوع عليه،نضاضاال

  

 ال مما هذا }ظهوره نيح من الثمر من للحصة العامل ةيكمل اةاملساق عقد ىمقتض{ ):٣٣ مسألة(

 ةيكاملل القاعدة ىمقتضن إ :قالي رمبا نكل ،ىاملدع مجاعاإلو احملققة الشهرة هيعلو ،هيف شكالاإل ينبغي

 ألن ،بعد فرخي مل وإن متهيق ارتفاع سبب منو البذر يف حصل نيح من املزارعة يف ماك الظهور قبل من

 اخلمسة فإن عشر مخسة إىل عشرة من متهيق تريفتغ املاء أسبوعاً البذر ىأعطفإذا  ،كلذل سبب العامل

  .هيف العاملو كاملال كاشترا فالالزم العملو البذر جةينت الزائدة

 صولاأل أهلّ ،بعد فرخي ملمثالً وإن  شهراً صولاأل سقين إ ثيح املساقاة باب يف كذلكو

 إالّ كاملل عدم ازاًكارت الشرط انكإذا  إالّ ،شيء للعامل منها نكي مل اذافلم ،مةيق له ليالتأه هذاو ،للثمر

   .هلما ليالتأه هذا مثل علونجي العقالء نكل ،الظهور نيح من

 الظهور نيح من كلمي نهأو ابجياإل جهة من }هيف اخلالف عدم الظاهر{ فـ انك فيك }و{

 قال }ثيح القراض عامل ىعل اساًيق ،لقسمةبا إالّ له تهيكمل بعدم :قال ثيح العامة بعض من الإ{

 اجلامعو ،}االنضاض بعد الإ{ النسبة من له املقرر }الربح كلمي ال{ القراض عامل }نهإ{ العامي كذل

 هوو{ صولاألو املال رأس له كمال همايلك يف نمايب ،العمل إالّ له سيل عامل همايلك أن نياألمر نيب

   هيعل ممنوع



٣١٩

   نعم لو اشترطا ذلك يف ضمن العقد ال يبعد صحته،حىت يف املقيس عليه

  

 فلماذا كلمي مل لوو ،القسمة بعد إالّ املضاربة يف العامل كلمي ال نيأ فمن }هيعل سياملق يف حىت

  .كاملال قسمي

 وصول بعد إالّ ربح فال املال لرأس ةيوقا الربح بأن ،نهمايب الفارق من كاملستمس رهكذ ما أما

   .املساقاة يف كلذل جمال الو ،كلاملا إىل املال رأس

 ،خسارة نكت مل مايف كاملل عدم ىعل الًيدل كذل ونكي فال ،للواقع تابع األمرن إ :هيعل دريف

 العقد ىمقتض أنه إىل ضافةباإل ،هلما فهو األصلو العمل مثرة نيالباب يف الناتج أن من رناهكذ ما العمدةو

   .نيالباب يف العقالء عند

 }صحته بعدي ال ،العقد ضمن يف{و ،بالقسمة إالّ العامل ةيكمل عدم }كذل اشترطا لو نعم{

 خالفاً ،العقد ىقتضمل الو السنةو تابكلل خمالفاً سيل شرط هوو ،)١(شروطهم عند املؤمنون لعموم

 الشرط من سيل كذل بأن لكشيو( :همايثان قال ،احلصة يف الكشأ ثيح ،ميكاحلو يالربوجرد نيديللس

 ال نهكل ،العقد صحة بعموم ونكي حهيفتصح نئذيحو ،العقد ملوضوع ديحتد هو بل ،قدالع ضمن يف

   .)تشمله ال ا اخلاصة دلةاأل إذ ،املساقاة عنوان ثبتي

 ؤخري أن نكتمي فالشرط ،الظهور نيح من للعامل احلصة ونكت أن قتضيي املساقاة إطالق :أقول

   جلمالاو العم ابن دانيالس املنت ىعل تكس لذاو ،كذل

                                                





٣٢٠

  :ويتفرع على ما ذكرنا

  

   .نيقاملعل غالبو

 ـ بالشرطألنه  كذل لكشي ال ،عمله جةينتألنه  ،اًيتلقائ للساقي احلصة أن من رناهكذ ما ىعلو

   .تأمل بعد املسألة يف انك وإن ،ةيكامللخر أ ـ جةيالنت شرطك هو الذي

   :الظهور بعد العامل ةيكمل ونك من }رناكذ ما ىعل تفرعيو{

  



٣٢١

  فروع

 واحلصة ،املعاملة تبطل من حينه فإن ،مات العامل بعد الظهور قبل القسمة مع اشتراط مباشرته للعامل إذا  ما:منها

  .تنتقل إىل وارثه على ما ذكرنا

  

  }عفرو{

 بعض انكو }للعمل مباشرته اشتراط مع القسمة قبل الظهور بعد العامل مات إذا ما :منها{

 ىعل قدري الألنه  }نهيح من تبطل املعاملة نإف{ للبطالن وجه ال العمل لك ىانته لو إذ اًيباق العمل

 }رناكذ ما ىعل وارثه إىل تنتقل احلصةو{ ،املباشرة الشتراط عنه النائب أخذ نكمي الو ،باملوت املباشرة

 ،وارثه إىل كمل ما نتقليف عمله بقدر احلصة بعض العامل كمل فقد ،الظهور نيح من ةيكاملل أن من

 ةيكمل فال قسمة فال العمل تمي مل ثيح فإنه ،بالقسمة ونكي العامل إىل االنتقال نأب ليق إذا ما الفخب

   .وارثه إىل نتقلي حىت للعامل

 ونكي بأن جزاءأ ذات املساقاة عقد عقد إذا هو مناإ العامل إىل احلصة بعض انتقال أن خيفى ال نكل

   .الصفقة لتبعض الفسخ كلمالل كذل معو ،احلصة بعض قبال يف العمل بعض لك



٣٢٢

  .القسمة أو تقايالاالشتراط بعد الظهور وقبل  فسخ أحدمها خبيار الشرط أو إذا  ما:ومنها

  .حصل مانع عن إمتام العمل بعد الظهور إذا  ما:ومنها

  

 ألن ،املساقاة بطالن عن العامل موت شفك احلصة جمموع قبال يف العمل جمموع جعل إذا أما

 عمل ملا مقابالً الثمر من ظهر ما ونكي الو ،اموع ثيح من العمل جمموع قبال يف حلصةا أن املفروض

 كللمال الثمر متام ونكيف ،قةياحلق يف للحصة املقابل عدم عن شفك العامل ماتفإذا  ،املوت نيح إىل

 أماو ،مبناهم ىلع هذا ،عمله العامل استوىف قدو ،كاملال بأمر عمله انكألنه  ،عمل ملا املثل أجرة هيعلو

   .مطلقاً بالنسبة العامل كمليف صولاألو العمل جةينت الثمر أن من اخترناه ما ىعل

 شرط بأن }االشتراط أو{ لنفسه ارياخل شرط بأن }الشرط اريخب أحدمها فسخ إذا ما :منهاو{

 }اليتقا وأ القسمة قبلو الظهور بعد{ بشرطه الوفاء عدم ألجل ففسخ ،مثالً الطرف به في فلم ئاًيش

 مناإو احلصة بعض كلمي الو ،بالظهور للحصة تهيكمل ىعل بناًء ،عمله بقدر حصته كلمي العاملن إ ثيح

   .السابق )منها( يف أيضاً هنا نفعي ما بعض تقدم قدو ،بالقسمة ونكت هلا تهيكمل أن ىعل بناًء جرةاأل

 وجه نكي مل أصله من انكا  إذأما ،نهيح من انك إذا كذلك ونكي مناإ ليالتقاو الفسخمث إن 

   .مبناهم ىعل ،احلصة العامل كلتمل

   اجلائر منع إذا ماك }الظهور بعد العمل متامإ عن مانع حصل إذا ما :منهاو{



٣٢٣

الثمر يف  فإن ،أخرجت األصول عن القابلية إلدراك الثمر ليبس أو فقد املاء أو حنو ذلك بعد الظهور إذا  ما:ومنها

  .مل يكن بالغاً وإن املالك والعاملهذه الصور مشترك بني 

  بلغت حصتهأيضاً إذا  فإا جتب على العامل ، يف مسألة الزكاة:ومنها

  

 بأن ليق إذا ما خبالف ،حصته للعاملو العقد بطلي ثيح ،مثالً العامل عمل أو مطلقاً العمل عن

  .القسمة نيح من ونكي للحصة العامل كمل

 املباشرة انك أو ،ريالغ جارياست نكمي ملن إ تمي مناإ فإنه ،ملصنفا المكل إطالق ال أنه ىفخي ال نكل

   .ىفخي ال ماك ،العمل تمي من ستأجريف وإالّ ،شرطه عن دهي كاملال رفعي ملو شرطاً انك أو مصباً أو داًيق

 مثل }كذل حنو أو املاء فقد أو بسيل الثمر كدراإل ةيالقابل عن صولاأل خرجتأ إذا ما :منهاو{

 كاملال نيب كمشتر الصورة هذه يف الثمر فإن ،الظهور بعد{ الثمر كدراإ عن املانع اجلراد أو دالرب شدة

 ،كاملل توجب القسمة بأن ليق إذا أما ،كاملل وجبي الظهور أن لفرض }بالغاً نكي مل وإن ،العاملو

 مل إذا مبا نتامل ديقي أن لزمي نكل ،عرفت ماك مبناهم ىعل للعامل كمل فال قسمة فال بلوغ ال ثيفح

  .كذل ىعل بىني رمبا ماك ،الثمر بلوغ ىعل اًيمبن العقد نكي

 إعطاء كاملال ىعل لزميف ،العقد بطالن عن ةيالقابل عن صولاأل خروج شفك اًيمبن انك إذا أما

   .رارهكت إىل داعي فال جرةاأل يف المكال بعض تقدم قدو ،للعامل جرةاأل

   حصته بلغتأيضاً إذا  العامل ىعل بجت اإف ،اةكالز مسألة يف :منهاو{



٣٢٤

 ،النصاب كما هو املشهور لتحقق سبب الوجوب وهو امللكية له حني االنعقاد أو بدو الصالح على ما ذكرنا

   بدعوى، نعم خالف يف وجوب الزكاة عليه ابن زهرة هنا ويف املزارعة،قلنا بالتوقف على القسمة إذا خبالفه

  

 نيح من ةيكاملل بأن ليق إذا ملا خالفاً ،الظهور مبجرد للحصة عاملال ةيكمل ىعل بناًء }النصاب

 ىكاملز للشيء }له ةيكاملل هيو الوجوب سبب لتحقق{ الوجوب تعلق من }املشهور هو ماك{ القسمة

 قلنا إذا خبالفه{ الظهور عند ةيكاملل من للمشهور تبعاً }رناكذ ما ىعل الصالح بدو أو االنعقاد نيح{

 تتعلق فال كللمال كمل الوجوب تعلق نيح فإنه }القسمة ىعل{ للحصة العامل كمل فتوق }بالتوقف

  .العامل ىعل اةكالز

 كاملال هيعل حصل ما نصف ال ،لهك الثمر نصف له العامل انك إذا ديفي مناإ كذل أن ىفخي ال نكل

 كاملال خرجيف أوسق عشرة البستان ىعطأ مثالً ،كاملال سيك من اةكالز لك خترج األول ىعل فإنه ،مثالً

   .وساقأ ثالثة له ىبقيو ،الثمر لك نصف ،وسقأ مخسة للعامل يعطيو اةًكز نيسقو

 أربعة للعامل انك ،الثاين يف ماك اًكمل ىبقي ما نصف للعامل ونكي أن ىعل العقد انك إذا أما

 تهيكمبل قلنا أو ،قهوساأ مخسة من سقاًو رجخيألنه  ،الظهور نيح من العامل ةيكمبل قلنا ءاسو ،فقط وسقأ

 أوساق أربعة العامل بيفنص نينصف ساقأو ةيمثان قسمي مث كاملال هيعطي اةكز نيالوسق ألن ،ميالتقس بعد

   .حال لك ىعل

   ىبدعو ،املزارعة يفو هنا زهرة ابن هيعل اةكالز وجوب يف خالف نعم{



٣٢٥

ت بعقد املعاوضة أو ما يشبه املعاوضة ال احلصة قد ملك ألن ، وال خيفى ما فيه من الضعف،جرةأن ما يأخذه كاأل

  جرةبطريق األ

  

 أخذهي ماو ،النخلو البذر كمال ىعل جتب اةكالزن إ( :قال }جرةاألك{ العامل }أخذهي ما أن

   .اةكالز هايف جتب ال جرةاأل أن خالف الو ،عمله عن جرةاألك املساقيو املزارع

 البذر انك فإن ،أرضه عن جرةاألك رضاأل كمال أخذهي ما ألن ،للزارع البذر انكن إ ذاكو

   .انتهى )النصاب سهمه مقدار بلغ إذا منهما واحد لك عن اةكفالز منهما

 ماك ،خالفه املشهور نعم ،الصواب من ديالبع كبذل سيل زهرة ابن قولن إ :املختلف يف قالو

 مذهب هذان إ لسرائرا عنو ،رامةكال مفتاح يف ما ىعل ةيفاكالو كاملسالو املقاصد جامع هميلإ نسبه

  .نهميب بالخالف أصحابنا

 تعلقت ثيح الصالح بدو بعد ونكي مناإ كاملال أو العامل استحقاق أن ىري زهرة ابن لعلو

 من مبناهم ىعل ،النماء تبعه للعامل انك وإن ،النماء تبعه كللمال البذر انك فإن ،كذل قبل بالثمر اةكالز

   .البذرو صللأل تابع الثمرأن 

 بل ،العملو البذر من لكل الثمر ةيتبع من رناهكذ ما ىعل ال }الضعف من هيف ما ىفخي ال نكلو{

ن إ معناها فاملعاوضة }املعاوضة شبهي ما أو املعاوضة بعقد تكمل قد احلصة نأل{ املشهور مبىن ىعل حىت

 قبال يف احلصة عطاهأ كاملال أن معناه املعاوضة شبهو ،العمل العامل هيعطي أن قبال يف احلصة كاملال ىأعط

 اًريأج العامل سيل إذ }جرةاأل قيبطر ال{ ،كاملال إىل ىعطي ئاًيش سيل العامل من العمل ألن ،عمليأن 

   عوضاً احلصة ونك أن ىفخي ال نكل ،كاملال عند



٣٢٦

 قبله كانت مملوكة إذا  وأما،تعلق امللك ا بعد الوجوب إذا  بل، ال متنع من وجوب الزكاةجرةمطلق األ أن مع

 إذا جر زكاتهؤجيب على امل فإنه  قبل ظهور مثرةلعمل زرعاً جارةاإل وكما لو جعل مال ،فتجب زكاا كما يف املقام

  ، قبل ظهور الثمراشترى زرعاً إذا  فهو نظري ما،بلغ النصاب

  

 بعةراأل العقود يف العامل ستأجري كاملال فإن ،أجرة واك أقرما بل ،أجرة واك من بأقرب سيل

 كذلكو بل ،مضاربة رمباو ،مساقاةو مزارعة رمباو ،إجارة ىتسم رمبا نكل ،احلصة قبال يف عملي بأن

   .عيبالب منها جارةباإل أشبه اجلهة هذه من املعامالت هذه فإن ،ةيمز لك يفأن  إالّ ،اجلعالة

 }بل ،اةكالز وجوب من متنع ال جرةاأل مطلق أن مع{ :بقوله رهكذ ما ةيالغن ىعل شكالاإل مناإو

   .شملهي اةكالز أدلة إطالق

 ريالغ كمل يف صار الوجوب ألن ،العامل ىعل جتب مل }الوجوب بعد ا كاملل تعلق ذاإ{ نعم

   .كذلك سيل أنه احلالو

 أن تقدم قد ثيح }املقام يف ماك ااكز فتجب ،الوجوب قبل ةكمملو{ جرةاأل }انتك إذا أماو{

   .عامللل اًكمل ونكي بالظهور الثمر

 قبل الثمر جارةاإل مال جعل إذا ذاكو }مثره ظهور قبل زرعاً لعمل جارةاإل مال جعل لو ماكو{

 ىعل بجي نهإف{ ،الشارع عنه ردعي ملو عقالئي عملألنه  ،الغرر وجبي مل إذا به بأس ال فإنه هظهور

 قبل زرعاً ىاشتر إذا ام رينظ فهو{ أدلتها طالقإل }النصاب بلغ إذا اتهكز{ ريجاأل أي ،نفسه }املؤجر

   .االنتقال حناءأ بسائر الثمر إليه انتقل أو }الثمر ظهور



٣٢٧

  : ويعلل بوجهني آخرين،هذا ورمبا يقال بعدم وجوب الزكاة على العامل يف املقام

   وهو كما ترى، والفرض كون العمل يف مقابل احلصة فهي من املؤن،إمنا جتب بعد إخراج املؤنا إ :أحدمها

  

 تقدم ما ريغ }نيآخر نيبوجه علليو ،املقام يف العامل ىعل اةكالز وجوب بعدم :قالي رمباو هذا{

 ابن لعل( :بقوله اجلواهر همايلإ شارأ قدو ،جرةاأل يف اةكز الو جرةاألك احلصة أن من زهرة ابن عن

 ،عملال متام بعد إالّ تسلمها استحقاق عدم باعتبار العمل عن جرةاأل يف الوجوب عدم حلظ زهرة

 ونك الفرضو املؤنة بعد جواو حلظ نهأو ،كاململو املال يف التصرف من نكالتم هايف عتربي اةكالزو

   .انتهى )مؤنته نئذيح فهو مقابلها يف العمل

 ىعل أو كاملال ىعل سواء ،املؤنة ىعل اةكالز جتب فال }املؤن خراجإ بعد جتب مناإا إ :أحدمها{

 اليت اخلمسة فإن ،أوسق عشرة ىعل حصل قدو ،أوسق خبمسة انريالث كاملال ىتركا مثالً ،املؤنة أخذي من

   .انريالث صاحب ىعل الو كاملال ىعل ال ااكز جتب ال انريالث قبال يف هايعطي

 سقوط هو هيتقتض ما ىقصأف كذل صح لو( :بقوله اجلمال ديالس قيتعل يف النظر وجه علمي منهو

   .انتهى )العامل عن السقوط يف له أثر الو ،كاملال عن ااكز

  .هكمل يف اةكالز ا تتعلق مل ألا هايكزي ال العاملو ،مؤنة ألا هايكزي ال كاملالن إ :هيف ذإ

 ىعل بجي ال املؤنة إذ }ىتر ماك هوو املؤن من فهي احلصة مقابل يف العمل ونك الفرضو{

   المكال مناإو ،هيف إشكال ال اةكالز هايف كاملال



٣٢٨

حيث كانت يف قبال العمل تعد من  أا  فال نسلم،أيضاً عمل املالك والزارع لنفسه أجرة احتساب وإال لزم

  .املؤن

  

 ليدل مشله ، إليهانتقل أن بعد به اةكالز تعلقت قدو ،عمله قبال يف يكزي ما كملإذا  فإنه العامل يف

   .هيف اةكالز لعدم وجه فال ،اةكالز

  :حليو نقضي نيبجبوا شكالاإل عن املصنف أجاب قدو

 ،املؤنة من }أيضاً لنفسه الزارعو كاملال عمل أجرة احتساب لزم الإو{ :بقوله رهكذ ما :األولف

  .امللزوم بطل الالزم بطل ثيحو ،كذلك سيل أنه مع أيضاً همايف اةكز فال

 عن اةكالز رفعي ال لنفسه عمله انكفإذا  ،هريلغ أو لنفسه العامل عمل نيب فرق النه إ :كذل انيب

   .احلاصل عن اةكالز رفعي ال أيضاً كللمال عمله انك احلاصل

 }املؤن من تعد العمل قبال يف انتك ثيح{ احلصة أي }أا نسلم فال{ :بقوله رهكذ ما :الثاينو

 حتت داخلة احلصة ىتبق بل ،احلصة املؤنة تشمل فال ،صرفي ما معناها املؤنة أن ميالتسل عدم وجه

  .اةكالز أدلة عمومات

   .نظر هيوجه الك يفو

 ئاًيش عطيي أن هيعل لزم إذا ما خبالف ،مؤنة ىسمي ال لنفسه نساناإل عملن إ :األول ىعل ردي ذإ

 ،الدار هذه يف صرفت مك داراً كلمي نسانإل ليق إذا لذاو ،مؤنة ىسمي فإنه ريالغ كذل عمل زاءإ هريلغ

 كذل ضمن من سبحي الو ،املصاحل من بدالً أعطاه ماو العمالو البناء أجرة حسبيف ،مثالً ألفاً قولي

نه إذا إ ثيح ،ةائم ىسوي العمالو نيالبنائ ملراقبة بوقوفه ،الدار يف نفسه عمل انكفإذا  ،نفسه عمل

   ألفاً قلي مل ،ةائم هعطاأ للمراقبة آخر نساناًإ استأجر



٣٢٩

 ،ت امللكية للعامل مبجرد الظهورحصل وإن  ويف املقام،يشترط يف وجوب الزكاة التمكن من التصرفنه إ :الثاين

   مع فرض تسليم عدم التمكن من التصرف: وفيه،بعد متام العمل إالّ ال يستحق التسلمأنه إالّ 

  

   .نفسه عمل مثل شملي ال احلاصل ىعل اةكالز مث ،األصل من املؤنة خراجإ ىعل دل ماو ،ةائمو

 ما لك املؤنة فإن ،احلصة املؤنة تشمل ال فلماذا ،تام ريغ ميالتسل عدمن إ :الثاين ىعل ردي ماك

 أو ،ةينقد أجرة حنوهو للساقي عطيي أن نيب فرق أيو ،ناآل دهي يف الشيء ىعل حصل حىت كاملال صرفه

   .اةكالز أدلة عمومات من احلصة خترج كبذلو ،الثمر نفس من حصة

 من نكالتم لعاملل سيل }املقام يفو ،التصرف من نكالتم اةكالز وجوب يف شترطينه إ :الثاين{

 من نكالتم ةيكاملل تالزم ال مناإو ،للثمر }الظهور مبجرد للعامل ةيكاملل حصلت نإو{ التصرف

 املاء سقي نيح }العمل متام بعد إالّ التسلم ستحقي ال أنه الإ{ له اًكمل صارت وإن احلصة ألن ،التصرف

   .الثمرة اقتطفت حىت هيعل شيء لك عملو امالًك

 من نكمتم العامل ألن الًأو كذل نسلم ال مناإو }التصرف من نكالتم عدم ميسلت فرض مع هيفو{

 فرد لك نكتمي مل وإن ،التصرف من اءكالشر جمموع نكتمي ثيح ،كمشتر مال لك يف ماك ،التصرف

   ىفخي ال ماك ،فرد فرد لك نكمت عدم مثل شملي ال التصرف من نكالتم اشتراط ىعل دل ماو ،منهم



٣٣٠

مل يتمكن من التصرف  وإن  ففيها،تص مبا يعترب يف زكاته احلول كالنقدين واألنعام ال يف الغالتأن اشتراطه خم

  حال التعلق جيب إخراج زكاا بعد

  

 ىعل بين لو( :قالو كاملستمس إليه أشار الذي هو هذاو ،اةكالز تابك يف لهيدل راجع من ىعل

ألنه  ،أيضاً كاملال ىعل اةكالز وجوب عدم الالزم انك كاملالو العامل من واحد لك إىل بالنسبة اعتباره

 حال فحاله ،العمل متام قبل القسمة طلب له وزجي الو ،العامل ذنإ بال الثمر يف التصرف من نكتمي ال

 اةكالز كاملال ىعل بجي مل هايف التصرف من نكالتم لعدم حصته اةكز العامل ىعل جتب ملفإذا  ،العامل

   .ىانته )كذلك أيضاً حصته يف

 التصرف من نيبستان صاحب تصرف الظامل منع إذا بأنه املقام يف )نكالتم عدم( نقضي رمبامث إنه 

 إىل بالنسبة اةكالز هيعل فتجب ،نهمايب اجلامع أحدمها يف التصرف مسلوب ونكي ال فإنه ،أحدمها يف

 هيف نكل ،منهم واحد لك نكتمي مل وإن ،نونكمتم اءكالشر جمموعن إ ثيح ،املقام كذلكو ،أحدمها

 من نكتمي ال العاملو كاملال من لك هناو ،أحدمها يف التصرف من نكتمي نيالبستان كمال بأن الفرق

   .حصته يف التصرف

 منه تقدم ما ىعل }الغالت يف ال نعاماألو نيالنقدك احلول اتهكز يف عتربي مبا خمتص اشتراطه نإ{

 يف التصرف من نكالتم اعتبار يف هايفو لغالتا نيب الفرق بعدم هيف لكشأ وإن ،اةكالز تابك يف

   .هايف اةكالز وجوب

   بعد ااكز خراجإ بجي التعلق حال التصرف من نكتمي مل وإن هايفف{



٣٣١

الزم كالم هذا القائل عدم وجوب زكاة هذه احلصة على  أن  وال خيفى،التمكن على األقوى كما بني يف حمله

  . وال جيب على املالك خلروجها عن ملكه،على العامل ملا ذكر كما اعترف به فال جيب ،أيضاًاملالك 

  

 من نيربعاألو ةياحلادو ،عشرة السابعة يف املسألة فراجع }حمله يف نيب ماك األقوى ىعل نكالتم

   .اةكالز تابك من اخلتام مسائل

 عدم{ ،التصرف ىعل قادر ريغألنه  العامل ىعل اةكز ال :}القائل هذا المك الزم أن ىفخي الو{

  .القائل }به اعترف ماك ،أيضاً كاملال ىعل{ العامل حصة }احلصة هذه اةكز وجوب

 الو{، التصرف من نهكمت عدم من }ركذ ملا{ نفسه حصة يف }العامل ىعل{ اةكالز }جتب فال{

 ستيل ألا ،أيضاً كاملال حصة يف اةكالز عدم عرفت قد بل ،}هكمل عن خلروجها كاملال ىعل بجي

 ذاكو ،هيعل ااكز جتب حىت هايف التصرف من كاملال نكتمي الو ،هيعل ااكز جتب حىت ملللعا اًكمل

   .شكالاإل واضح كذلو ،كمشتر مال لك يف اةكالز وجوب بعدم المكال أيتي

  



٣٣٢

على ء  وكذا لو اختلفا يف اشتراط شي، فالقول قول منكره،اختلفا يف صدور العقد وعدمه إذا ):٣٤ مسألة(

   ولو اختلفا يف صحة العقد وعدمها قدم قول مدعي الصحة،هأحدمها وعدم

  

 ذاإو ،عدمه صالةأل }رهكمن قول فالقول ،عدمهو العقد صدور يف اختلفا ذاإ{ ):٣٤ مسألة(

 صالةأل ،املثبت قول فالقول ،تصرفهما جوازو عقلهماو بلوغهما حال انك الصادر العقد أن يف اختلفا

   .الصحة

 الثاين قول فالقول }عدمهو أحدمها ىعل{ العقد ضمن يف }شيء راطاشت يف اختلفا لو ذاكو{

 ،جامع نهمايب انك فإن ،كذا أو هذا انك قطعاً صدر الذي الشرط أن يف اختلفا لوو ،العدم صالةأل

   .اتياملال يف العدل قاعدة أو فالقرعة جامع نهمايب نكي مل وإن ،قنياملت ىعل الزائد نايف مع األصل

 أو ،نشاًءإ انك هل مثل ،نيالعاقد مالك جهة ريغ جهة من }عدمهاو العقد صحة يف اختلفا لوو{

 ،الصحة صالةأل }الصحة يمدع قول قدم{ كذل أشبه ما أو ،مشترطه عند القبول ىعل ابجياإل تقدم

   .اسبكامل يف )رمحه اهللا(ى املرتض خيالش فصلها ماك

 الو ،النايف ورثته أو كاملال مع األصل انك ،الفضويل أو كاملال هو انك العاقد أن يف اختلفا لوو

  .)١(أحسنه ىعل كيخأ أمر ضع شملهي حىت )هيأخ أمر( أنه علمي ملألنه  ،هنا الصحة صالةأل جمال

  .قبله عن الفضوىل أو ،العقد طرف انك الذي هو هل العامل أن يف اختالفهما يف كذلكو

   أو الشتاء يف يالسق انك هل أو ،كذا ىعل أو البستان هذا ىعل انك هل العقد أن يف اختلفا لوو

                                                





٣٣٣

 ولو اختلفا يف قدر ، وكذا لو اختلفا يف املدة،ولو اختلفا يف قدر حصة العامل قدم قول املالك املنكر للزيادة

   أو خيانةً أو إتالفاً وكذا لو ادعى املالك عليه سرقةً،احلاصل قدم قول العامل

  

   .للقرعة احملل انك فيالص يف

 هذا نكل ،ادةيالز عدم صالةأل }ادةيللز ركاملن كاملال قول مقد ،العامل حصة قدر يف لفااخت لوو{

 حقه بقدر يدعي العامل انكفإذا  نراه ما ىعل أما ،بالذاتو أوالً كللمال احلاصل أن يف مبناهم ىعل

   .العامل قول فالقول ،منه أقل احلصة أن يدعيو هيفني كاملالو

 ،قلاأل يمدع قول فالقول ،سنةك صةيالنقو ،نيسنتك ادةيالز نيب }ةاملد يف أختلفا لو ذاكو{

   .ادةيالز عدم صالةأل

 املقام يف أصل الألنه  ،القرعة جمال أنه عرفت فقد ،الشتاءو فيالص مثل يف االختالف انك إذا أما

   .للمقام مشوهلا بعد سواها ليدل الو

 ىعل سيلو ،دي ذوألنه و ،نيأمألنه  ،قللأل ياملدع }العامل قول مقد احلاصل قدر يف اختلفا لوو{

   .نيميال إالّ نيماأل

 قدم هيعل دمهاي انك لوو ،دي ذو أنه باب من قوله قدم كاملال ديب احلاصل انك لو أنه علمي منهو

   .همايلك عن أو همايأ عن ونكي ن أاملعترب انك ثالث ديب انك لوو ،نيأمألنه  العامل قول

  .نيأمو دي ذوألنه  ،العامل قول القول انك }انةًيخ أو تالفاًإ أو سرقةً هيعل كاملال ىادع لو ذاكو{

   :أحدمها قال نكل ،وسق ألف ىأعط أنه ىعل اتفقا لوو



٣٣٤

 وال يشترط يف مساع دعوى املالك ، كما هو الظاهر، لهكان أميناً إذا التلف كان بتفريطه أن وكذا لو ادعى عليه

  تعيني مقدار ما يدعيه عليه

  

 ماك نيأمألنه  العامل قول قدم ،فقط نيالنوع أحد من :اآلخر قالو ،العنبو الرمان من لك من

   .دي ذوألنه  دهيب انكن إ كاملال قولو ،تقدم

 ،نيميال إالّ نيماأل ىعل سيلألنه ف }له ناًيأم انك إذا طهيبتفر انك التلف أن هيعل ىادع لو ذاكو{

 أوجب حىت فرط أنه إذا فالظاهر ،هريغ ديب مودعاً البستان انكو اًيساق انك أن مثل ،له ناًيأم نكي مل لوو

 هيعل ىادع إذا نكل ،ضامن له فهو ريالغ مال أتلف منـ ل مشمولألنه  ،الضمان هيعل انك التلف

   .ثباتاإل هيعل انك كذل كاملال

 علمي فلم )نئذيح الضمان وجبي ال فإنه ،طهيلتفر أثر فال ناًيأم نكي مل لوإذ ( :كاملستمس قول أما

   .}الظاهر هو ماك{ وجهه

   .بسببه الثمر تلف أنه كاملال ىعل العامل ىادعو دمهايب البستان انك إذا ما حال ظهر تقدم مماو

 ماك ،اًإطالق تسمع ال الدعاوي بعض إذ ،مكاحلا عند }كاملال ىدعو مساع يف شترطي الو{

   .كاملال ىعل لالعام ىدعو يف احلال كذلكو ،القضاء تابك يف رناهكذ

 ،تسمع أثر ذات انتكإذا  جمهولة أو معلومة انتك سواء ىفالدعو }هيعل هيدعي ما مقدار ينيتع{

   .تسمع مل ،مثالً فرساً ما نساناًإ طلبي أنه مكاحلا عند ىادع إذا ماك ،هلا أثر ال جمهولةً انتك إذا نعم



٣٣٥

  . للعالمة يف التذكرة يف املقام خالفاً، على ما هو األقوى من مساع الدعوى اهولةبناًء

  

 ما طالقإل ،كثراأل اختاره الذي هو هذاو }اهولة ىالدعو مساع من األقوى هو ما ىعل بناًء{

 مسع قدره علمي ال املال من مقداراً أو ،شاةً أو ،فرساً داًيز طلبي أنه ىادع فلو ،ىالدعو مساع ىعل دل

  .القضاء تابك يف رناهكذ ماك ،اتهيخصوص يف القواعد عملتأ هيعل ثبتفإذا  ،منه

 ىادع أو ،رجل تزوجها أا املرأة ادعت إذا ماك ،ةياهول يف غارقة انتك وإن تسمع اناًيأح بل

 علي ىأود ماك ،املال تيب من ةيالد هيعطيو ،األول يف مكاحلا طلقهاي ثيح ،ما نسانإ ولده قتلأنه 

   .مثلةاأل من كذل ريغ إىل ،البصرة يف الزحام لةيقت )عليه السالم(

 أو الثمار يف سرقةً أو انةًيخ هيعل كاملال ىادعفإن ( :قال }املقام يف رةكالتذ يف للعالمة خالفاً{

 خان ما قدر نيبو حررهافإذا  ،ررهاحي حىت دعواه تسمع مل بتلف فرط أو تلفأ أو غصاناأل أو السعف

 يف روهكذ ما األصلو ،مجاعة كذل ىعل عهتب قدو ،انتهى )نةيالب كمال ىعل وجب العامل ركنأو هيف

   .فراجع القضاء تابك

  .نيكاملال أحد سرق :قال لو ماك ،همايعل حلف له انك ،ينيالساق أحد سرق :قال لوو

 أنه ظهرو ،أوساق عشرة سرق :قال لوو ،العنب أو التمر من ما إسرقنه إ :كاملال قال لو ذاكو

  .السارق مع األصلف وإالّ ،نةيبال ةيالباق اخلمسة يف هيعل انك مخسة سرق

   .القضاء تابك من هاأحكام عرفي ةريثك فروع املقام يفو

  



٣٣٦

 أقوامها ، قوالن،هل له رفع يد العامل على الثمرة أو ال ،ثبتت اخليانة من العامل بالبينة أو غريها إذا ):٣٥ مسألة(

 ، يضمه مع العامليستأجر أميناً أن فله ، مسلط على حصتهأيضاًاملالك ن إ  وحيث،مسلط على مالهألنه العدم 

  ذلك ملصلحته ألن  عليهجرةواأل

  

 له هل{ قراراإلك ثباتاإل أدلة من }هاريغ أو نةيبالب العامل من انةياخل ثبتت ذاإ{ ):٣٥ مسألة(

 أن اجلواهر يفو ،ديال رفع عدم رواكذ مهاريغو الفاضالن }قوالن ،ال أو الثمرة ىعل العامل دي رفع

 عن رامةكال مفتاح ىكح نكل ،همريلغ الو بل ،أصحابنا من حدأل قوالً أجد مل دهي فعر احتمال

 مقامه قومي من يتركيو دهي من نتزعي ليقو ،منه الثمرة حلفظ معه ونكي من تريكي ليق :قال املبسوط

  .رجعي ملو

 فله ،هحصت ىعل مسلط أيضاً كاملالن إ ثيحو ،ماله ىعل مسلط{ العامل }نهأل ،العدم أقوامها{

 دمائهمو أعراضهمو الناس أموال حلفظ موضوع مكاحلا ألن كذلو }العامل مع ضمهي ناًيأم ستأجريأن 

  .كذل هيعل انك ـ بالفتح ـ راملستأج نيمباأل إالّ نكمي ال كذلن إ ثيحو ،نهميب الرتاع رفعو

 ،معه ضمه أو العامل دي رفعو ،كذل أراد إذا كاملال طيبتسل املخرج ونكي أن نكمي نكل هذا

   .حاملرج مع حيترج ذو هو ما حيترجو ،التساوي مع طرافاأل بأحد خذاأل مكللحا احلاصلو

 نقلهو ،القواعد رهكذ ملا تبعاً }ملصلحته كذل نأل{ كاملال ىعل أي }هيعل جرةاألو{ :قوله أما

   .همريغو كاملسالو يضاحاإلو نياحملقق عن رامةكال مفتاح

   فله املساقاة هذه من إليه توجه كاملال ىعل الضررنه إ :أوالً هيعل دريف



٣٣٧

  .أيضاً على املالك جرة واأل،ومع عدم كفايته يف حفظ حصته جاز رفع يد العامل واستيجار من حيفظ الكل

  

   .املعاملة عن اللزوم رفع يقتضي ضرر ال أن الغنب اريخ باب يف رواكذ ماك ،فسخها

  .مضار رجل فهو ،هيعل جرةاأل ونكت أن فالالزم ،العامل سببه انك مناإ الضررن إ :اًيثانو

 أضطر مما ديز زوجة أو بولد التعدي شخص رادأ أو ،خائن نيكيالشر أحد أن ظهر إذا مثلهو

   .العامل ةيسبب سقطي ال كاملال ملصلحة األمر ونكو ،مثلةاأل من كذل ريغ إىل ،أجرةب له احلافظ

 نفي لقاعدة ،كاملسالو القواعد يف ماك }املالع دي رفع جاز حصته حفظ يف تهيفاك عدم معو{

  .ةيالثانو القواعد هايعل فتقدم ةيأول قاعدةا إ ثيح ،)٢(السلطنة قاعدة ىعل املقدمة )١(الضرر

 ريغ ،السلطنة قاعدةو ضرر ال نيب للتعارض العامل دي رفع يف بعضهم إشكال أن نيتب ذاو

 قاعدة ىعل تقدم كاملال ضرر الن إ ثيح ،مسرة بقصة رناهكذ ما دييتأ إىل ضافةباإل ،الوجه ظاهر

   .مسرة سلطنة

  .هيعل شكالاإلو كذل ليدل عرفت قد }أيضاً كاملال ىعل جرةاألو ،لكال فظحي من جارياستو{

 من مقامه ميقأ ةيلكبال عجز لوو ، إليههريغ ضم العمل عن نيماأل ضعف لوو( :قال القواعدمث إن 

  و ،هيعل نيوضعامل يف جرةاألو عمله عملي

                                                







٣٣٨

 قامةاإلو الضم يف الوجهن إ( :قالو ،أيضاً املقاصد جامعو ريالتحر عن رامةكال مفتاح يف نقلهو

 لضعفه قبله من تعذر قد هيعل الواجب العمل أن همايف هيعل جرةاأل ونك يفو ،هيعل العمل لتوقف واضح

   .)تارهخي من ستأجري أن هيعل جبيف ،لعجزه أو

 ديال رفع فله شرطاً انتك وإن ،املساقاة بطلت وإالّ ،داًيق أو مصباً املباشرة نكت مل إذا هذا :أقول

   .الشرط لتخلف فسخيف به ديتقين أ و،شرطه عن

 تقدم قدو ،احتماالن ،عرضه يف بنفسه فعلهي أو ،ابتداًء مكاحلا عمل هو هل جارياالستمث إن 

   .السابقة املسائل بعض يف كذل يف المكال

  



٣٣٩

 سواء ،يكون املغروس بينهما أن  إىل غريه ليغرس فيها علىيدفع أرضاً أن وهي، قالوا املغارسة باطلة ):٣٦ مسألة(

   بعد كون ذلك على خالف القاعدةاألصل ووجه البطالن ، للعامل أو الأيضاً األرضاشترط كون حصته من 

  

 ،كاملسالو رةكالتذ يكحم يف ماك عندنا بل ،ثاًيحدو اًميقد املشهور همو }قالوا{ ):٣٦ مسألة(

 انكمل مجاعاإل ال لو البطالن يف التوقف الربهان جممع ظاهر عن نكل ،املقاصد جامع عن ماك اًإمجاعو

   .ليالق إىل الصحة نسبة ريخاأل عن بل ،حياملفاتو ةيفاكال عن ذاكو ،العمومات

 }نهمايب وساملغر ونكي أن ىعل هايف غرسيل هريغ إىل أرضاً دفعي أن هيو ،باطلة املغارسة{

 أو ،خرلآل الثاينو حدمهاأل األولف ،مثالً عنباًو رماناً املغروس ونكي أن أو ،كذل حنوو الثلثو بالنصف

   .كذل ريغ إىل ،خرلآل ةيالبقو الرمان ثلثو العنب نصف حدمهاأل

 نصف هايف اليت األرض نصف فمقدار }للعامل أيضاً األرض من حصته ونك اشترط سواء{

 الشرط أن لوضوح الشرط صحي ال مناإو }ال أو{ ،أقل أو حصته قدر من أكثر أو ،لعاملل العامل أشجار

   .جمال للشرط نكي مل العقد بطلفإذا  ،للعقد تابع

 }القاعدة خالف ىعل كذل ونك بعد{ املعاملة هذه مثل انعقاد بعدم }األصل البطالن وجهو{

   .كاملسال يف ماك ،هنا ةيمنتف هيو ،الشارع ذنإ ىعل موقوفة املعاوضات عقودألن 

   عمل صحي مل وإالّ ،الشارع من ىتتلق أن بجي حكاماأل نفأل :األول أما



٣٤٠

 إلمكان استفادة الصحة ، فيهشكال نعم حكي عن األردبيلي وصاحب الكفاية اإل، عليهمجاعبل ادعى مجاعة اإل

   وهو يف حمله،من العمومات

  

 ونك ىمقتض فإن تفترون اهللا ىعل مأ مكل ذنأ اهللا قل، هاريغ أو معاملة أو انك عبادة

   .العقلو مجاعاإلو السنةو تابكال هيعل دل ماك ،املوىل ذنإب إالّ شيء ىعل قدري ال أنه عبداً نساناإل

 مجاعاإل مجاعة ىادع بل{ باطلة فهي املغارسة صحة ىعل الشرع يف ليدل الألنه ف :الثاين أماو

   .هيعل هيبقسم اعمجاإل اجلواهر يف بل ،تقدم ماك }هيعل

 انكمإل{ كذلو ،}هيف شكالاإل ةيفاكال صاحبو{ الربهان جممع يف }لييردباأل عن يكح نعم{

 من مانع الألنه  }حمله يف هوو{ الشارع من مأذوناً ونكي كبذلو }العمومات من الصحة استفادة

  .مغارسةلل حنومهاو ،)٢(﴾تراٍض عن ِتجارةً﴿و ،)١(﴾ِبالْعقُوِد أَوفُوا﴿ :مشول

 ليلق وإالّ ،أوالً املتعارفة إىل لالنصراف وجه ال إذ ،تامة ريغ املتعارفة العقود إىل انصرافها ادعاءو

 طالنف استعمالو الطائرة وبكر حبرمة :قالي فهل ،املتجددة فراداأل إىل بالنسبة اتيلكال افةك يف كبذل

صلى اهللا عليه ( النيب زمن يف وناكي ملألما  ىاملستشفو املدرسة بناء بل ،متجددان فردان  ألما مثالً

 أن إىل ضافةباإل ،املتجددة قياملصاد لوفأ من كذل ريغ إىل ،)السالم هميعل( ئمةاألو )وآله وسلم

   .اًيثان متعارفة املغارسة

                                                







٣٤١

   مث على البطالن يكون الغرس،مجاعإن مل يتحقق اإل

  

  .نظر هيف المهاكو ،الغرر وأ مجاعباإل بالبطالن القائل ستندي أن نكميمث إنه 

  .املراد ظاهر ريغ :اًيثانو .االستناد حمتمل :أوالً مجاعاإلإذ 

 أن اجلائز من بل ،مطلقاً البطالن هو بالبطالن نيالقائل مراد أن تضحي مل( :كاملستمس قال لذاو

 تعبداً طالنالب ال ،هاأحكام هايعل جتري فال ،املساقاة بعنوان البطالن همأكثر بل بعضهم مراد ونكي

  .ىانته )مطلقاً

   .العرف الغرر يف زانيامل أن مرة ريغ تقدم قدو ،غرراً ىري ال العرف إذ ،منتف الغررو

 هريلغ دفعي أن مثل ،املعامالت بعض فساد من رةكالتذ رهكذ ما استقامة عدم عرفي كذل منو

اإ نكمي ةميالبهألن ( :الفساد وجه يف قائالً ،نهمايب الربحو هايعل عمليل مةيعقد إىل حاجة فال جار 

   .)الغرر تضمني هايعلآخر 

 )رمحه اهللا( لعلهو ،الوجه ظاهر ريغ وركاملذ االستدالل أن إىل ضافةباإل ،غرر النه إ :هيعل ردي ذإ

 ال ما لبعض البطالن فتواه انتك أن بعد ،اسيبالق نيالقائل قبال يف ةياالستحسان الوجوه بعض ركذ أراد

   .فيالشر بنظره داللة هلا اليت اتيالروا من به االستدالل العامة قبلي

 رتليل داره أو ،نهمايب الربحو هيف تسبكيل انهكد إليه دفع إذا ماك ،كذل أمثال صحة علمي منهو

 ما أو محامهو دجاجته أو ،هلما صوفهاو ولدهاو درهاو عاهاريل دابته عطاهأ أو ،كذلك وفيالض هايف

  .ريثك هو مما كذل أشبه ما أو ،هلما شيالرو الفرخو ضيبال ونكيو حفظهمايل أشبه

  .هريبغ فيكف املغارسة يف إمجاع ال أنه عرفت قدو }مجاعاإل تحققي مل نإ{

   }الغرس ونكي البطالن ىعل مث{



٣٤٢

   بالبطالنكان جاهالًن إ  عمل الغارسأجرة فعليه األرضكان من مالك  فإن ،لصاحبه

  

   .مرة ريغ تقدم ماك ،العملو األرض جةينتألنه  ،بالنسبة هلما

 عن خروجه وجبي ما بعدم هيعل مستدالً واحد ريغ رهكذ ماك }لصاحبه{نه إ :املصنف قول أما

 األصل انك سواء ،حدمهاأل ال ،اًكمشتر حصل كامللن إ :هيعل فريد ،العقد بطالن ىعل البناء بعد هكمل

   .كلذا أو هلذا

 الذي هو كاملال ألن ،المهمك ىعل بناًء }الغارس عمل أجرة هيفعل األرض كمال من انك نإف{

 ليالس جاء إذا ماك ،ئاًيش كاملال ستوفي مل وإن ،حنوهاو ىتوي ال لقاعدة ،جرةاأل وجبي األمرو ،أمر

 أخص فاءيباالست مضمون العمل بأن جرةلأل كاملستمس فاستدالل ،كذل حنو أو شجاراأل لك أذهبو

  .ىاملدع من

 يف تقدم ماك ،عمله هدرأ فقد بالبطالن عاملاً انك لو إذ }بالبطالن الًجاه{ العامل }انك نإ{

   .السابقة املسائل بعض

 نيب تالزم ال إذ ،عمله هدري مل العامل ألن ،جرةاأل إطالقب القول القاعدة ىمقتض أن سبق قد نكل

   .ال أو ستوىفا سواء جرةاأل مراآل ىعل له انك عمله هدري مل ثيحو ،العمل هدر نيبو معاملة بطالن

 أنه علمو مسلم بقتل مرهأ إذا ماك ،جرأ له نكمي مل باحلرمة املأمور علمو حراماً العمل انك لو ماأ

   .)١(مثنه حرم ئاًيش حرم إذا اهللا ألن ،كلذل هيعل أجرة ال فإنه ،حرام

                                                





٣٤٣

  جرة وله اإلبقاء باأل، للمالك مع جهله بهاألرض أجرةوإن كان للعامل فعليه 

  

 إذا ،مرأ الألنه  ،شرعاً تصح مل إذا أجرة للعامل نكي مل ةيالشرع بالصحة داًيمق األمر انك إذا نعم

  .كاملال من فاءياست نكي ملو ،مغروراً العامل نكي مل

 ،فاءياست أو ،كاملال إىل مستند غرور أو ،أمر ونكي أن بشرط جرةاأل كاملال ىعل فالالزم هيعلو

 جةينت أن لقاعدة الثالثو ،)٢(غره من إىل رجعي غرورامل لقاعدة ينالثاو ،)١(ىتوي ال لقاعدة األولف

   .ريالغ كذل ىعل بدالً وجبي هايعل ريالغ الءيفاست للساعي السعي

 مسلم بقتل أمره إذا ماك ،جرةاأل مراآل ىعل انك العامل علمي ملو ،حراماً العمل انك إذا لذاو

 قاعدة جهة من جرتهأ للجالد فإن ،دمه حقن فظهر لهفقت ،القاضي جالد مثل يف الدم مهدور أنه بزعم

 ،املهر هيعل هلا فإن ةياحلل زاعمة هاأوط لو مثلهو ،مثنه حرم ئاًيش حرم إذا اهللان إ ىعل مةكاحلا الغرور

 ريغ إىل ،مهر هلا نكي مل حراماً الوطي انك ثيح :قالي فال ،جاهالً أو باحلرمة عاملاً يالواط انك سواء

   .ثلةماأل من كذل

 قد ،}به جهله مع كللمال األرض أجرة هيعل{ مبناهم ىعل }ـف للعامل{ الغرس }انك نإو{

 قالو ،يالربوجردو اجلمالو العم ابن السادة املنت ىعل لكشأ لذاو ،اجلهلو العلم نيب فرق ال أنه عرفت

   أذني ملألنه  علمه مع ذاكو :كاملستمس

                                                







٣٤٤

   بقلع الغرس أو قلعه بنفسهاألمرأو 

  

 جرةاأل استحق العوض فاتفإذا  ،بعوض غرسه يف له ذنأ مناإو ،جماناً شجره غرس يف املللع

  .)شرعاً

 جرةاأل خذتأ احلصة فاتت فلما ،باحلصة الغرس جعل يف له ذنأألنه  }جرةباأل بقاءاإل لهو{

 لهو كماللل األرض فإن ،ااكم تأخذ حةيالصح جرةاأل فإن ،الباطلة جرةباأل داره ىأعط لو ماك ،ااكم

   .جراأ مطالبة فله هايعل سلطة

 رشأ هيعلو ،الغرس من هاؤخالإ األرض ىعل سلطنته ىمقتض ألن }الغرس بقلع األمر أو{

 كاملال تصرف يف حق الألنه  كبذل دناهيق مناإو ،العامل قلعهي ملن إ }بنفسه قلعه أو{ أيتي ماك النقصان

 بقاء فإن ،ضرر ال ليلدل بنفسه قلعهي أن له انك قلعهي ملو بقلعه أمرهفإذا  ،ذنهإب إالّ ريالغ غرس يف

 يف احلق له تعطي أرضه ىعل كاملال سلطنةفإن ، )١(مسرة قصة يف ماك، هيعل ضرر أرضه يف ريالغ غرس

  .الغرس من أرضه خالءإ

 ظاهر هو ماك اآلخر عرض يف فهما ،كذل أيضاً كللمال انك لقلعه العامل استعد أنه إذا احتمالو

ألنه  ،أرضه ىعل للعدوان موجبة انتك إذا يجتر ال غرسه ىعل العامل سلطنة قاعدة ألن ،املصنف ارةعب

  .متاعه خذأل تهيب دخلي أن الشيء لصاحب قحي فإنه ،تهيب يف وضعهو ئاًيش السارق أخذ لو ماك

 سقطي حىتن اعدو فال ،زالةلإل هو ستعدي أن بعد الغارس سلطنة لسقوط وجه ال إذ ،تام ريغ

   استعدإذا  فإنه السارق إىل بالنسبة نقول ذاكو ،سلطنته

                                                





٣٤٥

أن  إالّ اللهم ،دخوهلا عن ريالغ مبنع داره ىعل سلطنته سقوط ىعل ليدل ال بنفسه السرقة ردي نأ

 تتصرف ال :ىخراأل تقولو ،ريالغ أرض تدخل ال :مهااحدإ تقول ثيح ،السلطنة لييدل بتعارض قالي

 يف القلعو األمر ونكيو ،اآلخر سلطنة خالف ىعل العمل منهما لكل باحيو فتتساقطان ،ريالغ غرس يف

   .السارق مسألة يف كذلكو ،األمر طول يف القلع أن ال ،اآلخر عرض

   .الغارس كذلك سيلو ،معتد السارق بأن بالفرق :قالي ال

 العتداءا عن رجع ثيح ناآل فإنه ،داره ىعل سلطنته سقوط وجبي ال السابق هؤاعتدا :قاليألنه 

 همايلكن إ ثيحو ،منه املسروق متاع يف السارق تصرف نيبو داره منه املسروق دخول نيب دائر األمر

 سيل حدمهاأل السلطنة قاعدة مشول ألن ،يريبالتخ األمر ونكيف حيترج نكي مل ما تهسلطن لسقوط موجب

   .خرلآل مشوله من بأوىل

صلى اهللا عليه وآله ( الرسول ألن ،رضاأل صاحب حق تقدم مسرة ثيحد من الظاهر :قلت نإ

   .كشجرت اقلعو اذهب لسمرة قلي مل )وسلم

 مورد يف إالّ المكال سيلو ،سلطنته سقوط من البد انكف عيطي انك ما مسرةن إ ثيح ،الك :قلت

   .األمر ذيلتنف استعداده

 قحي ال ثيح ،نسانإ جبلب الشرعي مكاحلا أمر إذا مبا األرض صاحب حق ميلتقد االستدالل أما

 ىعل دلي مما ،داره دخول له حق ستجبي مل فإن ،خارجها من هينادي مناإو نساناإل كذل دار دخول له

   صاحب حق تقدم احلقان تعارضأنه إذا 



٣٤٦

  نقص من جهة القلعن إ وعليه أرش نقصانه

  

 ىعل هسلطنتو ،جلبه يف مكاحلا حق ،نياحلق نيب اجلمع انكمإ جهة من كذلن إ هيفف ،حنوهاو الدار

   .حيترج الو نياحلق أحد كنهتي مايف هيف حنن مايف المكالو ،نياحلق أي كنهتي فال ،داره

 رطبة لنب الدار يف فرشت مثالً ،قلاأل الضرر ميبتقد ،أكثر أحدمها ضرر انك إذا ما حرجي هل مث

 املتاع صاحب نكل ،اللنب خراب بدون دخلهاي فيك عرفي الدار كمال نمايب ،خراا وجبي فدخوهلا

 ىعل عشرة ضرر اللنب خرابو ،وحنوه طانيباحل باخلدش املتاع تضرري ال حىت املتاع رجخي فيك عرفي

 ماك ضرر ال ألن ،ضرراً أقلهما ميتقد بعدي ال ،املتاع كمال ىعل مخسة ضرر املتاع خدشو الدار كمال

 قدمي ثيح عسران تعارض إذا ما حال حاله ،بقدرها تقدر الضرورات فإن ،الزائد نفيي األصل ينفي

   .ينيثانو نيليدل فردي أو ثانوي ليدل يفرد تعارض مسائل من كذل ريغ إىل ،أقلهما

 ،كذل سبب إذا متاعه خبدش منه املسروق ضرر إعطاء السارق ىعل انك السرقة مثل انك لو نعم

، عمرو متاع ديز رجخأو لعمرو املتاعو ديلز الدار وهب مث داره يف متاع ديلز انك أن مثل انك إذا أما

  .املتاع ضرر ديز حتمل عدم ستبعدي مل ،ضرراً أقل اجخراإل انك مايف

   .العامل سبحانه اهللاو ،التأمل إىل حباجة بعد املسألةو

 فهو ريالغ مال أتلف من شملهيف ،كذل سببألنه  }القلع جهة من نقصن إ نقصانه أرش هيعلو{

   جرةاأل مع ىبقي ماإف ،اأحدمه تضرري ال أن فالالزم ،)١(ضامن له

                                                





٣٤٧

   ومقلوعاًعليه تفاوت ما بني قيمته قائماً أن ويظهر من مجاعة

  

عليه ( قوله شملهيل ،فعل مايف بظامل سيلو ،نياحلق نيب مجعاً للغارس رشاأل مع قلعي أو ،كللمال

  .حق ظامل لعرق سيل :الوسائل من الغصب تابك يف ماك )السالم

 ،رشاألو جرةاأل يف إطالق فال ،له الغار إىل رجع مغروراً أحدمها انك نه إذاإ :قالي أن لزمي نكل

ن إ ثيح ،الزرع قلعو كاملال فجاء ،بأرضه سيل أنه علمي هوو ،األرض هذه يف ازرع :قال إذا ماك فهو

   .الغارس غر أنه جهة من رشلأل ضامن مراآل

 اآلخر ربجي مل ،هاكمليل األرض مةيق الغارس أو ،هكمليل الغرس مةيق دفع لوو( :قال القواعدمث إن 

   .انتهى )هيعل

 إالّ املعاملة ونكت ال نهأو ،أمواهلم ىعل الناس تسلط لقاعدة ،مجاعة نياألمر من لك إىل ذهبو

  .بالتراضي

 بأن ،جاز واحد عقد يف نهايب املتخللة األرض ىعل زارعهو الشجر ىعل ساقاه لوو( :أيضاً قالو

 ىعل كتيساق :قال لوو ،بالنصف هايعل كعاملت أو ،األرض ىعل كرعتزاو الشجر ىعل كتيساق :قولي

   .انتهى )له زجي مل األرض زرع ألن ،جاز بالنصف الشجرو األرض

 ونكيو ،األرض زرع له جاز نياملساق يف كذل غلبي ماك ،األرض عن له عراضإ انك لو نكل

 كمال أعرض اليت شجاراأل بعض هايف انكو األرض ىعل زارعه بأن سكالع يف ماك ،للزارع لهك

 املباحث بعض يف عراضباإل كاملل خروج وجه رناكذ قدو ،مثرهاو هايسق للزارع انك ،عنها األرض

   .السابقة

 ما تفاوت أنه املقاصد جامع يفن إ :رامةكال مفتاح يف قال ،هريغو احملققك }مجاعة من ظهريو{

 قائماً متهيق نيب ما تفاوت هيعل أن{ ،الربهان معجمو الروضة ةريخ هوو مقلوعاًو جرةباأل قائماً ونهك نيب

   هو ماك ،رشاأل ريغ كذلو }مقلوعاًو



٣٤٨

 وميكن محل كالم بعضهم على ما ذكرنا من أرش النقص احلاصل ، للقلعوال دليل عليه بعد كون املالك مستحقاً

ين ال يقبل هذا اآلخرات  ولكن كلم، حبيث ال ميكن غرسه يف مكان آخر،مثالًحصل بأن انكسر  إذا بسبب القلع

   بل هي صرحية يف ضمان التفاوت بني القائم واملقلوع،احلمل

  

 فإنه رشاإل خبالف هذاو ،عشرون هيعل انك نيمثان مقلوعاًو ةائم قائماً متهيق انتكفإذا  ،واضح

   .حنوهو رسكال بسبب الزرع يف احلاصل النقص من عبارة

 املقلوع الزرع يف دثحي مل فلو ،وركاملذ التفاوت كاملال ضمان عدم صالةأل }هيعل ليدل الو{

 تالزم النه إ :قالي رمبا نكل }للقلع مستحقاً كاملال ونك بعد{ شيء هيعل نكي مل حنوهو دانهيلع سرك

 ذناإلو ،الغرس يف ذنأ أنه جهة من ضامن إذ أنه ،للتفاوت ضمانه عدم نيبو ،للقلع كاملال استحقاق نيب

 عرق باب من الغرس سيفل ،بقلعه الفائتة األرض يف الغرس نصب من لةاحلاص الصفة ضمان ستلزمي

 السادة منهمو ،منهم املشهور انك وإن ،نياملعلق بعضو كاملستمس رجحه الذي هو هذاو ،ظامل

   .املصنف افقواو اجلمالو العم ابنو الربوجردي

 بسبب احلاصل النقص أرش من رناكذ ما ىعل{ التفاوت رواكذ ممن }بعضهم المك محل نكميو{

 غرسه نكأم أو }آخر انكم يف غرسه نكمي ال ثيحب مثالً سركان بأن{ النقص كذل }حصل إذا القلع

   .كذل أشبه ماو ،السابق الثمر ىعطي ال نكل

 القائم نيب التفاوت ضمان يف ةحيصر هي بل ،احلمل هذا تقبل ال نياآلخر لماتك نكلو{

   رهكذ الذي احلملن إ :كاملستمس يف قال بل }املقلوعو



٣٤٩

 ومن الغريب ما عن ، أو القلعجرةحيث قالوا مع مالحظة أوصافه احلالية من كونه يف معرض اإلبقاء مع األ

   باألرش ال مطلقاًاملسالك من مالحظة كون قلعه مشروطاً

  

   .مبناهم عنو المهمك عن ديبع املصنف

 مثل فإن }القلع أو جرةاأل مع بقاءاإل معرض يف ونهك من ةياحلال أوصافه مالحظة مع قالوا ثيح{

 ستلزمي مما ،املمرودو ياملستوو سركاملتو حيالصح نيب التفاوت هو الذي رشباأل ترتبط ال العبارة هذه

   .القلع

 ال رشباأل مشروطاً قلعه ونك مالحظة من كاملسال عن ما{ املصنف ىلد }بيالغر منو{

 اًيباق ونهك هوو هيعل هو الذي الوضع ىعل هيحالت يف متهيق نيب ما تفاوت رشباأل املرادو( :قال ،}مطلقاً

 نيب ما تفاوت ال النقصان رشأ من املعقول هو كذل ألن ،مقلوعاً ونهكو رشباإل للقلع مستحقاًو أجرةب

 ونهك نيب ما تفاوت الو ،احلالة كبتل قوميل كذلك اميالق يف له حق ال إذ ،مقلوعاًو مطلقاً قائماً متهيق

 مستحقاً قائماً ونهك نيب ما تفاوت الو ،أوصافه مجلة من بالقلع رشلأل رناكذ ملا لوعاًمقو أجرةب قائماً

 مقلوعاًو رشباأل للقلع مستحقاً قائماً ونهك نيب الو ،ناهيب ماك أيضاً أوصافه بعض لتخلف مقلوعاًو للقلع

   .أجرةب اميالق وصف لتخلف

 ريخاألو ،)رمحه اهللا( علي خيالش منها اينالث اختار ،بعض منها لك إىل ذهب ةياملنف الوجوه هذهو

 من لوخي ال سالمته مع األولو ،بقوله عتدي ال من رمهاكذن ااآلخرو ، إليهنسبي ما بعض يف نيالد فخر

  .دهيحتد يف أخذ ثيح ،معرفته ىعل متوقفة هيف رشاأل معرفة ألن ،دور

   قائماًو مقلوعاً رهيتقدك كذلك ريتقدن أ و،باعتباره ختتلف ال مةيالق أن الظاهرو



٣٥٠

   .انتهى )الدور هذا مثل ضري فال أجرةب

 ،مثالً نيتائم ثمري األولف ،رشأب قلعه نيبو أجرةب بقائه نيب ريخت :له قولي كاملال أن ىري كفاملسال

 قد ذ، إعشرون رشهأو ةائم متهيق الثاينو ،مخسونو ةائم هيعل صلحي مما ،مخسون نئذيح األرض أجرةو

   .ختتلف قدو نيمراأل جةينت ىتتساو

 فقط ةائم ستحقي أنه ال ،نيعشرو ةائم أو نيمخسو ةائم صلحي مما نياألمر نيب ريخم فالزارع هيعلو

 نيبو ،جرةاأل عطائهإ بدون مطلقاً امهيق نيب التفاوت مةيق كاملال ىعل ستحقي أنه الو ،املقلوع مةيق

  .املقلوع مةيق ةائم إىل ضافةاإلب ،املثال يف ماك كاملال ىعل ةائم أي ،رشاأل بدون املقلوع

 رهاكذ اليت الوجوه سائرو كذل حيلتوضو ،رشأ بدون مقلوعاًو أجرةب قائماً ونهك نيب تفاوت الو

   :الصورة ذه املقارنة ركنذ كاملسال

  القائل  وبني  التفاوت بني

  قال به املسالك  وكونه مقلوعاً  البقاء بأجرة والقلع بأرش: أ

  قال به بعض ال يعتد بقوله  ونه مقلوعاًوك  قيمته قائماً : ب

  قال به الشيخ علي  وكونه مقلوعاً  كونه قائماً بأجرة: ج

  قال به بعض من ال يعتد بقوله  وكونه مقلوعاً  كونه قائماً مستحقا للقلع: د

  قال به فخر الدين  وكونه مقلوعاً  كونه قائماً مستحقاً للقلع باألرش: ه

  



٣٥١

 ما فإن ،التهافت من هيف ما ىفخي الو( :قال ،نظر همايلك يف نيإشكالب هيعل كاملستمس لكأش قدو

 هنفا الذي الثاين الوجه نيع هوو ،رشاأل مالحظة اعتبار عدم إىل راجع الدور إشكال رفع يف رهكذ

   .اًريأخ هيعل البناءو أوالً هينف إىل دعا الذي فما ي،عل خيالش إىل نسبهو

 إىل نسبه الذي ريخاأل الوجه يف ريجي بل ،األول الوجه من هو رهكذ مبا تصخي ال الدورمث إن 

 الظاهر انك وإن ،كذلك ريخاأل فالوجه للدور موجباً رهكذ انك فإن ،أيضاً هيف رشاأل ركلذ الفخر

   .انتهى )مجالاإلو ليبالتفص باالختالف الدور ارتفاع

 عدمو ،يعل خيالش قاله ماك ،طفق جرةباأل ال ،نياألمر الكب قولي كاملسالن إ :أوهلما ىعل ردي ذإ

   .به القول عدم ريغ باعتباره مةيالق اختالف

 الفخر قالهما  أما ،دوره لرفع أراد حاًيصح راهي مما كاملسال به قال الذي الوجهن إ :همايثان ىعلو

   .دوره رفعي حىت حاًيصح راهي سيفل

 باب يف روهكذ ماك حيصح ،ليالتفصو مجالباإل الدور رفع أن من اًريأخ كاملستمس رهكذ ما نعم

   .صولاأل من هريغو التبادر

   كاملستمس إشكال هيعل ردي حىت قوالاأل ركذ صدد يف نكي مل املصنفمث إن 



٣٥٢

   يف مقامأيضاًيالحظ  أن فإن استحقاقه لألرش من أوصافه وحاالته فينبغي

  

 هايف ورةكاملذ مسةاخل الوجوه كالشترا ،خبصوصه كاملسال يف ما الستغراب وجه ظهري ال( :بقوله

 ةيفيك يف اختالفها ىعل بالقلع الزائلة بالنصف احلاصلة اخلاصة الصفة ضمان يف هايقائل إىل املنسوبة

   .انتهى )ميالتقد

 انك أن بعد األرض صاحب ىعل مضمونة انتك للغارس الغرس صفة فاتتفإذا  هذا ىعلو

   .حق ظامل رقلع سيل :)عليه السالم( قوله شملهي ال مبا ذنهإب الغرس

 تعارض وإن ،كاملال سلطنة قاعدة ىعل تقدم ،كاملال ضرر بال معارضاً ضرره ال نكي ملفإذا  هيعلو

 تقدم قدو ،)١(كاملال سلطنة قاعدة ـ نيالضرر تساقط بعد ـ الغارس ضرر ال على تقدمت مهاضرر ال

   .سبق مايف كذل انيب

ألنه  ،للبقاء مستحق ريغ الشجر مقويف ،الصفة كدارت هيعل انك بأمره قلع أو كاملال قلعمث إنه إذا 

 المك يف تقدم ماك ،رشأب بل ،أجرةب الو جماناً ال ريالغ أرض يف بقاًء ستحقي ال الذي الشجر صفة

 ،القلع حال الشجر صفة من كذل سيل إذ ،أجرةب اًيباق هميتقد من كاملسال رهكذ ماك ال ،املصنف

   .للغارس كذل كاملال ىعطأو

   مقام يف أيضاً الحظي أن ينبغيف ،حاالتهو أوصافه من رشلأل استحقاقه نإف{

                                                





٣٥٣

قلنا بالبطالن ميكن تصحيح املعاملة بإدخاهلا حتت عنوان ن إمث إنه  ،مستلزم للدور كما اعترف به أنه التقومي مع

شرائها بالشركة أو  كأن تكون األصول مشتركة بينهما إما ب، أو املصاحلة أو حنومها مع مراعاة شرائطهماجارةاإل

  مثالً منها بتمليك أحدمها لآلخر نصفاً

  

 قدو }به{ كاملسال }اعترف ماك للدور مستلزم أنه مع{ هيف الغرابة وجه عرفت ماك }ميالتقو

   .رده تقدم

 ماك املشهور رهكذ ما ىعل مطلقاً أو املساقاة بعنوان املغارسة ببطالن }بالبطالن قلنان إمث إنه {

 ،كاملال من األرضو الغرس ونكيف }جارةاإل عنوان حتت دخاهلاإب املعاملة حيتصح نكمي{ تقدم

 ستأجريف العامل من الغرس ونكي أو ،معها أو األرض من نسبة بدون الثمار من بنسبة العامل ستأجريو

 أو الغرس من حصة مع الثمر نصف كاملال أرض أجرة ونكتو ،غرسه هايف غرسي أن ىعل األرض

   .نيالطرف الك يف جارةاإل شرائط سائر ظةمالح مع ،بدوا

 اجلعالةك }حنومها أو{ حكاماأل ديسو ريخ هوو نياملسلم نيب جائز الصلح فإن }املصاحلة أو{

   .الزمة معاملة ضمن يف الشرطو

 ريغ نهكل ،املصاحلة لشرط انيب هذا }نهمايب ةكمشتر صولاأل ونكت أنك شرائطهما مراعاة مع{

   .هيلإ حمتاج

 لصاحب الغرس ونكي أن نكميف ،املصاحلة قاعيإ يف إليه حاجة ال هذا :كاملستمس لقا لذاو

   .فقط األرض

   ثلثاً أو }مثالً منها نصفاً خرلآل أحدمها كيبتمل أو ةكبالشر بشرائها ماإ{



٣٥٤

 أن  أو بنصف عينها على،مثالً مع العامل بنصف منفعة أرضه األرضإذا كانت من أحدمها فيصاحل صاحب 

  .مثالً األرض أو يستأجره للغرس والسقي إىل زمان كذا بنصف منفعة ،بغرسها وسقيه إىل زمان كذايشتغل 

  

 }مثالً أرضه منفعة بنصف العامل مع األرض صاحب صاحليف أحدمها من انتك ذاإ{ أشبه ما أو

 فعري مما }ذاك زمان إىل هيبسق بغرسها شتغلي أن ىعل نهايع بنصف أو{ النصف من أكثر أو أقل أو

 علمي منهو ،مطلقاً عنه )صلى اهللا عليه وآله وسلم( النيب لنهي ،الصلح يف حىت جائز ريغ الغرر فإن ،الغرر

   .غرراً نكي ملطالق إذا اإل صحة

 تااك يف تقدم ماك جارةاإل يف الزمان الشتراط }ذاك زمان إىل السقيو للغرس ستأجرهي أو{

 مستقلة معاملة املغارسة صحة سبق قدو ،أكثر أو أقل وأ نهايع نصف أو }مثالً األرض منفعة بنصف{

   .ورةكاملذ نيالعناو يف دخاهلاإ إىل حاجة فال ،له بالعقود أوفوا مشول بعد

 منع أرادن إ فإنه ،)منع هيف ،ستأجري أن ىعل( :العم ابن لقول وجه عرفي مل أنه ظهري تقدم مباو

 المك سيفل ،شرائطها توفر بدون املنع أراد وإن ،وجه له نكي مل جارةاإل شرط توفر مع حىت جارياالست

   .كذل يف املصنف

 أو كمسااأل اديالزد البحر غرسي ألن استأجره إذا ما حال ظهر السابقة املباحث من تقدم مماو

 وجود مع مستقالً عقداًو جعالةًو مصاحلةًو إجارةً صحي فإنه ،ناآل تعارفي ماك ،أشبه ما أو الطحالب

   .املستقل العقد يف الغرر عدمك العامة الشرائطو ،لثالثةا يف شرائطها

  



٣٥٥

 على صدر من شخصني مغارسة ومل يعلم كيفيتها وأا على الوجه الصحيح أو الباطل بناًء إذا ):٣٧ مسألة(

  البطالن حيمل فعلهما على الصحة

  

 }حيالصح وجه ىعل أاو ،تهايفيك علمي ملو مغارسة نيشخص من صدر ذاإ{ ):٣٧ مسألة(

 فعلهما ملحي{ املغارسة يف }البطالن{ من املشهور }ىعل بناًء الباطل أو{ حيصح عنوان يف بدخوهلا

 ،نياملعلق غالب به أفىت الذي هو هذاو ،املتشرعةو العقالء عند املعتمدة الصحة صالةأل }الصحة ىعل

 موقع ال( :قال وجرديالرب ديالس منهمو ،نيخرآل خالفاً ،اجلمالو ميكاحلو العم ابن السادة منهمو

 يف نيمتصرف اناك إذا نعم، فاسد اآلخرو حيصح أحدمها نيعنوان نيب دائراً األمر ونك مع الصحة صالةأل

   .)منهما لك ىعل الصحة آثار ترتبو ،تهمايكمل ىعل مارةأ منهما ديال انتك هلما ونهك بعنوان املغروس

 ىعل كيخأ أمر ضع :مثل أدلته قإطال بعد الصحة صالةأ يف ليالتفص وجه ظهري مل :أقول

   .حسنهأ

 القولو ،باطلة مغارسة أو فاسدة إجارة اآلخرو حةيصح إجارة أحدمها دعييأن  نيب فرق أيو

   .المكال أول ،جامع وجود الصحة صالةأ ليدل من املستفاد نأب

 ،البطالن ىعل نفسه من قرارإ مغارسة نهأب هؤادعا إذ ،وجهه ظهري ال )نعم( :بقوله استثناه ما مث

   .هريغو املاتن رهكذ ما قربفاأل هيعلو ،قراراإل هذا بعد تصرفه يف فائدة ةيفأ

   ىعل البطالن آثار من نكتمي ما بيترت هيعل لزمي بالبطالن القائلمث إن 



٣٥٦

  .إذا ماتا أو اختلفا يف الصحة والفساد

  : تذنيب

كان ال جيود عملها وال يتبعل بالنخل  إذا قح النخليل أن من أراد: )عليه السالم(يف الكايف عن أيب عبد اهللا 

   يابسة صغاراًفيأخذ حيتاناً

  

 القضاء تابك يف رناهكذ ماك الواقع ريغي ال مكاحل إذ ،قولي مبا معتقداً الواقع يف انك إذا هيدعي ما

   .هريغو

 الوارث فيلكفت انيح مهاو }الفسادو الصحة يف اختلفا أو{ االختالف بعد }ماتا ذاإ{ فـ هيعلو

   .مكاحلا مكح بعد الصحة ىعل البناء يف فهمايلكت مثل

 أو باطلة هي هلو ،داًيتقل أو اجتهاداً مكاحل يف اختلفا مناإو ،مغارسةنه  إقال لو همايلكمث إن 

   .كذل ىعل ليدل ال إذ ،الصحة آثار جراءإ من بالبطالن القائل نكتمي ال ،حةيصح

 بالبطالن القائل ىعل انك ،كبذل ىفقض الصحة اجتهاده انكو يالشرع مكاحلا إىل رجعا إذا نعم

 انكملنه البط التزام بالصحة القائل ىعل انك ،نهالبط ىري من إىل رجعا أنه إذا ماك ،صحته التزام

   .القضاء تابك يف كذل ليتفص رناكذ ماك ،مكاحل

   :بيتذن{

 الو عملها ودجي ال انك إذا النخل لقحي أن أراد من :)عليه السالم( اهللا عبد أيب عن ،ايفكال يف

 ليقل هيف الثمر أن املرادو ،التاء ىعل الباء ميبتقد )بتعلي(و )محلها( الوسائل نسخ بعض يف }بالنخل تبعلي

   ابسةي صغاراً تاناًيح أخذيفل{ تلد ال ثيح البعل ذات ريغ املرأةك مثراً عطيي ال أو ،نافع ريغ

  



٣٥٧

 ويصر الباقي يف صرة نظيفة مث جيعله يف قلب ل طلعة منها قليالً مث يذر يف ك،فيدقها بني الدقني

  .النخل ينفع بإذن اهللا تعاىل

ن إ ،)عليهم السالم( عن آبائه ، بسنده عن عيسى بن جعفر العلوي،وعن الصدوق يف كتاب العلل

 ها الدود فسألوايف مثارفإذا مبدينة  )عليه السالم(مر أخي عيسى : قال )صلى اهللا عليه وآله وسلم(النيب 

  غرستم األشجار إذا  أنتم قوم،دواء هذا معكم وليس تعلمون: )عليه السالم( فقال ،ما مإليه 

  

   .الشيء هيف دقي ما }نيالدق نيب دقهايف

}النخل قلب يف علهجي مث فةينظ صرة يف الباقي صريو الًيقل منها طلعة لك يف ذري مث{ نيب أي 

  .نهيحتسو الثمر ريثكت يف })١(تعاىل اهللا ذنإب نفعي{ رأسه سعفات

 لك ال ،كالسم فائدة كذل ونكي أن بعدي ال نكل ،كمسااأل كتل ةيحل شترطي ال أنه الظاهرو

   .النخل ريتأب عند العمل هذا وقتو ،أشبه ماو السلحفاةو الضفدعك البحر وانيح

 )السالم هميعل( ئهآبا عن ،العلوي جعفر بن ىسيع عن بسنده ،العلل تابك يف الصدوق عنو{

 الدود مثارها يففإذا  نةيمبد )عليه السالم( ىسيع أخي مر :قال )صلى اهللا عليه وآله وسلم( النيبأن 

 أنتم{ كذل }تعلمون سيلو مكمع هذا دواء :)عليه السالم( فقال ،م ما{ دواء عن }هيلإ فسألوا

   شجاراأل غرستم إذا قوم

                                                

 



٣٥٨

 ،التراب كي ال يقع فيه الدود تصبوا املاء يف أصول الشجر مث تصبوا أن بل ينبغي ،صببتم التراب وليس هكذا جيب

  .ذهب عنهم ذلكفاستأنفوا كما وصف فأ

 كَِلمةً طَيبةً كَشجرٍة طَيبٍة أَصلُها مثالً﴿ :غرست أو زرعت إذا تقول :قال )عليهما السالم(ويف خرب عن أحدمها 

ها ِفي السعفَر و يتثاِبتؤها ماِء تبأُكُلَها كُلَّ حٍني ِبِإذِْن ر ﴾،  

  

   .الثمر نيحتس يف }بجي ذاكه سيلو{ احلفرة يف وضعه بعد ليالفس ىعل }التراب صببتم

}الشجر أصول يف ءاملا تصبوا أن نبغيي بل{ احلفرة يف وضعه عند }ال يك التراب تصبوا مث 

 يف }نفواأفأست{ نيالبسات أهل عرفهي ماك نيالسبب ديول نيوركاملذ نيثراأل فإن }الدود هيف قعي

   .الدود })١(كذل عنهم فأذهب )عليه السالم( وصف ماك{ املستقبل

 كَِلمةً طَيبةً مثالً﴿ :زرعت أو غرست إذا تقول :قال )السالم همايعل( أحدمها عن خرب يفو{

رجكَشو لُها ثاِبتٍة أَصبها ِفيٍة طَيعيتفَرؤماِء تها  السبأُكُلَها كُلَّ حٍني ِبِإذِْن ر ﴾)القول كذلن إ أي })٢ 

   .عرفاً منه ستفادي ماك ،ثرتهكو الثمر جودة وجبي

                                                

 





٣٥٩

 ئال يكاد خيط فإنه  سبحان الباعث الوارث: فاقرأ على كل عود أو حبة أو نبتاًغرست غرساًإذا  :ويف خرب آخر

  . تعاىلشاء اهللا إن

  

 فاقرأ نبتاً أو غرساً غرست ذاإ{ :)عليه السالم( قال ،رفعه حممد بن علي عن }آخر خرب يفو{

   .})١(تعاىل اهللا شاء نإ ئطخي ادكي ال فإنه ،الوارث الباعث سبحان :حبة أو عود لك ىعل

 رمحاء نإف، فاركال مع كذلك ونكي ال مبا هميلإ حساناإل بدون نياملسلم سخرة رهكيمث إنه 

   .معهم بالدقة البأس عدم عطيي فاركال ىعل شداءاألو( كذل يقتضي نهميب

 جعفر أيب عن ،مسلم ابن عن ،نوادره يف ىسيع بن حممد بن أمحد رواه ما كذل إىل ريشي لعلهو

 منو ،ذلوهمتف نياملسلم تسخروا ال :عماله إىل تبكي )عليه السالم( علي انك :قال أنه )عليه السالم(

   .)٢(الفالحون همو نياركباأل )عليه السالم( وصييو ،ىاعتد فقد ضةيالفر ريغ مكسأل

 علهجيو )الفقه( متامإل وفقناي أن سبحانه اهللا نسأل ،تابكال هذا يف انهيب قصدنا ما ىانته هنا إىلو

   .حسن بقبول تقبلهيو ،سالماإل قيلتطب سبباًو ،حكاملأل منهالً

                                                







٣٦٠

 اهللا ىصلو ،نيالعامل رب اهللا احلمدو ،نيلاملرس ىعل سالمو ،صفوني عما العزة رب كرب سبحان

   .نيالطاهر نيبيالط آلهو حممد ىعل

  

   املشرفة قم

  ه١٤٠٢/حمرم/١

  يازريالش ينياحلس ياملهد بن حممد



٣٦١

  

  المحتویات



٣٦٢



٣٦٣

  

  زارعةكتاب الم

  ١٤٣ ـ ٧

  

  ٧.............................. غاصباألرض ـ لو غصب ٨مسألة 

  ١٥................. ـ ال یجوز للزارع التعدي عما عینه المالك٩مسألة 

  ٢٧......................... ـ لو زارع على أرض ال ماء لها١٠مسألة 

  ٣١............................. ـ البذر من المالك أو الزارع١١مسألة 

  ٣٨........................... من اثنینأكثر ـ المزارعة بین ١٢مسألة 

  ٤٤............................ ـ یجوز للعامل مشاركة غیره١٣مسألة 

  ٥١.......................... ـ لو تبین بطالن عقد المزارعة١٤مسألة 

  ٦٠............................... ـ مقتضى وضع المزارعة١٥مسألة 

  ٦٥...............نفساخ في األثناءحصل ما یوجب االلو  ـ ١٦مسألة 

  ٦٧............................ ـ لو حصل الفسخ في األثناء١٧مسألة 

  ٧٦.................... كانت مغصوبة أن األرض ـ لو تبین١٨مسألة 

  ٨٥........................... على صاحبهااألرض ـ خراج ١٩مسألة 

  ٩٤.......................اآلخر ـ یجوز لهما الخرص على ٢٠مسألة 



٣٦٤

  ١١٤............................. ـ وجوب الزكاة على كلیهما٢١مسألة 

  ١١٦........................ أصل الزرعاألرض ـ لو بقي في ٢٢مسألة 

  ١٢٠.................................... ـ لو اختلفا في المدة٢٣مسألة 

  ١٢٧.................... ـ لو اختلفا في كون البذر على أیهما٢٤مسألة 

  ١٢٩......................... والمزارعةجارة ـ لو اختلفا في اإل٢٥مسألة 

  ١٣٧........................ ـ لو اختلفا في الغصب والمزارعة٢٦مسألة 

  ١٣٩....................قلعه المالك فماذا یصنع بالزكاة إذا  ـ٢٧مسألة 

  ١٤١.........................للغیر الخراجیة األرض إعطاء ـ ٢٨مسألة 

  ١٤٣.....................................................مسائل متفرقة

  

  كتاب المساقاة

  ٣٦٠ ـ ١٦٥

  ١٦٨..................................... على مشروعیة المساقاةدلةاأل

  ١٧٢...................................................شروط المساقاة

  ١٨٥............... ـ هل تصح المساقاة بعد الظهور قبل البلوغ١مسألة 

  ١٨٧............................ ـ جواز المساقاة على األشجار٢مسألة 

  ١٨٨......................... ـ المساقاة على أصول غیر ثابتة٣مسألة 

  ١٩٠......................تي ال تحتاج إلى السقي ـ األشجار ال٤مسألة 

  ١٩٣........................... ـ المساقاة على فسالن مغروسة٥مسألة 

  ١٩٤....................................ي ـ المساقاة على الود٦مسألة 

  ١٩٦.......................................... ـ المساقاة الزمة٧مسألة 



٣٦٥

  ١٩٧.................... ـ ال تبطل المساقاة بموت أحد الطرفین٨مسألة 

  ٢٠٠..................... ـ ماذا على العامل وماذا على المالك٩مسألة 

  ٢٠٦.............ال على المالكعماأل ـ لو اشترط كون جمیع ١٠مسألة 

  ٢٠٩........................ترك العامل ما اشترط علیه إذا  ـ١١مسألة 

  ٢١٦.............یعمل غالم المالك معه أن  ـ لو شرط العامل١٢مسألة 

  ٢٢٠........................ ـ ال یشترط مباشرة الساقي العمل١٣مسألة 

  ٢٢٤.........................شرط انفراد أحدهما بالثمر إذا  ـ١٤مسألة 

  ٢٢٧............................. ـ الحصة من بعض األنواع١٥مسألة 

  ٢٢٩.........................ختالف في الحصص اال ـ جواز١٦مسألة 

  ٢٣١................... ـ لو ساقاه بالنصف تارة والثلث أخرى١٧مسألة 

  ٢٣٤..................... شیئااآلخرشرط أحدهما على  إذا  ـ١٨مسألة 

  ٢٣٦................ ـ هل تلف بعض الثمر یسقط من الشرط١٩مسألة 

  ٢٥٢........................... ـ جعل بعض األصول للعامل٢٠مسألة 

  ٢٥٧...................تبین في األثناء عدم خروج الثمر إذا  ـ٢١مسألة 

  ٢٥٩........................... ـ استئجار المالك أجیرا للعمل٢٢مسألة 

  ٢٦٥.................بطل عقد المساقاة لمن یكون الثمر إذا  ـ٢٣مسألة 

  ٢٦٩.................... ـ اشتراط عقد مساقاة في عقد مساقاة٢٤مسألة 

  ٢٧٢........................... ـ جواز تعدد العامل أو المالك٢٥مسألة 

  ٢٧٦.......................ترك العامل العمل بعد العقد إذا  ـ٢٦مسألة 

  ٢٨٦.............................تبرع عن العامل متبرع إذا  ـ٢٧مسألة 

  ٢٩٢................فسخ المالك العقد بعد امتناع العامل إذا  ـ٢٨مسألة 



٣٦٦

  ٢٩٥................لم یعمل العامل استأجر عنه المالك إذا  ـ٢٩مسألة 

  ٢٩٩.........................األصول مغصوبة أن  ـ لو تبین٣٠مسألة 

  ٣١١................................. ـ ال یساقي العامل غیره٣١مسألة 

  ٣١٦............................ ـ خراج السلطان على المالك٣٢مسألة 

  ٣١٨.....................بظهور الثمر ـ العامل یملك الحصة ٣٣مسألة 

  ٣٢١.............................................................فروع

  ٣٣٢...................... ـ لو اختلفا في مقدار حصة العامل٣٤مسألة 

  ٣٣٦...........................ثبتت الخیانة من العامل إذا  ـ٣٥مسألة 

  ٣٣٩................................... ـ هل تصح المغارسة٣٦مسألة 

  ٣٥٥..................... ـ لو لم یعلم كیفیة حصول المغارسة٣٧مسألة 

  ٣٥٦............................................................تذنیب

  ٣٦١........................................................المحتویات

  

  




