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٧

  أجر مع عدم اشتراط املباشرة وما مبعناها أن يؤجر العني املستأجرةجيوز للمست): ١ مسألة(

  

اشتراط عدم ك} ما مبعناها ووز للمستأجر مع عدم اشتراط املباشرةجي{ ):١ مسألة(

ن حتقّق هذا الشرط كميس اشتراط املباشرة بل ي، فإنه لريالغ إىل ميعدم التسل أو ريار للغجياإل

ألنّ اإلجارة }  املستأجرةنيؤجر العيأن {  املستأجرة فارغة،ني العيبقيبدون املباشرة، بأن 

 ريغ أو صلح أو ه بإجارةريغ إىل نقلهايق له أن حيه كاملستأجر فهي مل إىل تقتضي نقل املنفعة

  .كذل

 ى،الم هنا يف مسألة أخركإمنا ال وقد تقدم يف الفصل املسائل املرتبطة ذا املبحث،و

ثر كؤجر باأليق له بأن حيأنه ى املصنف عل وال، أو ثركر باألؤجيق له أن حيهل هي أنه و

  :ن من صور إجاراي يف موردكذل و،رياألج وانكالد والدار وتي يف البالّمطلقاً إ

  . حدثاًنيدث املستأجر يف العحيمل  ول جبنس األجرة السابقةكإجارة ال: األول

  . حدثاًنيث املستأجر يف العدحيمل  وجرة السابقةإجارة البعض جبنس األ: الثاين

  :هذاى علو

  .ربعة املوارد األريثر يف غكفاإلجارة باأل  ـ١

  .باملساوي يف األربعةو  ـ٢



٨

   إذا أحدث فيها حدثاًأيضاً بل بأكثر منه ، كانتء أي شي،وباملساوي له مطلقاً بأقل مما استأجر

  

  .باألقل يف األربعةو  ـ٣

  .ه حدثاًيثر إذا حدث فكباألو  ـ٤

  .ن من جنس األجرةكيثر إذا مل كباألو  ـ٥

  .لّها جائزةك

 مطلقاً} بأقلّ مما استأجر { املستأجرةنيؤجر العيوز أن جينه إ: كالم يف ذلكل اليتفصو

 ال،كال إش و بال خالفكذل و، املستأجرةنيالع} انتكشيء  أي ،باملساوي له مطلقاًو{

يف ى اإلمجاع املدع و، يف مطلق اإلجارةالنصوص العامة و،ةيه النصوص اخلاصة اآلتيدل عليو

ه يدل علي وال خالف، والكبال إش} ها حدثاًي إذا حدث فأيضاًثر منه كبل بأ {المهمك

  .هيه علياإلمجاع بقسم: اإلمجاع، بل يف اجلواهر والنص

  :فمن النصوص

ؤاجرها يستأجر الدار مث ييف الرجل  :)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،ح احلليبيصح

  .)١(ئاًيها شيدث فحي أن الّ إكصلح ذليال :  قال،ثر مما استأجرهاكأب

راهة، فإنّ ما ال كال إىل نة صارفةي قركانت هناك إذا الّ احلرمة إصلحيال  ظاهرو

  .صلح معناه الفسادي

                                                





٩

لو أنّ رجالً استأجر  : أنه قال)عليه السالم(  عن الصادق، اآلخرهحيمثله صح وبل

ؤاجرها يال  و،ن به بأسكيأجر ثلثها بعشرة دارهم مل  وهاين ثلثكهم فسداراً بعشرة دار

  .)١(ئاًيها شيدث فحي أن الّثر مما استأجرها به إكبأ

ها يتركي أنه سئل عن الدار ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،ة دعائم اإلسالميرواو

بعضها ى تركإن ا و،ئاًي شهايدث فحي أن الّ إ،ال : قال،ثركه بأريستأجرها منه غيالرجل مث 

  .)٢(ن البعض فال بأسكس ومبثل ما استأجرها

أخذ يرد أن يعلّل بأنّ الشارع مل يان ربما كإن  وم تبعد حمض،كمث الظاهر أنّ احل

 الّن البعض إكما إذا سيان حاصالً فكإن  وهذا وعمل، أي ما دفع بدونى ادة علياإلنسان ز

 أنّ الّاجه، إي الحتكه ذلي فروعي ف،ن غالباً حمتاجكسي استثين من جهة أنّ الذي كأنّ ذل

 بصورة اإلحداث مضافاً و اجلنسريادة بغيال، إذ إجازة الشارع الزكلو من إشخيل ال يالتعل

  .لينايف هذا التعليا  من النقوض ممك ذلريغ إىل لّ املوارد،كصحة حق العمل يف إىل 

                                                







١٠

  :بقي يف املقام أمر هو

 البناء والصبغكقال له يف العرف حدث، يا ملّك بإحداث حدث أن الظاهر أنّ املراد

  .ك ذلريغ أو ، غرفة مثالًةصينق أو ادة غرفة،يز أو األبواب، و بعض املرافقيريتغو

ه يما أنه لو حدث فكقال له حدث أم ال، فاألصل العدم، ي يف شيء أنه كلو شو

 ،ثر أم الكجبواز اإلجارة باألم كاحلى بقيحالته السابقة، فهل  إىل  احلادثريحدثاً مث غ

من أن  وقة أنه أحدث حدثاً،يصدق حقي من استصحاب حالة اإلحداث، بل ،احتماالن

  .اًيون باقكيه أنّ احلدث ياملنصرف إل

ما لو كحداث، ة يف اإليون للمستأجر مدخلكيه احلدث من دون أن يمث لو حدث ف

م اجلواز، لظهور الفعل يف ، فاألصل عدكما أشبه ذل أو ح بعض جدراايأطاحت الر

  .حنوها وحيس أحدمها يف مورد الريل وباً،يتسب أو ان مباشرةًكاإلرادة، سواء 

 ،ادة بدون إحداث احلدثية ال توجب جواز الزيمة السوقياد القيما أنّ الظاهر أنّ زك

  .كز ذلجي، مل نياحلال أنه استأجرها بتسع و،ك تساوي الدار ذلنيما إذا استأجرها مبائة حك

    مثل هذهريقال بأنّ املنصرف من النص غيان ربما كإن و



١١

 كانت تلكإن  وثركأجرها باأل و املستأجرةنيالع إىل مةياحلالة، أما إذا ضم ضم

 نيا صفقة بأربعجرمهآ ونيبعشرى أخر وما إذا استأجر دار بعشرةك ،ىمة داراً أخريالضم

  .س به بأسيفالظاهر أنه ل

  .ثرك لصدق أنه أجرها بأ،زجيمة مثل الدار مل يانت الضمكلو قال إنه يان رمبا كإن و

أن ك ،دةيمرات عد أو ثر مرة واحدةكؤجر الدار باأليمث إنه ال فرق يف عدم اجلواز أن 

ثر من جمموع األجرة كون جمموع األجرة أكيغرفة لثالث مبا  وكغرفة لذا وؤجر غرفة هلذاي

  .اليت استأجرها ا

ده يؤي و،لكأجرة ال إىل لي النصراف الدل،خروج هذه الصورةتمل حيان رمبا كإن و

 فإذا صح مث بدا له أن ،ن بعضهاكما إذا سيصحة إجارة بعض الدار بقدر جمموع األجرة ف

 لبطالن بعد مشول إطالقات األدلة له،لن وجه كيؤجر الباقي بشيء آخر مل يرج من الدار لخي

  .مةك صحة اإلجارة حم يف مشول النص هلذه الصورة فأصالةكإن شو

إن أحدث بعد اإلجارة  و،ثركاإلجارة بأتصح ها حدثاً مل يدث فحيمث الظاهر أنه إذا مل 

  .ون اإلحداث قبل اإلجارةكى الفتو و ألنّ ظاهر النص،حدثاً

   انت أول مدة اإلجارة منفصلةكما إذا يفتمل الصحة حي ونعم



١٢

ما إذا أجر الدار مبائة من أول شهر كم، يها حدثاً قبل التسليأحدث ف وارجيمن زمن اإل

ن مع ك ل،ها حدثاً يف النصف من شعبانيأحدث ف وار يف أول شعبان،جيانت اإلك ورمضان

  .الكلو من إشخي ال كذل

 ،حنومها واهلبة املعوضة وري يف الصلحجي فال ،م خاص باإلجارةكمث الظاهر أنّ احل

 صاحب اجلواهر مثالً، ال بإطالق حرمة هيل فكإن أش وعدم القطع باملناط، وألصالة الصحة

  .م باإلجارةكة، مع أنه اعترف بأنّ ظاهر األصحاب اختصاص احليات اآلتيالفضل يف الروا

 نيما إذا استأجر الدار بتسعك ،ادةينه هل تشمل اإلجارة الشرط املوجب للزإمث 

  . أم ال، احتماالن،اهيه إيعطي أن ه عشرة أوهبي بشرط أن نيأجرها بتسعو

  .الكعدم اإلش: ما يف اجلواهركظاهر األصحاب 

  . فتأمل، صورة األجرةريإن تغ وال من جهة أنه هو اإلجارة يف الواقعكتمل اإلشحيو

ى بعض الزمان على ثر صورة ما إذا مضكالم يف أنه هل من اإلجارة باألكبقي ال

سنة مبائة، مث  إىل مضانذا استأجر الدار من أول رإما ك ، مث أجر بنفس األجرةاإلجار األوىل

س من ي أم ل،ادة يف األجرةيث إنه زي ح،أحد عشر شهراً مبائة إىل أجرها من أول شوال

   ادة األجرة،يز إىل يلثر النصراف الدلكاإلجارة باأل
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لو  وزمان يحنوها بعد مض أو ادةيؤجر بالزيأنّ الغالب أنّ املستأجر األول  وخصوصاً

 يف مشول ك للش، فاألصل الصحةكلو ش والظاهر الثاين، ،وم من وقت اإلجارة األوىلي

  .هلاملخصص له بعد مشول إطالقات اإلجارة ملث

 يف وارثه، فلو استأجر الدار كذلكس خاصاً باملستأجر، بل هو يم لكالظاهر أنّ احلو

ون احملذور كثر، ألنّ املنصرف كجرها بأؤيق له أن حيورثه عمرو مل  ود مبائة مث ماتيز

أجرها  أو ،وارثه أو هيول أو لهيكو أو ة من املستأجررثر، سواء صدرت اإلجاكرة الدار بأإجا

  . مث أجاز املستأجركذلكالفضويل 

 ألنّ النص ،ارجيصاحل هو مث أراد اإل أو م إذا وهب له هبة معوضةكشمل احليمث إنه ال 

  .ان استأجرها هوكن أيف مورد ى الفتوو

 أجرة املثل، الّن له إكيادة مث التفت مل يأجر بالز وكمث لو جهل املستأجر حرمة ذل

ادة أجرة املثل عن أجرة األصل، ألنها ينئذ زيضر حيال  و،مورد تبطل اإلجارةكل ما يف ك

إن  وه بدلهؤه إعطايب علجيث ي فحاله حال ما إذا غصبه غاصب ح،ست بعنوان اإلجارةيل

  .ثر من أجرة املثلكان البدل أك

 مثالً ،ثركا أم مبا جمموعهنيثر باإلجارة زمانك تصح اإلجارة باألالظاهر أنه الو

رها ملدة ستة أشهر بستنيملدة ستة أشهر مببلغ مخس و،نياستأجر دار مبائة ملدة سنة مث أج 

  .ليلصدق الدل
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  أو كانت األجرة من غري جنس األجرة السابقة

  

 يف املثال ال مطلقاً، نيالستك هيادة بالنبسة إليانت الزكنعم الالزم القول ببطالن ما 

  .نيبطالن اخلمسلألنه ال وجه 

 أو ىما إذا عمر يف الدار غرفة أخركمث إنّ بعض أقسام إحداث احلدث واضح، 

 كوكبعضها مشونس، كما إذا نظّف الدار بالك ،عد إحداثاً عرفاًي ما أنّ بعضها الكصبغها، 

نئذ فاملرجع أصالة يح واإللصاق، وفصلد مواضع اليالقماس لتحدى ما إذا خطّط علكه، يف

  .ونه إحداثاً للحدثكعدم 

ح به ية التصرريثكما عن مجاعة ك}  جنس األجرة السابقةريانت األجرة من غكأو {

  .ن احملصلكيه إن مل يي علكاإلمجاع احملى دعو: ، يف اجلواهركذا يف املستمسك

ثر يف اجلنس ال ك األ،اتيوا املمنوع يف الر)ثركاأل(بأنّ الظاهر من : قد استدل لهو

 يف أنّ ك يف العموم، فإذا ش)ثركاأل( ال أقل من عدم ظهور لفظ ،مةيالق وةيثر يف املالكاأل

 ما قرر يف األصول،كالعام،  إىل مة فاألصل الرجوعيثر يف القكذي هو املنع عن األلاخلاص ا

 ريغ و،ل يف خرب الدعائمثلمة املك كذلك و، املثال بعشرة دارهم يف النص السابقكد ذليؤيو

  . من الشواهد األخركذل

رض، فلم نعرف فأما ما استدل به اجلواهر من أنّ سبب املنع الربا املعلوم انتفاه يف ال

   ن رباًكيوجهه بعد أن مل 



١٥

 فهو اجتهاد حمض ،أنّ املنع ألجل رباً من نوع آخرى ال قامت حجة عل واًيإصطالح

  .مكون مستنداً للحكيصح أن يال 

 ،ادةي من الزكان ذلكمن من احلنطة،  ومث أجرها بعشرة، استأجر الدار بعشرةولو 

مة ال ي ما استظهرناه من أنّ املراد وحدة اجلنس، ألنّ وحدة اجلنس يف أصل القكنايف ذليال و

  .ما هو املنصرفكادة ييف الز

 ألنه ال ،بأسن به كي مثالً مل نيساوي درمهيمن من احلنطة  ونعم لو أجرها بتسعة

  .ثر، لعدم توفّر أصل األجرةكصدق باألي

 هنا جنسان ال مثل باب ريالشع وذا الظاهر أنّ اجلنس هنا اجلنس الواحد، فاحلنطةكو

ثر، كن به بأس، لعدم صدق األكي مل ري من الشعنيجرها مبنأ فلو استأجرها مبن حنطة و،الربا

رد جيبأن  أي ااز، ودي بضرب من التجرالّثر إكوجب صدق األيثرة الوزن ال كجمرد و

 ال )ثركاأل(هو خالف املنصرف من  و،هما أصل الوزنيحظ فالي واجلنسان عن الفصول

  .نةي بالقرالّه إيصار إلي

اً حسب ربان وزن النقد معتك إذا الّة يف النقود بالوحدات ال باألوزان، إيثركنّ األإمث 

ان وزن كإن  و،ريمخسة دنان و مائة)ثركاأل(ان كنار يمبائة داعتبار املعترب، مثالً إذا استأجرها 

 النقود :ارجيث جعل األجرة يف اإلي ح،اخلمسة أقل من وزن املائة حسب اإلجارة واملائة

  .ذوي الفئات األقل وزناً
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  .العشرات مثالً أو اً باخلمساتيثان و املفردةريانت اإلجارة أوالً بالدنانكما لو ك

 ليكياخلمسون فلساً الن ونار الورقييالدكها من جنس واحد لّكهل أنّ النقد و

إن دفع  وثركؤجرها باأليق له أن حي فإذا استأجرها باألوراق مل ،العشرة أفالس النحاسو

  .النحاس أو لكيالن

ثر كثر ورقاً، فال مانع من األكؤجرها باأليق له أن حيلّ قسم من جنس فال كأنّ أو 

نّ املتعارف يف إ ف،ثر عرفاًك لصدق األ،ان الظاهر األولكإن  و،ماالن احت،حناساً أو الًكين

قد عرفت أنّ مبحث  و خمتلف فئاا،نية بكة املشتري املالالّات إيد عن اخلصوصيالنقود التجر

  .فهم العرفى مه مبقتضكل باب حك فل،رتبط ذا املبحثيالربا 

  فالتومان،ارطة حسب األقانت خمتلفكإن  وأيضاًافة النقود كة دظهر وحيمنه و

نار ال يها وحدة واحدة، فإذا استأجرها بالدريغ والدوالروه ياجلن وةريالل وكاملار وناريالدو

  .ثر عرفاًك لصدق األكذل وإن جعل األجرة توماناً، وثركؤجرها باأليق له أن حي

 طةاحلن واجلنب، وبياحلل واللحم، والغنم احليك ،الفرع جنس واحد ومث هل األصل

ثر كقول هذا الغنم أي ألنّ العرف ال ،لعل األقرب أا جنسان يف املقام، اخلبز، أم جنسانو

  .دي بالتجرالّمن هذا اللحم إ

   يفكمع الش والثلج، و يف مثل املاءكل ذلكشينعم ربما 



١٧

   فيما عدا البيت والدار والدكان واألجريبل مع عدم الشرطني أيضاً

  

  .ما عرفتكص ي يف التخصك للش، اجلواز املرجع،ثر عرفاًكصدق األ

الدهن، ألا جنسان عرفاً، فال  واخلبزك من أصل واحد نيعرف حال الفرعيمما تقدم و

  .دي بالتجرالّثر إكصدق األي

  .مها مما تقدمكهنا فروع أخر تعرف حو

 كذل و}رياألج وانكالد والدار وتيما عدا البي فأيضاً نيبل مع عدم الشرط{

ه يهذا هو الذي ذهب إل وذه األربعة،ى ة املنع الساملة عن املعارض األقوالختصاص أدل

  .هاريأجازوا يف غ و فمنعوا يف هذه األربعة،ث فصلوا يف املسألةياملشهور، ح

  :املخالف يف املسألة مجاعةو

 احلليب وىي عن املرتضكهو احمل وان املستأجرة،يع األعي جلمميمن عمم التحر: األول

إن  و:اه اجلواهر عن املختلف قالكسالر، ح وابن الرباج والصدوق وديابن اجلنو نيخيالشو

  .هيه ما فيان فك

  .ما يف الوسائلك ،نة باألربعةيالسفوى إحلاق الرح: الثاين

ختلف مة يف املالّار العيما عن اختك ،هاريغ وراهة مطلقاً يف األربعةكالقول بال: الثالث

هم، ريغ ونيديثاين الشه ويكركاختاره ال ود،ياملف و رسالتهلمي يفيالد واً له عن والدهيكحا

  .ما يف اجلواهرك ،ني مع االستثناءالّإ



١٨

  ، فال يترك االحتياط بترك إجارا باألكثر،وأما فيها فإشكال

  

  .ديما عن ابن اجلنكاً، يان رأس املال ربوكذا إم مبا كد احلييتق: الرابع

  .ملماك أقوال أخر تظهر من خالل كهناو

 كتري فال ،الكها فإشيأما فو{ : يف األربعة بل قالميفت بالتحريمث إنّ املصنف مل 

 الربوجردي والسادة ابن العمك نيخالفاً جلماعة من املعلّق} ثرك إجارا باألكاط بترياالحت

  .ميث أفتوا بالتحريهم، حريغ واألصطهبانايتو

  .أيتيراهة مما سكلل القول بايأنّ تردده ألجل ما استدل به يف دلكو

  : يف األربعة مجلة من النصوصميالتحرى دل علي ف،انكف يكو

سألته : قال ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،تب األربعةكع املروي يف اليالرب أيب خربك

ها حبظ يقوم في وثر مما تقبلها بهكؤاجرها بأي مث نيتقبل األرض من الدهاقيعن الرجل 

 ري إنّ فضل األج،تيال مثل الب وريست مثل األجي إنّ األرض ل، بأس بهال:  فقال،السلطان

  .)١(ت حراميالبو

عبد  أيب  عن،أيضاًرواه املقنع  وه،يتب الثالثة دون الفقكاملعز املروي يف ال أيب خربو

 ،ال بأس:  قال، استأجرهااثر ممكؤاجرها بأيؤاجر األرض مث ي يف الرجل ،)عليه السالم( اهللا

   ذان هإ

                                                





١٩

  .)١( حرامرياألج و إن فضل احلانوت،ريال األج واحلانوتكس يل

  سأل،أيضاًتب الثالثة كة يف الياملرو ،م بن املثىني عن إبراه،مونيم بن مية إبراهيرواو

ثر من كؤاجرها بأيستأجرها الرجل مث يسمع عن األرض يهو  و)عليه السالم( عبد اهللاأبا 

 ت حرامي إن فضل الب،تيالب وريست مبرتلة األجيرض لنّ األإ ،س به بأسيل:  قال،كذل

  .)٢( حرامريفضل األجو

عليه ( جعفر أيب يف نوادره، عن ابن مسلم، عنى سية أمحد بن حممد بن عيرواو

س به يل:  قال،كثر من ذلكؤاجرها بأيستأجر أرضاً في سألته عن الرجل :قال، )السالم

  .)٣( حرامرياألج وتي إن فضل الب،رياألج وتيست مبرتلة البيبأس، إن األرض ل

  .أيضاًبعض املقصود ى دل عليأيت ما يما سكالدعائم،  وات احلليبيقد تقدم رواو

ورات يف هذه كبأنّ املذ: لك يف الميأما األقوال األخر فقد استدلّ القائل بالتحر

   ى،الرح ونةية السفيرواكات يالروا

                                                









٢٠

  .ان، لوحدة املناطيسائر األع إىل عديهي من باب املثال، فالالزم الت واألرض،و

قال بأنه من باب املثال، يف يكها، فريغ و األرضنينّ النص بنفسه فرق بإ :هيفو

  .ىتعد يأنه ال علم باملناط حىت إىل مضافاً

  :  ببعض النصوص،نة باألربعةيالسفوى استدلّ القائل بإحلاق الرحو

ره أن استأجر كإني أل : قال)ليه السالمع( عبد اهللا أيب  عن،مان بن خالدية سليرواك

  .ها غرماًيأغرم ف أو ها حدثاًي أن أحدث فالّ إ،ثر مما استأجراكوحدها مث أؤجرها بأى الرح

  .)١( )عليه السالم( عنه ريبص أيب حنوه خربو

نّ أباه إ :)عليه السالم( هي عن أب،)عليه السالم(  عن جعفر،خرب إسحاق بن عمارو

ثر مما كؤاجرها بأينة مث يالسف أو األرض أو رجل الدارلستأجر ايال بأس أن : قوليان ك

  .)٢(ئاًيها شي إذا أصلح ف،استأجرها به

  ماكضعف السند يف اجلملة  إىل باإلضافة ـ هذه األخبارو

                                                







٢١

   يف ذلكأيضاًبل األحوط إحلاق الرحى والسفينة ا 

  

  مطلقاًمي من املعلّم للتحرالّعراضهم إعدم ذهاب املشهور بل إ و،اعترف به يف اجلواهر

أعم من  املفهوم من خرب إسحاق سألباما إن كراهة أعم من احلرمة كها، إذ اليال داللة ف ـ

ها ال يراهة فكستأيت ال ور األرض،كة ذينيمن قر ست بأوىلير الدار لكة ذينيقر واحلرمة،

  .ميالتحر

ى بل األحوط إحلاق الرح{ :ث قاليحهذا، فال وجه لتوقّف املصنف يف املسألة ى علو

  .اط االستحبايبينعم ال بأس باالحت، }ك يف ذلأيضاًنة ا يالسفو

ل، فقد استدلوا بأصالة اجلواز، بعد تعارض النصوص كراهة يف الكأما القائلون بال

ر يف بعض كث ذيح وان مبرتلة واحدة،يل األعكفأم جعلوا  ،راهةكالى املوجب حلملها عل

راهة يف كنص األرض، قالوا بالكر يف بعض اجلواز كذو ى،نص الرحكراهة كالالنصوص 

  .لعلّ توقّف املصنف يف املسألة من هذه اجلهة ول،كال

  األرضنيات بيل يف الرواي بعد ما عرفت يف التفصكنصاف أنه ال وجه لذلن اإلكل

  .نةيللقرى ة الرحية روايعدم صالح وها،ريغو

د جيأنه مل كة، فيانت األجرة ربوك مبا إذا ميص عدم التحرد الذي خصيأما ابن اجلن

  .الربا املعهودكن كيإن مل  وونه رباً،ك الّ إميوجهاً للتحر

  :اتيستدل له جبملة من الروايربما و

    أتقبل األرض:)عليه السالم( قلت أليب عبد اهللا :يبلخرب احلك



٢٢

 فأتقبلها بألف درهم فأقبلها :قلت ،بأس به ال:  قال،الربع فأقبلها بالنصف وبالثلث

  .)١( مضمونري غكذل وألنّ هذا مضمون:  قال،مل: قلت .وزجي ال:  قال،نيبألف

 إذا تقبلت أرضاً بذهب : قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،خرب إسحاق بن عمارو

ثر مما ك أن تقبلها بأكالثلث فل ون تقبلتها بالنصفإ و،ثر مما تقبلتها بهكفضة فال تقبلها بأأو 

  .)٢(الفضة مضمونان و ألنّ الذهب،تقبلتها

  .)٣(مضمونان، بدل مصمتان: هين فك، لريبص أيب حنوه خربو

ؤاجر األرض ي ال : قال)عليه السالم(  عن الصادق، عن ابن مسلم،خرب النوادرو

 ألنّ ،ثركؤاجرها بأيالفضة فال  وإن استأجرها بالذهبو :أن قالإىل  ريالشع وباحلنطة

  .)٤(س مبضمونيهذا ل والفضة مضمون، والذهب

ها ريغ إىل ها، إذ موضوعها األرض فقط، فالتعدي عنهايداللة ف ات الين هذه الرواكل

  الفضة، وص الذهبخيأن اجلنس الربوي ال  إىل  مضافا،ال وجه له

                                                











٢٣

  أيضاًن األحوط الترك فيها  وإن كا،واألقوى جواز ذلك مع عدم الشرطني يف األرض على كراهة

  

  .ما دومايثر فكأجازت األ وات خصصت األمر ما،يمع أن الروا

نّ املراد الفرق إ: هايقال فيإنّ أحسن شيء (: ات، فقد قال اجلواهريأما املراد ذه الروا

لّ كى ها علية بالضمان باعتبار وجوب األجرة فيعن الثانى نك واإلجارة، و املزارعةنيب

انت كثر، سواء كها األيمن هنا جاز ف و مضمونة،ري، خبالف املزارعة، فإنّ أجرا غحال

 )ةيالفضة خصوص ونئذ للذهبيون حكياملزارعة خبالف اإلجارة، فال  أو مأخوذة باإلجارة

  .ىانته

نّ شارع مل إ: هو وورة،كات املذي احتمال آخر يف الرواكان هناكإن  وهو حسن،و

ذا إل األرض ماالً خاصاً، أما بذا جعل يف مقاإما يتحقّق في كذل وض،رد تضرر متقبل األري

ث يالفضة من باب املثال، ح ور الذهبكذ واملتقبل،ى حنوه، فال ضرر عل وجعل ثلث الوارد

ة خاصة من احلنطة يمك إذا جعل يف مقابل األرض كذلك فاحلال الّإ وإنهما عملة املعاملة،

  .عشرة أطنان مثالًك

ى  من األرض علنيمع عدم الشرط {ثركار باألجيي اإلأ} كجواز ذل ىاألقوو{

ات، بعضها ي من الرواني لوجود طائفتكذل و}أيضاًها ي فكان األحوط التركإن  و،راهةك

   جتوز،



٢٤

  .راهة مجعاًكالى بعضها متنع، فالالزم محل املانع علو

اجلواز يف األرض دون ى ات األربع الدالة عليات اوزة ما تقدم من الروايفمن الروا

  .النوادر وم،يإبراه وأيب املعزا، وع،يالرب أيب اتيهي روا وحنوه، واحلانوت

 ث سأل الصادقيح ،ل بن فضل اهلامشيية إمساعيات املعارضة، فهي روايأما الروا

بطعام معلوم  أو  عن الرجل استأجر أرضاً من أرض اخلراج بدراهم مسماة)عليه السالم(

ال  وما استأجر من السلطانيون له فضل فكي ف،باً بشيء معلوميجر أو  قطعةؤاجرها قطعةيف

 كون له يف ذلكيالنفقة ف وهم البذريعطيأن ى  األرض قطعاً علكؤاجر تلي أو ئاً،ينفق شي

ها يله إذا استأجرت أرضاً فأنفقت ف:  فقال،ست لهيل أو له تربة األرض وإجارتهى فضل عل

  .)١(رتهكأس مبا ذها فال بيرممت ف أو ئاًيش

  .)٢(نةيالسف واألرض والدارها ير فكة إسحاق املتقدمة اليت ذيرواو

عليه (  قال،نيخبمسى مرعى ه بعد أن سأله عن رجل اشتريف و،ةمضمر مساعو

    درمهاًنيعه خبمسيبيس أن يلو :)السالم

                                                







٢٥

ى  املرعون قد عمل يفكي أن الّ إ،معهمى رعيال  ونيثر من مخسكال بأ و،معهمى رعوي

ثر مما كعه بأيفال بأس بب ،ىأصحاب املرعى ه برضيفى تعن أو ،شق راً أو عمالً، حفر بئراً،

ما فهمه كاإلجارة، ى محله على  بناًء عل،)١(صلح لهي كه عمالً فبذلياشتراه، ألنه قد عمل ف

  .ره صاحب الوسائلكما ذى ه بناًء علريغ وينيلكال

 نيقاع التعارض بيشعر به إملاع اجلواهر، من إيبعاً ملا  تكره صاحب املستمسكأما ما ذ

إسحاق بن عمار اليت  وريأيب بص وات احلليبي روانيب ومون،يم بن ميإبراه واملعزا أيب يتيروا

انت كات مانعة عن األجرة الزائدة إذا يفإنّ هذه الروا(: د، قاليل ابن اجلنيرناها يف دلكذ

س هلذه يل و،هايصة، فتحمل املطلقات عليالنق وادةي الزأا ال تقبل أو مضمونة يف الذمة،

  .)ةيي تسقط عن احلجكدات معارض ياملق

ره كها، فال بد من محل ما ذيد فييات اوزة مانعة عن التقيل يف الرواينّ التفصإ :هيفف

ات املانعة اليت يمحل الروا وما تقدم عن اجلواهر،ى ات املانعة علي من الرواكاملستمس

ات ياالضطراب يف الروا إىل ضافةهذا باإل وما صنعه املشهور،كراهة، كالى ا علرناهكذ

  .ىفخي ال ماكاملانعة 

                                                





٢٦

  .بل األحوط الترك يف مطلق األعيان إال مع إحداث حدث فيها

  

صاحب كاط خروجاً عن خالف احملرم يره املصنف من االحتكنعم ال بأس مبا ذ

  .هريغ والوسائل

 إذا الّثر مع اختالف اجلنس، إكل من املنع من اإلجارة باأليعة إمسايمث إنّ ما يف روا

  .كما استظهره املستمسكراهة، لعدم عامل به كالى أحدث حدثاً، حممول عل أو ئاًيغرم ش

انت األجرة كإذا } هاي مع إحداث حدث فالّان إي يف مطلق األعكبل األحوط التر{

قل أحد بأن ي هنا، إذ مل نير الشرطكذان الالزم ك و،نيانت جبنسكجبنس واحد، ال ما إذا 

  .قاً من األربعةييثر تضكان أياألع

ورة خروجاً من خالف من كذان باألربعة املياط إحلاق مطلق األعيحتاال: احلاصلو

  .االحتمال املناط وما تقدم،كعمم 

ثر يف صورة اإلحداث يف كر جواز اإلجارة باألكأنّ املصنف ذ: هو وء،يبقي ش

المهم كاإلحداث خاص بالثالثة، ظاهر  أو ،أيضاً ريل املراد اإلحداث يف األجاإلربعة، فه

 مبعىن أو ئاً،ي شريم األجيثل له بتعلمين أن كمي و،أيضاً ريون اإلحداث يف األجكيالعموم، ف

 أو فه من الوسخيتنظ أو به من املرضييشمل إحداث احلدث، فله تطي، بأن كأوسع من ذل

  .ابه مثالًيد ثيجتد

 ري املناط غالّال وجه للتعدي إ و،رياألج إىل  بالنسبةكة عن ذلي النصوص خالنكل

   وزجي إنما رياملعلوم، فالقول بأنّ األج



٢٧

ة يمل أر من تعرض هلذه اخلصوص وثر إذا خالف جنس األجرة فقط أقرب،كاره باألجيإ

 ث منصرفحداث احلدإن احتمال أن مرادهم يف اإلحداث هو الثالثة فقط إذ كبالنص، ل

  .الثالثةإىل 

لّ وطؤها حية اليت ريمة األجأل وطء اكشمل ذليه فهل يحداث احلدث فإإذا قلنا بو

ان كن إ و،ات، احتماالنريها من سائر النساء األجريبغ أو ،االستمتاع ا أو ل موالها،يبتحل

  .األقرب العدم

ل له يف بعض ما مثّكإحداث احلدث املوجب للصالح، ى الفتو وألنّ الظاهر من النص

الذي له أثر يف اإلفساد،  أو ،ما أشبه، فإحداث احلدث الذي ال أثر له وات بشق النهريالروا

إذا أفسد بعض غرف الدار، ال  أو ظهر له أثر أصالً،ي ما أذا صب املاء يف بئر الدار مما الك

  .ثركار باألجيوجب جواز اإلي

  .ورة يف املنتكات هي األربعة املذيور يف الرواكمث إنّ املذ

نهما عموماً يأنّ ب أو الدار شيء واحد، وتي أنّ املراد بالبكالم يف ذلكل اليتفصو

 ت دار،يل بكس يل وت،يل دار بكالغرفة، فى عل والدارى ت علي إلطالق البكذل ومطلقاً،

ام، الظاهر نعم، ال ياخلكة يالشعر وةيوت اخلشبي البناء أمثال البريشمل غيت يهل البو

 الفنادق والدار ملثل اخلانات وتي الظاهر مشول البكذلك وها يف العرف،يت عليق البإلطال

  . الواقعيريوجب تغيز ال يي االسم مبالحظة للتميريما أشبه، فإنّ تغو



٢٨

  .ما أشبه واحلدائق، واحلمامات، وض،يالدار ملثل املراح وتيشمل البينعم ال 

أن كس كإذا ع وور له،كم املذك احلشمليفهل  ،ىتاً، مث أجره مقهيلو استأجره بو

 بعد العدم، ألنّ املنساق من النصيان ال كإن  و،تاً، احتماالنيمث أجره بى استأجره مقه

  .ارجياإل وستئجاروحدة العنوان يف االى الفتوو

ى ه عليلإم كس، احتمل انسحاب احلكبالع أو اناًكتاً مث أجره دينعم لو استأجره ب

  .تأمل

ت ي، فإذا استأجر سرداب البكوم بذلك حمأيضاًسطحه  وتيداب البالظاهر أنّ سرو

  .هيت علي لصدق الب،صحيثر مل كمث أجره بأ ىنكللس

ناه كستئجار سون القصد من االكي أن ،ني مع أحد الشرطالّثر إك األميال فرق يف حترو

ن ي الذسرةالسماكان قصده االتجار من األول ك أو ،ارجياإل إىل هيأوالً مث تبدل رأ

  .ما أشبه أو ثركؤجروا باأليوت مث يستأجرون البي

بل  ىنكإن مل تستأجر للس وت،يحاهلا حال الب ىنكشقق العمارات اليت تستأجر للسو

 إىل ىالفتو ومن انصراف النص:  احتماالنا،هيم إلكنسحب احليما أشبه، فهل  واملستودع

  .قةيها حقيت عليمن صدق الب ون،كوت السيالب

  .االسم نوع من اازوتاً يف املقام، يس بيخلالء لت ايبو

ة اليت تصنع يف البحر يوت اخلشبيالبك ونع اآلنضوت اليت تيالبكوت اليت تنقل يالبو

   قييف البالد اليت تض ىنكللس



٢٩

  .قةيت حقيم املقام، ألا بكوم حبكها بواسطة البحر، حميأراض

  .ما أشبه، لعدم الصدق وملعاملا واملصانع واملطابع ووت املطاعميس من البيلو

اط أن يار غرفها، فاالحتجيستأجرها بعض الناس إليم الفنادق اليت كمما تقدم تعرف حو

ار لغرفة جيان اإلكلو  وثر،كؤجر الفندق جمموعاً بأي انكاً إذا يلو جزئ وها حدثاًيدث فحي

  .ما هو املتعارفكغرفة 

ة يف مسألة إجارة البعض، أنّ احملظور هو يتة اآليإنّ الظاهر من الروا: قالين ربما كلو

ون إجارة اموع كوجب يل بعض مبا ك أما إجارة ،لكثر من أجرة الكإجارة البعض بأ

د، هذا يس ببعيهذا ل وثر من مال اإلجارة الذي استأجرها املستأجر األول به فال بأس،كأ

  .الدار وتيله يف البك

 أو ان بناًء من مواد البناء،كاء ثابت، سواء لّ بنكأما احلانوت، فالظاهر مشوله ل

  .ما أشبه أو افيت أهل األريحنوه يف حوان ومن الشعر أو اخلشب،

إن  وال،ك، إشني اجلوالنيما هو املتعارف يف البائعكات الناقلة، ينعم يف مشوله لعرب

ء ة خفاكاملتحرى ان يف صدق احلانوت علكإن  و،ةكوت املتحريالبك كاط ذليان االحتك

  .هايبعد الصدق العريف علية الذي ال كوت املتحريدون الب



٣٠

  كما إذا استأجر داراً،هذا وكذا ال جيوز أن يؤجر بعض أحد األربعة املذكورة بأزيد من األجرة

  .بعشرة دنانري وسكن بعضها وآجر البعض اآلخر بأزيد من العشرة فإنه ال جيوز بدون إحداث حدث

  

ات اليت تدور يف يالدابة احململة باحلاجى حلانوت علال يف عدم صدق اكنعم ال إش

عتاد بعض الضعفاء يالباسط الذي ى ال يف عدم صدقه علكما ال إشكاف، ياألروى القر

  .استخدامه يف حواشي الطرقات

  .تفي منها ذا القدركة نريثكيف املقام فروع و

  .وراتكالم يف إجارة املذكبعض ال} هذا{

مع  أي }د من األجرةيورة بأزكر بعض أحد األربعة املذؤجيوز أن جيذا ال وك{

إجارة البعض يف أنّ  ولكل يف إجارة اليد لوحدة الدليده ذا القيإنما نق واتحاد اجلنس،

  الشرائعكما صرح بذلك، نيان جنسكثر جنساً واحداً ال ما إذا كثر أكالظاهر من األ

  .هريغو

د من يأجر البعض اآلخر بأز ون بعضهاكس وريما إذا استأجر داراً بعشرة دنانك{

 ميقول بالتحريال عند من كال إش وبال خالف} وز بدون إحداث حدثجيالعشرة فإنه ال 

  .ونه رباًك لكث منع عن ذليخ، حيي عن الشك من احملالّثر، إكل باألكيف إجارة ال

   خرب أيب منه املستثىنو يف املستثىن مكاحلى دل علوي



٣١

ن كلو أنّ رجالً استأجر داراً بعشرة دارهم فسو :)عليه السالم( ع عن الصادقيالرب

  .)١(ثر مما استأجرهاكؤاجرها بأين ال كل و،ن به بأسكيأجر ثلثها بعشرة دراهم مل  وهايثلث

  .من األخبارى بل هو الظاهر من مجلة أخر

ري كستيسألته عن الرجل  : قال،) السالمماعليه(  عن أحدمها،خرب حممد بن مسلمك

ال :  قال،تهايعمر هو بقي وناراً،ي دنيتسع وري نصفها خبمسةكينار، فياألرض مبائة د

  .دياألز وظهر منه البأس يف إجارة البعض املساوييث يح، )٢(بأس

  . ديال يف اإلجارة باألزك اإلشىبقية السابقة ياملساوي يف الروا ث استثىنين حكل

لو أنّ رجالً استأجر داراً بعشرة  : قال)السالمعليه ( عبد اهللا أيب  عن،ة احلليبيرواو

ثر مما كؤاجرها بأيال  ون به بأس،كيأجر ثلثها بعشرة دراهم، مل  وهاين ثلثكدارهم، فس

الثلث  إىل ؤاجرها عائدي  يف الريأنّ الضمى  بناًء عل،)٣(ئاًيها شيدث فحي أن الّاستأجرها به إ

  ادةيالز  للمنع منن شاهدكي مل الّإ وونه داراً،كباعتبار 

                                                









٣٢

  .أيضاً وإن كان األحوط تركه واألقوى اجلواز بالعشرة ،وأما لو آجر بأقل من العشرة فال إشكال

  

  .أيضاًأيت ي مما سك ذلريغ إىل البعض، إىل بالنسبة

  .ال خالف ملا عرفت من النصوص و}الكأما لو أجر بأقل من عشرة فال إشو{

 املوجب حلمل املنايف كح بذليللنص املتقدم الصر} أيضاًاجلواز بالعشرة ى األقوو{

عليه ( قال ، يف إجارة الدار)عليه السالم( ث الدعائم عن الصادقيحد وراهة،كالى عل

  .)١(ن البعض فال بأسكس وبعضها مبثل ما استأجرهاى ركإن أو :)السالم

ن كرهم فسلو أنّ رجالً استأجر داراً بعشرة داو :الذي هو منت األخبار يف املقنعو

  .)٢(ثر مما تقبلها بهكؤاجرها بأين ال كل ون به بأس،كياهم مل رأجر ثلثها بعشرة د وهايثلث

ه يف يال فكونه رباً الذي قد عرفت اإلشكخ ال بأس ا، بعد أنه عللّه بيخمالفة الشو

  .نفسه، فضالً عن أنه خالف النص

راهة، مثل املفهوم من كالى عض النصوص احملمولة علبل} هكان األحوط تركإن و{

   :)عليه السالم( هي عن أخ،جعفر علي بن ةياملفهوم من روا وة حممد بن مسلم املتقدمة،يروا

                                                







٣٣

 نصف و فآجر بعضها بدرهمنيمهنة بدريسف أو ث سأله عن رجل استأجر أرضاًيح

  .)١(ال بأس:  قال،كصلح ذلين هو ما بقي أكسو

س يلو :)عليه السالم(  قال،ني الرجل خبمسالذي أخذهى يف املرع :ة مساعةيمثل رواو

  .ع اإلجارةيقد تقدم أنّ املراد بالبو. )٢(معهمى رعي و درمهاًنيعه خبمسيبيله أن 

ل عن رجل استأجر ئس ،)عليه السالم(  عن الصادق،ة الدعائميمثل املفهوم من رواو

  .)٣(بأس ال:  قال،يعمل يف الباق وناراًي دنيتسع ونار فأجر بعضها بتسعةيأرضاً مبائة د

  .ك ذلريغإىل 

ناه يف البعض اآلخر، كس املناط يف اإلجارة للبعض باملساوي سيمما تقدم تعرف أنه لو

  .كما أشبه ذل أو  فارغاًهأبقا أو ،إن أجر البعض اآلخر وبل تصح اإلجارة باملساوي

 عدمه، إلطالق نيب وةيمة الشيء السوقي ارتفاع قنيمث إنه ال فرق يف موارد املنع ب

   مةياحتمال أنّ املنصرف هو وحدة الق وى،الفتو والنص

                                                









٣٤

من املعلوم عدم مجود األسواق  وممنوع، ألنه لو فرض االنصراف فهو بدوي، خصوصاً

اهللا العامل و،ةياخلارج وةيهبوطاً غالباً باملؤثرات الداخل وها صعوداًكبل حتر.  

  



٣٥

جيوز أن يوكله إىل  ،اط املباشرة وال مع االنصراف إليها من غري اشترل عمالًإذا تقب): ٢ مسألة(

  ،عبده أو صانعه أو أجنيب

  

وز جي ،هايال مع اإلنصراف إل و اشتراط املباشرةريإذا تقبل عمالً من غ{ :)٢ مسألة(

  .منه املستثىنو ال خالف يف املستثىن والكبال إش} أجنيب أو صانعه أو عبده إىل لهكويأن 

 أمواهلمى الناس مسلّطون علاالنصراف، فألنّ  أو يف صورة االشتراطأما عدم اجلواز 

ن هلم السلطة إث يح وتهم،يعن ب أو العبادة عن أنفسهمكن ماالً، كيإن مل  وتعلق ميما و

م ك احلالّس إي لكذل معىنوذم، إ ري التصرف يف هذه السلطة بغرين للغكي مل كذلى عل

  .ىرفي تارة أخيلكالتو ،الوضعي تارة

بطالن   مبعىن،كه لذلريار غجيق له إحياطة ثوبه مل ي خلكأنه إن استأجره املال مبعىن

 أو ثوب ولده البالغ مثالً، أو رياط ثوب فقيإن استأجره خل و،كرض املالياإلجارة إن مل 

عن  عن نفسه فيما كان غري قادر على احلج بنفسه، أو استأجره حلج عن نيايباستأجره حلج 

اطة ثوب ياطاً خلي خريمثالً، فاستأجر األج )صلى اهللا عليه وآله( عن رسول اهللا أو ،هيأب

 )صلى اهللا عليه وآله( عن الرسول وإنساناً آخر للحج عن املستأجر، أو ،الولد أو ريالفق

طالب املستأجر باألجرة، يق له أن حيفال ،  ال عن املستأجرريانت اإلجارة عن نفس األجك

ث ين حكمشوهلا ملثل هذه اإلجارة، ل ون باطلة إلطالق أدلّة اإلجارةك تإن مل وفإنّ اإلجارة

 احلق يف أخذ رين لألجكياالنصراف مل  أو  باالشتراطكإنّ إجارة املستأجر مل تشمل مثل ذل

  .األجرة منه



٣٦

ون كقد ت و،داًيي تقريون مباشرة األجكد، فإنه قد تييمث إنّ املراد باالشتراط أعم من التق

س يق لدائرة اإلجارة فلييد تضينّ القأل ، التنازل عنهكق للمالحيداً مل ييان تقكاً، فإذا اشتراط

  .دياملق د عنه مع بقاءيقابالً لرفع ال

 عمل العمل يف مثل احلجياستنب من  أو اط،يعطه للخأ: قال له ود عنهينعم إذا رفع ال

ى على املسم أو ن من املثليمرأقل األ أو  موجباً الستحقاق أجرة املثل،كان ذلكالصالة، و

  .االحتماالت اليت تقدمت يف بعض املسائل السابقة

ا، فإذا هلاإلجارة ملا ى د عن الشرط، تبقي احلق يف رفع الكان للمالكان اشتراطاً كإذا و

 أو ديله يف صورة القكلصحة اإلجارة، هذا ى  أجرة املسمري استحق األجريعمل الغ

  .صرافاًان أو االشتراط لفظاً

 الكيال يف جواز اإلكال إش وال شرطاً، فالظاهر أنه ال خالف وداًين قكيأما إذا مل و

نئذ يالقاعدة، إذ العمل حى أنه مقتض إىل باإلضافةى الفتاو وأيت من النصوصي، ملا سريالغإىل 

  .حنوه و)١(الناس مسلّطونل يشمله دلي فرياً لألجكصار مل

   ه،ريغ  إىلل بعض العملكأو و، بعضه بنفسهمث إنه مع االشتراط إذا عمل

                                                





٣٧

 ما أنّ له اإلبقاء بالنسبةك ،ئاًيه شيعطي فال ، يف الفسخ أخذاً بالشرط احلقكان للمالك

ه يعطيما أنّ له اإلبقاء للعقد متاماً بإسقاط شرطه، فكبالنسبة، ى ه من املسميعطيما عمل فإىل 

ىمتام املسم.  

د يبعض العقد، إذ القى ال عل ومتام العقد،ى  له اإلبقاء علقحيد، فإنه ال ييأما مع التق

  .ديعدم عند عدم الق

انت ك وله فإن أبطل املستأجر اإلجارةيعم وريأما األج و،املستأجر إىل هذا بالنسبة

إن  وة،ي بطلت اإلجارة الثان،لياطة العميرض املستأجر خيمل  واب املستأجر،يمعتلّقة مبثل ث

  . حال الفضويلكون حال ذلكي وةياإلجارة الثانت يرضي املستأجر بق

أو  ،)صلى اهللا عليه وآله( عن رسول اهللا أو انت اإلجارة متعلّقة باحلج عنه،كأما إذا و

ان له احلق يف إبطال ك  بقاء اإلجارة األوىلري، فإن اشتراط األجريالفق أو اطة ثوب الولديخ

ة مبجرد بطالن اإلجارة يت اإلجارة الثانبطل د إبقاء اإلجارة األوىليان قكإن  واإلجارة،

إذ بطالن اإلجارة ، ة حباهلايانت اإلجارة الثانك، ك ذلريد األجيقيمل  وشترطيإن مل  و،األوىل

صلى ( احلج عن رسول اهللا أو رياطة ثوب الفقيخ وة،يرتبط ببطالن اإلجارة الثانيال  األوىل

   هذهى عل  يف إقدامهريون داعي األجك وة املستأجر،يهما رضايشترط فيال  )اهللا عليه وآله



٣٨

  ولكن األحوط عدم تسليم متعلق العمل كالثوب وحنوه إىل غريه من دون إذن املالك

  

ا قرر يف حمله من أنّ وجب البطالن عند ختلّف الداعي، مليال  اإلجارة، اإلجارة األوىل

عن  أو ،رينفس األجان العمل احلج عن كوجب بطالن املعاملة، بل لو يختلّف الداعي ال 

شترط ية، إذ ال يبطالن اإلجارة الثان وجب بطالن اإلجارة األوىليوالده املتويف مثالً، مل 

أنه حق ى ل عليال دل وسقط عنه إذا تربع عنه متبرع،ي بل ،ت يف التربع عنهية ويل امليرضا

  .خاص بالوارث

ال تزر عين، : ديزمرو لرض، فإذا قال عيإن مل  وابة عن نفس احليي يف النكذلكبل 

س ينه فإنه ليدى ما لو أعطكه، يعنه ما وجب على ذا إذا أعطك وارة،يوزار عنه صحت الز

صح إعطاء يلذا  واة،كالز وتايب احلجكرناه يف ك ما ذكد ذليؤي وخمالفاً لسلطنته، وهيتصرفاً ف

  . فراجع،اة عبادةك ماله مع أنّ الزريعن غ واة عن املمتنع عن مالهكالز

  .رناهكيف املقام فروع أخر تظهر مما ذو

، ري الغكتربع من ذل أو صلح أو ون بإجارةكصح أن تي ريالغ إىل الكيمث إنّ اإل

م متعلّق يعدم تسل {هي علنيتك السانياملعلّق وعند املصنف} ن األحوطكلو{ ،إلطالق األدلة

  ثوب ألنّ الكذل و،}كاملالأذن ه من دون ريغ إىل حنوه وثوبكالعمل 



٣٩

  ، وجواز اإليكال ال يستلزم جواز الدفع كما مر نظريه يف العني املستأجرة له،وإال ضمن

  

 ذا أفىتك، كه بدون إذن املالريغ إىل سلّم األمانةيق لإلنسان أن حيال  وده،يأمانة يف 

  .م بدون األذني فجوزا التسلكاملسال ومها، خالفاً للمختلفريغ واجلواهر ويف الشرائع

 ،كم بدون إذن املاليجوز التسليه مأموناً فيون املسلّم إلكي أن نيد بيابن اجلنفصل و

  .األذن إىل  احتاجالّإو

قلنا إنه هو الذي  ون،يقد رجحنا مذهب اوز و مفصالً،كالم يف ذلكقد تقدم الو

عدم فتواه بالعدم خروجه عن خالف  واط املصنفيأنّ وجه احتك والنص، وه القاعدةيتقتض

زايكل} ضمن{ مي يف التسلكستأذن املالي} الإ{ ـه فيعل} و {وط يالتفر وونه من التعد

 املستأجرة نيه يف العريما مر نظكستلزم جواز الدفع يال ال كيجواز اإلو{  للضماننياملوجب

  .}له

ة، ألنه يان الالزم بطالن اإلجارة الثانكأذن، يمل  واألذن إىل اج الدفعيمث لو قلنا باحت

ون حاله حال ما إذا كي والً للمال بالباطل،كون أكي املستأجر، فكلميئجار ملا ال است

ن هو من كتميال  وهيمه إلين من تسلكتميد السلطان ال يت يف يعمل يف بياستأجره ألن 

 انهكمإل األجرة ألنه بذل ما بياستحقاق العم وث إنّ احتمال صحة اإلجارةيتسلّمه، ح

  االمتناع و ممنوع، إذ هو امتناع شرعي،ريرف األجان االمتناع من طكإنما و



٤٠

 األجرة اليت قررها يف إجارته أو أكثر ويف جواز ياستيجار غريه لذلك العمل مبساوفيجوز له 

  ،استيجار الغري بأقل من األجرة إشكال

  

 كم الشرعي للمالك من جرب احلاكاالمتناع العقلي، أما ما احتمله املسالكالشرعي 

أنه  و،كون الشيء من حق املالكة، فال وجه له بعد ي حلق اإلجارة الثانكذل وبالدفع،

  . رضاهريتصرف يف ماله بغ

 العمل مبساوي كه للذلريجوز له استئجار غيف {ةينه إذا جازت اإلجارة الثانإمث 

 ائةة مبيالثان ومبائة انت إجارته األوىلكبأن } ثركأو أ{األوىل } األجرة اليت قررها يف إجازته

  .ثركاأل ونع عن املساويمي إلطالق أدلة اإلجارة بدون ما كذل وعشرة مثالً،و

 السرائر وةيفعن النها} اختالف والك بأقل من األجرة إشرييف جواز استئجار الغو{

نه إ: كن املسالعما يف الشرائع املنع، بل عن بعضهم أنه األشهر، بل كر يالتحر واإلرشادو

  .راهةكاجلواز مع ال: اخلراساين واحملقّق الثاين ونيديالشه ورةكالتذ وعن القواعد واملشهور،

  :استدل القائل باحلرمة جبملة من النصوص

تقبل ي أنه سأل عن الرجل ،) السالماعليهم(  عن أحدمها،املروي عن حممد بن مسلمك

   آخر إىل دفعهي وهيعمل فيبالعمل فال 



٤١

  .)١(ئاًيه شيون قد عمل فكيأن  الّ إ،ال: )عليه السالم(  قال،هيبح فريف

تقبل العمل فال يسألته عن الرجل :  قال،)عليه السالم( جعفر أيب  عن،محزة أيب عنو

  .)٢(ال:  قال،هيربح فيآخر  إىل دفعهي وهيعمل في

اط يسألته عن الرجل اخل : قال،) السالماعليهم(  عن أحدمها،عن حممد بن مسلمو

  .)٣(هي قد عمل ف،ال بأس:  قال،ستفضلي وهيطخيمن ه يعطي وقطّعهيتقبل العمل في

ها يطها مث أعطياب أخي أتقبل الث:)عليه السالم( قلت أليب عبد اهللا :مع قالاعن و

ال :  قال،وطيأشتري هلا اخل وأقطّعها:  فقلت،هايس تعمل فيأل:  فقال،نيالغلمان بالثلث

  .)٤(بأس

 أتقبل العمل مث أقبله من غلمان :)عليه السالم( الصائغ، قلت أليب عبد اهللا ي علعنو

  :  فقال،نيعملون معي بالثلثي

                                                











٤٢

 هي أن تعاجل معهم فالّ إكصلح ذليال،ي أذ: قلت:  قالبه هلم، فقاليفإن :عمل كذل 

  .)١(فال بأس به

تقبل العمل مث يل عن الصائغ ئ أنه س،)عليه السالم(  عن الصادق،عن دعائم اإلسالمو

عمل  أو ان ثوباًكقطّع الثوب إن  أو دبره أو ئاًيه شيإن عمل ف:  قال،قل مما تقبله بهقبله بأي

  .)٢(هي فري فال خالّإ وب له،يط يله عمالً، فالفضيف

 قلت أليب عبد اهللا:  قال،اطيم اخلكأما من قال باجلواز، فقد استدل باملروي عن احل

:  قال،أن أشقّهى د علي ال أزكلذأسلّمه بأقل من  وإني أتقّبل الثوب بدراهم: )عليه السالم(

ال بأس به. مث قال :له من عمل قد استفضلت فيال بأس فهيما تقب)٣(.  

  .)٤(هيما تقبلت من عمل مث استفضلت فيال بأس ف:  قال،خية الشيعن رواو

ال ذا، فكما رواه الفقهاء هكب، يخ يف التهذيالش وايف يف بعض نسخه،كذا رواه الكه

   اعتبار مبا روي يف بعض

                                                











٤٣

ث يده، حيؤي اق العبارة اليأن س إىل  مضافاً،بأقل انك م)ثركبأ( لمةكايف بكنسخ ال

ما أن كادة، ي وجه أخذ الزك ظاهر يف أنه علّل بذل)أن أشقّهى د عليال أز: (إنّ قول الراوي

  .ك ذل)عليه السالم( ظاهر جواب اإلمام

ى ات علي الرواكون شاهد مجع حبمل تلكداللة ألن ت وة سنداًية الروايفاكالظاهر و

 يف ظهورمها يف رياألخ  أوصحيال  :لمةك إىل االستناد إىل  ال حاجةكبعد ذل وراهة،كال

ن استظهار احلرمة من إطالقهما إذا مل كمي يف الظهور املزبور، بل ك للشكذل وراهة،كال

  .نة صارفةين قركت

 أيب مة عنالّالع واالستدالل مبا وراه السرائر إىل جةة ال حاي الرواكما أنه بعد تلك

 ريلذا رواه غ وإنه اشتباه،: قال ي حىتال انك مال بأس :)عليه السالم( ث قالي ح،محزة

  . فقط)ال( لمةكتب بكواحد من ال

 ما حضرنا من نسخة الوسائليإمنا املوجود ف و،كذلكإنما مل جنده (: قال يف اجلواهر

 الظاهر أنه سهو وال أثر، ونيب عيس يف التهذيل: رامةكيف مفتاح ال وناه،يكالوايف ما حو

  .ىانته )رناكما ذكته يالوايف روا وجممع الربهان وبي عن التهذىكغفلة، مث حو

مة الّالع وة السرائرينصاف أنّ مثل روان اإلكذا وجدته يف الوسائل، لكه و:أقول

  توجب االضطراب يف املنت املوجب



٤٤

 فلو آجر نفسه خلياطة ثوب بدرهم يشكل استيجار غريه هلا بأقل ، أو يأيت ببعضدث حدثاًإال أن حي

  . بل يكفي أن يشتري اخليط أو اإلبرة يف جواز األقل، منه ولو قليالًمنه إال أن يفصله أو خييط شيئاً

  

ان كإن  وراهة أقرب،ك، فالقول بالنيأحد الطرفى ة عن الداللة عليلسقوط الروا

  .ه املنتيما هو على  علني واحد من املعلّقريقد أبقاه غ وصنف أحوط،ال املكإش

األصطهبانايت عدم اجلواز والربوجردي والسادة ابن العمى نعم قو.  

دث حي أن الّإ {،ما أخذكعدم اجلواز إنما هو إذا أعطاه  أو الكان، فاإلشكف يكو

فلو أجر نفسه  {بعض الثوب،ط يخيأن كه، يمن العمل املستأجر عل} أيت ببعضي أو حدثاً

لو  وئاً منهيط شيخي أو فصلهي أن الّ إ،ه هلا بأقل منهريل استئجار غكشياطة ثوب بدرهم يخل

يف جواز  {هيعمل ما في لرياألج إىل دفعهماي و}اإلبرة أو طيشتري اخليفي أن كي بل ،الًيقل

  .نئذييف اجلواز حى الفتو و لتطابق النصكل ذلك} األقل

ه ي نبه عل،الكه عمالً إشيعمل فياإلبرة بدون أن  وطية اشتراء اخليفاكن يف كل

لعلّ من  وة ألجله،يلّ غرامة خارجكه، ال يث إنّ ظاهر النصوص العمل في، حكاملستمس

ة يفهم من روا أو ،شيء أي ل الفضل بالكات عدم جواز أي فهم من الرواكبذلى تفكا

   هلاى اشترو الواو يف امع أنّ



٤٥

 ،نيما فهمه غالب املعلّقكباً يف نفسه يان قركإن  وهذا وع ال للجمع،ي للتنووطياخل

ى ل، بعد ذهاب املشهور علك مشكبذلى  أنّ الفتوالّهذا املوضوع، إى علّقوا عليلذا مل و

  .صهم اجلواز بالعالج فقطي من ختصكفهم ذليما ك، هخالف

لعلّه خللو النصوص  وف اجلنس،روا اجلواز يف صورة اختالكذيه مل ريغ وفنّ املصنإمث 

لو مع اختالف  ومن املعلوم صدق الفضل و،وزجيلّ فضل ال ك، بل ظاهرها أنّ كعن ذل

ل ن، فإنه فضيناريستأجر هو مبن من احلنطة املساوي لدينار فيستأجره بديأن ك ،اجلنس

  .عرفاً

  .ت املتقدمةيبال والدار واحلانوت وري مسألة األجنيب و املقامنيظهر الفرق بي كبذلو

 يكرة أنه حكر أحد هنا االختالف باجلنس، نعم عن التذكذيمل و( :قال يف اجلواهر

ن قد سلف لنا كمل نتحقّقه، ل وئاًيه شيعمل فيخ عدم اجلواز مع اتحاد اجلنس إال أن يعن الش

  .ى انته)كون وجهاً لذلكين أن كميت ما يالب ورييف مسألة األج

  :ر بعضهاكتفي بذكة نريثكيف املقام فروع و

ة اشتراء يفاك إذا قلنا بالّة، اللّهم إيفي إعطاء غرامة خارجكيالظاهر أنه ال : األول

  .هيالم فكقد تقدم ال و،طياخل واإلبرة

   الثاين من وون التقبل األولكالظاهر أنه ال فرق يف : الثاين



٤٦

ان ظاهر كإن  وباالختالف إلطالق األدلة، أو ،ما أشبه أو الصلح أو باب اإلجارة

  .الفقهاء اإلجارة فقط

لّ املعاملة فاسدة، كأنّ  أو ون الفضل فقط حراماً،كيهل أنه إذا أخذ الفضل : الثالث

 ك علم بذلريه فإذا خاط الثوب من غيعل وال بأس به، و بناء الفقهاء فساد املعاملة،احتماالن

ن يثر األمركأ أو نيأقل األمرأو  باملقدار الذي قرر يف اإلجارة األوىل أو فهل له أجرة املثل

قد تقدم أمثال هذه املسألة يف السابق فال  و فالظاهر املثل،كاحتماالت، أما إذا علما بذل

  .هايالم فكد الينع

 لهيكفي بوكيادة، بل ية الزيه بنفسه حلليباشر العمل فيشترط أن يالظاهر أنه ال : الرابع

ئاً عن قبل املستأجر يه شيعمل في يف أن ريل األجكويصح له أن يه يعل وما أشبه، أو صانعهأو 

  .رية العمل من قبل نفس األجيون بقكت والثاين

الصبغ فطرحه اهلواء  إىل االستناد يف العمل، فلو احتاج الثوب إىل اجينعم الظاهر االحت

  .هيعمل في، إلنه مل كف ذلكيون مل يف املاء امللّ

ن ياط عشريلو أخذ اخلفعمل،  إىل ها حتتاجيد االستفضال فيريلّ معاملة ك: اخلامس

   لّكن معاملة احتاج يثوباً بعشر



٤٧

العمل يف ى فكن مبعاملة واحدة يستفضل، أما إذا أخذ العشريه ليعمل فيأن  إىل ثوب

  .ثوب واحد منها

 ري ال من غ،ط الثوبيخيأن كون العمل يف جنس ما أخذه له، كيالزم أن لا: السادس

اط أصالً، فضالً من يرتبط باخلياطة صبغاً ال يب الذي أخذه للخصبغ الثويأن كاجلنس 

  .شقّق الثوب شقّاً مفسداًيأن كالعمل املوجب للفساد 

 مثالً ،ئاً آخرياطة مثالً شياخل إىل ما إذا ضميالظاهر جواز االستفضال ف: السابع

تعارف اطة حسب امليانت األجرة للخك و،ناريبناء داره بألف د واطة ثوبهياستأجره خل

  .ق له االستفضال، ألنّ النص منصرف عنهحيناراً، فإنه يد

اطة يما إذا استأجره خلكة، يالظاهر عدم فائدة العمل املتأخر عن اإلجارة الثان: الثامن

، ل يف العمل السابقي األول جزءاً من الثوب، لظهور الدلريالثوب باستفضال مث خاط األج

  .ةيفاكجارة مل تبعد الذا جعله شرطاً يف ضمن عقد اإلإنعم 

عادل االستفضال فهل تصح ياألول شرطاً ى  الثاين علريإذا شرط األج: التاسع

ه الثاين يشرط عل ونصف وناريأعطاه الثاين بدو ،ناريما إذا أخذ األول الثوب بدكاإلجارة، 

  م دارهيترم



٤٨

رة عدم اعتبار املباشرة  يف صور نفسه لعمل صالة سنة أو صوم شهر بعشر دراهم مثالًجأوكذا لو 

  . إال أن يأيت بصالة واحدة أو صوم يوم واحد مثالًيشكل استيجار غريه بتسعة مثالً

  

عادل يم يان الترمكنعم لو ، نار، الظاهر الصحة، ألنه ال استفضالياملعادل لنصف د

  .الكه إشيأقل من النصف فف

ان كلو  وطالق األدلة، إلزعالجاً يف اجلوا أو عمالًى سميلّ ما كفي كي: العاشر

ه يف يصدق عليالعمل اللغوي الذي ال  يفكي فال ،ونه عمالً عرفاًكن مع صدق كالً، ليقل

  .ه عمالًيالعرف أنه عمل ف

صوم شهر بعشرة دراهم مثالً يف صورة عدم  أو ذا لو أجر نفسه لعمل صالة سنةوك{

 قال ،}ه بتسعة مثالًريار غل استئجكشي {وميصوم  أو لو لصالة واحدة و}اعتبار املباشرة

 اطة الثوبيخك نيأنّ حملّ البحث يف العمل بالعى الفتو ونساق من النصيقد و( :يف اجلواهر

أصل ى على بقيحنوها ف واحلج والصالة والصومكحنومها، أما العمل الصرف  واغة اخلامتيصو

  بهكد ذلييتق يقتضي ال نير بعض لوازم العمل يف العكإنّ ذ: قالي أن الّاجلواز، اللهم إ

  .ى انته،)١()له باألقل عمل شيء منهيعترب يف جواز تقبينئذ يحو

يف  و،}وم واحد مثالًيصوم  أو أيت بصالة واحدةي أن الّإ {ار باألقلجيصح اإليفال 

   اشتراءكاللوازم  وأيت ببعض املقدماتياحلج 

                                                





٤٩

ض يف يتصور التبعي ار للمجموع ال للعمل فقط، إذ الجيان اإلكما يحنوه ف واإلحرام

  .احلج أو العمرة

 كذل و إنما هو بسبب املناط،كذل إىل ان، فالتعدي عن مورد النصوصكف يكو

  .الفهم العريف إىل  جدابيقر

لزم عمل شيء مث يث يمن أشبههم، ح واحملامي واملهندس وبي عمل الطبكمثل ذلو

 أو نة،يطة لبناء مديم خريصمت أو سنة،ى  إذا استؤجر ألجل طبابة املرض،هريغ إىل الهكيإ

  .ة واحدةيعن قض أو ا الفقراء،يالدفاع عن قضا ودار،

ها، بعد أن ترضع ريصح هلا استئجار غيث يمثلهم ما لو استؤجرت املرأة للرضاع، حو

  .ذاكه وثركأ أو الطفل رضعة

  .ذاكه واً،يحممد عل وعمرو حممداً، ود عمرواً،يستأجر زيصح ترامي اإلجارات بأن يو

نهما بدون ارتباط صاحب العمل، يون بكه، فاإلجارة إمنا تري غريمث لو استأجر األج

عمل يما أنه إذا مل كاملستأجر األول،  إىل  الرجوعرين لألجكيف املستأجر الثاين مل يفإذا مل 

  . األولرينعم له املطالبة من األج، لمستأجر األول املطالبة منهلن كي الثاين العمل مل رياألج

  .اهللا العامل و،رناهكا يف املقام فروع أخر تعلم مما ذنهو

  



٥٠

  ،جيوز تربع الغري عنه جر لعمل يف ذمته ال بشرط املباشرةؤإذا است): ٣ مسألة(

  

ما إذا كون العمل يف الذمة، كيفإنه قد } إذا استؤجر لعمل يف ذمته{ :)٣ مسألة(

إتالف مال الناس، فإنّ كيف الذمة  نيون العكقد ت وط له ثوبه،يخياط لياستأجر اإلنسان اخل

 ون يف الذمة،كيلّ عمل إنما كي، ألن حيد توضي ق)يف ذمته(قوله  وون يف ذمته،كياملال قد 

 ه قسمان ذمييتصور في اً مقابل العمل اخلارجي الذي اليداً إخراجيون قكيداً أن يتمل بعحيو

ونه ك لري جسم األجمي تقوك قاصداً بذل،ذا فرسخاًكمشي يما إذا استأجره لك ذمي، ريغو

اً ياً بل عمالً خارجيس أمراً ذميهمه أمر صحة مجسه، فإنّ مورد اإلجارة ليحنوه ممن  أو ولده

  .فتأمل

ان بشرط كالفرق أنه لو  وقة،يون اإلجارة ضكدها بأن تيال بق و}ال بشرط املباشرة{

دها فإنه بدون يان بقكذا إت اإلجارة، خبالف ما يبق ود عن الشرطياملباشرة صح رفع ال

ة يال خصوص وقد حصل، وألنّ املهم العمل}  عنهريوز تربع الغجي{ ـاملباشرة ال عقد ف

ان يصل بإتحي بالعقد ريوفاء األج ول،ببال مقا أو ون النائب نائباً يف مقابل مالكل أو للعامل،

  .التربعي أو نائبه اإلجاري أو  العمل بنفسهرياألج

ذا يف ك وقد حصل، ول العملي حتوالّ إرياألجى  واجب علكناس هي أنه ل:احلاصلو

   يف ذمة إنسان،نيع أو نيلّ دك



٥١

 نعم لو أتى بذلك العمل املعني غريه ال بقصد التربع ،وتفرغ ذمته بذلك ويستحق األجرة املسماة

  ،عنه ال يستحق األجرة املسماة

  

ل، فإذا ي ما خرج بالدلالّابة إيرنا يف باب احلج أنّ األصل يف األمور تقبلها النكلذا ذو

 ديت ذمة زأاحلنطة فأعطاه حممد ذا العنوان برمن  مبن أو نار،يد مطلوباً لعمرو بديان زك

انت يف مقبال العمل الصادر عن كألنها } ستحق األجرة املسماةي وكتفرغ ذمته بذلو{

  .قد حصل و،ريطرف األج

 ، عاملري غرياألج و،ري األجري العامل غ بأنّكال يف ذلكظهر أنه ال وجه لإلشيمنه و

عل العمل جيالً للمال بالباطل، إذ أنّ التربع عنه كأيت بشيء أيله لألجرة بدون أن كون أكيف

ه من طرف العامل، فحاله يالذي أهدي إلعمله يف مقابل بالباطل، له للمال ك بدون أريلألج

رد أمانته  ونهي دىفّ وصدق عرفاً إنهي ثيرد أمانته، ح أو نه،ياألجنيب دى حال ما إذا أعط

ال ك أنه ال إشكر يف املستمسكقد ذ وون عمله بسبب قصد العامل إلصاقه به،كيفإنّ العمل 

  .نيع املعلّقياملنت مجى ت علكس و،كيف ذل

ما بال إ} ال بقصد التربع عنه {ري األجريغ أي }هري غني العمل املعكبذلى نعم لو أت{

 ريبقصد اإللصاق بإنسان آخر غ أو بقصد اإللصاق بنفس العامل، أو قصد إلصاق بأحد،

ون من باب السابقة بانتفاء املوضوع كيموضوع فراغ الذمة، فحينئذ نتفي ي، فإنه رياألج

  ألنّ األجرة}  األجرة املسماةستحقيال {و



٥٢

 أو ،زال أمله من اإلجارة على قلع السن ف نظري ما مر سابقاً،وتنفسخ اإلجارة حينئذ لفوات احملل

  .خلياطة ثوب فسرق أو حرق

  

 ب،يتسب أو تربعبال عمالً مرتبطاً به  و، ال مباشرةًريلألجعمل ال  ويف مقابل العمل،

طلبه من ينار الذي يقصد أنه الديمل  وناراًيد عمرواً ديزى ن، فإنه لو أعطيم يف الدكذا احلكو

  .رتبط بهيال بتربع متربع  ونه ال بنفسهيوف دينار، ألنه مل ين الدمحممد مل تفرغ ذمة حممد 

اً قابالً يلّكن العمل كين هذا إذا مل ك ل،}نئذ لفوات احمللّيتنفسخ اإلجارة حو{

علّم يما إذا استأجره لكذهب احملل، ي مل تبطل اإلجارة، إذ مل الّإ وفرد آخر،ى لالنطباق عل

ى ق لإلجارة قابل لالنطباق علقته أسبوعاً، فإنّ املتعلّيحد يسق أو ولده صفحة من القرآن

وجب فوات يقة ال ي للحدريسقي الغ أو  الصفحةريم الغيسبوع، فتعلألّ كى عل وةلّ صفحك

 أو ،قلع السن فزال أملهى  ما مر سابقاً من اإلجارة علرينظ {انكاحمللّ، فالفوت إنما هو إذا 

   .}قرح أو فسرق {خاص} اطة ثوبيخل

ما تقدم من اإلسقاط ي فري لألجرة بتبرع الغرية األجيرضاد عدم يفيمث الظاهر أنه ال 

رضاه،  و بإجازتهكاشتراط ذلى ل علي لألجرة، إذ ال دلرياستحقاق األج وحلق املستأجر

  .ن من ذمتهينه يف إسقاط الدي دريشترط رضاه بأداء الغيما ال كل، يشمله إطالق الدليف

   صاحب الذمةة يما ال متأل بدون رضاك إنّ الذمة :قاليال 



٥٣

ون العمل له نوع من كي أن أيضاً وإجازته، و ال تفرغ بدون رضاهكذلكإجازته و

  . العملكذلكقبوله بدون ه يون للمهدي إلكال ت وةيال تقبل اهلدفكما ة، ياهلد

  :قاليألنه 

  .هريغ والعاقلةى ما يف القود اليت علك ،ة صاحب الذمةيالذمة قد متأل بدون رضا: أوالً

ل لإلفراغ ينهما بشمول الدلي بعد الفارق ب، اإلفراغ باإلمالءرينه وجه لتنظإ: اًيثانو

  .دون اإلمالء

 ،ني بالطرفالّتحقّق إي ة نوع من العقد الذي الية، إنّ اهلديقاس العمل باهلديما أنه ال ك

ل ية املعمول له، فهو من قبيرضا إىل تاجحيقاع، فال يخبالف العمل الذي هو نوع من اإل

كُلُّ ﴿ظاهر و املربأ، واملعتق وة املطلّقةيه رضايشترط فياإلبراء، الذي ال  والعتق والقالط

هنير بِرٍئ ِبما كَس١(﴾ام( ،﴿رىوأُخ رةٌ ِوزواِزر ِزرال ت﴾)لّ ك إمنا هو يف األوزار ال يف )٢

  . بعد موتهلو و،رضاهولو بدون عمله  وريابة عن الغيلذا تصح الن ويف الثواب، شيء حىت

                                                







٥٤

  خمصص مبا دلّ من النص)١(﴾ىأَنْ لَيس ِللِْإنساِن ِإالَّ ما سعو﴿ :قوله سبحانهو

ة يويما أنه خمصص بالضرورة باألمور الدنكسع له، يأنّ له بعض ما مل ى اإلمجاع علو

ه يام اليت تترتب علك األحكذلك وه،يه بدون سعيحنوه من األموال اليت تصل إل ورثاإلك

 ما أشبه، أو رضاع أو  ألجل نسبك حمرم مع تلريغ وونه حمرماً مع هذهككه يون سعبد

  .لذا فإنّ احلصر إضايفو

  

                                                





٥٥

  ر نفسه على وجه يكون مجيع منافعه للمستأجر يف مدة معينةجأاألجري اخلاص وهو من ): ٤ مسألة(

  

 رياألج الم اآلن يفكال و،كإما مشتر و إما خاص،نيقسمى عل} رياألج{ :)٤ مسألة(

  :أقسامى  عل}هو و،اخلاص{

صح يف} نةيع منافعه للمستأجر يف مدة معيون مجكيوجه ى من أجر نفسه عل{ :األول

 كس املراد متليظهر أنّ لي كبذلوالنجارة مثالً،  أو تابةكال أو اطةيأمره باخليللمستأجر أن 

 معاً، بل املراد القدر اجلامع النجارة وتابةكال واطةيه اخلي علكلميث يع منافعه املتضادة حبيمج

  .هذا هو املشهور يف أمثال املقام ولّ واحد منها،كى قبل االنطباق علي األمور الذي ك تلنيب

 ،ل البدل مورد اإلجارةيسبى ون أحدها علكي بأن ،د يف املتعلّقيتمل صحة التردوحي

أَوفُوا ﴿  مشولال شرعي بعدكال إش ود املعترب،يونه بك بعد كال عقلي يف ذلكال إشو

 الذي ىخ املرتضي مرة، خالفاً للشريرناه غكما ذكال غرر، إذ هو عريفّ  و، له)١(﴾ِبالْعقُوِد

 كلزم من ذليلو قلنا مبقاله ال  حىت وون الغرر الشرعي أخص من الغرر العريف،كاستقرب 

  .حمذور

ون متعلّقاً لإلجارة كي صح أنيال فمث إنّ القول بأنّ الفرد املردد ال وجود له يف اخلارج 

  . يف بعض املباحثكقد حقّقنا ذل و،كاٍف يف ذلك وده االعتباريال، إذ وجكحمل اإلش

                                                





٥٦

  ،جر نفسه لعمل مباشرة مدة معينةأ أو ، لهأو على وجه تكون منفعته اخلاصة كاخلياطة مثالً

  

ال  و}اطة مثالً لهياخلكون منفعته اخلاصة كوجه تى عل {أجر نفسه} أو{ :الثاين

 ذه كنئذ القدر املشتري حكلمي من أنّ املستأجر نيره بعض املعلّقك ملا ذكحاجة يف ذل

أيت فإنّ متعلّق ي خبالف ما ،ون متعلّق اإلجارة املنفعةكي نين القسمية، مث إنّ هذياخلصوص

  .اإلجارة العمل

ل ان متعلّق اإلجارة العمكبأن } نةيمباشرة مدة معل عملأو أجر نفسه { :الثالث

ان العمل املباشر فقط كد، أما إذا يحنو القى حنو الشرط، بل على نة، ال علياملباشر يف مدة مع

 كذل و، خاصاًريون األجكينة فقط متعلّق اإلجارة، فال يانت املدة املعك أو متعلّق اإلجارة،

رة د املباشييف صورة ق ر مدة اإلجارة األوىلك إذ مل تذ،ان إجارة نفسه إلنسان آخركألم

 اإلجارة املطلقة نيب ان إجارة نفسه إلنسان آخر مدة مباشرة، إذ ال تنايفكإلمو ،فقط

  .د املدة فقطييف صورة ق  اإلجارة املباشرةنيب والصاحلة لعدم املباشرة

ها التصادم يترتب عليان ال كإن  و قسم من اخلاص،أيضاًن يأنّ هذى فخين ال كل وهذا

  .األخص ص باملعىناخلاى مثل التصادم املترتب عل

  نيم من الفرق بيكد احليره السكبأنّ ما ذى فخيمث ال 



٥٧

  أو كان اعتبار املباشرة أو كوا يف تلك املدة أو كليهما على وجه الشرطية ال القيدية

  

من ( بقوله )منفعته اخلاصة(قوله ى قاً عليالثالث تعل وره املصنف الثاينكقسمي ما ذ

 ك إجارة الدابة بلحاظ منفعتها اخلاصة، فإنه ال اشتغال يف ذلريدون اشتغال ذمته بشيء نظ

 ملنفعته كه اشغال ذمته بال متلّي فإنّ ف، افترق الثالث عنهكبذل ور،ال لذمة املؤجولذمة الدابة 

  . حمل تأمل،ى انته)١ ()اخلاصة أصالً

اليت هي  ملنفعةاألمر يف القسم الثاين تشتغل باى  تشتغل، منتهري ذمة األجنيإذ يف القسم

 فإن مل تشتغل ذمة الّإو ،نتج املنفعةيالذي  يف القسم الثالث تشتغل بالعملو ،العمل جةينت

  .ريطالب األجي فبماذا رياألج

األوجه األربع  و،ني األولني الوجهنيث قال فارقاً بيد اجلمال، حي السلقد أجادو

 كيمتلى ان علكإن  وة فمرجعهاري األخأما الوجوه األربعو( :اليت منها القسم الثالث ةرياألخ

  .آخره إىل ) املنفعةكيمتل إىل عمل يف الذمة ال

} همايلكأو  {فقط}  املدةكوا يف تلكأو  {فقط} ان اعتبار املباشرةكأو { :الرابع

 كيكن التفكميث يون التزاماً يف التزام، حبكيبأن } ةيوجه الشرطى عل {مدة ومباشرة

ما هو ك كيكن التفكميال  حىت} ةيديال الق {،إبقاء املشروط وإسقاط الشرط ونهما،يب

  .مفروض القسم الثالث

                                                





٥٨

 ينايف حق ال جيوز له أن يعمل يف تلك املدة لنفسه أو لغريه باإلجارة أو اجلعالة أو التربع عمالً

  املستأجر

  

اشرة املب: ة األقسام الثالثةيدير يف وجه القكذياملصنف أنه ملاذا مل ى على بقينه إمث 

 دي من القلكهما، مع أنه ال فرق يف تصور األقسام الثالثة يف يلك و املدة فقط،كتل وفقط،

  .الشرطو

أن  {ريلألج أي }وز لهجيال  {رها املصنفك ففي األقسام األربعة اليت ذ،انكف يكو

 أو ريحسب شرط للغ و}التربع أو اجلعالة أو ه باإلجارةريلغ أو  املدة لنفسهكعمل يف تلي

 رهأرسله يف اجلوا وال،كبال إش} نايف حق املستأجريعمالً  {ما أشبه أو مسابقة أو ضاربةم

  .هيظهر منه احتمال وجود االمجاع عليمات، بل ه إسال املسلّريغو

 عن )عليه السالم( ميإبراه أبا سألت:  خبرب إسحاقكاملستمس واستدل له يف اجلواهرو

 اشتر :قولي وه رجل آخر دراهميعطيعته فيه يف ضبعثيستأجر الرجل بأجٍر معلوم فيالرجل 

 ،)١(س به بأسيذن له الذي استأجره فلأإذا :  فقال،كنيب ويني فما رحبت ب،ذاك وذاكذا 

عله جيق له أن حي، فال ريعمله صار للغ أو ريالقواعد العامة، فإنّ منفعة األج إىل هذا باإلضافة

  .متعلّق عقٍد ثاٍن إلنسان آخر

                                                





٥٩

  ،إذنهإال مع 

  

  . عن ضدهىنهينّ األمر بالشيء ال إ: إن قلت

، ريمال الغى س هذا من باب األمر بالشيء، بل هو من باب عدم السلطة عليل: قلت

 فإدخال بعض هذه املسألة يف باب ،حسب اإلجارة األوىل و،ري للغكالعمل مل وفإنّ املنفعة

 الواجبات حىتى األجرة علس من باب يما ظهر أنه لكظهر له وجه، يال  النهي واألمر

لالبن  أو  ألجل عمل لألبني مرترياالبن األج وستأجر األبين، مثل أن كمي كإنّ ذل: قالي

ذا ك وصح جعلها لآلخر،يمل وهما معاً، إذ أنّ املنفعة صارت ألحدمها يمما املنفعة تعود إل

  .رينه تصرف يف مال الغإ ف،العمل

 كل هنايالواجبات فإذا قى ت مسألة األجرة علايفاحتمال أنّ هذه املسألة من صغر

  .ىفخيه ما ال ي، فأيضاًلزم أن نقول هنا بالصحة يبصحة األجرة 

د معناه أحد ين يف باب القذأنّ اإلى فخيال  و،أيضاًما استثناه اجلواهر ك} ذنهإ مع الّإ{

هذا  وحمٍل آخر،  إىلل حقّهي لتبدريما تصاحله مع األجإ وما إسقاط املستأجر حلقّه،إ: نيأمر

إسقاط الشرط فقط،  إىل رجعيذن يف باب الشرط قد أنّ اإل وذن،ة اإليفيكتلف حسب خي

قد  ويف حمل آخر، ـ لتزام األولالذي هو اال ـ ان بالعمليت اإلرياألجى زم علالون الكيف

  رجع إىلي



٦٠

م ال بأس بغري املنايف كما نع، ومثل تعيني املدة تعيني أول زمان العمل حبيث ال يتواىن فيه إىل الفراغ

  إذا عمل البناء لنفسه أو لغريه

  

  .حمل إىل ل من حمليالتبد والتصاحل إىل رجعيقد  والشرط معاً، وإسقاط املشروط

ون العمل مطلقاً بعد إسقاط كيأنّ يف األول :  الصلحنيب و إسقاط الشرطنيالفرق بو

لزم اتباع وجهة يالصلح فإنه ، خبالف باب ريان به حسب رغبة األجيتون اإلكي والشرط

  .فتأمل  يف حمل العمل،نينظر االثن

 تواىنيث ال ي أول زمان العمل حبينيتع {ورةكل األقسام املذكيف }  املدةينيمثل تعو{

ذا يف ك لعمل كجرتآ: قولي أن ني، فإنه ال فرق بينيللتعى غة أخريفإنه ص} الفراغ إىل هيف

 ألن تعمل كجرتآ: قوليأن  أو ،أسبوع من الزمانإىل  تاجحيان العمل كإذا  ،هذا األسبوع

  .وميذا يف هذا الك

ون آخر كيث ي حب:قوليأن ك آخر زمان العمل، يني تعكذلك املدة ينينّ مثل تعإمث 

  . وسط العمليني تعكذلك ووم آخر الشهر،يالعمل 

  هريلغ أو ما إذا عمل البناء لنفسهك ، املنايفرينعم ال بأس بغ{



٦١

 ومثل إجراء عقد أو إيقاع أو تعليم أو ، لضعفه يف النهارإنه ال مانع منه إذا مل يكن موجباًيف الليل ف

  م يف أثناء اخلياطة وحنوهاتعلّ

  

ون موجباً لضعفه كيفإنه ال مانع منه إذا مل { ان وقت اإلجارة النهاركما يف} لييف الل

مثل إجراء و{ ،فال مانع منهقلّل من عمله للمستأجر، أما مطلق الضعف يضعفاً } يف النهار

من سائر } حنوهاو{ اليت أجر نفسه ألجلها} اطةيتعلّم يف أثناء اخل أو ميتعل أو قاعيإ أو عقد

عن  و احتمال املنع،ك يف اجلواهر، مث نقل عن املسالكما مثّل بذلكة، ي املنافرياألعمال غ

هما مث يل علكأش وال،من شهادة احل و،ري من التصرف يف حق الغ،نيه وجهيالروضة أنّ ف

ه ين املتجه فك سائر منافعه من أفراده، لكد خصوص الذي متليري أن الّاللّهم إ(: بقوله استثىن

 مع الّها له إري متشاغالً بغريان األجكإن  وة للمستأجر،كنئذ مملويون املنفعة حكنئذ املنع ليح

  .ىانته )ىالفحو

إن و،  فالالزم اجلوازالّإ وافع فالالزم املنع،انت اإلجارة شاملة ملثل هذه املنكإن : أقول

ى ها علؤ املنافع مال املستأجر، فاألصل بقاكورة تلري يف صك للش،ان األصل اجلوازك كش

، ك واحد بصحة عمل العبد ملثل هذه األعمال، ألا ال تالزم امللري، بل قال غري األجكمل

 ألنّ أدلة : قالوا، يف حال عمله للموىلقرأ القرآني عدم رضاه، مثل أن كإن أظهر املالو حىت

  ةيورة يف اآلك املذ)الشيء( لمةك فإنّ ، العبد ال تشمل مثل هذه األموركمل
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 هذا ولو خالف وأتى بعمل مناف حلق املستأجر فإن كانت اإلجارة على ،النصراف املنافع عن مثلها

م املدة أو بعضها فللمستأجر أن الوجه األول بأن يكون مجيع منافعه للمستأجر وعمل لنفسه يف متا

  يفسخ ويسترجع

  

 رك ال تشمل الذ)١(﴾ٍء  شي ضرب اللَّه مثَالً عبداً مملُوكاً ال يقِْدر على﴿ :ةميركال

  .حنوهو

 لّ املنافع فالظاهر أنه ال تشمل أمثال هذه املنافعكانت اإلجارة مطلقة لكمث إن 

م ياج املستأجر لتعلية احتين انصراف ملعلومكيذا مل نعم إ، }النصراف املنافع عن مثلها{

  .انت داخلة يف اإلجارةكأوالده مثالً، 

  . اخلاص بشقوقها املختلفةريالم يف األقسام األربعة املتصورة لألجكلّه متام الكهذا 

ى انت اإلجارة علك فإن ،بعمل مناٍف حلق املستأجرى أتو{ رياألج} لو خالفو{

 أو عمل لنفسه يف متام املدة و،ع منافعه للمستأجريون مجكيبأن  {هو و}الوجه األول

ه يترتب علينه ال كان حراماً لكإن  وما أشبه فإنه أو قةيمثل دقكبه عرفاً، ال  املعتىن} بعضها

ة، النصراف األدلة عن مثله، فحاله يف األموال حال حبة من احلنطة اليت ال تقابل ياآلثار اآلت

  .بها حراماً موجباً للوزران غصكإن و، باملال

  سترجعيو{  لنفسه متام املدةريما عمل األجيالً فك اإلجارة }فسخيفللمستأجر أن {
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  متام األجرة املسماة أو بعضها

  

 ريما عمل األجيف} بعضها {سترجعي وفسخ بالنسبةيأن } متام األجرة املسماة أو

املستأجر فال ضرر ى لة ضرر علجواز الفسخ أنّ لزوم املعامى دل علي ولنفسه بعض املدة،

فسخ يعدة التزامات فللمستأجر أن  إىل قةيلّ معاملة تنحل يف احلقكث إنّ يح ورفع اللزوم،ي

ه يدل علي بل ى،الفتو وه النصيدلّ عل وار تبعض الصفقة،يروا يف باب خكما ذكالبعض 

 يف فسخ كسال املستمكإش واملعاوضة، ه مبىنيم الذي عليعدم التسلى  أنه مقتضأيضاً

ه عوض يعلوى ان له املسمك فلو فسخ ،ض يف الفسخيبأنّ القاعدة تقتضي عدم التبع: البعض

  . ملا عرفت تامريغ ،ىانته ،البعض املستوىف

 ، لنفسه متام املدةريبقي البعض يف صورة عمل األجي وفسخ البعضيمث هل له أن 

مثل هذا ى ل عليمن عدم الدل وفت،ما عركعدة معامالت  إىل  من احنالل املعاملة،احتماالن

  .أقرب هذا و،االحنالل يف املقام

ان له فسخ كما يف ،ما فسخ املستأجر البعضيار تبعض الصفقة في خريمث هل لألج

ه بفعل يمن أنّ الضرر توجه عل وه فله الفسخ،يض ضرر علي من أنّ التبع،احتماالن ،البعض

لذا  والضرر يف املعاملة،ى ل مرة أقدم علك شمليما ال ك، ال ضررل يشمله دلينفسه فال 

ن له كيالشراء مل ى أقدم عل وها البائعيساومه عليمة املتاع دون ما يبأنه لو علم أنّ ق: قالوا

  .ار الغنبيخ

  صورة ما إذا عمل أي ،تمل يف أصل املسألةحيربما  وهذا
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 وال جيوز له ،ن عمل للغري تربعاًإ وكذا ، أو كالًأو يبقيها ويطالب عوض الفائت من املنفعة بعضاً

  على فرض عدم الفسخ

  

ع قبل يتلف املبكسلّم العمل، فهو ي لنفسه يف متام املدة االنفساخ، ألنه مل رياألج

: هين فكالنافع، ل وأيب صاحل وسالرو نيخيعن الش يكستفاد من احمليهذا هو الذي  والقبض،

ى د عن مقتضيرفع اليل خاص، فال يو بدل إنما هكون التلف قبل القبض من مال املالكأنّ 

 ار،ي باخلال ضررل يدل ول اللزومي دلنيمع بجياألمر ى قاعدة لزوم اإلجارة يف املقام، منته

  .م يف عمل املستأجر لنفسه يف متام املدة عمله لنفسه يف بعض املدةكمثل احلو

لفائت من طالب عوض ايو{ فسخهايبقي املستأجر اإلجارة فال ي أي }هايبقيأو {

لّ ك لنفسه ريما عمل األجيف} الًكأو  { لنفسه بعض املدةريما عمل األجيف} املنفعة بعضاً

  .املدة

يف  أو لّ املدةكعمل أصالً يف يبعضها أن ال  أو لّ املدةك لنفسه ريمث إنّ مثل عمل األج

  .عمل أصالًيمل  أو مقام أن عمل لنفسه أي ،نيل يف املقاميبعض املدة، لوحدة الدل

إمنا قلنا بأنه له حق إبقاء  ول،يلوحدة الدل}  تربعاًريللغ {رياألج} ن عملإذا وك{

ل يقد عرفت أنه ال دل وأجرة املثل، ألصالة بقاء اإلجارة، أي طلب عوض الفائت، واإلجارة

  .ان للمستأجر مطالبته بعوض الفائتك عمل املستأجر ريث فوت األجيح وانفساخها،ى عل

  فرض عدم الفسخى عل {للمستأجر أي }وز لهجيال و{
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 ألن املؤجر هو الذي أتلف املنفعة ، باحلال أو عاملاً سواء كان جاهالً،مطالبة الغري املتربع له بالعوض

   له بالعمل وإن كان ذلك الغري آمراً،عليه دون ذلك الغري

  

  .)مطالبة( ـاجلار متعلّق ب}  املتبرع له بالعوضريمطالبة الغ

  :ت أخره احتمااليفو

  .كما اختاره املسالكهما شاء، ينّ للمستأجر مطالبة أإ: األول

ختار املستأجر يف يمه فل عنيب وه،يرجع إلي باحلال فال ري جهل الغنيل بيالتفص: الثاين

  .هما شاءيأ إىل الرجوع

 نيب و منهما،لك إىل حق للمستأجر الرجوعي فري لألجري أمر الغنيل بيالتفص: الثالث

  .رياألج إىل الّق للمستأجر الرجوع إحي فال ريلغعدم أمر ا

  . فقطرينّ الضامن هو الغإ: الرابع

 ألنّ ،ان جاهالً باحلال أم عاملاًكسواء { :ث قاليه حياستدل املصنف ملا ذهب إل

}  آمراً له بالعملري الغكان ذلكإن  وري الغكه دون ذلياملؤجر هو الذي أتلف املنفعة عل

  ال،هريغ واألمر و،رياجلهل يف الغ والعلم وشمل املؤجر دون سواه،ي من أتلفل يفدل

   ون الضمان هناكيه، فريغ إىل وجبان صرف الضمان من التلفي
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 أو جاهالً، آمراً أو  عاملاًري الغكان ذلك، سواء ريلّ متلف ملصلحة الغكالضمان يف ك

  . آمرريغ

يلك القول األول، فقد استدل له بأنّ اأمأخذ من يحق املستأجر، فله أن ى اً عليهما تعد

  .ادي املتعاقبةيهما، إذ حاله حال األيلكد ليل الي لشمول دلكذل وهما شاء،يأ

د ال يل اليأنّ دل ،وجب الضمانيلّ عدوان كأنّ ى ل عليأنه ال دل إىل مضافاً :هيفو

  للمستأجر اللّ املنافعكون كمال املستأجر، فإنّ ى د عليضع الي مل ريشمل املقام، إذ الغي

  .ان يف الضمانزيد الذي هو امليالزم صدق الي

ب بأنه ال يأج وه ضماا،ي مستوٍف للمنفعة فعلريبأنّ الغ: أيضاًذا القول هلما استدل ك

  .ديل اليصدق دليوجب الضمان إذا مل يفاء يلّ استكأنّ ى ل عليدل

ون هذه كللمستأجر تلّ املنافع كة هذا القول، إذ بعد فرض أنّ يالظاهر متام و:أقول

ه يوب الذي تعددت علصاملغكون كيها يد عليهما وضعا اليلكنّ إث يح و، لهأيضاًاملنفعة 

نعم يف صورة غرور املتبرع له ، هما شاءيأ إىل ق للمغصوب منه الرجوعحيث ي ح،اديياأل

  . لقاعدة الغروررياألجى ون قرار الضمان علكي

د بتبع يون حتت الكده ألنّ املنافع إنما تي حتت ستي بأنّ املنفعة لكال املستمسكإشو

    ذات املنفعة،نيالع
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انت للمستأجر ك يتة الينّ املنفعة اخلارجإ: هيف املتبرع له، فريد الغيس حتت ي لرياألجو

  .شملهيد يل الي فدل، العرفكشهد بذليما ك، ريد الغيصارت حتت 

 من أنه ال ،ورة اجلهل مبا يف اجلواهرأما القول الثاين، فقد استدل لعدم الضمان يف صو

من  وذن مواله،إمن عمل له العبد بدون ى د عليزيه يف صورة اجلهل، إذ ال يوجه للرجوع إل

  .استدعائه وذنهإدون 

ل ية، فإذا صدق دليام الوضعك ألنه من األح،اجلهل وتبع العلمي نّ الضمان الإ: هيفو

قال يف العبد يالزم أن له، إذ اي بالعبد منظور فليالتمث وان جاهالً،كلو  ومناًاان ضكد يال

ان ك إذا الّ اللّهم إ،وجب الضمانيها يد علي، فوضع الري الغك الضمان، ألن منافعه ملأيضاً

  .ل اخلاص هو الفارقيون الدلكي ف،ل خاص بعدم الضماني دلكهنا

لعمل الذي هو ل ون هو املستويفكي بأمره ريأما القول الثالث، فقد استدل له بأنّ الغو

 ،نيفاء حاصل يف الصورتينّ االستإ: هيف وأمر،يه عوضه، خبالف ما إذا مل ي املستأجر فعلكمل

ل لضمانه، فإن يمن املباشر ال دلى ن اآلمر أقوكي ما مل هاآلمر مبجرد و،شملهمايد يل اليدلو

 الّصل إحيمن املباشر فهو ال ى ون اآلمر أقوكان كإن  وهما،يفاء فهو حاصل فيان االستك

  .يف بعض موارد األمر
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 ، وإال فاملفروض أن املباشر لإلتالف هو املوجر،إال إذا فرض على وجه يتحقق معه صدق الغرور

  وإن كان عمل للغري

  

إذا  و،رين حتت األجكأنه ألنّ املنفعة ما دامت مل تظهر مل تكأما القول الرابع، فو

ى رين العرف إ :هيف و،ريشمله دون األجيد يل الي، فدلريد الغيظهرت فاملفروض أا حتت 

  .ريقبل إعطائها للغ وها بعد الظهوريده علي فضالً عن صورة وضع ،هي علريد األجيمرور 

}  إذا فرضالّإ{ : بقولهريمن إطالق عدم ضمان الغ  استثىن)رمحه اهللا( مث إنّ املصنف

من  إىل رجعياملغرور ل يشمله دليف} تحقّق معه صدق الغروريوجه ى عل { آمراًريون الغك

غرنئذ لرجوع يلعلّ وجه االستدالل ح واآلمر الغار، إىل جعري املغرور فريث أنّ األجي ح

صح رجوع املستأجر، ألنّ البدل باآلخرة ي ريصح رجوع األجيث ي أنه حريالغ إىل املستأجر

  .س املستأجريكدخل ي

صحح رجوع يغرور إنما ن صدق الإ :كظهر وجه النظر يف قول املستمسي: منهو

  . فتأمل،ونه مغروراًكه، لعدم يصحح رجوع املستأجر عليال  والغار، إىل هو املغرور ورياألج

املفروض أنّ  { إذريالغ إىل ملستأجر يف الرجوعاحق } يف {صدق الغروري} الّإو{

  .فقط} املباشر لإلتالف هو املؤجر

  ريان عمل للغكن إو{ ،لتربع بعنوان اري للغريما إذا عمل األجيلّه فكهذا 
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بعنوان اإلجارة أو اجلعالة فللمستأجر أن جييز ذلك ويكون له األجرة املسماة يف تلك اإلجارة أو 

  له الفسخ والرجوع إىل األجرة املسماة  كما أن،اجلعالة

  

فللمستأجر أن  {الشرط يف ضمن عقد الزمكحنوها  أو }اجلعالة أو بعنوان اإلجارة

يف صورة  و}اجلعالة أو  اإلجارةكون له األجرة املسماة يف تلكيو{ حنوه وعقدال} كز ذليجي

 جزء من أيضاً ألنّ الشرط ،قع يف مقابل الشرط من األجرة حسب املتعارفيالشرط ما 

  . فتأمل،األجرة

ون كي و،ماله فهو فضويلى  املعاملة ألا معاملة وقعت علكق له اإلجارة لتلحيإنما و

  . للفضويلكصحة إجازة املالى  لألدلة الدالة عل،زيجي أن كللممال

إن  وما يف الذمة أم ال، إذ ما يف الذمةى ون املعاملة علك أن تني بكمث إنه ال فرق يف ذل

ذا ك و، فالبد من إجازته،رينايف حق الغيما يف الذمة ى ن املعاملة علك لرياً للغكن ملكيمل 

: ث قال يف مثل املقاميستفاد منه أنه من الواضحات حييف اجلواهر ما  و،كعلّله يف املستمس

ها ريغ وةيم الفضولكه حيعلى جر والشخصيكاملدة  وه باملباشرةينه باعتبار حصره علإ(

  .ى انته)ما هو واضحك

 ،رياليت قررها لألج} األجرة املسماة إىل الرجوعو{ لعقد نفسه} ما أنّ له الفسخك{

روا يف باب كما ذكرفع اإللزام، ي ال ضررل يه، فدلير عل ألنّ إلزامه ذا العقد ضركذلو

  أنّ إىل حه، باإلضافةيقد تقدم هنا توض وار الغنب،يارات أمثال خياخل
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  ، فيتخري بني األمور الثالثة،وله اإلبقاء ومطالبة عوض املقدار الذي فات

  

ة عوض املقدار مطالب وبقاءإلله او{ ،املعاوضة الذي هو مبىنعليه سلّم ما ي مل رياألج

ه يريخت إىل كقد تقدم ذهاب املسال و ألنه فوت حقّه،ك بذلريطالب األجيبأن } الذي فات

  .ره هو األقربكأنّ ما ذ واملستأجر الثاين، وري من األجلك إىل  الرجوعنيب

د يقه السييف تعل و،} األمور الثالثةنيب {املستأجر األول} ريتخيف {هذاى علو

 ة،يرد اإلجارة الثان وهو إبقاء إجارة نفسه و رابع،نيب وبل(: )رمحه اهللا( يالربوجرد

  . انتهى) بأجرة مثل العملمستأجرهاى الرجوع علو

أجرة  ونياستأجر الثاين خبمس و مبائةريهذا فإذا استأجر األجى عل و،نيالم متكهو و

 املائة ،ها شاءي احلق يف أهون لكي، نيأجرة مثل عمله لألول بثالث ونيمثل عمله للثاين بعشر

  بإبقائه إجارة نفسهنيالثالث وة،ي بإجازته اإلجارة الثاننياخلمس و،بفسخه إجارة نفسه

  .هيبة املستأجر مبا فوت علالمط ون بإبقائه إجارة نفسهيالعشر وه،ي مبا فوت علريمطالبة األجو

  : ذاكم الصور األربع هيتنظو

إجارة نفسه ى إن أبق وإجارة نفسه،ي قبي أو فسخ إجارة نفسه،ينّ املستأجر إما أن إ

ة فله أن يز اإلجارة الثانجيإن مل  وة،يز اإلجارة الثانيجيال  أو ،ةيز اإلجارة الثانيجيفإما أن 

ما إذا فسخ يالصور فى ه فإحديعل واملستأجر الثاين، إىل رجعيله أن  و،رياألج إىل رجعي

   نفسه ةإجار
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صورتان  وة،يفصورة إذا أجاز الثانى إذا أبق و،إجارة نفسهى ما إذا أبقيثالث صور فو

  .ةيز الثانجيإذا مل 

 أو مث إن أخذ عوض املثل(: قه السابق بقولهيد الربوجردي بعد تعليره السكأما ما ذ

ال ضرر  ون املستأجر منه بال عسرك فمع متريفاء ملنفعة األجييف هذه الفروض حنو استى املسم

ان متعلّق كما يتم فيمنا إ كال، إذ ذلكه إشيف ،ى انته)هبعد عدم جواز فسخ عقد نفسي ال

دها يرين قصد املستأجر يف اإلجارة املنفعة اليت كيمل  واإلجارة أعم من مثل هذه املنفعة،

ان ك بأن الّإ و،ريدها األجيري أو دها املستأجريريان أعم من املنفعة اليت كاملستأجر، بل 

 ون له الفسخ،كيبعدم حتققّه  وتحقّق،ي مل ك فإنّ ذلدها املستأجريريقصده املنفعة اليت 

ده يريون قصد املستأجر هو ما كيع منافعه أن يث إن الغالب يف إجارة إنسان جلميحو

  .ره املصنفكما ذك ،ون له حق الفسخ مطلقاًكي ،رياملستأجر ال األج

فعة اليت ار املني اخترياألج ولّ من املستأجركون لكيث يان االستئجار حبكنعم لو 

  .ن له حق الفسخكيتوخوا مل ي

 تربعاً، هريالعمل لغكنة فقد جعله اجلواهر ي لنفسه يف املدة املعريمث إنه لو عمل األج

 اإلبقاء لإلجارةو ،ىأجرة املسم إىل الرجوع و الفسخني برين الظاهر أنّ املستأجر خمكل

مة العمل الذي أجنزه لنفسه، مثالً يق  إىلالرجوع وبقاء لإلجارةاإل و،أجرة املثل إىل الرجوعو

   ه له مخسةرساوي جنيلو جنّر النجار لنفسه باباً 
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قد استأجره املستأجر  ون،يناريوم ديان أجرة مثل هذا النجار يف الكن كل و،ريدنان

 إىل الرجوع و إبقاء اإلجارةنيب وناره،يد إىل الرجوع و الفسخني بريتخينار، فإنه يبد

  .ريمخسة دنان إىل رجوعال أو ن،يناريد

 بأن ،اً للنجار يف بابه الذي جنرهكيصبح شرينفس العمل، بأن  إىل ه له الرجوعما أنك

ازا جاز للمستأجر يقصد حي فإذا جنر خشبة مباحة مل ،للمستأجر الصنع وون له اخلشبكي

  .ل هذه الوجوهيقد ظهر مما تقدم دل والصنع، وله اخلشب وازايح

ئاً من يلو حاز ش: نه قالإورة فعن الروضة كملباحات يف املدة املذه لو حاز اإنمث 

 الرجوع أي ،رناهك ما ذكم الزمان املصروف يف ذلكان حك و،ك ملكة التملّياملباحات بن

ى ن دعوكمينه إه يفو( :ه يف اجلواهر قائالًيل علكأش وفسخ العقد،يأجرة املثل إن مل إىل 

ازة يه حيندرج فيوجه ى ة سائر منافعه علكاً خاصاً مملوريان أجكة املباح للمستأجر إذا يكمل

  .آخره إىل ،)هاياً خاصاً بالنسبة إلريان أجك أو ،املباحات

فعل يون للمستأجر الفسخ، إذ مل كيه فال يعل وره اجلواهر،كال بأس مبا ذ و:أقول

الم ك إنّ: قالين أن كميمن هنا  و لفرض مشول اإلجارة ملثله،، خالف اإلجارةرياألج

  مايد إنما هو فيالم اجلواهر، ألنّ فرض الشهك مفروض ريد يف غيالشه
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 ، فحاله كالوجه األول، وهو كون منفعته اخلاصة للمستأجر،وإن كانت اإلجارة على الوجه الثاين

 كأن ،إال إذا كان العمل للغري على وجه اإلجارة أو اجلعالة ومل يكن من نوع العمل املستأجر عليه

  جارة واقعة على منفعة اخلياطيتكون اإل

  

ى انت اإلجارة علكإن و{ ،نهما شبه اللفظييون للمستأجر الفسخ، فالرتاع بكي

ستأجره ألن يأن ك} ون منفعته اخلاصة للمستأجركهو و{ من الوجوه األربعة} الوجه الثاين

  :ثالثة أقسامى  فاملخالفة عل،اطته له مث خالفيون خكت

ار يف إبقاء يون للمستأجر اخلكينئذ يح و،ورةك يف املدة املذعمل أصالًيأن ال : األول

  .ىه بأجرة املسميالرجوع إل ويف فسخ اإلجارة و،ه بأجرة املثليالرجوع إل واإلجارة

 حاهلا من الصور نيقد تب و،وز املباحات مثالًحيأن  أو ، تربعاًريعمل للغيأن : الثاين

  .السابقة

من أنّ } الوجه األولكفحاله  {اجلعالة واإلجارةوجه ى  علريعمل للغيأن : الثالث

د ير السكذو، ر املصنف ثالثة منهاكربعة اليت ذجراءات األتخذ أحد اإليللمستأجر أن 

  .الربوجردي الوجه الرابع

من  {العمل الثاين} نكيمل  واجلعالة أو وجه اإلجارةى  علريان العمل للغك إذا الّإ{

 فاستأجرة} اطييمنفعة اخلى ون اإلجارة واقعة علك تأنك ،هينوع العمل املستأجر عل

  ط له يف املدة املقررةيخياملستأجر األول ل
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 ألن ، فإنه ليس للمستأجر إجازة ذلك،جر نفسه للغري للكتابة أو عمل الكتابة بعنوان اجلعالةأف

 بني األمرين من  خمرياً فيكون،املفروض أنه مالك ملنفعة اخلياطي فليس له إجازة العقد الواقع على الكتابة

  . واإلبقاء ومطالبة عوض الفائت،الفسخ واسترجاع األجرة املسماة

  

س ي فإنه ل،تابة بعنوان اجلعالةكال {غة املاضييبص} لَمع أو تابةك للريفأجر نفسه للغ{

 ملنفعة كلام {املستأجر األول أي }ألن املفروض أنه {العقد الثاين} كللمستأجر إجازة ذل

 تابة حىتك املستأجر األول الكلميإذ ال } تابةكالى س له إجازة العقد الواقع عليطي فلاياخل

  .فسخها أو ده إجازايون بكي

استرجاع األجرة  و من الفسخ،ني األمرنياً بريخم {نئذياملستأجر األول ح} ونكيف{

  .أجرة املثل أي }مطالبة عوض الفائت واإلبقاء و،املسماة

ة لإلجارة ية منافيبأنه إذا فرضنا أن اإلجارة الثان: كاملستمسه يف يل علكأش وهذا

ال تتوقّف صحة  و،إجازة املستأجر األولى توقّف صحتها على وجب البناء عل األوىل

 ع الرهني فإنه تصح إجازة املرن لب،زياً للمجكون موضوع العقد ااز ملكى اإلجازة عل

  .آخره إىل اً له،كن ملكيإن مل و

 كما عرفت من امتناع ملى بناًء عل(: ة بقولهي يف اإلجازة من جهة ثانلكمث أش

ه اإلجارة ياملنفعة املضادة ملا وقعت على ة عليذا وقعت اإلجارة الثانإ ني املتضادتنياملنفعت

   لكش ي،األوىل
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ن كمي، فال رية لألجكست مملويمع إجازة املستأجر األول، ألا ل القول بصحتها حىت

  .ىنتها، )وضها عكلميأن 

ن كعدم صحة اإلجازة، لى هما متفقان عليلك كاملستمس واحلاصل أنّ املصنفو

أنّ عدم ى ري كاملستمس و،ك ذلكلميأنّ عدم الصحة من جهة أنّ املستأجر ال ى رياملصنف 

  .ك ذلكلمي ال ريالصحة من جهة أنّ األج

ل اإلعراض عن ي من قب،هده عن حقّيون معناها رفع كيإنّ إجازة املستأجر قد : أقول

قد  وون معناها التصاحل بأخذ أجرة املثل ملا فاته من العمل،كيقد  و بإلقائها يف الشارع،نيالع

ها املستأجر الثاين مقابل حقّه يف يعطيدة اليت يون معناها التصاحل بأخذ األجرة اجلدكي

  . ال بأس بهكلّ ذلك واطة،ياخل

األجرة عن  و األجرة عن املستأجر األولني برياإلجازة مجع األج ان معىنكنعم إذا 

 ني املنفعتك ملكان الزم ذلكاملستأجر الثاين بدون إعراض املستأجر األول عن األجرة، 

تبطل يف بعض الصور، ال أنّ  وهذا تصح اإلجازة يف بعض الصور،ى عل و،نيتاملتضاد

  .املصنف وميكظهر من احليما كالبطالن مطلقاً، 

أحد املنافع املتضادة بالقدر ى د اجلمال من تعلّق اإلجارة الواردة عليلسره اكأما ما ذ

  ة تردياً له، فاإلجارة الثانكان املؤجر مالك الذي كاملشتر
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 إال أنه ال فرق فيه يف عدم صحة اإلجازة بني ما إذا كانت ،وإن كانت على الوجه الثالث فكالثاين

 ليست منفعة اخلياطة مثال  إذ،أو على غريهل املستأجر عليه اإلجارة أو اجلعالة واقعة على نوع العم

  يف ذمة املؤجر  بل ميلك عمل اخلياطة،مملوكة للمستأجر حىت ميكنه إجازة العقد الواقع عليها

  

 ما تقدم :هي، ففكتصلح لإلجارة من املستأجر األول لذل وه املستأجر األولكملى عل

  .يف أول هذه املسألة فراجع

ن أجر أهو  ومن الوجوه األربعة،} الوجه الثالثى عل{األوىل اإلجارة } انتكن إو{

انت اإلجارة للعمل الذي هو السبب ال املنفعة اليت هي كبأن  ،نةينفسه لعمل مباشرة مدة مع

ما إذا عمل يالوجه الثاين، ف أي }الثاينك {هيم فك احل}ـف{ ،حهيما تقدم توضكاملسبب 

يف عدم صحة  {يف هذا الوجه أي }هي ف أنه ال فرقالّإ {، املستأجر األولري لغرياألج

اجلعالة واقعة  أو انت اإلجارةك ما إذا نيب {لو أجازها املستأجر األول وةيالثان} اإلجازة

اطة مث استأجره الثاين يمثالً استأجره األول لعمل اخل، }هينوع العمل املستأجر على عل

  .أيضاًاطة يللخ

 مثالً ةاطيست منفعة اخليإذ ل{ ،مثالً تابةكأجره الثاين للما لو استك} هريغى أو عل{

اطة يف ذمة ي عمل اخلكلمي بل ،هاينه إجازة العقد الواقع علك مية للمستأجر حىتكمملو

  ن أنكميأنه  إىل ال يف الوجه الثاين، مضافاًكن عرفت ما يف هذا اإلشكل }املؤجر
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 ،باشرة أو املدة املعينة على وجه الشرطية ال القيدية وهو كون اعتبار امل،وإن كانت على الوجه الرابع

 ، ميكن أن يقال بصحة العمل للغري بعنوان اإلجارة أو اجلعالة من غري حاجة إىل اإلجازة:ففيه وجهان

  وإن مل يكن جائزاً

  

ون حاله حال كيلزم أن ياطة يعمل اخلى انت واقعة علكة إن يإنّ األجارة الثان: قالي

ور يف كل املذي للمستأجر، فالتعلكاطة مملوي، ألنّ عمل اخلأيضاًد املصنف الوجه الثاين عن

  . فتأمل،العملى املنفعة ال على انت اإلجارة علكناسب ما إذا يالمه ك

 مع ورود ،رناه يف اجلملةكما ذ إىل رجعي هنا مبا حاصله كقد أطال املستمسو

  .اجع فر،أيضاًه يور يف الوجه الثاين هنا علكال املذكاإلش

ون كهو و{ من الوجوه األربعة} الوجه الرابعى عل{األوىل اإلجارة } انتكإن و{

خبالف األقسام } ةيدية ال القيوجه الشرطى عل {همايلك أو }نةياملدة املع أو اعتبار املباشرة

 ريعمل للغ وري إن خالف األج}ـف {ةيديوجه القى انت اإلجارة علكالثالثة السابقة اليت 

 ريقال بصحة العمل للغين أن كمي {،بطالا وةي صحة املعاملة الثان:}هانج وهيف {انك

ن كيإن مل و{ من املستأجر األول} اإلجازة إىل  حاجةرياجلعالة من غ أو بعنوان اإلجارة

  روا يف بابكما ذكعدم اجلواز  و الصحةنيال منافاة ب و}جائزاً
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كون أن للمستأجر خيار ختلف الشرط غاية ما ي ،من حيث كونه خمالفة للشرط الواجب العمل

 فتكون باطلة بدون ،وميكن أن يقال باحلاجة إىل اإلجازة ألن اإلجارة أو اجلعالة منافية حلق الشرط

  .ةاإلجاز

  

  .ان املعاملة بل بأمر خارجكتعلّق بأحد أري ألنّ النهي مل )١(وم اجلمعةيع عند نداء يالب

غاية ما ،  خمالفة للشرط الواجب العملونهكث يمن ح { جائزريإنما قلنا بأنه غو

د املوضع، فللشارط إبطال يفينّ الشرط إ :هيف و}يكون أن للمستأجر خيار ختلف الشرط

إن  و،ه هذا الوجهيتوج إىل ليبإنه ال س: ني واحد من املعلّقريلذا قال غ وإجازا، أو املعاملة

  .أقوامها الصحة: قتهيقال ابن العم يف تعل

ون باطلة بدون كة حلق الشرط فتياجلعالة مناف أو اإلجازة إىل ال باحلاجةقين أن كميو{

مع  إحداث وجه ثالث هو عدم الصحة حىت(: د الربوجردييقة السييف تعل و،}اإلجازة

إسقاط ما استحقّه  مبعىن و،إمضاء العقد لنفسه ال موقع هلا ، إذ اإلجازة مبعىنأيضاًاإلجازة 

  .ى، انته) فال تنفع يف صحة ما وقع منه قبلها،بعدها ريجب جتدد سلطنة األبالشرط توج

  .هي شقالكى الوجه الثالث حمل منع عل ولوجه الثاين،األقرب هو ا: أقول

األولاأم ع الغاصب لنفسه الذييفألنه من باب ب:  الشق   
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 لمستأجر تشبثاًل ألنّ ،، بل األمر هنا أهونك واحد إذا أجاز املالريصحته غ إىل ذهب

  .ةياإلجارة الثانب

، بل هو أهون منه، فمن قال بصحته كفألنه من باب من باع مث مل: أما الشق الثاينو

ال يف ك العادي الذي ال إشإنه من باب الفضويل: قالين أن كميقول بصحته هنا، بل ي كهنا

  .هذا هو األقرب وصحته،

 ريأخذه من األجي شيء سقط شرطه يف مقابليق للمستأجر األول أن حيمث الظاهر أنه 

  .الثاين املستأجرأو 

  . بالوفاء بالشرطري بل له إجبار األج،هما بأعطاء شيءي أاربيف إجق له حينعم ال 

زم القول الان الكطالن اإلجارة بما قلنا بي للمستأجر الثاين فريمث إنه لو عمل األج

  .فاسدهضمن بيحه يضمن بصحيما ن، لقاعدة يأقل األمر أو بأجرة املثل،

لّها كر اجلعالة بصورة مطلقة يف عداد اإلجارة يف الصور األربع كهو أنّ ذ و،بقي شيء

  .الكحمل إش
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 أو من غري تعيني املدة ،ولو مع تعيني املدة جر نفسه لعمل من غري اعتبار املباشرةأإذا ): ٥ مسألة(

 لعدم منافاته ،اإلتيان باملستأجر عليه جاز عمله للغري ولو على وجه اإلجارة قبل ،ولو مع اعتبار املباشر

  له

  

أو من  ، املدةينيلو مع تع و اعتبار املباشرةريأذا أجر نفسه لعمل من غ {:)٥ مسألة(

  .ال املباشرةو  املدةيني بال تعوأ، ل منع اخللويبسى عل} لو مع اعتبار املباشرةوغري تعيني املدة 

أحد  إىل نصرفي ق الذي الون لإلطالكيقد  و،ون بالنصكي قد ينيعدم التعو

سائر  أو التربع،كبدوا  أو }وجه اإلجارةى لو عل وريللغ{لنفسه و} جاز عمله {،نياألمر

  .ه العملكوز ترجيما كأقسام العقود، 

ؤجر ي لتمام املدة، مثل أن نياإلجارة املستغرق أو ن من الواضح أنّ املراد عدم العملكل

ما كعمل له آخر عمره مثالً، يؤجر نفسه لعمرو ألن ي مث ،عمل له سنة مثالًيد ألن ينفسه لز

  .اضينقله عن الر وره اجلواهر،كذ

ن من هذا العمل، كتميما إذا وجد آخر ي إمنا هو فكاملباشرة، فإنّ ذل إىل ذا بالنسبةكو

وجد إنسان آخر ييف هذا الشهر ال  و،د عمالً يف هذا الشهريعمل لزيأما إذا أجر نفسه ألن 

ن له العمل كي مل ،لعدم معرفته ذا العمل أو ما لعدم وجود إنسان آخر، إ العملك ذلعملي

  .االمتناع يف املسألة السابقة  للمنافاة اليت هي مبىن،ريللغ

  عدم أي } لعدم منافاته له،هيان باملستأجر عليقبل اإلت{



٨١

 عدم تعيني املباشرة أو عدم  ألن املفروض،من حيث إمكان حتصيله ال باملباشرة أو بعد العمل للغري

 مع أن لنا أن ، ودعوى أن إطالق العقد من حيث الزمان يقتضي وجوب التعجيل ممنوعة،تعيني املدة

  .انت قرينة على عدم إرادة التعجيلنفرض الكالم فيما لو ك

  

له يان حتصكث إميمن ح {،نع األول عن الثاين ميمنافاة العمل الثاين للعمل األول حىت

 زمان العمل نيعيما مل يف} ريأو بعد العمل للغ {شترط املباشرةيما مل يف} باشرةال بامل

  .} املدةينيعدم تع أو  املباشرةينيألنّ املفروض عدم تع {،للمستأجر األول

 ،ني العملنين تزاحم بكين مل كاملدة ل و املباشرةنيما أنّ من الواضح أنه لو عك

ألجل عمل  انت اإلجارة األوىلكما بين ،قد لفظية يف مقابل إجراء عيون األجرة الثانكك

لعمرو يف  وةيد يف السنة اآلتيمتأخرة، مثالً أجر نفسه لز ون املدة يف األوىلك أو ،جسمي

  . بأسكن بذلكيمطلقاً مل  أو  السنةههذ

ل يقتضي وجوب التعجيث الزمان يمن ح {األول} أنّ إطالق العقدى دعوو{

د يه السيما نبه علك املسألة اخلامسة من الفصل األول، ره يفك هذا خالف ما ذ،}ممنوعة

عدم إرادة ى نة عليانت قركما لو يالم فكمع أنّ لنا أن نفرض ال {)رمحه اهللا( ميكاحل

  .نةيالقر أو ان بالنصكسواء  ل يف اإلجارة األوىلين تعجكين مل أإذ املقصود } ليالتعج

    املدة أوثي من حني مطلقتنيمث إنه لو أجر نفسه إجارت
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ئاً يأخذ شيق له أن حيما كهما شاء، يمباشرة أ وهما شاءي أميوز له تقدجياملباشرة 

  .كه ذليب علجي ال ري، ألنّ األجميللتقد أو اً للمباشرةيإضاف

 أو  فعملههري بأن أعطاه لغ،ل فخالفيالتعج أو دة باملباشرةيانت اإلجارة مقكلو و

س له يل و اإلجارةىأت مبقتضيئاً، ألنه مل يستحق شي مل ديحنو القى  علكان ذلكأخره، فإن 

 املدة اليت كن ضامناً يف تلكيحه، ألنه مل يضمن بصحيال جمال لقاعدة ما  وأجرة املثل، حىت

ان كحنو الشرط ى ان علكإن  و،ري العمل الذي باشره الغكال لذل وها،يبالعمل فى أت

ان له األخذ كما كه متام األجرة، يون علكي بدل، فريغ أو للمستأجر إسقاط الشرط ببدل

  .فسخ العقد وبالشرط

د من يل فإنّ إبطاء املؤجر أزيالتعج إىل  منصرفةريانت مطلقة غكمث إنّ اإلجارة لو 

ان له كن من إلزامه كتميم، فإن مل كلو بواسطة احلا وان للمستأجر إلزامهكاملتعارف 

روا مثله كما ذك ، رافع لإللزامال ضررل يدلالفسخ، ألنّ االلتزام مبثل هذا العقد ضرر، ف

  . فراجع،املناقشة يف هذه املسألة وقد أطال اجلواهر يف نقل األقوال و،حنوه وار الغنبييف خ

 إىل ان انصرافكن، فإن يلو أجر نفسه من أول الشهر فاختلف أول الشهر يف قطرو

   ون يف حملكيأول الشهر الذي 



٨٣

ما كه اآلن، ي العمل يف أول الشهر يف القطر الثاين الذي هو ف جاز لهالّإ و،العقد اتبع

تلف خيث يوم حيأول ال إىل ذا بالنسبةك وه من أول الشهر،يإذا أجر نفسه لقضاء صلوات أب

  .حبسب اختالف األفق

  



٨٤

  لو استأجر دابة حلمل متاع معني شخصي أو كلي على وجه التقييد): ٦ مسألة(

  

أو  {هذا املتاع اخلارجيك}  شخصينية حلمل متاع معلو استأجر داب {:)٦ مسألة(

 من باب املثال، ألنه إذا ينيان التعكال أنه } دييوجه التقى عل { من احلنطةةوزنك} لّيك

ن يلمات الفقهاء الذكمل حيه يعل و املتاع،ك ذلريملها غحيان له أن كوجه املثال ى ان علك

  .ني املعريأجازوا زرع غ

 أدون، أو ضررهكما ضرره  ونهيزرع ما عيإنّ القول بأنّ له أن (: لرة أنه قاكفعن التذ

وز له زرع جيال : ة، فإم قالوايباقي الظاهر و داودالّنه قول عامة أهل العلم إي ما عنيتعيال و

  .)ضاءيزرع البيز أن جيلو وصف احلنطة بأا محراء مل  نه حىتي ما عريغ

 من ك ذلريغ إىل  عامة الفقهاء،نياملشهور بعن جامع املقاصد أنّ جواز العدول هو و

وجه القول جبواز العدول أنّ الغالب (: رامة بقولهكمفتاح ال يكلذا وجهها يف حم ولمام،ك

هي حاصلة  ول األجرة خاصة،ي حتصكاملعروف املألوف أنّ الفرض املقصود يف اإلجارة للمال

  .ى انته،)غالب املعروفالى الم أهل العلم مبين علكر الثالثة، فيالتقادى عل

 إسقاط كون للمالكينئذ لو خالف ي من باب الشرط، فإنه حينيان التعكنه أال و

  أخذيله أن  وى، أجرة املسمهل وشرطه



٨٥

لزمه األجرة املسماة وأجرة املثل حلمل املتاع  ،لك املتاع أو استعملها يف الركوبفحملها غري ذ

  .لركوبااآلخر أو 

  

ل املتقدم يالتفصى ن عليأقل األمر أو نئذ له أجرة املثليون حكت وةبطل املعاملي وبشرطه

  .أيتيما سكد يون حاله حال القكي وطالب بالشرطيله أن  ويف بعض املسائل السابقة،

وب كس بأن استأجرها للركالع و}وبكاستعملها يف الر أو  املتاعك ذلريفحملها غ{

  حنطة فحملها وزنةةن استأجرها حلمل وزناكمن كد يها األزل لو محفحملها املتاع، أما

ى أجرة املسم أو  أجرة املثل للمجموع،،ه احتماالنينصفاً، فقد تقدم يف بعض املسائل فو

أجرة  أو ادة،يللزى  أجرة املسمةسبنبوى أجرة املسم أو ادة،يالز إىل أجرة املثل بالنسبةو

أجرة املثل للمجموع معاًوى املسم.  

أما أجرة } أجرة املثل ولزمه األجرة املسماة{ :ملقام قال املصنفان، ففي اكف يكو

ا أجرة املثل ف و،املعاملةى فلمقتضى املسمون كيف} وبكالر أو حلمل املتاع اآلخر{ ـأم

 فهو مل ،نتفع بالداريإن مل  وه األجرةي فإنّ عل،هايلس فجيحاله حال ما إذا استأجر داراً مث مل 

ل ي مورد اإلجارة من قبريان انتفاعه ا يف غكث يح وورد اإلجارة،نتفع بالدابة يف مي

  .ه أجرة املثليان علكالغصب 

تأيت أنت  أنا أجلس حىت: قال وهايان صاحبها جالساً فك ومثله لو استأجر الدارو

ه إعطاء اإلجارة مع أنّ يانتهت املدة، فإنّ عل أت حىتيمل  وقبل املستأجر و،كألفرغها ل

  ع بالدار انتفكاملال



٨٦

 لعمل معني يف زمان  بل وكذا لو استأجر حراً، للخياطة فاستعمله يف الكتابةوكذا لو استأجر عبداً

  . وغفلة ذلك احلر واعتقاده أنه العمل املستأجر عليه،معني ومحله على غري ذلك العمل مع تعمده

  

  .هاينفع اجللوس ف و نفع اإلجارةنينفع

 ىنكاستأجر داراً للس أو }تابةكفاستعمله يف الاطة يذا لو استأجر عبداً للخوك{

 ريغى محله عل و،ني يف زمان معنياستأجر حراًً لعمل معلو ذا ك وبل {فاستعملها حانوتاً

  .}هياعتقاده أنه العمل املستأجر عل و احلركغفلة ذل و العمل مع تعمدهكذل

ما يستعمله فيأجر أن  إذ للمست،ن موضوع للمسألةكيناً مل ين العمل معكيأما إذا مل 

ن استعماله يف زمان ما يف شيء آخر خالفاً لإلجارة، كيناً مل ين الزمان معكيإذا مل  وشاء،

احلر العمل الذي استأجره ى لمستأجر علل و، العمل الذي عملهكه أجرة مثل ذليبل للحر عل

  .هيعل

آخر، بل زعم أنه العمل له عمالً ين متعمداً يف حتمكيد التعمد، فألنه إذا مل يأما قو

مة هذا العمل ي من املستأجر قريطلب األجيهري، إذ ق اتر كون هناكيه، يالذي استأجره عل

 يف املقدار الزائد الّتهاتران إي وهيمة العمل املستأجر علي قريطلب املستأجر من األجي والثاين

  . فتأمل،احبهص إىل دفعهيه أن يالزائد عل اآلخر، فإن من استوىفى من أحدمها عل
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 وكذا ليس للعبد يف زمان واحد إال ،ودعوى أن ليس للدابة يف زمان واحد منفعتان متضادتان

 مدفوعة بأن املستأجر بتفويته على نفسه ، فكيف يستحق أجرتني،إحدى املنفعتني من الكتابة أو اخلياطة

  .ما يستحق كأنه حصل له منفعة أخرىواستعماله يف غري 

  

علم أنه يهو  وبالعمل املخالفى ن غافالً بل أتكي احلر، فألنّ احلر إن مل د غفلةي قاأمو

اً هلذا كال مال و األجرة،هستحق يف مقابل يون وفاًء حىتكيه، فإنه ال يخمالف للمستأجر عل

 هذا العمل بعد أن استغرق ري األجكلميشمله احترام عمل املسلم، إذ ال  يالعمل املأيت به حىت

  .ود جمال واسعيللنظر يف هذه الق و هذا،هيآخر استؤجر علزمانه بعمل 

 ،نفعتان متضادتانمس للدابة يف زمان واحد يأنه لى دعو{ـ ان فكف يك} و{

} ستحقيف يك ف،اطةياخل أو تابةك من النياملنفعتى  إحدالّس للعبد يف زمان واحد إيذا لكو

املنفعة اليت } نفسهى ته عليجر بتفو بأنّ املستأ،ني مدفوعتنيأجرت {الدابة أو صاحب العبد

 }ىأنه حصل له منفعة أخركستحق ي ما رييف غ {العبد والدابة} استعمالهو{ استأجرمها هلا

 ث انتفع هو بالداري الدار حكن املالكس أو  من إخالء الدابة،ني املتقدمنياملثالكون كيو

  .أيضاًأخذ أجرا و

 كر اجلواهر هناكقد ذ وصب يف اجلملة،أنّ املسألة مربوطة بباب الغ خيفى مث ال

   الً حوليالً طوي هنا تفصكاملستمسو



٨٨

نبغي يالذي  واحتماالت يف املسألة، وه شققاًريغ ورامةكر مفتاح الكذا ذك واملسألة،

  :رتبط باملقام أنّ لإلجارة صوراًيقال هنا مما يأن 

ن كيد، فإذا مل يوجه الق ىويب مثالً علكون األجرة يف مقابل االنتفاع الرك أن ت:األوىل

  . أجرة املثلكون للمالكنئٍذ تيح و،وب بطلت اإلجارةكر

ق له حيأنه ال  وب، مبعىنك الرريون األجرة يف مقابل االنتفاع السالب لغكأن ت: ةيالثان

 أنّ يف الصورة األوىل  األوىلنيب ونهايالفرق ب وه،يلزم عليوب فال كوب، أما الرك الرريغ

يف هذه  وها،يق له محل شيء علحيما ال ك ،وبك الركق له ترحيال  وب حىتكه الريب علجي

وجه ى  علكلّ ذلكها، يق له محل شيء علحين ال كل ووب،ك الركق له ترحيالصورة 

 أما إذا ى،ه املسميون علكيها شيء يمل علحيمل وب كريمل  أو بكرنئذ فإن يح وة،يديالق

  .ه املثليلون عكي وها فاإلجارة باطلةيمحل عل

ن كل واحلمل، ووبكون اإلجارة يف مقابل أصل االنتفاع األعم من الركأن ت: الثالثة

 حق كان للمالكف بالشرط ينه إذا مل أ وب من باب االلتزام يف االلتزام، حىتكشرط الرب

  :نينوعى  فالشرط علنئذيح و،الفسخ ال أن اإلجارة باطلة



٨٩

ار يف يوب فله اخلكها، أما من جهة الريمل علحي ال أي اً،يون الشرط سلبكيأن : األول

أبقاها فارغة  أو بكنئذ فإن ريح واحلمل، ووبكلّ من الركها فارغة من يبقي أو بكريأن 

 الفسخ نيب اري باخلكان املالكها يإن محل عل وى،ه املسميان علكوب كالر ومن احلمل

اإلمضاء مع  أو ى،رة املسمجه أإسقاط الشرط فل ومضاءاإل أو حسب الشرط فله أجرة املثل،

وب ك الرني تفاوت بكان هناك املطالبة ألخذ التفاوت، إن كة تلياملطالبة بالشرط املقتض

ث يان، حي العصالّن له شيء إكين تفاوت مل كياحلمل الذي محلها به، أما إذا مل  واملشروط

  .ما أشبه  أوالضمان إذا أصاب الدابة عطب و،خالف الشرط إذا صدر منه عمداً

بقي الدابة ي بأن ال ،بهاكري وهايمل علحيال  أي ،اًيابجيإ واًيون الشرط سلبكيأن : الثاين

 اإلمضاء أو أجرة املثل، و الفسخكان للمالكاحلمل  ووبك الركفارغة، فإذا خالف بتر

ان كة ألخذ التفاوت إن يمطالبة الشرط املقتض واإلمضاء أو ى،إسقاط الشرط فاملسمو

ثر من جهة من كان أجرها أكب كمل تر وانت الدابة إذا مل حتملكما إذا كتفاوت، 

إذا خالف  وها اخلراب مثالً،يسرع إليالدار إذا خلت  أو ،نة إذا خلتيما يف السفك ،اجلهات

  .ورةكالثالثة املذى  إحدكلماللان كوب معاً كالر واحلمل أو هايباحلمل عل



٩٠

قنا يظهر من تشقيأن الالزم الذي  إىل فمضافاً نيره املصنف من األجرتك أما ذ،هذا

دان يره السكما ذ إىل ولها،كورة ال كالماً خاصاً ببعض الصور املذكون كيالسابق أن 

المهما، كوراً يف كال وجهاً مذ و،كبذلى عرفا من أحد فتويم من أنه مل يكاحل والربوجردي

 لّ منفعة منفعة،كى نطباق علالقابلة اال املنفعة املطلقة الّ اإلنسان إكلمي تام، إذ ال ريإنه غ

  .ون له أجرتانكألن ت  يف حال واحد فال معىنني منفعتكلميث ال يحو

نه منفعة واحدة إه يأما ما تقدم من النقض مبا إذا بقي يف الدار بإذن املستأجر، فف

 له ن منفعتان لداره، بلك مل تك، فاملالكانت للمستأجر يف مقابل األجرة أباحها للمالك

د يمن زى ما إذا اشتركانت منفعة مال املستأجر، ك ىنكالس و،منفعة واحدة هي األجرة

انت له ك ك أن املالكذلى صدق عليله البائع، فإنه ال كأيخبزاً بعشرة فلوس، مث أباح اخلبز ل

  .البدل ونيمنفعتان خلبزه الع

 ال ك، فإنّ ذلذا ما تقدم من النقض اآلخر الذي هو عدم االنتفاع بالدار أصالًكو

  . بل هلا منفعة واحدة مل تستوف،صحح أن الدار هلا منفعتاني

  



٩١

   يف زمان معنيجر نفسه للخياطة مثالًألو ): ٧ مسألة(

  

 كنذايحفالصور املتصورة } نياطة مثالً يف زمان معيلو أجر نفسه للخ{ :)٧ مسألة(

  :مخسة

 كنذايواضح ح و،صةيال نق وادةيه بال زيعمل نفس العمل املستأجر علي أن :األوىل

  .مال األجرةكاستحقاقه ل

 ط فخا،اطة ثوبيما إذا استأجره خلك ،هيد من عمل املستأجر عليعمل أزيأن : ةيالثان

ون له شيء كيال  و،هياملستأجر عل إىل بالنسبةى ون له أجرة املسمكي نئذيح و،نيله ثوب

 ان قصد األجرةكإن  و،كملستأجر بذلأمره ايث مل يالزائد، ألنه متربع بعمله ح إىل بالنسبة

س ينه لكنئذ مغروراً ليان حكإن  و فإنه،ك ظناً منه أنّ املستأجر أمره بذلكان ذلكلو و

  .ر املستأجر له، بل أنّ جهله هو الذي غرهيبتغر

قة مقداراً يما إذا استأجره لسقي احلدكادة تفسد متعلّق اإلجارة، يانت الزكنعم إذا 

الم يف كإمنا ال وال يف ضمانه إلفساده،ك فال إش،د مبا أفسدهايفسقاها أزخاصاً من املاء، 

  .استحقاقه أصل األجرة

وز يف األذهان يف أمثال هذه كما هو املرك ،انت اإلجارة بشرط الكنه إن أالظاهر و

إن  وفساد،صالح ال اإلد اإليريستأجر ألجل السقي إمنا يئاً، فإنّ من ي شستحقياملوارد، مل 

    بشرطنكمل ت



٩٢

ما يمثل السقي الزائد الطبخ الزائد ف و،اإلجارةى ستحق األجرة ألنه عمل مبقتض، اال

  .نصفاً مبا أوجب حرق الطعام مثالً وإذا استأجره للطبخ ساعة فطبخ ساعة

  :ه ثالثة أقساميف وه،يعمل أقلّ من املستأجر عليأن : الثالثة

ن له شيء من كي مل ك فإن نقص عن ذل،ديحنو القى ون املقدار احملدد علكيأن : األول

الغلفة ستأجره خلتان ولده فقص نصف ي مثل أن ،اإلجارة أصالًى أت مبقتضي ألنه مل ،األجرة

  . ضمانهرياألجى ان علكأضر  أو  إن أفسدنئذيح ود،يحنو القى ل علكفإنّ اإلجارة لل

التزام  و التزام باألصلكان هناك بأن ،حنو الشرطى ون املقدار احملدد علكيأن : الثاين

ون أصل كيث ين، حياطة بدرزيما لو استأجره للخك ،املقدار اخلاص الذي هو حد لألصلب

 لو خاط نئذيح ود،يحنو القى حنو الشرط ال على الدرز الثاين عل واطة مورداً لإلجازة،ياخل

  . أحد ثالثة أموركان للمالكبدرز واحد 

  .املةك ه األجرةيعطي وسقط شرطهيأن : أحدها

 ألنّ عمله ، هل له مثل أجرة عملهنئذيح و،ارة حسب الشرطجفسخ اإليأن : هايثان

   حقى تويال   وكمنبعث من أمر املال



٩٣

 ما إذا مات يف أثناء العملك ،ارهيان عدم التمام ال باختك خصوصاً إذا  مسلمئامر

نّ اإلجارة ال أجرة له أل أو ،كما أشبه ذل أو سجن أو عرض له عارض من مرضأو 

عمل ي أن ال نيفصل بي أو إجارته، وكن عمل البعض مورد طلب املالكيمل  وانفسخت

  .املثل بقدره أو ىاملوت فله من املسمكاضطراراًً  أو ،اراً فال أجرة لهيبالشرط اخت

لّ مورد كصاحب اجلواهر عدم اخلالف يف أنّ ى ان قد تقدم دعوكإن  واحتماالت،

 ك استدل لذل،بعضها أو فاء املنفعةيه أجرة املثل مع استيب فجيه عقد اإلجارة يبطل في

 ،)٢(من أتلفقاعدة  و،)١(ماله وقاعدة احترام عمل املسلم وحهيضمن بصحيما بقاعدة 

  .هاريغ و،)٤(﴾ال تأْكُلُوا﴿ :ةيآ و،)٣(ال ضررقاعدة و

، كقصود املالمل عمل بالنسبة الكان عمله كما إذا ي فكلّ ذلكناقش يف ينعم ربما 

ان سائر ك واطة،ين من اخليدرز إىل مائه أك وتاجحيالً ي طود سفراًيريان كمثل ما إذا 

 كتضرر املاليمة، فإنه ال وجه للقول بأن ي بتمام القالّأخذون الدرز الثاين إي ال نياطياخل

   اطياخل ال ضررن، فإن ينصف ألجل درز وبإعطاء أجرة

                                                











٩٤

اط األول بال أن ي بإعطاء نصف اإلجرة للخك املالللدرز األول معارض بال ضرر

  .فتأمل ،صل مقصدهحي

ث يعطين بدله، حأإن مل تفعله ف ود الشرطيإني أر: قوليأخذ بشرطه بأن يأن : ثالثها

أخذ ين للشارط أن كانت يف مقابل املشروط، لكإن  ومة عرفاً، فاألجرةيإنّ الشروط هلا ق

  .ما تقدم يف بعض املباحث السابقةى ل ع،املال يف مقابل إسقاطه للشرط

ط له عشرة يخيما إذا استأجره لك ،حنو األجزاءى ون متعلّق اإلجارة علكيأن : الثالث

  . فخاط مخسة منها،ريأثواب بعشرة دنان

 نيب وإعطائه أجرة مثل ما عمل، و الصفقة الفسخ لتبعضني بريالظاهر أنّ املستأجر خمو

ون أجرة كإمنا قلنا بالنسبة، ألنه رمبا ت وبالنسبة،ى ة املسمإعطائه من أجر وإبقاء اإلجارة

  .ون مبقدار أقلّكقد ت و،ثر من النصفكون مبقدار أكقد ت و،النصف مبقدار نصف األجرة

بالنسبة ى إعطاء املسموبقاء اإل و،إعطاء أجرة املثل و من الفسخالكون كيا عم رمبن

 ناراً،ي دنيمخس وتاب له مبائةكلفي أعي لطبع ما استأجر املؤلف املطبك، كاملالى ضرراً عل

 ة الطبع نقصت األجرة بالنسبةيمكلما زادت كفإنه  ،نارياحلال أنّ طبع األلف األول مائة دو

ون معادالً كي نيما إذا طبع األلفي، فنيما أنّ احلال أنّ نصف األلفك ،ات املتصاعدةيمكالإىل 

   يف عامليقيهو فرض حقو ،الفرض  هذا يف مثلك فإنّ املال،ناراًي دنيسبع وخلمسة



٩٥

 أما األجرة ، مل يستحق شيئاً،فاشتغل بالكتابة للمستأجر مع علمه بأنه غري العمل املستأجر عليه

  فلعدم كوا  وأما أجرة املثل للكتابة مثالً،املسماة فلتفويتها على نفسه بترك اخلياطة

  

عطي يه أن يان علك أجرة املثل عطييأراد أن  وإن فسخ ،املطبوعات يف احلال احلاضر

 اإلجارةى بقأإن  وناراً،ي دني فخسر مخس،أيضاًنار ية مائة ديلفه املائة الثانكي ونار،يمائة د

لزم يث يح و،ناراًي دنيسبع وعطي مخسةيه أن يان علكبالنسبة ى عطي من املسميأراد أن و

عطي يناراً، فهل له أن ي دنيعشر وون خسارته مخسةكنار تية مائة ديعطي للمائة الثانيأن 

  . احتماالن، أم ال،ناراً فقط جرباً خلسرانه، ألنّ املطبعي هو الذي أضرهي دنيللمطبعي مخس

 ،ىاسترجاع املسم وأنّ له الفسخ ومهكقد تقدم ح وئاً أصالً،يعمل شيأن ال : الرابعة

  .ملةال يف اجلكإشى ه من العمل عليأخذ أجرة املثل ملا فوته عل واإلبقاءأو 

تابة كفاشتغل بال {اطةيلو أجر نفسه للخكما  ،عمل عمالً خمالفاًيأن : اخلامسة

 ض،ياطة ثوبه األزرق فخاط ثوبه األبيما إذا أجر نفسه خلكمع اتحاد اجلنس  أو }للمستأجر

ئاً، أما األجرة يستحق شيه مل ي العمل املستأجر علري غهمع علمه بأن {ه مثالًءخاط قباأو 

ا أجرة املثل لل واطة،ي اخلكنفسه بترى تها عليفلتفو {ستحقّهايال } اةاملسمال } تابةكأم

تابة يف كال أي }واكمثالً فلعدم  {لقبائه أو ضياطة ثوبه األبيذا أجرة املثل خلك وستحقّهاي

  لااملث



٩٦

 غري بهاً بل ميكن أن يقال بعدم استحقاقه هلا ولو كان مشت، عليها فيكون كاملتربع امستأجراً

  . مع جهل املستأجر باحلال خصوصاً،مدمتع

  

 كقصد التربع، إذ ال وجه إللزام املاليإن مل  و}املتربع اكون كيها فيمستأجراً عل{

 بل ،ضمن بفساده، إذ ال فاسد هنا أصالًيحه يضمن بصحيال جمال ملا  وقله هو،يبشيء مل 

  .ىفخيما ال كشيء آخر 

 ريمشتبهاً غ { يف عملهرياألج} انكلو  وحقاقه هلاقال بعدم استين أن كميبل {

خصوصاً مع جهل املستأجر  {قلهي ما مل كوجب بذل املالي ال ريفإنّ اشتباه األج} متعمد

اطة، وجه يتب له بدل اخلكي أو ط بقاءه بدل الثوب،يخي ريعلم أنّ األجيمل  و}باحلال

 كذل و،رينبه األجيمل  وعلم باحلالما إذا ية احتمال ضمان املستأجر أجرة املثل فياخلصوص

ما ى فخين ال كمن غر، ل إىل رجعياملغرور  ونبهه،ي إذا مل ريعد يف العرف غاراً لألجيألنه 

  .مةك فأصالة عدم الضمان حم،عد غاراًيت ال كلّ ساكه، فإنّ يف

  



٩٧

مل يستحق  ،اع عمرو فاشتبه ومحلها مت،جر دابته حلمل متاع زيد من مكان إىل آخرألو ): ٨ مسألة(

  .األجرة على زيد وال على عمرو

  

محلها متاع  و فاشتبه،آخر إىل انكد من ميلو أجر دابته حلمل متاع ز {:)٨ مسألة(

ستحق ي فكد لذليستأجره زيإذ مل } عمروى ال عل وديزى ستحق األجرة ال علي مل ،عمرو

د حلمل يذا لو استأجرها زك وجرته،ه أيق علحيال استأجره عمرو أصالً فال  وه األجرة،يعل

  .سكبالع أو ،أثاثه فحمل أوالده

الشرط بوحدة  أو ديحنو القى ار علجين اإلكيعمرو معاً، إن مل  وديلو محل متاع زو

  .ستأجرامل ى استحق األجرة عل،احلمل

ارة يستأجرون سين يما هو املتعارف يف الذكالشرط،  أو ديحنو القى ان علكأما إذا 

ان ك ود بطلت اإلجارة،يحنو القى ان علكحنومها، فإن  أو كذلكشققاً  أو ةيخصوص

ان للمستأجر كحنو الشرط ى ان علكإن  ون،يأقلّ األمر أو املستأجر أجرة املثلى للمؤجر عل

إعطاء األجرة  وصرف النظر عن الشرط وإبقائها أو إعطاء أجرة املثل، وبطال اإلجارةإ

  .رناه سابقاًكالنحو الذي ذى سترجاع التفاوت علا واألخذ بالشرط أو املسماة،

بدون  أو رإذن املؤجالشقة ب أو ارةيالس إىل ريون جميء الغك ني بكمث إنه ال فرق يف ذل

ل ضرر كالغاصب، ال ى  أجرة املثل علالّ إكس للماليذنه لإان بدون كه إذا الظاهر أن وذنه،إ

   ريد خبمسة دنانيرته لزايتضرره بسبب فسخ املستأجر، مثالً إذا أجره س



٩٨

ها يارة فينصف أجرة س ونيد اثني زها جاء الغاصب أعطامل وانت أجرة مثلها ثالثة،كو

 نيناري مقدار أجرته ال دالّأخذ من الغاصب إيق له أن حي ال كإنسان واحد، فإنّ املال

روا يف أنّ كتمل ضمانه من جهة أنه سبب ضرره، مثل ما ذحيا مبان ركإن  ونصف،و

  .تساب حتمل ضررهكلغاصب لو منعه من االا

  



٩٩

بطلت   فشردت قبل التسليم إليه أو بعده يف أثناء املدةر دابته من زيد مثالًجألو ): ٩ مسألة(

  .اإلجارة

  

بعده يف أثناء  أو هيم إليد مثالً فشردت قبل التسليلو أجر دابته من ز {:)٩ مسألة(

 شيء معتد به رميقابل بشيء من املال ال ما إذا مل يه ما مر من املدة زمان معتد بيف} املدة

انت شردت قبل كما إذا يمطلقاً ف} بطلت اإلجارة {مكم احليفإنه من أفراد ما قبل التسل

  .ثناءما إذا شردت يف األيباقي املدة ف إىل بطلت بالنسبة ومه،كما يف ح أو ميالتسل

 أو الًكزاء املنفعة، فإذا فاتت املنفعة إيف البعض، أنّ املال ب أو لكوجه البطالن يف ال

 حنوها، و يف مسألة ادام الداركما تقدم شبه ذلكالفائت،  إىل ار بالنسبةجين إكيبعضاً مل 

قد  واألجنيب، أو مستأجر أو كاً ملالياريون اختكي تعرف أقسام الشرود الذي قد كمن هناو

  .املدة إىل ارة بالنسبةواقع اإلج أو إىل شرودها بنفسها،كاري ي اختريون غكي

انت أجرة ك ونار،يالرجوع بد والبلد الفالين إىل ة للذهابمثالً لو استأجر الداب

نار إذا شردت بعد إمتام ي ثالثة أرباع الدكون للمالكي ،نار مثالًيالذهاب ثالثة أرباع الد

  .اإلجارةى  ألنه مقتضكذل والذهاب،

ن من كلو مل تتم ون من احلمل،ك تتممترض مبا ال أو ةمثل الشرود أن متوت الدابو

ار ياإلعطاء بالنسبة، أما الفسخ فلخ أو  الفسخنيار بيان للمستأجر اخلكامل كاحلمل ال

 عهيار املفروض توزجيه حسب اإليأما اإلعطاء بالنسبة ألنه القدر امللزم عل وتبعض الصفقة،

  .ةيارجيوحدات إإىل 



١٠٠

 وإن كان بعده يرجع ،غاصب فإن كان قبل التسليم فكذلك ولو غصبهما ،ر عبده فأبقجأوكذا لو 

  املستأجر على

  

املستأجر  وكلّ من املالكون لكيحنوها أن  ونبغي يف مسائل الشرود يف األثناءينعم 

  .ىاملسم ون من املثليأقل األمر أو ار تبعض الصفقة، فاملرجع أجرة املثليخ

  .لكل يف الي لوحدة الدل،ه فأبقيعل ىلذا لو أجر املوكه و}ذا لو أجر عبده فأبقوك{

 أو بق من زمن اإلجارة شيءيالعبد بعد شرود مدة، فإن مل  ومث إنه لو رجعت الدابة

لّ منهما كقابل باملال، فليإن بقي شيء معتد به  وما تقدم،كم كعتد به فاحليبقي شيء ال 

ى البقاء عل أو ، الصفقةتبعضلة املدة من ابتداء زمان الشرود يبق إىل احلق يف الفسخ بالنسبة

  .إعطاء األجرة باستثناء زمان الشرود واإلجارة

ق حيلو استعد املستأجر لدفع متام اإلجارة بدون استثناء زمان الشرود، فالظاهر أنه ال و

د دابة عمرو يمثالً استأجر ز، هيار تبعض الصفقة، ألنه ال تبعض بالنسبة إلي الفسخ خبكللمال

ان ك ريد إعطاءه ستة دناني فإن أراد ز،وماً يف الوسطي مث شردت ،ريسبعة دنانملدة أسبوع ب

وم الشرود مل يه السبعة صارفاً نظره عن يعطيار تبعض الصفقة، أما إذا أراد أن يلعمرو خ

ه يف وسط املدة لوحدة ياحلال فكحال الشرود يف أول املدة  وار الفسخ،ين لعمرو خكي

  .هايل فيالدل

مه كح} كذلكم فيان قبل التسلكغاصب فإن  {العبد والدابة أي }الو غصبهمو{

  ىرجع املستأجر عليان بعده كإن و{ م الشرودكح



١٠١

 وحيتمل التخيري بني الرجوع على الغاصب وبني الفسخ ،الغاصب بعوض املقدار الفائت من املنفعة

  .هو ما إذا كان الغصب قبل التسليم و،يف الصورة األوىل

  

 الغصب نم فألي أما البطالن قبل التسل،}ملقدار الفائت من املنفعةالغاصب بعوض ا

ة عشرة من الفصل الثالث ياحلاد وقد تقدم مثله يف املسألة العاشرة ومرتّل مرتلة التلف،

  .فراجع

ه هو الذي  يف صورة الغصب يف األثناء، فألنالغاصبى أما رجوع املستأجر علو

 احتماالن، تقدم يف ،املثل أو ىضمن املسميم يف أنه هل الكه ضمانه، إنما اليغصب حقّه فعل

  .املسألة السابقة

يف  {كاملال إىل الرجوع و} الفسخنيب والغاصبى  الرجوع علني بيريتمل التخحيو{

اختاره  وهذا هو الذي رجحه سابقاً، و}ميان الغصب قبل التسلكهو ما إذا و الصورة األوىل

  .األصطهبانايت ومالاجل وميكاحل والسادة الربوجردي

هي الغصب يف أثناء املدة، ملا عرفت  و،ةي يف الصورة الثانكذلكمث الظاهر أنّ األمر 

  .ار تبعض الصفقةيمن خ

  



١٠٢

مل يستحق  ، فحملها املستأجر مخراً، من بلد إىل بلدر سفينته حلمل اخلل مثالًجأإذا ): ١٠ مسألة(

 فليست ، ألن أخذ األجرة عليه حرام،ة املثل حلمل اخلمر وال يستحق أجر، األجرة املسماةاملؤجر إالّ

  .هذه املسألة مثل إجارة العبد للخياطة فاستعمله املستأجر يف الكتابة

  

 فحملها املستأجر ،بلد إىل نته حلمل اخللّ مثالً من بلديجر سفإذا أ {:)١٠ مسألة(

مذاق املصنف من جهة ى ملسماة علاستحقاقه ا و،} األجرة املسماةالّستحق املؤجر إيمخراً مل 

شيء،  أي ة منينة احململة باخلمر حال اخلاليفائها، فحال السفيته املنفعة، ال من جهة استيتفو

  . حال ما إذا محلها اخلمركذلكة يستحق املؤجر أجرته إذا أبقاها املستأجر خاليما كف

بناه ما ى ة املسماة، علاألجر إىل باإلضافة} ستحق أجرة املثل حلمل اخلمريال و{

املثل حسب  وحسب اإلجارة،ى املسم: ني يف أمثال املقام أجرتكلماللاملصنف من أنّ 

محل على  أي }هيألنّ أخذ األجرة عل {،هي األمر املستأجر علري يف غنيفائه منفعة العياست

صلى اهللا عليه ( لعن رسول اهللا و،)١(مثنهشيئاً حرم إنّ اهللا إذا حرم ـ ف} حرام {اخلمر

اطة فاستعمله املستأجر يف يست هذه املسألة مثل مسألة إجارة العبد للخيفل {،)٢(عشرة )وآله

اطة فاستعملها يف يمثله لو استأجرها للخ و حالل،كهنا ونّ العمل الثاين هنا حرامأل} تابةكال

  .اطة فقط ال أجرة الزنايالزنا، فإنّ هلا أجرة اخل

  ديره السك ملا ذكذل و،نيم يف املسألتك احلةن الظاهر وحدكل و،هذا

                                                







١٠٣

 كان الالزم عدم استحقاق املالك أجرة املثل ألن  فعلى هذا إذا غصب السفينة ومحلها مخراً:ال يقال

  .محل اخلمر حرام أجرة

  ويف املسألة املفروضة مل، إمنا يستحق املالك أجرة املثل للمنافع احملللة الفائتة يف هذه املدة:ألنا نقول

  .األجرة املسماة حلمل اخلل بالفرض ألنه أعطاه ،يفوت على املؤجر منفعة

  

وجب عدم يها ال يستوفيمن ى فاء املنفعة عليإنّ حرمة است(: الربوجردي بقوله

زم عدم ضمان الّان الك لالّإ وه،ي راجعاً إلمين التحركيه إذا مل ي عوضه علكاستحقاق املال

ما إذا يالزاين فى عدم لزوم مهر املثل عل وه،يفائها علياستالغاصب للمنافع املستوفاة حلرمة 

  .ى انته،)الرجلى انت املرأة مشتبهة حلرمة وطئها علك

 كزم عدم استحقاق املالالان الكمحلها مخراً  ونةيهذا إذا غصب السفى فعل: قاليال {

األجرة يف   أونيزم عدم األجرة يف املقامالفال}  ألنّ أجرة محل اخلمر حرام،أجرة املثل

  .واحد هما من بابيلك ألنّ ،نياملقام

يف  و، املدة هذه أجرة املثل للمنافع احمللّلة الفائتة يفك املالستحقيإنما : ألنا نقول{

 ألنه أعطاه األجرة املسماة حلمل اخللّ ،املؤجر منفعةى فوت علياملسألة املفروضة مل 

زم ال فال،املثلى ادة عليثر فقد فوت الزكمر أون أجرة اخلكنه ربما تإ: هين فك ل،}بالفرض

 دان الربوجردييما اختاره السك ى،املسم ون من املثليثر األمركقول املصنف بأيأن 

  .األصطهبانايتو

ه لو أجمل  و،الكما أشبه بطلت اإلجارة بال إش أو نته حلمل اخلمريسف أو تهر دابمث إن

   هونة أجر، ألنه يالسف وةن لصاحب الدابكي



١٠٤

  .ة اليت ال أجر هلايالزانكله، منافع ماالذي فوت 

 كره املستدركما ذى  عل،)عليه السالم(  عن الصادق،ه ما عن دعائم اإلسالميدل علوي

ن كيم مل رحيما  أو ريخناز أو تري مخراًكها املينة فحمل عليسف أو دابةى تركمن أ :أنه قال

 كذلى راء علكال و فالعقد فاسدك ذلمحلى إن تعاقد علو، ة شيءصاحب الدابى عل

  .)١(حرام

 حيياملسكح اخلمر يف مذهبه يبيان املستأجر من كما إذا يم جار فكهل هذا احلو

 أم ،ر باعهماي خرتوصح أخذ مثن مخر أيلذا  و،)٢(ألزموهم مبا التزموا بههودي من باب يالو

  . احتماالن،مي من جهة إطالق أدلة التحر،ال

استحقاق األجرة لو استأجرمها استئجاراً مطلقاً  وال يف صحة اإلجارةكمث إنه ال إش

عدم استحقاق األجرة،  أو جارةبطالن اإلى ل علينه محلهما اخلمر مثالً، إذ ال دلكل

  .فاإلطالق شامل للمقام

وز إبطال جين ردعه، فهل كميمل  ور مثالًياخلرت ولهما اخلمرلو أصر املستأجر محو

الضرر العريف يف أنّ كالضرر الشرعي  و،أنّ لزوم اإلجارة ضرر شرعياإلجارة من جهة 

ث يث استدلوا بأنّ لزوم املعاملة حيون حال املقام حال الغنب، حكيلزم به، فيالشارع ال 

بعد األول ي ال ،إلطالق أدلة اللزوم ال،  أو،ار الفسخي فللمغبون خ،اً رفعه الشارعيان ضررك

   نبعد وجوب اإلبطال مي بل ال

                                                







١٠٥

  .ان اإلبطال نوعاً منهكر إن كباب النهي عن املن

  . يف احلرامني إذا أراد املشتري صرف العأيضاًع ي صحة إبطال البكذلى مقتض: قاليال 

البائع، ألنه ى عد ضرراً علي يف احلرام ال نيالفرق أنّ صرف املشتري للع: قاليألنه 

ى  يف احلرام ضرراً علنيعد صرف العي خبالف اإلجارة اليت ،عي بسبب البكانقطع عن املل

  .كاملال

صاحب ى نه عليالعرف أنّ شى ري ،مرةخمجعلها  وديأنه لو استأجر دار زى أال تر

  . بالبائعكالعرف ارتباط ذلى رين كيجعلها خممرة مل  والدار، أما إذا باعه الدار

ما  إىل ثل بالنسبةان له أجرة املكالدابة اإلجارة  أو نةيالسف أو لو أبطل صاحب الدارو

  .أيت ملا تقدمي

ها يرم فكذا احلق لصاحب األرض يف إبطال اإلجارة إذا أراد املستأجر زرع الكو

  .ألجل اخلمر

 بسبب ك من دفع ذلكقدر املاليبطال مبا إذا مل د اإليينبغي تقيأنه ى فخين ال كلو

  .ةيإلجارة ضررون اكان الدفع بدون عسر ال تك، إذ مع إمك ذلريغ أو م الشرعيكاحلا

  



١٠٦

 لزمه ، فاشتبه وركب دابة أخرى له،لو استأجر دابة معينة من زيد للركوب إىل مكان): ١١ مسألة(

 كما إذا اشتبه فركب دابة عمرو فإنه يلزمه أجرة املثل لدابة ، وأجرة املثل للثانية،األجرة املسماة لألوىل

  .بة زيد حيث فوت منفعتها على نفسهعمرو واملسماة لدا

  

ب دابة كر و فاشتبه،انكم إىل وبكد للرينة من زيلو استأجر دابة مع{ :)١١ مسألة(

} ةيلثانلأجرة املثل و{ حسب اإلجارة} األوىل { الدابة}ـله لزمته األجرة املسماة لى أخر

لزمه ي فإنه ،ب دابة عمروكما إذا اشتبه فرك {،ديالى علل يشمله دليفاء املنفعة فيالست

ى عل {ديمنفعة دابة ز أي }ث فوت منفعتهايد حياملسماة لدابة زو ،دابة عمروأجرة املثل ل

  .اإلجارةى ونه مقتضك بكل ذلي تعلاألوىل و،}نفسه

فالظاهر أنّ للمستأجر احلق يف عطه الدابة املستأجرة أصالً، يلو اشتبه املؤجر فلم و

 يف كما تقدم أمثال ذلك املثل، أجرة إىل الرجوع وبقاءاإل أو ى،جرة املسمأإرجاع  والفسخ

  .بعض املسائل السابقة

ثر من كانت أجرة مثلها أك فإن ،لنفس املؤجرى لو اشتبه املؤجر فأعطاه دابة أخرو

ر أجرة املثل، ألنه مغرور كيعلم املستأجر باالشتباه، احتمل أن  وى،أجرة املسمون للمؤج

ه الزائد، ألصالة عدم ضمان الزائد ين علكيمل علم املستأجر يمل إن من غر، أما  إىل جعريف

  .ل للضمانيبعد عدم دل

س للمستأجر أخذ يعلم املستأجر باالشتباه، فالظاهر أنه ل وانت أجرة مثلها أقّلكإن و

من السبب، ى املباشر أقو ونفسه،ى املثل، ألنه هو الذي فوت علوى  املسمنيالتفاوت ب

   ال ومة،كفأصالة لزوم اإلجارة حم



١٠٧

ان له التفاوت، ألنه كعلم املستأجر باالشتباه يإن مل  والتفاوت، إىل خمرج عنها بالنسبة

  .ذمة املؤجرى  بعضه، فالباقي علالّستوف من ماله إيمل 

  .األخذ أو ل املستأجر يف اإلعطاءيكو أو ل املؤجريكمما تقدم بعرف حال اشتباه وو

ما أذا استأجر دابة ذات مخس كاء، رفع يف األثنو الدفع نيان االشتباه حكلو و

ن كيمل و، ون ذات مخس سنواتكدابة ذات أربع سنوات فإا بعد سنة تفسلمه  ،سنوات

 ون الدابة هلا مخس سنواتكان املقصود أن تكاملقصود ارتفاع سنوات الدابة سنة فسنة، بل 

ما أن له ك ،سنة األوىلال إىل  بالنسبةني الدابتني فالظاهر أنّ له التفاوت ب،ثر فحسبكأأو 

  .ة، لتبعض الصفقةيفاء املنفعة يف السنة الثانيار إذا علم بعد استياخل

تفي من كمها، نريغ أو داًيق أو ون السنوات شرطاًكل ية، من قبريثكيف املقام فروع و

  .اهللا العامل و،ظهر من املسائل السابقةي مبا كذل

  



١٠٨

   زيد مثالًجر نفسه لصوم يوم معني عنألو ): ١٢ مسألة(

  

مث صامه عن عمرو } د مثالًي عن زنيوم معيلو أجر نفسه لصوم { :)١٢ مسألة(

وم آخر يصح أخذ يال  واشتباهاً، فالظاهر بطالن اإلجارة، ألنه ال منفعة يف مقابل املال،

  . مستأجرريبدله، ألنه غ

بقاء إل ه ال معىن، ألنريأخذ أجرة املثل من األج وق للمستأجر إبقاء اإلجارةحيه ال يعلو

  .ث ال متعلّق هلاياإلجارة ح

ابة، إذ يشمله أدلة النيحة الصوم من عمرو، ألنه ال وجه لبطالنه، فصما أنّ الظاهر ك

س بأسوأ من الوضوء ي فإنه ل،وجب البطالني ال ريوم متعلّق حق الغيون الك والقربة متحقّقة،

  .ك مع اجلهل بذلريمباء الغ

س له، يإن قصد القربة، ألنّ الوقت ل ول الصحة،ك أشريالغنعم لو تعمد الصوم من 

صوم، ي إذا ترتّل صاحب األجرة من حقّه قبل أن الّ مصرفه، اللّهم إريصرفه يف غيف يكف

ألنه من باب إسقاط احلق.  

 إذا أجاز الّة، إي بالنلان قبل الظهر عدكر يف األثناء فإنّ كتذ وهريلو صام عن غو

 ألنه ال عدول بعد ،ة األوىليالنى ان بعد الظهر بقي علكإن  و،اتهصاحب األجرة قبل التف

  .تاب الصومكما حقّق يف كالظهر، 

 مل ،د فصام معه إنسان آخر تربعاً مثالًي قضاء صوم زنيوم معيلو أجر نفسه لصوم و

أخذه هذا يف يكت فياملى قال إنه ال صوم عل يتحقّق متعلّقها حىتيتبطل اإلجارة، ألنه مل 

  .ريجاأل

صوم ي قبل أن ،وم تربعاً مثالًيه الري فصام غ،ومي النيعيمل  وومينعم لو استؤجر لصوم 

ع قبل شروع هذا يف  متعلّق هلا، أما لو صام املترب ألنه ال،ستبعد بطالن اإلجارةيهو مل 

  طلعيع يف أفق ان املتربكما لو كالصوم، 



١٠٩

  جر نفسه لصوم ذلك اليوم عن عمروأمث 

  

لّق بعد باٍق، إذ سقوط ع مل تبطل اإلجارة، ألنّ املتري قبل طلوعه يف أفق األجهيالفجر ف

  .هيإمتامه ال بالشروع فبون كيت إمنا يالصوم عن ذمة امل

ما ال ين حلجة اإلسالم فياستأجر بنفسه نفر أو ن للصوميلو استأجر الويل نفر وهذا

حجان،  وومانيه ين علكي إن ملو، ن من الذهاب هو بنفسه، فالظاهر صحة إجارماكتمي

ه باملناط يتار أحبهما إلخي سبحانه اهللا وعقالً، واط احلسن شرعاًي من باب االحتكفإنّ ذل

ل ي من قبكس ذليل و،شملهماية، فإنّ مطلقات اإلجارة يور يف باب أداء الصالة مرة ثانكاملذ

  .علم أنه ال متعلّق لهيما 

قضي الصوم يستأجر إنساناً لي مثل أن ،اإلجارةنعم لو علمنا بعدم املتعلّّق مل تصح 

  .، فإنه ال متعلّق هلا فاإلجارة فاسدة)عليهما السالم (اإلمام أو الفائت عن النيب

  :ربعة أقسامأى  علكلو أجر نفسه لصوم ما، مث أجر نفسه لصوم ثاٍن فذلو

قات  لشمول مطل،هيال فك مما ال إشكذل و،نيون اإلجارتان مطلقتكأن ت: األول

  .اإلجارة هلما من دون حمذور

  .أيضاًال كال إش و،نيوم معيدة بية مقيالثان و،مطلقة ون اإلجارة األوىلكأن ت: الثاين

  .أيضاًال كال إش وس،كون بالعكيأن : الثالث

مث  {د مثالًي عن زنيوم معي بأن أجر نفسه لصوم ،نيدتيون اإلجارتان مقكأن ت: الرابع

  انكفإن } م عن عمرووي الكأجر نفسه لصوم ذل



١١٠

 بل ولو ، ولو فسخ األوىل خبيار أو إقالة قبل ذلك اليوم مل ينفع يف صحتها،مل تصح اإلجارة الثانية

  أجازها ثانياً

  

ست يألنّ املنفعة ل} ةيمل تصح اإلجارة الثان {ديحنو القى للمباشر عل أو ومي للينيالتع

ة يون يف مقابل األجرة الثانكيل، فال اً للمستأجر األوك بعد أن صارت ملرية لألجكمملو

  .شيء

د ي ذهب الس، احتماالن،ة بإجازة املستأجر األول أم اليمث هل تصح اإلجارة الثان

ص بتعلق خيإن أجاز املستأجر األول، ألنّ املانع ال  وبل ال تصح(: الثاين قائالً إىل ميكاحل

 هريال لغ وري ال لألجكع عدم املل بل املان،ي تصح اإلجازة بإجازتهكما سبق ك ريحق الغ

  .ى انته)...

د يث قالوا بالصحة يف صورة اإلجازة، فقال السي، حنين من املعلّقيخرخالفاً آل

اً كة مليانت األجرة املسماة يف اإلجازة الثانك ولو أجازها املستأجر األول صحت(: اجلمال

  .ى انته) مطلقاًريجاً لألكمل األجرة املسماة يف األوىل و،للمستأجر األول

ن كيخر مل أجاز اآل ومها، فإذا أجر نفسه أحدمهاوعدي بأنّ احلق ال ،الصحة أقربو

إجازة  معىن وعرف وجهه،ي مل كال ذا و ال هلذاكال بعدم امللكاإلش ووجه لعدم الصحة،

  .ون الصوم للمستأجر الثاينكي ف،مثالً تهيون الصوم ملكده عن ياملستأجر األول رفع 

 اريخب{األوىل املستأجر اإلجارة  أو رياألج} لو فسخو{ :علم وجه النظر يف قولهي منهو

صحة  أي }نفع يف صحتهايمل  {صومهي الذي قرر أن نياملع} ومي الكإقالة قبل ذلأو 

بعد الفسخ لإلجارة } اًيثان {ةي اإلجارة الثانريأجاز األج} لو أجازها وبل {ةياإلجارة الثان

   منبل ال بد ،األوىل



١١١

 ، ألن اإلجازة كاشفة وال ميكن الكشف هنا لوجود املانع حني اإلجارة،بل ال بد له من جتديد العقد

  . مث ملك بل أشكلنظري من باع شيئاًفيكون 

  

ن كميال  واشفةكألنّ اإلجازة  {ةيمتعلّق اإلجارة الثان إىل بالنسبة} د العقديجتد

ل ية الذي عرفته يف تعليكع هو عدم امللاملان و} اإلجارةنيشف هنا لوجود املانع حكال

  .}كئاً مث ملي من باع شريون نظكيف {كاملستمس

  :هي علردين كل

  . عند مجاعةكال يف من باع مث ملكعدم اإلش: أوالً

 قلنا اشف إنما هو إذكان الك، إذ عدم إمك من باع مث ملريس نظي لكنّ ذلإ: اًيثانو

مي فال كشف احلكاً يف موضعه، أما الك ملكاملل ريل غين تبدكميث ال يقي حيشف احلقكبال

  .بأس به

 كمال إىل العمدة أنّ إضافة العوضو( : وجهاً للمنع بقولهكره املستمسكأما ما ذو

  .ى انته)تعذّرت صحتها وضة، فإذا تبدل فقد فاتت املعاوضة الواقعةونه من قوام املعايبع

  . فتأمل،كاع مث ملال من بكد، بل هو إشيس بشيء جدي لكنّ ذلإ: هيفف

ناً يي املستأجر األول أحدمها تعك فإذا مل،ةين بدلية املتضاديكألنّ مل} لكبل أش{

وجب خروجه عن يالضد الثاين ى اً، فعدم القدرة عليريخت وناًيية تعيكخرج اآلخر عن املل

هو  و،يه عرضي، فإنّ املانع فكه ذايت، خبالف مسألة من باع مث ملي، فاملانع فكة املاليصالح

   كتبدل املال



١١٢

:  قالنيان بعض املعلّقكإن  وكذا عللّه املستمسك، كمن دون قصور يف ذات اململو

ان يع يف األعيوجبه البيما كاً، يقياً حقكس، ألنّ اإلجارة ال توجب ملكإنّ األمر بالع

  .نية يف العيكة يف اإلجارة أخف من املليك فاملل،ةياخلارج

هو  وة،يكث االعتبار للملي من حالّال إكن لعدم وجود إشياألمر ين الظاهر تساوكلو

  .ديحنو القى  علينيان التعكما يله فكهما، هذا يمساٍو ف

ال يف صحة اإلجارة كنبغي اإلشيتعدد املطلوب، فال  وحنو الشرطى ان علكأما لو 

س من ي فلة املستأجر األول،يكة مع بقاء أصل مليد عن اخلصوصية، ألنّ معناها رفع اليالثان

ع يل بي، بل هو من قبكل من باع مث ملي من قبكه بأنّ ذليل فكستشا الذي كل املليتبد

ى  علني الواقعتنيث إنّ املفروض أنّ اإلجارتيع املرن، حي املرهونة مث أجاز البني للعكاملال

وم ي له ذا ال شرط األول املوجب لتعلّق حقنيإمنا املعارضة ب و،أصل الصوم ال تتعارضان

  . الثاينك ملنيب واخلاص

  



١١٣

  

  فصل

ال ملا قيل من  ،ال جيوز إجارة األرض لزرع احلنطة أو الشعري مبا حيصل منها من احلنطة أو الشعري

  ، حينئذ ال يف اخلارج وال يف الذمةعدم كون مال اإلجارة موجوداً

  

} ريالشع أو صل منها من احلنطةحي مبا ريالشع أو وز إجارة األرض لزرع احلنطةجيال {

  .ما يف اجلواهرى مة علياملشهور شهرة عظى عل

  .املختلف املخالفة والتبصرة وي عن النافعكنعم ح

نئذ ال يون مال اإلجارة موجوداً حكمن عدم { :القائل صاحب اجلواهر و}ليال ملا ق{

 س ماالً حىتيال هو يف الذمة ل وس له خارجيمن املعلوم أنّ ما ل و،}ال يف الذمة ويف اخلارج

س يف اخلارج، فلوضوح أنّ األرض يف ي املؤجرة، أما أنه لنيون يف مقابل العكيصلح أن ي

س يف الذمة، فألنّ املفروض أنّ اإلجارة يف يأما أنه ل وها،يالم جرداء ال زرع فكمفروض ال

  . األرض ال يف مقابل األمر الذميمقابل حاصل

  .ره اجلواهركح ما ذيتصحم، يكاحل ودان الربوجردييمث إنه قد حاول الس

  .ى انته) اإلجارةنيها من حكيد متليما إذا أريهو تام فو( :فقال األول



١١٤

  ومن هنا

  

 يف املقابلة باألرض فال افكال املاتن، إذ االعتبار كم إلشيقة تسلين هذا يف احلقكول

  . اإلجارةني من حكيالتمل إىل حاجة

ان كي، أما إذا العقلل املنع يقصود من الدلان املكتم إذا يإنّ منع املصنف (: قال الثاينو

 يف مقدار كالش أو  يف الوجودك من جهة الغرر احلاصل من الشاملقصود املنع الشرعي

  .ى انته)رفع الغرر احلاصلياملوجود فاملنع ال 

  :هيفو

 بل ظاهره ،الم صاحب اجلواهرك ظاهر من ري من باب الغرر غكون ذلكنّ إ: أوال

  .ك ذلريغ

قضي ي و نادر جداً، إذ األصل العقالئيم الغرر فإنما هير تسليتقدى نه علإ: اًيثانو

ة من ي من املعامالت غررريثكون ك لزم أن تالّإ وة،يطبائعها األولى ة عليعيبإجراء األمور الطب

  .ةيجهة بعض االحتماالت العقل

 األرض ةرات أجازت إجاينّ الرواإ: صاحب اجلواهرى رد عليأنه  إىل هذا مضافاً

ان احملذور ما ك فإن ،ال يف الذمة و يف اخلارجكس ذلي مع أنه ل،ما أشبه والربع وبالثلث

ر وجه كالذي أظن أنّ صاحب اجلواهر أراد ذ و،نيال يف البابكره لزم تساوي اإلشكذ

ام كر يف باب األحكإنما تذ واس،كال انع وطّراد هلااسائر العلل اليت ال ك للحرمة يبيتقر

  .ب الذهنيتقر وناسيلالست

   عند صاحب اجلواهر عدم وجودميأن سبب التحر و}من هناو{



١١٥

 بل عدم جوازها مبا حيصل من ،يظهر عدم جواز إجارا مبا حيصل منها ولو من غري احلنطة والشعري

 وهذا املقدار ، ملنع ذلك فإما يف نظر العرف واعتبارهم مبرتلة املوجود كنفس املنفعةأيضاًأرض أخرى 

   نظري بيع الثمار سنتني أو مع ضم الضميمة،كاف يف الصحة

  

فإنّ عدم } ريالشع و احلنطةريلو من غ وصل منهاحيظهر عدم جواز إجارا مبا ي {املال

صل حيبل عدم جوازها مبا  {،ريالشع وس خاصاً باحلنطةيال يف الذمة ل والوجود ال يف احلال

 تبعاً ملا أيضاً اجلواهر نين املنعيذ قد أفىت و،ورةكلوجود العلة املذ} أيضاًى من أرض أخر

  .ره أوالً من علة املنعكذ

ون كيصح أن  ية الشيء حىتيار ملاليالذي هو املع}  فإنهما يف نظر العرفكملنع ذل{

مبرتلة  {صل من األرضحياعتبار العرف ما  أي }اعتبارهو{ بدالً عن املنفعة يف باب اإلجارة

 ،ال يف اخلارج وست موجودة يف حال اإلجارة ال يف الذمةياليت ل} نفس املنفعةكاملوجود 

  . تصح اإلجارة باعتبارهاكمع ذلو

ة، ي يف املالد من االعتبار العريفيأزى ل عليإذ ال دل}  يف الصحةافكهذا املقدار و{

  .ىفكونه ماالً كفإذا اعترب العرف 

املنفعة : ث قال األولي حاجلمال، ون الربوجردييديقيت السيما يف تعلى فخيال و

  .نيوجودها نفس وجود الع

صل من الشجرة حيالثمرة مما  و،من شؤوا ونيانت تابعة للعكاملنفعة ملّا : قال الثاينو

  .نيان وجودمها بنفس وجود العك

  .العرف و خالف الواقعنيون املنفعة نفس العكفإنّ 

س ي مع أنه لكارع أجاز ذلفإنّ الش} مةيمع ضم الضم أو نيع الثمار سنتي برينظ{

  مبوجود يف



١١٦

  فإا ال جيعل غري املوجود موجودا مع أن البيع وقع على اموع بل لألخبار اخلاصة

  

 املوجود موجوداً مع ريفإا ال جتعل غ {زة لالعتبار العريف،جاانت اإلكإمنا  واخلارج

د الربوجردي من يالم السكتم  ي خالفاً للقاعدة حىتكس ذليل و}اموعى ع وقع عليأنّ الب

 ألنّ العرف كذل وع االنفراد،ياً ملسألتنا، بل التعبد يف املنع عن صورة بريس نظيأنه تعبد فل

 الذي ريإنما أخرج الشارع صورة واحدة، فالتنظ واألدلة العامة تشملها، ول،كجواز الى ري

  .ره املصنف يف حملهكذ

 أيضاًث إنه نظّر مسألته ي مقابلة اجلواهر حريلتنظ أراد ذا ا)رمحه اهللا( أنّ املصنفكو

من رجل أرضاً جرباناً معلومة مبا ى عن رجل اشتر :لّه باحلسنك كداً ذليمؤ( :ع، فقاليبالب

 عي مثن املبنيعدم ظهور الفرق بى  بناًء عل،)١(حرام:  قال،ه من األرضيعطير عن أن كتذ

  .ى انته)األجرةو

ى محل املشهور املطلقة عل و،دةيبعضها مق وبعضها مطلقةاليت } بل لألخبار اخلاصة{

  :وهي ،دةياملق

 ،ال تقبل األرض حبنطة مسماة:  قال)عليه السالم(  عن الصادق،حة احلليبيصح

  .)٢(اخلمس ال بأس به والربع والثلث ون بالنصفكلو

   ال تؤاجر:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،ريبص أيب خربو

                                                







١١٧

 ن بالذهبكل وال بالنطاف وال باألربعاء وال بالثمر وريال بالشع ونطةاألرض باحل

  .)١(س مبضمونيهذا ل والفضة مضمون والفضة ألنّ الذهبو

ل يهي املاء القل والنطاف مجع نطفة، و،ريهو النهر الصغ وع،يأربعاء مجع رب: أقول

ث عبر ي ح)عليه السالم( علي المكما يف ك ،ريثكاملاء الى طلق عليقد  ود يف الغدران،كالرا

  .)٢(عن الفرات بالنطفة

 ،ونكيالذي سوف  أو  وجوده،كوكث اإلجارة يف مقابل املاء املشيلعلّ املراد باحلدو

 يف بعض كب من ذلي قرريأيت تفسيس و املوجودة اآلن،ريون مثل احلنطة احملتملة غكيف

  .اتيالروا

ال تستأجر األرض باحلنطة مث :  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،عن احلليبو

  .)٣(تزرعها حنطة

 عن إجارة األرض )عليه السالم( جعفر أبا سألت:  قال،ساريل بن يعن الفضو

  .)٤(هي فريطعامها فال خمن ان كإن :  قال،بالطعام

ال  وال تؤاجر األرض باحلنطة : قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،ريبص أيب عنو

  .)٥(ال بالنطاف وال باألربعاء وريال بالشع وبالتمر

   هيعل( عبد اهللا أبا عقوب األمحريسأل :  قال،املعزاء أيب عنو

                                                













١١٨

 يف حجري كتر وكان يل أخ قد هلك اهللا إنه كأصلح:  فقال،أنا حاضر و)السالم

ؤاجر األرض بالطعام، فأما ما ي وصنعه مخراًي من ريع العصيبيهو  وعة لنايلي ضيماً ويل أخ يتي

أما إجارة األرض بالطعام فال تأخذ  : فقال،ميتيب اليف أصنع بنصيكين فقد ترتّهت فبيصي

  .)١(النصف والثلث و أن تؤاجرها بالربعالّم منه إيتيب الينص

 عن إجارة األرض احملدودة )عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت : قال،بردة أيب عنو

ان من طعامها كإن :  فقال،إجارا بالطعامسألته عن و، ال بأس:  قال،بالدراهم املعلومة

  .)٢(هي فريفال خ

 ،)عليه السالم( أيب عبد اهللا و)عليه السالم( جعفر أيب  واحد، عنري عن غ،ونسيعن و

ما ستؤاجرها بالذهب ووز أن تؤاجر األرض بالطعامجيئال ما العلّة اليت من أجلها ال أ 

ال  وال جتوز إجارة حنطة و،ريشع ورج منها حنطةخي أنّ الذي كالعلّة يف ذل:  قال،الفضةو

  .)٣(ري بشعريشع

أما و :ثي يف حد)عليه السالم( عن الصادق ،ىسيعن نوادر أمحد بن حممد بن عو

ال  و،الثلث وؤاجر بالنصفي أن الّ إ،ئاًيال تأخذ منها ش و،إجارة األرض بالطعام فال جتوز

   هو وال الربع و،ريالشع وؤاجر األرض باحلنطةي

                                                









١١٩

  ،رها باحلنطة أو الشعري يف الذمة لكن بشرط األداء منها ففي جوازه إشكالجأوأما إذا 

  

  .)١(الفضة ون بالذهبكل و،اهيهو فضالت امل وال بالنطاف و،الشرب

ون اإلجارة بطعام نفس األرض، كما تراها ظاهرة يف املنع من أن تكات يهذه الرواو

 ثئاً حمدوداً ال مثل الثليان مال اإلجارة شكما إذا يهو فون املنع إنما كما أنّ ظاهرها ك

  .الربعو

ل طعام، فظاهر كمه ليتعم أو ريالشع وم باحلنطةكاختصاص احل إىل أما بالنسبة

ه ير فكما ذ أي دات،يه خصوا املطلقات باملقريغ و أنّ صاحب اجلواهرالّ إ،ات الثاينيالروا

ها التمر، ير فكح ما ذيالظاهر، بل خالف صرص خالف ينه ختصك فقط، لريالشع واحلنطة

 القول بإطالق املنع ماإدة، فالالزم يالشهرة ال تصلح مق ود أحدمها اآلخر،يقيإذ املثبتان ال 

ما كة ياخلارج وةي لبعض القرائن الداخل،لكراهة يف الكالى ما احلمل علإ وة،من هذه اجله

  .كالم يف ذلكأيت اليس

 ففي جوازه ،ن بشرط األداء منهاكة ل يف الذمريالشع وطةذا أجرها باحلنإأما و{

نة يمن أرض مع أو ن شرط األداء منهاكل وأما لو جعله يف الذمة(: قال يف اجلواهر} الكإش

 مع احتمال البطالن نئذ،يم الشرط حكه حيري علجي و،بعد اجلواز للعموماتي فال ى،أخر

  .ى انته)لشرطه عمالً مبا مستعه من النصوص يف خصوص هذا ايف

  ال) عمالً (ـمتعلق ب) يف خصوص (قوله: أقول

                                                





١٢٠

جرها أ ولو ، وإن كان ميكن محله على الصورة األوىل،واألحوط العدم ملا يظهر من بعض األخبار

  باحلنطة أو الشعري من غري اشتراط كوما منها فاألقوى جوازه

  

قات أدلة ه فوجه الصحة إطاليعل وس نص يف هذا الشرط،ي، فل)النصوص (ـب

فهم العرف يات املانعة، إذ ال يوجه البطالن املناط يف الروا و،إطالقات أدلة الشرط واإلجارة

حنو ى  علكون ذلكيأن  أو احلاصل من نفس األرضى ون اإلجارة منصبة علك أن تنيفرقاً ب

  .الشرط

إن  و،ظهر من بعض األخباريالعدم، ملا {األوىل } األحوط {ال يف أنّكال إش} و{

مراد  وون اإلجارة بأجرة هي من األرض،كهي أن ت و}الصورة األوىلى ن محله علكميان ك

  .)١(س مبضمونيهذا لو :)عليه السالم( قولهكالت يبعض التعلباملصنف 

ف املستأجر يه فإذا مل يعل ورتبط بالشرط أصالً،يأنّ مساق األخبار ال  خيفى ن الكلو

ما كف اضطراراً، يمل  أو ف عمداًي الشرط، سواء مل ر الفسخ أخذاً حبقان للمؤجكبالشرط 

ر أخذ احلنطة من الظاهر أنّ للمؤجو، ها أصالًيزرع فيمل  أو لو مل تعط األرض احلاصل،

إسقاط الشرط ى التصاحل عل أو  تفاوت،كان هناك إن ني احلنطتنيأخد التفاوت ب واخلارج،

  .ني احلنطتنين تفاوت بكيإن مل  وئاًيبأخذه ش

إلطالق } جوازهى وما منها فاألقوك اشتراط ري من غريالشع أو  أجرها باحلنطةلوو{

  ان وجهكون املنع خاصاً مبا إذا كأدلة اإلجارة بعد 

                                                





١٢١

   وأما إجارا بغري احلنطة والشعري من احلبوب فال إشكال فيه،نعم ال يبعد كراهته

  

إن  :)عليه السالم( وله من نفس األرض، فإنّ املفهوم من قريالشع واإلجارة احلنطة

 د إطالق قولهيقي كبذل و،ريه اخلين من طعامها ففكينه إن مل أ، )١(هي فريان طعامها فال خك

ه، بل لعلّ ري غكحنو ذلو، )٢(ال تستأجر األرض باحلنطة مث تزرعها حنطة :)عليه السالم(

ون اإلعطاء كف  لتعاركذل وات هو إعطاء األجرة من األرض،ياملنصرف من مثل هذه الروا

  .من نفس األرض

ؤدي ي وشتري احلنطة من السوقي ال أنه ،عطي األجرة من نفس زرعهيإذ الزارع إنما 

ر كأنّ الشارع أراد عدم ذكع هو بنفسه حنطته للسوق، فإنه خالف املتعارف، فيبي ونه،يد

حاله ل فإنه مضمون، إذ ك، خبالف الكما نص بذلك مضمون، ري يف اإلجارة ألنه غكذل

  .اجلواز إىل ثاًيحد واًميلذا ذهب املشهور قد والفضة، وحال الذهب

أخذاً ببعض اإلطالقات  أو زجيخروجاً من خالف من مل } راهتهكبعد ينعم ال {

  .الفرد احملرمى دات علي محالً للمق،املتقدمة

ض بع وعند املصنف} هيال فك من احلبوب فال إشريالشع و احلنطةريأما إجارا بغو{

، أما ريالشع ودة باحلنطةي إلطالقات اإلجارة املقكذل ول،يما قكخر، بل هو املشهور آ

  أو ها التمر،ير فكات اليت ذيالروا

                                                







١٢٢

  .ال  إذا كان يف الذمة مع اشتراط كونه منها أوخصوصاً

  

القاعدة ى ن مقتضكل وراهة لعدم عمل املشهور ا،كالى هي مطلقة، فتحمل عل

هم، إذ ال وجه ريغ واالصطهبانايت وميكاحل وه السادة الربوجردييل فكما أشكال، كاإلش

ة، بل يحد إسقاطها عن احلج إىل علم إعراض املشهوريمل  و باآلخر،نيد أحد املثبتييلتق

 ح النافعيضاإ وجامع املقاصد وحيالتنق واملختلف والسرائر واملبسوط وي عن اخلالفكاحمل

 ملا كذل و}ونه منها أو الكان يف الذمة مع اشتراط ك خصوصاً إذا {،ها املنعريغ ورةكالتذو

 من مورد األخبار ىتعد يي حىتعرف املناط القطعيمل  و مورد األخبار،ريعرفت من أنه غ

  .هيإل

  

  :ت يف املقام صوريبق

  .ال يف الصحةكال إش واً،ريزرعها شعيما يستأجرها باحلنطة مثالً في أن :األوىل

 ال يف البطالن،كنبغي اإلشيال  و من نفس األرض،نيستأجرها بالطحيأن : ةيالثان

  .ق مثالًيالدق واخلبزكذا سائر الفروع كو

ان األقرب كإن  والكه إشيفو، هارينة غيستأجرها حبنطة من أرض معيأن : الثالثة

  . مضمون يف بعض النصوصريل بأنه غياملنع، للتعل

ال يف كال إش وحنومها، والثلث و مثل النصف،سر املشاعكستأجرها باليأن : الرابعة

  .خصوص مجلة من األخبار املتقدمة والصحة لإلطالق،

  ن مع العلم القطعيكل وستأجرها حبنطة منها،يأن : اخلامسة



١٢٣

ل يف بعض يمن التعل وى،الفتو و من إطالقات النص،ه احتماالنيف وخبروجها منه،

  .ما علمنا بأنه مضمونيرد في مضمون، فال رينصوص املنع بأنه غ

مل  والظاهر الصحة، إلطالقات أدلّتهما، واهلبة املعوضة، أو كذلى الصلح عل: لسادسةا

  .هريغ إىل كعن مورد ذلى تعد ي حىتعلم املناط القطعيي

 كجرتآ: ما إذا قالكإذا جعل يف ضمن مال اإلجارة احلنطة من نفسها، : السابعة

ون له كي نئذيح وطالن بالنسبة،فالظاهر الب .وزنة من احلنطة من منها من نفس األرضى عل

  .ار تبعض الصفقةيخ

حنوه، حباصل  واحلب واتيالزهركه يزرع في األرض من ما ريهل إجارة غ: الثامنة

  .بعد املنع للمناطيان الكإن  و، احتماالن، حاله حال األرض أم الأيضاًمنها 

ان كإن  و،ن احتماال،كاملعدن حباصل منهما حاله حال ذل وهل إجارة البحر: التاسعة

 رياملناط غ ونه التعدي،كميث يل يف قوة حبيس التعليل وبعد اجلواز، إلطالق أدلة اإلجارة،يال 

  .قطعي

ن يأقل األمر أو ر أجرة املثلان للمؤجك و، بطلت اإلجارةكذلكلو استأجر : العاشر

للمستأجر  عند اإلجارة بالشرط فالظاهر أنّ كان البذر من املالكإن  وى،املسم ومن املثل

  .تبع البذري، ألنّ الزرع كاحلاصل للمال وأجرة مثل عمله،



١٢٤

ها االحتماالن ي فأيضاًالدجاجة حباصلها،  والبقرةكوان يإجارة احل: ة عشرةياحلاد

  .املتقدمان

مل  واألربعاء، وات املنع عن إجارة األرض بالنطافيتقدم يف بعض الروا: ة عشرةيالثان

 القاعدة املنع بعد ورود النص، الظاهر احلجة،ى مقتضان كإن  و،كأجد من تعرض لذل

  . مضمونريل بأنه غي التعلأيضاًشمله يلعلّه و

  .اهللا العامل و،تفي منها ذا القدركخر نأ فروع كهناو

  



١٢٥

كما ال بأس بإجارة حصة منها على وجه  ،ال بأس بإجارة حصة من أرض معينة مشاعة): ١ مسألة(

ا على وجه الكلي يف الذمة فمحل ،ا على وجه يرتفع به الغررالكلي يف املعني مع مشاهدوأما إجار 

نه إ وفيه ، ولذا ال يصح السلم فيها، بل قد يقال بعدم جوازها لعدم ارتفاع الغرر بالوصف،إشكال

  ،رتفع فال مانع منها إذا كان كذلكميكن وصفها على وجه ي

  

ما ال بأس بإجارة ك ،عةنة مشايال بأس بإجارة حصة من أرض مع{ ):١ مسألة(

 }رتفع به الغرريوجه ى عل {وصفها أو }ا مع مشاهدنيلّي يف املعكوجه الى حصة منها عل

  .كالم يف ذلكقد تقدم ال و إلطالقات أدلة اإلجارة،كذلو

إذا تلف جزء تلف من  ون يف اموع حىتكنّ احلصة املشاعة تإ: ني األمرنيالفرق بو

  .كون تلفه من املالكي الذي ني املعلّي يفك، خبالف النيالطرف

قال بعدم جوازها يال، بل قد كلّي يف الذمة فمحلّ إشكوجه الى أما إجارا علو{

ع السلم بالوصف الرافع يالشتراط ب} هايصح السلم فيلذا ال  ولعدم ارتفاع الغرر بالوصف،

 }كذلكان كذا إا فال مانع منه {الغرر} رتفعيوجه ى ن وصفها علكمينه إ: هيفو{ ،للغرر

  .ان الوصف رافعاً للغرركأي 

ط مبا يحي إذ الوصف ال ،نه جمرد فرض ظاهراًكل(: د الربوجردي بقولهيال السكإشو

  .ى انته،)ات املوجبة لتفاوت الرغباتيها من اخلصوصيف

لّي من أرض كمنه إذا شرط وفائه ال أوىل و،كان ذلكقضي بإمي وارد، إذ العرف ريغ

  .خاصة مشاهدة مثالً

  



١٢٦

وهل يثبت هلا آثار املسجد من ، ألنه منفعة حمللة وز استيجار األرض لتعمل مسجداًجي): ٢ مسألة(

   أقوامها العدم، قوالن،حرمة التلويث ودخول اجلنب واحلائض وحنو ذلك

  

} ألنه منفعة حملّلة {يف اجلملة} وز استئجار األرض لتعمل مسجداًجي{ ):٢ مسألة(

اساً بالصالة واضح املنع، إذ ال يوز قجيل بعض العامة ال وق وشملها،يفإطالق أدلة اإلجارة 

ره كما ذكان الصالة كبطالن إجارة م و،الصالةى  بطالن اإلجارة علنيمالزمة ب

منع  إىل ه، مضافاًيوز إجارته للصالة فجيحنوه  وان حال اللباسك، فإنّ حال املكاملستمس

بعض ى أيت فتويما سكضة، ييف صالة الفر ، بل حىتريه يف مثل صالة األجيس علياملق

  .كالفقهاء بإجازة ذل

 ،كحنو ذل واحلائض ودخول اجلنب وثي من حرمة التلو،ثبت هلا آثار املسجديهل و{

 فال ،دبمن الشرع هو املؤى ي من جامع املقاصد املنع، ألنّ املسجد املتلقك احمل،}قوالن

  .ال مسجداًى  مصلّانك كشمله إطالق أدلة املسجد، فإذا استأجر لذلي

ه، ريغ وون املسجد أعم من املوقوف مؤبداًكى اجلواز، بدعو: لييي عن األردبكاحملو

 الّ إ،هياالحنصار فى ل عليمن الشارع ال دلى الفرد املتلقّ ولة،يانت املدة طوكخصوصاً إذا 

 ال ،سجدعمرها بعنوان امل و سنةنيي، فإذا استأجر أرضاً مثالً ملدة ثالثاالنصراف البدائ

 تبعاً ك عن ذل منعاميكاحل ودان ابن العميان السكإن  وه،ي العرف الصدق بالنسبة إلكشي

لة فلتوقف الصدق العريف يون املدة طوك أما اشتراط ،}وامها العدمقأ{ :ث قاليف حللمصن

   يف الصدقكلّما شك وه،يعل



١٢٧

 ال ،ملدة طويلة كمائة سنة أو أزيد وكانت ا،نعم إذا كان قصده عنوان املسجدية ال جمرد الصالة فيه

  .يبعد ذلك لصدق املسجد عليه حينئذ

  

ة يان قصد عنوان املسجدكنعم إذا { :فظهر وجه قول املصني كبذل وفاألصل العدم،

ال  { يف اجلملةأيضاًاألقل  وبل} ديأز أو مائة سنةكلة يانت املدة طوك و،هيال جمرد الصالة ف

  .}نئذيه حيلصدق املسجد عل {ام املسجدكوماً بأحكون مسجداً حمكيأنه  و}كبعد ذلي

د يحنو القى  علك لذلتانك فاإلجارة إن ، الدائمةرية غيمث إذا قلنا ببطالن املسجد

إن  وان للشارط إبطاهلا،كحنو الشرط ى  علكانت اإلجارة لذلكإن  وبطلت لتعذّر متعلّقها،

إن عملها مسجداً فال  وة،يال تصح املسجد ووجه الداعي صحت اإلجارةى انت علك

  .ام املسجدكه أحيترتب علي

ان كإن  و،ما أشبه أو مدرسة أو ةينيم االستئجار جلعلها حسكمما تقدم تعرف حو

عليه ( شملها قولهيها، فيمن الشرع فى  لعدم أسلوب خاص متلقّ،األمر يف أمثاهلا أهون

  .)١(حسب ما وقفها أهلهاى الوقوف عل: )السالم

 يف كتاب الوقف عدم استبعاد ذلكرنا يف كارة املسجد ملصلحة، ذهل تصح إجو

شمل اإلجارة يث ية هلا حبيانت الوقفك إجارة سائر املوقوفات، أما إذا كذلك وبعض صوره،

  .حسب ما وقفها أهلهاى الوقوف علل يال لدلكفال إش

ع بعضها، يز بجيإن مل  وة،يتب األدعك وةينيالتربة احلس ووز إجارة القرآنجيذا كو

  .اإلجارة وعي البنيعدم التالزم ب وإلطالقات أدلة اإلجارة،

  

                                                





١٢٨

لفوائد اليت ال جيوز استيجار الدراهم والدنانري للزينة أو حلفظ االعتبار أو غري ذلك من ا): ٣ مسألة(

  .تنايف بقاء العني

  

 من كذل ريغ أو حلفظ االعتبار أو نةي للزريالدنان ووز استئجار الدراهمجي{ ):٣ مسألة(

 لشمول إطالقات أدلة ،هريغ و اجلواهركما صرح بذلك} نيالفوائد اليت ال تنايف بقاء الع

 أو  أم ورقاً،فضةً ووا ذهباًك نيها بيال فرق ف وف،ي ضعملنع لوجوهاحتمال ا واإلجارة هلا،

ذه األساميى سائر العمالت اليت تسم ة،يق الورريالدنان و،هياجلن والدوالركها، ريبغ أو 

  .هاريغ والفلس الصفري، وة،يلكيالدراهم النو

  . التعامل اصحياإلجارة، فال ى ما هو مقتضك نيلزم أن حتفظ العيمث إنه 

أن كثر، كاأل أو املساوي أو وا باألقلك نيما أنه ال فرق يف صحة اإلجارة بك

العلّة  و،القرض وعي البال جمال لتوهم الربا، ألنه يف وربع، وناريناراً ملدة سنة بديستأجر دي

أا  إىل  مضافا، هنا آتريات بأنه لفساد األموال غيورة حلرمة الربا يف بعض الرواكاملذ

  .ىفخيما ال ك ،مةكح

  



١٢٩

  .ياب عليهبه أو نشر الث جيوز استيجار الشجر لفائدة االستظالل وحنوه كربط الدابة): ٤ مسألة(

  

حنوه  ولفائدة االستظالل {حنومها وئطاحلا و}وز استئجار الشجرجي{ ):٤ مسألة(

 لشمول كذلو ،نة بهيالسف أو ربط حبل األرجوحة أو }هياب علينشر الث أو ربط الدابةك

  .إطالقات أدلة اإلجارة له

قال إذا  ي حىت،ذمإشجرهم بدون  ونايف جواز االستظالل حبائط الناسيهذا ال و

ة ملا جازت اإلجارة، إذ اجلواز بدون ين له مالكيإذا مل  وذن،ة ملا جاز بدون اإليانت له مالك

  .ذن للعلم بالرضااإل

 أو راء لالستفادة منها يف مرور السفن،الصح واهلواء ووز إجارة البحرجيذا كو

مرور  أو ،ريبناء الغرف الناتئة يف هواء دار الغ أو مرور الطائرات، أو اد،يواناا لالصطيح

  .كما أشبه من تل أو ،القطارات أو القوافل، وش،ياجل أو ب النفط،يأناب أو ارات،يالس

  .ةيان يف مورد املعرفة العقالئكس غرراً إذا يلو

اذ الطاقة اختاح يف يالر أو وز إجارة الفضاء لالستفادة من نور الشمسجي كذلكو

  .نما هو املتعارف اآلك ،ة منهماكاحملر

  



١٣٠

  .منفعة حمللة عقالئية ألنه ،جيوز استيجار البستان لفائدة الترته): ٥ مسألة(

  

فتشمله } ةيوز استئجار البستان لفائدة الترتّه ألنه منفعة حمللّة عقالئجي{ ):٥ مسألة(

  .أدلة اإلجارة

  : له صور،ة الولديوز استئجار رحم امرأة لتربجيهل و

 ون الولد من مين الرجلكتيها مين الرجل ليزرق فية فيون رحم أجنبك أن ت:األوىل

  .وز قطعاًجيهذا ال  و،ةيباملرأة األجنو

  .أيضاًوز جيهذا ال  و،نيها مين الزوجيزرق فية بأن يون رحم أجنبكأن ت: ةيالثان

القاعدة ى مقتض وة لنفس الزوج،ي يف رحم زوجة ثاننيزرق مين الزوجيأن : الثالثة

  .كجوازه، فتجوز اإلجارة تبعاً لذل

 الزوجة بعد انفصاهلا عنه إىل ،جزرق مين الزوج يف حال أخذه من الزويأن : الرابعة

  . بل األقرب عدم جوازه،الكه إشيهذا ف ويف حال عدة البائن، أو خروجها من العدةو

  .عرف حاهلا مما تقدمي و،يف أمته ق املين من املوىليصور تزر: اخلامسة

  .لّها جائزةك ووان آخر،يح إىل وانيق املين من حيصور تزر: السادسة

ة ولد من يستعار رحم قرد لتربيأن كوان، يمين اإلنسان يف احلق يصور تزر: السابعة

   هذا جائز من جهة رحم القرد، أما و،ني الزوجمين



١٣١

  .منعاً ومه جوازاًكلّ حك، فلينيألجنب أو نيون املين لزوجكمن جهة 

ى ل علي ألنه ال دل،بعد اجلوازيال  و يف امرأة،نيوانيزرق مين حيس بأن كالع: الثامنة

  . أصالة احللّهاحلرمة مشلى ل علين دلكيلّما مل كو احلرمة،

  .تعرف حاهلا مما تقدمى  صور أخركهناو

الظاهر ، كه ذليب علجيث ال ي ح،وز استئجار الزوجة زوجها للمالمسةجيهل و

  .اجلواز لألدلة العامة

  



١٣٢

ستأجر من  فلو ا، كاالحتطاب واالحتشاش واالستقاء،جيوز االستيجار حليازة املباحات): ٦ مسألة(

  ، ملك ذلك املاء مبجرد حيازة السقاءحيمل املاء له من الشط مثالً

  

 }االستقاء واالحتشاش واالحتطابك ،ازة املباحاتيوز االستئجار حلجي{ ):٦ مسألة(

 واحد ريما اختاره غكها، ريغ واستخراج املعادن ووريالط والوحوش وكد األمسايصو

  .هريغ والشرائعك

تبعه  واملستأجر، أو رقع للمؤجيتاب القواعد من جهة أنه هل كيف مة الّه العيل فكأشو

  .الكإنه حمل إش: د الربوجردي قالي السنيمن املعلّق

وافقه  وها،يالئه عليها بعد استكملي ل،هياحلمل إل ومقدماا من اجلمعى وز علجينعم 

  .هيعلث وافقوا املصنف ي، حكاملستمس ونيقلّاألصطهبانايت، خالفاً لسائر املع

الوفاء  والتجارة عن تراض، واجلواز إطالقات أدلة اإلجارة،ى دل عليان، فكف يكو

ستأجرون ي أشبه نم ونياديزال رؤساء الصية املستمرة، فإنه ال ريالس وحنوها، بل وبالعقود

  .ازةيللح

ازة يهه بأنّ احلين توجكميمة مبا الّه العيستدل به للمنع هو ما أشار إلين أن كميالذي و

مع  املستأجر حىت إىل كصرف امللي فال ،ريلو قصد الغ و احلائزكة لتملّيمن األسباب القهر

  .كقصد احلائز ذل

  .كخالف ذلى ل عليأيت الدلي، بل سكذلكازة يون احلكعلم ينه مل إ: هيفو

نة يسفك ، إعطاء املستأجر اآلالتنيازة بياحلى االستئجار علصحة مث ال فرق يف 

 املاء مبجرد ك ذلك مل،مل املاء له من الشط مثالًحيفلو استأجر من  {حنوها، أم ال وديالص

  ازة املوجبةيحلصول احل} ازة السقاءيح



١٣٣

 نعم لو ، وكذا يف حيازة احلطب واحلشيش،فلو أتلفه متلف قبل اإليصال إىل املستأجر ضمن قيمته له

  ، فيحتمل القول بكونه له،قصد املوجر كون احملوز لنفسه

  

  .حنوه أو د املستأجري إىل شيء آخر من الوصولى توقّف علي فال كللمل

االحتمال اآلخر هو  و،}مته لهياملستأجر ضمن ق إىل صاليفلو أتلفه متلف قبل اإل{

املستأجر مل  و،كوجب املل يز لنفسه حىتحي، لفرض أنه مل كلميعدم الضمان، ألنّ احلائز مل 

وجب ي ال كذل و،املتلف إمنا أتلف املباح األصليمة، فالّال العكازة ملا تقدم من إشي باحلكلمي

  .الضمان

، ألنه أتلف مال أيضاًم ضمانه كان احلكما اخترناه، لو أتلفه نفس احلائز ى مث بناًء عل

 نيد بي املصري املستأجر، فلو باض الطك للمالأيضاًعلم منه أن نتاج احملاز يما أنه ك، ريالغ

  .ان للمستأجركاملستأجر  إىل  الوصولنيب وازةياحل

  .لكل يف الي لوحدة الدل،مهاريغ و}شياحلش وازة احلطبيذا يف حوك{

 أو ون لهكي هل }ـف {ال للمستأجر} ون احملوز لنفسهكر نعم لو قصد املؤج{

ون احملاز له كر ة املؤجي فن،)١(اتياألعمال بالنألنّ } ونه لهكتمل القول بحي {للمستأجر

ال صارف هلا عن هذا  وازة،يشمله إطالقات أدله احليألنه ون له ال للمستأجر، كيوجب أن ي

 قةيهذا هو الذي اختاره ابن العم يف التعل وفي صارفاً،كي ال هار وحدجياملورد، فإنّ اإل

  ونكيو{

                                                





١٣٤

   إذا كان للمستأجر عوض ما فوته عليه من املنفعة خصوصاًويكون ضامناً

  

ه يألنه بعدم عمله للمستأجر فوت عل} ه من املنفعةيضامناً للمستأجر عوض ما فوته عل

  .ون ضامناً له باملثلكيحقّه ف

ما ك ى،املسم إىل جعريار الفسخ فيخ ،هذا القولى عل ا أنّ الظاهر أنّ للمستأجرمك

  .هيقد تقدم يف بعض املباحث السابقة اإلشارة إل وصاحبه، إىل سلّم العمليلّ من مل كيف 

 أم مثل ،ازتهي يف حريراد باملثل مثل ما حصل األجقلنا باملثل، فهل امل وفسخيمث لو مل 

  :  احتماالن،مة عمله لو عمل مع قطع النظر عما حصلهيق

ل املستأجر حلص إىل ةيأنه لو صرف الن ة حىتية الفالنيمكالى من أنه حصل عل

  .ة، فاملثل مثل ما حصلهيمكهذه الى املستأجر عل

ون كيل مع قطع النظر من اخلارج، فقد طلقونه مثل واقع العميث يمن أنّ املثل حو

لعلّ األقرب املثل الواقعي ال املثل و، ون املثل اخلارجي أقلّكيقد  ود،ياملثل اخلارجي أز

  .اخلارجي

د يأن استأجره لصكه، يما إذا حاز مثل املستأجر علي إنما هو فنيأنّ االحتمال خيفى الو

زم القول ال فال،احتطب و فذهبكد السمي، أما إذا استأجره لصك فصاد السمكالسم

  .هيباملثل الواقعي قوالً واحداً، ال مثل احملاز، إذ ال ربط باحملاز مع املستأجر عل

ما إذا حاز مثل ي إمنا هو ف،للمستأجر أو ونه لهكهو احتمال  وما أنّ أصل املسألةك

الفسخ  أو ستأجر املثل،أنّ للم وه فالالزم القول بأنّ احملاز له،ريه، أما إذا حاز غياملستأجر عل

  انكخصوصاً إذا  {ى،املسم إىل جعريف



١٣٥

 أو يكون منفعته من حيث ،ر نفسه على وجه يكون متام منافعه يف اليوم الفالين للمستأجرجأاملوجر 

  .احليازة له

  

ون كي أو ،وم الفالين للمستأجريون متام منافعه يف الكيوجه ى املؤجر أجر نفسه عل

 هذا القولى عل أنّ الضمان أي الضمان، إىل راجع) خصوصاً (،}ازة لهيث احلي من حمنفعته

  .ني الصورتنيعام خصوصاً يف هات

ه يف الذمة، خبالف يون املستأجر علكي فهي صورة أن ني الصورتني هاتريأما غ

ستأجر املستأجر يصح أن يه يف اخلارج، فإنه يان املستأجر علكما إذا ي، فإنهما فنيالصورت

  .ون عمله اخلارجي لهكيأن ى ستأجره عليصح أن ي وون ذمته مشغولة،كأن تى  علرياألج

 إىل ازة احملتاجةيال احل، اطةياخلكة، يالن إىل تج العملحيما إذا مل يظهر فينهما يالفرق بو

ق ما يف الذمة ي احتاج تطبرياطة له يف ذمة األجيون اخلكأن تى  فإنه إن استأجره عل،ةيالن

 إىل ة، فإنّ انطباق ما يف الذمةيالن إىل ،اطة للمستأجريون اخلكت حىت ةي اخلارجاطةياخلى عل

ن كونه مصداقاً ملا يف ذمته مل تكقصد يمل  والقصد، فإذا خاطإىل تاج حيما يف اخلارج 

  .اطة للمستأجرياخل

اطة ياطة الصادرة منه خارجاً للمستأجر، فإنّ اخليون اخلكأن تى أما إن استأجره علو

  .ة االنطباقيون قصد إىل اجيون للمستأجر رأساً بدون احتك تريادرة من األجالص

ون كهي صورة و( ةإنما هو ألجل أنّ الضمان يف الصورة الثالث) خصوصاً (مث إنّ قوله

املستأجر ى تلف علي مل ريإنّ األج: قالي ألنه حمل توهم أن ى،أخف) ما يف الذمةى اإلجارة عل

ما حصله يف  وحاله،ى  علالذي هو يف ذمته باقن ضامناً له، إذ املتعلّق وكيمتعلّق حقّه، فال 

  ان عمله اخلارجيكهذا خبالف ما إذا  وس مربوطاً باملستأجر،يازة لياخلارج باحل



١٣٦

  ، واملفروض أنه مل يقصد كونه للمستأجر بل قصد نفسه،وذلك العتبار النية يف التملك باحليازة

  

ته أتلف العمل يث إنه بسبب عدم نيح ،)رمحه اهللا( ملصنفما يف مثايل اك ،للمستأجر

  .ةيلّه وجه اخلصوصكضمن بدله، هذا يان للمستأجر، فكالذي 

ان كأنّ يف الصورة الثالثة اليت :  الصور الثالث يف الضماننيأما وجه عدم الفرق ب

ن متعلّقة لإلجارة مبا ك تر مبتعلّق اإلجارة، فإنّ الذمة ملأت املؤجي مل ،أيضاًاً يها ذمياملتعلّق ف

حنو ى ون ضامناً، علكيأت باملتعلّق يث مل يح واخلارج،ى نطبق عليهي هي، بل مبا 

  .رمها املصنفك ذني اللتنيالصورت

 املاء ى فإذا امتح،}ازةي باحلكة يف التملّي العتبار النكذل {.)..حتمليف( إمنا قلنا} و{

ذا إذا أخذ ك وه،كلميمل  و املاءك ذلزحيض مل صبه يف األريأخذ  وفهايمن البئر بقصد تنظ

ى التراب عل واملاءى بقياً له، بل كمال ون حائزاًكيفها مل يالتراب من وسط اجلادة لتنظ

 بعد أن كونا بال مالكيون معرض عنهما لكيبطرحهما  وهماكلمية، ال أنه يإباحتهما األصل

ن كيرفته مل كم أو مها يف دلوه والترابأو  فاً من املاءكلذا إذا أخذ إنسان  واً هلما،كصار مال

  .متصرفاً يف مال الناس وغاصباً

مثله ما لو قصد إنساناً  و،}ونه للمستأجر بل قصد نفسهكقصد ياملفروض أنه مل و{

ستحق ياملستأجر ف إىل صرف املنحازي فإنه مل ،قصد أحداً أصالًي املستأجر، أم مل ريآخر غ

  .ه املثليعل

  تمل استحقاق املستأجر لنفس املنحاز، ألنهحيأحداً قصد ينعم لو مل 



١٣٧

وحيتمل القول بكونه للمستأجر ألن املفروض أن منفعته من طرف احليازة له فيكون نية كونه لنفسه 

   واملسألة مبنية على أن احليازة من األسباب القهرية لتملك احلائز ولو قصد الغري،لغواً

  

ى ا إذا أخرج املال املطروح يف البحر بعد أن أعطميروا مثله فكما ذكاملثل،  إىل أقرب

إعطاء   أىبه إذايقة، ففي ما حنن فياملثل، بل هو حق إىل  ألنه أقربكاملال إىل رجعهيبدله فإنه 

ان للمستأجر جربه بإعطاء نفس املنحاز، إذ ال مانع إلعطائه، كه ريأراد إعطاءه غ أو املثل

  . فتأمل،اً ألحدكصبح مليفإنه مل 

 أي }ازة لهيونه للمستأجر ألنّ املفروض أنّ منفعته من طرف احلكتمل القول بحيو{

 رناهاكرمها املصنف، أما يف الصورة الثالثة اليت ذك ذني اللتني يف الصورتكذلو ،للمستأجر

  .ىفخيما ال كس حاهلا حاهلما يون متعلّق اإلجارة يف الذمة، فلكهي و

ون استخراجه املعدن من كية اإلنسان أن يل نيبمن ق} ونه لنفسه لغواًكة يون نكفت{

  .د لنفسهي زكمل

ازة من ياحل { ما هي، فهل أنّكازة للملية احلية سببيفيك} أنّى ة علياملسألة مبنو{

نهم ي ملا اشتهر بكذل وقصد أصالً،يمل  أو }ريلو قصد الغ و احلائزكة لتملّياألسباب القهر

رد به نص يإن مل  ووركفإنّ املضمون املذ( :كمس، قال يف املستكمن حاز ملمن أن 

 ما نيللع ود ما أخذتيلل: )عليه السالم( معناه مثل قولهى دل عليبلفظه فقد ورد ما 

  .ى انته،)١(رأت

   هيدل علي و،كازة من األسباب للتملّيال يف أنّ احلكال إش: أقول

                                                





١٣٨

 :قولهو .)١(﴾ِض جميعاًخلَق لَكُم ما ِفي الْأَر﴿ :قوله سبحانهك: األدلة األربعة

﴿ولَكُم رخ٢(﴾س(.  

  .)٣( ألجليكخلتق وكاء ألجليخلقت األش :ث القدسيييف احلدو

  .)٤(﴾أُِحلَّ لَكُم صيد الْبحِر﴿ :قوله سبحانهو

  .)٥(﴾ِإذا حلَلْتم فَاصطادواو﴿ :تعاىلقوله و

  .)٦(ييا للمحأ وتةياء األراضي امليما ورد يف إحو

 عن كيف ما رواه املستدر )صلى اهللا عليه وآله( قوله وحنوه، و ورد يف االحتطابماو

  .)٧(ه أحد فهو أحق بهيسبقه إليما مل  إىل من سبق :الغوايل أنه قال

  .)٨(الوحش وريالط وكد السميما ورد يف صو

                                                



















١٣٩

   أو يعترب فيها نية،جار هلائوالزمه عدم صحة االست

  

  .)١(ه اخلمسي فأنّ وازة املعدنيما ورد يف حو

  .حنوه و)٢(ازة األرض لبناء املسجديما ورد يف حو

  .)٣(نية شيء مثكالسم أو ان يف جوف الدابةكما إذا يما ورد فو

  .ريثك مما هو ك ذلريغ إىل ،)٤( ئاً يف اخلربةيما إذا وجد اإلنسان شيما ورد فو

  .العقل والضرورة واإلمجاع القطعي إىل باإلضافة

 ،قبلهايابة أم يقبل الني ال كال يف أنه هل أنّ ذلكإنما اإلش وه،يال فكشلّه ال إكهذا و

، هريقصد غ أو قصد، قصد نفسهيازة أم مل ية، قصد احليإن قلنا بأنها من األسباب القهرف

  .المكه أنه أول اليال فكن اإلشكالم، لكفال } الزمه عدم صحة االستئجار هلاو{

ون كيازة ال بقصد أن ين االستئجار للحكمي ظاهر، إذ ريأنّ التالزم غ إىل هذا باإلضافة

 مبثل هذه األعمال ريشغل املستأجر مثالً ولده األجياً للمستأجر، بل بقصد أن كاحملوز مل

عترب يأو  {،هي إلكالزم عود امللياملستأجر يف اإلجازة ال  إىل ها، فإنّ عود النفعيتدرب ف يحىت

  ةيها نيف

                                                











١٤٠

والزمه صحة اإلجارة وكون احملوز لنفسه إذا قصد نفسه وإن كان أجري  ،التملك ودائرة مدارها

  له أو وكيالًاً الزمه عدم حصول امللكية له إذا قصد كونه للغري من دون أن يكون أجريأيضاً و،الغري

   على عدم جريان وبقاؤه على اإلباحة إال إذا قصد بعد ذلك كونه له بناًء،عنه

  

 كالتملّوعدمه  وك من التملّلكون كيث ية، حبيمدار الن أي }دائرة مدارها وكالتملّ

ان كلنفسه ى إن نو و،كلمي مل الّإ و،ك ملكالتملّى ة، فإن نويه دائراً مدار النريغ أو لنفسه

ون احملوز لنفسه إذا قصد ك والزمه صحة اإلجارةو{ ،هريه صار لغريغى إن نو وفسه،نل

 ألنه دائر مدار ،ك لذلريستأجره الغيإن مل  وهريون احملوز لغك و}رياً للغريان أجكإن  ونفسه

  .ة حسب الفرضيالن

 من ري للغهونكة له إذا قصد يك الزمه عدم حصول امللأيضاًو{ :ره بقولهكهذا ما ذو

إذا حاز بدون } احةباإلى بقاؤه عل {أيضاًالزمه } الً عنه ويكو أو اً لهريون أجكيدون أن 

قصد ي، ألنه مل كما أشبه ذل أو ق مثالً،ية الطريجل تنقأل أو ، بل بقصد اللعب،كقصد التملّ

  .}ونه لهك ك إذا قصد بعد ذلالّإ {، حسب هذا االحتمالك الذي هو مدار امللكالتملّ

  .  احلائزك يف ملكة التملّيقد اختلفوا يف اعتبار نو

  .مهاريغ ورامةكمفتاح ال وتبعه الدروس و،كة يف التمليفعن املبسوط اعتبار الن

  .عدم االعتبارى ة، بل الضرورة علريالسى دعو: اجلواهريف و

  انيعدم جرى بناًء عل {،هيال فكاإلش وددرالت: القواعد ويف الشرائعو



١٤١

  التربع يف حيازة املباحات والسبق إىل املشتركات وإن كان ال يبعد جريانه

  

ة ك السمونكفإذا قصد إنسان أن ت} اتكاملشتر إىل السبق وازة املباحاتيالتربع يف ح

ان يف كذا إذا تربع بأخذ مك وة له بل للصائد،كن السمكد تربعاً مل تيصطادها لزياليت 

  .ذاكه ود بل لآلخذيان لزك املكون ذلكيد ال ياملسجد لز

 ألنه كذل و،رية إذا قصد به الغياإلباحة األصلى بقاء الشيء على ل علي دل)بناًء(قوله و

 ازة،يري التربع يف احلجيصر للمقصود ألنه ال يمل  و،ك ذلقصديصر لنفس احلائز، ألنه مل يمل 

لو  وديفيد السابق، أما أن يفيأنّ السبق إنما ى ل إنما دلّ عليري التربع ألنّ الدلجيإمنا ال و

ان ك ريورة املباح للغريان األصل عدم صكث يح وة السابق فاألصل عدمه،ي من نكان ذلك

تها لحاى  احملازة علنيالعى  فتبق،ون احملوز لنفسهكنو ي، إذ مل أيضاًون للسابق كيالالزم أن ال 

  .ةياألصل

 إىل السبق وازة املباحاتيان التربع يف حيجر أي }انهيبعد جريان ال كإن و{

ه يصلح في لّ شيءك ألنّ األصل العقالئي املخصص ألصالة العدم، أنّ كذل وات،كاملشتر

رون صحة ي ألنّ العقالء كذل ول،ياملقام ما خرج بالدلس يل ول،ي ما خرج بالدلالّالتربع إ

 فإطالقه ،ونه لنفسهكون السبق بقصد كيأن ى دل عليل السبق مل يدل ولّ شيء،كالتربع يف 

ته، بل معناه حسب املتفاهم عرفاً أحق يكأحق به أحق مبل س معىني، إذ لريشمل التربع للغي

  .هريغ إىل وجهه أو سهنف إىل هه سواء وج،وجههي الذي هيبالتوج

  رجعي فله أن ،ن رجوعهكوجب عدم متيصد التربع ال قنعم إنّ جمرد 



١٤٢

  وإن قصد الغري فضوالً، يكون له فإن مل يكن أجرياً،أو أا من األسباب القهرية ملن له تلك املنفعة

فسه أو قصد غري  وإن قصد ن، للغري يكون لذلك الغري قهراً وإن كان أجرياً،فيملك مبجرد قصد احليازة

  ، فالوجه األول غري صحيح، والظاهر عدم كوا من األسباب القهرية مطلقاً،ذلك الغري

  

 يف الّاهلبة ال تلزم إ وون هبة،كيد عن أن يزي، ألنه ال ريالغ إىل بعد أن سلّمه حىت

  .املوارد اخلاصة

 ظاهر الوجه، ريغ) بعديبل  (:األصطهبانايت ون الربوجردييديعلم أنّ قول السيمنه و

  .املنتى ه علريغ وابن العمك نيت غالب املعلّقكلذا سو

إن  وون له،كياً رين أجكي املنفعة، فإن مل كة ملن له تليأو أا من األسباب القهر{

مبجرد قصد  {احلائز احملوز} كمليف {،ريستأجره الغيبدون أن  أي } فضوالًريقصد الغ

 ألنّ احلائز هو كذل و،ري الغكذل إىل رف احملوز يف صريونه للغكنفع قصد يال  و}ازةياحل

  .ون لهكينفعة نفسه فاحملوز  ملكاملال

 ريقصد غ أو إن قصد نفسه و قهراً،ري الغكلذل {احملوز} ونكي ريلغلاً ريان أجكإن و{

 منفعة كلمياملستأجر هو الذي  و منفعة احلائز،ك تابع ملن ملك لغرض أنّ املل،}ري الغكذل

  .ازةيتماالت ثالثة يف احلاحلائز، هذه اح

 احلائز كازة سبباً ملليون احلكفال ت} ة مطلقاًيوا من األسباب القهركالظاهر عدم و{

 }حي صحريفالوجه األول غ {،ه يف بعض الصوركون سبباً مللكع الصور، بل إنما تييف مج

صدق ي فإنه الالقصد،  إىل اجيحنوه االحت ومن سبق ، ألنّ ظاهر أدلةكإنما استظهرنا ذلو

  عرفاً



١٤٣

  . وال بد من التأمل،ينويبقى اإلشكال يف ترجيح أحد األخري

  

  .انكف امليجانب آخر بقصد تنظ إىل طرحهي وشيقلع احلشيما إذا أخذ يف) سبق(

ها ياملشتري للدار ما ف و،ة ما يف جوفها املشتري للدابكف تقولون بتملّيكف: قاليال 

  .ك ذلقصديمن املعدن مثالً، مع أنه مل 

مبا  رقصد اشتراء الدار والداياً، فإنه ي قصداً إمجالكإنّ املشتري قصد ذل: قاليألنه 

س القصد يإمنا ل ووا حامالً، فالقصد موجود،ك نية إذا تباملشتري للدابكه، يحتوي عل

  .اًياً، بل إمجاليليتفص

 أنّ أصل الظاهر و}ال بد من التأمل ونيريح أحد األخيال يف ترجكاإلشى بقيو{

ها يصح فيأا  واً له،كون ملكي ال كنو امللي، فإذا مل كة من له امللين إىل تاجحيازة ياحل

  : أموركالزم ذل والتربع، والةكالو واإلجارة

  . صار له،ون لهكيحاز املباح بقصد أن  وحنوه وري أجريان غكنّ اإلنسان لو إ: األول

نه نوع من ك، لري الغك صار لذلريربع للغيف مفروض األمر األول لو قصد الت: الثاين

  .امهاكامه أحكأحو ،ع شرائط اهلبةيمج إىل حتاجياهلبة ف

ان كف املي بل بقصد تنظكيف مفروض األمر األول لو حاز املباح ال بقصد املل: الثالث

  .ةيإباحته األصلى على بقي، بل هريال لغ وصر ال لهي مل ،مثالً



١٤٤

 قصد،يمل  أو ئاًيان احملاز للمستأجر، سواء قصد شكاً ريان اإلنسان أجكلو : الرابع

ما إذا يلّه فكإلنسان آخر، هذا  أو للمستأجر أو قصد أنه لنفسهي أن نيإذا قصد ال فرق بو

  .ة لنفسهيكقصد املستأجر املل

 أو  لنفسه، بل ملستأجرهكقصد املستأجر املليمل  واًريان اإلنسان أجكلو : اخلامس

  . ملن قصده املستأجرك صار امللإلنسان آخر تربعاً،

ق يف الطري بل قصد تنظ،كقصد املستأجر املليمل  واًريان اإلنسان أجكلو : السادس

 ملن كإلنسان آخر صار املل أو  لنفسهك امللري قصد األجنئذ فإنيح و له،كصر امللي مل ،مثالً

  .ةيإباحته األصلى  بقي علالّإ وقصده املستأجر،

 ،التربع وصحة اإلجارة أدلة و)١(من سبق  أدلةنياجلمع ب ،رناهكما ذى دل علوي

  . ما خرجالّلّ شيء إكابة يف يصحة الن أدلةو

ازة مث قصد احلائز يهو ما إذا أجر نفسه للح وهذا ففي مفروض مسألة املنت،ى علو

ة احلائز أنّ الشيء لنفسه يون نكت وون الشيء احملوز للمستأجر،كي نفسه للمحوز، كمتلّ

  .لغواً

  .همري وغكاملستمس واجلواهر وره املاتنكا ذمم ريثكظهر التأمل يف يرناه كمما ذو

  

                                                





١٤٥

   مبعىن االنتفاع بلبنها وإن مل،جيوز استيجار املرأة لإلرضاع بل للرضاع): ٧ مسألة(

  

ه يدل علي وال خالف، والكبال إش} وز استئجار املرأة لإلرضاعجي{ :)٧ مسألة(

  .األدلة األربعة

ها من ريغ و،)١(﴾فَِإنْ أَرضعن لَكُم فَآتوهن أُجورهن﴿ :تعاىل قوله ،تابكفمن ال

  .)٢(﴾ِإنْ تعاسرتم فَسترِضع لَه أُخرىو﴿ : مثلكات املشعرة بذلياآل

 ،)صلى اهللا عليه وآله( ة لرسول اهللايمة السعدياستئجار حلى ما دلّ عل ،السنةمن و

  .احكه يف باب الرضاع من النريغ وره الوسائلكملرضعة مما ذاتخاذ اى ما دلّ علو

  . يف املسألة قطعي،اإلمجاعو

  .كحسن ذلى ري ،العقلو

عمومها  أو ه، إذ ال وجه ملنع إطالقهايمشول أدلة اإلجارة ملا حنن ف إىل هذا باإلضافة

 رييف مورد املنفعة غ الّاإلجارة ال تصح إ وهو اللنب، ونيتلف العيال بأنه كاإلش وملثل املقام،

 أو ة املاءيحنف أو ها بئر ماءيإجارة الدار اليت ف و حال إجارة البستانكتام، إذ حال ذل

  .ك ذلريغ إىل ،القطار الصارفة للوقود وارةيالط وارةيإجارة الس وهرباء،كال

  إن مل  واالنتفاع بلبنها، للرضاع مبعىن {وز االستئجارجي} بل{

                                                







١٤٦

  يكن منها فعل

  

م املرأة نفسها ي ألنّ تسلكذل ومها،ريغ واجلواهر وما اختاره الشرائعك}  فعلن منهاكي

 كل بأنّ ذلكستش يزاء اللنب حىتإون الثمن بكية، فال يها منفعة عقالئيمص الولد من ثديل

بأنّ اإلجارة مشروعة لنقل املنافع ال (: ال جامع املقاصدكع من اإلجارة، فإشيأشبه بالب

  . حمل نظر)ةيالثاناللنب من  وان،ياألع

 ما كوجب ذليما ال كوجب تقابل املال باللنب، يون الداعي يف اإلجارة اللنب ال كو

وجب صرف املعاملة يان مقصوده االنتفاع مبائها فقط، فإنّ الداعي ال ك وإذا استأجر داراً

  .داعيتناط املعاملة بال ه حىتيإل

ه يع فين توفر شروط البإع، فيبل هو بنعم إذا جعل املال يف مقابل اللنب مل تصح إجارة 

ة الولد ألصالة عدم يشترط صحة اإلجارة بضم احلضانة املراد ا تربيال  وز،جي مل الّإ وجاز،

  . ناقالً له عن مجاعة،هريغ و اجلواهركقد صرح بذل والشرط،

أنه لتوهم عدم صحة اإلجارة للرضاع ارد، إذ هو ك و،كن مجاعة اشتراط ذلعنعم 

  .ف باإلرضاعيكه يف الرضاع، فيال فكقد عرفت اإلش و،نيقابلة املال بالعمن م

 كال يف ذلكاجلواز ال وجه لإلشى القاعدة علوى الفتو وبق النصما أنه بعد تطاك

ال جهالة يف املقام، أما اجلهالة  وة،ية مقدار اللنب، إذا اجلهالة الضارة هي اجلهالة العرفيمبجهول

ستأجر الدار ال يثر املعامالت، مثالً من ك لزم بطالن أالّإ و، يف املعاملةست ضارةية فليالدق

  قوة ى علم مدي



١٤٧

  ،مدة معينة

  

سائر  وذا يف سائر املعامالتكه ومقدار عمق أساسها، وها،يعدد اآلجر املبين ف والبناء

  .اإلجارة أمثلة

استئجارها ون هي قابلة لإلرضاع، أما كث تيستة أشهر، حب أو سنةك} نةيمدة مع{

ون اإلجارة كنئذ تيح و إذ ال لنب هلا يف مثل هذه املدة،،صحي ال كمخس سنوات مثالً فذل

 من كار تبعض الصفقة إذا جهل ذلي منهما خلكون لكي واملدة الزائدة، إىل باطلة بالنسبة

  .ما أشبه صح أو ن لبنها يف هذه املدة بسبب دواءكنعم إن أم، أول األمر

ذا حسب اشتداد كه وما تصح حسب الرضاعات،كجارة حسب املدة مث إنه تصح اإل

الغرر  وزان عقالئي معروف خترج اإلجارة عن اجلهالةي مكلّ ذلكإنبات اللحم، ألنّ  والعظم

  .ينياملنه

ون كيصح أن ي ولّ شهر مائة رضعة مثالً،ك مثل ستة أشهر نيوز االستئجار بعالمتجيو

خالف بطلت  وديحنو القى ان علكحنو الشرط، فإن ى عل أو د،يحنو القى  علكلّ ذلك

لّ إجارة تبطل كرناه يف أن كزان السابق الذي ذياملى  عل،استحقّت أجرة املثل واإلجارة،

ختار يار ختلّف الشرط، فيان له خكحنو الشرط ى ان علكإن  و أجرة املثل،ريستحق األجي

  .مضاءاإل و الفسخنيب

حلب اللنب يف اإلناء،  أو ون الرضعة بإلقام الثديك وهانكم ور زمان الرضاعكلزم ذوي

ان كما إذا كرها، ك اختالف الرغبات املوجب للجهالة مع عدم ذكان هناكمثالً إذا 

ن ية هو مقصود األبويالرضاع يف الباد أو د أن تنام،يل هو مقصود األم اليت تريالرضاع يف الل

  الرضاع أو فصاحة لسانه، وصحة جسمهة، ألجل ية ولدمها يف الباديدان تربيرين ياللذ



١٤٨

 ويكفي وصفه على وجه ،وال بد من مشاهدة الصيب الذي استؤجرت إلرضاعه الختالف الصبيان

  .ر على وجه يرتفع الغر أو وصفاًشخصاً وكذا ال بد من تعيني املرضعة ،يرتفع الغرر

  

ن الثدي ال م  أو،ون املقصود نشر احلرمةكيث يمن الثدي املوجب لنشر احلرمة ح

  .ون املقصود عدم نشر احلرمة مثالًكيث يح

املوجب } اني الختالف الصبعهمشاهدة الصيب الذي استؤجرت إلرضاال بد من و{

س املراد يالظاهر أنه ل واجلهالة، وأنه إذا مل تشاهد أوجب الغرر والختالف الرغبات،

 عمره، الختالف مك وشربيف يك وشربيم كى ار لترب فقط، بل االختنياملشاهدة بالع

  .كما أشبه ذل وقلّته وثرة الشربكان يف يالصب

لزم مشاهدة يانت أمة كأما إن  ولزم مشاهدا،ية ريانت املرأة هي األجكنعم إذا 

  .ألنه طرف املعاملة املوىل

  .ألنّ الوصف قائم مقام املشاهدة} رتفع الغرريوجه ى في وصفه علكيو{

ى فإنه } رتفع الغرريوجه ى وصفاً عل أو اً املرضعة شخصينيذا ال بد من تعوك{

 لعدم التالزم ،أيضاًعترب رفع اجلهالة يالظاهر أنه  و،)١(عن الغرر )صلى اهللا عليه وآله( النيب

  .رفع اجلهالة و رفع الغررنيب

ن علمنا أنّ كل وحناس، أو علم أنه ذهبيده مل يئاً جمهوالً يف يد شيمثال إذا أخذ ز

  .عهيوز بجي مع أنه جمهول ال ،س بغرري، فإنه لكع ذليصح بي، فإنه ال ناراً مثالًيمته ديق

                                                





١٤٩

نعم لو استوجرت على وجه يستحق منافعها أمجع اليت منها الرضاع ال يعترب حينئذ مشاهدة الصيب 

  أو وصفه وإن اختلفت األغراض بالنسبة إىل مكان

  

 أو ،اًيب اإلجارة شخصع يف بايالرض ول من املرضعةكون كيصح أن يمث الظاهر أنه 

ما سبق، مثالً يوجه مل نستبعده فى مردداً عل أو اً،كمشتر أو اً مطلقاً،يلك أو ،نياً يف املعيلك

 ان يف اإلرضاع،ك تشترنيأمت أو ة مثالً،يلّكمائه العشرة أمة إى ؤجر إحديأن  وز للموىلجي

جهالة يف  أو غرر أو ررعدم ض و، إلطالق أدلة اإلجارةكلّ ذلك، ني األمتنيهاتى إحدأو 

 ضار، ملا عرفت من انصراف أدلة ريحنوه غ ولّيكاجلهالة يف اجلملة املوجودة يف ال و،كذل

  .اجلهالة عن مثلها

، كانت أم ال، لوجود األدلة يف ذلكة يتابكافرة، كال يف استرضاع الكمث ال إش

لزوم طهارة ى ل عليدل كس هناي ضارة بعد أن لريجناسة لبنها غ و،طالقاتاإل إىل باإلضافة

س اللنب يل و،ان مضراًكما إذا يال الطفل النجس فكيإمنا قال الفقهاء بعدم جواز إ واللنب،

  .افركوز إرضاع طفل جي كذلك وى،فخيما ال ك، بل النجاسة ملصلحة كذلك

 عقده وان طرف العقد حمارباً مل تصح اإلجارة، ألنه ال احترام له يف نفسهكنعم إذا 

  .ك ذلريغو

خادمة يف كما إذا استؤجرت ك} ستحق منافعها أمجعيوجه ى نعم لو استؤجرت عل{

إذ } وصفه أو نئذ مشاهدة الصيبيعترب حي ال ،اليت منها الرضاع {ل شيءكت تعمل يالب

  .جهالة ضارة أو  غرراًكس اجلهل بذليل

   انكم إىل بالنسبة {ةيالعقالئ} إن اختلف األغراضو{



١٥٠

.أيضاً ال بد من تعيينه ، حيث السهولة والصعوبة والوثاقة وعدمهااإلرضاع الختالفه من

  

 ال بد ،عدمها والوثاقة والصعوبة وث السهولةيمن ح {انكامل أي }اإلرضاع الختالفه

 لةيالوس واملبسوطك ، واحد من الفقهاءري غكر ذلكقد ذ و،ما عرفتك} أيضاًنه ييمن تع

  .همريغ ود الثاينيالشه ومةالّالعو

ده بصورة يث قيلقد أجاد املصنف ح ونفاه اجلواهر، وه الشرائع،يتردد فن كلو

غرراً  وره جهالةكان عدم ذكث ية حبيالئقاختلفت األغراض العفإن اختالف األغراض، 

  .ح اإلغفال عنهصي ف،شترطي مل الّإ و،كاشترط ذل

  



١٥١

  ذنهإرها ال يعترب يف صحة استيجا ،إذا كانت املرأة املستأجرة مزوجة): ٨ مسألة(

  

} نهذإعترب يف صحة استئجارها يانت املرأة املستأجرة مزوجة ال كإذا { ):٨ مسألة(

اخلروج من  و الفراشالّها إيال حق للزوج عل و نفسهاك ألنّ املرأة متل،ما هو املشهورك

  .ذناملرتل بدون اإل

 ذنه،إ اجلامع، فاشترطوا والشرائع والسرائر واخلالف وي عن املبسوطكخالفاً للمح

  .هما نظريف و، ملنافعهاكألنّ الزوج مال وذنه،إالصحة بدون ى ل علي ألنه ال دلكذلو

 مة،كل حمي ما خرج بالدلالّ أمر نفسه إكلميون إنسان ك إذ أصالة الصحة مبعىن

  .كذلى ل علي لعدم الدل، منافع املرأةكلميالزوج ال و

عترب شيء يمها، فإنه ال ريغ  إىلاألخ لألخت، وذن األب للبنت،إ إىل  بالنسبةكذلكو

ى توقّف أعمال األوالد على  تدل علال )١(﴾يهب ِلمن يشاُء﴿ ةيآ و،منه يف صحة اإلجارة

  .نياألبوى رض

، ذناإل إىل ان خالف شأن الزوج احتاجك لو ةإنّ إرضاع الزوج: قاليمث إنه رمبا 

من  أو اخلالة أو العمة أو ختاأل أو ان إرضاع البنتكما إذا ك، أيضاًه يل علينه ال دلكل

 تصرف اإلنسان يف نفسه إىل وجوب حفظ شأن الناس بالنسبةى ل عليأشبههن، فإنه ال دل

 سفر األخ كذلك و مثالً خالف شأن األخ،تان سفر األخكما أشبه، فإن  أو مالهأو 

  ه، أويأخ إىل بالنسبة

                                                





١٥٢

 ولذا جيوز هلا ، هلا اإلرضاع من غري رضاه فيجوز، ألن اللنب ليس له،ما مل يناف ذلك حلق استمتاعه

 نعم لو ناىف ذلك حقه مل ، سواء كان منها أو من غريها،أخذ األجرة من الزوج على إرضاعها لولده

  جيز إال بإذنه

  

ان عمل الزوج عمالً كما أنه إذا ك بسفره، كضر ذلي مل ،بهيقر إىل ب بالنسبةيالقر

طون الناس مسلّ ه ألجلها، فإنّكه تريب علجي مل ،ناسة خالف شأن الزوجةكالكخاصاً 

  .س املقام من املستثىنيل وج،ر ما خالّ إ،)١(أنفسهم وأمواهلمى عل

استلزم اخلروج عن  أو  حق االستمتاعأما إذا ناىف، } حلق استمتاعهكناف ذليما مل {

ألجل  أو تاع،نافاة ألجل أنّ اإلرضاع يف وقت االستمانت املكذنه، سواء إ إىل املرتل احتاج

  .ستمتاعها فال تستعد لالكنهيأنّ اإلرضاع 

ى ون علطا، فإنّ الناس مسلّهلبل } س لهيل {رتضاعاال واإلرضاع و}ألنّ اللنب{

 رضاعاإل والذي هلا اللنب} لذا و، رضاهريرضاع من غجوز هلا اإليف {أنفسهم وأمواهلم

 كذلى لّ علدما ك ،}لولدهإرضاعها ى وز هلا أخذ األجرة من الزوج علجي {االرتضاعو

  .الشهرة والعقل والسنة وتابكال

ي، فإنه منع عن أخذ األجرة تبعاً ملا سبق كما حى بل املخالف يف املسألة املبسوط عل

  .ه ما تقدميف و، ملنافعهاكمن أنّ الزوج مال

 ،}ذنهإ بالّز إجي حقّه مل كذل ها، نعم لو ناىفريمن غ أو منها {الولد} انكسواء {

  اً، فإن أجازيان فضولكذنه إ أجرت نفسها بدون لوو

                                                

 



١٥٣

 فحضر يف أثناء املدة وكان على وجه ينايف حقه انفسخت ،جرت نفسها لإلرضاعأ فولو كان غائباً

  .اإلجارة بالنسبة إىل بقية املدة

  

  . بطلتالّإ وجازت

 يف كفي ذلكيالرد، فهل  ومضاءذن مث طلّقت قبل اإلإن أجرت نفسها بدون اإلو

  : احتماالن،هكإجازته ألنه وقع يف مل إىل تاجحي أو ،ة اإلجارةصح

  .ة حال املزوجةيأنّ حال العدة الرجعى فخيال و

صاحب الولد  ولّ من الزوجةكان لك ،أن ترضع اراً فقطكلو أجاز الزوج البعض و

  .ار تبعض الصفقةيخ

  .ايف حقّه فقطنيما يان له الرد فكاً حلقّه دون بعض يان بعض الرضاع منافكلو و

ناف ي يف حال مل كان ذلك و}غائباً فأجرت نفسها لإلرضاع {الزوج} انكلو و{

} ة املدةيبق إىل  انفسخت اإلجارة بالنسبة،نايفيوجه ى ان علك وفحضر يف أثناء املدة {حقّه

  .ما عرفتكة يون فضولكفسها، بل تنال تنفسخ ب فهي الّإ وإذا شاء االنفساخ،

لّ اإلجارة، لتبعض كاملستأجرة احلق يف فسخ  و من الزوجةلّكان لكفإذا فسخ 

  .عيتاب البكالصفقة بشروطه املقررة يف 

 له حق الفسخ يف كذلك ،ه زماناًقما أنّ للزوج حق الفسخ يف املقدار املنايف حلكو

ت انكانت رضعة واحدة ال تنايف حقّه، أما رضعتان فك، مثالً إذا ةًيمكاملقدار املنايف حلقّه 

  .ذاكه و،رضعة واحدة إىل ان له حق الفسخ بالنسبةكة، يمناف

  



١٥٤

  جرت نفسها لإلرضاع أو غريه من األعمال مث تزوجت قدم حقأرأة خلية فلو كانت امل): ٩ مسألة(

  

ه ريغ أو فأجرت نفسها لإلرضاع {عن الزوج} ةيانت املرأة خلكلو { ):٩ مسألة(

شرط ى  إذا دخل الزوج علالّحق املستأجر، إى لقدم حق الزوج ع} من األعمال مث تزوجت

احلق األصلي ال  وحق املستأجر عرضي، و ألنّ حق الزوج أصليكذل وعملها لنفسها،

  .سقط باحلق العرضيي

اره نفسه قبل دخول وقت جيان إك ونايف الصالة،يمثل أنه إذا أجر اإلنسان نفسه لعمل 

تئجار، فإنّ سحق االى  قدم حق الصالة عل،تلّ الوقكانت املدة تستغرق ك والصالة،

 ة يفية، إذ ال جمال هلا مع وجود احلقوق األصلية طاردة للحقوق العارضياحلقوق األصل

  .ربالءكام احلج يف يون أكيما لو نذر أن يتاب احلج فكقد تقدم شبه املسألة يف  وموضعها،

ت أقربائها يب إىل ذهب صح هلا أن تنذر حال خلّوها أن تكل امرأة ذلكت كلو ملو

ون األمر كياخلروج من الدار، بل  وسقط حق الزوج يف االستمتاعي كبذل و،شاءت مىت

  .دهايب

ذهب ينذر قبل األسر أن يمنه النذر، فإنه ى تأتيافر الذي كال إىل  بالنسبةكذلكو

حق  ون لهكيد ب فإذا استع،لف مطلقاًحي أو ون راجحاًكيمما  وشاء،يعمل ما ي وث شاءيح

  .هيعل ال حق للموىل وكذل

 أو  يف التجارةالّتصرف يف املال إياة أن ال كالز وقسم قبل تعلّق اخلمسي كذلكو

  .حنوه أو  يف ضمن عقدكمثله ما إذا شرط ذل وعائلته مثالً،ى صرفه عل

  قدم حق{ :لتزم ذه النتائج، فقول املصنفيال أظن أنّ أحداً و



١٥٥

  . بالولد منع منهان وطؤه هلا مضراً حىت أنه إذا ك،صورة املعارضةاملستأجر على حق الزوج يف 

  

ان وطؤه هلا مضراً بالولد منع كإنه  حق الزوج يف صورة املعارضة حىتى املستأجر عل

  .حمل نظر} منه

إن  ورض املستأجر،يإن مل  وئللزوج الوط: ي عن القواعدك إطالق احملكد ذليؤيبل 

  .اهللا العامل و،نه خالف إطالقهك ل،الضررصورة عدم ى  علكمحله املستمس

  



١٥٦

 ، كانت أو مدبرة أو أم ولدقنةً، جيوز للموىل إجبار أمته على اإلرضاع إجارة أو تربعاً): ١٠ مسألة(

  ، بل وكذا املشروطة،وأما املكاتبة املطلقة فال جيوز له إجبارها

  

 يف كبذلما صرح ك ،}رضاعاإلى إجبار أمته عل وز للموىلجي{ ):١٠ مسألة(

 }تربعاً أو إجارةً {اذإ إىل هايتاج تصرفه فحيال  و،ة للموىلكه، ألنّ األمة مملوريغ واجلواهر

ة ال خترجاا مموألا وريفإن التدب} أم ولد أو مدبرة أو ،انتك قنةً {ك ذلريغ أو صلحاًأو 

  .ةيكعن املل

وز له جيفال  {تابةكلاليت تتحرر مبقدار ما أعطت من مال ا} اتبة املطلقةكأما املو{

 أنّ عقد ىالفتو و ألنّ املستفاد من النصكذل و يف اجلواهر،كما صرح بذلك} إجبارها

لذا تسقط نفقة  وان انتقاالً متزلزالً،كإن  وحمضاً،  املوىلك عن ملكرج اململوخيتابة كال

ره ك ذذاكام، ك من األحك ذلريغ إىل ن له استخدامه،كيمل  و،فطرته عن املوىل وكاململو

  . فتأمل،موالهى  أن فطرة املشروط علتابة أفىتكتاب الكن يف الشرائع يف ك ل،اجلواهر هنا

عن و ،اتبة املشروطةك اخلالف يف املسألة يف املا،ث أفتويظهر منهم حيبل الذي 

  .املبسوط االتفاق يف باب املطلقة

 مبتعلّق اإلجارة، لسبق ان الالزم وفاءهاكاتبها كاتبة مث كقبل امل نعم إذا أجرها املوىل

  .حق املستأجر

 ظهر من النصيما كانت رقّاً، كتابة كاليت إن مل تود متام مال ال} ذا املشروطةك وبل{

منه  وهلا، ا جبواز إجبار املوىليث أفتيح ،ي منهماكالتحرر يف احمل وخالفاً للمبسوط ،ىالفتوو

  .هي منظور فكذلى مجاع عل اإلكاملستمسى علم أنّ دعوي

  اتبة ردتكتاب املكة املقررة يف يفيكن من األداء بالكنعم إذا مل تتم



١٥٧

ا ذات ولد حيتاج إىل اللنب أو ال،ضةكما ال جيوز يف املبعإلمكان إرضاعه من ، وال فرق بني كو 

  .لنب غريها

  

  .نئذيإجبارها ح ان للموىلكوالرق  إىل

 كعلّله املستمس و اجلواهركبذل ما أفىتكاليت بعضها حر، } وز يف املبعضةجيما ال ك{

عن البعض  وجب سقوط حق املوىلي ال كنّ االشتراإ :هيف ونها،يب ونهي بكلالشترا: بقوله

 بعض كذلى دل علي و،ان اجلرب يف زمان املوىلك و،ةايانت مهاك خصوصاً إذا ،املربوط به

 ك اململوكإذا مل: سادسال( :اتبة عند قول الشرائعكتاب املكرها اجلواهر يف كاألخبار اليت ذ

  . فراجع،خرهآ إىل )نصف نفسه

  .تابةكالم يف هذه املسائل يف باب الكل اليتفصو

وا ذات ك نيال فرق بو{ ،حق نفسه إىل لّ منهما جربها بالنسبةكة لكما أنّ املشترك

  .}هاريان إرضاعه من لنب غكإلم {إمنا قلنا ال فرق و}اللنب أو ال إىل تاجحيولد 

 له أن زجيهن ولد مل اان إلحدكإن : جامع املقاصد وريالتحر ورةكالتذ واعدعن القوو

ه نظر يف وه،ك فاضل حاجة مملوكلميد إنما يفضل عن ولدها، ألنّ السي أن الّؤجرها إي

  .واضح

وت الطفل إن أرضعت أمه لطفل آخر، ميث ي حبرين اإلرضاع من لنب الغكميأما لو مل 

رج اللنب عن خيمل يف املسألة من جهة أنّ وجوب اإلرضاع ال تأى  عل،هفالظاهر عدم جواز

 ستلزم النهي عن الضد،يقد حتقّق يف موضعه أنّ األمر بالشيء ال  وة املصححة لإلجارة،يكاملل

ع يف وقت يالبكوجب البطالن ياا مل كأر إىل ن موجهاًكيأنّ النهي يف املعاملة إذا مل و

  .النداء
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وال يف املستأجرة بني تعيني مباشرا ،  أو كلياًيف املرتضع بني أن يكون معيناًال فرق ): ١١ مسألة(

   أو املرأة يف صورة تعيني، فلو مات الصيب يف صورة التعيني،لإلرضاع أو جعله يف ذمتها

  

 لكما ال فرق يف الك} اًيلك أو ناًيون معكي أن نيال فرق يف املرتضع ب{ ):١١ مسألة(

لّ كالعقد ل و لشمول إطالق أدلة اإلجارةكذل و،نييف املع أو ةون يف الذمكي أن نيب

  .األقسام

ون ك أن تنيال ب و}جعله يف ذمتها أو  مباشرا لإلرضاعيني تعنيال يف املستأجرة بو{

ة مماء أاإل ما إذا استأجر أب املرتضع من موىلك، نييف املع أو ة يف الذمةيلك أو ةيشخص

  .كذللّ ك لشمول اإلطالقات لكذل ومثالً، ء العشرة اليت للموىلمايف اإل أو ،ة يف الذمةيلّك

د يما إذا استأجر أب املرتضع من زك، أيضاً  املوىلريغ إىل  بالنسبةكبعد صحة ذليال و

ارهن، بل بدون جيداً يف إيلن زكّ و إلرضاع ولده من النساء اللوايتنييف املع أو ةيلّكامرأة 

 يف كتعارف اآلن مثل ذليما كستأجرها هلذا الشأن، ي امرأةى حصل علي، فأيضاًالة كالو

ة خادمات رية تستأجر من بعض األشخاص يف البالد الفقيفإنّ بعض البالد الثر، اخلادمات

  .كات لذلريتعامل مع النساء الفقيهو  ولّي يف الذمة،كحنو الى عل

من  واءاألطب ونياملهندس ونيإجارة الدول للمحام إىل  هو متعارف بالنسبةكذلكو

  .أشبه

 ضار، لعدم صحة ري غكهاً مبسألة من باع مث مليورة املسألة يف بعض فروعها شبريصو

  .هيس عليال يف املقكاإلش إىل  باإلضافة،هيطالقات ملا حنن فاس بعد مشول اإليالق

  ينياملرأة يف صورة تع أو ينيلو مات الصيب يف صورة التعف{



١٥٩

 فإنه ال تبطل مبوته أو ، أو جعل يف ذمتهالو كان الولد كلياً خبالف ما ،املباشرة انفسخت اإلجارة

  . مع تعذر الغري من صيب أو مرضعةموا إالّ

  

ما تقدم يف مسألة أنه لو تعذّر أحد ك} انفسخت اإلجارة {ديحنو القى عل} شرةاملبا

  . فراجع،طريف اإلجارة انفسخت

ما جاز ك ،فسخ اإلجارةي فأخذ بشرطهيحنو الشرط جاز للشارط أن ى ان علكأما إذا 

   .ىمرضعة أخر أو طلب مرتضعاًي ود عن الشرطيرفع اليله أن 

  .له إذا مات أحدمها قبل شيء من االرتضاعكهذا 

ار يف يلّ منهما اخلكون لكي املوت، مث ني فالالزم القول باالنفساح من حك ذلدأما بع

يف إبطال  وى،ع بنسبة أجرة املسمه الرضاياملقدار الذي حتقّق ف إىل إبقاء اإلجارة بالنسبة

ما سبق شبه ك ى،املسم ون من املثليأقل األمر أو اإلجارة لتبعض الصفقة، فلها أجرة املثل

  .املسألة

ورة كه من الفروع املذريغ و فالبطالننيلّي يف املعكحنو الى انت اإلجارة علكإذا  وهذا

  بالنسبةني يف املعليكال فإنّ خيفى،ال ما كاملرضعات  أو انيلّ الصبكما إذا مات يإمنا هو ف

ل حاله حال الشخص كتعذّر ال إىل بالنسبة ولّي يف الذمة،كتعذّر البعض حاله حال الإىل 

  .اخلارجي

 أي }يف ذمتها فإنه {اإلرضاع} أو جعل {يف الذمة} اًيلّكان الولد كخبالف ما لو {

 ري مع تعذّر الغالّإ {رة فال وجه للبطالنلبقاء طرف اإلجا} موا أو بطل مبوتهيال  {ارجياإل

  .وجب سقوط طرف اإلجارة املوجب للبطالنيث إنّ التعذر يح} مرضعة أو من صيب

   ضر إرضاعها بصحة الولد ضرراً بالغاًيضة يداً مرينة قيانت املرأة املعكمث إنه لو 



١٦٠

لو  و،كذلكاملرأة  إىل مرضه يعديضاً يان مركما أنّ الطفل إذا كبطلت اإلجارة، 

ما أا لو ماتت من جراء اإلرضاع جاءت مسألة كة، يها الديان علكأرضعت الطفل فمات 

  .املباشر والسبب

لو  وما سبق مثله،كفالظاهر بطالن اإلجارة لتعذّر طرفها ، شرب الطفل اللنبيلو مل و

أو  أا للمص فقط وة اإلجارةيفيكعدمه تابع ل وستفرغ اللنب فالبطالنيان الطفل ك

لو شرب بعض الوقت دون و، حنوه وة مستفادة من االنصرافيفيكانت الكلو  ولالمتالء،

  .ان حاله حال ما إذا مات الطفل يف األثناء مما تقدمك ،البعض

لو ى ما أنّ امرأة أخركلو اشتبهت املرضعة فأرضعت طفالً آخر مل تستحق األجرة، و

املستأجرة فإن بذلت نفسها  إىل بالنسبة األجرة، أما اشتبهت فأرضعت الطفل مل تستحق

  .عطه املستأجر القماشيمل  واط لو بذل نفسهيما يف مسألة اخلكاستحقّت اإلجارة، 

لباً حمترماً، أما كان كإن  ووانيوز للحجي كذلكوز استئجار املرضعة لإلنسان جيما كو

 احترام هلما، فال وما الك من ،الكر ففي االستئجار هلما إشياخلرت و احملترمريلب غكال

  .لبكسة اجلنة يف مدخلت مو و،أجرى بد حركلّ كلمن أنّ  واحترام لشيء متعلّق ما،

لزموهم مبا التزموا أ  لقاعدة،كنه ال بأس بذليترمهما يف دحيمن  إىل نعم بالنسبة

  .)١(به

  وز استئجار جي كذلكو

                                                





١٦١

  .وانيح وان إلرضاع إنسان أوياحل

 ،ر احملترم من أهلهي اخلرتكذلك ولب احملترم إلرضاع اإلنسان،كصح استئجار اليهل و

 كمن أنّ ذل ووز إطعام األطفال النجس،جيال : قد قال الفقهاء و من النجاسة،،احتماالن

لذا جاز استئجار أهل الذمة إلرضاع  وه،يل عليه فال دلريخاص بالنجس الضار، أما غ

  .املشهورى الطفل، مع أنهم جنس عل

ل ي فالظاهر بطالن اإلجارة، لدل،ضر الصيبي أنّ لبنها نيرضاع فتبتأجر امرأة لإللو اسو

ال ضرر)١(.  

  

                                                





١٦٢

  ،ستقاء وحنو ذلك واآلبار لال، واألشجار لالنتفاع بأمثارها،جيوز استيجار الشاة للبنها): ١٢ مسألة(

  

 سائر كذلك وبعرها، أو صوفها أو } للبنهاةوز استئجار الشاجي{ ):١٢ مسألة(

اً كوان مملويان احلك و إذا فرض هلا نفع حملّل مقصود،النجسة حىت واحملرمة، وانات حىتياحل

مصححة  إىل  لشمول الطالقات له، باإلضافةكذل ور عند أهله،ياخلرت أو ،لب احملترمكالك

 ،لّ شهركذا يف ك وذاكلّ شاة كدراهم معلومة ل ورجل مسن إىل عن رجل دفع :ابن سنان

ون حوالب فال ك أن تالّ إكب ذلحال بأس بالدراهم، أما السمن فال أ: )سالمعليه ال (قال

  .)١(بأس

  .)٢(ة احلليبيحنوها رواو

ة ي يف اإلجارة، فاملرجع القواعد املقتضني ظاهرترينهما غكل(: كاملستمسقال يف 

  .)للمنع

 وجردي،د الربيالسك ني بعض احملشأيضاًل كأش والظاهر عرفاً منهما اإلجارة،: أقول

  تبعاً للجواهرى،هو األقو وال،كد ابن العم عدم اإلشيالسكن يوت آخركان سكإن و

  .هريغو

ه يما نص علكسخلته،  أو ار الشاة لرضاع الصيبجيتجه إيمن هنا و( :قال يف اجلواهر

  ).هاريي غكحم ويف القواعد

ون ك بعد  إلطالق أدلة اإلجارة،ما أشبه وحطبها و}األشجار لالنتفاع بأمثارهاو{

، أما غالب كتبعه املستمس وه يف اجلواهر،يفل كن أشكل وناً،يعد منفعة عرفاً ال عي كذل

  .اجلوازى  فعلنياملعلّق

  احلمام لالستفادة مبائه، و،استئجار الدابة لنتاجهاك} كحنو ذل و،اآلبار لالستقاءو{

                                                







١٦٣

 وعندهم يعد اللنب ،فعة هو العرف ألن املناط يف املن،وال يضر كون االنتفاع فيها بإتالف األعيان

   وهكذا، والثمر منفعة للشجر،منفعة للشاة

  

 اهلواء وهما،كالنهر لالستفادة من أمسا والبحر وه،يفحل الضراب لالستفادة من منو

 كلّ ذلك، كحنو ذل وشهايحطبها وحش ومعدا وهاريط واألرض لالستفادة من وحشهاو

  .مور منفعةإلطالق أدلة اإلجارة بعد عد هذه األ

احلناء  والصبغ والنفط لإلشعال، والشمع ول،كصح إجارة الطعام لألينعم ال 

  .نياملاء للشرب، املوجب تلف الع ولالستعمال،

 ا،هيورات اليت قلنا جبواز اإلجارة فكمها يف بعض املذريالقواعد غ ول اجلواهركقد أشو

نتفاع يف مقابل األجرة يف بعض ة االيفيكفصلوا يف  وفحل الضراب،كلوا يف بعض كشيمل و

  .مهاريغ والقواعد و فراجع اجلواهر،البئركثالث 

الثمر  واملاء وره املصنف، ألنّ اللنبكما ذيل يف صحة اإلجارة فك أشكاملستمسو

 ن ابن العميديالسكاملنت ى  علنيت أغلب املعلّقكلذا س وه نظر ظاهر،يف وان ال منافع،يأع

  .مهاريغ واجلمالو

 ان، ألنّ املناط يف املنفعة هو العرف،يها بإتالف األعيون االنتفاع فك ضريال و{

 }الثمرو{ منفعة للشاة، مثالً املين والولد والصوف و}عد اللنب منفعة للشاةيعندهم و

، فإنّ متعلّق اإلجارة }ذاكه ومنفعة للشجر {ما أشبه والصمغ والورد والسعف واحلطبو

  الثمر وحنوها، ال األمور التالفة من اللنب والبئر والشاة و من الشجرةيه األمور الباقيما حنن فيف



١٦٤

 أو ،ولذا قلنا بصحة استئجار املرأة للرضاع وإن مل يكن منها فعل بأن انتفع بلبنها يف حال نومها

 فما عن بعض العلماء من ،بوضع الولد يف حجرها وجعل ثديها يف فم الولد من دون مباشرا لذلك

 ال وجه ، وهو خالف وضع اإلجارةرة يف املذكورات ألن االنتفاع فيها بإتالف األعيانإشكال اإلجا

  .له

  

   .حنوها واحلطب واملاءو

د يره السكما ذكقة اإلجارة، ينايف حقي الى  أخرني بإتالف عنيون االنتفاع بعكو

بعض وجب إتالف يحنوه  و، ألنّ املشيأيضاً لزم عدم صحة استئجار الدار الّإ واجلمال،

  .حنومها والدرج وأجزاء األرض

قلنا بصحة استئجار املرأة  {رناه من أنّ املناط يف املنفعة هو العرفكالذي ذ} لذاو{

 توهم أنّ األجرة يف مقابل الفعل منها من أخذ الولدي فال ،}ن منها فعلكيإن مل  وللرضاع

 دلالو} أن انتفعب {،كل بذليما ربما قك، كحنو ذل ولقامه الثديإ وجعله يف حضنهاو

ها يف فم الولد من دون يجعل ثد وبوضع الولد يف حجرها أو ،بلبنها يف حال نومها{

  .شيءى انت املرأة مشلولة ال تقدر علكما إذا ك} كمباشرا لذل

ها بإتالف يورات ألن االنتفاع فكال اإلجارة يف املذكالعلماء من إشبعض فما عن {

ال وجه  {اليت هي تتعلّق باملنفعة} ف وضع اإلجارةخال {نيإتالف الع أي }هو وانياألع

راد ا ما هو مقابل يضة يف اإلجارة وبأنّ املنفعة امللحوظة يف املعااملستمسك ال كإش و،}له

قابل يراد ا ما يع فنا املنافع، فاملكياإلجارة متل وان،ي األعكيع متليروا أنّ البك، فإنهم ذنيالع

   ةياجلار و جلازت الشاة بلحاظ سخلها،الّإ و،نيالعى  تنطبق عل، فالنيالع



١٦٥

  .خرهآ إىل ع موارد التوالد،يذا يف مجك والبزر بلحاظ الزرع، وبلحاظ ولدها،

إن  وها املال بلحاظ املنفعة،يقع فياإلجارة  و،نيزاء العإه املال بيقع فيع يمندفع بأنّ الب

 قلنا بصحة إجارة الشاة بلحاظ لذا والعرف، والفارق االعتبار وناً،ي املنفعة عكانت تلك

  .صبح الولد مال املستأجر فال بأس بهين أن كة بلحاظ الولد فإن أميالسخل، أما إجارة اجلار

قد اشترط يف اإلجارة  و،عن إجارة البزر ألجل الزرع إنما هو لفناء البزراملنع ما أنّ ك

أنه منفعة ى ان العرف رأكلّ مورد من موارد التوالد إن كذا يف ك وة،ي باقنيون العكأن ت

  .زجي مل الّإ وجاز،

ال يف ك أحد يف اإلشكشيهل  و،كلذا تعارف اآلن إجارة البحار بلحاظ األمساو

 لزم بطالن نيإذا لوحظ يف اإلجارة عدم فناء الع ونتفع مبائها،يها بئر يإجارة الدار اليت ف

  .ها إذا زرعتياإلجارة لألرض لفناء األمالح ف

نما يناً بياألمالح عى ريث ال ي اللنب، العرف حنيب و األمالحنيفارق بإنّ ال: ليإن قو

  .ناًياللنب عى ري

  .ناً بل منفعةياللنب عى ريهو ال  و العرف،نيالع وة املنفعةيار يف رؤيفاملع: قلنا

  



١٦٦

 والكفائية كتغسيل ،مس اخلَةكالصال ال جيوز اإلجارة إلتيان الواجبات العينية): ١٣ مسألة(

  األموات

  

ة يفائكال ومس،الصالة اخلَكة ينيان الواجبات العيوز اإلجارة إلتجيال { ):١٣ مسألة(

  . الفقهاءنياملشهور بى عل} ل األمواتيتغسك

  :ان آخركرت يف الشرح يف مكث إنها ذيها، حياستدلوا له بأدلة نوجز اإلشارة إلو

 إىل ال منفعة تعود و،راملستأج إىل زم يف باب اإلجارة أن تعود املنفعةالنّ الإ: األول

أيت يما إذا استأجر إنساناً ألن ياملستأجر ف إىل ة منفعة تعوديان الواجب، فأياملستأجر يف إت

  .نفسه رياألجى بالصالة الواجبة عل

  .ةينّ املعاملة سفهإ: الثاين

ون ألجل ك تنئذي إذ الصالة املأيت ا ح،ة لقصد القربةينّ أخذ األجرة منافإ: الثالث

  . ال ألجل اهللا تعاىل،ةاألجر

ما أُِمروا و﴿ :تعاىلة لإلخالص املأمور به يف العبادة، قال ينّ أخذ األجرة منافإ: الرابع

ينالد لَه ِلصنيخم وا اللَّهدبع١(﴾ِإالَّ ِلي(.  

ان به يف مقابل األجرة يقّن بوجوب حصول الواجب جماناً، فاإلتيإننا نت: اخلامس

  .ه من الشارعقّنيخالف ما نت

اً كعل العمل ملجي ألن الوجوب كذل واإلجارة، و صفة الوجوبنيالتنايف ب: السادس

   اًكان العمل ملك إذا الّون إكاإلجارة ال ت وهللا سبحانه،

                                                





١٦٧

املستأجر، فإذا مل  إىل رية املنفعة من األجيك، ألنّ اإلجارة عبارة عن نقل ملريلألج

  .ح نقله يف مقابل األجرةصي العمل حسب الفرض مل ري األجكلمي

  .الً للباطلكزاء الواجب أإل املال بكون أك: السابع

زم النما الي، بريونه مستحقّاً للغكث يانه من حي إتالزم يف العمل اإلجارينّ الإ: الثامن

  .ونه مستحقّاً هللا سبحانهكث يانه من حييف الواجب إت

شترط يف اإلجارة ينما يب ، تعاىلث إنه هللايالعمل، حى  علرينه ال سلطنة لألجإ: التاسع

  .العملى سلطنته عل

  .الواجباتى عدم أخذ األجرة على ة علريالس: العاشر

 ينيزا النائريامل واريصخ األنيالش واجلواهر ورها شرح القواعدكاالت ذكهذه اإلشو

  .همريغ وكاملستمسو

  . الواجباتلّكبعضها عام ل وورات بعضها خاص بباب العبادة،كمن الواضح أنّ املذو

ي عن املشهور، كرتضوا بإطالق عدم صحة اإلجارة احملين مل ين مجاعة آخركل وهذا

 التوصلي و، بعدم اجلواز التعبدينيل بيالتفصكل متعددة، يبل فصلوا يف املسألة تفاص

 فائي التوصليك النيل بيالتفص واملقدمي فاجلواز، و، األصلي فالعدمنيل بيالتفص وباجلواز،

  .ه فعدم اجلوازري غنيب و،وازفاجل

   يف عدم جواز أخذ( : بقوله)ةيفائكالو( قولهى عن ابن العم علو



١٦٨

  ).الك إشإطالقهى ة عليفائكلواجبات الاى األجرة عل

  .لمامكالت اليت تظهر من ي التفصنها مريغإىل 

أصالة   إىلة الوجوهينظر، فإذا انضم عدم متام ولّها حملّ مناقشةكورة كن الوجوه املذكل

األصل ى ان مقتضك ،أصالة الفساد يف املعامالتى ة الواردة عليصحة اإلجارة باألدلة الثانو

  .صحة اإلجارة يف مطلق الواجبات

  : ورة، فنقولكناقشة يف الوجوه املذملأما ا

ة بغرض املستأجر، ال أن يون اإلجارة وافكرون لزوم ينّ العقالء إ: األولى علرد ي

ألجل  أو ن الفقراء،كف مساية ألجل تنظرون صحة اإلجاريلذا  و منها،هيتعود املنفعة إل

صح يلذا  واملستأجر، إىل األجر وعود الثواب إىل ، مضافاًكما أشبه ذل أو ،امياطة ثيخ

  .ال خالف والكت بال إشيارة عن امليالز واالستئجار ألجل احلج

عند  و مثلها عند العقالءة بعد وجوديون املعاملة سفهكنه ال وجه لإ: الثاينى علو

  .الشارع

ى ل الداعي علياألجرة، بل األجرة من قب و القربةني بةنه ال منافاإ: الثالثى علو

عن احلي يف العبادات  و،تيابة عن املينهما يف باب النيبباملنافاة قولون يلذا ال  والداعي،

  .املستحبة

 نيب ونهاي ال منافاة بكذلكالقربة،  و األجرةنيما ال منافاة بكنه إ: الرابعى علو

  .اإلخالص



١٦٩

بعض ى نا نرأاحلال  وقّنيف نتيك و،هايمدعى  علنيقيالى نّ دعوإ: اخلامسى علو

ة، ال بأس بأخذ يفاكناً الحنصار الصانع يف قدر اليع أو ةًيفاكالصناعات الواجبة كالواجبات 

  . الفقهاءنيما هو املشهور بك ،هاياألجرة عل

اإلجارة، إذ مفهوم الوجوب لزوم  و صفة الوجوبني تنايف بنه الإ: السادسى علو

عطي املال ألجل ي، فأيضاًان ينايف تعلّق غرض املستأجر باإلتيان ال يلزوم اإلت وان،ياإلت

زم الاملستأجر، بل ال إىل لزم عود النفع يف باب اإلجارةيقد عرفت أنه ال  وحصول غرضه،

يف  ورع يف باب الصناعات الواجبة، يف الشكقد عرفت حصول ذل وهو حصول غرضه،

  .هيعل ة واجبيذ الوصيباب أخذ الوصي األجرة، مع أنّ تنف

املعطي له  وصل غرضه،حيالً للباطل مع أنّ املعطي كون أكينه ملاذا إ: السابعى علو

  .م الشرعكحب وم العقالءكأخذه حب

ومة رشوة كبل احل للناس من قلأخذ املوظّف املأمور بالعميإنه مثل أن : قاليربما و

  .له عمليممن 

  :هيفو

الفارق  و رشوة،كهناى سمي وهنا رشوة،ى سميلذا ال  و،كذلكس ينه لإ: أوال

  .العرف

  .يف عمل الوصي و يف الصناعاتك لزم ذلكذلكان كنه لو إ: اًيثانو



١٧٠

من  والقدر الواجب ، وكتعليم القدر الواجب من أصول الدين وفروعه، والصالة عليهم،وتكفينهم

  ،تعليم القرآن كاحلمد وسورة منه

  

  .ل الشرعييرفع بالدلي ألنّ الوجه العقلي ال ،ليال جمال للقول بأنه خروج بالدلو

ل يال دل و وجوده يف اخلارج،الّان العمل اإلجاري إيلزم يف إتينه ال إ: الثامنى علو

  .ورةكة املذيثينفون احليالعقالء  و بل الشرع بإطالقات األدلة،ورةكة املذيثياحلى عل

  .عن الوجه السادس الذي عرفت اجلواب عنهى نه عبارة أخرإ: التاسعى علو

  .عدم جواز اإلجارةى عدم اإلجارة ال على ة علرينّ السإ: العاشرى علو

 احلج أو الصوم أو ي الصالةكجرة لتارر األيعطي إنسان خيلّه أن كفأي مانع بعد هذا 

  . من أفضل القرباتك بل ذل،جواحي واصوموي وصلّوايأن ى ما أشبه علأو 

التتبع، خصوصاً  والتأمل إىل ن املسألة بعد حمتاجةكل والم يف االستدالل،كهذا متام ال

  .اهللا العامل املسدد وعدم اجلواز، إىل بعد ذهاب املشهور

الصالة  ونهميفكت{و ل األمواتيتغسى م أخذ األجرة علكمما تقدم تعرف ح} و{

القدر الواجب من  و،فروعه ونيالقدر الواجب من أصول الدكتعليم  {كل ذريغ} هم ويعل

  .له اجلماعةى تسنيملن ال } سورة منه واحلمدكم القرآن يتعل

  هيعل( ني املؤمنريما ورد من أنّ اإلمام أمو



١٧١

نعم ال بأس بارتزاق القاضي واملفيت .  وال جيوز اإلجارة على األذان،وكالقضاء والفتوى وحنو ذلك

  ، وجيوز اإلجارة لتعليم الفقه واحلديث والعلوم األدبية،ؤذن من بيت املالوامل

  

 ي تبغك يف اهللا، ألنكإني أبغض:  يف اهللا، فقال لهكإني أحب:  قال له إنسان)السالم

قولون ياالستحباب اتفاقاً، إذ ال ى  حممول عل،ة سندهيبعد متام، )١(م القرآن أجراًيتعلى عل

  .م القرآن مطلقاًيتعلى رة علحبرمة أخذ األج

جواز مقابلة ى دل علي وى،الفتو وه النصيما علك ،م القرآن مهراًيبل ظاهر جعل تعل

 د الرسوليرنا يف بعض مواضع الشرح وجه تشدكقد ذ وهو البضع، واألغر من املالبم يالتعل

  .تروهاكامل و يف بعض املستحبات)عليهم السالم( األئمةو )صلى اهللا عليه وآله(

ما تقدم يف مبحث ك} األذانى وز اإلجارة علجيال  و،كحنو ذلوى الفتو والقضاءوك{

  .فراجع األذان

معلّم الواجب من  و}ت املالياملؤذن من ب وفيتامل ونعم ال بأس بارتزاق القاضي{

  .الفروع واألصول

 ،كل يف بعض ذليقد ورد الدل واالرتزاق عبارة عن إعطاء الرزق ال بعنوان األجرة،و

  .)٢(رزق للقاضي و من قاضالبد :)عليه السالم( قولهك ،هلّ يف بابكح قما نك

  .ورة يف حملّهاكقد ورد يف أجر بعض هؤالء أدلة خاصة مذو

 املقدار الواجب منها ريغ} ةيالعلوم األدب وثياحلد وم الفقهيوز اإلجارة لتعلجيو{

  ناً حسبيع أو ةًيفاك

                                                







١٧٢

  . وحنو ذلك،واجب ما عدا املقدار ال،وتعليم القرآن

  

 ريمن سائر العلوم غ} كحنو ذل و، ما عدا املقدار الواجب،م القرآنيتعلو{ ما تقدم

  .ناًيال ع وةًيفاكالواجبة ال 

وز أخذ األجرة جياجلهاد الواجب ال ك حال األعمال، فالعمل الواجب شرعاً كذلكو

  .هاريغ إىل ،ركالنهي عن املن واألمر باملعروف، و مقدمات اجلهاد،كذلك وه،يعل

  



١٧٣

  .وإشعال السراج وحنو ذلك جيوز اإلجارة لكنس املسجد واملشهد وفرشها): ١٤ مسألة(

  

س بواجب، يبالقدر الذي ل} املشهد ونس املسجدكوز اإلجارة لجي{ ):١٤ مسألة(

  .}كحنو ذل وإشعال السراج وفرشهاو{ ، احملرمكان بقاء الوساخة موجباً للهتكما إذا ك

قد عرفت وجه و .ها ملا تقدميوز أخذ األجرة علجي ها فالؤجاسة احملرم بقازالة النأما إ

  .لّهك كالنظر يف ذل

زم الإهانة، بل ال وكث إنّ عدمه هتيالم يف املقدار الواجب من البناء حكذا الكو

فاد يلذا ورد وجوب إ وإهانة، وكارة باملقدار الذي عدمه هتيالز إىل  بالنسبةكالقول بذل

 كلئال ختلو تل )صلى اهللا عليه وآله( ارة الرسوليز واحلج، إىل المي الناسالوايل اإلس

 الفرش والسراجكزم من األثاث الاملقدار ال إىل الم بالنسبةك الكذلك ون من الزائر،كاألما

  .حنومهاو

 م اإلسالمي،كاحلاى علعيناً  ،هيتوقّف ظواهر اإلسالم عليستبعد وجوب ما يمث إنه ال 

صلوات  وقدر، مثل وجود املساجد يف البلد،يمل  أو كقم هو بذليه، إن مل ريغى  علةًيفاكو

املدارس  ورشاد،اإل وجمالس الوعظ وث،يتب احلدك و،فجود املصاحوو األذان، واجلماعة

  .كما أشبه ذل و،اإلرشاد وغياألوقاف ألجل التبل وة،ينيالد

من املعلوم  وى، له تقونكيعظمها مل ي ألنّ هذه األمور من الشعائر اليت من مل كذلو

 الّن واجباً إكيزم من هذه األمور مبقدار الشعائر مل الث إنّ الين حك لى،وجوب التقو

ه إقامة يزم علاللّف باملصاحل العامة فالكم اإلسالمي هو املكث إنّ احلايح وة،يفاكمبقدار ال

   األذان وسجدمثل امل إىل  هذا بالنسبة،ةًيفاك نيلّ املسلمكى قم وجب علي، فإن مل كذل



١٧٤

إرشاد الضال  واإلسالم إىل الدعوة والنهي واألمر إىل صالة اجلماعة، أما بالنسبةو

  .ة إلفادة الوجوب يف املقاميافكفأدلة وجوا 

يف  رناه حىتمثل هذه األمور جائزة حسب ما قرى  فأخذه األجرة عل، حاللّكى علو

حسب رأي  و أخذ األجرة بل االرتزاق،وزجيات منها، أما حسب رأي املشهور فال يالعباد

  .مهكلّ مقام حكلفاملقدمي،  والنفسي أو التوصلي، و التعبدينيل بصاملف

ما أشبه من  و)١(﴾أَقيموا الصالةَ﴿ :تعاىلرناه قوله كستدل لوجوب ما ذيبل ربما 

  .اهللا العامل و،األدلة الظاهرة يف الوجوب

قول ى ها عليحرم أخذ األجرة علي ف،ةًيفاكوجوب الصناعات : هو وشيء،بقي 

ى ث حتف العقول جواز اإلجارة علين يف حدكالواجبات، لى املطلق، حلرمة اإلجارة عل

  .كراه من أطلق ذليما كلّ واجب، كى د عدم حرمة اإلجارة عليؤي مما )٢(وراتكاملذبعض 

 ،لبحثان خارجاً عن حمل اكإن  و،حدود املوضوع يف اجلملة إىل ال بأس باإلشارةو

  : فنقول

 أو انت صناعةكة، سواء يفاك ه النظام واجب وجوبيتوقّف عليلّ ما كالظاهر أنّ 

ى  أمور علكذلى دل علي وإضاءا، وعرنس الشواكأمثال  ، حىتك ذلريغ أو تعلّماً وماًيتعل

  :ل منع اخللويسب

  .ال ضررل يدل: األول

                                                







١٧٥

  .ل رفع احلرجيدل: الثاينو

ى ضة عليطلب العلم فر: )عليه السالم( قولهك ،وب العلموجى ما دلّ عل: الثالث

  .)٢(مهاريغ والبحار و يف املعاملهما رواى  عل،)١(مسلمة ولّ مسلمك

  .املرج ورد اهلرجيما فهمناه من الشرع من أنّ الشارع مل : الرابع

 وِللَِّه الِْعزةُ﴿ :تعاىلقوله ك ،تقدمهم ونيوجوب عزة املسلمى ما دل عل: اخلامس

وِلِه وسِلروِمننيؤ٣(﴾ِللْم(.  

  .)٤(هيعلى عليال وعلو ياإلسالم  :)عليه السالم( قولهو

  .)٥(﴾أَِعدوا لَهم ما استطَعتم ِمن قُوٍةو﴿ :تعاىلقوله و

انت كإن  ونيقرر األنظمة اليت تنفي ضرر املسلميم الشرعي أن كاحلاى جب عليف

من األدلة مطلقاً  أخص )٦(ال ضرراملال، ألنّ  وات النفسير األنظمة حتد من حكتل

  .ةياألول

 نظام البناء، واخلروج منه، ونظام دخول البلد وارات،يقرر نظام مرور السيمثل أن 

   ،ئنظام الطوار و،صداراإل وادرينظام منع االستو

                                                















١٧٦

ما هو ك ال ضرر  فإنّ،نياملسلمى ون يف عدمه ضرراً علكيحنوها مما  ورينظام التسعو

 إلطالق كذل واألضرار العامة، إىل  هو نوعي بالنسبةكذلك ،لّ فردك إىل شخصي بالنسبة

 كأنّ اجلمر أو د اهللا،يالقول بأنّ األسعار ب و، لهة ال وجهيصه باألضرار الشخصي فتخص،لهيدل

 أو ريالتصدى بة عليفرض ضر أو ،ريم اإلسالمي التسعكق للحاحيحرام يف اإلسالم فال 

  .حنوه وال ضررل يرفعها دلية اليت يا من األدلة األولإ: هي علردياد، رياالست

 م حمل منع، فإنّ النيبكنفي احليإمنا  ومكثبت احلي ال ال ضررما أنّ القول بأنّ ك

 ليوم أصدر هذا الدليرة يف أول مسقلع شجرة بإجازته م كوضع احل )صلى اهللا عليه وآله(

  .)١(ال ضررع ل القليجعل دلو

 املتضرر ريغى لعاً لزم عدم وجوب الوضوء ي نوعال ضرران كال بأنه إذا كاإلشو

ال تبع يلّ إنسان إنسان، فإنه كم ك حنيتضررون به، مدفوع بالفرق بيان النوع كباملاء إذا 

م كقه احليإنّ تعل ئاً، حىتينع شميم املالحظ للضرر النوعي إذا مل كم احلاكح و نفسه،ضرر

  .وجب الضرري أيضاًالضرر ى عل

وجب الضرر، يارم ال تعملوا ما يها املارون يف الشوارع بسيأ: مكمثالً إذا قال احلا

د ال يريما كه ري سظن أنيارة ي صاحب سلكث إنّ ية، حريثكزهاق أرواح إ كلزم من ذل

م أن ك للحاأموال، ففي أمثال هذا املقام و نفوسكل واراتيوجب الضرر، فتصطدم السي

   صنع نظام املروري

                                                





١٧٧

علم أنّ خرقه للنظام ال يمن  تباعه حىتاالناس ى ب علجي و،ال ضررل يدل إىل مستند

 ،)١(اهللا سبحانهى اد علالركه ي الراد عل، لوجوب إطاعة نائب اإلمام، فإنوجب ضرراًي

  .مك يف سائر أمثلة األنظمة اليت هي من شأن احلاكذلكو

ى عل ان ضرراً عاماً، فحرم حىتك، ألنه ك ادد التنباريبكزا الري املذا املستند حرمو

  .اًين يف شربه ضرراً شخصكيالذي مل 

  .ال حرجل يعرف وجه االستدالل بدليمنه و

 مه الشارع،رحيلّ علم مل كل وجوب العلم، فإنّ إطالق طلب العلم شامل ليأما دل

 كزم أن نقول إنّ ذلالّلّ العلوم، فالكلّ إنسان كاستحالة تعلّم ى ل دلّ علقث إنّ العيحو

  .ةيفاكوجه الى عل

ضة يفر أو مة،كة حميآ: إمنا العلم ثالث: )صلى اهللا عليه وآله( ده قول الرسوليقيال و

  .)٢(سنة قائمة أو عادلة،

علم الفقه  وعلم النحو حلفظ اللسان،: إمنا العلوم أربعة :)عليه السالم( علي ال قولو

  .)٣(علم الطب حلفظ األبدان وعلم النجوم حلفظ األزمان، وان،ي األدحلفظ

دل ياً يون احلصر إضافك ود أحدمها باآلخر،يقياملثبتان ال  وها إضايفّ،يألنّ احلصر ف

   ه شواهد يف الداخل،يعل

                                                









١٧٨

ل ي الرجل الذي قكث إنه يف قبال ذليح )صلى اهللا عليه وآله( ث الرسوليما يف حدك

  .عنه إنه عالمة

 كئة ذلي فإنّ ،)١(﴾أَِعدوا لَهم ما استطَعتم ِمن قُوٍةو﴿ :تعاىلقوله ك ،يف اخلارجو

ما قاله الفقهاء من وجوب الصناعات  إىل ثاً، باإلضافةيحد واًميخمتلف العلوم قد إىل تاجحي

  . خمصصبالة ينيث بالعلوم الديص احلديعرف أن ختصي كمن ذل وها النظام،يتوقّف علياليت 

 ة،زمالعدم توفّر املواد ال أو ستلزمه عدم النظامياملرج الذي  ول عدم اهلرجيأما دلو

ما قال كة يرامة اإلنسانك ألنّ ال،ستفاد من مذاق الشرعي كلإلمجاع، فقد قالوا بأنّ ذل

رج، امل وان اهلرجينافي ،لّ شيء خلق ألجلهكون ك و،)٢(﴾ آدم لَقَد كَرمنا بينو﴿ :تعاىل

  .املرج و للهرجنيالعسر املالزم ونفي الضرر إىل باإلضافة

ى الً علياملرج دل و جعل نفي اهلرج)عليهم السالم( أنّ أحد األئمة: يف خاطريو

  .شيء

إن  وال مرحباً بوجوه إن اجتمعوا ضروا، :)عليه السالم( ني املؤمنريث أمييف حدو

  .)٣(تفرقوا نفعوا

جتتمع الوجوه اليت يف اجتماعها  أي ذا،كحاالت اهلرج هون يف كيمن املعلوم أنه و

  .الضرر

                                                









١٧٩

ى دل لزوم تفوقهم علي كتقدمهم، فذل ونيوجوب عزة املسلمى أما ما دلّ علو

م كفتح اال أمام احلاي مما كذل وها،ريغ ومجاالً للمدن ونظاماً ول شيء صناعةًكاألعداء يف 

  .كالشرعي لسن األنظمة املالئمة لذل

إنّ زمة، فال عدم جتاوز احلدود الكذلل كأنّ الواجب يف ى فخين ال كلو هذا

 ال ،)١(أنفسهم وأمواهلمى تسلّط الناس عل ليدلك ةياألولاألدلة  وتقدر بقدرها،الضرورات 

  .هاية الواردة علي بقدر األدلة الثانوالّد عنها إيرفع الي

ها حسب األصول يلنسبة إلعمل بايب أن جيمشتبهة  أو ةكوك أموراً مشكما أنّ هناك

  .هاريغ واطيالعلم اإلمجايل املقتضي لالحت والرباءة واالستصحابك ،املقررة

ما  أو ال ضررفل كيم الشرعي نظام واحد كان أمام احلاكمما تقدم ظهر أنه لو و

 يري سن التخكلّ واحد منهما بذلكفل كي نظامان كان هناكإذا  و،هه سنيأشبه لزم عل

  .نهمايب

ة كشابتإمنا مباحث متعددة م ون مبحثاً واحداًكيرناه مل ك الذي ذأنّ املبحثى فخيال و

 إىل اإلشارة و، يف اجلملةكذل إىل ملاعإنما أردنا اإل ول،يحبث طو إىل لّ واحد منهاك تاجحي

  .ة للبحث، واهللا العامل املسدديسياخلطوط الرئ

  

                                                





١٨٠

 ،عن السرقة واإلتالف دار أو البستان مدة معينةجيوز اإلجارة حلفظ املتاع أو ال): ١٥ مسألة(

  .واشتراط الضمان لو حصلت السرقة أو اإلتالف ولو من غري تقصري

  

 هاريغ أو }البستان أو الدار أو حلفظ املتاع {لإلنسان} وز اإلجارةجي{ ):١٥ مسألة(

، ي عنهان من الغرر املنهك الّإ وات الرافعة للغرر،ير سائر اخلصوصكمع ذ} نةيمدة مع{

  .املوجب لبطالن اإلجارة

ان بوجه آخر، كإن  ونة، بل املناط رفع الغرر،ية للمدة املعيعلم أنه ال خصوصيمنه و

ون كيسة، مما ال ربالء املقدكما دام بقاء الزوار يف  أو الشجر، والنخلى مثل ما دام الثمر عل

  .غرراً عرفاً

ثبت وجود غرر شرعي ي إذا مل ،قد عرفت سابقاً أنّ الغرر املنهي عنه هو العريفو

  ).رمحه اهللا( ىخ املرتضيه الشيما مال إلى  عل،أخص من العريف

ر، أما د املؤجيون حتت كي ومها مما هو مقصود عقالئي،ريغ و}تالفاإل وعن السرقة{

نعم ، ار اإلنسانيس باختيما إذا استأجره للحفظ عن املوت، إذ املوت لك فال، ك ذلريغ

ما أشبه  أو حفظه ووانيل احلك من اإلمهال يف أئللحفظ عن املوت الناشصح إجارته ي

  .كذل

 أما ،}ري تقصريلو من غ وتالفاإل أو اشتراط الضمان لو حصلت السرقة {وزجي} و{

  : واحد بأنهري غكذلى ل علكقد أش والشرط، إىل تاجحي فال ريمع التقص

  .نس بضامي لنيث إنّ األميعة، حيشرط خمالف للشر: أوالً



١٨١

ون كهو شرط  وزم شرط الفعلاللذا فال و معقول،ري غهمثل وجةيبأنه شرط النت: اًيثانو

  .راملؤجى  علكاملدر

ستلزم عدم الضمان مع ي وارد، إذ عدم الضمان يف نفسه ال ري غنيالكال اإلشكن كل

ان ك أو حرم حالالً، أو السنة هو ما أحلّ حراماً وتابكالشرط، فإنّ الشرط املخالف لل

 معقول أول ريجة غيون شرط النتك و يف املقام،كس شيء من ذليل والعقد،ى خالف مقتض

  .المكال

ما ك سبباً لبطالن شرطه، كان ذلك ،سبباً لشيءئاً يعل شجينعم إذا علمنا أنّ الشارع 

 ة بدون الطالق مطلقكزوجت أو اح،ك زوجيت بدون عقد النكون بنتكبشرط أن ت: إذا قال

  .كس املقام من ذليلو ،كما أشبه ذلأو 

املنت ى هم علريغ والاجلم واألصطهبانايت و السادة الربوجرديةقيعرف أنّ تعليمنه و

 بأنه من شرط كقة املستمسيتعلكلف من ماله، ادفع بدل التي شرط الضمان بأن ريبتفس

 إذا ري معقول، حمل تأمل، خصوصاً بعد أن ورد ضمان األجريجة غيأنّ شرط النت وجةيالنت

الم يف املسألة يف كقد تقدم ال و،)١(ما يف خرب إسحاق بن عمارك ،احلفظى اً علرين أجاك

  . املستأجرة أمانةنيفصل أنّ الع

اشتراط  وصح اشتراط ضمان البعض،ي ،لكصح اشتراط الضمان لليما كمث إنه 

  دياشتراط الضمان املق أو ،لّ حدثكالضمان املطلق ل

                                                





١٨٢

 لكن ال بد من تعيني العمل ،شتراط الضمان على الناطور إذا ضاع مالفال بأس مبا هو املتداول من ا

  .واملدة واألجرة على شرائط اإلجارة

  

  .ببعض األحداث

، فالظاهر أنه من كاشترط العرف ذل وجةيحنو شرط النتى لو قلنا ببطالن الضمان علو

الدقي  ملعىنالتلف، ال ا أو  النقصكشرط الفعل، إذ املنصرف عندهم من هذا الشرط تدار

  .النحو الباطلى ان علك إذا علمنا أنّ الشرط الّور، إكاملذ

وجب فساد اإلجارة ملا حقّقناه يف موضعه من أنّ الشرط يان الشرط باطالً مل كإذا و

 أو لّ شرط فساد جهل الطرفانك ما حقّق يف نئذيالم حكأيت الي و،س مفسداًيسد لاالف

  .ما للفساد الشرعيهتيمل  وك بذلعمال أو أحدمها فساده

ذا ضاع إ، رالناطوى فال بأس مبا هو املتداول من اشتراط الضمان عل {انكف يكو

ى عل} املدةو{ قوم به الناطوريالذي }  العملينين ال بد من تعكل {،هاريغ أو ةقبسر} مال

شرائط ى عل {ةيون اإلجارة غرركات اليت بدوا تيسائر اخلصوص و}األجرةو{ ما عرفت

  .اليت تقدمت} ةاإلجار

 إىل ان منصرفاًك أو ،هري إذا نص غالّمث إنّ الضمان مع اإلطالق ضمان وقت السرقة إ

  .ه عند العقدريغ

 ان عبداًك، إذا ريويل األجى صح اشتراطه علي كذلك رياألجى صح الضمان عليما كو

  .لكل يف الي، لوحدة الدلكما أشبه ذل أو اًريصغأو 

  



١٨٣

ملنافاته للترتيب املعترب  ،ستيجار اثنني للصالة عن ميت واحد يف وقت واحدال جيوز ا): ١٦ مسألة(

  ،يف القضاء

  

  واحدريره غكما ذك} ت واحدي للصالة عن منيوز استئجار اثنجيال { ):١٦ مسألة(

عليه ( املستفاد من قوله} ب املعترب يف القضاءيملنافاته للترت {كذل و،}يف وقت واحد{

 القول بعدم وجوب أيضاًقد مر و، ما مر يف مبحث القضاءك ،وىلاألف األوىل :)السالم

  . فتصح اإلجارةنئذيح و،بيالترت

 أو تياملى ان بالصالة الواجبة عليأنّ املراد استئجارمها بعنوان اإلتى فخين ال كل

  .بيوجه الترتى ة الزمة علياملوصي ا وص

اً فال بأس ياطاً استحبابي معادة احتانتك بأن ،تياملى ن الصالة واجبة علكأما إذا مل ت

ه ين واجباً علكيمل  ون استأجر اإلنسان هلاكل وت،ياملى انت واجبة علكما أنه إذا ك، كبذل

مال مثالً، فال ختلف بدون ى  الزمة، بأن أوصرية غيلوجود وص أو ة،يستئجار لعدم الوصاال

  .كبأس بذل

ان ذه يب، بأن أراد اإلتيت الترتيد امليرين ال كل وة الزمةيانت الوصكما أنه إذا ك

رار الصالة كصح تي لوضوح أنه كذل و بأس،كن بذلكيف اتفقت، مل يكة من الصالة يمكال

صح يرر الطويل كصح امليما ك ورراً،كان بالصالة ميون اإلتكياألمر أن ى ت، فمنتهيعن امل

  .ما قرر يف باب القضاءكرر العرضي كامل

اثنان ى  فلو صلّ،تياملى  علنيانتا واجبتكما إذا ي فرر العرضيكمل اصحيال : قاليال 

وم واحد يال صالة صبح  وب،ي لوجوب الترت،عنه صالة الصبح مثالً مل تقعا صاليت صبح

   ال ، إذنيألما ال تقعان واجبت



١٨٤

 ال واحدة واجبة وه صالة الصبح،ي لفرض أنه جتب علنيال مستحبت و،وجوب هلما

  .حجح بال مري ألنه ترج،ةمستحبى األخرو

ل يف يال دل وخالفه،ى ل علي إذا دل الدلالّ يف آن واحد، إنيطاعتإال بأس ب: قاليألنه 

 نيؤدي اإلنسان مخسيصح أن ي الطاعة، فكإمنا تنفي تر واملقام، إذ اإلطاعة ال تنفي ما عداها

ل ك، نيواحد صالت ت يف آنياملى صلّي اثنان عليصح أن يما ك يف آن واحد، نياتكزأو 

ه باملناط يف الصالة يأحبهما إل أو همايلتكتار خيلعلّ اهللا سبحانه  و،ذاكه وىواحد فراد

ة عن يحة اخلاليارة هي الصحتانت املخك الّإ ون يف أحدمها خلل مبطل،كياملعادة، إذا مل 

  .اخللل

ما ك اآلخر، بيأيت بالصالة عقين أحدمها ك لنيصح استئجار اثنيعلم أنه يمما تقدم و

 الغروب، إىل أيت اآلخر من الظهري والظهر إىل أيت أحدمها من أول الشمسيإذا استأجرمها ف

 الثاين باملغرب وأيت األول بالعصريأيت اآلخر بالظهر، مث ي هبعد وأيت أحدمها بالصبحيأو 

  .ذاكهو

من يف  وما إذا استأجر من يف العراقك ،ان الوقت الواحد خمتلفاًكصح إذا يما أنه ك

ث إن أول الشمس يساعة بعد الشمس، ح إىل أول الشمس أي خراسان يف وقت واحد،

  .بيحصل الترتين مقدار ساعة فيتلف يف البلدخي

ى ون املأيت به هي الصالة الواجبة علكد بي فإنّ ق،استأجرمها يف مفروض املنتإن مث إنه 

املشهور، لعدم وجود ى  بطلتا علنيتاتفق تقارن اإلجار وة الزمة،ياملوصي ا وص أو ،تيامل

  ،نياإلجارتى دحاملتعلّق إل



١٨٥

  ،خبالف الصوم فإنه ال يعترب فيه الترتيب

  

ل منع يسبى تمل بطالن أحدمها علحيو ،ىصحة األخرى ة لصحة أحدمها عليال أولوو

 هنااح إحدكبطل نيث يذا أسلم عن مخس، حإما يف ما كده، يار بيون االختكي واخللو

مها ال احدإالبطالن يف ى  إذ مقتض، لعدم وجه لبطالماكذل ود الزوج،يار بيختون االكيو

  .قد حقّقنا املبحث يف بعض مسائل الشرح وهما،يلتكيف 

 أما إذا مل ،ة، ألنه ال جمال هلا مع اإلجارة األوىلي بطلت الثاننيإن اتفق تعاقب اإلجارتو

ت احملدد لإلجارة يمال املى ونا علك إن مل تحتانيجارتان صحال انصرافاً فاإل ود ال لفظاًيقي

 يف وقت واحد، فال وجه لبطالن نيت بصالتيان للميصح اإلتيذات املتعلّق الواجب، إذ 

  .اإلجارة

، مث كذلك ريون األجك و،عاملاً أو ون املستأجر جاهالًكك ،ةريثكيف املقام فروع و

 نضرب عنها بعد وضوح ، من الصورهاريغ إىل ،لّ صورة أم الك بالصالة يف ريان األجيإت

ما أشبه مما تقدم طرف منها يف  ومسألة الغرر وما تقدم يف هذه املسألةى  بناًء عل،امهاكأح

  .اهللا سبحانه العامل و،املسائل السابقة

  .تاب الصوم فراجعكما حقّق يف ك} بيه الترتيعترب فيخبالف الصوم فإنه ال {

ت واحد، إلطالق أدلة اإلجارة يواحد للصالة عن م رين ألجيصح استئجار نفريمث إنه 

 اميالص أو لو استأجر إنساناً لقضاء الصالة وه،ريغ والصوم إىل  بالنسبةكصح ذليما كملثله، 

 فإن ،بإجارة إنسان آخر له أو ت تربعاًياملى مبا علقام  ري أنّ الغنيت مث تبيما أشبه عن املأو 

  ت بطلت اإلجارة لعدم املتعلّقياملى علان مبا يدة باإلتيانت اإلجارة مقك



١٨٦

   وجيوز ذلك يف احلج املندوب،وكذا ال جيوز استيجار شخص واحد لنيابة احلج الواجب عن اثنني

  

ما كد بالدواعي ي، إذ العقود ال تقكان الداعي لإلجارة ذلكإن  و صحتالّإ وهلا،

  .حقّق يف حملّه

إذ أدلة القضاء } ني الواجب عن اثنابة احلجيوز استئجار شخص واحد لنجيذا ال وك{

إنسان حجان ى ان علكون احلج الواحد عن إنسان واحد، أما لو كيلزوم أن ى تدل عل

ه يف سنة يان حبجين لإلتيصح استئجار نفريما أشبه، ف أو نيبنذر أو ر،ذالن واجبان باإلسالمو

 ابةيله أدلة النشمي ونهما، فاألصل عدمه،يب بيوجوب الترتى ل عليواحدة، إذ ال دل

  .اإلجارةو

الصوم  أو ابة الصالة الواجبةيعلم عدم صحة استئجار شخص واحد لنيمث إنّ منه 

وم صوم واجب يأيت بيأن  أو عمرو، وديأيت بصالة الصبح عن زيأن ك ،اثننيالواجب عن 

وجوب عبادة ى ل عليصومه، إذ ال دل والقاضي عنهما بطلت صالتهى لو نو وعنهما،

 املعاملة اليت احتملنا صحة أحدمها نيفرق ب و أحدمها،قع عنيأنه ى ل علي ال دلماكذا، كه

 خبالف املعاملة فإنها ،ةيفيث إنّ العبادة توقي العبادة حنيب واح،كاخلامسة يف باب النكاً يريخت

  .نقص، فتأمل أو  ما زادالّالشارع إنما قرر ما بناه العرف يف باب املعامالت إ وة،يعرف

 ،نيابة احلج املندوب عن نفريستأجر إنساناً لنيبأن }  يف احلج املندوبكوز ذلجيو{

اإلجارة املطلقة ى ون عن أحدمها مبقتضكي أو ،نيأيت إنسان باحلج املندوب تربعاً عن اثنيأو 

  عن و،كياليت ال تنايف التشر



١٨٧

  ،وكذا يف الزيارات

  

صح أن يما كلزوم الوحدة، ى لل عي ألصالة الصحة بعد عدم الدلكذل واآلخر تربعاً،

احد،  و عن إنسان،اآلخر مندوباً وأحدمها واجباً أو ،املندوب أو أيت إنسانان باحلج الواجبي

  :اتيروالخصوص املقام مجلة من اى دل علياألصل  إىل باإلضافة و،املنافاةى ل عليإذ ال دل

  قال،حجيت يف كشرأم ك )عليه السالم( احلسن أبا سألت: ليح ابن إمساعيصحك

  .)١(شئت مك: )عليه السالم(

 يف  أبويكأشر: قلت له ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،ة بن عماريح معاوييف صحو

 كنعم، إن اهللا عزوجل جاعل ل: خويت يف حجيت، قالإ ك أشر:قلت .نعم:  قال،حجيت

  .)٢(اهمي إك أجر لصلتكل وحجاً

  .حلجتاب اكمها مما تقدم يف ريغ إىل

انت مطلقة من كإن  واتيبعض الروا و،هية جازت اإلجارة عليإذا ثبتت املشروعو

  .دة هلاية مقيالقرائن الداخل وةي أنّ األدلة اخلارجالّاملندوب، إ وث الواجبيح

 ألصلا وصح يف العمرة املندوبة، للمناطي يف احلج املندوب، كصح ذليما كو

  .رة غالباًالعمى لشمول احلج هلما، الشتماله علو

  .رناها يف باب احلجكلّ الصور اليت ذكال يف كبال إش} اراتيذا يف الزوك{

   فإذا : يف خرب احلضرمي)عليه السالم( بن جعفرى قال موس

                                                







١٨٨

 مث قف عند نيعتك فصلّ ر،كيب علجيت ما يفقض )صلى اهللا عليه وآله( ت قرب النيبيأت

 ولدي وأمي و عن أيب،ا نيب اهللاي كيعل السالم :مث قل )صلى اهللا عليه وآله( رأس النيب

أسودهم، فال تشاء أن تقول  وضهميأب و،عبدهم وع أهل بلدي، حرهميمج وخاصيتو

  .)١(نت صادقاًك الّ السالم إكعن) صلى اهللا عليه وآله(للرجال قد أقرأت رسول اهللا 

  .اراتيات الواردة يف باب الزيها من الرواريغإىل 

ما ك {املناط واف لألصلك يف االعتتربعاً أو املتعددة إجارةابة عن يصح الني كذلكو

ات اليت تقدمت يالروا واإلمجاع ولألصل} اراتيالز وابة عن املتعدد تربعاً يف احلجيوز النجي

  .هاريغ واإلطعام وة القرآنءقراك ريذا يف سائر أعمال اخلك وبعضها،

، بل عدم رضاه كذلى ل عليدم الدل لع،املتبرع عنهى شترط رضيمث إنّ الظاهر أنه ال 

احلال أنه قال  وبهى رضي ثواب ما ال ىعطيف يكالقول بأنه  و،ركس بضار ملا ذي لأيضاً

 ريغ إىل ،)٣(﴾كُلُّ امِرٍئ ِبما كَسب رهني﴿ :قال و،)٢(﴾لَيس ِللِْإنساِن ِإالَّ ما سعى﴿ :تعاىل

  . حمل منع،كذلى  من األدلة الدالة علكذل

يف صورة  ابة حىتية الني لزم عدم متام،املقامى  األدلة يف مشوهلا علكبأنه إن مت تل: أوالً

  .لكقول به املستشيهذا ما ال  وى،الرض

                                                









١٨٩

 وجيوز اإلتيان ا ال بعنوان النيابة بل بقصد ، يف احلج والزياراتكما جيوز النيابة عن املتعدد تربعاً

  .تعددملإهداء الثواب لواحد أو 

  

رفع التنايف ي كبذل و،ون له تفضالً فال مانع منهكي أما أن ،س له استحقاقاًينه لإ: اًيثانو

  .)١(ى ما سعالّس لإلنسان إيأن ل ليدل و،ما أشبه وابةيل الني دلنيب

ما ال ك ،ما أشبهوى ها الرضيشترط فيال  وةيعي املثوبات هي آثار طبكنّ تلإ: ثالثاًو

شبه من أما  وره رضاه بشرب اخلمركيف س ولوارث،اى ت رضيرث اإلنسان املإشترط يف ي

.ةيعياآلثار الطب

  .هية ال ترتبط مبا حنن فيالمكان فهذه مسألة كف يكو

ون كنوي أن تيثر، بأن كأ وني الواحد الثنايبيض العمل النيصح تبعيمث الظاهر أنه ال 

صالة طوافه  وديه لزون طوافكيأن  أو ة لعمرو،يعة الثانكالر وديمن صالته لز عة األوىلكالر

ابة يتمل الصحة ألصالة صحة النحيان كإن  و،ك النصراف األدلة عن مثل ذلكذل ولعمرو،

  .ةيلم حوهلا يف املسألة اآلتكأيت التياليت 

 أو سورة و،ة عن هذايآ أو تلو سورةي ف،نآان مثل قراءة القركما إذا يال فكنعم ال إش

  .ذاكه و،كة عن ذايآ

 ان إهداء الثوابكسواء } ابة بل بقصد إهداء الثوابيال بقصد النان ا يوز اإلتجيو{

 إىل  ثوااىهدي يف صالة الوحشة اليت كقد ورد مثل ذل و،الكبال إش} ملتعدد أو لواحد{

  .تيامل

 إين كجعلت فدا :)عليه السالم( ه، قال رجل للصادقيه ما يف مرسل الفقيدل عليو

    يفكشرأت أن ينت نوك

                                                





١٩٠

  .)١(هماكشرأاآلن ف:  فقال،تيبعض أهلي، فنس أو مي،حجيت العام أ

ذ األصل أنّ إاألصل، ى ونه مقتضك إىل  بعض األخبار األخر، مضافاًكمثل ذلو

ل، يما خرج يف الدلي فالّة إيكة املاليفيك لوحدة ،هرينه إهداءه لغكميالثواب الذي هو لإلنسان 

  .ن إهداء نتائج ماله يف اآلخرةكمي كذلكه ريغ إىل اين إهداء نتائج اإلنسان يف الدنكميما كف

 أو ابة أصالةيجعل الن أو ،شخص بعد العمل إىل ابة من شخصين نقل النكمينعم ال 

ما ك، كذلى ل الشرعي عليعدم الدل وه،يس، ألصالة عدم انقالب العمل عما وقع علكبالع

  .ليعدم الدل وصل لأل،إنسان آخر إىل إنسان، إىل ن نقل الثواب بعد إهدائهكميأنه ال 

 ةيوميصلّي صالته اليأن ك ،املستحب والظاهر صحة إهداء ثواب العمل الواجبو

اً يونه آتكنايف يه، فإهداؤه ال كلميلّ عمل ثواب هو كته مثالً، إذ ليم إىل ثواا يهديو

  .ىفخيما ال كف الواجب يلكبالت

لّما ك ف،بادات عموماً مطلقاًإهداء الثواب يف أمثال الع وابةي الننيما أنّ الظاهر أنّ بك

 أيت اإلنسان بالصالةيصح أن يس، مثالً ك بدون الع،ن إهداء الثوابكابة أمين النكأم

 كذلك وابة عنه،يالن إىل  بالنسبةكصح ذلينما ال يز، بي املمريغ إىل هدي ثواماي واميالصو

نما ياحلائض بعد موا، بابة عن ية نيوميصلّي اليابة عن احلائض ال تصح يف صالته بأن يالن

  .هلا  بالنسبة إلهداء الثوابكصح ذلي

                                                





١٩١

 بأن ،ة املأيت ا تربعاًيوميل يف صحة إهداء ثواب أمثال الصلوات الكستشينعم ربما 

ابة، بل ابتداًء بعنوان صالة ين أو  لنفسهقضاًء أو اطاًيصلّي اإلنسان صالة الصبح مثالً ال احتي

عدم ك ،ة مثل هذه الصالةيشرعى ل علي ألنه ال دلكذل وته،يم إىل هدي ثواايوالصبح 

ما أشبه  و موضوعريالصالة خأدلة  وة احلج الثاين بعنوان حجة اإلسالم،يشرعى ل عليالدل

  .المك يف مشوهلا ملفروض الكشي

  .احلي إلطالق األدلة إىل مث الظاهر صحة إهداء الثواب

ر يف كان ذكإن  و،الكأمور بعدم موادته إشافر املكمثل ال إىل نعم يف إهداء الثواب

  .ما أشبه أو ،افراًكان كإن  وبيت القريالوسائل باباً حول بر امل

ت حج فحج ياملى ان علكف، فإن يلكسقط التيال يف أنّ إهداء الثواب ال كمث اإلش

  .اهللا العامل و،ف القضاء عنهيلكسقط تيه مل يثوابه إلى أهد وإنسان

  



١٩٢

  .جيوز اإلجارة للنيابة عن احلي يف الصالةال ): ١٧ مسألة(

  

ها ريغ وةيوميالواجبة ال} ابة عن احلي يف الصالةيوز اإلجارة للنجيال { ):١٧ مسألة(

ى حنو املباشرة، أما الوجوب بالعرض على ان علكوجوباً بالعرض، إذا  أو وجوباً ألصالة،

ى باً إذا قضيتسب أو أيت بصالة مباشرةًيما إذا نذر أن كه، يابة فيابة فجاز النية للنيحنو القابل

  .نه مثالًياهللا د

 إىل  بالنسبةكذلك و،كذلكابة عن احلي يف الصوم الواجب ي للنةوز اإلجارجيذا ال كو

 ،ان أم الكان قادراً بنفسه، فهذه اخلمس صلوات قادراً كذا إما ي فكذلكاحلج الواجب 

 ن اإلسالميها عن احلي بالضرورة من ديفابة ياحلج قادراً فقط ال تصح الن وكذلكالصوم و

ما كى الفتو وليابة بالدلي قادر جاز النريان غكدنا احلج ألنه إذا يإمنا ق و،اإلمجاع القطعيو

  .تاب احلج فراجعك يف كتقدم ذل

ان قادراً ك ألنه إن كذل و،زالعاج و القادرنيهما بيالصوم فال فرق ف وأما الصالة

صالة كلو  وب القدرةسأيت ا حيان عاجزاً ففي الصالة كإن  وان ما،يته اإليوجب عل

ان ساقطاً عن ك إذا الّ إ،حات األربعيحة واحدة من تسبيعة تسبكلّ ركاملرحتل ل وقيالغر

إن  وبه،ى ان قادراً أتك إن وميف الصو. ه أصالًيث ال صالة عليه حيعلى املغمكف يلكالت

  .ابةيهما للنيف فال جمال ،ه أصالًيب علجيان عاجزاً مل ك

عرضاً تبعاً لشيء  أو ،ام شهر رمضانيص وةيوميالك الواجب ذاتاً نيما بهيال فرق فو

  .فارةكصوم ال واتياآل واألموات وصالة الطوافكآخر 

   بنائبه، إذا وان صالة الطواف بنفسهياط بعض الفقهاء بإتيأنّ احتكو



١٩٣

 نية يف صالة الطواف بيص من باب عدم فهم اخلصو،امالً هلاكن األداء سحيان ال ك

ل يث دلّ الدلين من العود حكتميال  ودهاؤيمل  وةك ألنه خرج من م،ادر ألصلهاعدم الق

ها يمال املطلوب يف الشرع فكالكاا ي عدم القادر خلصوصنيب و،نئذيها حيابة فيالنى عل

املناط  أو زابة عن احلي العاجي ألجل املناط يف النكأنّ ذل أو ،السورة وبصحة قراءة احلمد

ما  وتاب احلج مع أنه حي قادر،كما ثبت يف ك، )عليه السالم( مام املهدياإلعن ابة ييف الن

 وجهه بتحساط ميفة، بل الظاهر أنه احتي الوجوه ضعكلّ تلكانت كإن  و،كأشبه ذل

  .ف جداًيضع

 كذل و،ابة بل رجحاايقتضي جواز الني هذه اخلمسة األصل ريان، ففي غكف يكو

 أو معاملةً أو  عبادةً،عرف من الشارع املنع عنهيمل  ولّ عمل عقالً،كابة يف يلة النألصا

  .ابةي باستثناء ما علم املنع الرافع ألصالة صحة الن،ماًكح

 كانت هناك إذا الّلّ أعماهلم إكبون يف يستني ءابة فألنا جند العقاليأما أصالة الن

الً ي دلكفي ذلكي و،املنعى ل علينه، فألنه ال دلنع عميأما أنّ الشارع مل  وة خارقة،يخصوص

  السارق،ريد غيابة بأن تقطع يأما االستثناء ففي مثل احلدود اليت ال تقبل الن وعدم املنع،ى عل

  .كما أشبه ذل أو  الزاين،ريلد غجيأو 

ها، ريغ أو شهادة أو قضاء أو طالق أو احكن أو شراء أو عي من بكأما ما عدا ذل

حد من لّ واكقّقة يف ابة احمليالن معىنيف  اختالف يف اجلملة كان هناكإن  وابة،يبل النفإنها تق

  .هذه األمور



١٩٤

  .ولو يف الصلوات املستحبة

  

 أو حج أو صوم أو  من صالة،لّهاكابة يف العبادات املستحبة يهذا فتصح النى علو

  .هاريغ أو امإطع أو قراءة قرآن أو ارةيز أو غسل أو وضوء أو افكاعت أو اةكز

تاب كرنا يف كقد ذ وة الواجبات،يفارة املالكال واةكالز وابة يف اخلمسيما تصح النك

ه ينسحب فياة فكاخلمس بدل الز و،اة إنسان آخركإعطاء زى ة الدالة علياة الرواكالز

  .رناهكاألصل الذي ذ إىل مها، باإلضافةكح

ة مرفوعة يابة العقالئي فأصالة الن،سهاإلنسان نف إىل ف موجهةيالكنّ ظاهر التإ: قاليال 

  .ذا الظاهر

ف العقالء إمنا هو إرادة وجود حاصل العمل يف يالكلّ تكالظاهر من : قاليألنه 

ومة كأوامر احلى ة لألفراد إال من باب أم احملصلون للغرض، مثالً تريال خصوص و،اخلارج

ها حصول هذه ريغ واملواصالت واتاجلواز وهرباءكال واملاء وكموظفي اجلمار إىل بالنسبة

 فإا ،هاريغ والبستان وحفظ الدار والشراء وعي أوامر املوايل بالبكذلك واألمور يف اخلارج،

  .اخلارج لغرض حصول النتائج يف

 ل خاص،يدل إىل تاجحي كن ذلك بعض األوامر املقصود ا ذات املأمور، لكنعم هنا

ابة يف ينا الشارع قرر النيقد رأ وف،يلكه التيوجه إلة امليف يف خصوصيالكه فال ظاهر للتيعلو

 مل مايقة العقالء، ففير الشارع طريتقرى دل عليام مما كاألح واملعامالت و من العباداتريثك

  .هذا األصل إىل زم الرجوعالّان الكلّف كة امليادته خصوصرنعلم إ

  لذا اختار ول مناقشة،حم} لو يف الصلوات املستحبةو{ :علم أنّ قول املصنفيمنه و



١٩٥

نعم جيوز ذلك يف الزيارات واحلج املندوب وإتيان صالة الزيارة ليس بعنوان النيابة بل 

من باب سببية الزيارة الستحباب الصالة بعدها ركعتني وحيتمل جواز قصد النيابة فيها ألا 

  تابعة للزيارة

  

  .ميكد احليالس وىخ املرتضياجلواز الش

د يقال الس ولو من قوة،خيجوازها يف الصلوات املستحبة ال : ن العمد ابيذا قال السكو

  .لو من وجهخيجوازها ال : الاجلم

 ،العروةى قه عليرين تعلضحي ألنه ال )رمحه اهللا( د الوالديفيت السيان كال أعرف مباذا و

مل  ووبتكتبت هذا القسم من الشرح يف الكث يآرائه ح إىل الشرح عن االشارة يلذا خلو

  .قيسة ال نقطاع الطرربالء املقدكقته من يل تعلين من حتصكأمت

ان ي منه أم بدونه يف إته بأمرري اإلنسان عن غبيستنيصح أن يه يان، فعلكف يكو

  .ك ذلريغ أو ض،يام البيام أيص أو ة،يومينوافله ال

ابة يف ي النة، خصوصايقطع النظر عن اإلطالقات اآلتمع د االستنابة يف الصالة يؤيو

 :ص املصنف اجلواز بقولهيارة، فتخصييف صالة الز وابة احلج املندوبيالة الطواف يف نص

  .حمل نظر} احلج املندوب واراتي يف الزكوز ذلجينعم {

ارة ية الزيابة، بل من باب سببيس بعنوان النيارة ليان صالة الزيإتو {:ما أنّ قولهك

للنائب ال للمندوب عنه حمل منع، إذ ثر، فالصالة كأ أو }نيعتكالستحباب الصالة بعدها ر

ارة، ال أنّ الصالة عن يابة يف الزيحنو النى ابة يف الصالة عليظهر من النصوص أنّ النيالذي 

  .كما صرح به املستمسكه، ريارة عن غيالز ونفسه

  بل هو الظاهر} ارةيها ألا تابعة للزيابة فيتمل جواز قصد النوحي{



١٩٦

  .واقع الواألحوط إتياا بقصد ما يف

  

 ،مهاريغ وميكاحل والسادة الربوجرديك، ني واحد من املعلّقريه غيما قرره علك

  .}اا بقصد ما يف الواقعياألحوط إتو{

ة من ريبكها مجلة ريغ وابة يف الصالة املستحبةيصحة النى دل عليان، فكف يكو

أنّ أصالة عدم  الّت إيبعضها خاص بامل وت بالنص،يامل وبعضها شامل للحي وات،يالروا

  .ميوجب التعمي كت يف ذليامل و للحينيالفرق ب

عليه ( عبد اهللا أبو قال:  عن حممد بن مروان، قال،اعيعدة الد وايفكاملروي عن الك

 تصدق عنهما،ي وصلّي عنهما،ي، نيتيم وينيه حي والدربيم أن كنع الرجل منميما  :)السالم

ه وصلته ده اهللا بربيزي فكله مثل ذل و،صنع هلماون الذي كيصوم عنهما، في وا،مج عنهحيو

  .)١(اًريثكاً ريخ

أتصدق  وأصلي وأحج: )عليه السالم( مي قلت أليب إبراه: قال،محزة أيب املروي عنو

 أجر كل وصلّ عنه وق عنهنعم تصد:  قال،أصحايب واألموات من قرابيت واءيعن األح

  .)٢(اهي إكبصلت

أنه سئل عن الرجل ): عليهم السالم( نيعض الصادقما رواه ابن املشهدي عن بو

أو  )صلى اهللا عليه وآله( زور رسول اهللاي أو عتمري أو جحي أو وماًيصوم ي أو نيعتكصلي ري

ون له كي أو ن،يألخ له يف الد أو هي لوالدكعل ثواب ذلجي و)صلوات اهللا عليهم( أحد األئمة

   : فقال، ثوابكذلى عل

                                                







١٩٧

نقص من أجره شيءي أن ريمن جعل له من غ  إىلصلي كإنّ ثواب ذل)١(.  

 إنّ امرأة من خثعم سألت رسول اهللا : أنه قال)عليه السالم( ما روي عن الصادقو

صلى اهللا عليه (  فقال رسول اهللا،ريبكخ يها ألنه شيأن حتج عن أب )صلى اهللا عليه وآله(

  .)٢(نعم فافعلي: )وآله

  يف أبواب احلجكاملستدر وورة يف الوسائلكذة املريثكات اليروالها من اريغ إىل

  .ها، فراجعريغ واالحتضار وةيالوص والتجارة والصالةو

 )عليه السالم( احلسن إىل أيب تبتك و: قال،اتبة ابن اجلندبك مالّ إكعارض ذليال و

 أو ه،ي ألبونيثلثوله  ثالثاً، ثلثاًأالصلة  ورياخل وعل أعماله يف الربجيد أن يريأله عن الرجل أس

ت يأما امل: تب إلّيك ف،تاًياآلخر م واًيان أحدمها حكإن  وتطوع به،يفردمها بشيء مما ي

  .)٣(الصلة و الربالّ إ،أما احلي فال وفحسن جائز،

  .)٤(الصلة بدل الصالة س جبعلورواه ابن طاوو

                                                











١٩٨

  :هيفو

قلت :  قال،نيدرك ما رواه هديؤي واتبة،كهي م وة، خصوصاًينه حمتمل للتقإ: أوالً

عليه ( قال و،نعم:  قال،تيلحق باملياحلج  والصوم والصدقة: )عليه السالم( أليب عبد اهللا

 فو اهللا لو أمرتين أن ،ذا وما أناو :، قلتكذلى ري هو ال وهذا القاضي خلفي :)السالم

  .)١( أضرب عنقه لضربت عنقه

أنّ اخلرب مشتمل  وة، خصوصاًيتقد احتمال اليؤين ك ل،هيما حنن فين فكيإن مل  وفإنه

  .ه النصوصيدلّ عل وقول به املشهور،يما ال ى عل

  .اضطراب متنه: اًيثانو

دل ي للحي يف الصالة، فال كيث التشريإنّ مورد احلد(:  قال،كسمستما يف امل: ثالثاً

بن  علي  يف خربكما ورد ذلك ،ةي خصوصكيابة عنه، إذ لعل للتشرياملنع من إفراده بالنى عل

 تي سألته عن رجل جعل ثلث حجته مل،)عليه السالم( بن جعفرى ه موسي عن أخ،جعفر

  .ى انته)،)٢(للحي فال وكت ذليللم:  فقال،ها حلييثلثو

  .بعض األخبار املتقدمة حمل منعلمها ريغ وسوابن طاو وص الوسائليعلم أنّ ختصيمنه و

  

                                                







١٩٩

بتخيل أنه مأجور  وإن كان ، يستحق عليه العوضإذا عمل للغري ال بأمره وال إذنه ال): ١٨ مسألة(

  .عليه فبان خالفه

  

ه يستحق عليال  { مقام األمرئمالقا} ذنهإال  و ال بأمرهريإذا عمل للغ{ ):١٨ مسألة(

ال خالف، ألصالة عدم  والكبال إش} ه فبان خالفهي علرل أنه مأجويتخيان كإن  والعوض

ال شيء من  وتصرف، أو شبه عقد، أو ،تالفو إأ ،ديو  أ، عقدكن هناكيالضمان إذا مل 

د ما يالى عل، و)١(﴾أَوفُوا ِبالْعقُوِد﴿ : للضمان فألدلةاب اخلمسةجياألربعة يف املقام، أما إ

ضمن يحه يضمن بصحيما  و،)٣( فهو له ضامنريمن أتلف مال الغ و،)٢(أخذت

أما  و األمة مثالً بظن أا حملّلة له،ئطوك احملترم املهر ئاب الوطجيإى ما دلّ عل و،)٤(بفاسده

  .ها له فلألصل املتقدمرياب غجيعدم إ

د، يل اليشمله دليده فيونه حتت كالزم ياإلنسان  إىل رجوع فائدة الشيء: إن قلتو

  .حرمة عمل املسلم إىل باإلضافة

لو و ة له،يلكما أنّ حرمة عمل املسلم ال ك ،د مبجرد رجوع املنفعةيصدق اليال : قلت

  الناس مسلّطونة تعارضت بقاعدة يلكفرض هلا 

                                                











٢٠٠

ان خالف قاعدة كأمر به ي فإنه لو ضمن اإلنسان ما مل ،)١(أنفسهم وأمواهلمى عل

  .مةكجة التساقط فأصالة الضمان حميالنت وتعارضانيالسلطة ف

مر أي أو ه،ريأيت املأمور بغيأمر اإلنسان بشيء في أن نيه بيمث إنّ عدم الضمان ال فرق ف

  . إلطالق أدلة عدم الضمانكذل وال،  العمل أوكه بنفس ذلريأيت غيإنساناً آخر ف

ما إذا أمره ك، أيضاًوجبان عدم الضمان ياملأمور به  إىل د بالنسبةيالق وختلّف الشرطو

اء فصبغها يف تصبغها يف الشيأمره أن  أو صبغ غرفته بلون أخضر فصبغها بلون أمحر،يأن 

  .ف مثالًيالص

نجم عن الصبغ من أضرار لقاعدة يما  والعامل خسارة إزالة اللونى هر أنّ علالظاو

 خدش يف كلو جنم عن ذل وه إزالتهايان علك فلو صبغها باألمحر ،لّ موردكذا يف كه ود،يال

  .مهايه ترميان علكالغرفة 

  

                                                





٢٠١

 عليه أجرة فإن كان بقصد التربع ال يستحق، أمر بإتيان عمل فعمل املأمور ذلكإذا ): ١٩ مسألة(

 وإن قصد األجرة وكان ذلك العمل مما له أجرة استحق وإن ،مر إعطاء األجرةوإن كان من قصد اآل

  .مر إتيانه تربعاًكان من قصد اآل

  

  :ل فله صور أربعالعم} كان عمل فعمل املأمور ذليإذا أمر بإت{ ):١٩ مسألة(

قصد العامل يال فقد لّ حكى عل و،قصد األجرةيقد  ومر التربع،قصد اآلي ألنه قد

  .قصد التربعيقد  و،األجرة

ان كإن  وه أجرةيستحق عليبقصد التربع ال  { العملكذلى املأمور عل} انكفإن {

فإنه إباحة منه (: كال خالف، قال يف املستمس والكبال إش} مر إعطاء األجرةمن قصد اآل

  .)١()إباحة مالهكاحترامه  ولعمله متنع عن ضمانه

فيما نعم هذا إن ا إذا كما إذا يتمون كيانت إجارة فقد كان جمرد األمر ال اإلجارة، أم

ون كيقد  و بالقصد،الّالعمل اخلارجي إى نطبق عليما أشبه مما ال  أو متعلّق اإلجارة الذمة

ة فإنه ياً لعدم األجرة، أما يف الثانبون قصد التربع موجك ي ففي األوىل،املتعلّق العمل اخلارجي

نعم ، قصد التربع بعمل هو للمستأجريق له أن حيد قصد التربع يف عدم األجرة، إذ ال يفي ال

  .اآلخرى لّ حق لإلنسان علكله إسقاط األجرة مثل إسقاط 

ان من كإن  و العمل مما له أجرة استحقكان ذلك واألجرة {العامل} إن قصدو{

عمل يد منه أن يريمر بأنه ح اآلي بعد تصرون عملهكيبشرط أن ال } انه تربعاًيمر إتقصد اآل

   ما ادعاهكف، الال خ والك بال إش،تربعاً
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ان حمتمل كإن  و،هيون جممعاً علكيتمل أن حي :ه، بل عن جممع الربهانريغ واجلواهر

ن للراد كيبذل األجرة مل يمل  والردى لو استدع(: ث قاليتاب اجلعالة العدم، حكالشرائع يف 

ىانته )ع بالعملشيء ألنه مترب.  

بذل األجرة يمل   إذ معىن،س خالفاً يف املسألةين الظاهر أنه لك، ل)١(كذا يف املستمسك

  .وت عن األجرةك ال الس، بدون األجرةالردى أنه استدع

  : فقد استدل الستحقاقه األجرة بأمور،انكف يكو

  .ةريالس: األول

 كعد تري إذ ،)٢(﴾موالَكُم بينكُم ِبالْباِطِلال تأْكُلُوا أَو﴿ :تعاىلاملناط يف قوله : الثاين

  .الً للمال بالباطلكإعطائه األجرة أ

عطه األجرة ي مث مل ،الدار، فحمل احلمال إىل امحل متاعي: أنه لو قال للحمالى أال تر

القول بأنه عمله ال  وه من سائر العمال،ريذا لغك و احلمال بالباطل،لل ماكصدق عرفاً أنه أ

  .الفهم العريفى ة عليام املبنكست مناط األحية لي دقّة عقل،ماله

  .)٣(حرمة دمهكحرمة ماله  :)صلى اهللا عليه وآله( قوله: الثالث

   املال إىل نصرف املاليان ربما كإن  وفإنّ عمل اإلنسان مال من أمواله عرفاً،
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  .ن ال انصراف يف املقامك أمثال هذه املقامات، لرياخلارجي يف غ

 العملى رب املسلم علجيأنه ال   مبعىن،ةيفيلكنه ظاهر يف احلرمة التإ(: كقول املستمسو

نه خالف الظاهر، بل إ :هي ف)ون مضموناًكي ال أنه ، حراماًكون ذلكي وه،يقهر عليال و

  .الوضعي وفييلك التنيمكالظاهر االحترام املوجب للح

  .فاءيوجوب اإل ولظلم حرمة اني ب تالزم عريفكهنا و،نه ظاملإ: رابعلا

  .كما عن املسالك ،ةيفاء للمنفعة ذات املالينه استإ: اخلامس

  .خيفىما ال كنه هو الثالث ك ل،ما يف اجلواهرك ،قاعدة احترام مال املسلم: السادس

 أو ،ها األجرةي فنيعيث مل يحه، إذ هي إجارة فاسدة حيضمن بصحيل ما يدل: السابع

  .جعالة فاسدة

  .ال جعالة ون إجارةك مل تالّإ و،مر التربعقصد اآليما إذا مل ي فكنّ ذلإ: هي علردين كل

  .دين ذو املنفعة حتت الكيإن مل  ود، فإنها تشمل املنافع عرفاًي قاعدة ال:الثامن

 رامة يف الضمان لو ال االتفاق ألصالة براءة الذمةكال مفتاح الكعلم أنّ إشيمما تقدم و

  .ل نظر حم،ل الضمانيعدم وجود دلو

  :الم يف أموركبقي ال

  ديريأنه ك ) العمل ما له أجرةكان ذلكو( :نّ قول املصنفإ: األول
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   نفسه لذلك أوالًسواء كان العامل ممن شأنه أخذ األجرة ومعداً

  

ث ي ح،فتحه: قال له وناًيكللحداد سى ما إذا أعطك إخراج ما ال أجرة له عرفاً، كبذل

ما أشبه  أو ،عطينأ وخذ اخلبز من اخلباز: قال إلنسان أو ،ال أجرة ملثل هذا العمل عرفاً

  .كذل

ل حبة احلنطة يف ينه مع عدم تربع العامل ال وجه لعدم األجرة، بل هو من قبإ: هيفو

قد جعل الشارع  و،وز إتالفها بدون رضاهجي، فال كة اليت هي حق للمالياألموال اخلارج

  .مثقال الذرةى اجلزاء عل

خط : قوليون باألمر مثل أن كي أن نيالعمل بى  علري فرق يف بعث الغنه الإ: الثاين

 أو ،كالّدي الدي نيلس بجي أو اطياخل إىل دفع الثوبيبالفعل مثل أن  أو ،يل هذا الثوب

ما صرح ك .كأنت مأذون يف ذل:  فقال،كقول الصباغ، أتأذن يل أن أصبغ داريأن كذن باإل

  .ل يف األدلة السابقةك الك الشتراكذل وهم،ريغ وكستمسامل وجامع املقاصد و اجلواهركبذل

 احلالق إىل أرسل ولده أو اط بثوبه،ياخل إىل لبه املعلّمك أو ،مثلها لو أرسل ولدهو

  .حلق رأسهيل

 اطياخلك} ان العامل ممن شأنه أخذ األجرةكسواء  {م باألجرة ثابتكاحل: الثالث

  .لعموم األدلة املتقدمة كذل و}ال  أوكمعداً نفسه لذلو{ احلدادو

اخلالف مبا ظاهره العامل الذي من شأنه أخذ  وص املبسوطيعلم أنّ ختصيمنه و

 ، من باب املثالكإنّ ذل: قالي أن الّ حمل منع، اللّهم إ،ر الصانعكذى  القتصارمها عل،األجرة

  .ميالتعمى مها علريغ واجلواهر ولذا نص الشرائع و،نفي ما عداهيإثبات الشيء ال و
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ضمن ا للعامل هي ينّ األجرة اليت إ: نيح آخريصر ولةهر ممن أطلق املسأالظا: الرابع

د يون األجرة لزك العمل من العامل لإلنسان املعمول له، فقد تكاملراد مثل ذل وأجرة املثل،

ق الفالين الّون أجرة احلك قد تكذلك ونار،ينما لإلنسان العادي نصف دي ب،ناراًيالتاجر د

  .ناريه نصف دريون أجرة غكنما تيراً بنايد

  .ما قصده العامل أو مر،ون األجرة ما قصده اآلك يف مقابل احتمال أن تكذلو

ثر من ما قصده، فأصالة براءته من كأى قدم عليمر، فألنه مل أما وجه ما قصده اآل

  .مةكالزائد حم

قتضي يم عمله  فاحترا،كه دون ذللبذل عميأما وجه ما قصده العامل، فألنه مل و

  .ثر من الثمنكده أيريان ما كإن  و،ديريبع ماله بأقلّ مما يما إذا مل كإعطاءه ما قصده، 

 فال جمال ،أجرة املثلى  نظر واضح، إذ األدلة املتقدمة إمنا تدل علهماين فكلو

  .نيلالحتمال

قدار الذي ر نفسه ذا املالعامل إنما أج ومر للعامل، اآلالً منيكون توكياحتمال أن و

ون كي أن الّ ظاهر، إريغى الضمان باملسم: كمسلذا قال يف املست وه،يما ف خيفى ده، اليري

  .املعامالتون املقام من الضمانات ال ك: قال يف اجلواهر ول املطلق،يكمفاد األمر التو

ى  فمقتض،ط ثوب نفسهيخيأن أمره بأن كعمل عمل نفسه، يلو أمره بأن : اخلامس

  ةي لعدم متشي األدلة الثمان،ضمن األجرة لهيه ال القاعدة أن



٢٠٦

   فإن عمل املسلم حمترم،بل وكذلك إن مل يقصد التربع وال أخذ األجرة

  

املغرور  واحتمال أنه مغرور، ومة،كاملتقدمة يف هذا املورد، فأصالة عدم الضمان حم

ون حاله كيمر، ف لآلان العامل جاهالً بأنّ القماش لنفسه الكما إذا ي فمن غر إىل رجعي

ل بالضمان يث ربما قي ح،لك أنه طعام نفس اآلنيله، مث تبكه طعاماً فأيذا قدم إلإحال ما 

ضمن يث يانت للهادم حك أنّ الدار نيمهه أنّ الدار لآلمر فأمره دمها، مث تبوأ أو ،كهنا

ال ضرر يف  و،ورما إذا تضرر املغري فمن غر إىل رجعياملغرور ، مدفوع بأنّ كاآلمر ذل

  .املقام

  .هيس مما حنن في لكن ذلك ل، حتمل الغار اخلسارة،هينعم إذا أوجب اآلمر خسارة عل

ن لآلمر إلزام العامل بأخذ كيقصد اآلمر األجرة، مل  ولو قصد العامل التربع: السادس

ى العامل علوجب رفع سلطة يعدم حتمل اآلمر منة العامل ال  وه،ياألجرة، إذ ال سلطة له عل

  .نفسه

 أما لو قصد التربع مث أراد أخذ األجرة مل ،لو قصد العامل األجرة مث أبرأ صح: السابع

ى ل عليهابه احترام عمل نفسه ال حق له يف إعادة االحترام، إذ ال دلصح، إذ بعد إذي

  .االنقالب، فاألصل عدمه

ن أك} ال أخذ األجرة وقصد التربعيإن مل  {ق للعامل أخذ األجرةحي} كذلك وبل{

  .نيمرعمله ذاهالً من األ

  سيهذا ل وه،يملا تقدم من األدلة عل} فإن عمل املسلم حمترم{



٢٠٧

 ألصالة عدم قصد التربع بعد كون ،قدم قول العامل، ال بعد ذلك يف أنه قصد التربع أوولو تنازعا 

  احترام عمل املسلم ذلك  بل اقتضاء،عمل املسلم حمترماً

  

، هية في، لتمشي بعض األدلة الثمانكذلكمه ك حأيضاًافر احملترم ك بل ال،سلمخاصاً بامل

  .عمله و لعدم احترام ماله،ق له أخذ األجرةحياً مل يراً حربفاكان ك ذنعم إ

انا ك، سواء ريوان املستعمل يف حاجة اإلنسان حال نفس األجياحل ومث إنّ حال اآللة

لب معلّم فاصطاد به كد يان لزكهما أم ال، فإذا سواء علم صاحب ون لألجرة أم ال،يمعد

  .بها عمروكارة فريانت له سك إذا كذلك ولب،كه أجرة اليان علكعمرو 

 يف أنه قصد التربع أو {حثّه أو  عمله له بأمرهيالعمل الذ} كلو تنازعا بعد ذلو{

صالة عدم  أل،قدم قول العامل {،مل أقصد: قال العامل وقصدت التربع،: فقال اآلمر} ال

عارض بأصالة عدم قصد األجرة يإنه : قال يقصد األجرة، حىت إىل ال حنتاج و}قصد التربع

  . أصل الرباءةعاملرج وتساقطانيف

أو مل يقصد ئاً ي سواء قصد ش،قصد التربعيرة هي األصل، إذا مل جإذ قد عرفت أنّ األ

 فعمل املسلم حمترم،}  حمترماًون عمل املسلمكبعد { :لذا قال وس األصل مثبتاً،يأصالً، فل

ان املرجع أصالة احترام ك يف هذا القصد ك صورة قصده التربع، فإذا شالّرج منه إخي ملو

  .عمل املسلم

} كاقتضاء احترام عمل املسلم ذل {ألنّ، أصالة عدم قصد التربع إىل ال حنتاج} بل{

  األجرة يف مورد التنازع
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 وال فرق يف ذلك بني أن يكون العامل ممن شأنه وشغله ،تربعوإن أغمضنا عن جريان أصالة عدم ال

   إال أن يكون هناك انصراف أو قرينة على كونه بقصد التربع أو،أخذ األجرة وغريه

  

 يف مورد الّ بالعام، إكزم التمسالّألن ال} ان أصالة عدم التربعيإن أغمضنا عن جرو{

نا يف فرد ككش ورم الفساق منهم،كال ت: الرم العلماء، مث قكأ: املخصص، فإذا قالبالعلم 

 ، يف مشول اخلاص لهكالش وزم احترامه للعلم بشمول العام له،الّان الكهل أنه فاسق أم ال، 

  . فتأمل،ةيانت الشبهة مصداقكإن و

 قصدت لب: قال العامل وقصدت األجرة،: ك بأن قال املال،س التنازعكمث إنه لو انع

  من قبله،الّعرف إيما ال يقاعدة األخذ بقول املدعي ف أو ترام،حلة االالتربع، فهل املناط أصا

ان يف إطالق القاعدة كإن  و، الظاهر الثاين،)١(أنفسهم جائزى قاعدة إقرار العقالء علو

  .تأمل األوىل

 ون العامل ممن شأنهكي أن نيب {رنا من ضمان اآلمركالذي ذ} كال فرق يف ذلو{

 ورةكإمنا قلنا بعدم الفرق إلطالق األدلة املذ و فصل،ن خالفاً مل،}هريغ و،شغله أخذ األجرةو

ون كيزم أن الّن الكل} ونه بقصد التربعكى نة عليقر أو  انصرافكون هناكي أن الّإ{

ن قال كل و انصرافكان هناك فان الّإ وون العامل ملتزماً به،كيث ينة حبيالقر أو االنصراف

س املقام من يد عن أصالة االحترام، إذ لين وجه لرفع الكي مل ،عإني مل أقصد الترب: العامل

  .حنوه وضره االنصراف يمباحث األلفاظ حىت

  لو تنازعاو

                                                

 



٢٠٩

  .على اشتراطه

  

  .م ما تقدم يف باب التنازعكنة فاحليالقر أو يف وجود االنصراف امللزم

 ح بالتربعير اشتراط صكان هناكتربع، فإذا اشتراط اآلمر ال أي }اشتراطهى أو عل{

  .اهللا العامل و خمرجاً من أصالة احترام عمل املسلم،كان ذلكه ينة عليقرأو 
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  ، جيوز إجارته،كل ما ميكن االنتفاع به منفعة حمللة مقصودة للعقالء مع بقاء عينه): ٢٠ مسألة(

  

نه ي مقصودة للعقالء مع بقاء عةن االنتفاع به منفعة حمللّكميلّ ما ك{ ):٢٠ مسألة(

  .ه يف اجلملةياالمجاع عل: ظهر من اجلواهريال خالف، بل  والكبال إش} وز إجارتهجي

ماء البئر  وثمرة الشجرة يف إجارة البستان،ك ،اناًيإن عدت أع وفإنّ اإلجارة نقل املنافع

وز جيما كعه يوز بجيالظاهر أنّ احلق  وان،يع نقل األعيما أنّ البكحنومها،  ويف إجارة الدار

عه بعد صدق يب أو  يف إجارتهنيال من بعض احملقّقكه، فاإلشيلهما عليدق دلصلإجارته 

  .منع  حمل،هيم يف مطلقات األدلة علكان احليضوع املوجب جلرالعرف احملقّق للمو

ار ين حتت اختكين مل كل ونكأم أو ،ن االنتفاع به أصالًكميان، فما مل كف يكو

ار يدخل حتت اختين ال كل ورار املؤجي اختان حتتك أو  الشمس مثالً،نيعكه كمل وراملؤج

ى ان علك و،ه من االنتفاع به، ال تصح إجارارين غكتميال  وأسد رباه إنسانكاملستأجر، 

  .ودير هذه القكاملصنف ذ

 الصلبان والقمار وون حملّلة، فال تصح إجارة آالت اللهوكلزم أن تيمث إنّ املنفعة 

إمضاؤه هلا ال تشمل أمثال  و هلا، فإجازة الشارع لإلجارة لعدم وجود منفعة حملّلة،حنوهاو

  .هذه األمور

ر فال تصح يلب احملترم لوجود املنفعة احمللّلة له، أما اخلرتكعلم جواز إجارة اليمنه و

ل األرض احملجرة اليت تصح يس من قبيتعلّق به احلق، فليال  واً،كونه ملكإجارته لعدم 

  .اًكن ملكإن مل ت ولحقوا متعلّقة لكإجارا ل



٢١١

 فتشمله إطالقات اإلجارة بعد ، عندهمك له ملثله، ألنه ملنعم تصح إجارة الذمي

  .)١(لزموهم مبا التزموا بهأقاعدة 

ن مقصودة للعقالء مل تصح كون املنفعة مقصودة للعقالء، فإن مل تكزم أن تالالو

علم أنه يمنه  وة،ياإلجارة العقالئى ا أمض النصراف األدلة عن مثله، فإنّ الشارع إنم،اإلجارة

  اجلوازك تبع ذل،انكان دون مكم أو انت املنفعة مقصودة هلم يف زمان دون زمان،كلو 

ون كيان الذي كامل إىل ادة بالنسبةيث ال جتوز الزي ح،روا مثله يف باب الرباكما ذكاملنع، و

  .ه اجلنس معدوداً مثالًيون فكيان الذي كامل إىل جتوز بالنسبة و،موزوناً أو الًيكه مياجلنس ف

  : احتماالن،ةيون عقالئكأن ت أو ةيون املعاملة سفهكمث االعتبار بأن ال ت

ن كإن مل ت وها ال تصحري فغ،م االنصرافكة حبيمن أنّ الشارع إنما أباح العقالئ

  .ةيسفه

ناط يف م املكة حبياخلارج السفهائ و ما خرج،الّقتضي الصحة إيطالق من أنّ اإلو

ة ي السفهائريل املال بالباطل املمنوع شرعاً، فغكم أنه نوع من أكحب وه،يمعامالت السف

ن كيإن مل  و،كان له مقصود يف ذلك ود ملدة ألف سنة،يما إذا استأجر أرض زك ،حيصح

  .مثلهى قدمون عليالعقالء 

  .هلذا الرتاع فال مورد ،ةيالسفه وةي العقالئري غنيالتالزم ب: قالين ربما كل وهذا

من  وة،ي فمن جانب أحدمها عقالئ،نيانت ذات جانبكعلم أنّ املعاملة لو يمما تقدم و

  ةي الشتراط العقالئة، مل تصح،يجانب اآلخر سفه

                                                





٢١٢

   جيوز،وكذا كل عمل حملل مقصود للعقالء عدا ما استثين

  

  .ها من جانب واحد فقطيلّ معاملة تتوفّر الشروط فكما يف كها، ياملطلقة ف

 فال تصح ،ةرإجاى ، إذ بدون البقاء ال تسمني قد عرفت سابقاً اشتراط بقاء العكمث إن

  .هريغ وما مثّل هلا اجلواهركالشمع لإلشعال،  واملاء للشرب، ول،كإجارة اخلبز لأل

 التبول وة بعد التغوطياا الباقيانت ألعكما إذا يورات فكن هل ال تصح إجارة املذكل

دة يان مفيأع إىل وراتكما هو املتعارف اآلن من إرجاع املذكة، ية عقالئاالحتراق فائدو

ال يف صحة إجارا للصدق كان الظاهر عدم اإلشكإن  و،اآلالت، احتماالن وائنكبامل

لزوم ى ل علياالحتراق، إذ ال دل وت صورها يف اجلملة بعد اخلروجريإن تغ و،نئذيالعريفّ ح

  .ذنهإبدون  أو رإذن املؤجإن أذاا املستأجر ب ونةيي للزجوز إجارة احللّي ف،بقاء الصورة

االحتراق ال  ووجود الفائدة احمللّلة بعد اخلروج واحلاصل أنّ مع صدق اإلجارة عرفاًو

استحال، لصدق أدلة  أو اخلروج إذا انقلب إىل ستبعد الطهارة بالنسبةيما ال كوجه للمنع، 

 اخللّ، إىل االنقالب من أمثال اخلمر وستحالةروه يف االكب الذي ذيه بالتقرين عليمراأل

ما ال كه، يوجب سقوط احلق فيتنجس اخلروج يف فترة ال  وما أشبه، وامللح إىل لبكالو

  .الصبح مخراً مث خي مما هحنو وري يف باب العصكوجب ذلي

  .تفي منه ذا القدركل نيالم يف املقام طوكالو

  وز جي،، عدا ما استثينلّ عمل حملّل مقصود للعقالءكذا كو{



٢١٣

  ، ولو كان تعلق القصد والغرض به نادراً،اإلجارة عليه

  

إجارة اإلنسان ألجل ك العمل، ك ألجل ذلنيون إجارة العكبأن ت} هياإلجارة عل

ما أشبه، داخلة يف القسم األول  أو وان ألجل احلمليإجارة احل وما أشبه، وتابةكال واطةياخل

ما أشبه مما  وم الواجبياإلجارة ألجل تعل إىل )عدا ما استثين( :أشار بقوله وى،فخيما ال ك

  .هيالم فكتقدم ال

ما كمباحاً، ال احلالل االصطالحي  أو روهاًكان مكإن  و احلرام،رياملراد باحلالل غو

جوز للذمي اإلجارة يطريف اإلجارة، ف إىل ة إمنا هي معتربة بالنسبةيما أنّ احللك ى،فخيال 

  . لناكز ذلجيإن مل  وثالً،ألجل التغين م

ما إذا استأجر اإلنسان كاإلبقاء،  إىل صح بالنسبةينشاء، بل لزم يف العمل اإليمث إنه ال 

نع ميان وجوده كما إذا ك، كجالساً مدة لوجود فائدة يف ذلى بقيان ألن كاجلالس يف م

 ،س بعمليأنه لب: قاليفال ، في من التقاط احلب الذي نشره يف الشمس ألجل التجفريالط

  .ةيوان من األحباث الفلسفكالقول بتبدل األى توقّف عليما أنه ال ك

 ما الكالعمل  ولّ من املنفعةكد ليهذا ق} الغرض به نادراً وان تعلّق القصدكلو و{

ها ية، إذ الفائدة النادرة إذا لوحظ الشيء بالنسبة إلي اخلروج عن السفهائكاملراد بذل وى،فخي

  .ةي عقالئريغ أو ةيرة سفهائن اإلجاكمل ت

ون ذا كي ال ،وجود الريثكان ك أو ان الغرض خاصاًكإذا (:  بقولهكال املستمسكإشو

  . معلوم املرادري غ)ل للمال بالباطلكزائه، ألنه أإوز بذل املال بجيال  وةيمال



٢١٤

 ، كذلكضاًأي بل األمر يف باب املعاوضات الواقعة على األعيان ،لكن يف صورة حتقق ذلك النادر

 لغرض العقالء ويبذلون املال يف  لكن إذا حصل مورد يكون متعلقاً،فمثل حبة احلنطة ال جيوز بيعها

  .قباهلا جيوز بيعها

  

ثر كيوف سما إذا علم بأنه كشأناً،  أو إما فعالً}  النادركن يف صورة حتقّق ذلكل{

وا كن ك ل،نّ هذه املنفعة نادرة للناس، فإكالفار فاستأجر من اآلن هرة البلد اليت هي أمال

  .نية لصحة تعلّق اإلجارة بالعيافكة يعقالئ

  .اإلجارة  فمراده بالتحقّق التحقّق يف ظرفه ال يف حال،انكف يكو

يف أنّ املعاوضة إذا } كذلك أيضاًان ياألعى بل األمر يف باب املعاوضات الواقعة عل{

 إىل وضة بالنسبة صحت املعا، صورة نادرةة يفيانت عقالئكن كل وة بذاا،ين عقالئكمل ت

ن إذا كل {ةية العقالئيلعدم املال} عهايوز بجيفمثل حبة احلنطة ال { درة، الصورة الناكتل

ان كما إذا ك} عهايوز بجيبذلون املال يف قباهلا ي وون متعلّقاً لغرض العقالءكيحصل مورد 

  . حببة احلنطةالّصطاد إيل ال ي طائر مجكهنا

 انصراف األدلة عن مثله يف املوارد الّع إيعدم صحة البى ل علينه ال دل ألكذلو

 ،عين وجه لبطالن البكيانت مورد االنتفاع مل كنتفع حببة احلنطة، فإذا ياملتعارفة اليت ال 

احلاصل أنّ  وة،يصورة عدم املنفعة العقالئ إىل  منصرف،عهايل املشهور باملنع عن بوفق

  .اهللا العامل وة،ي عقالئريوا غك يف صورة الّمة إك حمإطالقات أدلة املعامالت

  



٢١٥

، يف االستيجار للحج املستحيب أو الزيارة ال يشترط أن يكون اإلتيان ا بقصد النيابة): ٢١ مسألة(

  .بل جيوز أن يستأجره إلتياا بقصد إهداء الثواب إىل املستأجر أو إىل ميته

  

ان يون اإلتكيشترط أن يارة ال يالز أو تحيبيف االستئجار للحج املس{ :)٢١ مسألة(

وز جيبل  {،حي مربوط به أو تهيده املستأجر من ميريمن  أو عن املستأجر} ابةيا بقصد الن

 أو }تهيم أو إىل املستأجر إىل بقصد إهداء الثواب {احلج أو ارةيالز أي }ااي إلتهستأجريأن 

قبال عمل اإلهداء ال يف مقابل الثواب، إذ لو ون اإلجارة يف ك بأن تكذل و،احلي املراد له

  :هيرد علي انت اإلجارة يف مقابل الثوابك

نع الثواب ميون العمل مقروناً مبا كحتمال ، النه ال علم بوجود الثواب غالباًإ: أوالً

  .)١(نيتقبل اهللا من املتقيإمنا  فإنه ،عنه

ون املال يف قبال العمل، فلو كيب أن جينما يقع يف قبال العمل، بياملال مل  بأنّ: اًيثانو

  . اإلجارةع اليل البي من قبكان ذلكر، بل رتبط الثواب باملؤجيان املال يف قبال الثواب مل ك

مل  واً،يس عمالً خارجيل وبأنّ إهداء الثواب عمل قليب: أيضاً كل ذلكستشيما بن ركل

 ةينوي نيستأجره ليل أن يمن قبشمل مثل هذا العمل، بل هو يعلم إطالق يف أدلة اإلجارة ي

  .ون إبراًءي املدئربي أو اًريكر تفكفيأو 

                                                





٢١٦

مثله مشمول  و،غرض املستأجر إىل ان له أثر بالنسبةكنه عمل عقالئي إذا إ: هيفو

  .ه خفاء يف اجلملةيان فكإن  و لتحقّق املوضوع،ألدلة اإلجارة

بعده،  أو قبل العملون كي أن ني بكذلى علم أنه ال فرق يف اإلجارة علي مما تقدم مث إن

ان كن قبل العمل، فإذا عمل عمالً لنفسه كميما كن حتققه بعد العمل، كميإذ إهداء الثواب 

قبل نقل الثواب من هذا يعلم أنّ اهللا سبحانه يالقول بأنه ال  ون إهداؤه،كمي فكله ثواب لذل

دة يف إهداء ثواب األعمال املستأجر ممنوع بأنّ الظاهر من بعض األدلة الوار إىل اإلنسان

أنّ األصل  إىل  باإلضافة،ة اهللا سبحانه جائز يف سنكأنّ ذل و،ها أشبم وصالة الوحشةك

  .ان النقلكإم

 ثواب أم ال، كان هناكان مراد املستأجر هذا العمل القبلي سواء كأنه إن ى بقينعم 

قبلي متعلّقاً بغرض العقالء فاإلجارة يف صورة عدم الثواب واقعاً باطلة، إذ ال أثر للعمل ال

 هي باطلة، وة لعدم العلم بوجود املتعلّق هلا،يون مصححاً لإلجارة، فاإلجارة غررك يحىت

 أو عملهيعلم وجود الثواب ملا ي معلوم، إذ ال ريو غهان مراده العمل القبلي ذا املتعلّق فكإن و

  . فتأمل،جارةة يف صحة اإليافكن الظاهر أنّ أصالة وجود الثواب كه، للعم

ال ختتص صحة اإلجارة  ،اإلهداءأي  ون متعلّق اإلجارة العمل القبليكى مث إنه بناًء عل

ستأجره ألجل يأن ك، أيضاًاحلج املستحيب، بل جتري اإلجارة يف األعمال الواجبة  وارةيبالز

  صالته ه ثوابيهدي إليأن 



٢١٧

ل يكون املقصود إجيادها يف اخلارج من حيث  ب،وجيوز أن يكون ال بعنوان النيابة وال إهداء الثواب

  إا من األعمال الراجحة فيأيت ا لنفسه

  

قع متعلّق يهذا مل  وان،يهما هو اإلتيحجه اإلسالمي، إذ الواجب ف أو ة،يوميال

ى لزم عليأنه ى ل عليال دلو ،إهداء ثواما ،إمنا متعلّق اإلجارة إهداء الثواب واإلجارة،

 هدي اإلنسان ثواب أعماله الواجبةي أن صحيبقاء ثواب عمله لنفسه، فإنه العامل بالواجب إ

ر اإلنسان نفسه ؤجيت، فإذا صح اإلهداء يف الواجب صح أن يم أو حي إىل املستحبةو

  .كلذل

 إىل هدي ثوابهي وحجيستأجره لي بأن ،إهداء الثواب والعملى نه تصح اإلجارة علإمث 

 ه قبل العمليون اإلجارة فكصح أن تيهذا القسم  و،ثوابإهداء الى  علكذلك واملستأجر،

  . قبل العملالّه إيبعده، خبالف القسم األول الذي ال تصح اإلجارة فأو 

 غرض عقالئي هلذه كان هناكالعمل ارد بدون إهداء الثواب إذا ى  علكذلكو

 إىل ن شيء عائداًكيإن مل  وة الغرض العقالئي يف اإلجارةيفاكقد عرفت سابقاً  واإلجارة،

ال  وابةيون ال بعنوان النكيوز أن جي{ :ه بقولهيشار إلأهذا القسم الثالث هو ما  واملستأجر،

يف اخلارج من  {ارة مثالًيالز أي }ادهاجيإ {للمستأجر} ون املقصودكي بل ،إهداء الثواب

  .}ث إنها من األعمال الراجحةيح

 ،ةي يف متعلّق اإلجارة الرجحان بل العقالئشترطين العمل راجحاً، إذ ال كيلو مل  وبل

د هو املستأجر بتراب هذا يستفي أن كغرضه يف ذل وفر بئراً،حيستأجره مثالً ألجل أن يف

 رة مثالًايبالز أي }ا {رياألج} أيتيف {،د بطالته مثالًيري بعمل إذ ال ريإشغال األج أو البئر،

  لنفسه{



٢١٨

  .ءأو ملن يريد نيابة أو إهدا

  

 العمل، الّإن متعلّق اإلجارة كي إذ مل ،هيثواب إل} أو إهداء {عنه} ابةيد نيري أو ملن

من شاء  إىل إطالقه القابل لصرفهى  علون ثوابه لفالن، فهذا باقك أو ونه عن فالنكأما 

  .رياألج

 نفسه ريؤجر األجيزم صحة أن الان الكان املقصود للمستأجر القسم الثالث كمث إن 

ستأجره عمرو ألن ي وأيت باحلجيد ألن يستأجره زيأن كإهداء الثواب،  أو ،أيضاًابة يللن

 مل تصح الّإ وابة،يالن ود يف إجارته العمليريون عمرو كي بشرط أن ال ،نوب عنه يف احلجي

  .ن باإلجارةين إعطاؤه لنفركمية، إذ العمل الواحد ال ياإلجارة الثان

 ،انتكة يفيكة يل وجود العمل يف اخلارج بأان مقصود املستأجر األوك إذا الّاللّهم إ

  . فتأمل،مستحبة أو ه واجبةريابة عن غين أو مستحبة، أو رينفس األجى من أصالة واجبة عل

 نفسه رؤجي، بأن أيضاًقارن اإلجارة للعمل ارد يصح أن يمث إنّ يف إهداء الثواب 

ما هو كه الثواب يهدي إلي بأن لعمرو وما هو القسم الثالث،كأيت بالعمل فقط، يد بأن يلز

عن  وديابة عن زيؤجر نفسه للنيتمعان، بأن جي إهداء الثواب ال وابةين النكالقسم الثاين، ل

  .عمرو إىل هيهد ي حىتريس لألجي لهايب له، إذ ثوابي احلج النكعمرو إلهداء ثواب ذل

ابة ال ثواب يالنهدي ثواب نفسه احلاصل له بية ألجل أن يانت اإلجارة الثانكنعم إذا 

    يف احلج له تسعريأصل العمل صح، ألنه ورد أنّ األج



٢١٩

ؤجر ينّ له عشر حجج، فإ :اتييف بعض الروا وللمستأجر عنه حجة واحدة، وحجج،

هدي ثواب تسع حجج احلاصل له ياً بأن يؤجر ثاني و،ديايب عن زيأيت باحلج النينفسه ألن 

  .ني اإلجارتني لعدم املنافاة ب،أيضاًللمستأجر األول و  أ املستأجر األول، بلريإلنسان آخر غ

  



٢٢٠

 ، واإلبرة واخليط للخياطة مثالً،كاملداد للكتابة يف كون ما يتوقف عليه استيفاء املنفعة): ٢٢ مسألة(

  ،على املؤجر أو املستأجر

  

 اإلبرة وتابة،كاملداد للكفاء املنفعة يه استيف علتوقيون ما كيف { ):٢٢ مسألة(

 اإلجارة ينيبدون التع و،هي علنيملن ع أو }املستأجر أو راملؤجى اطة، مثالً عليط للخياخلو

صرف يأنّ الشيء الذي  أو العادة، و حسب العرفيني تعكن هناكيجمهولة باطلة، إذا مل 

  :، أقوال أربعةرياألجى اإلبرة علكى بقيالشيء الذي  واملستأجر،ى ط علياخلك

  .املؤجرى ا علإ: يف اجلواهر واإلرشاد، وريالتحر وائري عن السركاحمل وففي الشرائع

  .املستأجرى ا علإ: رةكموضع من التذ والروضة وكعن املسالو

  .ينيوجوب التع: عن جممع الربهانو

  .عن بعض القول الرابعو

جب من ي فكذلى ه علي العمل املستأجر علقفر، بتواملؤجى وا علكاستدل من قال ب

  .باب املقدمة

ف توقير إمنا أجر نفسه للعمل فحسب، أما ما ملستأجر، بأن املؤجاى ال بأا علمن قو

  .ه العمل فهو خارج عن العمليعل

  . بطل للجهالةالّإ و،ينيزم التعاله جممل فالي، بأنّ املستأجر علينيمن قال بالتعو

   أما،هيون للمستأجر فهو علكيث يط حي بأنّ اخل،ليمن قال بالتفصو
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 وإن كان القول ، إذا كان هناك عادة ينصرف إليها اإلطالققوى وجوب التعيني إالّقوالن واأل

 الالزم على املوجر ليس إالّ ألن أيضاًبكونه مع عدم التعيني وعدم العادة على املستأجر ال خيلو عن وجه 

  .العمل

  

  .راملؤجى ه فهو عليتوقف عليإمنا العمل  واإلبرة فال ربط هلا باملستأجر،

ر ال إذ اإلجارة إمنا اقتضت عمل املؤجاملستأجر، ى ب من هذه األقوال أا علرقاألو

 ه،يل فاألصل عدم الوجوب عليث ال دليح ول،يالدل إىل تاجحيه يون ما عداه علكثر، فكأ

ه يلزم علير ستأجر، إذ تطلبه للعمل من املؤجاملى  بأصالة عدم الوجوب علكعارض ذليال و

 ستعمل إبرة نفسه،ير ال أن عمل املؤجيقتضي أن يمنا إق الوجوب إطال و األسباب له،ريتوف

  .ان له أخذ البدل، لقاعدة السلطنةكى ط من نفسه للمستأجر، بل إذا أعطيعطي اخليأن أو 

ما ك ، أقربرياألجى وا علكه من جعل ريغ وكظهر ما يف املستمسي كمن ذلو

 عادة كان هناك إذا الّ إينيتعوجوب الى األقووقوالن { :ث قاليظهر ما يف املنت حي

  .ه العملير علجون املستأك بعد كإذ ال وجه لذل، }ها اإلطالقينصرف إلي

لو عن وجه خياملستأجر ال ى عدم العادة عل وينيونه مع عدم التعكان القول بكإن و{ 

 دان ابن العميان السكإن  و،نيبعض آخر من املعلّق وال،د اجلمياختاره الس و،}أيضاً

فال }  العملالّس إير لاملؤجى زم علالألنّ ال {،مها اختاروا ما يف املنتريغ وجرديالربوو

  .طياخلك أو اإلبرةكان ك سواء ،هيون شيء آخر علكوجه ل
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ان آخر، كم إىل ه ايءيلزم علياملستأجر فقط أنه ال ى ون العمل علكى مث إنّ مقتض

من  أو ضيان املركم إىل ايأتيهما أن يلب عجيحنومها ال  أو قالّاحل أو بيفإذا استأجر الطب

  .ىنة أخريقر أو عادة أو  عرفكان هناك إذا الّد احللق، إيري

 أو انت من األدوات اليت تصرفك سواء ، أدوات خمتلفة للعملكانت هناكإذا و

ما إذا كد العامل، ي بينيان التعك أحدمها، ينيتعى عادة عل أو  عرفكن هناكيمل و ى،تبق

أ من بعض، ألنّ ان بعضها أردكإن  واملوس للحلق، أو املداد، أو األبر، أو طوياختلفت اخل

  . األدواتكلّ واحد من تلكتأيت بي كذل و،هي علالعمل هو املستحق

ى ما إذا أعطيالعامل ف يان املقدم رأك ،ىأراد العامل أداة أخر و أداةكلو أراد املالو

ى فالناس مسلّطون عل، لمالعاى لطته علفرض سي أن كق للمالحي إذ ال ،األداة من نفسه

  .مك حم)١(أنفسهم
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  جيوز اجلمع): ٢٣ مسألة(

  

فالالزم العلم  نئذيح وغة واحدة،ي يف صنيإجارت} نيوز اجلمع بجي{ ):٢٣ مسألة(

زم معرفة الث اموع، إذ اليفي العلم باموع من حكيال  و أجرة،لك و متعلّقلكب

  .ان من اإلجارة اهولة املوجبة للبطالنك الّإ و إجارة،لك يف نيالطرف

قابل احلمار من يوما  قابل الداريلزم معرفة ما يمحاري مبائة،  و داريكأجرت: فإذا قال

 واحدة متعلّقها أمران، فإنّ الالزم معرفة اموع من ةانت إجاركهذا خبالف ما إذا  واملائة،

  .ءلّ جزء جزكمعرفة  إىل اجيث اموع بدون االحتيح

عمرو  وديما أنه إذا قال لزكإجارة واحدة القصد، ف أو نيوما إجارتكالفارق يف و

 كن منياستأجرت الدار: نيد لصاحب الداريلّ واحد داراً، فقال زكستأجر ليأن : ركوب

 كذلكغة واحدة، فين يف صكل و،نيون اإلجارة يف الواقع إجارتكداراً لعمرو، ت وديداراً لز

انت إجارة ك فإن نيعلّقتب يف أحد املي إذا ظهر عئذنيح و،إلنسان واحد نيإذا قصد إجارت

ن له كي مل نيانت إجارتكأما إذا  ول لتبعض الصفقة،كان للمستأجر الفسخ يف الكواحدة 

  .بيإال الفسخ يف املع

 ،نيإلنسان أو  إلنسان واحدنيتعلّق بزوجتيطالق واحد  واح واحدكصح نينعم ال 

 ما إذا أجره داره سنةكان املتعلّق واحداً، كإن  وعيب وواحد إلجارةصح عقد ي ال كذلكو

مه اخلاص به، كلّ واحد منهما حكغة واحد، فليباعها له بعد سنة، بل مها أمران يف صو

  .نيغتيأنه أجرمها يف صكف

   أو،انا مراداً واحداًك سواء ،ة العلم يف اجلملةيفاكب: قالين ربما كل
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 وحينئذ يوزع ،رتك محاري بكذاجأ بعتك داري و:كأن يقولد،  بعقد واحثالًبني اإلجارة والبيع م

جرتك هذه الدار وبعتك هذا الدينار أ : فلو قال، ويلحق كال منهما حكمه،العوض عليهما بالنسبة

   وإذا كان يف، فال بد من قبض العوضني بالنسبة إىل البيع يف الس،بعشرة دنانري

  

 أو من املشتري أو لّ منهماكعدم العلم من  و،نئذيضارة ح ملنع اجلهالة ال،نيمراد

 اثنان الشتراء شيء كما إذا اشترك ضائر، فرياحد منهما غ ولّكأجرة  واملستأجر لثمن

 يف املقام، ألنه ال كذلك ،لّ منهما من الثمنكى قع عليضر عدم العلم مبا يصفقه واحدة ال 

هذا هو ظاهر و ،)صلى اهللا عليه وآله( لنيبدخله يف ي ا ية حىتي جهالة عرفكعد ذلي

  : ث قالي ح)رمحه اهللا( املصنف

 كأجرتو داري كبعت: قوليأن ك ،ع مثالً بعقد واحديالب واإلجارة {نيوز اجلمع بجي

  .}هما بالنسبةيعلع العوض وزي نئذيحو{ ريمن الدنان} ذاكمحاري ب

  مخسةاملسمى العوض انك و،إجارة احلمار عشرةو الدار مائة عيانت بكفإذا 

إذا بطل أحدمها  يف مقابل احلمار مخسة، حىت وون منه يف مقابل الدار مخسون،كي ،نيمخسو

  .سترجع من العوض بالنسبةيما أشبه  أو ليتقا أو بفسخ

 ،ما أشبه أو ربوي أو صرف أو ع مثريان أحدمها بكإذا } مهكلّ منهما حكلحق يو{

 ني، فالبد من قبض العوضرينار بعشرة دنانيهذا الد كبعت و هذه الداركأجرت: فلو قال{

  ان يفكإذا و{ ،القبض يف الس إىل تاجحيع الصرف ي إذ ب}ع يف السيالب إىل بالنسبة
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 : ولو قال،مقابل الدينار بعد مالحظة النسبة أزيد من دينار أو أقل منه بطل بالنسبة إليه للزوم الربا

 فإن قلنا جبريان حكم الصرف من وجوب ،الدينار بعشرة دنانري مثالًرتك هذه الدار وصاحلتك هذه جأ

  .أيضاً وإال فيصح بالنسبة إىل املصاحلة ،القبض يف الس وحكم الربا يف الصلح فاحلال كالبيع

  

انت أجرة كما إذا ك) أقل منه أو ناريد من دينار بعد مالحظة النسبة أزيمقابل الد

 عشراً أو ف العشرصانت النسبة نكما ينصف، ف وةيانمث أو نصف، وريالدار تسعة دنان

ة باطلة، ال ياملعاملة الربو و،}للزوم الربا {عيالب أي إىل }هيبالنسبة إل {العقد} بطل {نصفاًو

  .ما حقّق يف حملّهك ،ةياملعاملة باق و باطلكذا أو  يف هذا الطرففقطأنّ الزائد 

ان يف مقابل ك و}رينار بعشرة دناني هذا الدكصاحلت و هذه الداركأجرت: لو قالو{

م كح وم الصرف من وجوب القبض يف السكان حيفإن قلنا جبر {أنقص أو دينار أزيالد

فاحلال  {عيون حاله حال البك يحىت} يف الصلح {صةيالنق وادةيمن لزوم عدم الز} باالر

ما أنّ من كن، وجبان البطاليصة يالنق وادةيالز ومن أنّ عدم التقابض يف الس} عيالبك

قول هنا يم الصرف كان حيعدم جر وم الرباكان حي من جرني املسألتنيل بيلتفصباقول ي

 إىل صح بالنسبةيما ك} أيضاًاحلة صامل إىل بالنسبة {العقد} صحي فالّإو{ ،ك بذلأيضاً

  .اإلجارة

حاً، يصحان اللفظ كما يقد بلفظ واحد فعأيت يف الي أن نيرناه بكما ذيمث إنه ال فرق ف

ع يإذا قلنا بصحة لفظ الب ،ذاكذا مببلغ كمنفعة الدار مدة  و هذا احلماركبعت: ما إذا قالك

   ما مثّلك نيبلفظ أو ،يف اإلجارة
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  .جة واحدةي ألنّ النت،املصنف

 أو الرهن أو املساقاة أو ،املزارعة و اإلجارةني اجلمع ب،عيالب و اإلجارةنيمثل اجلمع بو

  .عيعامالت، لوحدة املناط يف اجلمها من سائر املريغ

م مجع كمه حك ح،نيجنس أو  من جنس واحديني أخرني معاملتنيما أنّ اجلمع بك

  .عيب وإجارة أو نيإجارت

 أو ديع بقدره ال أزيون مثن املبكيأن ى ن نص علكع ربوي، ليب و إجارةنيلو مجع بو

ىفخيما ال كبا الر وأت موضوع النسبةيمل  و،أقل صح.  
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   فيكون له مجيع منافعه،جيوز استيجار من يقوم بكل ما يأمره من حوائجه): ٢٤ ألةمس(

  

إنسان آخر من  أو املستأجر} أمرهيلّ ما كقوم بيوز استئجار من جي{ ):٢٤ مسألة(

ون مثل كي ف،هاي احملرمة، أما إذا قصد األعم من احملرم فاإلجارة باطلة بالنسبة إلرياألمور غ

  .تبعض الصفقة

الم يف كل اليعرف تفصي وان القصد احملرم فقط فاإلجارة باطلة إطالقاً،كأما إذا 

ى وزع الثمن عليف يكأنه  واحمللّل معاً، وع احملرميالم يف باب بكل الياإلجارة من تفص

  .ه من الفروعريغ إىل نياألمر

ان ك جمهولة، إذا أو اإلجارةى  احلوائج لدكانت معلومة تلك سواء }من حوائجه{

ن اجلهل بالعمل موجباً كيالوفاء بالعقد، بعد أن مل  وسنخها معلوماً، إلطالق أدلة اإلجارة

  .غرراً أو جلهالة اإلجارة

 ضارة، ريات غية املتشرعة يف استئجار اخلدم، فإنّ اجلهالة يف اخلصوصري سكد ذليؤيو

صبغه الصباغ ي أو لبناءه ايبنيمقدار ما  أو ،شربه الطفل من اللنبيما إذا جهل مقدار ما ك

 ما إذا جهل املشتري مقدار أساس البناءك، أيضاًع ي يف الب، بل هو جاركشبه ذل ووميلّ ك

ة ال تضر بأصل يفإنّ أمثال هذه اجلهاالت فرع، هاريغ إىل ،اخلشب والطابوق وة اجلصيماهو

  .رعاًالغرر املمنوع ش أو عنه، يال توجب دخوهلا يف اهول املنه واملعاملة،

ما سبق ك املتضادان ان األمركلميل البدل، إذ ال يسبى عل} ع منافعهيون له مجكيف{

س، فهل كبالع أو ،تابة فخاطكما إذا أمره بالك ،هريبغى الم حوله، فلو أمره بشيء فأتكال

  : احتماالن،أنّ له الفسخ أو ه التفاوتيستحق علي

  .ستحق التفاوتي ف،ه مالهيع عليمن أنه ض
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ى ن له أجرة املثل، إذ قد أتكيإذا فسخ مل  والعقد فله الفسخ،ى ف مبقتضيمن أنه مل و

  .ما إذا خاط ثوبه فضويل مثالًكان العمل للمستأجر كإن  و،ذنإبالعمل من دون 

انت اإلجارة كما إذا ك ،اً عن مورد اإلجارةيان العمل أجنبكالظاهر أنه إن و

ق للمستأجر حي مربوط باإلجارة أصالً، فإنه ريشيء غبى ة فأمره خبدمة فأتيللخدمات املرتل

  .استرجاع األجرة والفسخ أو ،أخذ ما فاته من العمل

رده املستأجر، مثالً أمره أن ين مل كل وه من متعلّق اإلجارةبان العمل املأيت كأما إذا 

قة يف ياحلدب يقة، فقدم ذيب احلديوم الثاين بتهذييف ال و،نس الداركوم بيأيت يف هذا الي

العمل املأمور به  و العمل املأيت بهنيأخذ التفاوت ب أو ق للمستأجر الفسخحيوم، فإنه يهذا ال

  .مةيثر قكان العمل املأمور به أكإذا 

أنّ حاله حال خراب الدار  وأت بالعمل أصالً،يالم حول ما إذا مل كقد تقدم الو

  . فتأمل،للمستأجر البدل وةيوجب الفسخ، ال أنّ اإلجارة باقياملستأجرة الذي 

ة يحنو القضى ون علك قد ت، للمستأجرريع منافع األجيون مجكأن تى مث إنّ اإلجارة عل

ة، ية اخلارجيحنو القضى ون علكقد ت واملنافع املتجددة، أو لّ املنفعة لهكون كة بأن تيقياحلق

  .فعالً ون املنافع املوجودةكبأن ت

ن مل أاطاً مثالً بعد يخ أو تباًاكما إذا صار ك ،نافع مريإذا جتددت لألج األوىلى فعل

  . للمستأجرأيضاًدة يون املنفعة اجلدك ت،ة حال اإلجارةك امللكن له تلكي
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  .واألقوى أن نفقته على نفسه ال على املستأجر

  

  .دةي املنفعة اجلدكست للمستأجر تلية ليالثانى علو

من وجبت  أو }نفسهى عل {ةل يف مفروض املسأرياألج أي }أنّ نفقتهى األقوو{

 املختلف ورةكالتذ وما عن السرائرك} املستأجرى ال عل {،ابنه مثالً وهيأبكه ينفقته عل

  .ةيفاكال وحياملفات وجممع الربهان والروضة وكاملسال وجامع املقاصد وحيضااإل وريالتحرو

 هذا نقله لّك ،هيتاً علك خالفاً ساكال أعلم يف ذل: رة عن ابن املنذركبل عن التذ

ى فاً ملن أوجب النفقة عل، خال)يف النظرى  هو األقوكلعلّ ذلبل (: اجلواهر، مث قال

  .املشهور أنه: الروض، بل عن اللمعة ورشاداإل والقواعد واختاره الشرائع واملستأجر،

الوجوب من ى ل عليال دل واملستأجر،ى الظاهر األول، ألصالة عدم وجوب النفقة علو

  .ىفخيما ال ك أيضاًالعقل ى  مقتضكس ذليل وإمجاع،و  أةيروا أو ةيآ

مان بن يب، عن سليالتهذ وايفكح املروي يف اليستدل للقول الثاين بالصحينعم ربما 

دراهم مسماة  وجالً بنفقةر عن رجل استأجر )عليه السالم( احلسن أبا سألت : قال،سامل

 مرتله الشهر إىل دعوهيحابه أرض، فلما أن قدم أقبل رجل من أص إىل بعثهيأن ى عل

ه يف ينفق عليان كما  إىل ريه من نفقة املستأجر، فنظر األجيغنيب عنده ما يصين فيالشهرو

 أمن مال ،افأةك املكون تلكدعوه، فمن مال من تيافأه به الذي كدعه فيالشهر إذا هو مل 

  :)عليه السالم(  قال،من مال املستأجر أو ،رياألج
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  ،النصراف من جهة العادةإال مع الشرط أو ا

  

 رياألجى  فهو علالّإ و،ان يف مصلحة املستأجر فهو من مالهكإن،عن رجل  و

ان من مؤنة ك فما ى،أرض أخر إىل بعثهيأن ى ئاً عليفسر شيمل  واستأجر رجالً بنفقة مسماة

  .)١(املستأجرى فعل: )عليه السالم( قال ،منى احلمام فعل وابي من غسل الثرياألج

ر النفقة كعجزاً يف ذ وظهوره صدراً وعراضاإل وه يف اجلواهر جبهل الراوييل علكشأو

  .العقد يف

ما كايف كفاه ضمان الكان ك، إذ اجلهل لو ني تامرياالن األوالن غكشإلا: أقول

نعم إنه خارج عما حنن ،  متحقّق بعد ما عرفت من اخلالفريعراض غاإل و مرة،ريرناه غكذ

  .هريغ وكتبعه املستمس وره،كما ذكه يف

منفعة خاصة استأجره  إىل ون نظر املستأجركمورده (ه بأنّ ي علكال املستمسكأما إش

  .)المكما هو حمل الكع املنافع يمج إىل ها اليعل

 إىل  باإلضافة،ل املنافع باألوىلكم يف املنفعة اخلاصة فثبوته يف كنه إن ثبت احلإ: هيفف

  .ىفخيما ال كلّ منافعه كستوعب ى يأرض أخر إىل إذهابهع املنافع ألنّ يظاهره مجأن 

  شملي )٢(املؤمنون عند شروطهم فإنّ عموم}  مع الشرطالّإ{

                                                







٢٣١

 وعلى الثاين على ما هو املعتاد ، إال أن يكون متعارفاً، وكيفاًوعلى األول ال بد من تعيينها كماً

  املتعارف

  

مقام جزء  أو قوم مقام الشرطي انصرافاً }أو االنصراف من جهة العادة {املقام

قصده ين مل كاً ليان انصرافاً عرفك، فإن كزم التزام املستأجر قلباً بذلالن الكل واإلجارة،

س ياحلاصل أنّ االنصراف ل و،د، إذ العقود تتبع القصوكنفع يف التزامه بذليمل  املستأجر

  .نفع يف عامل اإلثباتيإمنا  وبنافع يف عامل الثبوت،

 من نيوم مرتيلّ كمثالً } فاًيك وماًكنها ييال بد من تع { الشرطعيني} لاألوى علو{

لزم الغرر يف اإلجارة، إذ اجلهل بالتوابع ي لئال كذل وما أشبه، أو ون أرزاًكيأن  والطعام،

  .جهل باإلجارة

رها إمجاالً كتفاء بذكح االيظهر من الصحيمن أنه قد : كره يف املستمسكما ذو

ن انصراف من اكما ى ح مرتّل علي إذ الصحى،فخيه ما ال ير الشرعي، فيتقدالى اعتماداً عل

  .اً خاصاًيراً شرعيما هو الغالب، ال أنّ له تقدكجهة املتعارف 

  .لزم الغرري فال يني املتعارف قائم مقام التعنأل} ون متعارفاًكي أن الّإ{

 مكمن ال} تعارفما هو املعتاد املى عل {ملحيوجود االنصراف  أي }الثاينى علو{

 مكن تعارفاً من جهة الكيمل  ونفاق،ان تعارفاً من جهة أصل اإلك إذا الّف، اللّهم إيكالو

 ني فإنه ال تالزم بى،فخيما ال كف يكال ومكال إىل  بالنسبةينيف، فإنه ال بد من التعيكالو

  ، فمننيالتعارف



٢٣٢

 بل وكذا على الثاين ألن ، على األول يستحق مطالبة عوضها، أو أنفقه متربع،ولو أنفق من نفسه

  .االنصراف مبرتلة الشرط

  

  .كس ذلكن عكمن املم و،الشرط دون قدرها إىل اج أصل النفقةين احتكاملم

إذ الشرط } األولى ستحق مطالبة عوضها علي ،أنفقه متربع أو لو أنفق من نفسهو{

 إىل بشرط أن آيت: ل له، مثالً قاكوجب ذليث ال يان الشرط حبك إذا الّوجب الوضع إي

ال وجه الستحقاقه  وذهب فقد أهدر حق نفسه،يإنه إذا مل فل غدائي، كآ وكمطبخ

  .املطالبة

ن تربعه مطلقاً بل تربعاً كي، أما إذا مل ريان تربعه مطلقاً استحق األجكأما املتبرع، فإن 

ه يما أشار إلكستأجر، ، ألنه مبرتلة مال املريزم عدم استحقاق األجالان الكعن املستأجر 

ث يان الشرط حبك إذا الّ ألصالة العدم، إستحقيل بعض املرات مل كأيلو مل  و،كاملستمس

  .} ألنّ االنصراف مبرتلة الشرط،الثاينى ذا علك وبل{، كشمل مثل ذلي

 بالشرط، ألصالة الّاملستأجر إى  علكن ذلكيمرضاً له مل  أو لو سبب العمل جرحاًو

نعم إن أوجب ، تام ري غني حسب القوانكارف اآلن من حتمل املستأجر ذل فما تع،العدم

  .العادة دخل يف الثاين والقانون العرف

، أيضاًان عرف صح الشرط ك أو ر نفقة املستأجراملؤجى مث إنه لو اشترط املستأجر عل

  .نفاقه اإليشرط عل وكد السميما إذا استأجره لصك

ما أشبه،  ونكالس وذا شرط اللباسك ور،املؤج أو رال للمستأجيالع شرط نفقة مث إن

  .إلطالق أدلة الشرط

   انكالعرف  أو لو اختلفا يف الشرطو



٢٣٣

ن صح له كتمي فإن مل ،ان للشارط جربهكه يف املشروط عليلو مل  واألصل العدم،

  .لو من العمل إلطالق أدلة التقاص واملقاصةواإلبقاء  أو خالفس

 أو ل الذي أخذه،كأيلباسه، بل أن ال  وستفضل بعض طعامهي أن ريوز لألججيمث إنه 

  .اللبس ولكن الشرط األكيه من اخلارج، إذا مل يصل علحيتفي مبا كيإمنا  ولبس،يال 

ح، فما يف اجلواهر من أنه لو يلو مرض فالظاهر أنّ له طعام املرض ال طعام الصحو

  .شرطاً حمل نظر أو  جزًءسقط حقّه الذي قد حصل يف العقدي ملرض مل رياألج استغىن

  .ني التحاد املناط يف الباب،هنا فروع تظهر من باب النفقاتو

  



٢٣٤

فريجع إىل  ،جيوز أن يستعمل األجري مع عدم تعيني األجرة وعدم إجراء صيغة اإلجارة): ٢٥مسألة(

  . لكنه مكروه،أجرة املثل

  

 غةي إجراء صعدم و األجرةيني مع عدم تعريستعمل األجيوز أن جي{ ):٢٥ مسألة(

 خيلمام، فقد عنون املسألة الشكظهر من يما كال خالف  والك بال إشكذل و}اإلجارة

الظاهر عدم (: كيف املستمس وخمالف، إىل إشارة أو ر خالفك ذريمها من غريغ ومةالّالعو

 )ميعدم وجدان القائل بالتحر(: رامةك مفتاح اليف و،)ما عن جممع الربهانكه ياخلالف ف

  .ىانته

  .اهلم يف املسألةكعدم إشى دل علي مما ،املنتى توا علكاملعلّقون للعروة سو

شمله إطالق أدلة اإلجارة، يال، فكاإلشى دل عليال عدم وجود ما كوجه عدم اإلشو

ملا ورد من } روهكنه مك ل،أجرة املثل إىل جعريف {ةينبغي الشبهة يف أنه إجارة عرفيإذ ال 

  .كات يف ذليالروا

: هيما رواه الفقيث املناهي في يف حد)عليهم السالم(  عن آبائه،ن حممدفعن جعفر ب

 صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللاى(  علم ما أجرته ي حىتريستعمل أجيأن)١(.  

:  قال)عليه السالم( هللاعبد ا أيب ب، عن مسعدة بن صدقة، عنيالتهذ وايفكيف الو

 علم ما أجره ياً حىترين أجستعمليوم اآلخر فال يال وؤمن باهللايان كمن)٢(.  

                                                

 





٢٣٥

 يف بعض )عليه السالم( نت مع الرضاك :قال، مان اجلعفرييايف، عن سلكيف الو

، فانطلقت لةيانصرف معي فبت عندي الل :مرتيل فقال يل إىل  فأردت أن انصرف،احلاجة

 ريغ و أوادي الدوابنيعملون يف الطيغلمانه  إىل ب، فنظريداره مع املغ إىل معه فدخل

 ،ئاًيه شينعط وعاونناي:  قالوامكما هذا الرجل مع:  فقال،س منهميإذا معهم أسود ل و،كذل

هم يه، فأقبل عليمنا مبا نعطى رضي هو ،ال:  قالوا،أجرتهى قاطعتموه عل: )عليه السالم( قال

 ،كنفسى  مل تدخل علكجعلت فدا:  فقلت،داًي غضباً شدكغضب لذل وضرم بالسوط،ي

 أجرته،ى قاطعوه عل يعمل معهم أحد حىتي مرة أن ريتهم عن مثل هذا غيإني قد : فقال

ى  الشيء ثالثة أضعاف علك مقاطعة مث زدته لذلريئاً بغي شكعمل لياعلم أنه ما من أحد و

الوفاء، فإن ى  علكته أجرته محليذا قاطعته مث أعطإ و قد أنقصته أجرته،ك ظن أنأجرته إالّ

قد زدتهكأنى رأ وك لكل عرف ذةزدته حب )١(.  

ة ريالس إىل  باإلضافة،راهةكل الي دل)عليه السالم( ل اإلماميأنّ تعلى فخيال : أقول

ضرب  ومن أشبه، وصاحب الوسائل باحلرمة حىت املستمرة بال منازع، بل مل أجد من أفىت

ما ك، ة هللا سبحانه عصاكذلبانوا كد له، فيإنما هو ملخالفة العب) عليه السالم(ضا اإلمام الر

 من ريثك يف كما ورد مثل ذلك ،امالًكاناً مي معناه إؤمن باهللايان كمن  :أنّ قوله

   املستحبات مثل

                                                





٢٣٦

  .)١(تحلكيوم اآلخر فليال وؤمن باهللايان كمن  :)عليه السالم( قوله

جاره  و شبعانتيبيوم اآلخر فال يال وؤمن باهللايان كمن  :)عليه السالم( قولهو

   .)٢(عجائ

  .مهاريغإىل 

 بعنوان اإلجارة بدون ك املالك استعمال مل،مك يف احلريمث إنه مثل استعمال األج

ما  أو احلمام إىل ذهبي أو ن يف غرفة الفندقكسيأن ك ، األجرةينيال تع وغةالصيجراء إ

ما  أو سوقها صاحبهايارة اليت يب السكما لو ركه، كمل وري استعمال األجكذلك وبه،شأ

  . واحدل من وادك ألنّ الكه، ذلأشب

تعارف اآلن من أنّ يما كون معلومة أم ال، ك أن تنيراهة بكمث الظاهر أنه ال فرق يف ال

إن  وها،ريغ وارةي أجرة السكذلك وذا،كذا مببلغ كان كم إىل ذاكان كأجرة احلمل من م

  .راهة خاصة بصورة عدم العلمكنّ الإ: ان ظاهر بعض النصوص املتقدمةك

  نكيلو مل و أجرة املثل، يني أنه لو تنازع الطرفان يف األجرة فاملرجع العرف يف تعماك

لو اختلف العرف فهل األصل عدم ضمان و. مةكان أصالة عدم ضمان الزائد حمك عرف

بأنه مخسون، : قال بعضهم وبأنه مائة،:  مثالً قال بعض العرف،لزوم أخذ الوسط أو الزائد

روا مثله يف كما ذك ،ان األقرب الثاينكإن  و،ا، احتماالنذكه وسبعون وفالوسط مخسة

  .نيمومسألة اختالف املق

                                                









٢٣٧

 ألنه يعترب يف املعاملة املعاطاتية اشتماهلا على ،وال يكون حينئذ من اإلجارة املعاطاتية كما قد يتخيل

 قصد اإلنشاء  بل عدم، واملفروض عدم تعيني األجرة يف املقام،مجيع شرائط تلك املعاملة عدا الصيغة

  ،منهما

  

 ةيأنه من اإلجارة املعاطات} ليتخيما قد كة ي من اإلجارة املعاطاتنئذيون حكيال و{

 ،غةي الصا املعاملة عدكع شرائط تليمجى ة اشتماهلا علي املعاملة املعاطاتعترب يفيألنه {

ة، إذ هذا يتن الظاهر أنه من اإلجارة املعاطاكل و،}امق األجرة يف املينياملفروض عدم تعو

ر يتقدى عل وة،ياشتراط شرائط املعامل يف املعاطاتى ل عليال دل و قسم من اإلجارة،أيضاً

 ،افكلزم العلم ا، فإنّ العلم اإلمجايل يال  وتعارف،نة حسب املي معأيضاًم فاألجرة يالتسل

  .ل اإلجارةيشمله دلي ف، باإلجارةكة ذليون يف تسمكشيالعرف ال ى لذا نرو

ل ية للدليس من املعاطاتي من املقامات، فإطالق أنه لريثك يف ينيالتع إىل ضافةهذا باإل

 السادة ابن العمك نيلّ من وجدم من املعلّقكه يت علكإن س وال،كره حمل إشكالذي ذ

  .همريغ والاجلم واألصطهبانايت والربوجرديو

املستخدم قصد ال استخدام  وقارن عمل العامليإذ ال } بل عدم قصد اإلنشاء منهما{

ث ال يون احلمامي موجوداً، حكصرف يف احلمام حال عدم تل املياإلنشاء، بل هو من قب

لذا قال يف  وف املؤنة،ي فإنه خفء وجود قصد اإلنشا:هين فكإنشاء من أحدمها، ل

ف ال يكأمر واحد، ى نا عليأنهما تبا و منهما قاصداً لألجر،الًكان كبعد أن (: كاملستمس

  ونانكي



٢٣٨

 نظري اإلباحة بالضمان كما إذا أذن يف ، بل يكون من باب العمل بالضمان،ال فعل من املستأجرو

  أكل طعامه بضمان العوض

  

 مع الّون إكي من باب العمل بالضمان الذي ال كأيت منه أنّ ذليس وقد قصدا اإلنشاء،

  .ىانته )قصد اإلنشاء

ها يلزم فية اليت ال يالنك يف مثل احلمامي، إذ القصد تصور قصد اإلنشاء حىتيبل 

امي م، إذ احلأيضاً كذلكهنا  و،اًيون الصائم النائم ناوكيلذا  واحلضور الذهين يف احلال،

  . بقصد املستأجر حتقّق العقد املعاطايتهقصدى قصد اإلنشاء املطلق، فإذا التقي

ها يعل فالف واإلنشاء،ى الفعل الدال على املعاطاة تتوقّف عل و}ال فعل من املستأجرو{

إنشاء ى ه الفعل الدال علي وجود شبه الفعل فإن األمر بالعمل هو شب:هيف وقائم مقام القول،

  .ما أشبه الفعل أو  بفعلالّون إكي ال ريعنوان املصنف استعمال األج و،املعاملة

ل كما إذا أذن يف أك ،باحة بالضمان اإلريون من باب العمل بالضمان نظكيبل {

عدم إسقاط اإلنسان  إىل لهمآ ون هذه الصورةكإن أم وأنهى فخي ال ،}ضطعامه بضمان العو

ال  :ليشمله دلي ف،كتصرف يف املال ذلامل أو  بعد قبول املعمول له،لهما أو احترام عمله

 أنّ الّما أشبههما، إ و،)٢(﴾تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم ِبالْباِطِل﴿  و،)١( مسلمئحق امرى توي

  املصنف ظهر منيقد  وة،يون املقام من باب اإلجارة املعاطاتك املتعارف

                                                







٢٣٩

 فهذه األمور عناوين ،ونظري التمليك بالضمان كما يف القرض على األقوى من عدم كونه معاوضة

   والدليل عليها السرية،مستقلة غري املعاوضة

  

قدم منه يف  فقد ت،ه يف خمتلف املسائل املربوطة ذا النحو أنه من باب اإلجارةريغو

  .ل التربعمقصد العايأنه إذا أمر العامل بالعمل ضمن أجرته إذا مل : املسألة التاسعة عشرة

الم من تعرض كلو ال ظهور  و:ث قالي من صاحب اجلواهر حكاملصنف أخذ ذلو

 املنافع بعوض، وانين القول بأنه من اإلباحات لألعك يف أنّ احلمام من اإلجارات ألمكلذل

  .ىة انتهريثكهلا أفراد  ومستقل برأسها ال تدخل حتت عقود املعارضةهي قسم و

لّها من كهم يف خمتلف املسائل أا ريغ ومةالّالع واحملقّق وخينعم الظاهر من الش

  .فراجع ،اإلجارة

} ونه معاوضةكمن عدم ى األقوى ما يف القرض علك بالضمان كي التملرينظو{

ن يال األمركالظاهر أنّ  وأخذ غداً،يما  وعطي اآلني  مانيون القرض معاوضة بكيمقابل أن 

ال  وما أشبه، أو ةيارجياإل}  املعاوضةرين مستقلة غيفهذه األمور عناو {،ح يف القرضيصح

 ، إذ عمومات العقد)عليهم السالم( األئمة ون يف زمن النيبكإن مل ت وبأس باملعاملة املستقلة،

ة يالشخص و،نيالتأمكدة يول بصحة العقود اجلدلذا نق وما أشبه شاملة هلا، والتجارةو

  .تاب احلجك يف كالم يف ذلكما بسطنا الكما أشبه،  أو الصندوق أو ة للمنصبياالعتبار

  ذاكاملتلقّاة من الشارع لتسلسل ه} ةريلساها يل عليالدلو{



٢٤٠

  .أيضاً وأما الكراهة فلألخبار ،أيضاًبل األخبار 

  

  ).لسالمعليهم ا( زمن األئمة إىل معامالت

  .قد تقدم مشول العمومات ملثل هذه املعامالت و}أيضاًبل األخبار {

مة يف كاحل و،ما تقدم مجلة منهاك} أيضاًفلألخبار  {يف املقام} راهةكأما الو{

  .)عليه السالم( ضاره اإلمام الركما ذ وراهة الرتاعكال

  



٢٤١

فبعد  ،ال يدرك يف تلك املدة مدة معينة فغرس فيها أو زرع ما لو استأجر أرضاً): ٢٦ مسألة(

  .انقضائها للمالك أن يأمره بقلعها

  

د يالق أو حنو الشرطى ر علكذيبدون أن } نةيلو استأجر أرضاً مدة مع{ ):٢٦ مسألة(

زرع ما ال  أو هايفغرس ف {، أم الك عند اإلجارة ذلهيان داعكزرع، سواء  أو وا لغرسك

ان غرسه بعد كن كل وكدريما  أو ،كدريق أنه مل ن اتفك لكدريما  أو } املدةك يف تلكدري

ها ي يف مثل الوقت الباقي، مثالً استأجرها سنة مث غرس فكدريانقضاء مدة من اإلجارة مما ال 

  > بعد تسعة أشهرالّ إكدريبعد ستة أشهر ما ال 

  أم ال،كسواء علم الزارع بعدم اإلدرا} أمره بقلعهاي أن كفبعد انقضائها للمال{

ال  و،)١(أمواهلمى الناس مسلّطون عل:  لقاعدةكذلو، ان للمقلوع نفع أم الكسواء و

 ضرر نفسه،ى  إذ يف صورة علم الزارع فهو مقدم عل،)٢(ال ضرر بقاعدة كصص ذلخي

أصالة  إىل  معارض بال ضرر الزارع، فإذا تساقط رجعكيف صورة جهلة فال ضرر املالو

  .أمواهلمى تسلّط الناس عل

  . الزارع بإعطاء األجرةك مع تداركال ضرر للمال: إن قلت

 ،رفع الثاينين أن كميل السلطنة أنّ األول ال يدل وال ضررل ياملستفاد من دل: قلت

    فلو جهلالّإ وشرعة،توز يف أذهان املكما هو املرك

                                                







٢٤٢

لزم القول  ،بىن أو هاي بأن ظن أا أرض نفسه فزرع فريالزارع أنّ هذه األرض للغ

  .لتزم به أحديهذا ما ال  والزرع يف مقابل األجرة، وء البناءبإبقا

انت األجرة هلا ألفاً، فإنه ال حق له ك و مث أجرها مبائة،ذا لو ظن أنّ الدار له مثالًكو

أخذ منه األلف مما ي له احلق يف أن كادة من املستأجرة لقاعدة الغرر، مع أنّ املالييف أخذ الز

  .وجب تضرره تسعمائةي

عند التساقط  و بال ضرر الطرف اآلخر،ك املالال ضررتعارض يهذا فقد ى علو

 الطرف، ألنه ال ضررل يدلى ل السلطنة عليقدم دليقد  و،ل السلطنةيون املرجع دلكي

  .نيلي الدلنيوز يف أذهان املتشرعة من اجلمع بكاملر

  .ل السلطنةيدلك ل األويليالدلى قدم علي ثانوي فال ضررل يبأنّ دل: قاليفال 

 إذا فهمنا من الشارع الّإ ،ىالضرر األقوى قدم الضرر األضعف عليما أنه ال ك

ة ي لفهمنا أمه،الثاينقطع أصبعه قدم  أو ديد زي قطع ني، مثالً إذا دار األمر بميوجوب التقد

 مل ريثكالضرر الطرف  ولي القلك ضرر املالنيقطع األصبع، أما إذا دار األمر بى د عليقطع ال

  .ةيقدم األول لعدم فهم األمهي

صلى اهللا (  يف قصة مسرة بن جندب قدم النيبال ضررث يإنّ يف مورد حد: قاليال 

   كذل و،)١(ال ضرر مسرةى ال ضرر صاحب البستان عل )عليه وآله

                                                





٢٤٣

دخل يلّما أراد أن كثر من تضرر مسرة بأخذ اإلجازة كان أك كألنّ تضرر املال

  .البستان

  .ان يف طرف واحد فقطك فالضرر ،مسرة بأخذ اإلجازةى ن ضرر علكيمل : قاليألنه 

ل يل مال الناس يف املخمصة مع أنه خالف دلكوز الشارع أجيف يكف: إن قلت

  .ل ال ضرر يف املسألة حمل البحثيدلى قدم عليل السلطنة يقد قلتم بأنّ دل و،سلطنةال

ة مل تعلم يمثل هذه األمه واإلنسان،ى  احلفظ علة يفي ملا استفدناه من األمهكذل: قلت

  .ريالزارعة يف أرض الغ أي ،يف املقام

، أما يف صورة ال ضررل يدلى ل السلطنة علي دلميالقاعدة تقدى فتحصل أنّ مقتض

ل يأما يف صورة جهل الزارع فألنّ دل والضرر،ى ة املدة فألنه أقدم عليفاكعلم الزارع بعدم 

يف أمثال  يرجي عرفاً أنه ال ال ضررل ين املستفاد من دلكاً ليالً أوليان دلكإن  والسلطنة

  .ل املخمصةكة يف باب أيما عرفنا األمهك ،ة بالغةي إذا فهمنا من الشارع أمهالّاملقام إ

القول و الزارع ضرر ال  وك املالال ضرر ني أنه ال وجه جلعل التعارض بنيذا تبو

 ك بعد تداركاملالى ما صنعه بعض، إذ ال ضرر علكل السلطنة، يدلإىل  الرجوع وبتساقطهما

  . فتأمل،الزارع األجرة

 نيبو ،حنوه ول الدوابك االنتفاع باملقلوع ألني أنه ال فرق بنيما أنه مما تقدم تبك

  .أصالً عدم االنتفاع



٢٤٤

  جرةبل وكذا لو استأجر خلصوص الغرس أو خلصوص الزرع وليس له اإلبقاء ولو مع األ

  

 خبالف ال ضررل يشمله دلي ألنه ال ،ب اإلقالعجينه يف صورة االنتفاع إ: قاليفال 

  .ثرتهك واألمر قلّة الضررى  منته،نيصورة عدم االنتفاع، إذ الضرر موجود يف احلال

 ،ليملا تقدم من الدل} خلصوص الزرع أو ذا لو استأجر خلصوص الغرسك وبل{

ة ي إذا أحرزت األمهالّ إكإذ ال وجه لرفع سلطنة املال} رةلو مع األج وبقاءس له اإليلو{

ه يانقضت املدة لزم عل واملفروض أا مل حترز يف املقام، فلو استأجر إنسان داراً وة،يالشرع

ى  أجرة زائدة علنيألخذ احلمال أو سر بعض ظروفه،كإن تضرر باإلفراغ ب وإفراغ الدار،

 خطراً ان يف اإلفراغ مثالًك إذا الّه، إيعرف بأنه ضرر عليف الى سميوجب أن ياملتعارف مما 

ال ل يقدم دلي عدو له إذا خرج من الدار قتله، فإنه كان هناك بأن ،نفس املستأجرى عل

  .ةي ملا أحرزناه من األمه،ل السلطنةيدلى  هنا علضرر

ن وكهي صورة  وه،ريغ ونبغي يف املقام استثناء صورة من إطالق املصنفين كل

 مثالً استأجرها ثالثة ،ن الغرس ذا نفع يف مدة اإلجارة أصالًكيمل  و،دة بالغرسياإلجارة مق

 ألنه ، باطلةنئذي يف مدة سنة مثالً، فإنّ اإلجارة حالّإنتفع به يال  وكدريأشهر لغرس ما ال 

ارة  أخذ املال يف مقابل ال شيء، إذ املفروض أنّ اإلجك فإنّ املال،ل املال بالباطلكمن أ

ستأجر الدار يون مثل أن كييف علف الدواب، ف نفع به أصالً حىتيدة بالغرس الذي ال يمق

  .احلال أنه ال ولد له أصالً وأوالده، ىنكلس



٢٤٥

نعم لو استأجرها مدة يبلغ الزرع فاتفق التأخري  . ألن التقصري من قبله،وال مطالبة األرش مع القلع

  جوب الصرب على املالك مع األجرةلتغري اهلواء أو غريه أمكن أن يقال بو

  

 سه،ضرر نفى  ألنه أقدم عل،ن له احلق يف أجرة املثلكي مل ك عاملاً بذلكان املالكفإن 

  .لّ مورد تبطل اإلجارةكما يف كان له أجرة املثل، كن عاملاً كيإن مل و

 ، فإنّكدريانت اإلجارة مطلقة فغرس املستأجر يف األرض ما ال كهنا خبالف ما إذا و

ذا إون حاله حال ما كي ف،نتفعيإمنا الزارع مل  وانت مطلقة،ك حق األجرة، إذ املنفعة كللمال

انت خاصة كث إنّ املنفعة ي خبالف مفروض االستثناء ح،هاين فكسينه مل كاستأجر الدار ل

  .املفروض أنه ال نفع لألرض مبثل هذه املنفعة أصالً وسبصورة الغر

 إىل  القائمني التفاوت ب،}مطالبة األرش { حق للزارع يف}ال {ر ظهر أنهكمما ذ} و{

يف  و،ما ال حق لهى نه أقدم علإ أي } من قبلهريمع القلع ألنّ التقص {املقلوع وكدريأن 

 من ريثكظهر من مالحظة يما ك ، النصرافه عن مثله،ل نفي الضرريق دليمثله ال جمال لتطب

ره كما ذكنفسه حباهلا،  أو مالهى  علكاء سلطنة املالب عند املتشرعة يف بقينظائره اليت ال ر

  .هريغ وكاملستمس

ذا أخر يف إما كال من الزارع } ريبلغ الزرع فاتفق التأخينعم لو استأجرها مدة {

 أو  اهلواءريلتغ {ريان التأخكضرر نفسه، بل ى الفرع السابق يف أنه مقدم علكالزرع، فإنه 

 ،ني احلقّنيمجعاً ب}  مع األجرةكاملالى ال بوجوب الصرب علقين أن كأم {قلّة املاءك} هريغ

  قدميحق الزارع الذي مل 



٢٤٦

  .ر املالك لتضرللزوم الضرر إال أن يكون موجباً

  

ون حال املسألة حال كيه، فكملى  الذي له السلطنة علكحق املال و،ضرر نفسهى عل

  . بعوضنكل وكاملالى ل بدون رضكوز للجائع األجيث يل املخمصة، حكأ

 فاملرجع ،هيل بوجوب القلع عليالزارع لو قى عل} للزوم الضرر {ب الصربجيإمنا و

  .قاعدة السلطنةى مة علكقاعدة الضرر احلا

} ونكي أن الّإ { من باب واحدنياملسألتن إ ف،كال يف ذلكن قد عرفت اإلشكل

دة، يه السنة اجلددي زائداً فات من ما أنه إذا صرب شهراًك} كموجباً لتضرر املال {الصرب

ل يون املرجع دلكي وتساقطان،يل ال ضرر الزارع، فيتعارض مع دلياملالك  ال ضررل يفدل

  .السلطنة

تقدم ى ل عليضرر الزارع، ألنه ال دل أو ى أقوكون ضرر املالك نيمث إنه ال فرق ب

  .سبق ماك ،ة أحدمها من الشارعي إذا علمنا أمهالّ إى،الضرر األقو

ه للشهر الزائد أجرة يعطيما لو استعد أن ك ،ك ضرر املالكد الزارع لتدارنعم لو استع

  .ال ضرر الزارع بال معارض ي، بقكاملالى املة اليت تفوت علكسنة 

 ريالم غكث إنّ حمل الين حكصورها، ل والم حول هذه املسألةكثر الفقهاء الكقد أو

  .اهللا العامل ولها حمللّها،ينا تفصكهذا الباب تر

  



٢٤٧

  فصل

  في التنازع

  

  

  

  }فصل{

ه يف يراجع إليالقاضي الذي ى علم أنّ الالزم عليل و مورد اإلجارة،يف} يف التنازع{

الشواهد، ال أن  وستخرج احلق بالقرائنيه، أن يافة مسائل املنازعات اليت منها ما حنن فك

تفي كي الذي  ذم)عليه السالم( ني املؤمنريث عن اإلمام أمييف حد و،نيميال ونةيتفي بالبكي

ى فخيما ال كلة، يرج غالب احلقائق ذه الوسخيان ك )عليه السالم( الظاهر أنّ اإلمام و،ما

ان من باب ك، بل كما اشتهر ذلكة يف واقعة ين من باب قضكاه، فلم تيمن راجع قضاى عل

 ني أمنيما يف قصة اشتباه الولد بك ،ما من باب استخراج احلق بالشواهدإ: نيأحد األمر

ما إ و يف حائط املسجد،نيحبفر حفرت) عليه السالم(ث أمر اإلمام يد، حياشتباه العبد بالسو

م كان احلكإن  وما حسب املصلحة امللزمةكحيم أن كاحلاو) عليه السالم( من جهة أنّ لإلمام

ما يف قصة كعفو عن القاتل إذا سبب جناة بريء يخارجاً عن نطاق القواعد العامة، مثل أن 

  .ك ذلريغ إىل ،ليجنبه قت إىل ولقصاب الذي وجد يف اخلربةا

  



٢٤٨

 فإن كان هو املالك استحق ،إذا تنازعا يف أصل اإلجارة قدم قول منكرها مع اليمني): ١ مسألة(

 وإن وجب على املتصرف ، ولو زاد عنها مل يستحق تلك الزيادة،أجرة املثل دون ما يقوله املدعي

  نكر هو املتصرف فكذلك وإن كان امل،إيصاهلا إليه

  

يف الدار : نكفقال السا} يف أصل اإلجارة {ركاملن واملدعي} إذا تنازعا{ ):١ مسألة(

قد  وألنّ األصل العدم،} نيميرها مع الك منقدم قول {،ست إجارةيل: كقال املال وإجارة،

وافق قوله ير هو الذي كالف قوله األصل، فاملنخيحقّق يف باب القضاء أنّ املدعي هو الذي 

  .تاب القضاءك إىل ولكل موي طوكالم يف ذلكال واألصل،

ان حمتمل كإن  وال خالف، وهيال فكر يف هذه املسألة مما ال إشكمث إن تقدم قول املن

  .ك ذلريبعض العبائر غ

} لو زاد و،قوله املدعيي دون ما ، استحق أجرة املثلكهو املال {ركاملن} انكفإن {

العترافه بأنه ال } ارةي الزك تلستحقيمل  {عن أجرة املثل أي }عنها {قوله املدعييما 

ف ى وجب عل {نكل} و {،، فحقّه منحصر يف أجرة املثلنييف البى مسمعي املتصراملد

 يف كحق املالى ريعلم باإلجارة، ألنه ي اهللا نيب ونهيان بكإذا } هيإل {ادةيالز أي }صاهلايإ

 فإن الّإ وما أشبه، أو غفلةً أو طلبه جهالًير الدائن أنه كني نيلّ مدكادة، فحاله حال يالز

 وجب احلقيجمرد اإلقرار ال  و،كطلبه املاليادة، إذ ال يصال الزيب إجياذباً يف نفسه مل كان ك

  .واقعاً

  ،أجرها أنه كاملالى بأن ادع} ر هو املتصرفكان املنكإن و{



٢٤٩

ادت عما يدعيه من املسمى مل يستحق الزيادة العترافه  ولكن لو ز،مل يستحق املالك إال أجرة املثل

  ،بعدم استحقاقها

  

ستحق ي مل كذلكف {،التربعى  مبقتضنيأنه تصرف يف العى ادع ور املتصرفكأنو

 ه، فإنّ الثابت أنّ املتصرف استوىفكلقّن يف قبال ميألنه القدر املت}  أجرة املثلالّ إكاملال

وجه التربع، فأصالة احترام أموال الناس ى ان علكثبت أنه يمل  وثل،املنفعة املقابلة ألجرة امل

  . ألجرة املثلكتقتضي استحقاق املال

  . خالف األصلأيضاً إذ التربع ،املقام من التنازع املقتضي للتحالف: قاليال 

علم أنه بوجه يمل  و،كاملقدار احملقّق أن املتصرف تصرف يف مال املال: قاليألنه 

عي أن ني بكال فرق يف ذل وزم إعطاؤه أجرته،الّ، فالك املالمسقط حلقعي املتصرف التربد 

  .ن إجارةكيإنه مل : ئاً بل قاليقل شيمل  أو ه اعتباطاًيأنه تصرف فأو 

ه يما لزم علك األجرة، كقاً الستحقاق املاليان تصدكإنه تصرف اعتباطاً : نعم لو قال

  .ون ضمانكيال  ده حىتية بيال أمانة شرع وة،يكل أمانة مانين العكالضمان، إذ مل ت

انت كما لو ك} ىمن املسم {كاملال} هيدعيعما  {أجرة املثل} ن لو زادتكول{

 كاملال} ستحقيمل  {ني أجرها خبمسهإن: كقال املال وها مائةيأجرة مثل الدار املتصرف ف

  .سهم جائزأنفى إقرار العقالء عل و}ادة العترافه بعدم استحقاقهايالز{

أجرته الدار بطن : ما لو قالكها خمالفاً للنقد، يدعيان جنس األجرة اليت كما أنه لو ك

  ق لهحي والنقد، يالمه بل أعطكثبت يمن القمح، مل 



٢٥٠

   هذا إذا كان الرتاع بعد استيفاء املنفعة،وجيب على املتصرف إيصاهلا إليه

  

ى ب علجيو{ ، ابتداًء حسب دعواهستحقهيس ما يأخذه تقاصاً، ألنّ النقد ليأن 

ان ك، أما إذا كان بدون إذن املالكان باعتقاده أنّ تصرفه كإذا } هيصاهلا إلي إاملتصرف

: كمستلذا قال يف املسو ،ىفخيما ال كادة يصال الزيب إجيان إباحة مل كاعتقاده أنّ تصرفه 

  . هلاكاستحقاق املالى ريان كإذا 

الغنب ى عن ادكل وانت األجرة دون املثل،كإنه : قال وجارةاإلى  إن ادعكمث إنّ املال

ان الغنب حمتمالً يف حقّه، كالزم إعطاءه أجرة املثل إن لان اكيف قبول األجرة دون املثل، 

  . الغنبنيأحد الطرفى لّ مورد ادعكما يف ك

صرف فاء بنحو إغالق املتيلو است و}فاء املنفعةيان الرتاع بعد استكإذا  {لهك} هذا {

  .ىفخيما ال كنتفاع شترط االيالدار، إذ ال 

 ،ط احلق بقدر املستوىفيان الالزم تسقكفاء جزء من املنفعة يان الرتاع بعد استكإن و

ان املتصرف كيف هذه الصورة إذا  وما بقي من املدة، إىل  بالنسبةكاملال إىل رجع املالو

ون للمتصرف األخذ كي، كر املالكني وثر من املثل،كالذي هو أى دعي اإلجارة باملسمي

  .إعطاء املثل بالنسبة وإبطال اإلجارة وار تبعض الصفقةيخب

احلال أنه  وان إجارة مبائة،كإنه : قال املتصرف ون إجارة،كيإنه مل : كمثالً قال املال

ان كمن املدة النصف ى قد مض و،ونه إجارةكم ك، فإنه إذا أبطل احلانيساوي خبمسي

ى س بأن ادعكما أنه لو انعكن فقط، يعشر وة مخسكإعطاء املال واري باخلللمتصرف األخذ

 بعد بطالن اإلجارة حسب كان للمالكر املتصرف، كأن و اإلجارة باألقل من املثلكاملال

  أخذ نصف املثل الذي هويالصفقة، فار تبعض يأخذ خبيم أن كم احلاكح



٢٥١

  .ن كان قبله رجع كل مال إىل صاحبهوإ

  

  .ىف املسمثر من نصكأ

ى ألنه مقتض} صاحبه إىل لّ مالكرجع  {فاءيقبل االست أي }قبله {ان الرتاعكمث إن 

 ـ ر اإلجارةيتقدى عل ـ دفعه يهان علكأخذ ما يعي اإلجارة أن حق ملدي ف،إبطال اإلجارة

  .اقتصاصاً

انت ك أما إذا ،انت اإلجرة مثالًكما إذا يتم في بأنه إمنا كل إطالق ذلكشين ربما كل

أنه أجر ى ري الذي كادة، مثالً املاليان الالزم إعطاء الزكأنقص من املثل  أو ديمسماة أز

أنه ى ريم اإلجارة، ك احلال إذا أخذ الدار بعد إبطا،نيالدار اليت تساوي مبائة، أجر بثمان

 ك املالرديه أن يزم علالّ فال، ال مائةنيل منه مثانكن، ألنّ الطرف إمنا أين للطرف بعشريمد

قد اعترف الطرف أنه  ونيانت الدار تساوي مثانكس إذا كبالع ون،يالطرف عشرى عل

  .ني عشركاملال إىل دفعيه أن يزم علالان الكاستأجرها مبائة 

وجب إسقاط حقّه الذي جاء من ي نيإنّ االمتناع من أحد الطرف: قالي أن الّاللّهم إ

ن االمتناع مع علمه باإلجارة امتناعاً باطالً فال وكي أن نيفرق بي أو ما تقدم،كقبل اإلجارة 

  ما أشبه فله حق يف التفاوت،وان أيون االمتناع بزعم أنّ احلق معه لنسكي أن نيب وحق له،

د يه املستفريون غكي و أ،ادةيفال حق له يف الزاملستفيد ون املمتنع هو كي أن نيفرق بيأو 

 ألجل امتناع ري فإنه ال وجه لبطالن حق الصغ،رييل للصغتنع الومي احلق، مثل أن ري الغكفلذل

د من أجرة املثل، فامتنع من اإلعطاء يه باألزي فأجرها ولريان الدار لصغكما إذا ك ،هيول

، إذ ال ريمن املثل للصغى ادة املسمياملستأجر إعطاء زى لزم علي فإنه ،ؤجرهايحبجة أنه مل 

  .تأمل ف،ادةيوجب سقوط الزي ريذنب للصغ



٢٥٢

ولكن املالك يدعي أنه على وجه  ،لو اتفقا على أنه أذن للمتصرف يف استيفاء املنفعة): ٢ مسألة(

 بل ، ففي تقدمي أيهما وجهان، واملتصرف يدعي أنه على وجه العارية،اإلجارة بكذا أو اإلذن بالضمان

  قوالن

  

 يدعي كن املالك ول،لو اتفقا على أنه أذن للمتصرف يف استيفاء املنفعة{): ٢ مسألة(

ذن أو اإل{ناقصاً عنه  أو زائداً عليه أو مساوياً للمسمى} ذاكأنه على وجه اإلجارة ب

الصلح  أو ادعى أنه على وجه اهلبة املشروطة أو ما تقدم يف بعض املسائل،ك} بالضمان

وجه املتصرف يدعي أنه على و{ ،ما أشبه من الدعاوي املتضمنة لعدم اانية أو ذا،كب

ففي تقدمي أيهما {ونه على وجه اانية ك املتضمنة على يما أشبه من الدعاو أو }العارية

  :} بل قوالن،وجهان

ي عن اخلالف واملبسوط والغنية واللمعة ك وهو احمل،تقدمي قول مدعي العارية: األول

قان على أنّ فاية، ووجهه أصالة براءة ذمة مدعي العارية، فإما متفكوجممع الربهان وال

 واألصل ،ان بعوض أم الكان بوجه مشروع، وإنما اخلالف يف أنه هل كاستيفاء املنفعة 

  .براءة ذمة املستويف

ي عن احللي واملهذب والقواعد وجامع كتقدمي قول مدعي اإلجارة، وهو احمل: والثاين

م مال املسلم إالّ  واختاره الشرائع، ووجهه قاعدة احترا،فايةك والكاملقاصد والروض واملسال

  .زم الضمانت عدمه، وحيث مل يثبت عدمه فالالأن يثب

 المكر، مضمون كوقد بىن بعض الفقهاء املسألة على أنّ املعيار يف تطبيق املدعي واملن



٢٥٣

لّ يدعي كون الباب من التداعي، ألنّ اإلجارة والعارية متقابالن، فكاملتداعيني، في

  .احترام املال أو ون املرجع الرباءةكيو فانخالف ما يدعيه اآلخر، فيتخال

مدعي  واً،ية مدعيون مدعي العاركيغرضهما ف ونيار مقصود املتنازعيأنّ املعأو 

 ألنّ القاعدة ،إعطاؤه أو راً، ألنّ غرضهما من هذا الرتاع عدم إعطاء املال،كاإلجارة من

  .اًي مدعنوكيقول بعدم احترامه يتقتضي احترام املال، فالذي 

روا يف باب القضاء كلذا ذ و ال غرضهما،ينيالم املتداعكار مضمون يمث الظاهر أنّ املع

ان الغرض من كإن  ونيالم الطرفك من املسائل حسب اختالف ريثكم يف كاختالف احل

  . فراجع،المهما واحداًكخمتلف صور 

جارة مدعي اإلى حسب دعوى ون األجرة علك أن تنيما أنّ الظاهر أنه ال فرق بك

ان مدعي ك لو قاعدة االحترام، إذ أو ون األصل الرباءةكان ي يف أصل جرذمةً أو ناًيع

: قوليان كإن  ودة،يجدى  دعوكن هناكناً، مل تيع أو قول بأنّ األجرة النقد ذمةًياإلجارة 

  الشيء يف اخلارجكان ذلكدة، سواء يجدى  دعوكانت هناك ، النقدريبأنّ األجرة شيء غ

  .مةيف الذأو 

 نيقاعدة االحترام ب أو ون األصل الرباءةكه يف يما حنن ف إىل فرق بالنسبةيما أنه ال ك

  .أنقص أو ديأز أو أجرة املثل يساويدعي ما يون مدعي األجرة ك

ون كمن اختالف  ويف ذمة، أو ناًيون األجرة عك فروق تنشأ من اختالف كنعم هنا

  .ال ترتبط بأصل املسألة ،أنقص أو ديأز أو ة للمثلياألجرة مساو

  من أصالة الرباءة بعد{ : بقولهني الوجهنيمث إنّ املصنف ب



٢٥٤

 ومن أصالة احترام مال املسلم الذي ال حيل إال ،من أصالة الرباءة بعد فرض كون التصرف جائزاً

   وال يبعد ترجيح، فتثبت أجرة املثل بعد التحالف، واألصل عدمها،باإلباحة

  

ن كل وان جائزاً،كأنّ تصرفه ى فهما متفقان عل} زاًون التصرف جائكفرض 

  . فاألصل عدم الضمان،ان بضمان أم الكاختالفهما يف أنه هل 

 اإلعراض مثالً أو } باإلباحةالّل إحي الذي ال )١(من أصالة احترام مال املسلمو{

 الّإ وقل،دعي أنه أي كن املالكيإن مل }  فتثبت أجرة املثل بعد التحالف،األصل عدمهاو{

  .)٢(جائزأنفسهم ى فالثابت األقل حسب اعترافه، فإنّ إقرار العقالء عل

، فإنّ قاعدة ني من املعلّقريثكما اختاره ك ى،بل هو األقو} ح الثاينيبعد ترجيال و{

ل يوجب الضمان، فهي دلي ريلّ تصرف يف مال الغكأصالة الرباءة، فإنّ ى االحترام مقدمة عل

 اإلمجاع والسنة وتابكهذه القاعدة مستفادة من ال و معه لألصل العملي،اجتهادي ال جمال

  .العقلو

رامة حسب ما كد يف املقام مبا يف اجلواهر تبعاً ملا يف مفتاح اليؤيأنه  إىل هذا باإلضافة

  : الوارد)عليه السالم( احلسن أيب  عن،ح إسحاق بن عماريمن صح: كره املستمسكذ

إا : قال اآلخر و،عةيإنها ود:  فقال الرجل،رهم فضاعتمن استودع رجالً ألف ديف

  .)٣(عةيانت ودكنة أنها يم البيقي أن الّاملال الزم له إ :)عليه السالم( قال ،قرض

                                                









٢٥٥

  .الثاين وجواز التصرف أعم من اإلباحة

  

ار مضمون ي أنّ املعنرناه مكنايف ما ذينة لنفي املال فال يالظاهر أنّ املراد إقامة البو

  .هلا عدم الضمان ال معىنى نة علي ألنّ إقامة البكذل و،نيالم املتخاصمك

نه إ ،)عليه السالم(  عن الصادق، ما رواه الدعائم،كون القول قول املالكد يؤيمث إنه 

نتين كأس: نكقول الساي وها،يتركا: قول صاحب الدارين دار الرجل فكسيسئل عن الرجل 

له  و،نهيميفالقول قول رب الدار مع : )عليه السالم(  قال،نة لواحد منهمايال ب و،راءكلإل

  .)١(نة أوىليانت البكنة يان ألحدمها بكإن  و،راءكمة اليق

 يف كان جائزاً فإذا شكإنّ التصرف : قاليفال } جواز التصرف أعم من اإلباحةو{

  . ملا عرفت من تقدم القاعدة،ان األصل العدمكعدمه  والضمان

أيت دور يوجه الضمان ى ان علكهو أنّ التصرف و جة الرتاع األوىلي نتإن قرر وهذا

  .الرتاع الثاين

  : نزاعانكهناو

  .ة للمثل أم اليون األجرة مساوكيف : األول

  .نقداً أو ناًيون األجرة عكيف : الثاينو

ى ، ألنه مقتضكان له ذلك أجرة املثل كاملالى الرتاع األول، فإن ادع إىل أما بالنسبة

ن كياألقل مل ى إن ادع وادة،يثبت، ألصالة عدم الزيد مل ياألزى ن ادعإ وحترام مال الناس،ا

   ان مدعي اإلجارة هوكس األمر بأن كلو انع و لقاعدة إقرار العقالء،كثر من ذلكله أ

                                                





٢٥٦

 كان املالكباملتحالف ى ، فبعد سقوط الدعوكة هو املاليي العاريمدع واملتصرف،

لّ منها العمل كى زم علالّدعي ضمانه، فالياملتصرف  ون للمتصرف،دعي أنه ال ضماي

  أخذه،كوز للمالجيما ال ك، كاملال إىل صال املاليجب للمتصرف إيدته، فيعقى مبقتض

س املقام من قاعدة إقرار العقالء يل و ذمته،أترب  للمتصرف حىتكهب املالياملفروض أنه ال و

  .ىفخيما ال ك

ان كس بنقد، سواء يل وني أنّ األجرة عكاملالى لرتاع الثاين، فإن ادعا إىل أما بالنسبةو

  .ثبت خالفهيمل  و بالنقدالّس إيان األصل عدمه، إذ الضمان لك ،يف اخلارج أو يف الذمة

ى ادة عليزى ، ألنه دعوكثبت ذليس يف الذمة مل يل وأنه يف اخلارجى ما أنه إن ادعك

  .كأصل الضمان، فاألصل عدم ذل

  .اهللا العامل و،في منه ذا القدرتك نريثكالم يف املقام كلاو

  



٢٥٧

  .قدم قول مدعي األقل إذا تنازعا يف قدر املستأجر): ٣ مسألة(

  

 كأجرت: ما لو قال صاحب الداركه، يعل} إذا تنازعا يف قدر املستأجر{ ):٣ مسألة(

 ل،ك الكأجرت: ك املالس، بأن قالكانع أو لّ الدار،كأجرتين : قال املستأجر ونصف الدار،

نهم، يما هو املعروف بى عل} قدم قول مدعي األقل {،استأجرت النصف: قال املستأجرو

ر له كاملن واً،يون القائل بالزائد مدعكيه، فيالزائد املختلف فى ألصالة عدم وقوع اإلجارة عل

  .هيون احللف علكيراً، فكمن

ار صورة يان املعك فإن الّإ والغرض، وجةيتار يف املرافعة النيون املعكى هذا بناًء عل

ره كذا ذكه اآلخر، يدعيدعي خالف ما يلّ واحد منهما كزم التحالف، ألنّ الان الكالرتاع 

  .كاملستمس

 نيق بار الصورة، إذ فريان املعكإن  وس املقام من التحالف،ينصاف أنه لن اإلكل

إنه : قوليألة السابقة اليت أحدمها املسك ،ان يف جامعيلتقي ال نيالمكالى ريون العرف ك

نّ إاحلاصل  ومسألتنا،كالتقاءمها يف جامع ى ري هونك نيب وة،يإنه عار: قولياآلخر  وإجارة،

 األقل إىل رجعيدابة  أو  فالرتاع يف أنه باعه عبداًالّإ وة العرف ال الدقة،يار هو رؤياملع

، كما أشبه ذل أو وان،ياحلى  الزائدة علصفات اإلنسان أو مة،يثر بالدقة يف مالحظة القكاألو

دعي يلّ واحد منهما كالتداعي، ألن  إىل نيناريد أو ناريرجع الرتاع يف أنه باعه بديما ك

  .اآلخر هيدعيخالف ما 

: ما لو قالكون مع االتفاق يف قدر األجرة، كيه قد يمث إنّ التنازع يف قدر املستأجر عل

   لّها مبائة،ك بل : نصف الدار مبائة، فقالكأجرت



٢٥٨

 ، نصف الدار مبائةكأجرت: كما لو قال املالك، كون مع االختالف يف ذلكيقد و

  .نيخبمس لّهاكبل : فقال

  .رناه يف املسألةكار ما ذيون املعكي: ففي األوىل

ث إنّ القدر اجلامع خفي، ي، حكة العرف ذليفهل هو من التداعي لرؤ: ةيأما يف الثان

األقل  إىل  فالالزم الذهاب،ركاملن ومن مسألة املدعي أو اإلجارة، وةيعارل اليون من قبكيف

قتضي يأصالة عدم املائة  و،قتضي النصفياألجرة، فأصالة عدم متام الدار  ونيلّ من العكيف 

  .نيون نصف الدار خبمسكيزم أن ال، فالنياخلمس

 منها من هذا ريثك أن مسائل املرافعات الّ إ،نيان خالف قول الطرفكإن  وهذاو

ى ادع وثر من أجرة املثل،كاره الدار بأجيإى  ما لو ادعةما تقدم مثله يف مسألكل، يالقب

  .همايلكم بأنه إجارة بأجرة املثل خالف قول ك فإنّ احل،ةياملتصرف العار

  



٢٥٩

  .قدم قول املالك إذا تنازعا يف رد العني املستأجرة): ٤ مسألة(

  

 بال ،ر للردكاملن} ك املستأجرة قدم قول املالنيد العإذا تنازعا يف ر{ ):٤ مسألة(

  .ال خالف، ألصالة عدم الرد والكإش

 )هياس املقام عليقتضي قيال  لو مت الودعي الردى قبول دعوو( :كقال يف املستمس

  .ىانته

  .ال قطع باملناط ول املخالف لألصل،ي ألنه ثبت بالدلكذلو

ره كنيرد البعض الذي  إىل ل بالنسبةك رد الالتنازع يفكالتنازع يف رد البعض و

  .كاملال

قال  و، املستأجرةنيبأنّ املردود نفس الع: ن قال أحدمهاكالمها الرد، لكلو سلّم و

قول املثبت لرد  أو ،ني ألصالة عدم رد العنير لرد نفس العكها، ففي قبول املنريبل غ: اآلخر

 نيأصالة السالمة يف العك ما ثبت خالفه، الّرد إقتضي صحة الي ألن األصل العقالئي نيالع

هدم  و الرد،نيه حيار لزم هدم ما تساملا علكن أحد اإلك لو ملأيضاً و ما ثبت خالفهما،الّإ

ه يدعيلّ واحد خالف ما كدعاء أنّ املقام من التداعي ال أو ه خالف بناء العقالء،ياملستامل عل

ان كما إذا كة، ين العقالئياملوازى  املتسامل املبين علنيالفرق ب أو نهما،يال جامع ب واآلخر

ة، فالقول قول مثبت ي خارجة علّكن هناكمل ت وم عارفاً بالشيءيالتسلى  لدنيلّ من الطرفك

،سلّمه  أو لهيكو إىل ما إذا سلّمهكة، ي العقالئني املوازريغى  التسامل املبين علنيب والرد

الً يف الظالم مثالً، فالقول يم ليان التسلك أو ات،يصوصعلم باخليل ال يكالو وهيل إليكالو

  : احتماالت،التحالف أو مير التسلكقول من

   التسلّم اعتراف علمي من وميالظاهر االحتمال الرابع، ألن التسلو



٢٦٠

 ال إذا كان هناك علّة، ، وإقرار العقالء على أنفسهم جائزاً،اجلانبني بصحة التسليم

قام من التحالف، إذ قالئي، فيكون احملكم أصالة عدم التسليم وليس املفليس يف األمر إقرار ع

 فال يعارض أصل عدم تسليمه أصل عدم ،تسليم الشيء األجنيب عن املعين ال يرتبط باملعاملة

  .تسليمه الشيء املربوط باملعاملة

 يتسلم ومن هذه املسألة يتبني حال ما إذا ادعى املتسلم للمبيع أو املتصرف للنقد أنه مل

  .املبيع وإمنا تسلم غريه، أو أن الذي دفعه إليه الطرف كان أقل من النقد الذي صرفه عنده

م لّم غريه، أو ادعى الطرف أنه سم للمبيع بأنه مسلّوكذا العكس، بأن ادعى املسلّ

أزيد، إىل غري ذلك من املسائل اليت هي من هذا القبيل فبدون العلّة لدى التسليم يكون 

هو املخالف للتسليم، ومع العلة يكون املدعي هو املوافق للتسليم، لألصل العقالئي املدعي 

  . وهو مقدم على أصالة عدم التسليم، وأصالة عدم التسليم يف الثاين،يف األول

نعم، إذا مل يتسلم الطرف الشيء وادعى أنه ليس ماله، أو أنه أقل من املبلغ الذي 

  .العدمأعطاه ليصرفه، كان املرجع أصالة 

وكيف كان، فإذا حكم بأنّ املال ليس ماله، كان الالزم على املستأجر إعطاء املثل أو 

  .القيمة، كما يلزم على الطرف إعطاء النقيصة

  



٢٦١

وأنكر املالك ،  وال تفريطإذا ادعى الصائغ أو املالح أو املكاري تلف املتاع من غري تعد): ٥ مسألة(

  . قدم قوهلم مع اليمني على األقوى،ي أو ادعى التفريط أو التعد،التلف

  

أشبههم من األمناء على من أو } إذا ادعى الصائغ أو املالح أو املكاري{): ٥ مسألة(

ى  أو أدع، وال تفريط، وأنكر املالك التلفتلف املتاع من غري تعد{ة رأموال الناس باألج

و تقدمي قوله إال ببينة املدعي  أ،ففي تقدمي قول املالك إال بيمني املدعي} التعدي أو التفريط

  :قوالن

 املشهور قدمياً وحديثاً، فقد حكي هذا القول يف اجلواهر عن النهاية :ذهب إىل األول

 واملبسوط واملراسم والكايف واملهذب والوسيلة والسرائر وجامع فيف أول كالمه، واخلال

ح املنافع وجامع إيضاح ورشاد واملختلف والتنقيالشرائع والتذكرة والتحرير والقواعد واإل

  .املقاصد والروض واملسالك

اإلمجاع عليه، بل عن : نسبتها إىل أكثر احملصلني، بل عن الغنية: بل عن السرائر

قدم قوهلم {: إمجاع الفرقة وأخبارهم عليه، وهذا هو الذي اختاره املصنف فقال: اخلالف

السادة ابن العم والربوجردي  ك،واختاره من وجدته من املعلقني} مع اليمني على األقوى

  .واجلمال واالصطهبانايت واخلونساري وغريهم

:  املفيد واملرتضى قطعاً، ونسب إىل بعض آخر، وعن املسالك:وذهب إىل القول الثاين

  .نه املشهورإ

  :  جلملة من الروايات، مثل،واألقرب هو القول األول

   أعطيت جبة إىل :)عليه السالم(قلت أليب عبد اهللا :  بن حبيبخرب بكر



٢٦٢

س يإن مل تتهمه فل وإن اتهمته فاستحلفه،: )عليه السالم(  قال،القصار فذهب بزعمه

  .)١(ه شيءيعل

إن  وداهي ما جنت الّضمن القصار إيال  : قال)عليه السالم(  عنه،خربه اآلخرو

  .)٢(اتهمته أحلفته

 كال احلائ وال القصار و الصائغضمنيال  :)عليه السالم(  عنه، املراديريبص أيب خربو

  . )٣(ئاًيستخرج منها شيستحلف لعلّه ي ونة،يخوف بالبي، فنيونوا متهمكي أن الّإ

  .نيميه اليأنّ عل و،س بضامني لنيات الدالة عن أنّ األميالروا إىل هذا باإلضافة

  :اتيمن الرواى نة جبملة أخرياستدل من قال بالبو

الصباغ ما سرق  ويف الغسال : قال)عليه السالم( د اهللاعب أيب  عن،ة احلليبيرواك

 فإن فعل ريثك أو ل لهيلّ قلك و أنه قد سرق،نيأمر بى رج منه علخيمنهما من شيء فلم 

ن مل إه فقد ضمنه يعلى زعم أنه قد ذهب الذي ادع ونةيقم البيإن مل  وه شيء،يس عليفل

  .)٤(قولهى نة علين له بكي

ه ثوباً يقال سألته عن قصار دفعت إل :)عليه السالم( عبد اهللاأيب عن  ،ريبص أيب عنو

   نةيم البيقيه أن يفعل:  قال، متاعهنيفزعم أنه سرق من ب

                                                











٢٦٣

  .)١(ه شيءيس عليلّه فلكه شيء، فإن سرق متاعه يس عليل و متاعهنيأنه سرق من ب

ت يمل مع الزحيسئل عن احلمال   أنه،)عليه السالم(  عن الصادق،يف خرب الدعائمو

 أو قيأهر أو إنه ذهب :إنه قال: قال و.إنه إن شاء أخذه:  فقال،قيأهر أو ذهب: قوليف

  .نةي ببالّصدق إيق فال يه الطريقطع عل

ن يف كإنما قدم احللف ألنه املم والظاهر أنّ الشارع أقام الشاهد مقام احللف، و:أقول

 ،كشهد لذلي املرادي ريبص أيب لعلّ خرب و،ل يف مثل هذه املواردي إذ الشاهد قل،الغالب

  .ةيافك أيضاًنة يانت البكإن  وافكاحلاصل أنّ احللف و

لة الغالبة يس، ألنّ احللف هو الوسكإنّ الشاهد قائم مقام احللف ال الع: إمنا قلناو

   .هد هو األصل يف نفسه، فتأملاان الشكإن  و،ثباتلإل

  .في لإلثباتكيالشاهد  ولّ واحد من احللفكه فيعلو

  .اتي طوائف أخر من الرواكمث إنّ هنا

  .فرط أو ىما إذا تعديحمملها ف والضمان مطلقاً،ى  ما دلّ عل:األوىل

 كذل وفرط،يمل  وتعديحمملها ما إذا مل  وعدم الضمان مطلقاً،ى ما دل عل: ةيالثان

  .ني الطائفتنيلوجود شاهد اجلمع ب

  

                                                





٢٦٤

حمملها صورة  و،رياألجى  عل)عليهم السالم( ئمةتفضل بعض األى ما دل عل: الثالثة

ما كة يالتق ورأي العامةى محلها عل إىل ال حاجة وات،ي الرواني، فال تدافع بريضمان األج

  ألما يف صورة الرتاعني السابقتنيما أنّ هذه الطوائف ال تنايف الطائفتكصنعه اجلواهر، 

  .فأنها يف مقام الثبوت خبالف هذه الطوائف الثالث، ،يف عامل اإلثباتو

  :الضمان مطلقاً، فهيى أما ما دلّ عل

:  فقال،فسديسئل عن القصار :  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،ما عن احلليب

فسد فهو ضامنيفصلح يأن ى  األجرة علىعطي ريلّ أجك)١(.  

 ه الثوبيلّم إلسيسألته عن القصار :  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،اهليكعن الو

  .)٢(الوقت فهو ضامنبعد إذا خالف وضاع الثوب :  قال،ين يف وقتيعطيه ياشترط علو

  قال،خرقهيالقصار ف إىل سألته عن الثوب أدفعه:  قال،الصباح أيب ل بنيخرب إمساعو

  .)٣(فسدهيه ليدفع إلتمل  وصلحهيه ي دفعته إلكأغرمه فإن: )عليه السالم(

 ،ضمنونيالصائغ أ وسألته عن القصار : قال،)عليه السالم( ضالر، عن اونسيخرب و

   ونسيان ك و:قال. ضمنواي أن الّإصلح يال : قال

                                                









٢٦٥

  .)١(أخذي وعمل بهي

 رفع )عليه السالم( ني املؤمنريمنّ أإ :)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،وينكعن السو

 ني املؤمنري فضمنه أم،دع البابصلح بابه، فضرب املسمار فانصيه رجل استأجر رجالً يإل

  .)٢()عليه السالم(

 ،ه ضماني عن القصار هل عل)عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت:  قال،الصباح أيب عنو

  .)٣(فسد فهو ضامنيصلح فيعطي األجر ليلّ من كنعم : فقال

 ،سدهفيصبغه فيعطي الثوب لي يف الرجل ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،عن احلليبو

  .)٤(نصلح فأفسد فهو ضاميأن ى ته أجراً عليلّ عامل أعطك: فقال

  :عدم الضمان مطلقاًى أما ما دلّ علو

اً ريث سأله عن رجل استأجر أجي يف حد،)عليه السالم(  عن الصادق،فعن احلليب

  .)٥(هو مؤمتن: )عليه السالم(  قال،متاعه فسرقى فأقعده عل

   رينّ أمإ :ثي يف حد،)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،وينكعن السو

                                                













٢٦٦

  .)١(الشيء الغالب واحلرق وضمن من الغرقيان ال ك )عليه السالم( نياملؤمن

 سألته عن الصباغ:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،ة بن عماريعن معاوو

  .)٢(ضمنانيس يل: )عليه السالم(  فقال،القصارو

القصار  إىل ه يف رجل دفع ثوباًيالفق إىل تبتك:  قال،عن حممد بن احلسن الصفّارو

القصار أن ى ب علجي هل ،قصره، فضاع الثوبيه لريقصار غ إىل قصره، فدفعه القصاريل

 أن الّهو ضامن له إ: )عليه السالم(  فوقّع،ان القصار مأموناًكإن  وهريغ إىل رده إذا دفعهي

  .)٣(ون ثقة مأموناً إن شاء اهللاكي

عدم ى ما دلّ عل والضمانى  ما دلّ علنيرناه بكشهد للجمع الذي ذيهذا اخلرب و

:  قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن، املراديريبص أيب  خربأيضاً كشهد لذليما كالضمان، 

 ار وضمن الصائغيالهمكي أن الّ إكال احلائ وال القصف بالبي فنيونوا متستحلف ي ونة،يخو

ى عل:  فقال،قهيهري أو ملحيسر الذي كييف رجل استأجر مجاالً ف و.ئاًيه شرج منخيلعلّه 

  .)٤(ن مأمون فهو ضامريان غكإن  وه شيء،يس عليان مأموناً فلكحنو من العامل إن 

                                                











٢٦٧

:  قال،)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،ريبص أيب ه، فعنيالتفضل على أما ما دلّ علو

ارضمني) عليه السالم( ي علانكأبو انك و،أموال الناسى تاط به علحي ،الصائغ و القص 

  .)١(مأموناً انكه إذا يتفضل علي )عليه السالم( جعفر

  .)٢(ب منهي قر)عليه السالم( هللاعبد ا أيب  عن،عن احلليبو

 ضمن القصاري )عليه السالم( أيب انك:  قال)عليه السالم(  عن الصادق،هيعن الفقو

  .)٣(هميتفضل علي) عليه السالم( نياحلس علي بن انك و،الصواغ ما أفسدواو

ان كالصائغ إذا  والقصارى تفضل علي) عليه السالم(جعفر  أبو انك:  قال،عن املقنعو

  .)٤(مأموناً

  .ة للضماني املنافريصورة األمانة غى  علان مأموناًكإذا  الالزم محلو

ان ك أنه )عليه السالم (هي عن أب)المعليه الس( يت الصادقي روانيما أنّ اجلمع بك

 ال )انك( ـف التضمني يف )عليه السالم( ضمن، هو اختالف حاالت الباقريان ال ك وضمني

   ه معناهاية الفقيأنّ روا أو االستمرار،ى دل علي

                                                











٢٦٨

  .نايف عدم أخذه شخصاً ألجل التفضليم بالضمان، فال كحيان كأنّ اإلمام 

تايب كاملتتبع يف  ،دهاجيرناها ك اخلمسة اليت ذنيامات أخر ذه املضي رواكهناو

  .هريغ و يف باب اإلجارةكاملستدر والوسائل

ى ان علك، كر املالكأن وى،بأنه تعد: ريبأن قال األج ،س فرض املنتكمث إنه لو انع

 الضمان رياألجى ما أنّ الظاهر أنه إذا اشترط علكأخذه، ي أن ال كاملالى عل و الدفع،رياألج

  . حسب الشرطكذل وفرطيمل  وتعديإن مل  ون،ضم

 ما صنعه اجلواهر،كة يالتقى نة فالالزم محله علين أقاموا البإ وضمامى أما ما دلّ عل

د، إذ الغالب يف املستأجر الشرط يس ببعيهذا ل و شرط الضمان،كان هناكما إذا ى علأو 

  .اهللا العاملو ،هيبناء العقد عل ولو بتعارف الضمان والضمين، أو حيالصر

  



٢٦٩

يكره تضمني األجري يف مورد ضمانه من قيام البينة على إتالفه أو تفريطه يف احلفظ أو ): ٦ مسألة(

  .له عن اليمني أو حنو ذلكتعديه أو نكو

  

 أو إتالفهى نة عليام البي يف مورد ضمانه من قري األجنيره تضمكي{ ):٦ مسألة(

  .عترف هويمثل أن } كحنو ذل أو نيميالوله عن ك نوه أيتعد أو طه يف احلفظيتفر

 ما نسبك كيف املستمس وموافقتهم له،ى دل علياملنت مما ى ت املعلّقون علكقد سو

   :فةيشهد به خرب حذيقد  و:األصحاب قالإىل 

:  قال،خذونهأيغرمه ألهله أيب نفسه أن يع فتطيضيمل املتاع باألجر فحيعن الرجل 

  .)١(ئاًيأخذ منه شيفال : قال. نعم:  قلت، هونيأم: فقال يل

 تفضل األئمةى راهة ما دلّ علكلعلّ وجه ال ومتام املطلوب،ى دلّ علياخلرب ال : أقول

ان استحباب كإن  واته، فإنّ ظاهرهايما تقدم بعض رواكاألجر ى  عل)عليهم السالم(

 أنّ الّ إس،كالع أو كراهة الترك و استحباب الفعلنيقد ثبت أنه ال تالزم ب و،التفضل

  .مكطريف احلى نة عليون قركة قد تياالستفادة العرف

راهة ك وكد عرفاً استحباب التريستفا ،ني املدكل للدائن اتري فإنه إذا ق،منه هذا املقامو

 )عليه السالم( ني املؤمنرياط اإلمام أميراهة األخذ مع ما ورد من احتكنايف ياألخذ، مث إنه ال 

عليه (ما أنّ ما ورد من أنّ اإلمام الباقر ك ى،فخيما ال كعي م الشركفإنه من باب احل

   ماكضمن يان ك) السالم

                                                





٢٧٠

 ،روهكفعل امليان ك )عليه السالم( الزم أنهيان معناه أخذه، مث ال كه إن ية الفقييف روا

االستحباب، فإذا فعل  وراهةكعلم علل اليث يح) عليه السالم(ملا حقّق يف حمله من أنّ اإلمام 

  . بأمر أهمكملزامحة ذل أو ان لعدم وجود العلّةك الثاين كتر واألول

  



٢٧١

  .قدم قول املستأجر إذا تنازعا يف مقدار األجرة): ٧ مسألة(

  

 قول بأنها أقل،يالذي } إذا تنازعا يف مقدار األجرة قدم قول املستأجر{ ):٧ مسألة(

ما ك احتمال التحالف تقدمقد  و، ألصالة عدم الزائدكذل ونه قول علمائنا،إ: رةكعن التذو

  .تقدم رده

إن  ون له حق يف أخذ الزائد العترافه بعدم استحقاقه،كي مل ،إنه أقل: رلو قال املؤجو

م كقد تقدم ح وه التخلّص من الزائد،يلزم عليثر كعلم أنه استأجره بأيث يان املستأجر حك

  .هياقتران هذا الرتاع برتاع يف املستأجر عل

باً يقر أو اًيه املستأجر مساويدعيون القدر األقل الذي كي أن نيال فرق بمث الظاهر أنه 

املستأجر أنه ى انت أجرة الدار يف املتعارف مائة فادعكما إذا ك، ريثكأقل منه ب أو للمتعارف

 أنه كاملالى ما إذا ادعكنة، يس املسألة يف صورة إقامة البك عكذلك واستأجرها بعشرة،

وجب انقالب يمفروض املسألة، فإنّ صرف االستبعاد اخلارجي ال استأجرها بألف يف 

  .ةيالشرع نيه حسب املوازير مما مها علكاملن واملدعي

ة ية مع القرائن اخلارجين الشرعين الظاهر أنه يف مثل هذه املوارد اليت تتعارض املوازكل

تفي كيسائل، ال أنه ظهر احلق مبختلف الوي القاضي مبا كلزم متسي ،دة للظن القويياملف

 نةيتفي بالبكي ملن )عليه السالم( ني املؤمنري، فقد ورد الذم من اإلمام أمنيميال ونةيبالب

ظهر ملن يما ك ،ستخرج احلق بالوسائل املختلفةي بنفسه )عليه السالم( ان اإلمامك و،نيميالو

  .اهيراجع قضاي



٢٧٢

 ان الدفع يف أقساط،ك: تأجر فقال املس،ان التنازع يف مدة دفع األجرةكمث إنه لو 

  .أيتيما كر، ألصالة عدم الشرط دفعة واحدة، قدم قول املؤج: رقال املؤجو

  



٢٧٣

 فاملرجع ، أو ذاك أو آجره هذا احلمار مثالً، أو محاراره بغالًجأإذا تنازعا يف أنه ): ٨ مسألة(

  .التحالف

  

، كذا أو جره هذا احلمار مثالًأ أو محاراً، أو إذا تنازعا يف أنه أجره بغالً{ ):٨ مسألة(

ون القدر ك ي حىتني الرتاعني ألنه ال جامع بكذل وما هو املشهور،ك} فاملرجع التحالف

  .ه مورداً ألصل العدميالزائد عل وه خارجاً عن الرتاع،ياملتفق عل

نه إ: القاضي وخيي عن الشكن احملكال، لكال إش وهينه ال خالف فإ(:  اجلواهريفو

  .ى انته،)االختالف يف الثمنكئع لّف الباحي

 ،كث املدري من حني يف باب اإلجارة، التحاد البابكذلكم كظهر من أنّ احلي كذلو

، كنفي ذلي كاملال ودعي استئجاره،يأنه ألن املقصود يف اإلجارة مطالبة املستأجر مبا كو

  .فاألصل مع البائع

تفقا يأن ال  :ىالفتو ومن النصظهر يما كه، فإنّ ضابط التحالف يما فى فخين ال كلو

الف مدعي خيالعرف أنّ مدعي هذا ى ر ي حىت،نهما جامع عريفّيون بكيث ال يشيء حبى عل

مصب الرتاع ال ى زان يف الدعويقد تقدم أنّ امل وه،يما حنن فى ان منطبق علريهذا امل و،كذا

 )١(ركمن أنى  علنيميال وعياملدى نة عليالب: )عليه السالم( ه، إذ قولهيؤول إليما  ومرجعه

  .ما أشبه أو ةيالدقة العقلال العرف ى ر لدكاملن و املدعي عرفاًهستفاد منيؤول لي

منهما، أما إذا حلف  أي لفحيتا فلم كإذا س أو  هو إذا حلفامث إنّ بطالن الرتاع إنما

   نكيما أنّ احللف إنما هو إذا مل كم له، كأحدمها ح

                                                





٢٧٤

  .زان يف باب املنازعاتيما هو املكنة، يالب قدمت الّإ ونةيب

ر من األجرة، املؤج استوىف أو نياملستأجر من الع ان قد استوىفك وفإذا بطلت اإلجارة

ر مثن املؤجى عل واملستأجر أجرة املثل،ى ان علك ،شرب لبنها وانت األجرة شاةكما إذا ك

 الّإ وأقل،ى ن املسمكية املثل إذا مل املستأجر أجرى عطيإمنا  واً،يان مثلكاملثل إذا  أو املثل،

  :األقل احتماالن أو ففي وجوب إعطاء املثل

 بعض املسائل له يفيما تقدم دلك ،زم أجرة املثلالان الكمن أنّ اإلجارة ملّا بطلت 

  .السابقة

  .ثرك فال حق له يف األ، أباح التصرف للمستأجر يف مقابل األقلكمن أن املالو

 االنتفاع به ك أجرة احلمار الذي تر،نيه أجرتيمن أنّ عل: كسره املستمكأما ما ذ

  .)١(اهيأصالة عدم إجارا إى  مبقتضأجرة الفرس و، منه حسب اإلجارةريبتقص

  :هيفف

ر هو الذي أعطاه  ألنّ املؤجونكياناً ي بل أح،ريلّ عدم انتفاع تقصكس ينه لإ: أوالً

  .هياإلجارة علعرف املستأجر أنه خالف ما وقعت يمل  ووب،كاملر

   عن بعض يف مثل املسألة،نيقد تقدم نقل لزوم األجرت: اًيثانو

                                                





٢٧٥

  ،وكذا لو اختلفا يف األجرة أا عشرة دراهم أو دينار

  

  .عرف له وجهي مل )ه القواعدي ما تقتضكإنّ ذل( :ه، فقولهيال فكتقدم اإلشو

مثالً، فهل املورد من  نيعمره سنت أو مث إنه لو اختلفا يف أنه أجره محاراً عمره سنة،

  . املوجب للتحالفنينيمن املتبا أو ،ثر املوجب ألصالة عدم الزائدةكاأل واألقل

قد  و طريف الرتاع،نين بيالعرف التباى ريالظاهر اختالف املوارد حسب العرف، فقد 

انت كإذا   واحد حكمه، مثالًفلكلاتفقا على شيء واختلفا يف شيء، العرف أنهما ى ري

ان من ك ،عطي اللنبيال  وسفديالسن األقل ال  واالستفادة من لبنه، أو  للسفاداإلجارة

ون من كياً باختالف العمر ريثكتلف خيوب الذي ال كانت اإلجارة ألجل الركإن  ون،يالتبا

  .ذاكه وثركاأل و األقلنياالختالف ب

 فإن ،التحالففإنه من مورد } ناريد أو ذا لو اختلفا يف األجرة أنها عشرة دراهموك{

أقل  أو املستأجر أجرة املثلى ان علكان بعده كإن  وفاء بطلت اإلجارة،يان قبل االستك

  .ما تقدمى ن علياألمر

ان الدرهم يف مقابل كذا إما يون املورد من باب التنازع إنما هو فكأنّ ى فخين ال كل

ما هو املتعارف كة ي من املالهو املقدار اخلاص لشيء واحد نيان عنوانكنار عرفاً، أما إذا يالد

 مثالً إذا أجر الدار يف وقتنا ،ن من الرتاع يف شيءكية مل يقصد الطرفان اخلصوصيمل  واآلن،

أنه ال ى لذا نر و،أيضاً غالباً نيما هو قصد الطرفكة، ينار فهم العرف املالياحلاضر مبائة د

  .ناريد  مائةفلساً بقدر أو ناراًيد أو عطي درمهاًي أن نيهما بيفرق لد



٢٧٦

من النقد  يعطيه أن يان علك ،ور يف العقد عن االعتباركمث إنه لو سقط النقد املذ

ة ينهما ال خصوصي مطلق النقد اجلامع بنياآلخر، ملا عرفت من أنّ العربة املقصودة للطرف

نقصها، بل الالزم إعطاء  أو ادة األجرةي يف زكؤثر ذلين كينقص مل  أو إن زاد والنقد،

عادل عشرة ين درمهاً، مث صار يعادل عشرينار يلّ دكان ك العقد، مثالً نيور حكقدار املذامل

  .ثركأ ال و ال أقل، درمهاً فإنّ األجرة هي عشرون درمهاًنيثالث أو دراهم

ة سابقاً ريانت اللك وة مثالً،ريما لو جعل األجرة لكة، يان للنقد خصوصكنعم لو 

ان كل مائة درهم، ال لترتّل الدرهم بل لتصاعد الذهب، اآلن تعاد ون درمهاً،يتعادل عشر

  .متها ألنها هي األجرة املقررةيق أو ةريزم إعطاء اللالّال

مقصود  أو  أنه عنوانكلو ش وها،ريغ ونياملهر والد وعيالة يف البيهذه املسألة سو

ما ال كصل ة خالف األيزم جعله مقصوداً بذاته، إذا العنوانالّان الكن عرف كيمل  وبذاته

  .ىفخي

  



٢٧٧

  .فالقول قول منكره ، أو الإذا اختلفا يف أنه شرط أحدمها على اآلخر شرطاً): ٩ مسألة(

  

 فالقول قول اآلخر شرطاً أو ال،ى إذا اختلفا يف أنه شرط أحدمها عل{ ):٩ مسألة(

  .ألصالة عدم الشرط} هركمن

أنّ ى ري تقدم، ماكوجب اختالف املتشخص يات يأن اختالف اخلصوصى رينعم من 

ون اختالف الشرط موجباً الختالف ك وه،ي قد عرفت ما فكنكاملقام من التداعي، ل

زانه يه الذي ميما حنن ف إىل ةيوجب السراياملشروط الذي مقوم يف باب التناقض املنطقي ال 

  .ةيالعرف ال الدقّة العقل

  .ون مقوماً أم الكي أن نيمث إنه ال فرق يف الشرط ب

جانب  إىل ةيه داراً ثانير تسلماملؤجى املستأجر أنه شرط على ما إذا ادع: لفمن األو

ن بأجرة يأنه استأجر دار إىل ك لرجوع ذل،نه مقوم عرفاًإماً جماناً، فيالدار املستأجرة تسل

  .واحدة

  .هرباء هلا مثالًكمد ال أو ن الدارير بتلواملؤجى أنه شرط على ما إذا ادع: من الثاينو

وجب يه، فال ياألصل املتفق على قلنا بعدم الفرق ألنّ الشرط عرفاً أمر زائد علإمنا و

  .املستأجرة نياختالفاً يف أصل الع

إنّ : اته، مثالً قال أحدمهاياختلفا يف بعض خصوص ومث إنه لو اتفقا يف أصل الشرط

 ، الشرطبل بلون أخضر، فهذا نزاع يف: قال اآلخر ون الدار بلون أمحر،يان تلوكالشرط 

سقط مبقداره  وسقط الشرط، و حتالفاالّإ ور الزائد،كه حلف مني قدر متفق علكان هناكفإن 

   من األجرة، فإنّ



٢٧٨

بدون  وانت أجرة الدار مع الشرط مائة،كللشرط قسطاً من األجرة بالنسبة، فإذا 

  .زم دفعه هو نصف األجرةالان الك، نيالشرط مخس

مة يان اللونان هلما قكما إذا كنقص، ي وديزيه يفن الشرط املختلف كيهذا إذا مل 

مة الشرط يق و عشرة،كقوله املاليمة الشرط الذي يون قكأن تكنقص  وواحدة، أما إذا زاد

  .ل األمركن، أشيقوله املستأجر عشريالذي 

 نيب ونهيالشرط بى فسخ اإلجارة مبقتضيف الطرف بشرطه أن ينعم للشارط إذا مل 

  .ام املرتبطة بفسخ اإلجارة، فتأملك األحكلذى ب علرتي واهللا،

  



٢٧٩

  .فالقول قول منكر األزيد، إذا اختلفا يف املدة أا شهر أو شهران مثالً): ١٠ مسألة(

  

ر كشهران مثالً، فالقول قول من أو إذا اختلفا يف املدة أا شهر{ ):١٠ مسألة(

ر ك فاألصل مع من،دييف األز خمتلفان ، ألنهما متفقان يف األقل،ما عن مجاعةك} ديزاأل

  .هين نوقش يف نسبة القول إلكخ، ليما عن الشك ال جمال للقرعة، همع وادة،يالز

انت املدة كلو  واملستأجر، أو رادة املدة املؤجيون مدعي زك نيمث إنه ال فرق ب

شهر بل أجرتين :  شهر رمضان، فقالك أجرت:ما إذا قالك ،نيني متبانيها دائرة بياملختلف ف

في بعد كيون أصل اإلجارة جامعاً ال ك ونهما،يان من التحالف، ألنه ال جامع بكشوال، 

  .الو اإلجارة يف شهر رمضان مع اإلجارة يف شهر شني بينيابة العرف التيرؤ

انت إجارة ك مثالً ،ن عرفاًين اإلجارة يف شهريانت اإلجارة يف شهر تباكنعم إذا 

 ،مثال ال لشيء آخر وكفي لذلكينما إجارا شهراً ال ي ب،جفي لسفر احلكين يالدابة يف شهر

  .فتأمل ون املقام من التحالف،كي

ون كي أنه عزله عزالً نيما تبيل عن آخر فيكو أو ون املستأجر لنفسهكلو اختلفا يف و

  .الةكإنه لنفسه، ألصالة عدم الو: قوليون القول قول من كية، يمعه إجارته فضول

: ديفقال ز د،يإنه أجرها لز: املستأجر، مثالً قال صاحب الدار أو رؤجلو اختلفا يف املو

لزم يما أنّ عمرو ال كون قول النايف مقدماً، ألصالة عدم اإلجارة، كينه اجرها لعمرو، إبل 

نفع يف املقام، يالعلم اإلمجايل بأنّ اإلجارة وقعت مع أحدمها ال  و إذا نفاه عن نفسه،كبذل

  . واجدي املينروا مثله يفكما ذك



٢٨٠

ستعد ي إذا مل كث إنه له ذليأخذ الدار لنفسه إما من باب الفسخ، حي كمث إنّ املال

انت األجرة املسماة أقل من كن إذا كل و،صإما من باب التقا وه،يم الثمن إلياملستأجر تسل

  .ون الزائد للمستأجركي نئذياملثل ح

 ك أجرتين داركإن: ما لو قالكر، جف يف املستأجر االختالف يف املؤمثل االختالو

  .ده دارهي زكبل أجر: فقال

انت يف زمان كانون هل  أو الصيبى ة عليلو اختلفا يف أنّ الدار اليت أجرها والو

ة التابعة يان األصل املوضوعي بقاء الوالكالعقل،  ويف زمان البلوغ أو اجلنون، أو ىبالص

روه يف مسألة اجلهل كأيت هنا ما ذي، فنية من باب احلادثاملسأل و،الصىب وألصالة بقاء اجلنون

  .هريغ وخيبالتار

ان كأمراً واحداً، فإن  أو ،نيتابكن مثل يان أمركلو اختلفا يف أنّ مصب اإلجارة و

األمر ى ان األصل عدم صب اإلجارة علك ،هياً فكوكاآلخر مش ون حمرزاًيأحد األمر

  .هي فكوكاملش

 قلانت املسألة من األك فإن قلنا بصحة إجارة الواحد املردد ،ماهي فكان الشكأما إذا 

  .م ببطالاكحي، فبعد التحالف نيني بطلت اإلجارة، ألنه من املتباالّإ و،ثركاألو

ان ك ،الثاين أو ع األوليان مبدأ اإلجارة هل هو الربكع الذي يلو اختلفا يف أنّ الربو

  .ع األول يف اإلجارةي عدم دخول الربقول بأنه الثاين، ألصالةياألصل مع من 

ان األصل مع ك ،اإلجارةى ع الذي هو منتهيان االختالف يف الربكس بأن كلو انعو

  .ع الثاينيدعي أنه األول، ألصالة عدم تعلّق اإلجارة بالربيمن 



٢٨١

فصل  أو عيهل هو شهر الربى املنته أو ع الذي هو املبدأيان االختالف يف أنّ الربكلو و

  .ىدعي املتقدم يف املنتهيمع من  ودعي املتأخر يف املبدأ،يان األصل مع من كع، يالرب

 ون تسعةك ي حىتي هو متعلّق اإلجارة هل هو هاليللو اختلفا يف أنّ الشهر الذو

ة، ألصالة يدعي اهلالليان األصل مع من كوماً، ي نيون ثالثك يعددي حىت أو وماً،ين يعشرو

  . يف اإلجارةنيوم الثالثيعدم دخول 

إجارة دار موصوفة بصفات ك لّي،كى لو اختلفا يف أن اإلجارة هل وقعت علو

ة العرف أنه من يإجارة هذه الدار، فهل املقام من التحالف لرؤك شخصيى عل أو خاصة،

إمنا  وه،يث إنّ أصل الدار متفق علي ح،ةير اخلصوصكمع من أو ،نيني املتبانيالتردد ب

العرف ى ريففي مثل الدار ،  لعلّه ختتلف املوارد،ة الزائدة، احتماالنياالختالف يف اخلصوص

  .ثركاأل والعرف أنه من األقلى رييف مثل املصباح  و،نينيأنه من املتبا

انت اإلجارة ملدة سنة، هل هو شهر كما إذا يلو اختلفا يف أنّ أول اإلجارة للدار فو

، ون االنقصاء بأول صفرك يصفر حىت انكو  أ،ون االنقصاء بأول حمرمك يحمرم احلرام حىت

ون األصل كقتضي ي مما ،أن شهر حمرم الثاين داخل يف اإلجارة أم ال إىل فالظاهر أنه راجع

  .عدم دخوله إذا حدث اخلالف يف أول حمرم الثاين

 إىل ون منتهاهاكيان األصل عدم دخوله، فكان اخلالف يف أول حمرم األول كأما إذا 

  .لثاينأول صفر ا

    النيأنّ املستأجر أم:  قد عرفتكمث إن



٢٨٢

:  فقال املؤجر،مةيطه فاختلفا يف القيط، فلو حتقّق تفريالتفر و بالتعديالّضمن التلف إي

  .صل مع املستأجربل تسعمائة، فاأل: قال املستأجر وانت ألفاً،كمته ين قإ

  .تفي ذا القدركة نريثكيف املقام فروع و

  



٢٨٣

  .قدم قول من يدعي الصحة ، اختلفا يف الصحة والفسادإذا): ١١ مسألة(

  

يف  و،}دعي الصحةي ن قدم قول م،الفساد وإذا اختلفا يف الصحة{ ):١١ مسألة(

ى املتشرعة عل وة العقالءريس ستقرارال األصحاب نيإنه املعروف ب: ةيفاك عن الكاملستمس

 بفعل املسلم، بل كتص ذلخي ال والصحة،ى الفساد عل ومحل الفعل الصادر احملتمل الصحة

  .)١(لّ عاقلك يف فعل كطّرد ذلي

اً عاقالً كغة ماليالص يون جمركون اخلالف يف الصحة من جهة ك نيربما فرق بو

ون اخلالف يف سائر الشرائط فتجري أصالة الصحة، ك نيب وبالغاً، فال جتري أصالة الصحة،

  .قنياألخذ بالقدر املتزم الّة، فاليع لبااإلمجكة ريأنّ الس إىل نظراً

سائر األدلة كصص أصل عدم النقل خي كبذل ول،كة يف الية جاررينّ السإ: هيفو

ن كي إجراء العقد مل نينه حإ: أحدمهاى ة، فإذا ادعياألصول العملى ة الواردة علياالجتهاد

 قدم القبولأو  العوض، أو نين عاملاً بالعكيمل  أو اً،يان فضولكاً بأن كمال أو عاقالً أو بالغاً

 الّحلف، إيان األصل مع مدعي الصحة، فكر اآلخر، كأن ووجب البطالن،يما أشبه مما أو 

  .نةيإذا أقام مدعي الفساد الب

  :األربعة مث إنه قد استدل ألصالة الصحة باألدلة

    بناًء،)٢(﴾قُولُوا ِللناِس حسناًو﴿ :تعاىلتاب، فبقوله كأما من ال

                                                







٢٨٤

  .)١(تعلموا ما هو اً حىتري خالّال تقولوا إ: ايف من قولهكا يف اله مبريتفسى عل

 مث،إ فإن ظن السوء ،)٢(﴾اجتِنبوا كَثرياً ِمن الظَّن ِإنَّ بعض الظَّن ِإثْم﴿ :تعاىلقوله و

  .ن شيء من الظن إمثاًكي مل الّإو

 ما علم الّس إيخلارج من عمومه لأنّ اى  بناًء عل،)٣(﴾أَوفُوا ِبالْعقُوِد﴿ :تعاىلقوله و

  .قنيفساده ألنه املت

  .)٤(﴾إالَّ أَنْ تكُونَ ِتجارةً عن تراٍض﴿ :تعاىلقوله و

ضع أمر  :)عليه السالم (ني املؤمنريايف عن أمكات، مثل ما يف اليأما من السنة فرواو

 اًء سوكيأخلمة خرجت من كال تظنن ب و، عنهكقلبي ما كيأت يأحسنه، حىتى  علكيأخ

  .)٥( حممالًريأنت جتد هلا يف اخلو

 ك فإن شهد عندـكي عن أخكبصر وكب مسعذّك :)عليه السالم( قول الصادقو

  .)٦(ذمك وقال مل أقله فصدقه ومخسون قسامة أنه قال قوالً،

                                                















٢٨٥

قلبه ان يف ميمناث اإلانه إذا اتهم أخاه إ و،تهم أخاهيإنّ املؤمن ال  :)عليه السالم( قولهو

  .هاريغ إىل ،)١(اث امللح يف املاءيامنك

أنه ربما خالف يف بعض  عرف، حىتينهم يفي أنه ال خالف بكيمن اإلمجاع، و

  .أيضاًبالصحة  أفىت ونه رجعكاحملقّق الثاين، لكات املسألة بعض الفقهاء يجزئ

حة اً يف صريثك كشياملرج، ألنه واهلرج الفساد لزم ى من العقل، أنه لو بين علو

  .املعامالت السابقة

  .الكام بال إشكاألح وان أصل الصحة يف العباداتيجر إىل هذا باإلضافة

  .)٢(ما هوك فامضه كطهور وكمن صالتى ما مض :)عليه السالم( قال

 راًيتعز أو وايل حداًالى أجر أو ،مهك يف حكم مث شكال يف أنّ القاضي إذا حكال إشو

  .نفّذاًم مكما حى بقي كقصاصاً مث شأو 

ة ريدة يف املقام السمالع و، يف باب املعامالتكذلكم كون احلكد ليله مؤكهذا و

 ى،فخيما ال كة أصالً، ألنها من أقواها ريعمل بسيعمل ا مل يث إنه لو مل ية حبيالقطع

  . فراجعه)قدس اهللا سره( ىخنا املرتضيورة يف رسائل شكاملسألة مفصلة مذو

  

                                                







٢٨٦

 استأجرتك على أن حتمله إىل البلد : فقال املستأجر، املوجر متاعه إىل بلدإذا محل): ١٢ مسألة(

  .تأجر فال يستحق املؤجر أجرة محله قدم قول املس،وتنازعا ،غري ذلك البلد الفالين

  

 ان يف نفس البلدكم أو }بلد إىل متاعه {نفسه} رإذا محل املؤج{ ):١٢ مسألة(

الذي محلت }  البلدك ذلريالبلد الفالين غ إىل أن حتملهى  علكاستأجرت: فقال املستأجر{

ر ن للمؤجكنه إذا مل تيميب}  قدم قول املستأجر،تنازعاو{ ،انك املك ذلريغ أو ،هياملتاع إل

، فال ريما ادعاه األجى ألصالة عدم وقوع اإلجارة عل}  محلهةر أجرستحق املؤجيفال  {نةيب

  .كمسذا علّله يف املستكعمله، ى ستحق األجرة علي

 هو ريما ادعاه املستأجر، ألنّ األجى  بأصالة عدم وقوع اإلجارة علكعارض ذليال و

زان يهما مينطبق علي، فرياألجى  نفي دعوالّئاً إيد شيريطالب حبقّه، أما املستأجر فال يالذي 

  .كتري مل كخبالف املستأجر فإنه إن تر، ك ترك إن تررير، فاألجكاملن واملدعي

ه ينف إىل  مضافاًكتحالفان، فإنّ املاليبل : قهيد الربوجردي قال يف تعليسن الكل وهذا

  .رهكنيهو  والبلد الفالين إىل ه محلهيدعي عليهذا البلد  إىل  أجرة محلهرياستحقاق األج

  .للمسألة صورتان(:  صوريت املسألة فقالنيم بيكد احليفرق السو

ون كيمقام مطالبة صاحبه حبق، بأن ن يف يلّ واحد من املتعاقدكون كي أن :األوىل

 مقام مطالبة  يفرياألج ودعي،يه حسبما ي لعمل املستأجر علري األجاملستأجر يف مقام مطالبة

ان ييف هذه الصورة مها متداع وه،يدعي وقوع العمل املستأجر علياملستأجر باألجرة، ألنه 

   لّكدعي ي



٢٨٧

  .تحالفانيره اآلخر فكني وخالف األصلى ئاً عليمنهما ش

يف  وطالبه بشيء،ي دون صاحبه فال ،ون أحدمها مطالباً لصاحبه بشيءكيأن : ةيالثان

ما إذا انتهت مدة كنه، يميقدم قوله بيراً، فكصاحبه من واًيون املطالب مدعكيالصورة 

  .ى انته،)شرعي أو ه لعجز عقلييتعذّر العمل املستأجر عل أو اإلجارة فبطلت

 ى،ار يف التحالف صورة الدعويد الربوجردي، ألنّ املعيه السركالظاهر ما ذ و:أقول

 إىل  نقل املتاعرياألجى دعي استحقاقه علي ك عرفاً، فإنّ املالنين الدعوتيان لتبايفهما متداع

دعي ما ي لّ واحدكبغداد، ف إىل دعي استحقاقه األجرة لنقله املتاعي رياألج والبصرة مثالً،

ة ي العدم يف طرف املستأجر فقط فال وجه له، بل األصالة جارة أصالانيره اآلخر، أما جركني

  .همايف

ى انت صورة الدعوك من تأمل، إذ يف ما لوخيم ال يكد احليل السيما أنّ تفصك

ذا إ خبالف ما ،جة أم اليأحدمها اآلن نتى انت لدعوك سواء ،ون مورد التداعيكيمتخالفة 

ى انت لدعوكإن  ور،كاملن ونّ املورد من املدعيسلباً، فإ واباًجيإى انت صورة الدعوك

  .جةيهما نتيلك

 الدعوىلّ من كان لك ،ر الرجلكأن وفإذا ادعت امرأة أنّ زوجها أفضاها قبل البلوغ،

ار كالزم اإلن والزوج،ى استحقاق النفقة الدائمة على جة، إذ الزم الدعويار نتكاإلنو

  .ار ال من التداعيكاإلن ور من االدعاء فاألمكمع ذل والزوجة،ى استحقاق الطاعة عل

  بل أميت:  هنداً، فقالكزوجتين أمت: نياألمت لو قال ملوىلو



٢٨٨

  وإن طلب منه الرد إىل املكان األول

  

تة، ية ميانت رقكما لو ك أثر، نيالدعوتى ن إلحدكيإن مل  وان من التداعي،كة، يرق

  .جةوا هي املزوكر يتقدى ن أثر علكيبعد أن مل 

 طالب بنقلهي فهذا ،ان مفروض مسألة املنت نزاعاً يف حال عدم النقلكذا مث إنه لو ه

  .ال أنه من التداعيكبلد آخر، فال إش إىل د نقلهيريالثاين  والينفالبلد الإىل 

 بل ،ق البلد اآلخر، أم الين يف طريان أحد البلدكما إذا ير فكما ذكم كمث إنه هل احل

ن أحدمها بعد كان البلدان يف خطّ واحد، لكما إذا كثر، كاأل وإنه من الرتاع يف األقل

  فرسخ،ريلزوم سى  علنتفقاير، إذ كاملن و، الظاهر أنه من املدعينيالثاين بعد فرسخ وفرسخ

  .ري، فاألصل مع األجريره األجكني وكثبته املاليث يإنما اخلالف يف الفرسخ الثاين، حو

ما إذا قال كل، يمل سائر الرتاعات اليت هي من هذا القبمث إنّ مثل الرتاع يف مسألة احل

 أو جنارة هذا الباب، أو اطة هذا الثوب،يخ أو تابة هذا املوضوع،ك لكاستأجرت: راملؤج

  .هريبل غ: ري فقال األج،ما أشبه أو تابكس هذا اليتدر أو حدادة هذا القفل،

في وجود مورد كيذ ال هما عموم من وجه، إين املختلف في األمرنيان بكذا إذا كو

ان من أحدمها كون من أحدمها ادعاء أصالً، فإذا كي يف اجلملة، بل الالزم أن ال قاالتفا

  .ان من مورد التحالفكالعموم من وجه  أو نيحنو التباى ان علكادعاء سواء 

بعد أن تقدمت } ان األولكامل إىل الرد {ريمن األج أي }منه {كاملال} إن طلبو{

  إنه من: قلنا أو ،رياألجى دعوى دعواه عل



٢٨٩

  ،وجب عليه

  

ه يال، بل مل أجد فكبال إش} هيوجب عل {قدم قول املستأجر وار،كاإلن واالدعاء

 إىل  بالنسبةكذلكما أنه ك، رياألجى في يف قطع أصالة عدم الوجوب علكي كذل وخالفاً،

  . حملّه األولريحمل آخر غ إىل الغاصب الذي نقل املتاع

 ئحق امرى تويال  :)عليه السالم( بقوله ،كذل إىل  باإلضافة،أيضاًله ستدل وي

  .)١(مسلم

  .)٢(لّ مغصوب مردودك :)عليه السالم( قولهو

  .)٣(هيتؤد د ما أخذت حىتيالى عل: )صلى اهللا عليه وآله( قولهو

ه يمال وجب عل أو ئاً من عرضيمن نال من رجل ش :)عليه السالم( قولهو

  .)٤(هيان منه إلكلّ ما كالتنصل من  وك من ذلاالستحالل

   .دهاريه فيمن أخى من أخذ عص :)صلى اهللا عليه وآله( قولهو

  .تاب الغصبكورة يف كات املذيها من الرواريغإىل 

ان الذي وضعه هو حقّاً من حقوقه كون مال اإلنسان يف املكب االستدالل أنّ يتقرو

رده ي بأن كان الذي أخذ منه، نعم لو رضي املالكامل إىل ده برالّون إكيالرد ال  وى،تويفال 

   كان املالكما إذا كان، ك املك ذلرييف غ

                                                











٢٩٠

  وليس له رده إليه إذا مل يرض ويضمن

  

  .ه الشيء صدق أنه ردهيان نقل إلكيف م

امل ال ك فإنّ األداء ال،هيؤد يحىت :)صلى اهللا عليه وآله( ظهر االستدالل بقولهيمنه و

توقف ي )ان منهكل ما كالتنصل من و( :ما أنّ قولهكان املأخوذ منه، كامل إىل  بردهالّن إوكي

هذا هو  و،دهاريفل :)آلهو يهاهللا على صل ( قولهكذلك وانه،كم إىل إرجاعهى صدقه عل

  .ة للضمانيفام العرك من األحكون ذلكيبعد أن يال :  بقولهكره املستمسكما ذيالسر ف

ما إذا غصبه عنه كان، ك املكان األخذ حملذور يف ذلك تنازل عن مكالان املكنعم لو 

ان، ألنه ك املكذل إىل وز لآلخذ رد املالجييف وسط صحراء، فإنه ال  أو مثالً يف البحر

 ،ان آخركم إىل ال تنقل املال: ما أنه إن قال للحمالكبه صاحبه، ى رضيتصرف يف املال ال 

انه كم إىل نقله ون للحمال املخالفةكي مل ،كان بدون إذن املالك املكذل إىل بعد أن نقله

  .وزجي إذنه فال رياألول، ألنه تصرف يف ماله بغ

  .هماي فكهنا لوحدة املال ةيورة يف باب الغصب آتكاً من الفروع املذريثكأنّ ى فخيال و

ى دمة عل بشيء، ألصالة عدم الضمان املقكان األصل عدم ضمان املالكمث إذا حتالفا 

هدر يون إذا مل كيقاعدة احترام عمل احلمال، ملا سبق يف بعض املسائل من أنّ االحترام إنما 

  .انك املكذل إىل  قال له باحلملكثبت أنّ املالين مل أ بعد كاملقام من ذل وهو حرمته،

مرتبته  ول اجتهادييالقاعدة، مع أنّ القاعدة دلى قدم األصل عليف يك: قاليفال 

األصل العمليى مة علمقد.  

  ضمني ورضيه إذا مل يس له رده إليلو{ مما تقدم تعرف وجه قولهو



٢٩١

  . حينئذ يف ظاهر الشرع كونه أميناًله إن تلف أو عاب لعدم

  

 ن مل تثبت اإلجارةأيف النقل السابق بعد  ويف هذا الرد، بل} عاب أو له إن تلف

شمله ية فيال أمانة شرع وةيكست أمانة ماليلإذ }  يف ظاهر الشرعنئذيناً حيونه أمكلعدم {

  .أدلة الضمان

 نيبى مما قلنا بأنه من الدعو ـ ق اآلخري أحدمها يف طرنيانكون املكمث إنه يف مورد 

 ون اإلجارة بالنسبةكت ـ كه املاليدعيان األصل عدم الزائد الذي كث يثر حكاأل واألقل

  .ع لوازمهاياملقدار األقل حمقّقة جبمإىل 

ن كي مل كذن املالإانه األول يف صورة التداعي بدون كم إىل مث إنه إن رد احلمال املتاع

ان املنقول كامل إىل ارجع املال: قول لهي احلق يف أن كهل للمال و اإلمث ظاهراً،ريه شيء غيعل

ون كمن أنّ  ونقله أصالً،يأنه مل كبطل نقله األول، في من أنّ نقله الثاين ، احتماالن،ه أم اليإل

  .اًيه ثانيطالبه بنقله إلي فله أن كان الثاين صار حقّاً للمالكاملال يف امل

 : فقال احلمال،األقرب أو ان األبعدكامل إىل انت اإلجارةكمث إنه لو اختلفا يف أنه هل 

 إىل رجع املالياحلمال أن ى  لزم عل، الذي حلفكان األصل مع املالك وان األبعد،كاملإىل 

 ىن له أجرة ال املسمكبق الوقت مل تيإن مل  وان األقرب، وفاًء باإلجارة إن بقي الوقت،كامل

  .ظاهر الشرعى  مبقتضم حمترريال املثل ألنّ عمله غ واإلجارة،ى قتضمبفعل يألنه مل 

ه يان الالزم علكان ثالث، كم إىل قد نقل وهيمث إنه لو اختلفا يف احملل املنقول إل

ان كقوله هو إن ي أو كقوله املاليان الذي كامل إىل ون األول إن حتالفا،اكامل إىل إرجاعه

  .م لهكاحل

  : فرع

    فإن،ربالءك أو إىل ،العراق مثالً إىل نقل متاعهيلو استأجره ل



٢٩٢

 نة،يان خاص يف املدكم أو اراتيحمل الس أو نةيوسط املد إىل  انصرافكان هناك

بع هو  فاملت،ما أشبه أو وسطه أو أول العراق  إىل انصراف من العراقكان هناك إن كذلكو

أول البلد  أو أول القطر إىل ان الوفاء بنقلهك انصراف كن هناكيإن مل  وه،ياملنصرف إل

 كان هناكما إذا ى أشهر املواضع املعروفة حممول عل إىل بلغهيما ورد من أنه  وللصدق،

  .انصراف

 إىل اريكتري من املكيئل عن الرجل نه سإ :)عليه السالم(  عن الصادق،فعن الدعائم

ر كذيال  وسمي البلد،يمثل هذا،  أو أندلس، أو إىل ة،يقيأفر أو إىل خراسان، أو إىل العراق،

بغداد من ك ،بلغه أشهر املواضع املعروفة من هذا البلدي:  قال،هينتهي إلياملوضع منه الذي 

  .)١(انسابور من خراسين وة،يقيوان من األفرريالق أو العراق،

: قال اآلخر والنجف، إىل ربالءكمن وسط :  فقال أحدمها،مث إنهما لو اختلفا يف املبدأ

  . ألصالة عدم الزائد،ربالءكدعي بأنه من آخر يان األصل مع من كربالء، كبل من آخر 

آخر النجف  أو إىل وسط النجف إىل هو أنه هلو ،ىان االختالف يف املنتهكلو و

  .أيضاًوسط النجف، ألصالة عدم الزائد  إىل دعييان األصل مع من ك

دعي يان األصل مع من ك ،يف إطالقه وى،املنته أو ان املبدأك املينيلو اختلفا يف تعو

  .د زائد، فاألصل عدمهي قينيطالق، ألنّ التعاإل

                                                





٢٩٣

ن ي لتبا،ان من التحالفكالبحر مثالً،  أو الرب أو ان باجلوكلو اختلفا يف أنّ النقل و

  .نيدعوتال

  . لزم التحالف،ارةيس أو ةي هل هي عرب،لة النقليان االختالف يف وسك لو كذلكو

ان األصل كون هو القائم بالعمل أم ال، كي أن رياألجى  علنيلو تنازعا يف أنه هل عو

  . القائم بالعملينيقول بعدم تعيمع من 

داً يف يعمل ز أن تستكأردت من:  بأن قال املستأجر،ان االختالف يف الشخصكلو و

  .ان من التحالفك ،استعمال عمروى بل جرت اإلجارة عل:  فقال املقاول،بناء داري

  .اهللا العامل وتفي منها ذا القدر،كة نريثكيف املقام فروع و

  



٢٩٤

فاألقوى تقدمي قول  ، وادعى املستأجر أنه أمره بأن خييطه قميصاًإذا خاط ثوبه قباًء): ١٣ مسألة(

  دم اإلذن يف خياطته قباًءاملستأجر ألصالة ع

  

ى ادعو{ ان القباءكاً بأنّ متعلق اإلجارة يمدع} إذا خاط ثوبه قباًء{ ):١٣ مسألة(

لّ واحد منهما كأنّ املقام من التحالف، ألنّ } ى فاألقو،صاًيطه قميخياملستأجر أنه أمره بأن 

ى ورة الرتاع لدار يف التحالف صيقد تقدم أنّ املع واآلخر،ى ئاً خالف دعويدعي شي

هذا  إىل ذهب وانت النتائج،ك مهما نين الدعوتيمن املعلوم أنّ صورة الرتاع تبا والعرف،

  .قته هذايد الربوجردي يف تعليالقول الس

  :أربعة أقوال إىل قد اختلفوا يف املسألةو

 ألصالة عدم ، قول املستأجرميتقد { واحد منرياملصنف تبعاً لغاختاره ما : األول

 دانيالشه وه الفاضالنيهذا القول ذهب إل وه احللف،ير فعلك فهو من،}اطته قباًءي يف خذناإل

ثر كهذا القول أى قد وافق املنت عل واملشهور، إىل هم، بل ربما نسبريغ واحملقّق الثاينو

  .نياملعلّق

استدل له الثاين  واط،ين القول قول خلإ ،قواه اخلالف يرأ ورة،كما عن التذ: الثاين

 ضمان الثوب، كلزمه بذليأمره به، فيه قطعاً مل يدعي عليأنّ رب الثوب  واط غارمي اخلبأنّ

  .نيمياط الياخلى نة فإذا فقدها وجب عليه البيان علكف

إذا دفع  : أنه قال)عليه السالم(  عن الصادق،ة الدعائميشهد هلذا القول رواي و:أقول

    قال رب،اط ثوباً فخاطه قباًءيخ إىل رجل



٢٩٥

نة يال ب و،طه قباًءيخاط بل أمرتين أن أياخل: قال و،صاًيط قمي أن ختكإنما أمرت: الثوب

  .)١(نهيمياط مع ينهما، فالقول قول اخليب

 ،هايستند إليرة مل كأنّ التذ  حىت،وجد عامل ايمل  وفة السندية ضعيث إنّ الروايحو

  .أهلها إىل ولكفعلمها مو

 للعامل بضمان الثوب ال ك إذ مطالبة املالى،فخي ما ال هيخ، ففيأما ما استدل به الش

ى  فإذا جر،ذن يف قطع الثوب قباًء من آثار عدم اإلكاً، ألنّ ذلي مدعكون املالكتوجب 

اً، يراً مدعكون منكي، فأيضاًون قوله موافقاً لألصل كيب استحقاق األرش، فييف ترتى فك

ن للقطع أرش، كيذا مل إما يه ضمان فيون علكي ما الأنه رب إىل ، باإلضافةكيف املستمسذا ك

  .مة القماشين القطع نزل من قكيبأن مل 

ى ذا ادعإ ما نيب و األرش فالقول قوله،كدع املالي ما إذا مل نيل بيالتفص: الثالث

  .دعي األجرةيالعامل  ودعي األرش،ي كلااألرش فالتحالف، ألنّ امل

ه ما تقدم من عدم الفرق يف وجممع الربهان، ورةكي هذا القول عن احتمال التذكحو

أنّ  إىل ذنه، هذا مضافاًإعدم  من أصالة ك ذلريغيعدمها، إذ ال  و األرشكاملالى  دعونيب

 نيرناه من اختالف الدعوتكر ال وجه له، بل وجه التحالف ما ذكه التحالف مبا ذيتوج

فهم العرف من ظاهر يما ر حسب كمن و منهما مدعالّكزان التحالف، ألنّ يالذي هو م

  .الرتاع

                                                





٢٩٦

  وعلى هذا فيضمن له عوض النقص احلاصل من ذلك

  

ى ار صورة الدعوي ما إذا قلنا بأنّ املعنيل بيم، من التفصيكد احليما اختاره الس: الرابع

ظهر يما كنه رجح الثاين كره املصنف، لكما ذكفى ان مآل الدعوكذا إ ما نيب وفالتحالف،

  .من شرحه، فراجع

 عنوان الفقهاء نيبو ، عنوان املنت فجعله من التحالفنيد الربوجردي فرق بيمث إنّ الس

 إذا ،ذاكالعامة ه وتب اخلاصةكور يف كهذا الفرع مذ(:  قال،ك قول املالميفجعله من تقد

 ،اطته قباءيبل أمرتين خب: اطيقال اخل و،صاًيطه قمي بأن ختكأمرت: كخاط ثوبه قباء فقال املال

ى  ملزمة، فتبقرياط غياخلى  علكاملالى ، ألن دعوك قول املالميتقدى ون األقوكي هيفعل

ره املاتن ما قرى أما عل و،كها قول املاليما فعله، فالقول فيذنه فإ كاملالى اط علياخلى دعو

  .ى انته،)ه هو التحالفيفاملرجع ف

  .مهاريغ واجلواهر وره عنوان الشرائعكما ذو

مها دعوتان متقابلتان فاملرجع  وة،ق، ألنّ صورة الرتاع واحدن الظاهر عدم الفركل

ون فرض املسألة كي أن نيإنه ال فرق ب(: كلذا قال املستمس و،نيلتا الصورتكالتحالف يف 

وجه اجلعالة ى ون من باب األمر بالعمل علكيأن  وما هو ظاهر املنت،كمن باب اإلجارة 

  .)ما هو ظاهر فرض األصحاب للمسألةك

ى ذا قدم قول املستأجر علإ أو  قول املستأجر،ميرناه من تقدكالذي ذ} هذاى علو{

لو عرض النقص احلاصل  {رياألج} ضمنيف {،ما أشبه أو حلف أو نةيباقي األقوال لوجود ب

  العمل أي} كمن ذل



٢٩٧

  ،وال جيوز له نقضه إذا كان اخليط للمستأجر وإن كان له كان له

  

من ، من أفسد دخل يف عموميه، في املأذون فريه غاطة، ألنه حصل بفعلياخل والقص

  .ما أشبههما من األدلّة وأتلف

اطة قباًء يان القماش قبل اخلكما إذا ك، ك للمالكيادة فالظاهر أنه شريإذا حصلت زو

وجب ي ال ك بذلكة املاليعدم رضا ون،يمته عشرياطة صارت قيبعد اخل وساوي عشرة،ي

 يف كعدم رغبة املالو ،روا مثله يف باب الغصبكما ذك ،للعامل ون فائدة العملكعدم 

ونه موجباً ك بالدبس يف ك إنما هو مثل عدم رغبته يف ما إذا خلط الغاصب لنب املالكذل

  .ةية القهركللشرا

ث يدة من حيمة جدي له قثتحد وونه قماشاًكث يط من حيمة املخيإذا سقطت قو

مة ياط القيطلب صاحب القماش من اخليإنما  واط،يلّها للخكدة ياجلدفالقيمة  ،طاًيونه خمك

  .اليت أسقطها بفعله

 كملال أو ط من املباحاتيان اخلك أو }ط للمستأجريان اخلكوز له نقضه إذا جيال و{

ان كذا إ و بإذنه،الّ إري لعدم جواز التصرف يف مال الغكذل وأضر ببقائه يف القماش، وآخر

  . ألنه تصرف يف املقاش،أيضاً كن له ذلكيط مباحاً مل ياخل

ون حتت كينقضه ألنه ماله، ف} ان لهك {اطيللخ أي }له {طي اخل}انكإن و{

الناس مسلّطون : ان له أخذها لقاعدةكاط يوط للخيانت اخلكلو و( : قال يف اجلواهر،سلطته

 ك للمالكاعترافه أا مل وته بظاهر الشرع ال تسقط حرمة ماله،يعدوان و،)١(أمواهلمى عل

   عاً للعمل الذيتب

                                                





٢٩٨

 أو جهة املقاصةى لو عل ونايف استحقاق أخذها،يأنه قد استأجرها ال ى قد ادع

  .ى، انته)النفساخ العقد بتعذّر دفع األجرة

ون حتت كي نيك ملالنينينّ الوجود القائم بعإ:  مبا حاصلهكعلّله يف املستمسو

رج عن سلطة خرض ين مل إ وان حتت سلطة مطلقة لآلخر،كتصرفهما، فإن رضي أحدمها 

ان املوجود حتت سلطة مطلقة ك إن أوجب البائع ني، مثالً العقد القائم بالعوضأيضاًاآلخر 

  .أيضاً وجب بطلت سلطة البائعيإن مل  وللمشتري،

 ط،ي اخلكان البقاء حتت سلطة مالكط يإن رضي صاحب الثوب ببقاء اخل: يف املقامو

رض صاحب يلذا إذا مل  وط،يت سلطة صاحب اخلرض صاحب الثوب بالبقاء بطليإن مل و

  .بقائهى ط بالبقاء بطلت سلطة صاحب الثوب علياخل

طاً، فإنّ حاله يونه خمكث ي التصرف يف الثوب من حني بالفرق بكذلى ل علكمث أش

ط، يون مقدمة لنقض اخلكي التصرف يف الثوب الذي نيب ورناه من مثال العقد،كحال ما ذ

، كز ذلجيرض مل ي فقط، فإذا مل كئم بالثوب فقط، فهو حتت سلطة املالفإنّ هذا التصرف قا

  . ملخصاًىانته

ان الالزم القول بعدم جواز النقض، ألنه كإن  والرد مناقشة، وليلّ من التعلكيف و

 بعد كلذا قال املستمس و.ة اآلخري بدون رضاك يف املال املشترنيكيمبرتلة تصرف أحد الشر

  .)صحية للمنع إذاً ال يروج عن القواعد املقتضفاخل(: المه السابقك



٢٩٩

 الاجلم والربوجردي والسادة ابن العمكقام، ين وجدت تعلي الذنيأما سائر املعلّق

  .ظهر يل وجه تام لفتواهميمل  وه،يوت علك فقد وافقوا املنت بالس،همريغ واألصطهبانايتو

ى ط ضرر عليإنّ بقاء اخل: قالي أو ،س تصرفاً عرفاًيط لي اخلإنّ جر: قالياللّهم إال أن 

ان كإنّ صاحب الثوب إن : قالي أو قاعدة السلطة،ى مة علك حاال ضررة فقاعدة كمال

ى رضي الذي ال كيان حاله حال الشركرض يإن مل  و،كط جاز لرضاه بذلياً جبر اخليراض

  .سلّطونالناس م:  إعماالً لقاعدة،كذلى رب علجيث يمه حين تقسكميما يبالقسمة ف

  .ط تصرف يف القماشيال يف أنّ جر اخلكنه ال إشإ: األولى  علردين كل

   :الثاينى  علردوي

  .اطياخلى ان البقاء ضرراً علكما إذا يصح فيا نه إمنإ: أوالً

وجب يث يط حي املستلزم من جر اخلكه بضرر املالرعارض ضريما إذا مل ينه فإ: اًيثان

  .القماش  فسادكذل

 إذا علمنا من الشارع الّإ، رفع سلطة إنسان آخري إنسان ال ال ضرر نّإ: ثالثاًو

مة ي قكص املاليان تنقكلذا إذا  و،كاهلالى  للجائع املشرف علريل من مال الغكألاكة، ياألمه

ى  علكوجب نفي ضرره رفع سلطة املالياملنافس له مل البضاعة صاحب ى متاعه ضرراً عل

  .ها من األمثلةريغ إىل ماله،



٣٠٠

  ويضمن النقص احلاصل من ذلك

  

م كون حتت إشراف الويل الذي هو احلاكيلزم أن يم ينّ التقسإ: الثالثى  علرديو

 هو تدخل الويل كيقن من رفع سلطة الشري ألنّ املت،نيمن اجلانبى ن برضكيالشرعي إذا مل 

  .مكل السلطة حمي فدلهالعام، أما بدون

ون كي و،سقطي فنيكيالشر إىل  متعارض بالنسبةل السلطةيإنّ دل: قالي أن الّاللّهم إ

  .ة، فتأمليما أشبه من األدلة األول أو  حاللكل شيء لكاملرجع 

 من التصرف يف كن املالكتمي مل ،طه فامتنعياط عن أخذ خي اخلكمث إذا منع املال

ال ن ي اللذنيكيون حاله حال الشركي و،صاحبهى رضيط الذي ال يالثوب ألنه تصرف يف اخل

  .أحدمها بتصرف اآلخرى رضي

 الثوب كإنّ منع مال: قالي أن الّإ(:  وجهاً جلواز التصرف بقولهكره املستمسكما ذو

طه حسب يط عن أخذ خي اخلكال ضرر يف منع مال ونتفي،ييف ثوبه ضرر فمن التصرف 

 الّاله إمى رفع سلطة إنسان آخر علي ما تقدم من أنّ ال ضرر إنسان ال :هي ف،ى انته)الفرض

  .ةييف مورد األمه

 حصل صوطه، ألنّ النقياجلر خل} كالنقص احلاصل من ذل {اطياخل} ضمنيو{

، كز له ذلجينه لو أوجب اجلر نقصاً مل إ: قالين ربما كشمله عموم أدلة الضمان، ليبفعله، ف

 ،سوز التصرف يف مال الناجيأنه ال  إىل هذا باإلضافة ،ص مال الناسيوز تنقجيألنه ال 

  .املسألة م يف فصلكاحلا إىل الالزم الرجوعو



٣٠١

إن  ،ةييف املال وطياخل ولّ من الثوبك يفاط ياخل وك املالنية بكالظاهر حصول الشرو

 ون حاهلما حال الدهنكياط فيط للخياخل وك لوضوح أنّ الثوب للمالكذلو ،ةيزادت املال

  .صلت ما فهي هلماة إنما حيأنّ املال و،نيكانا ملالك والدبس إذا اختلطاو

ال  وة من االعتبارات اليت هي منتزعة من حصول الرغبةيإنّ املال(: كفقول املستسم

هي تقبل  و تقرر يف موضعه،،ة أمر اعتباري لهيه، إذ املالي منظور ف)ة عند العقالءكتقبل الشر

  .ة عند العقالءكالشر

، ألنّ ظاهر الشرع ك املالضمنهياطة مل يط من جراء اخليمث إنه إذا حصل نقص يف اخل

 اطة،ية من اخليفيكهذه الى ار علجيه اإليثبت علي بشيء بعد أن مل كقتضي عدم أخذ املالي

  .كأذن بذليمل و

ان من كما إذا ك ،حالهى اط من إعادة القماش علين اخلكهو أنه إن مت وبقي شيء،

صاً بعد أن يق له جعله قمحي ال يف أنه الكفال إش ،ن إلصاقه بواسطة احلرارةكلون مثالً أميالنا

 ،صاًي جبعله قمكنفي عن نفسه إجازة املالي جبعله قباًء ه أمركجعله قباًء، ألنه بدعواه أنّ املال

  .كدة من املاليإجازة جد إىل حتاجيف

ذن من أنه تصرف يف مال الناس بدون اإل احتماالن، ،رده قماشاًيق له أن حيأما هل 

 إىل ، باإلضافةهأموال الناس عن مثلنصراف أدلة منع التصرف يف ا ومن احتمال ،فال جيوز

 إن والًيلعلّ األول أقرب دل و،)١(تؤدي د ما أخذت حىتيالى علشمله ي ف،أنه مقدمة األداء

   انك

                                                





٣٠٢

  جرؤ كما ليس عليه قبول عوض الثوب لو طلبه امل،وال جيب عليه قبول عوضه لو طلبه املستأجر

  

  .ن العرفأذها إىل الثاين أقرب

البناء يف أنه هل  وكما إذا اختلف املالكة يف سائر أمثاهلا، يمث إنّ هذه املسألة جار

 ون اإلجارة للبابك يف كاملال واختلف النجار ومحاماً، أو جعلها داراًى  علةانت اإلجارك

  .ك ذلريغ ومنشاراً أو د فأساًي يف جعل احلدكاملال واختلف احلداد والدوالب،أو 

ن من يان له أقل األمرك ،كقوله املالياد ما جيإ ون العامل من نقض ما عملكلو متو

كاملثل، إذ لو وى املسمان املثل أقل فإنّ كلو  و،كذلى  علالّقدم إي مل كأقلّ فاملالى ان املسم

ان مأذوناً من قبل كث إنه يحو ،ىاملسمى  فقد نفكستأجره لذلي مل كالعامل بدعواه أنّ املال

  . العمل فله املثل يفكاملال

 القبول، كاملالى ب علجي بآخر حسب رغبته مل كل مال املالياط تبديمث إن أراد اخل

ان جربه كإم أو زوال سلطته عن ماله،ى ل عليال دل وأمواهلم،ى ألصالة سلطة الناس عل

  .ليبالتبد

 ،ر يف قدر آخك مشترري غ،اً يف قدركالعامل مشتر وكلّ من املالكقول يان ما كلو و

ان كلّ القرآن، كتابة كبل ب: تابة نصف القرآن، فقال العاملك بكأمرت: كما إذا قال املالك

  .اهللا العامل و،للعامل من األجرة بالنسبة

لو طلبه  {طيعوض اخل أي }قبول عوضه {اطياخلى عل أي }هيب علجيال و{

 كاملالى عل أي }هيس عليما لك {طهيخى اط عليسلطة اخلى  ألنه مقتضكذل} املستأجر

  .أيضاًاط لقاعدة السلطة ياخل} رقبول عوض الثوب لو طلبه املؤج{



٣٠٣

اشتراء  أو حنوه، وعيما بالبإم باإلفراز كنهما أجربمها احلاياً بكما صار األمر مشترينعم ف

  .ةيقهر أو ةياريلّ قسمة اختكما يف كأحدمها مال اآلخر، 

دعواه ى ري إذاً ،هيدعياملال معاملة ما لّ منهما مع كمعاملة ى بة علرتمث إنّ الفروع امل

  .لي التطوفة نضرب عنها خوريثكحة، يصح

انه مل ك يف مكط املاليإذا سلّه عاد خ ط حىتيلّ خكط يف ي شد خكلو أراد املالو

  .ره اجلواهركما ذكب نفسه، ي بطالّوز إجياط فال ي ألنه تصرف يف مال اخل،جتب اإلجابة

اط مطالبته ين للخكيط مل يوجودة يف الثوب بعد سلّ اخل بالثقب املكلو انتفع املالو

  .تقدم ماكمة القماش يادة قيانت الثقب أورثت زك إذا الّبشيء إ

اط ياط، فالقول قول اخلير اخلك بأن تصنعه قباًء ذا بطانة، فأنكأمرت: كلو قال املالو

  .نهمايه بيونه ذا بطانة أمر زائد عن املقدار املتفق علكنه، ألنّ يميب

  .ان من التحالفك ني الدعوتنين بي يف بعض األمثلة تباكان هناكنعم إذا 

قباًء  أو بل قباًء مطلقاً، :اطيقال اخلو، ريبك بأن تصنعه قباًء للكأمرت: كلو قال املالو

  .ريللصغ

  .ديير التقكاألصل مع من و،املطلق وديون من املقكي: ففي األول

  .رجع التحالفامل و،نينيتبااملمن ون كي: يف الثاينو

  .تفي منها ذا القدركيف املقام مسائل أخر نو



٣٠٤

  .مل وقبل اخلياطة فاملرجع التحالفهذا ولو تنازعا يف هذه املسألة واملسألة املتقدمة قبل احل

  

يف ما } املسألة املتقدمةو{ اطةياالختالف يف اخل مسألة} لو تنازعا يف هذه املسألةو{

ان ك و،هريغ أو إىل ذاكبلد  إىل مال يف أنّ اإلجارة للحملاحل وك املالنيان االختالف بك

  .}اطة فاملرجع التحالفيقبل اخل وقبل احلمل {االختالف

  .اطة فاألمر واضحياخل وبعد احلمل ما اخترناه من التحالف حىتى أما عل

 فألنّ ،كون األصل مع املالكياطة ياخل واملصنف من أنّ بعد احلمل مبىنى أما علو

ر كني وه اآلخر،يدعيدعي خالف ما يلّ واحد منهما كال جامع، إذ  وخمتلفى لدعومصب ا

  .ما هي القاعدةكإذا حصل التحالف بطلت اإلجارة  وثبته اآلخر، فالالزم التحالف،يما 

  



٣٠٥

  .عليه اليمني لآلخر كل من يقدم قوله يف املوارد املذكورة): ١٤ مسألة(

  

تقدم  ويف املسائل املتقدمة،} ورةكاملوارد املذقدم قوله يف يلّ من ك{ ):١٤ مسألة(

، فإنّ نيميثبت حقّه بالير إنما كاملن و،ركألنه من}  لآلخرنيميه اليعل {، األصلهقوله ألنّ مع

عيى نة عليالبركمن أنى  علنيميال واملدًاإمجاعاً و نص.  

  املقام، مبعىنون ذا أثر يفكيلو فرض أنه أصل عدم األزيل  وأنّ أصل العدمى فخيال و

 كذل وإن مل نقل به يف باب االستصحاب، ومه احللف،كان حكان، كطرف  أي أنه مع

حنوها، فإنها  وديلذا ال اعتبار بال ول اخلاص به،يتبع الدليألنّ باب املرافعات باب خاص 

  .ىفخيما ال ك ،م يف عدم صورة التعارضكحت

  :ضاءة مربوطة بباب القريثكمث إنّ يف املقام مسائل 

ما إذا ي ف،باملعاطاة أو غةيانت بالصكه يف أنّ اإلجارة ي علىاملدع ومثل اختالف املدعي

  .اجلواز ونهما يف اللزوميان اختالف بك

ه، فهل يحلف عل أو نةيه البيمثل أنّ أحدمها لو علم بطالن ما ادعاه اآلخر مما أقام علو

  .احللف ومكاحلى عمل مبقتضيه أن يعل أو ،عمل بعلمهيله أن 

  .ونكيمثل أنّ احللف أمام من و

  .املستأجر  أورت أنه للمؤجيمثل أا لو اختلفا يف بعض ما يف البو



٣٠٦

  .ال أو م آخركستأنف الرتاع عند حايه أن يم علك حنق ملحيمثل أنه هل و

  .اهللا العامل املستعان وها،ريغ إىل

  



٣٠٧

  

  خاتمة

:فيها مسائل

  .األراضي اخلراجية على مالكها خراج األرض املستأجرة يف :األوىل

  

  }خامتة{

  :}ها مسائليف{

 الظاهر أنّ ،}هاكمالى ة عليخراج األرض املستأجرة يف األراضي اخلراج :األوىل{

نهم أنّ ير الذي أخذ األرض من السلطان أوالً، ألنّ املشهور ب املؤجكاملقصود من املال

  .متلكة ال ياألراضي اخلراج

 باآلثار، فإذا زالت اآلثار زال كبأا متل: ، فقال بعضنعم يف أصل املسألة خالف

 كيف ذلى  بعض األرض إذا رأكلميأن ) عليه السالم(بأنّ لإلمام : قال بعض و،كاملل

 الّن دفعه إكمي عدو ال نيم الشرعي، مثالً إذا دهم املسلمك احلاكذلك و،نيمصلحة املسلم

 أو املهم، وع بعض األرض ملوضوع األهميب املال، جاز له كم ذلكس عند احلايل و،ريثكمبال 

  .كما أشبه ذل

 أنّ لفظ إىل ان املقصود اإلشارةكإمنا  وموضعه، إىل ولكالم يف املسألة موكل اليتفصو

  .املشهورى قة، بناًء علي حقكراد به املالي هنا ال )كاملال(

  اًميه قديظهر منهم التسامل علير مما املؤجى اخلراج علكون مث إنّ 



٣٠٨

 من حيث القلة والكثرة  وال يضر كونه جمهوالً، شرط كونه على املستأجر صح على األقوىولو

  الغتفار مثل هذه

  

 من استأجرها،ى صاحب األرض ال على  ألن اخلراج إنما هو علكثاً، ذليحدو

الذي ى  بل املراد أنّ املنصرف من إطالقات أدلة اخلراج أنه على، املدعنيست العلّة عيلو

 ال كاملالى ومات اآلن إنما هي علكة اليت تقررها احليما أنّ الضربكرض له، انت األك

  .املستأجر

ة يف آخر يات اآلتيمجلة من الروا و،ك املقتضي لذلباالستصحا إىل هذا باإلضافة

املستأجر ألنّ اخلراج معناه الشيء الذي ى ون علكي فال وجه الحتمال أن كمع ذل واملسألة،

  .الثمرةى ؤخذ ألجل مثر األرض فهو علي أنه إنما ورج،خي

بنحو املقامسة، إلطالق  أو ون املأخوذ بنحو اخلراجكي أن نيم بكمث إنه ال فرق يف احل

الذي ى  علالّن اخلراج إكي مل ادياألرض عدة أى ه فإذا دارت عليعل ورناه من األدلة،كما ذ

  .تقبله من السلطان

ون ك أو }املستأجرى ونه علك { آخرعقد أو  اإلجارةيف ضمن عقد} لو شرطو{

هذا هو املشهور  و،)١(املؤمنون عند شروطهملعموم } ىاألقوى صح عل {هيبعضه عل

 إمنا مل تصح مناقشته وور للجهالة،كث منع عن الشرط املذي حكه املساليإن ناقش ف ونهم،يب

  :لقوله

  هذه الغتفار مثل ،ثرةكال وث القلّةيونه جمهوالً من حكضر يال و{

                                                





٣٠٩

  اجلهالة عرفاً

  

ها هي اجلهالة ريغ أو انتكعاً ي مب،قد تقدم أنّ اجلهالة الضارة باملعاملة و}اجلهالة عرفاً

الوسائل  وجنس املراوح وة اخلشبينوع وال يف جهالة أسس البناءكلذا ال إش والضارة عرفاً،

  .هاريغ أو رهن أو إجارة أو عيحنوها، من ب وع معامالت الدوريما أشبه يف مج وةيهربائكال

ل أن يس هذا الشرط من قبيل و،كما أشبه ذل واملشتريى اة علكون الزكمثله شرط و

من فرق العرف ى ، ملا نرريثكال ولي القلني املردد ب،ه ما يف صندوقكلميه أن يشترط علي

  .هيع اهول خبالف ما حنن فيقولون إنه من بيف

تاب كفالعمدة ما عرفت يف أول ال(: قالث يحاملستمسك  ما يف كظهر ليمما تقدم و

 ع،يل نفي الغرر خمتص بالبيدل و،ة يف عقد اإلجارةيلّكقدح اجلهالة ى ل عليمن أنه ال دل

  .ى انته) حاصلريالقدح غى اإلمجاع علو

 ل نفي الغرر عام نصاًيدل وإمنا املقام خارج موضوعاً، وة قادحة،يإذ اجلهالة العرف

  :ثاني حدكإمجاعاً فهناو

  .)١(ع الغرريعن ب )صلى اهللا عليه وآله( النيبى نه إ: ألولا

                                                





٣١٠

  .وإلطالق بعض األخبار

  

لّ أبواب املعامالت بالغرر يف إبطال العقد كستندون يف ي فإم ى،فخياالمجاع ال و

  .الغرري

، ىان أخذ السلطان فوضكما إذا كصح، ياً مل يان اخلراج جمهوالً جهالً عرفكنعم لو 

 اتيالروا إطالق وما أشبه، أو أخذ النصفيمرة  وثر،كأخذ األيمرة  ول،كالأخذ يفمرة 

 «لمامكها هو املنصرف يف ري هذه الصورة، ألنه غريغى الم الفقهاء مرتل علكو

  .ظهور بعض آخر و}إلطالق بعض األخبارو{

  .اتيشرطاً مجلة من الروا وم أصالًكاحلى دل عليمث إنه 

إني أجرت قوماً أرضاً : )عليه السالم(  أليب عبد اهللاقلت : قال،نديكد اليخرب سعك

هم، يمل أزد عل وأنا مل أظلمهم: قلت. نهمايعطهم فضل ما بأ:  فقال،هميفزاد السلطان عل

  .)١(كأرضى إم إمنا زادوا عل: قال

يف الرجل  ،)عليه السالم( عبد اهللا أيب ايف، عنكح داود بن سرحان املروي يف اليصحو

أن ى رجل عل إىل دفعهاي ف،ربما نقص وربما زاد وها خراج معلوم،ي األرض علون لهكت

  .)٢(ال بأس:  قال،ه مائيت درهم يف السنةيعطي وه خراجهايفكي

   املروي)عليه السالم(  عن الصادق،بيعقوب بن شعيح يمثله صحو
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  ، )صلوات اهللا عليهم(  ال بأس بأخذ األجرة على قراءة تعزية سيد الشهداء وسائر األئمة:الثانية

  

  .ث صدريه للحدين يف الفقكل و،)١(بييف التهذ وهييف الفق

عطي يال بأس أن  :الق أنه )عليه السالم(  عن الصادق،املروي يف دعائم اإلسالمو

  .)٢(ئاً معلوماًيه شيدفع إلي وه خراجهايفكيأن ى ها اخلراج علي األرض عل الرجلَالرجلُ

ستأجر الرجل األرض خبمس يال بأس أن  : قال،ون األخبار الذي هو مت،عن املقنعو

   .)٣(البلحى اخلراج عل ورج منها من الطعامخيثر مما كبأ أو كبدون ذل أو رج منهاخيما 

ثرها خفاء، كان يف داللة أكإن  وتاب املزارعة،كورة يف كات املذيها من الرواريغإىل 

  .أجراملستى فراجع باب جواز اشتراط خراج األرض عل

صلوات ( سائر األئمة ود الشهداءية سيقراءة تعزى ال بأس بأخذ األجرة عل: ةيالثان{

عليهم  (سائر األئمة إىل ذا بالنسبةك و،الل ممن تعرض هلذه املسألةكبال إش} )اهللا عليهم

ن يالذ أوالدهم و،)عليهم السالم (اءياألنب و)عليها السالم (قة الطاهرةيالصد و)السالم

سائر  إىل  بالنسبةكذلك وأدلة العقد، و إلطالق أدلة اإلجارة،كلّ ذلك، ك ذلستحقوني

ف يتأل وإنشاد الشعر، وه،يبالتشبى سميل هلم الذي يالتمثى أخذ األجرة علكشؤوم 

  .ك ذلريغ وتاب،كال
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نة اليت هي إهانة يات املشيليالتمث أو اذبةكر املصائب الك مقابل ذنعم أخذ األجرة يف

  .)١(ئاً حرم مثنهي إن حرم شإنّ اهللاـ  فهلم حرام،

ى ن له حق األجرة بالنسبة، فإذا عامله علكيذباً، مل كمن أشبهه  أو بيلو قرأ اخلطو

  .ن حق يف عشر املبلغكيذباً مل كان عشر ما قرأه كام فيمائة لعشرة أ

د، مل حنو املتعدى انت اإلجارة علك فإن ،بعض الوقت أو اميضر بعض األحيمث إن مل 

  .ار تبعض الصفقةين لصاحب الس خكي

سائر موارد كار تبعض الصفقة، يان له خكانت اإلجارة واحدة للمجموع كإن و

  .اإلجارة

 ماًكه، ي بالقدر الذي علىف وهل أو ،اذبك أو ب يف أنّ ما قرأه صادقي اخلطكلو شو

 كوكامل املشك مقابل الوفاء الأخذ األجرة، ألنّ األجرة يفيس له أن يزماناً، فل أو فاًيكأو 

  .هيف

لّما أعطاه أقل ك وصاحب الس إعطاؤه أجرة املثل،ى  األجرة فعلينيلو قرأ بدون تعو

اج يب احتياخلطى رأ وة،يب بقراءة التعزيد صاحب الس اخلطيلو ق و فهو ضامن،كمن ذل

ى ان علكجر سواء الم املستأكال يف أنه لو خالف كاملسائل، فال إش والوعظ إىل املستمع

  .األجرة هيستحق عليحنو الشرط مع أخذه بالشرط، مل ى عل أو ديحنو الق

م يب، ألنّ تعلجي، بل ك الظاهر أنّ له ذل،الم يف أنه هل له حق املخالفةكإنما الو

   األمر وه الغافليتنب وشاد الضالّرإ واجلاهل
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ن لإلجارة أن ترفع هذه كميلّها من الواجبات، فال كر، كالنهي عن املن وباملعروف،

  .الواجبات

ة، فال ياحنصار اإلرشاد يف جملسه سقط حقّه لألمه وكرض صاحب الس بذليلو مل و

  .األصل التساقط واحلرام وبتعارض الواجب: قالي

ب، فإن ياخلط إىل قدم صاحب الس املال و،مث إنّ اإلجارة لو سقطت بسبب املخالفة

ب ياملأخوذ غصباً، إذ ال طكاًء يب، ألنّ املأخوذ حيز للخطجي اً ملياً اضطرارميان تقدك

  .ان له احلق يف األخذكما أشبه  وةًياً هدميان تقدكإن  ولنفسه،

ف، يكال ومكال و الزمانيني تع،ان األمر بنحو اإلجارةكهما إذا يب علجيمث الظاهر أنه 

دة يمن احملرم قراءة ج األوىلة عشرة يف العشرة ياحلاد إىل تقرأ أول العاشرة: قوليمثل أن 

د يأن تقرأ األشعار للسكات، يفيكال وسائر الشروط أو جذّاب مؤثر، أو بصوت شجي

تها، يفيك وة القراءةيمكة يلّه االنصراف بسبب معروفك كفي يف ذلكي ودر احللّي مثالً،يح

لّما ك وة،انصرافاً واجب يف صحة اإلجار أو ره لفظاًكون ذكيه الغرر كون يف تركيل ما كف

  .ه أجرة املثليون الالزم علكيان اخلطاب بأمر صاحب الس، ك وبطلت اإلجارة

ما كرضاه،  أو إجازة صاحب املرتلب الّداً إيستصحب تلميب أن يق للخطحيمث إنه ال 

 برضاه، الّب آخر إيخط إىل ب بعد اإلجارةيعطي وقت اخلطيق لصاحب الس أن حيال 

طب بدون خيب أن يق للخطحيال  ول اإلجارة،يدل ول السلطنةيدلى  ألنه مقتضكلّ ذلك

  ىرض



٣١٤

  .ولكن لو أخذها على مقدماا من املشي إىل املكان الذي يقرأ فيه كان أوىل

  

ه املستمعون، يإن أصر عل و،ريستأجره، ألنه تصرف يف حق الغيت إذا مل يصاحب الب

ل ي دلكقتض ذليه، إذا مل ريغ أو لسلصاحب اى ه أذيون فكير ما كذيق له أن حيما ال ك

 ،صاحب البيحنو ى ونه أمراً مبعروف علككثانوي أهم ح أذاه من السلطةيبي وتيسقط حق 

  .هاريغأو 

ما كة يانت دولة شرعك إذا الّاً إميؤثر حتريمث إنّ منع بعض الدول اخلطباء عن املنرب ال 

ن كيمل  و ضرراًكان يف ذلك إذا الّ اخلطاب، إق لهحية ي الشرعريإذا منعته الدولة غ وى،فخيال 

  .ىفخيما ال ك ، الضرر معارضاً بأمر أهمكذل

 ألجل ،ه حراماًجيون تروكيب يق هلم احلضور يف منرب خطحي ال نيمث إنّ املستمع

  .كما أشبه ذل أو منربهى ضرر مترتب عل أو هكسلو أو دتهياحنراف يف عق

 كما أشبه ذل و}هيقرأ فيان الذي كامل إىل املشيمقدماا من ى ن لو أخذها علكلو{

ورد من النهي  رج عن ماخيألن  واإلخالص، إىل ون أقربكيل} ان أوىلك {صعود املنربك

  قربةًون إعطاء املال جماناً هبةًكي أن كمن ذل ما أنّ األوىلك ،)عليهم السالم( ل مكعن األ

  .م لك عن توهم األأيضاً ألنه أبعد ،اهللا تعاىلإىل 

مل  والحون لساناً للكيذب لسان احلال املتعارف الذي كس من اليأنه لى فخيمث ال 

  : ألنه،ال إهانة واًكوجب هتي



٣١٥

  .اإلغراق املتعارفات واملبالغة وةيذب التوركس من اليما لكذباً عرفاً، كعد يال : أوالً

مام اإل إىل نسوباملك )عليهم السالم( نيلسان املعصومى  علكملا ورد من ذل: اًيثانو

  :ث أنشديح) عليه السالم( ني املؤمنريأم

  مكف يل جبوابيك وبيقال احلب

  تراب و جنادلنيوأنا ره

  فنسيتكمل التراب حماسين كأ

  )١(عن أترايب ووحجبت عن أهلي

  : اليت منها)عليه السالم( ني املؤمنريدة اإلمام أميقص) عليه السالم(أنشد اإلمام اهلادي و

   ساء هلمنيعنهم حفأفصح القرب 

  )٢(ها الدود تنتقلي الوجوه علكتل

  .مهاريغ إىل

ضرون حتت منربه حين ي الذنياملستمعى  ملستوفوًءكب يون منرب اخلطكينبغي أن يمث إنه 

اناً ي، بل أحاًيدن وناًياء ال تنفعهم دينة يف أشيأخذ أوقام الثميأن ال  وات،يمن خمتلف املستو

الئم منربه ينبغي أن يما أنه ك ى،فخيما ال كان حراماً كهلم ان ضرراً كتضرهم، بل إذا 

ما و﴿ :ق لسان القوم، قال سبحانهيونه خدمة اإلسالم، فإنه من مصادكروح العصر مع 

  أَرسلْنا ِمن رسوٍل ِإالَّ ِبِلساِن 

                                                







٣١٦

   جيوز استيجار الصيب املميز:الثالثة

  

مرنا أن اء أُيإنا معاشر األنب :) عليه وآلهصلى اهللا( رمكما قال الرسول األك ،)١(﴾قَوِمِه

  .)٢(قدر عقوهلمى لّم الناس علكن

 أو قربى عل أو ةيتعز أو قراءة القرآن يف فاحتةى باب أخذ األجرة عللمن امللحق ذا او

  .)٣(القرآن أجراًى  تبغي علكألن :)عليه السالم( روهاً لقولهكان مكإن  وما أشبه،

قرأ  والقرآءةى ما إذا أخذ األجرة علكسائل املتقدمة يف اخلطابة، أيت هنا بعض امليو

  .كما أشبه ذل وغلطاً

 ارة األئمةيالقرآن، أخذ األجرة ألجل قراءة ز وةيالتعزى من باب أخذ األجرة علو

  .ىفخيما ال ك )عليهم السالم( قة الطاهرةيالصد واءياألنب وأوالدهمو

ت، فقد يم أو ارة عن حييللز وللحج ومه،صو وتيأما االستئجار لقضاء صالة امل

ما أن االستئجار ألجل ك ،ما أن بعض مسائله األخر تأيت هناكر بعض مسائله يف أبوابه، كذ

  .اهللا العامل وتابك مما سبق يف النيالواجبات قد تب أو نيم أصول الديتعل

ز ي املمريز ألنّ غيمد باملييالتق وبنتاً، أو ولداً} زيوز استئجار الصيب املمجي{ :الثالثة

  ن الظاهر أنه ال وجهكمة، ليم البهكمه حكح

                                                









٣١٧

  من وليه اإلجباري أو غريه كاحلاكم الشرعي

  

ث إنّ املقصود منها يارة، حيالز وةيالتعز وقراءة القرآن أي ،ثة األولالد يف الثييهلذا التق

  .كل ذليأيت تفصيما سك ،حنو العبادةى صل مبجرد وجودها ال بوقوعها علحي

 فإنّ حال ،دييان أم ال، فال وجه للتقكزاً يأحد، مم أي أيت منينّ وجود الثالثة إث يحو

مثالً  م قراءة القرآنوان املعلّيصح إجارة احليأنه  العجن حىت والغسل و حال الطبخكذل

  .حنوها واملسجلةكاآللة اجلامدة  و، بلكألجل ذل

ة يز، فإنه من األمور القصدي املمرية يف غابيعقل النيصح، إذ ال يابة مل ينعم إذا أراد الن

  .زي من املمالّ إىاليت ال تتأت

م كاحلاك {جباري اإلريغ أي }هريأو غ {اجلد واألبك }جباريه اإليمن ول{

جباري بأصل الشرع،  اإلريالظاهر أن املراد بغ ونائب اخلمسة، وم،يالق والوصي و}الشرعي

اء يف مرتبة يإمنا السبعة اآلخرون هم أول وجداد،األ وفإنّ الويل يف أصل الشرع هم اآلباء

  .صح للويل إجارته ألنه ويلّ شرعاًيإمنا  وة،يثان

  .ما عرفتك أيضاًز ي املمريان استئجار غكعرف إميمنه و

 أمر الصيبى إن تولّ وس له حق التصرف،ي الويل فال تصح، ألنه لريأما اإلجارة من غ

  .أشبهما  واألخ وكاألمباً له يان قركو

ى ز إذا قلنا بصحة معامالته عليبعد أنه تصح اإلجارة من نفس الصيب املميمث ال 

 حتى ِإذا بلَغوا  ابتلُوا الْيتامىو﴿ : الشرائع، لقوله سبحانهكذل إىل ما ذهبكراهة، ك

كاحا ،)١(﴾النفرقي كبذل و تصرفاته يف اجلملة،ةصحى دل علي مم  

                                                





٣١٨

  ،ة والزياراتلقراءة القرآن والتعزي

  

  .هياره من ولجيإن صح إ وصح يف الثاين هذه اجلهة،يث ال يز، حي انون املمنيب ونهيب

 ريار غجيحنو ما تقدم يف إى  عل،هيز من انون من ولي املمريار غجيصح إي كذلكو

  .حنوه وز ألجل قراءة القرآنياملم

  .كما أشبه ذل أو اداإلرشوالوعظ  أو }اراتيالز وةيالتعز ولقراءة القرآن{

 أو اان املقصود منها جمرد وجودهك سواء ،أنّ هذه األمور تقع من الصيبى فخيال و

ة، ألنه ال ينيمتر أو ،ةية، سواء قلنا إنّ عبادات الصيب شرعيان املقصود منها وجه العبادك

 ال يفكاطته إذا قصد القربة بالصالة، بل ال إشي خنيب و صالة الصيبني يف الفرق بكش

 صالة نيذا الفرق بك وبدون قصد القربة، أو أيت ا مع قصد القربةي صالته اليت نيالفرق ب

 بوقوعها الّصل إحيون املقصود منها ال كى  عل بناًءكال املستمسكز، فإشي املمريغ وزياملم

، فإنّ هذا هو نيلّفكعبادات املكون كون املقصود أن تك كد بذليريأنه كوجه العبادة، ى عل

  .ىفخيما ال ك ،ةينيمتر أو ةيوا شرعك نيه بيفرق في الذي

  :ثالثة أقسامى ان، فعبادات الصيب علكف يكو

  .لبس به يف حال رضاعهيه الذي حجكين، يال متر وس بشرعييما ل: منها

ه يؤثّر في فإنه ،زيبالعمل قبل التمى ما إذا أتكس بشرعي، يل وينيما هو متر: منهاو

  .قطعاً بشرعي سيل واً،ينيمتر

  .زييأيت به بعد التميالذي كه، يما هو خمتلف ف: منهاو



٣١٩

  . على األقوى من شرعية عباداته بناًء،بل الظاهر جوازه لنيابة الصالة عن األموات

  

 الصوم عنهم، و}ابة الصالة عن األمواتيلن {االستئجار أي }بل الظاهر جوازه{

 كذل و،}ة عباداتهيمن شرعى واألقى بناًء عل {اءياألح واحلج الواجب عن األمواتو

 ت،ياً عن امليون مصلّكيصح أن يه يعل و البالغ،ريغ وع الشامل للبالغيإلطالق أدلة التشر

ل خاص ين دلكي إمام اجلماعة إن مل هونكصح ياء، بل الالزم أن ي عن األحكفي ذلكيو

  .كما أشبه ذل وهيلنف

نفي يما أشبههما  و،)٢(يب خطأل عمد الصيدل و،)١(ل رفع القلميأنّ دلى فخين ال كل

ة ذا يعمالً عدم الشرع ووز يف أذهان املتشرعة قوالًكون املركيلذا  و،ة ذا املعىنيالشرع

  .راتك عدوه من املنكعطوا العبادة للصيب، بل إذا فعل الوصي ذلي فال جندهم أن ،املعىن

قتضي ي األدلة العامة نيب ول الرفعي دلنييف برأنّ اجلمع الع( من كره املستمسكما ذو

شهد به يما كاحلرمة،  و خمالفة الوجوبصاً يفيون ترخكيرفع اإللزام، فى ل الرفع عليمحل دل

سقط عنه يب أنه ال يال ر ون رفع عنهم القلم،ياق النائم، فإنه أحد الثالثة الذيره يف سكذ

  .لو من نظرخيال  ،ىانته )سقط عنه اللزوم العقلييإمنا  وف باملرةيلكالت

ل الرفع إخراج للصيب عن دائرة ي أنّ دلنيلي الدلنيالعرف من اجلمع بى إذ الظاهر لد

    موضع منريرناه يف غكما ذكف أصالً، يلكالت

                                                







٣٢٠

 نية خارجون عن موضوع القوانيإنّ الفئة الفالن: كما أنه لو قال امللكهذا الشرح، 

  .شملهم أصالً يف نظر العرفي فالقانون ال ،اليت نضعها للبالد

  :هي علرديالذي استشهد به و

اق يالحظ سي ذاف أصالً، فلمايلكه تيلس عيل و أحد الثالثة،أيضاًنّ انون إ: أوالً

  .اق انونيالحظ سيال  والنائم

ه بعد االنتباه يف عليلكثبت التيإمنا  وف إطالقاً،يلك ساقط عنه التأيضاًنّ النائم إ: اًيثانو

عدم  أي ان الالزم أن نقول بالسقوط مطلقاً،كل يهذا الدل ونا حننكأنه لو  ل آخر، حىتيبدل

  .قظةيبعد ال ه حىتيف عليلكالثبوت للت

ال وجه لصرفه عن  وى،فخيما ال كن يف باب الصيب ير التمركات ذيروالنه ورد يف اإمث 

  .ظاهره

ة يشرع  علىابة عن األموات ال تبتينيالظاهر أن صحة الن و: قالكنّ املستمسإمث 

ع املسافر تشر وت يف حج اإلسالم،يابته عن امليوز نجيع ي املستطري غريالنائب، فإنّ الفقعبادة 

 ت يف صالة القصريابة عن املي تشرع له النرضاحلا وت يف صالة التمام،يابة عن امليله الن

هي موجودة  وة ال يف مقابل عدم الوجوبينية يف مقابل التمريه نظر، فإنّ الشرعيف وذا،كهو

  .القصر أو لّف بالتمامكيمل  وه احلجيب علجيإن مل  وئبيف النا

له خبالف الثاين، فإنّ  ي، فإنّ األول ال مقتضري الفقنيب و الصيبنياحلاصل أنه فرق بو

ث ية حينيالتمر وةيقة واحدة، خبالف الشرعيحبقى ؤتيالندب صفتان للحج الذي  والوجوب

  قتان، فوجوديحق أما



٣٢١

 فإن مل يعرض ،رض املستأجرة للزراعة بعد انقضاء املدة أصول الزرع فنبتت إذا بقي يف األ:الرابعة

  د صاحب األرض متلكها كانت لهص، وإن أعرض عنها وقاملستأجر عنها كانت له

  

، خبالف نيالصفتى ن داخالً يف إحدكيإن مل  وونه نائباً،كفي يف كياجلامع يف البالغ 

  . أحدمها باآلخر مع الفارقرينظالصيب الذي ال وجود للجامع عنده أصالً، فت

ال حمذور  وابةي من عموم أدلة الن، احتماالن،ابة الصيب عن صيب مثلهيهل تصح ن و،هذا

ابة عن مثله، بل انصراف يمن انصراف أدلة الن وة،يني يف جامع التمرنن داخاليال األمركف

   .قوم هو بنفسه ال بنائبهيما  إىل دلة عبادة الصيبأ

 ريأيت بعمل الغين بأن ي نوع من التمرأيضاًأنه  و بقصد الرجاء،كالظاهر صحة ذلو

  .فتأمل

 هايقد زرع ف واملستأجرة مطلقاً أو }إذا بقي يف األرض املستأجرة للزراعة: ةالرابع{

إن أعرض  و،انت لهكعرض املستأجر عنها ي فإن مل ،بعد انقضاء املدة أصول الزرع فنبتت{

  . واحد من الفقهاءريره غكذ} انت لهكها كد صاحب األرض متلصق وعنها

  :استدلوا لهو

صار  ه حتت دجاجته حىتض ال للذي حضنيذ هو لصاحب البإالفرخ كبأنه : أوالً

  .فرخاً

  .لمامكن يف يوركعدم اخلالف املذ وى،عباإلمجاع املد: اًيثانو

م كفألنّ احلون النماء تابعاً ك أما ، األصلكه مالكمليبأن النماء تابع األصل ف: ثالثاًو

  .املتفاهم عرفاًى  لدكقتضي ذلية مطلقة يكة الشيء مليكمبل



٣٢٢

، فإنّ النبت إمنا كالقاعدة االشتراى ن مقتضإث ياالً، حك إشكن يل يف ذلكهذا ول

تص خيعاً، فلماذا ياألصول مج واءيالض واهلواء واملاء و من األرض:د عوامل متعددةيان ولك

 ال ألحدهم، كالّلّ املكون لكيلزم أن ي كد املال املشتري ولمن املعلوم أنّ وبصاحب األصول،

األصل  وحنومها، فإنّ النواة واملاء وب من األرضكإذ من املعلوم أنّ النبات عبارة عن املر

رب بنفسها، فإنه من ك فمن الواضح أنّ النواة ال تالّإ والنبات، إىل املاء وول األرضحيمعمل ك

نما النواة مثقال يأنّ النخلة طن بى ما نريملثقال مقدار طن، فصبح مقدار ايل أن ياملستح

اهلواء  والشمس و املاء جزء من النبات،كذلك والنخلة، إىل كمثالً، فإنّ األرض هي اليت حتر

  . صاحب األرضكانا ملكقد  وعامالن يف النمو،

 ،كلق له ذحيأشعة الشمس من فضائه مل  أو سحب اهلواءين إنسان أن كلذا لو متو

ون املعامل ير الفنيديأنّ يف احلال احلاضر ى حنن نر وة،ية عرفيمن الواضح أنّ هلما مالو

  .حيقوة الر وبواسطة حرارة الشمس

 حىت و،النواة و األصولكة ملاليك عوامل للنبات فلماذا ختصص امللكلّ ذلكان كفإذا 

ل ي من قبكان ذلك اًيناً شرعيد له حتت دجاجته حتضي زنيان بسبب حتضكيف الفرخ إذا 

  .هي فكمته املوجبة لالشترايادة قيوجب زيصبغ الثوب، مما 

 يف الفرخ لزم أن نقول كإن مل نقل باالشترا و، فإنهني املثالنيأنه فرق ب إىل مضافاً

ة ينيادة عينما النبات زاد زيض، بية عن البينيادة عيزد زي يف النبات، إذ الفرخ مل كباالشترا

  .اةالنو وعن األصول

   د ممايلت األمة احلامل مال زك بالنقض مبا إذا أكال يف ذلكاإلشو



٣٢٣

 نيه بكزم اشتراالد فالي أنّ الولد منا من طعام زنيقي يف بطنها مع دلوأوجب منو ال

 كس من أسباب املليأنه لى الضرورة عل و وارد، ملا ثبت من النصري الطعام، غكمال واملوىل

د خاص باألمور ي للعبكأسباب امللى د، فإنّ ما دلّ علل يف الود هذا النوع من اإلسهاميللعب

  . األسبابكس هذا من تليل وورة يف الفقه،كاملذ

  .ال يف أدلة املشهوركمما تقدم ظهر اإلشو

  .هيس علياملق وريظال التنكال يف كاإلش: األول لهميدلى رد عليفإنه 

  . منهمريثكلمات كورة يف ك مذريبأن املسألة غ: الثاينى علو

تب كيف بعض ى  بل نفس العالمة الذي ادعى،ربكوى ال صغرك إشعففي اإلمجا

 رة يف األمر،كتب التذكتاب آخر من كالم املشهور تردد يف كى رة اإلمجاع علكالتذ

دفع يان رمبا كإن  و إمنا حصل يف أرضه،مي األرض، ألنّ التقوكون النبات ملالكياحتمل أن و

  . تامرين الدفع غك ل،هيالمك نيالتدافع ب

  . حمقّقريمجاع غان فاإلكف يكو

 الم يف أنه تابع ألصل واحدكن الكة النماء لألصل، لير تبعكبأنا ال نن: الثالثى علو

ال يف مثل ك قد عرفت اإلشك مع أن،أيضاًاملاء  واألرضكل األصول كل أو هو النواة،و

  .أيضاًخ يالتفر

  :نيالم يف أمركبقي ال



٣٢٤

  . فتنبترييف أرض الغى  النواة اليت تلقنيب و، أصول الزرعنيق ب فركهل هنا: األول

 عملي، أو عراض، هل هو قليبما املراد باإل و،كزان اخلروج عن املليما هو م: الثاينو

  .كأنّ اإلعراض موجب لسقوط امللى ل عليما الدلو

مال  وك ملهمايلك ألنّ ،نهمايالظاهر عدم الفرق ب: األمر األول، فنقول إىل أما بالنسبة

، كإمنا هي مل وست ماالًيالقول بأنّ النواة ل و، النواةكمال و األصولكمال أي كللمال

ل يالتمث و، مالكل ملكس يل وكلّ مال ملكف ،ن مورداً عموماً مطلقاًي األمرنيأنّ بى بدعو

  .ه نظري ف،كما أشبه ذل أو سورةكقطعة اخلزف امل أو النواة الواحدة أو للثاين حببة احلنطة

د فرقاً يإن أر وس اللغة،ي يف قوامكاً فال جند ذلي لغون فرقاًي األمرنيد بالفرق بيإذ لو أر

مع وضوح أنّ  ،كلّ مال ملك و مالكلّ ملكنها فرقاً، فيبى رياً فها هو العرف ال يعرف

 رياملعدن غكإنسان  إىل ضفيإن مل  وةيله مال اإلنسان ال ما إىل املراد باملال الشي املضاف

  .وزاحمل

ون مع كيالتنافس إمنا  و،موضوعهاى تنافس العقالء علية متقومة مبا يبأنّ املال( :القولو

، كذلكة يكست املليل و،ن موضوعهاكين مبرتبة معتد ا مل ك فإذا مل ت،ةياالعتداد مبرتبة املال

ن ك تلو مل وصح اعتبارها مع وجود السببي ف،ةيشرع أو ةيعرفى فإنها تابعة ألسباب أخر

  .الكحمل إش ،ى انته)نيللع

   ، هلكللمل وف للماليإذ لنا أن نتساءل من الذي عرف هذا التعر



٣٢٥

 كاملل وبل املال املضاف، كللقائل بإثبات أحد ذل أىن و،لغة أو عرف أو هو شرع

  .مترادفان

من أتلف مال  ليشمله دليلزم أن يلذا  وماالً،ى ال نسلّم أنّ حبة احلنطة ال تسمو

  ؟الضمانى ل علي فأي دلالّإ و، إذا أتلفها إنسانامي ف)١(ريالغ

إمنا  وهايد عليضع الي إنا نفرض أنّ املتلف مل :هيف و،)٢(د ما أخذتيالى علهل هو 

  .هايأتلفها بإلقاء شيء عل

نقول   الوجود حىتريثكل ياء من هذا القبي فهل إتالف األش،ةرين السيأ وة،ريالسأو 

  .لحقها باملعدومياد كيقلة وجود أمثال هذه اإلتالفات قلّة ى فخية، بل ال ريبالس

ة يأوضح أو قومه التساويياحلال أنّ املناط  وأي مناط ول من أتلف،ياملناط يف دلأو 

  .كذلكس يهنا ل وس،ياملق

  .الزم الضمانينّ الظلم ال إ: هيف وتالف ظلم عرفاً،أنّ اإلأو 

ن هذا وقوليما كن هذا مايل، وقولي ف،ها املاليون احلبة ماالً إطالق العرف علكد يؤيو

  .نةيقال إنّ مجلة هذا مايل جماز بالقر يهما حىتية فياعن ال نيمن املعلوم أنّ اجلملت وي،كمل

نهما بعض يإن فرق ب وحال النواة واحد، و فالظاهر أنّ حال األصول،لّ حالكى علو

 حياحلبة اليت أطارما الر وله يف النواةه، فالذي نقوله يف األصول نقوريغ ومةالّالعكالفقهاء 

  . فنبتتا يف أرضهري الغكملإىل 

   تحقّقي كالظاهر أنّ اخلروج عن املل: أما األمر الثاين، فنقولو

                                                







٣٢٦

 من األمور ك اإلعراض، فإنّ امللكقصد املاليإن مل  و عرفاً،ك عن املالكبانقطاع املل

ر العرف بقاءه خرج عن ياري، فإذا مل هذا األمر االعتبى م علكالشارع ح وة،ياالعتبار

  .حنوها وةي الزوجكذلكس يل وة،يكاملل

أنّ العرف ال ى لذا نر و،ليدل إىل تاجحية إذا ثبتت دامت يالزوجكة يكإنّ املل: فقوهلم

التحقت  ودهيالوحش إذا صادها اإلنسان مث انفلتت من  وريالط وكة للسميكامللى ري

يل ثالثة : قول مثالًيه فك عداد ملعدده يفيصح أن يالغاب، فال  أو اهلواء أو خوا يف املاءإب

أخذها  وةكلو أنّ إنساناً عرف نفس السم ة يف البحر، حىتكمس وتان يف احلوضك مسكأمسا

  .صائدها األوللن كمل ت

قان ييل إبر: قولي له عرفاً أن صحيقه يف البحر، فإنه ال يل لو وقع إبريمن هذا القبو

ه كن مال مالكين إنسان من إخراجه مل كلذا إذا مت وآخر يف عمق البحر، ويأحدمها يف دار

املوقوفة اليت أصاا الزلزال فخربت يف ضمن  أو املسجد والدار إىل ذا بالنسبةكه واألول،

 تابع أيضاًف وة، ألنّ املوقكمملو أو موقوفةها يعترب عرفاً أن أراضيلّها، فإنه ال كة يخراب القر

 يف الّوقفها إي أن كلميثر من املدة املتعارفة مل ك األرض أك املالكلميث مل يفح كلقدر املل

  .املدة اليت هي له عرفاً

اللقطة  وريان الطريط ونةيسار السفكات الواردة يف باب اني يف مجلة من الروالعلو

  :رناهكما ذى الً عليدل

 يف )عليه السالم( نيؤمن املريعن أم، )عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،وينكففي خرب الس

   ساحله فهوى ها فأصابه الناس فما قذف به البحر عليما ف ونةيوإذا غرقت السف: ثيحد



٣٢٧

  .)١(و هلمهه صاحبه فكتر وه الناسيما غاص عل و،هم أحق به وألهله

سرت كنة انيث سأله عن سفيح :)عليه السالم(  عن الصادق،يريمثله ما رواه الشعو

: )عليه السالم(  فقال،هايأخرج البحر بعض ما غرق ف وبعضه بالغوص،يف البحر فأخرج 

،ا ما أخرجه البحر فهو ألهله، اهللا أخرجه هلما ما خرج بالغوص فهو هلم وأمهم  وأم

أحق)٢(.  

صلى اهللا عليه ( رسول اهللا إىل جاء رجل :أنه قال) عليه السالم( ني املؤمنريعن أمو

:  قال،للذئب أو كيألخ أو كهي ل:  قال،إين وجدت شاةا رسول اهللا ي: فقال )وآله

  .)٣(رشه سقاؤه فال جهك وحذاؤهخفه :  قال،اًريفإني وجدت بع

   .)٤(خفه حذاؤه ورشه سقاؤهك وعاؤه وبطنه: ة املقنعييف رواو

  .هريغ وتاب اللقطةكورة يف كات املذيها من الرواريغإىل 

 امللكيةى ريلو علمنا أنّ العرف  و يف املسألة،ريبكان قد وقع للفقهاء اختالف كإن و

 يف كان الشكلو  وقتضي البقاء،ي مبخرج، فاالستصحاب كنا يف أنه خرج عن ذلككشو

فاملرجع  ي يف املقتضكر االستصحاب، ألنه من باب الشجيمل امللكية ة العرف يأصل رؤ

   عمومات ما دل

                                                











٣٢٨

  .حملّه إىل لهكل جداً نويملقام طوالم يف اكال و،)١(عاًيحلّ ما يف األرض مجى عل

  :الم يف اإلعراضكبقي ال

 أمر عريف ك، إذ امللكال أنّ اإلعراض إذا حتقّق خرج الشيء عن امللكنبغي اإلشيال و

حاله ى على بقيداً يق أو ر له الشارع شرطاًكذيلما مل كقد أمضاه الشارع، ف وما تقدم،ك

الً يما أنه مل جند دلك، كرف موجب لزوال امللال يف أنّ اإلعراض عند العكال إش والعريف،

 ا احلطبي بقانينية املستمرة يف أخذ املتدريالس إىل ، هذا مضافاًكأنّ الشارع رفض ذلى عل

  . تصرفامكشهد بذليما ك، ك من باب إباحة التصرف بل التملّكس ذليل وما أشبه،و

ل يان املظهر من قبكلو  و،املظهر إىل تاجحيفي، بل كيمث الظاهر اإلعراض القليب ال 

ظهره من ى ثاله، فلو أنّ إنساناً أعرض عن ما علمعتاد االعتناء بأيما يعدم االعتناء ف وهكتر

ن له أخذه لعدم حتقّق كي مل ،اعرف باإلعراض القليب إنسان بسبب م و،كظهر ذليمل  والعباء

  .كاالستصحاب مع الش إىل  عرفاً، هذا باإلضافةكانقطاع املل

اإلعراض  وعرض،ين مل إ و عرفاًك انقطاع امللكل أنّ سبب اخلروج عن امللفتحص

نا يف أنّ الشيء ككث إنّ اإلعراض أمر حادث، فإذا شيح والقليب الذي له مظهر خارجي،

مة كانت أصالة عدم اإلعراض حمكمن باب اللقطة،  أو  إعراضاً،كالباقي من باب التر

  ونكل اللقطة، ال ليشمله دليف

                                                





٣٢٩

 ولو بادر آخر إىل متلكها ملك وإن مل جيز ،رض عنها وقصد صاحب األرض متلكها كانت لهوإن أع

  .له الدخول يف األرض إال بإذن مالكها

  

  . خيفىما الك احملقّقة ملوضوع اللقطة كاألصل مثبتاً، بل ألصالة بقاء املل

يء الشى الء عليهو االست وكلتحقّق وجه املل} كها ملكمتلّ إىل لو بادر آخرو{

اً كه صار مليإنسان آخر عل  فلما استوىل،سائر املباحاتك صار ك فإنه بإعراض املالاملباح،

  .له

الء صاحب األرض ي لصاحب األرض الستك مل،كإنه بعد إعراض املال: قاليال 

ق حيال  وت،ي لصاحب البكث إنه مليت إنسان، حيرتل يف بيه، فحاله حال املطر الذي يعل

  .هيالء عليإلنسان آخر االست

ه كون من أسباب ملكي إنسان كأنّ جمرد حصول املباح يف ملى ل عليال دل: قاليألنه 

 كقصد مالي، فإنه إن مل كذلكاملطر  ومة،كباحة حماإلى  الشيء، بل أصالة بقائه علكلذل

 فإنّ ، يف شجرة إنسانري إذا عش طكذلك واً له،كصبح مليأنه ى ل عليه له ال دلكالدار مل

  .هماكلميحق إلنسان آخر أن ي ف،اً لصاحب الشجرةكصبح مليضه ال يبو فراخه

 صاحب األرض مع كالقاعدة اشتراى من أنّ مقتضا تقدم، املنت مى رد علينعم 

  .األرض ولّ من األصلكاألصول، ألنّ النبات تابع لى املستويل عل

التصرف يف لعموم عدم جواز } هاك بإذن مالالّز له الدخول يف األرض إجيإن مل و{

العبور يف  والدخولى ة علريان السيم من جريكد احليره السكما ذ و بإذنه،الّ إريمال الغ

ظهر ي كمن ذلو( : املعتد ا، قالري من التصرفات غكحنو ذل واحملجبة و احملصنةرياألرض غ

  إمنا ةريال، فإنّ السكلو من إشخي ال ،ى انته)از العبور يف الشوارع املستحدثة يف املدنجو



٣٣٠

   إذا استأجر القصاب لذبح احليوان فذحبه على غري الوجه الشرعي:اخلامسة

  

قد  و يف الرضا، فضالً عن العلم بعدم الرضا،كة مع الشريال س وهي للعلم بالرضا،

  .ةية العرفيكسقط عن املليتقدم أنّ وجه العبور يف الشوارع أنّ احملل 

  .من النظر الواضح نص احملريلبستان غاى ع الشارع عليما يف تفر إىل هذا مضافاً

أن مل ك}  الوجه الشرعيريغى وان فذحبه عليإذا استأجر القصاب لذبح احل: اخلامسة{

 فهو له ريمن أتلف مال الغلقاعدة } متهي ضمن ق،ث صار حراماًيحب {نحر أوداجه األربعةي

  .جرة أمانة املستأنيون العكما تقدم يف املسألة الرابعة من فصل ك، )١(ضامن

  ؟ أم خاص بالعارف فقط،هريغ ومة عام للعارف بالذبحين هل ضمان القكل

  ؟يكوان احلي أم املذيمة احليمة قيهل أنّ املراد بالقو

  البعض احملرم؟ أو لكمة اليمة قيهل أن القو

  ستحل أم ال؟ي نعها ملين بكإن أم ومة مضمونةيهل أنّ القو

 أم أنه خاص مبا ،احلرام ولهتم باحلالي املستأجر ال انكتحقّق إذا ما يهل أنّ الضمان و

   ؟كهتم بذليان كذا إ

 أم خاص مبن ،كذلكلّل املذبوح حيان املستأجر ممن ك يف ما إذا كذلكم كهل أنّ احلو

   رم؟حي

  ان له أخذ البدل أم ال؟كصرف املذبوح  وهل أنه إذا جهل املستأجر باحلرمةو

                                                





٣٣١

العارف  إىل ألول، فالظاهر أنّ الضمان خاص بالنسبةالفرع ا إىل أما بالنسبة: نقول

ما إذا استأجر صاحب كمن املباشر، ى ان جاهالً بالذبح فالسبب أقوكبالذبح، أما إذا 

د قتل يريث ظن أنه إمنا يم حبكدري احليال  وسن الذبححيف الذي ال يوان بعض أهل الرياحل

صاحب ى ون للذابح األجرة علكيه يلع ومة،كوان فقتله، فإنّ أصالة عدم الضمان حمياحل

س له يإمنا ل و،م بل أجرة مثل عمله، ألنّ عمل اإلنسان حمترى،ن ال أجرة املسمكوان، لياحل

يالظاهر أنّ له أقل األمر وؤت به،ي ألنّ متعلق اإلجارة مل ىأجرة املسماملثلوى ن من املسم، 

  . مرة يف املسائل السابقةريملا تقدم غ

وان يحلي ال احلوان اي فالظاهر أنّ ضمان الذابح إنما هو بقدر احل،الثاين إىل ا بالنسبةأمو

الذابح مائة، ألنه ى وان عليان لصاحب احلك، نيمخسى كاملذ وان احلي مائةك فإذا ى،كاملذ

أجاز إفناء التفاوت املقارن  أي ي،كما إذا ذي بال بدل فنيفناء مخسة املوجبة إليكأجاز يف التذ

ادة، ي الزن للمالككيوان احلي مل يثر من احلكأى كمة املذيلو فرض أنّ ق و مطلقاً،ة اليكللتذ

  .ادةي الزكه تليتلف عليألن الذابح مل 

ان كل، فلو كالثالث، فالظاهر أنّ الضمان بقدر احملرم، ال بقدر ال إىل أما بالنسبةو

 عشرون املقابل للصوفبقي ال و،نيساوي مثانيما حرم منه بالذبح  وساوي مائةيوان ياحل

 تاجحيه ري، ألنه هو املقدار الذي أتلفه، فضمان غني الثمانالّضمن الذابح إي مل ،حنوه حملّالًو

  .ل مفقوديدلإىل 

    إذا،كن ذلك فالظاهر عدم الضمان إن أم،الرابع إىل أما بالنسبةو



٣٣٢

نما احملرم ية به مبائيشتريان املستحل كما إذا كانت أقل كإذا  وة،يساوتمة ميانت القك

  . حصل بفعل الذابحكن ضمن التفاوت، ألنّ ذليعشر وه مبائةيشتري

 كشعر ا املاليإن مل  وةي من أنه خسارة واقع،ه احتماالني فف،اخلامس إىل أما بالنسبةو

  .هذا هو األقرب و فال ضمان،كذلى  سلّطه علكمن أنّ املال وزم الضمان،الفال

ذن يف أم بالضمان خاص باحملرم، إذ احمللّل قد كأنّ احل وظهر الفرع السادس،يمنه و

 لقاعدة ، عمداًكقة املاليق للقصاب اتباع طرحيان، بل الظاهر أنه كفما يكوان يقتل احل

به لزموهم مبا التزمواأ)١(.  

  .)٢( أهل التوراة بتوارمني بمتكحل :)عليه السالم( لقولهو

 ريغى ان علكفيت ملن ي أن ، لبعض أصحابه) السالمعليه( ملا ورد من إجازة اإلمامو

 صحة الذبح فوق كاملالى ذا رأإرون من املذاهب، مثالً ي مبا )عليهم السالم( قة األئمةيطر

  . حمرماً يف مذهب القصابكذلكان الذبح كإن  و،كفعل ذلياجلوزة جاز للقصاب أن 

ومة مبا تقدم من األدلة، من كفروع حمللّفون باكسائر الناس م وفّاركقاعدة أنّ الو

لزموهمأ)حنوه و)٣.  

                                                









٣٣٣

  .وكذا يف نظائر املسألة ، بل الظاهر ذلك إذا أمره بالذبح تربعاً،حبيث صار حراما ضمن قيمته

  

إن  وك ألنه أتلف مال املال،الفرع السابع، فالظاهر ضمان القصاب إىل أما بالنسبةو

ذن اإل أو ان االستئجارك بعد أن ،م املباالةصرفه من جهة عد أو ، مثالً جهالًكصرفه ملال

سقط الضمان احملقّق ي أم عامداً، ال ك احلرام جاهالً بذلكل املالكأ وخاصاً بالذبح الشرعي،

  .تالفالقصاب بسبب اإلى عل

  .ليناها خوف التطوكيف املقام فروع أخر ترو

من لقاعدة } إذا أمره بالذبح تربعاً {القصابى الضامن عل} كبل الظاهر ذل{

  .ىفخيما ال كما فعله القصاب،  إىل ن بالنسبةكيذن مل اإل و،أتلف

 غفلةً أو سهواً أو اناًينس أو جهالً أو  عمداًميون التحرك نيمث إنه ال فرق يف ما تقدم ب

  .ه أقسام التلفيفرق فيم وضعي ال كملا قرر عندهم من أن الضمان ح

ما إذا كام، كلّ مسألة أسلوا اخلاص يف األحكان لكإن  و}ذا يف نظائر املسألةكو{

 ها حىتكتر وته فصادهاك يف شبكد السميلص أو ته فغسله غسالً باطالً،ياستأجره لغسل م

سبب ي مبا كحنو ذل أو  فرمامها بدون البسملة،ريالط ولرمي الوحش أو ماتت يف املاء،

ى فخيال  و،ك ذلريغ إىل ،طبخهذا استأجره لإما ي ما إذا أفسد الطعام فكمثل ذل و،ميالتحر

  .اهللا العامل و،وراتكملذالّ ك ل يفيسوق الدل



٣٣٤

  ر نفسه للصالة عن زيد فاشتبه وأتى ا عن عمروجأ إذا :السادسة

  

د مل تفرغ ذمة يبالصوم عن ز} ىأت ود فاشتبهيإذا أجر نفسه للصالة عن ز: السادسة{

ه يان علكام إذا يد عن الصي تفرغ ذمة ز عن اإلجارة، نعمريمة األج ذال و،د عن الصالةيز

 بالعمل ري األجريغى إذا أت واملتربع،كالصوم، ألنه ى  األجرة علريستحق األجيال  وصوم

اإلجارة ى هل تبق و،ستحق العامل األجرةين ال كل وتي تفرغ ذمة املريظن أنه األجى عل

  : له صورتان،حاهلاى عل

يف هذه الصورة تبطل اإلجارة  وت،يذمة املون اإلجارة ألجل إفراغ ك أن ت:األوىل

  .هلا لعدم املتعلّق

يف هذه صورة ال  وان،كان ذا العمل مهما يتون اإلجارة ألجل اإلكأن ت: ةيالثان

  .تبطل اإلجارة لبقاء املتعلّق

 األول، فله رياألجى أت ورب مث استأجر الولد األصغرك إذا استأجر الولد األكمثل ذلو

  . الثاينرياألجإىل  صورتان بالنسبة

ون عمرو كيفقد } ا عن عمرو {ىأت وريد فاشتبه األجيلو أجر نفسه للصالة عن زو

حنو ى ون علكيقد  وحنو صرف اإلشارة،ى ون علكيالعنوان قد  وون عنواناً،كيقد  وذاتاً

  :ثالث د، فالصوريالق

  .ارجيذات عمرو اخل إىل ريشي و،صلّي عن عمرو الشخصييقصد أنه ي أن :األوىل

  أي ـ ق لهيصلي عن الذات اخلارجي الصديقصد أنه يأن : ةيالثان



٣٣٥

فإن كان من قصده النيابة عن من وقع العقد عليه وختيل أنه عمرو فالظاهر الصحة عن زيد 

 النيابة عن عمرو على وجه التقييد مل تفرغ ذمة زيد ومل يستحق  وإن كانت ناوياً،واستحقاقه األجرة

   عمرو إن كانت مشغولة وتفرغ ذمة،األجرة

  

  .ظن أنّ امسه عمرو مثالًي ف،عمرو عنواناً له علجين كلو ـ ديز

 علجين كل وصلّي عن الذات اخلارجي الذي قاله املستأجر،يقصد أنه يأن : الثالثة

  .ونه عمروكد بيصلّي عمن قاله املستأجر املقي أي داً له،يعمرو ق

هو الصورة  و}ل أنه عمرويخت وهيد علابة عمن وقع العقيان من قصده النكفإن {

 ألنه قصد الشخص الذي وقعت اإلجارة مرتبطة به،} ديفالظاهر الصحة عن ز {ةيالثان

العنوان  والذات عل املقصدجيعمرو   من جهة احتمال أنّ قصد)الظاهر( :لعلّ قول املصنفو

استحقاقه و{ ،أيتيما سكذ ال ذات هو معنون ذا العنوان إد، ييصورة التقكون كيمعاً، ف

هي  و}دييوجه التقى ابة عن عمرو علي الناًيان ناوكن إو{ ،انه مبتعلّق اإلجارةيإلت} األجرة

  .تعرض هلا املصنفيم لة في أما الصورة الثان،الصورة األوىل

 فألنه مل  أما يف الصورة األوىل،}ديمل تفرغ ذمة ز {ني الصورتنيان ففي هاتكف يكو

أما يف الصورة الثالثة فألنه ال  وة،يقة خارجيان ملن قصده حقكإن  و،أت بالعمل له أصالًي

  .عملهى عل}  األجرةستحقيمل و{ ، عمرو أصالًهونكد بيد املقيلز خارج

تفرغ ذمة و{ ستحق األجرةي واًيأيت بالعمل ثانيوقت اإلجارة لزم أن  يقبنعم إذا 

  ونكيألنّ فراغ الذمة } انت مشغولةكعمرو إن 



٣٣٦

. وكذا احلال يف كل عمل مفتقر إىل النية،ستحق األجرة من تركته ألنه مبرتلة التربعوال ي

ويوكل املستأجر يف جتديد اإلجارة عند  ، إىل سنة بأجرة معينة جيوز أن يؤجر داره مثالً:السابعة

  انقضاء

  

 أي }تهكاألجرة من تر {رياألج} ستحقيال و{ ،ا لهى قد أت وان الصالة له،يبإت

 :إمنا قال وجارة،إال  وفإنه عمل بدون أمر} رتلة التربعمبألنه  { عمرو املأيت له بالصالةهكتر

  .قصد التربعي ألنه مل )مبرتلة(

 أم ال ،احلج واميالصكانت كعبادة } ةيالن إىل لّ عمل مفتقركذا احلال يف كو{

  .عيالب واحكالنك

هي الصورة و ـ شخصيحها لعمرو الك فن،ح له امرأةكنيد ألن يفلو استأجره ز

  .ال عن عمرو وديرة ال عن زستحق أجيمل  واح لعمرو فضوالً،كصح الن ـ األوىل

 ،ديح لزياح صحك فإنّ الن،ظن أنّ امسه عمرو ول له،كحها للذات املوكإن نو

  .ـ ةيهي الصورة الثانو ـ ه األجرةياستحق علو

قع يمل  ـ رة الثالثةهي الصوو ـ ونه عمروكد بيحها للذات اخلارجي املقكإن نو

  .ستحق األجرةيمل  وبطل، واح عن أحدمهاكالن

  .لية نضرب عنها خوف التطوريثكيف املقام مسائل و

الة كو} ل املستأجركوي و،نةيؤجر داره مثالً سنة بأجرة معيوز أن جي: السابعة{

 ال،كشبال إ} د اإلجارة عند انقضاء املدةييف جتد {س يف ضمن عقد اإلجارةيل أي ةيخارج

 ستقبل،ان متعلّقها يف املكإن  والة يف احلالكأنّ الوى فخيال  والة،ك لعمومات أدلة الوكذلو

  إمنا تأيت والً يف احلال،يك ونئذيون حكيالة املستقبلة، فال ك الوئنشي أن أيضاًصح يو



٣٣٧

  . وإن جدد قبل أن يبلغه خرب العزل لزم عقده،املدة وله عزله بعد ذلك

  

ن أمر عقالئي فإطالقات يال األمركنّ إث يح وقها يف املستقبل،الة مع متعلّكالو

  .الة تشملهماكالو

اح، فإنه ال كما يف النك كعلم من الشارع عدم رضاه بذلإذا  الّ إ،لّ عقدكذا يف كو

، كذلك أيضاًقاعات ياإل وة بعد سنة،ي حتقّق الزوجكقصد بذلي واح اآلنكنشأ النيصح أن ي

  .حنومها واإلبراء و يف العتقكذلك ووم السبت،ي ةجلمعة لتطلق الزوجوم اي الطالق صحيفال 

ل واحد من كالة من أا أمر جائز، فلكملا حتقّق يف باب الو} كله عزله بعد ذلو{

ان داعي املستأجر للدار من كإن  ورة،اجضر العزل باإليال  وشاء،  رفضها مىتنيالطرف

الة، كالوى مثالً مبقتضى ها لسنة أخريستويل عليأن  مثالً يف هذه املدة أو مةيارها ذه القجيإ

  .اريوجب اخلي فإنّ ختلّف الداعي ال

الة ال تساوي كأنّ الدار بدون الو الة، حىتكألجل الوى مة أعلينعم إذا استأجرها بق

الة شرطاً يف كن الوكإن مل ت و،اره يف فسخ اإلجارةيان عزله منها موجباً خلك ،مةيذه الق

  .العقد

ملا ثبت يف باب } بلغه خرب العزل لزم عقدهيل أن بق {املستأجر اإلجارة} إن جددو{

  .الة من أن التصرف قبل بلوغ العزل نافذكالو

 ،ورة أثركالة املذكبق للوياً مل يستأجرها املستأجر ثاني قبل أن كنعم لو أجرها املال

  .كتبطل إجارة املستأجر بعد ذلو



٣٣٨

 ويف هذه الصورة ، عنه يف التجديد بعد االنقضاءد أن يكون وكيالًوجيوز أن يشترط يف ضمن العق

  .ليس له عزله

  

د بعد يالً عنه يف التجديكون وكييف ضمن العقد أن  {املستأجر} شترطيوز أن جيو{

أحلّ  أو  ما حرم حالالًالّ إلطالق أدلة الشرط إكذل و،انقضاء مدة اإلجارة أي }االنقضاء

قتضي الوضع ال أنه جمرد يهو  وألنّ الشرط الزم،} س له عزلهي ليف هذه الصورةو{ ،حراماً

  .هما حقّق يف حملّكف يلكالت

 فإذا أعزله مل ،عزلهياشتراط أن ال  إىل  من إرجاع هذا الشرطكره املستمسكما ذو

شرط عدم العزل ألنّ  إىل إمنا أرجعه وخرج عن سلطانه،ي فريصح ألنه تصرف يف حق الغي

تنع مي إذ البقاء ،بقاًء وشرطها حدوثاًعن   فضالً،صح شرطهايائج اليت ال الة من النتكالو

ه يقبل اإلنشاء بالشرط، فيأن ال  قبل اإلنشاء بالعقد فأوىليان البقاء ال كه، فإذا ؤإنشا وجعله

  .ىفخيما ال 

ن يف يوكالت إىل تاجحيمنها ما  ون يف عامل اخلارج،يوكالت إىل تاجحياء ما يألنّ من األش

ن كف أميك الّإ وإبقاًء، وون إحدثاًكيقد  وون إحداثاً فقط،كياالعتبار قد  وامل االعتبار،ع

  .اإلحداث

قاعات، ياإل ولّ أنواع العقودكمنها  ود املعترب،ية إمنا هي بينّ األمور االعتبارإاحلاصل و

شأ تارة نيقاع، بأن يإولّ عقد ك من ينينا نقول بصحة التعكل اخلاص ليأنه لو ال الدل حىت

 ر الدائم من النفقةثس أفون أثر املؤقت نكيأن  مبعىن ،اح الدائمكتارة الن واح املؤقتكالن

  .تارة الطالق الدائم ونشأ تارة الطالق املؤقتي كذلكو ،مهاريغ ورثاإلو

 إبقاًء وناًيوكتاج تحيقة، فإنّ املوجود يوضح هذه احلقياس عامل االعتبار بعامل اخلارج يق

ة مقولة يلّ مقولة اعتباركروا أنّ حبذاء كلذا ذ و املوجود االعتباري،كذلك فاملوجد،إىل 

   ة، بليخارج



٣٣٩

املعلول ى بقيف يك فالّإ ود املعترب إنشاًء ال إبقاًء،يون الشيء بكيس من املعقول أن يل

  .ةيال العلّة االعتبار وةينيوكبدون العلّة، ال العلّة الت

صح يف ضمن عقد ي كذلك ، نفس عقد اإلجارةصح هذا الشرط يف ضمنيما كمث إنه 

  .آخر خارجي

ى بقي ف،كت تبعاً للمليد امليان بكن لورثته عزله، ألنّ اإلنشاء كير مل لو مات املؤجو

  .تيس للورثة إبطال اإلجارة اليت أجرها امليما أنه لك ،ما أنشأى عل

فإذا تنازل عنه ، ألنه حق له، ه عزلكان للمالكنعم لو تنازل املستأجر عن الشرط 

  .سقط

حنو ى ان علك فإن ،اإلنقضاءدد العقد بعد جين املستأجر مل كلو شرط هذا الشرط لو

حنو وحدة ى ان علكإن  ووقت شاء، أي د يفياره يف التجدياختى بقيتعدد املطلوب 

الفور ى انقض واًيدد العقد بعد االنقضاء لإلجارة فوراً عرفجين ان الشرط أكاملطلوب بأن 

  .اًيالة ساقطة تلقائكانت الوك ،ريفالع

: أن قالك ،بزمان مقدر ـ بعد انقضاء العقد ـ الةكعلم أنه لو حدد زمن الويمنه و

د مدة يان للمستأجر التجدك ، بعد االنقضاء مدة أسبوعكالً عنيكون وكبشرط أن أ

  .ثركاألسبوع ال أ

ن حسب املنصرف اكر شرط كذيإن مل  و،نهاركذيد حسب ما يمث إنّ شرائط التجد

 ذا،كهوى ملدة سنة أخر ود بنفس األجرةيالً يف التجديكون وكبشرط أن أ: ه، مثالً قاليإل

 الشيء عرفاً، كالزمن احملدد ألجرة مثل ذل ود بأجرة املثليالتجد إىل ر انصرفكذيإن مل و

  ففي الدار الزمن



٣٤٠

ن يؤجر املبيع أزيد من مدة اخليار بيع اخليار بشرط رد الثمن للبائع أب ال جيوز للمشتري :الثامنة

  ،للبائع

  

ان الالزم إجراء أصالة عدم كصة يالنق وادةي يف الزكلو ش واحملدد غالباً هو سنة،

  .ادةيالز

 فإذا انقضت اإلجارة السابقة ،مث الظاهر من الشرط السابق أنه شرط املرة الواحدة

 فالقول ،املرة واختلفا يف االستمرارلو و، صرح باستمرار الشرطي أن الّسقط الشرط، اللّهم إ

  .ر االستمراركقول من

ان كاره لنفسه جيار املستأجر لنفسه يف زمن حقّه يف إجير قبل إيء املؤجشلو أجر الو

  .اً، ألنه متعلّق حق املستأجريفضول

دت هلذا يجرة قد زانت األكذا فإ الة،كلو مات املستأجر بعد الشرط سقطت الوو

  .ار الغنبي الفسخ خلان للورثةكالشرط 

سائر احلقوق اليت ك ،الورثة إىل ىتعديث ي احلق له حبكون ذلكان الشرط كنعم لو 

  يف العمومكلو ش وسقط احلق،يت فلوارثه، مل يه املك لعموم ما تر،الورثة إىل تنتقل

  .اخلصوص فاألصل عدم العمومو

  .رناهكيف املقام مسائل أخر تظهر مما ذو

د من يع أزيؤجر املبيار بشرط رد الثمن للبائع أن يع اخلي للمشتري ببوزجيال : الثامنة{

نايف حق يار يد من مدة اخليار أزجي ألنّ اإلكذل واملشهور، إىل ما نسبك} ار للبائعيمدة اخل

  .هريه، بل السلطة لغيما ال سلطة له عليالبائع، فهو تصرف ف

   ةيارات األصلي يف اخلك ذل) اهللارمحة(رتضى املخ يقد أجاز الشو



٣٤١

أما و، ةيارات األصليلو من قوة يف اخلخيفاجلواز ال (: ار، فقاليدون مثل هذا اخل

  ).سترده عند الفسخي لك امللءارات اعولة بالشرط فالظاهر من اشتراطه إرادة إبقاياخل

توا ك سنين وجدم من املعلّقيان الذكإن  و،خيره الشك ما ذ)١(كستبعد املستمسيمل و

  .موافقتهم لهى دل علياملنت مما  ىعل

فسخ البائع ي، ألنّ اإلجارة ال تنايف حق البائع، إذ إن مل كن الظاهر جواز ذلكل: أقول

زمان  إىل ار بالنسبةجيون اإلكين فسخ البائع إ وقد أجره بال حمذور، و للمشتريكان امللك

 الّإ و، البائع الفاسخ صحاً، فإن أجازيزمان الفسخ فضول إىل بالنسبة وحاً،ياملشتري صح

  . املدة بعد الفسخكتل إىل بطل بالنسبة

ى أعط و،نيالزمانى ان عاملاً باألمر سقطت األجرة علكإن  األمر أن املستأجرى منته

 ان للمستأجر الفسخ لإلجارة،كن عاملاً باألمر كيإن مل  ور املشتري بقدر زمانه،للمؤج

  .نيمراأل أقل أو إعطاء املشتري أجرة املثلو

ان املستأجر هو البائع، كزمان ما بعد الفسخ إن  إىل نعم ال تصح اإلجارة بالنسبة

  . نفسهكلعدم صحة إجارة اإلنسان ملل

ما كه نظر، يار، فيار حلق ذي اخلجيظهر أنّ ما استدل له للمشهور من منافاة اإليمنه و

س فرقاً يف ذات يعولة لارات اياخل وةيارات األصلي اخلنيخ بيره الشكأنّ الفرق الذي ذ

 كامللكار ي املتعلّق به اخلكاملل وار واحد،ي فذات اخلالّإ و،ار، بل الفرق ألمر خارجيياخل

  ملا حقّق يفار، ي املتعلق به اخلريغ

                                                





٣٤٢

 وذلك ألن ،وال يف مدة اخليار من دون اشتراط اخليار حىت إذا فسخ البائع ميكنه أن يفسخ اإلجارة

  بائع يفاشتراط اخليار من ال

  

  .كقة املليؤثّر يف حقيار ال يموضعه من أنّ تعلّق اخل

فالظاهر من ( :خ بقولهيره الشك الفارق اخلارجي الذي ذكن ذلكيه فإذا مل يعلو

 يف ،آخره إىل )نة العامةيعمالً بالقر( : بقولهك املستمسدهيالذي أ و،آخره إىل )اشتراطه

  سواء،حدى انت علكار اعول بالشرط، يذات اخل وار األصليي ذات اخلنياإلجارة للع

 ن إمنا جعل هذا الشرط حلفظ ماء وجههكار الفسخ عند رد الثمن، ليما إذا باعه خبك كذلو

 قدر،يان علم يف قرارة نفسه أنه ال كإن  و،ل الثمنيحتصى نه قادر علإث يإظهار نفسه حبو

  .ن من االسترداد أصالًكتميأنه ال و

 ل ألمر خارجيار، بيس وارداً يف املسألة ألنه خيد ليالس وخيالم الشكاحلاصل أنّ و

  .س مانعاًيار بذاته لينة، فاخليهي القر

ا املشهور حمل نظر، ألم أفتوا بعدم جواز  ون املسألة مما أفىتك إىل لّه مضافاًكهذا 

  .كذلكست ياإلجارة ل ونع من االسترداد،ميالتصرف تصرفاً 

ار يار من دون اشتراط اخليال يف مدة اخلو{ :ال يف قولهكشظهر وجه اإليمما تقدم و

 ألنّ البائع إن مل كذل و،}فسخ اإلجارةيأن  {املشتري أي }نهكميإذا فسخ البائع  حىت

  .ةية املدة فضوليبق إىل انت اإلجارة بالنسبةكإن فسخ  وت اإلجارة،يفسخ بقي

  لبائع يفار من اي ألنّ اشتراط اخلكذل{ :ل بقولهيأما التعل} و{



٣٤٣

.قوة إبقاء املبيع على حاله حىت ميكنه الفسخ فال جيوز تصرف ينايف ذلك

  جر خلياطة ثوب معني ال بقيد املباشرةؤ إذا است:التاسعة

  

فقد عرفت } كنايف ذليوز تصرف جينه الفسخ فال ك مي حىتهحالى ع عليقوة إبقاء املب

  :هيما ف

  . مطلقاًكس يف قوة ذليبأنه ل: أوالً

  .كنايف ذلياري ال جيبأن التصرف اإل: اًيثانو

  .كذلكس يار لجيلّ إكبأنّ : ثالثاًو

ى نة عليما يف إجارة السفك كذلكن كيأما إذا مل :  بقولهكه املستمسيما نبه علك

 مل أيضاًاً ياريان خكار لو جيأنّ اإل إىل ضافة، باإلكة لذليون اإلجارة منافكن ال تياملسافر

  .ن منافاة أصالًكت

لو من خيار ال جية أصل املسألة فإطالق عدم صحة اإلير متاميتقدى ان، فعلكف يكو

  .لة واحدة للزائر ذا حمذوريع الشرطي ليع بالبيار غرفة الفندق املبجيون إكينظر، فهل 

 ،ان الفسخ حمتمالًكما إذا يدة فيمسافات بع إىل ارةيار مثل السجينعم الظاهر منافاة إ

  .جاعهان استركميعند الفسخ ال و

أيت يما كس ياً فليلّكان الثوب كأما إذا } نياطة ثوب معيإذا استؤجر خل: التاسعة{

  ديان بقكذا إخبالف ما } د املباشرةيال بق {مكمن احل



٣٤٤

 عن املالك مل يستحق  وإن خاطه تربعاً، عنه استحق األجرة املسماةفخاطه شخص آخر تربعاً

  . وبطلت اإلجارةاملستأجر شيئاً

  

 ريعن األج أي }فخاطه شخص آخر تربعاً عنه {،أيتيما سكتلف خيمه كة فحاملباشر

}اة {رياألج} استحقع لألج،ريحلصول العمل من األج} األجرة املسموجب أن ي ري إذ الترب

  .العوض ريستحق األجيون العمل له فكي

ذ إ، كذلكه  حالأيضاًاطة املتربع ي فإنّ خ،ني معريه غيان الثوب املستأجر علكأما إذا 

اطة يه خبيتحقّق املستأجر علي كذلك لثوب ما، رياطة نفس األجيه خبيتحقّق املستأجر عليما ك

  .رياملتربع عن األج

ان ك، ألنه إذا رياطة املتربع ال تنفع يف استحقاق األجيد املباشرة فخيان بقكأما إذا و

 أجرة ريستحق األجيفال اطة للثوب، يناً فقد سقط متعلّق اإلجارة حبصول اخليالثوب مع

ى في مبقتضي أن رياألجى لّي بعد باق، فعلكاً فألنّ الثوب اليلّكان الثوب كذا إ والعمل،

 الثوب، أما املتربع فلفرض أنه كاطة ذلياملتربع أجرةً خل وريستحق األجيال  و،اإلجارة

  .عمل عمالًي فألنه مل ريأما األج ومتربع،

ه ري غريذا استأجر األجإ أو ،اطةيه باخلري غريذا أمر األجناه إركما ذيمثل املتربع فو

  .عيل يف اجلميوحدة الدللاطة، يللخ

بطلت  و،ئاًيش{ رياألجأي  ،بالفتح} رستحق املستأجي مل كإن خاطه تربعاً عن املالو{

ان كنّ العمل متعذّر بطلت اإلجارة، أما إذا إث يح و،ريلعدم حتقّق العمل من األج} اإلجارة

  ريان التربع غكاً يلّكالثوب 



٣٤٥

 ، من قبله وال يستحق على املالك أجرة ألنه مل ميكن مأذوناً،وكذا إن مل يقصد التربع عن أحدمها

  . أن املالك أمره بذلك هلا أو معتقداًوإن كان قاصداً

  

  .أخذ األجرةي وطهيخي واًيطلب ثوباً ثاني أن ري، فلألجبعد باقلّي كضائر، إذ الثوب ال

 لسقوط العمل ،أيضاًد املباشرة بطلت اإلجارة ين بقكل واًيان الثوب شخصكذا إأما و

  .هيعل املستأجر

 ئاًي شريستحق األجي، مل ريال األج وكال املال} قصد التربع عن أحدمهايذا إن مل كو{

ال و{، بق متعلّق اإلجارةيمل  وئاًيستحق ش يأت بالعمل حىتيبطلت اإلجارة، ألنه مل و

ن كيألنه مل  {،ال أمر وبالعمل بدون إجارةى ألنه أت}  أجرةكاملالى عل {املتربع} ستحقي

أو  {لألجرة أي }قاصداً هلا {اطياخل} انكإن و{ ،وجب الضمانيإذناً } مأذوناً من قبله

  .كاملال وجبان ضمانياالعتقاد ال  وإذ القصد} ك أمره بذلكمعتقداً أنّ املال

  :لة اثنيت عشرةان، فصور املسأكف يكو

 ال، أو د املباشرةيلّ حال فاإلجارة إما بقكى عل وشخصي، أو ىلّكألنّ الثوب إما 

قصد يال  أو ،كعن املال أو ريقصد التربع عن األجيون اخلائط كين ألّ حال إما كى علو

  .رناهكة الصور تعرف مما ذيبق و،ر ثالث صور فقطكاملصنف إمنا ذ والتربع عن أحدمها،

 لك لإلجارة فلاًلّ العمل مسقطكون كياملتربع بنصف العمل يف مورد ى  إنه لو أتمث

  ار الفسخ لتبعض الصفقة، فإنّياملستأجر خ وريمن األج



٣٤٦

   يف مدة معينةإىل زيد مثالً  إىل بلد كذاهره ليوصل مكتوبجأ إذا :العاشرة

  

إن فسخ  وعده،ب أو قبل العملفسخه ان كئاً، سواء يستحق شي مل ريفسخ األج

ان بعد العمل استحق أجرة كإن  و،ئاًي شريستحق األجيان قبل العمل مل كاملستأجر فإن 

  .بالنسبة ىاملسم أو ن من املثليأقل األمر أو املثل،

ى انت علكد، أما إذا يحنو القى انت املباشرة علكذا إان حال ما كلّ ما تقدم كمث إنّ 

ون إذا أخذ املستأجر كيد إمنا يرنا أنه باطل يف باب القك ذمورد أي حنو الشرط، فالبطالن يف

ما كن بطالن كيأما إذا أسقط الشرط مل  وار ختلّف الشرط،ي بأن أسقط اإلجارة خل،بالشرط

  .ىفخيال 

بق حمل يما إذا مل ي إمنا هو ف،ها أنّ اإلجارة تبطل لفوات احملليرنا فكمث إنّ املوارد اليت ذ

ان احملل قابالً ك أو ،اطة املتربعي بعد خما إذا انفتق الثوبكبطل، ي  ملالّإ و،ريلعمل األج

  .ن املنصرف من اإلجارة العمل األولكيمل  وهي علنيلتوارد عمل

فلما } نةيد مثالً يف مدة معيز إىل ذاكبلد  إىل توبهكوصل ميإذا أجره ل: العاشرة{

 ريأيت من األجيالعمل الذي ى علانت اإلجارة كداً قد مات، فإن يأنّ زى  رأكهنا إىل وصل

صال فقط ياإلى انت اإلجارة علكإن  وان به،ين من اإلتكتمياستحق األجرة، ألنه عمل ما 

  .اموع استحق بالنسبةى انت اإلجارة علكإن  وئاً،يستحق شينّ ما سواه مقدمة مل إث يحب

 ألنّ ى،ن أجرة املسمد ميستحق أزيه مل يأوصله إل داً مسافراً فسافر حىتيلو وجد زو

  .ارهجيال إ ون بأمر املستأجركيالزائد مل 

  العراق من إىل سافري مثالً استأجره ل،داً قبل البلد الفالينيلو وجد زو



٣٤٧

 فإن كان املستأجر عليه اإليصال وكان طي ،فحصل مانع يف أثناء الطريق أو بعد الوصول إىل البلد

  .املستأجر عليه جمموع السري واإليصال استحق بالنسبة وإن كان ،الطريق مقدمة مل يستحق شيئاً

  

اً استحق يق مقدميان الطرك فإن ،ربالءكه يف النجف فوجده يف يوصله إلي وتيوكال

  .ق داخالً يف متعلّق اإلجارة استحق بالنسبةيان الطركإن  و،متام األجرة

استحق  اإلجارة صال موردياإل وريان السك فإن ،قيء الطرتوب يف أثناكلو ضلّ املو

  .ئاًيستحق شيصال مورد اإلجارة مل يان اإلكإن  وبالنسبة،

صال ين من إكتميفلم } البلد إىل بعد الوصول أو قيفحصل مانع يف أثناء الطر{

} ئاًيستحق شيق مقدمة مل يان طي الطرك وصاليه اإليان املستأجر علكفإن  {هيتاب إلكال

  .ارهياخت انه بدونيان عدم إتكإن  وه،يأت باملستأجر عليألنه مل 

شرطاً، ألنه مل  أو داًيانت املدة قكما إذا ي ف،ن بعد املدة املقررةكل و لو أوصلههلمثو

  .أيضاًه يأت باملستأجر علي

ما أنه إذا أوصله ك} صال استحق بالنسبةياإل وريه جمموع السيان املستأجر علكإن و{

  .هيتاب إلك، ألنه أوصل الأيضاًحق بالنسبة  است،نفس البلد إىل دي يء ز،بدون السفر

ون كصال استحق بالنسبة يف صورة ي قبل اإلريعرف أنه لو مات األجيمما تقدم و

  .صالياإلى انت اإلجارة علكئاً إذا يستحق شيمل  واموع،ى اإلجارة عل

 ما أو ق مث رجوعه لعدويبعض الطر إىل الّ صوريت عدم ذهابه إنيما عرف الفرق بك

  .صاليلإل انك دون ما إذا ،ار للمجموعجيان اإلكستحق بالنسبة إذا ي فإنه ،أشبه



٣٤٨

كون على العمل املركب من ت فاإلجارة مثل اجلعالة قد ،وكذا احلال يف كل ما هو من هذا القبيل

  . وقد تكون على نتيجة ذلك العمل،أجزاء

  

ر احلاج املعلّم مث مات ما إذا استأجك ،}ليلّ ما هو من هذا القبكذا احلال يف كو{

إن  وئاً،يستحق شيانت اإلجارة ألعمال احلج مل ك فإن ،مرض أو قيم يف أثناء الطراملعلّ

  .انت للمجموع استحق بالنسبةك

أرادا الوارثان  وما إذا ماتا معاًك ،ةيفيكة يانت بأك يف أنّ اإلجارة كمث إنه لو ش

 صال،يون اإلجارة لإلكض أصلي عدم  لتعار،ان األصل عدم الضمانك ،نهماية بيفالتص

 اموع من باب األقل وصاليس اإليل وتساقطان،يون اإلجارة للمجموع، فكعدم و

ناً أما يقيصال مورد اإلجارة ياإل: قالي بأن ،ماًكادة حميون أصل عدم الزك يثر، حىتكاألو

، ألنّ نيألصل انيه فال تعارض بيعل وونه مورد اإلجارة فاألصل عدمه،كعلم يق فلم يالطر

  . فتأمل،اموعى ن اإلجارة عليصال تباياإلى اإلجارة عل

 ،ئاًيستحق شيصال مورد اإلجارة مل يان اإلك فإن ،دي زريغ إىل تابكلو أوصل الو

د اشتباهاً يز إىل تابك الريلو أوصل غ وان اموع مورد اإلجارة استحق بالنسبة،كإن و

  .كذلكم كفاحل

ون اإلجارة كث تيحب} ب من أجزاءكالعمل املرى ون علكلة قد تفاإلجارة مثل اجلعا{

 دان الربوجردييره السكما ذ و،} العملكجة ذلينتنى ون علكقد تو{ األجزاءى منبسطة عل

جة ينتى ن اإلجارة علكل(: العبارة لألول وث قاال،يالم املصنف حكى األصطهبانايت علو

 ة خبالف اجلعالة،يرون اإلجارة غركث ال تياً حبه غالبيانت مترتبة علكالعمل إمنا تصح إذا 

  الفرق هو أنّو



٣٤٩

 ويف الثانية ال ،فمع عدم حصول متام العمل يف الصورة األوىل يستحق األجرة مبقدار ما أتى به

   ومثل الصورة ما إذا جعلت األجرة يف مقابلة جمموع العمل من حيث اموع،يستحق شيئاً

  

العامل ى ستحق علي خبالف اجلاعل، فإنه ال رياألجى  علهي املستأجر علكلمياملستأجر 

  .لو من مناقشةخيال  ،ى انته) بترقّب الفائدةهاريعمل هو باختيإمنا  وئاً،يش

أنه  والم اآلن يف متعلّق اإلجارة،كأنه خارج عن حمل البحث، ألنّ ال إىل فإنه باإلضافة

  .ال تصح مىت وتصح اء، ال أنه مىتيأش أو شيء

ة، ألنّ املفروض أنّ املقدمة يجة غرريالنتى ون اإلجارة علكل أنه ال معىن: هيرد علي

  .ةيون املقدمة موصلة أم ال؟ ال جتعل اإلجارة غرركست داخلة يف اإلجارة، فيل

الم كه يفى  أت،ذاكق يوا من طركها بيجة املستأجر عليد النتيق أو نعم إذا شرط

  .أيضاًتأمل ى ق عليالتعل

 }بهى ستحق األجرة مبقدار ما أت يول متام العمل يف الصورة األوىلفمع عدم حص{

ة ال ييف الثانو{ قّنيالقدر املتى الزائد عل إىل أصالة العدم بالنسبةى  يف املقدار جركذا شإو

ذا إما  {ةيالثان} مثل الصورةو{ ،هيأت بشيء من العمل املستأجر عليألنه مل } ئاًيستحق شي

حنو وحدة املطلوب، فإذا مل ى عل} ث اموعيلة جمموع العمل من حجعلت األجرة يف مقاب

  .ئاًيش ستحقيمل  وأت بشيء،يأنه مل كاء فزأت باألجي



٣٥٠

  ن إمتامهاعكما إذا استأجره للصالة أو الصوم فحصل مانع يف األثناء 

  

 األجزاء فإنّ} الصوم فحصل مانع يف األثناء عن إمتامها أو ما إذا استأجره للصالةك{

  .حنو اموعى ن علكللّها متعلّق اإلجارة ك

الصوم  و، فإنّ أجزاء الصالةريأجزاء الس والصوم و أجزاء الصالةني فرق بكن هناكل

ون كصح أن تيست موضوعة لغرض عقالئي يف حال انفراد بعض األجزاء عن بعض، فال يل

نه جمموع، خبالف أجزاء إث يزاء اموع من حإون بكأن ت وزاء األجزاء، بل ال بدإاألجرة ب

ها يف حال االنفراد عن الباقي، هذا يتصح اإلجارة عل وون موضوعاً للغرض،ك، فقد تريالس

  .املنتى م عليكد احليل به السكما أش

  :قالين أن كمين كل

 القراءة وريبكلّ واحد من التك أجزاؤها موضوعة لغرض، فإنّ أيضاًنّ الصالة إ: أوالً

 ، متاماًريها، فحال الصالة حال السيؤجر اإلنسان عليصح أن يشهد الت والسجود ووعكالرو

صل من أجزاء حيصال ال يما أن غرض اإلك ،صل من األجزاءحينعم الغرض الصاليت ال 

  .ريالس

ام يصل من أجزائه يف اجلملة الغرض، فإنّ الغرض من الصحي مما أيضاًنّ الصوم إ: اًيثانو

 يف كال ش وشبه،أما  والطاعةى ن النفس عليمتر و الصحةاجلماع حلفظ وف عن الطعامكال

 نعم جزء ،ل من األثريالل إىل ف من الصباحكالظهر له نصف ما لل إىل ف من الصباحكأنّ ال

  .ونه موضوعاً للغرض العقالئيكضر بيهذا مما ال  وس صوماً،يالصوم ل

   ةؤجر نفسه لقضاء الصاليستعد ألن ي ال ريون األجكيقد : ثالثاًو



٣٥١

نه يتمرك غرض عقالئي هان يف استئجارك واألجزاء،ى ط األجرة علي بتبسالّام إيالصو

لزم يف ي، إذ ال كذلكستأجره املستأجر ي، فأي مانع من أن كما أشبه ذل أو العملى عل

ى ن حصوله من جهة أخركميون الغرض العقالئي حاصالً من العمل بنفسه، بل كاإلجارة 

  .ىفخيما ال ك

 اجلمال والربوجردي والسادة ابن العمك ،املنتى غالب من وجدناهم علت كلذا سو

  .همريغو

لّ من ك الانت األجرة بأنكب فأوصل بعضها، فإن ياتكوصل عدة ميمث إنه إذا أجره ل

 لّ جزءكزاء إانت األجرة بكإن  وئاً،يستحق شيصال مل يزاء اإلإانت بك ولكث اليح

زاء إانت بكإن  وصال،يل اإلك إىل صالي بعض اإلةصال استحق بنسبيزاء اإلإانت بكو

حظت لو وصال،يق فقط بدون اإليل استحق للطركنه إث يلّ من حكصال اليإ وقيالطر

 قيلّ جزء استحق للطركصال يإ وقيزاء الطرإانت بكإن  وصال،ي اإلنيب وقي الطرنيالنسبة ب

  .جزء لّ جزءك صالي إنيب وقي الطرنيلو حظت النسبة ب و اجلزء،كصال ذليإلو

ذا كه يان علكالطرف  إىل توبكوصل امليمل إن  أنه رياألجى  علك شرط املالإنمث إنه 

  .من الضمان، فالظاهر صحة الشرط

 ،ال ملزم للشرط بعد بطالن اإلجارة ووصل فقط بطلت اإلجارةينه إن مل إ: قاليال 

  .ن شرطكين عقد مل كيب يف ضمن العقد، فإذا مل جيألنّ الشرط 



٣٥٢

 وإن ،فإن فسخ قبل الشروع فيه فال إشكال،  إذا كان لألجري على العمل خيار الفسخ:ةاحلادية عشر

  كان بعده استحق أجرة املثل

  

قد تقدم  وة عشرة من الفصل األول،يه مثل ما تقدم يف املسألة الثانيما حنن ف: قاليألنه 

  . فراجع،كه صحة مثل ذليف

  عشرةكن مل توصل فلإ و، مائةكن أوصلت فلإ: قول املستأجريظهر صحة أن يمنه و

  .مثالً

فسخ أصالً فله يمل }  فإن،ار الفسخيالعمل خى  علريألجلان كإذا : ة عشرةياحلاد{

الكه فال إشيفسخ قبل الشروع ف {إن و،اإلجارةى ال، ألنه مقتضكبال إشى أجرة املسم {

  .ئاًييف عدم استحقاقه ش

فسخ قبل  أو فسخ أصالً،يمل  وار الفسخيان للمستأجر خك إذا نيمثل الصورتو

 كذل وار الفسخ لثالث،يان خك أو ار الفسخيان هلما خكذا إذا ك والشروع يف العمل،

  .لكل يف اليوحدة الدلل

 ،ىال املسم} أجرة املثل {رياألج} استحق {بعد العمل أي }ان الفسخ بعدهكإن و{

 ضمانه باملثل، قال نيتعى انه باملسمحنو الضمان، فإذا بطل ضمى  ألنّ العمل وقع علكذلو

من  ال خالف فإنّ الضمان هنا أوىل وهيال فك مما ال إشكالظاهر أنّ ذلو( :كيف املستسم

  .ى انته،)١()ضمنيالضمان مع فساد العقد بقاعدة ما 

                                                





٣٥٣

 كان  إال إذا،وإن كان يف أثنائه استحق مبقدار ما أتى به من املسمى أو املثل على الوجهني املتقدمني

  املستأجر عليه اموع من حيث اموع فال يستحق شيئاً

  

ون تربعاً، كي فكالعمل بال إجازة املالكون كي نما فسخ العقديح إنّ العمل: قاليفال 

  .مةك، فقاعدة احترام عمل املسلم حمكرادة املالإ عن ئنّ العمل ناشإإذ 

 الّدخل إي مل ك إذ املالى،املسمو ن من املثليإنّ الالزم أقل األمر: قالين أن كمين كل

ما ك ،لتزم بهيإلزام مبا مل  ـ ثركان املثل أكما إذا يف ـ كثر من ذلكذا املقدار فإلزامه بأ

  .تقدم أمثاله يف املسائل السابقة

استحق مبقدار ما  {بأن عمل بعض العمل مث فسخ} يف أثنائه {الفسخ} انكإن و{

ة من فصل سما تقدم يف املسألة اخلامك} ني املتقدمنيالوجه ىاملثل عل أو ىبه من املسمى أت

  .آخره  إىل املستأجر املنفعة،كلمي

} ئاًيش {رياألج} ستحقي فال ،ث اموعيه اموع من حيان املستأجر علك إذا الّإ{

 ،ه هو جمموع العمليه، إذ املؤجر عليأت بشيء مما أوجر عليانه ببعض العمل مل يألنه بعدم إت

  .فهو بفسخه قد أذهب احترام عمل نفسه

ن ي لتبا،اموع، فالظاهر التحالف أو األجزاءى انت علكن اختلفا يف أنّ اإلجارة إو

  .م أصالة براءة ذمة املستأجركبعد التحالف فاحمل و، عرفاًنيالدعوت

ن كل ولّ جزءكى ستئجار علث اموع االياموع من حى ستئجار علمثل االو

  قحيانه باألجزاء األخر، فإنه يف هذه الصورة بشرط اقتر



٣٥٤

  واحلج بناًء، على حرمة قطعها كما يف الصالة بناًء،وإن كان العمل مما جيب إمتامه بعد الشروع فيه

  . وجهان أوجههما األول، فهل هو كما إذا فسخ بعد العمل أو ال،متامهإعلى وجوب 

  

  .ار الشرطيللمستأجر الفسخ لإلجارة حسب خ

حرمة ى ما يف الصالة بناًء علك ،هيب إمتامه بعد الشروع فجيان العمل مما ك إنو{

ات يمثل العمل والصوم القضائي بعد الظهر، بلو ،}وجوب إمتامهى احلج بناًء عل و،قطعها

ما أشبه  و،ةك العمل إلقاء للنفس يف التهلكب إمتامها، ألنّ تريالطبى ب علجية اليت ياجلراح

  .همكوجب هالياملقصد، ألنّ إبقاءهم يف الصحراء  إىل نياملسافرصال السائق يإك كذل

ستحق من يبل } أو ال{ي يف استحقاق املسم} ذا فسخ بعد العملإما كفهل هو {

شيال  وبنسبة العملى املسم ةيالبقى ئاً عليستحق.  

ى ن من املسميه استحق أقل األمري لتبعض الصفقة علكإن فسخ املستأجر بعد ذلو

  .أجرة املثل ونسبةبال

بأنّ املمتنع شرعاً (: كوجهه املستمس و،}األول {عند املصنف} جهان أوجههماو{

ستحق األجرة يالبقاء، ف واحلدوثى احلدوث ال على ون علك فاإلجارة ت،املمتنع عقالًك

ر يان بتغركأنه  وه،ي علكون التداركيب املستأجر فيان بتسبكأنّ الوجوب  ومبجرد احلدوث،

  .ى انته)ه بقاعدة الغرريجع إلريملستأجر فمن ا

ل العمل، ألنّ كون وجهه أن التزام املستأجر ببعض العمل هو التزام له بكين أن كومي

  .هيلّ العمل علكون أجر كيذن يف الشيء إذن يف لوازمه، فاإل

ورة بأنّ كاألوجه املذى ل علكث أشيم الثاين، حكيد احليأجههما عند الس وهذا

   تميإن مل  ولزم ثبوت األجرة الإ و،احلدوثى ت علسياإلجارة ل



٣٥٥

وجب يب ال يأنّ هذا التسب إىل نها، مضافاًياً بكان مشتركب يأنّ التسب والعمل،

ر من يأنه ال تغر وه عرفاً،ين موجباً لنسبة الضرر إلكيه بعد أن مل يل عليالضمان لعدم الدل

  .نهماياً بكان العقد مشتركاملستأجر بعد أن 

لّه كس التزاماً بيرناه أنّ االلتزام ببعض العمل لكالوجه الرابع الذي ذى  علرديه ما أنك

  .وجب الضمانيث يحب

 اجلمال وإن اختاره السادة الربوجردي وف،يهذا فالوجه األول ضعى علو

ن إمتام كيإذا مل (: املنت بقولهى د ابن العم فعلّق عليفصل الس وهم،ريغ واألصطهبانايتو

  .ى، انته)ةياّانالعمل بقصد 

يف صورة   فإنه حىت،ن وجه لضمان املستأجركية مل يذا قصد اانإ ألنه كذلو

العمل املأيتّ به، ى ن له أجرة، إذ اإلجارة ال تنطبق علكية مل ي اّانرياالستئجار إذا قصد األج

اله حال ون حكي ف،لّ وقته للمستأجركان ك وقت لنفسه، بل رين لألجكيما إذا مل ي فالّإ

  .س لهي ألنه بدل ملا ل،ة يف إهداء مال املوىليالعبد الذي ال أثر لقصده اّان

 أو جارةإمتام العمل إمنا هو بأمر الشارع ال بإاألقرب عندي هو الوجه الثاين، فإنّ و

 كلذا إذا تر ومة،كة العمل حميبق إىل ستأجر، فأصالة عدم ضمان املستأجر بالنسبةأمر من امل

 ،أت بعملية العمل، ألنه مل يبق إىل األجرة بالنسبةستحق يام مل يالص و مثل الصالةالعمل يف

 ه، فإنه بعض الصالةيس املستأجر عليمن العمل، ألنه لى ما مض إىل ستحق بالنسبةيذا مل كو

  .اًجصوماً وح وس صالةيالصوم ل واحلجو



٣٥٦

 إن اإلمتام : يف أثناء العمل وقلناه مغبوناً كما يف خيار الغنب إن ظهر كون،هذا إذا كان اخليار فورياً

  . وإال فله أن ال يفسخ إال بعد اإلمتام،مناف للفورية

  

ى  ال عل،عدم االستحقاق أصالًى  عل)ال أو( :مل قولهحيأن  وبدظهر أنه اليهذا من و

ا اً مع االنصراف فسرنيحنن متش وه،يما ربما توهم انصراف املنت إلكبة، ساالستحقاق بالن

  .العبارة به

ة، يمن العملى املثل ملا مض أو بالنسبةى ستحق املسميفهل  يمثل العمل اجلراح أما يف

  .تأملى بعد األول عليان ال كإن  و، احتماالن،ه أم اليعلة يلصدق بعض العمل

إذ العمل املقصود به  ،إذا قلنا مبقالة املصنف ،قة ابن العم يف موضعهيأنّ تعلى فخيمث ال 

  .هيربع ال وجه الستحقاق األجرة علالت

ما  إىل املثل بالنسبة أو ى بعض األجرة املسمريستحق األجيان أن كظهر إميمنه و

هل للمستأجر  وبالنسبة،ى ما إذا أتم العمل بقصد التربع، فإنّ له أخذ املسمي فكذل وى،مض

  . احتماالن،ة ألنه ال تبعض للصفق،ه املثل أم اليعطيفسخ لتبعض الصفقة فيأن 

 ونه مغبوناً يف أثناء العملكار الغنب إن ظهر يما يف خك ،اًيار فوريان اخلكهذا إذا {

ه للحج ري أول سك ذلنيما لو تبكاً واقعاً، يان منافك أو ،}ةي للفورإنّ اإلمتام مناف: قلناو

 اإلمتام مل أنّ أو ن مثالً،يثر من شهركانتهاء احلج أ إىل طول سفره من ابتداء العمرةيما يف

ار يان اخلك أو }بعد اإلمتام الإفسخ ي فله أن ال الّإو{ ،نه أراد الفسخكة لياً للفورين منافكي

  .ما بعد اإلمتام إىل ار شرط ممتديخ



٣٥٧

  وكذا احلال إذا كان اخليار للمستأجر

  

 ريغ إىل ئاً إن نقل العملياملستأجر شى ستحق عليال يف أنه ال كنبغي اإلشيمث إنه ال 

 أو نفسه، إىل نقل بالصوم وقبل الظهر فسخ اإلجارة وذا صامإما كستأجر بعد الفسخ، امل

ى نقله بعد الظهر يف الصوم املستحب، إذ ال وجه الستحقاقه عل أو مستأجر آخر،إىل 

  .هريغ إىل املستأجر بعد أن انتقل العمل

فالظاهر أنه إن  ،انت صالة مندوبةكذا إما كة يف األثناء مث إنه لو جاز إبطال الصال

أت يبطاهلا مل إئاً، ألنه بعد يستحق شي مل الّإ واستمر يف الصالة له احلق يف األجرة بالنسبة،

  .ونه صالة بعد أن أبطلهاكمن الصالة خرج عن ى ببعض العمل، إذ ما مض

 ال ال ضررل ي يف األثناء أوجب ضرر املستأجر، فالظاهر أنّ دلريمث إن فسخ األج

مثالً البناء إذا توقّف يف أثناء العمل ، الضررى م، ألن املستأجر هو الذي أقدم علشمل املقاي

  .سبب خسارة املستأجري مما أوجب إفساد املطر ملا بىن

الظاهر أنه له أجرة املثل  والعمل،ى رب علجيان تضرره حمرماً شرعاً فإنه ك إذا الّاللّهم إ

ان يف إمهاهلما كة إذا يإمتام العملى رب علجية فإنه يجلراحة ايما إذا فسخ يف أثناء العملك، نئذيح

وجب صحة إضراره، ألنّ يضرره ال ى املستأجر، فإنّ إقدام نفس املستأجر على  علضرر

روا مثله يف باب كما ذك، ني احلقّنيإمنا قلنا باألجرة مجعاً ب وم الشرعي،كرفع احليقدام ال اإل

  .ل املخمصةكأ

فإذا فسخ قبل الشروع فال } ار للمستأجريان اخلكإذا  {ريمثل األج} ذا احلالكو{

   ه متاميإن فسخ بعد اإلمتام فعل و،ريه لألجيشيء عل



٣٥٨

  .ما تقدمى مثالً عل أو ى بالنسبة، مسمريان لألجكإن فسخ يف األثناء  واألجرة،

، ببعضهى أت أو أمت العمل  به حىتريعلم األجيمل  ومث إنه إن فسخ املستأجر قبل العمل

 ألنه ، باملثلريرض األجيمل  ود من املثليأزى ان املسمكإن  وبعضاً، أو الّك املثل ريان لألجك

 مبقدار املثل، فحال املقام حال ما الّ ألنّ أدلة الضمان ال تفي إكذل وى،املسمى إمنا قاول عل

 شخص فإنه ، أما إذا أتلفهاكذلى ب علجيعها باملثل، فإنه ال يرض صاحب البضاعة بيذا مل إ

  . املثلالّه إيال حق له عل

بذل ى ان املستأجر مقدماً علكبعد ما (:  بقولهكره املستمسكل الذي ذي التفصأما

اره معارض بلزوم الضرر ياملثبت خلار، فلزوم الضرر ياألجرة يف مقابل العمل من دون خ

 ريهذا غ و الفسخ،ار له يفي ضرره، فال خمي ال جمال لتقدهمع و بالفسخ،رياألجى الوارد عل

ار يون اخلكي وخ املستأجرسون الفاكي صورة أن نيل بيهذا فالالزم التفصى عل ود،يبع

ها ريستحق يف غيال  و يف األول متام األجرة،ريجألستحق اي ف،ها من الصورري غنيب و،اًيشرع

  .ى انته)ئاً فتأمليش

 ي هو عذر له شرعاً عن جهله الذئبذل األجرة ناشى نّ إقدام املستأجر علإ: هيفف

لّ األجرة ضرر كأجرة املثل، فالقول بلزوم إعطاء املستأجر  إىل الرجوع أو عقالً يف الفسخو

ه ي مقدار استحقاقه الذي ال ضرر فريحمض بال معارض، خبالف القول بلزوم أخذ األج

   أثناءنار، مث علم يفيه مببلغ ألف ديج عن أبحين أل د عمرواًيذا استأجر زإإطالقاً، مثالً 



٣٥٩

إال أنه إذا كان املستأجر عليه اموع من حيث اموع وكان يف أثناء العمل ميكن أن 

  . إن األجري يستحق مبقدار ما عمل من أجرة املثل الحترام عمل املسلم:يقال

  

لزوم  ود الفسخيس لزينار، فالقول بأنه لي أنّ األجرة املتعارفة هي مائتا دريحج األج

ى د، خبالف ما إذا قلنا بأنّ له حق الفسخ، منتهيز إىل ر حمض بالنسبةإعطائه األلف ضر

الحترام عمله، أما أن  واً عن ضرره يف الوقتك تدارني املائتريعطي األجياألمر البد له أن 

تضرر املستأجر مثامنائة ألجل عدم تضرر هدر احترام عمل  ووجب الشارع إعطاء األلفي

 كدرمأن  إىل ر من الشارع للمستأجر، هذا باإلضافةي تضركل فذنيساوي مائتي الذي رياألج

وجب سقوط سائر يار ال يللخ كل الضرر فقط، فسقوط بعض املداريس دليار الغنب ليخ

  .كاملدار

 ردي )أيضاًئاً يها شري يف غريستحق األجيال و( :كالم يف قول املستمسكالى بقيمث 

ار يصح اخليار الشرعي مل يصح اخليشارع، فإذا مل ر الي هو بتقرأيضاً ار الشرطيينّ اخلإ: هيعل

  . فتأمل،أيضاًالشرطي 

يف أثناء  {الفسخ} انك وث اموعيه اموع من حيان املستأجر علك أنه إذا الّإ{

ستحق مبقدار ما عمل من أجرة املثل الحترام عمل ي ريإنّ األج: قالين أن كميالعمل 

 أن نيصبغ داره فضرب القسم البطاين من الصبغ مث تبي ما إذا استأجره ألنك ،)١(}املسلم

   ان مغبوناً ففسخ،كاملستأجر 

                                                





٣٦٠

 ال النسبة من أجرة ،ستحق أجرة مثل عملهيقتضي أن ي ريفإن احترام عمل األج

ى،املسمى لفرض أنه مغبون يف أجرة املسم.  

  .هي علردينه كل

ن وجه كيمة مل ي الذي عمله قن للجزءكيم من أنه لو مل يكد احليره السكما ذ: أوالً

 كذلك حمترم ريما أن عمل األجك، إذ ريإلهدار مال املستأجر من جهة احترام عمل األج

ه، يوز أخذ ماله بال عوض عائد إلجيال  ،اًيمذافراً كان كإن و ،مال املستأجر فإنه حمترم املال

هدر يذا اإلهدار، فلماذا هى ال أنه بنفسه أقدم عل وفال الشارع أهدر احترام مال املستأجر،

  .احترام ماله

ان كم املخصص للمسألة، مبا إذا يكد احليالم السكظهر وجه النظر يف يرنا كمما ذو

  .ل املثاليسبى مل أنه علحي أن الّ إ،املستأجر مسلماً

 الذي ،م باحترام عمل املسلمكث علّل احليالم املصنف، حكظهر وجه النظر يف يما ك

  .الذميكان حمترم العمل كإن  وافر، فال حق لهك عمل النيب ونهيبظهر منه الفرق ي

ان كإن و، قصده ال وجه لهيإعطاء أجرة املثل ملا مل ى نّ جرب املستأجر علإ: اًيثانو

  .ةي مالريلعمل األج

ضرب العامل  وارهاً للون آخر،كان ك و،ب داره بلون الذهبيان قصده تذهك مثالً

انت أجرة مثل ك و، له أنه مغبوننيالرماد مث فسخ املستأجر ملا تبان هلا لون كالبطانة اليت 

  صبغيستأجر إنساناً آخر لياالن املستأجر جمبور أن  و،ريعمل العامل عشرة دنان



٣٦١

. إذا مل يكن اخليار من باب الشرطخصوصاً

للخدمة أو كما جيوز اشتراط كون نفقة الدابة املستأجرة والعبد واألجري املستأجرين : ةالثانية عشر

  غريها

  

ه عائد يعد إلينما مل يسر العشرة بخي فلماذا ،أيضاًنار يمة مائة ديالدار باللون الذهيب بق

  .اًيلفة الصبغ ثانكه يفّف علخيمل  ومن الصبغ

 العمل تربعاً منه بعد الفسخ يف رينعم إذا أمتّ األج(:  بقولهكأما ما استثناه املستمسو

ما أنه كل، ك يف ضمن النئذيون املبعض له ماله حكيف حملّه، لض األجرة يان تبعكاألثناء 

مقابالً  وونه بعض املطلوبك وةينّ وجود املالإ: هي، فف)مقابل ببعض األجرة وبعض املطلوب

عمل العامل بال ي أن نين مورد اإلجارة، فأي فرق بكينفع بعد أن مل يببعض األجرة، ال 

  . فتأمل،إجارة مفسوخة إىل عمل استناداًي أن نيب و،ةيله مال وكإجارة ملا هو مطلوب للمال

إن  و،)دينه بعكل( : بقوله)قالين أن كمي(: قول املصنفى لذا علّق ابن العم علو

  .مهاريغ والاجلم ودان الربوجردييه السيت علكس

ون كيان من باب الشرط ك ألنه إذا ،}ار من باب الشرطين اخلكيخصوصاً إذا مل {

ار يان اخلكر الفسخ يف األثناء، خبالف ما لو يتقدى اع عمله عليضى علالعامل قد أقدم 

عد ي ال ك حق الفسخ، فإنّ العلم بذلكإن علم بأنّ للمال واعيالضى قدم علياً فإنه مل يشرع

  .إقداماً

 رياألج والعبد وون نفقة الدابة املستأجرةكوز اشتراط جيما ك: ة عشرةيالثان{

  م لألوالديالتعل و،الرضاع يف األمةك} هاريغ أو ن للخدمةياملستأجر



٣٦٢

 كذلك جيوز اشتراط ، أو عيناها على وجه يرتفع الغرر،على املستأجر إذا كانت معينة حبسب العادة

  كون نفقة املستأجر على األجري أو املؤجر بشرط التعيني أو التعني الرافعني للغرر

  

إذا  {القاعدةى  حسب مقتضؤجراملى نما أنّ النفقة عليب} املستأجرى عل {يف العبد

ا حسب املتعارف، فإنّ هذا ها اختالف ميان فكإن  و}نة حبسب العادةيمع {النفقة} انتك

قد تقدم وجود مثل هذه  وغرراً، وعرفاً جهالةى سمي ضار، ألنه ال رياالختالف اجلزئي غ

  . املعامالتباجلهالة يف اجلملة يف أغل

  عرف،كن هناكيمل  أو ،دا املتعارفيريإذا مل } رتفع الغرريوجه ى ناها عليأو ع{

 تعارف الختالف األحواليما ي فكان ذلكال يف إمكن اإلشكل(: ميكد احليقول السو

  .الك من إشلوخي ال )١()مدةً وفاًيك وماكة املوجب الختالف النفقات ياألطوار السفرو

 عرفاً} نيشرط التعؤجر بامل أو رياألجى ون نفقة املستأجر علكوز اشتراط جي كذلك{

  .إلطالق أدلة الشرط الشامل للمقام} ر للغرني الرافعينيأو التع{

ا اليت ياهلدا والنذور و اتفاقاً،ملأخذها الظايالضرائب اليت  وة املرض،يالظاهر أنّ أدوو

 وس ألثاثه،كاملكن متعارفة كة اليت مل تياملصارف االتفاق وها املشروط نفقته،يهدي أو نذرهاي

ال يف  وس داخالً يف املتعارف،ي ل،كما أشبه ذل ول أمرهيصانع به اجلائر ألجل تسهيما و

  ما أنّكر يف باب شرط النفقة، كذ أو  تعارفكان هناك إذا الّإ، شرط النفقة

                                                





٣٦٣

فما هو املتعارف من إجارة الدابة للحج واشتراط كون متام النفقة ومصارف الطريق وحنوها على 

  . عينوها على وجه رافع للغرراملوجر ال مانع منه إذا

  

 األطعمة الّالئمه إيذا مزاح خاص ال  أو والًكان أكما إذا ك املتعارفة، ريالنفقات غ

  .ست داخلة يف املتعارفي ل،ةيالغال

 ون متام النفقةكاشتراط  و،فما هو املتعارف من إجارة الدابة للحج {انكف يكو

ار جيون الشرط يف ضمن إكيلدابة بأن صاحب ا أي }راملؤجى حنوها عل وقيمصارف الطرو

 أو  عرفكان هناك} ال مانع له إذا {صاحب الدابةى ون نفقة احلاج علكالدابة أن ت

  .ما تقدمك} وجه رافع للغررى نوها عليع{

س متعارفاً، ينه لكحاً يف نفسه ليان صحكإن  والشرط وارجينّ هذا النوع من اإلإمث 

ة ي دارةاحلمل واملتعارف من عمل احلجاج(: ردي بقولهد الربوجيره السكبل املتعارف ما ذ

ال الشرط يف ضمنها، بل هو إجارة النفس للمسافرة باحلاج من  وس من إجارة الدابة،يل

س من يل و جائزة،أيضاًهي  وذا،ك وذاكة بيه السفرجيع حماويئة مجيالبلد مثالً، مع  إىل البلد

 )اإلرضاع والغسل وما يف الصبغكان، يرف األع بصالّتم إيان العمل ال كإن  وني العكيمتل

  .ىانته

ارة يمصارف الس إىل صح بالنسبةي كذلكنفقة الدابة  إىل صح الشرط بالنبسةيما كو

ما نشاهد كإال صح،  وصحية عرفاً مل يانت اإلجارة غررك فإن ئل الطواركاملتعارفة، أما 

   من و،نيات التأمكاآلن يف مسألة شر



٣٦٤

م مصارف كدري الطرفان يان ال كإن  وة،ي غرركعدون ذليعرف ال املعلوم أنّ ال

ة دائرة الغرر يقي من أض)رمحه اهللا( ىخ املرتضيره الشكما ذ وارة املؤمنة طول السنة،يالس

  .رناه يف موضعهكما ذكلو من مناقشة خيالشرعي عن الغرر العريف ال 

ف عمداً يمل  أو ،شبهه  أون من الوفاء بالشرط ملرضكتميمث إنّ احلملدار إذا مل 

ان بعد كاملثل إذا وى ن من املسميأقل األمر أو إعطاء أجرة املثل وفللحاج فسخ اإلجارة

  .ارجيما قبل اإلكأما قبله فإنه إذا فسخ صار الطرفان  ويف أثنائه، أو احلج

سائر  ولهمكمأ ون احلاجكاحلملدار شروطاً يف مسى مث إنّ اشتراط بعض الدول عل

صلى اهللا عليه (رسوله  وة باهللاصاملدار الوفاء به، فإنّ اإلطاعة خاحلى ب علجي شؤوم ال

  .نوامو) عليهم السالم( األئمةو) وآله

ه ي الشروط وجب علكحسب تلى احلملدار عل و احلاجنيذا جرت اإلجارة بإنعم 

  .الوفاء من باب الشرط الشرعي

من مخسة  أو ذاك من السفر يف مدة ن ا املستأجركتمياليت  ورة املفتوحةكمث إن التذ

وجب يور ال كن االختالف املذإث يح وعشرة مثالً، فالظاهر أا من اإلجارة، أو أسفار

 من رياالختالف يف السكون االختالف يف املقام كي بأس شرعاً، فكن بذلكيغرراً عرفاً مل 

اراً، مما ال  أو الًي لريالس واألسفل، أو األوسط أو ىق األعليربالء من طرك إىل النجف

ل بأنه غرر عريف فالالزم كإن أش وه،سان اختالفاً يف نفكإن  وس بغرر،ي أحد يف أنه لكشي

  .ح املعاملة بوجوه أخريتصح

  انكإن  ود جداً،يدة، بعي جدةس بإجارة بل معاملياحتمال أنه لو



٣٦٥

كانت  جرها من عمروأ مث ،هر داره أو دابته من زيد إجارة صحيحة بال خيار لجأ إذا :ةالثالثة عشر

  .الثانية فضولية موقوفة على إجازة زيد

  

  .لهاكعطي للحملة دار املال يف مقابل اخلدمات يدة، بأن ين جعله معاملة جدكمن املم

 يف الفسخ} ار لهيحة بال خيد إجارة صحيدابته من ز أو إذا أجر داره: الثالثة عشرة{

د يانت لزكألنّ املنفعة } ديإجازة زى ة موقوفة عليولة فضيانت الثانك ،مث أجرها من عمرو{

  .دية زإجار إىل تاجحيعمرو  إىل فنقلها

انت اإلجارة كعمرو  إىل أجرها وارير خان للمؤجك ألنه إن )ار لهيبال خ(: إمنا قالو

،  فسخ عملينئذي فإنه ح،كة ذليما إذا قصد باإلجارة الثانيف ة فسخاً لإلجارة األوىليالثان

  .ار لهيصورة ما ال خكان ك و،ن فسخاًكيد مل ية عن زيإذا قصد الفضولنعم 

ه ينفس ما وقع على ة عليذا وقعت اإلجارة الثانإما يره املصنف إمنا هو فكمث إنّ ما ذ

 عبده رالظهر، مث أج إىل تب له من الصباحكيد ليما إذا أجر عبده لزك ،اإلجارة األوىل

  .أيضاًالظهر  إىل تب له من الصباحكيلعمرو ل

 إىل س له داره من الصباحنكيإجارة ألجل أن  أو ة مطلقة،أما إذا أجره لعمرو إجار

ى  علالّ إكتابة، ألنّ املنافع املتضادة ال متلكالظهر، فالظاهر أنّ حاله حال اإلجارة ملنفعة ال

ى عل والواحدة،ثر من املنفعة كس قابالً ألي لكاململو و،ك تابع للمملوكل البدل، فإن املليسب

  هذا فإن



٣٦٦

 إجازا على أن تكون  وال يصح له،فإن أجاز صحت له وميلك هو األجرة فيطالبها من عمرو

  .جرؤاألجرة للم

  

 التنازل عن حقّه، ال إجازة ما كذل ان معىنكإن أجاز  والم،كز املستأجر فال جيمل 

  .س لهيل

  .زمهايجيف يكا للمستأجر فستية لينسكاملنفعة ال وإنّ املنفعة املطلقة: قاليفال 

ون تنازالً عن ما هو له منفعة كياإلجازة التنازل عن حق نفسه، فقد  ان معىنكذا إو

 األجرة األوىلى قد حصل عل و،ك للمالئذيون حنكة تية، فإنّ األجرة الثانيتابكالعبد ال

ما إذا أباح كة، ألنّ متعلّقها إباحة من املستأجر له، ياإلجارة الثانى حصل عل وباإلجارة،

ون كيقد  و،كصلها عمرو حسب إباحة املالحيؤجرها عمرو لنفسه، فإنّ األجرة يد داره ليز

 عوضاً ملا هة لكاملنفعة اململوى أنّ املستأجر أعط أي ،ةياملنفعة الثان إىل له من املنفعةالً ملايتبد

  .ةينسكاملنفعة ال أو أخذه من املنفعة املطلقةي

منفعة  أو نتفع بالعبد منفعة مطلقة،يز للمستأجر أن يجيللمؤجر أن ق حيعلم أنه يمنه و

ة ينتفاع بالعبد أ االك إباحة املالكذل تابة، فإنّ معىنكما إذا أجره أوالً ملنفعة الية فيسينك

صحت  أي }صحت له{  فإن أجاز،ل البدليسبى منفعة خاصة مما مها له عل أو ،منفعة

ه كألنّ األجرة عوض مل} األجرة {د يف املثاليز أي }و هكلميو{ دية لزياإلجازة الثان

  .ك أخذها من املالالّإ و، قبضهاكن املالكيإن مل } من عمرو {ديز} طالبهايف {ملنفعة الدار

ملا قرروه يف } رون األجرة للمؤجكأنّ تى إجازا عل {ديلز أي }صح لهيال و{

قد  وسه،يكرج املعوض من خين مل س ميكدخل العوض يف يصح أن يع من أنه ال يتاب البك

  .هيف الك موضعه اإلشرنا يفكذ



٣٦٧

لذا نراهم  و،كذلى  مع وجود بناء العقالء عل،املنعى ال شرعي عل ول عقلييإذ ال دل

ون كدفع األجرة لتينه إ: همحيظاهرهم بل صر و،ريعطي أجرة دار الفقييف باب اإلجارة 

اخلباز، ال بعنوان أن  إىل ريدفعون مثن خبز الفقيع يما أم يف باب البك، ريمنفعة الدار للفق

اخلباز  إىل دفعي مث ريون الثمن للفقكيال بعنوان أن  و،ريله الفقكأي الثمن مث كون اخلبز ملالكي

س يكون العوض خارجاً من كي يف مقابل أن ريون اخلبز للفقكيمقابل خبزه، بل بعنوان أن 

  .اخلباز إىل املتربع

خ ي هنا تبعاً للشكل العرف، فقول املستمسيمعوض بدل و عوضمن الواضح أنهو

ه، حمل يال فكره املصنف مما ال إشكنّ ما ذإ: ن من الفقهاءيمجاعة آخر و)رمحه اهللا( ىاملرتض

  .مناقشة

 نيزاء العإون املال بكما أشبه  واإلجارة وعيإنّ املعاوضة عرفاً يف الب: إن شئت قلتو

 سه الشيء اآلخر فال،يكس من خرج من يكدخل يف ي نيئيأحد الشأما أنّ احلق مثالً، أو 

  :عيصح األقسام األربعة يف البيلذا و

س عمرو يف مقابل خروج الثمن من يك إىل ديس زيكأن خترج الدار من : األول

  .ديس زيك إىل س عمرويك

رج الثمن من خيس عمرو يف مقابل أن يك إىل ديس زيكأن خترج الدار من : الثاين

  .ديس زيك إىل ق عمرويس صديك

  س عمرو يفيك إىل ديق زيس صديكأن خترج الدار من : الثالث



٣٦٨

 وملكيته هلا حال ، للمنفعة حني العقد الثاين ألنه مل يكن مالكاً،وإن فسخ اإلجارة األوىل بعدها

  ، مث ملكالفسخ ال تنفع إال إذا جدد الصيغة وإال فهو من قبيل من باع شيئاً

  

  .ديس زيك إىل س عمرويك الثمن من رجخيمقابل أن 

رج خيق عمرو يف مقابل أن يس صديك إىل ديق زيس صديكأن خترج الدار من : الرابع

  .ديس زيك إىل س عمرويكالثمن من 

د يد مث أجرها من عمرو ال تصح لزيته من زأنه لو أجر داب إىل مث إنّ املصنف ذهب

  .ون األجرة للمؤجركأن تى ة عليإجازة الثان

 إنه ال تصح: إمنا قلنا وة،يبعد اإلجارة الثان أي }بعدها إن فسخ اإلجارة األوىلو{

 ، فإنهك يف ملالّال إجارة إ و} العقد الثايننياً للمنفعة حكن مالكيمل  {راملؤج أي }ألنه{

 كما مليصح في من الواضح أنّ تصرف اإلنسان إمنا الّن نص ذا اللفظ إكيإن مل و

إجارة  أو ،ة سابقةية شرعيه بدون والري غكصح تصرف اإلنسان يف مليال و ه،يالتصرف ف

  .لتامها مفقود يف املقامك وحقة،ال

} ال تنفع{األوىل لإلجارة } حال الفسخ {للمنفعة أي }هلا {رملؤجا أي }تهيكملو{

 كلمينما يون إجارة بعد الفسخ حكت حىت} غةي إذا جدد الصالّإ {ةييف صحة اإلجارة الثان

ة يكانت حال ملكباإلجارة السابقة اليت ى تفكغة بل ايدد الصجي} الّإو{ ر املنفعةاملؤج

ى الفتو وث دل النصيح} كئاً مث مليل من باع شيفهو من قب{، املستأجر األول للمنفعة

  .عدم صحتهى عل



٣٦٩

 ع،يإن مل نقل بالصحة يف باب الب وبالصحة هنا يف باب اإلجارة،: قالين ربما كل

  :ع أمرانيعدم صحة البى ألنّ ما دلّ عل كذلو

  .كس عنديال تبع ما لالنص القائل بأنه : األول

ال  وقطع باملناط، إىل تاجحيه ريغ إىل هي فتعد،عي خاص بالبكنّ ذلإ: هي علردين كل

  .ها من العقودريغ واإلجارة إىل عيننا التعدي عن مورد البكمينقطع باملناط، فال 

اً له هل هي إجازة كزة اليت تصدر من البائع بعد أن صار الشيء ملنّ اإلجاإ: الثاينو

ل اإلضافة ي، أم هي إجازة لتبدكاملل و األولك املالنيانت حاصلة بكل اإلضافة اليت يلتبد

  .كاملل و البائعنياليت حصلت اآلن ب

وم السبت، مث صارت الدار يوم اجلمعة مث باعها عمرو خلالد يد يانت الدار لزكمثالً 

ل ي، فهل هذه اإلجازة إجازة لتبدنيوم االثنيع يوم األحد، مث أجاز عمرو البيرث لعمرو باإل

 نيل اإلضافة احلاصلة بي، أم إجازة لتبدكاملل وخالد إىل كاملل ودي زنياإلضافة احلاصلة ب

  .كاملل وخالد إىل كاملل وعمرو

 إىل ،كاملل ودي زنيل اإلضافة بينه ال حق لعمرو يف تبدإ: هي فف،انت األوىلكفإن 

س يكدخل الثمن يف يل لزم أن يأنه لو صار هذا التبد إىل ، باإلضافةكاملل و خالدنياإلضافة ب

  .س عمرويكد ال يف يز

   وم السبت مليهو  ونّ يف حال العقدإ: هية، ففيانت الثانكإن و
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 مل ـ وم األحدي أي ـ يف حال وجود اإلضافة و عمرو،نيب وك امللنين إضافة بكت

  .ن عقدكي

وم ي ـ  العقدنينّ العقد له اعتبار ممتد من حإ: هذا االستدالل الثاينى  علردين كل

 تتعلّق نيوم االثنيفاإلجازة احلاصلة  ـ وم األحدي ـ  عمرو الدارك ملنيح إىل ـ السبت

  . االعتبار العريفكفي يف ذلكي ووم األحد،ي إىل قي ممتداًبالعقد الذي ب

ن كيمل ( وم األحدي أي )يف حال وجود اإلضافةو( لكستشظهر أن قول امليمنه و

وجود  إىل ن ال حاجةكنه مسلم، لإ: هي فف،ن إنشاء عقدكيمل  س بتام، ألنه إن أرادي ل)عقد

ان امتداد عقد، ك عدم صحة دعواه، ألنه :هي فف،ن امتداد عقدكيمل  إن أراد وإنشاء العقد،

سمي يه أن يح العقد، بل احملتاج إليه الدقة يف تصحمثل هذ إىل أنه ال حاجة إىل هذا باإلضافة

  .)١(﴾أَوفُوا ِبالْعقُوِد﴿ :هينطبق علي ل)مكعقد( يف العرف

ع بعد أن مات ياة األب، مث أجاز البيه يف حال حيد مال أبيمن الواضح أنه لو باع زو

  . يف وجوب الوفاءافكهذا املقدار  و)عقده( يف العرف يد املال، مسيورث ز واألب

 ،تأملى عل كس عنده نقول بذليع ما ليع باملنع عن بيث ورد النص يف باب البينعم ح

  أما يف اإلجارة فال نص، فال نقول به، بل ال
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 وأن يكون لزيد ،ولو زادت مدة الثانية عن األوىل ال يبعد لزومها على املؤجر يف تلك الزيادة

  .إمضاؤها بالنسبة إىل مقدار مدة األوىل

  

 رما إذا أجاك للمؤجر، كجاز اإلجارة عند ما صار امللأس له، مث يجارة ملا لبأس باإل

  . يف سائر املعامالتكذلك وأجاز اإلجارة وه مث ورثهيمال أب

 أنه ـ عيلو ال النص املخرج للب ـ سائر العقود واإلجارة وعيد صحة البيؤيالذي و

 دار والده اليت ورثها بعد اإلجارة سلّمية موصوفة مث يلكؤجر الولد داراً ي أن نيفرق بأي 

 سلّمها بعد أن مات الوالدية مث ي دار والده الشخصنيؤجر عي أن نيب ومن باب الوفاء،

  .ورث الولد الدارو

 د مدة سنة مث أجرهايز إىل  دارهكبأن أجر املال} ة عن األوىليلو زادت مدة الثانو{

ألنه إجارة بال } ادةي الزكر يف تلاملؤجى لبعد لزومها عيال  {ستة أشهر وعمرو مدة سنةإىل 

وجب بطالا، يال  ك للمالتسياليت ل جمرد اقتران هذه اإلجارة باإلجارة األوىل و،مزاحم

ما يإن بطلت اإلجارة ف وما لهيث تصح اإلجارة فيس له، حيما ل وله جارة ماإل يألنه من قب

  .س لهيل

ألنّ إجارة } مقدار مدة األوىل إىل سبةبالن {اإلجارة أي }د إمضاؤهايون لزكيأن و{

ذا إن ك وار الفسخ،ين لعمرو خكيد مل ية، فإن أجاز زيفضول مدة األوىل إىل  بالنسبةكاملال

ار الفسخ إن مل ينعم لعمرو خ، مدة األوىل إىل ة بالنسبةيان عمرو عاملاً بالفضولك وزجيمل 

  .هيض الصفقة عل لتبعكذل وة،ين عمرو عاملاً بالفضولكيمل  ود،يز زجي

  هو أنه وس،كعلم العيمنه و
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  بقيت اإلجارة على حاهلا  مث متلكها قبل انقضاء مدة اإلجارة إذا استأجر عيناً:ةالرابعة عشر

  

ستة  وسنة إىل د بعد ستة أشهر مث أجرها من عمرو من اآلني داره من زكلو أجر املال

  .ما بعد ستة أشهر  إىلاإلجازة بالنسبة إىل تاجحينّ األمر إث ي ح،أشهر

نار مث أجرها يما لو أجرها له أوالً ملدة سنة مبائة دك ،نيد مرتي الدار لزكلو أجر املالو

  .ة يف املقاميتصور الفضولي فال ، يف نفس مدة اإلجارة األوىلنيمخس وةئما أو نياً خبمسيله ثان

ل صحت اإلجارة يتقا أو اريخب إنه لو فسحت اإلجارة األوىل: قالين أن كمينعم 

  .كمن أجر مث مليال فكما تقدم من عدم اإلشى ة عليالثان

 أم ال ألنه ال ، املنفعةكلمينفس املؤجر ألنه  إىل ؤجر املستأجر الداريمث هل تصح أن 

  . يف صحة اإلجارةنية العيكشترط ملي، الظاهر األول، ملا تقدم من أنه ال ني العكلمي

وع، مع يروا يف مسألة ترامي البكما ذك ،لة ترامي اإلجاراتأيت يف املقام مسأيمث إنه 

  .ىفخيهنا بتفاوت ال  إىل كه هناوركسوق ما ذ

س فأجرها كبالع أو ،انت لهك أنّ الدار نيمث إنه لو أجر الدار بزعم أنه فضويل مث تب

ة يالفضولو ة يف األوىليكم اإلجارة املالكان حي أنه فضويل، فالظاهر جرنيبزعم أنها له مث تب

  أهله،رية صدر من غييف الثان ويف حمله،ووقع صدر من أهله  ة، ألنّ العقد يف األوىلييف الثان

  .ضر بالعقديالزعم ال و

  .رهاكل بذيع فال نطييف املقام مسائل أخر تظهر من باب البو

ى ت اإلجارة عليها قبل انقضاء مدة اإلجارة بقكناً مث متليإذا استأجر ع: الرابعة عشرة{

   املنفعةكلمي و باالشتراءني العكلميفهو } حاهلا
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 فاملنفعة تكون له وال تتبع ،فلو باعها واحلال هذه مل ميلكها املشتري إال مسلوبة املنفعة يف تلك املدة

  .العني

   باحلالللمشتري خيار الفسخ إذا مل يكن عاملاًمث 

  

ذا إا، فحال املقام حال ما ن وجه لبطالكيباإلجارة ألصالة بقاء اإلجارة بعد أن مل 

علم املشتري أنّ هذه الدار اليت ابتاعها يذا مل إ ود بعد أن أجرها من عمرو،يباع داره من ز

 ع،يار فسخ البيان له خك أا نفس الدار املؤجرة له ني مث تبكهي الدار اليت استأجرها قبل ذل

س مما سبب عدم كبالع أو اً،ي ثانله أوالً، مث اشتراها هو بنفسهيكما إذا استأجرها وك كذلو

  .علمه بأا نفس الدار املستأجرة

قبل يق له أن ال حي فإنه ،اءفة مث أعطاها البائع من باب الويلّكداراً ى ذا اشترإذا كو

ن له كي بتوابعه، فإذا مل كقتضي انتقال املليع يالب وهذا الفرد، ألن منفعتها مستوفاة من قبل،

  .ال ضررل يمله دلشي وان غبناًكتوابع 

ون كاليت ت}  املدةك مسلوبة املنفعة يف تلالّها املشتري إكلمياحلال هذه مل  وفلو باعها{

} ال تتبعو{ باعها و الداركستأجر الذي ململل أي }ون لهكفاملنفعة ت {ارهجيالدار يف إ

املشتري بسبب ىل  إ، بل منتقلةكن تابعة للملكألنّ املنفعة مل ت} نيالع { املدةكاملنفعة يف تل

  .نية العيار ال بسبب تبعجياإل

  .ال ضررل يملا تقدم من دل} ن عاملاً باحلالكيار الفسخ إذا مل يمث للمشتري خ{

  دان ابن العمي اختلفوا يف املسألة، فالسنيمث إنّ املعلّق
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  وكذا

  

املشتري ىل  إ انتقال املنفعةنيأن املتع إىل م ذهبيكد احليالس و املنت،الربوجردي وافقاو

 كتريال  وال،كه إشيف(: العبارة لألول واألصطهبانايت قاال، والدان اجلميالس و،أيضاً

 اط بالتراضيي االحتكتريمع عدمه فال  وع،يعدمها يف عقد الب أو ةياط باشتراط التبعياالحت

  .)التصاحلو

انت كشتري إذا امل إىل نّ املنفعة إمنا تنتقلإ: ون وجهاً ملقالة املصنفكين أن كميالذي و

وجه النتقال التابع بسبب  ة للبائع لوجه آخر فالكانت مملوكة، أما إذا ية للبائع بالتبعكمملو

  .انتقال املتبوع

 مث باعها، فإنّ املنقول عنه هو نفس ريهي يف إجارة الغ و ما إذا اشتراهاك ذلرينظو

 نيصنف أنه لو رهن العره املكما ذى مقتض وة للمستأجر،كمملوى  أما منفعتها فتبق،نيالع

 إذا باع العبد الذي كذلك وخارج عقد الرهن،ى أنّ املنفعة تبق أي ،كذلك أيضاًون كي

 ني عكلمي مثرا قبل أن كباع البستان الذي مل أو ،هي عمله باإلجارة قبل انتقاله إلكمل

  .مثلةها من األريغ إىل ،اً للبائعكمثرة البستان مل وعمل العبدى البستان، فإنه تبق

 إىل أنّ املنفعة إمنا تنتقلى ل عليل جداً، ألنه ال دلك مشكنصاف أنّ القول بذلن اإلكل

 كالعرف أنّ املنفعة التابعة للملى ل الظاهر لدة، بية للبائع بالتبعكانت مملوكاملشتري إذا 

 تنتقل املنفعة إمنا ال وها،ريغ أو ةيالبائع التبع إىل ان سبب انتقاهلاك، سواء كتنتقل بانتقال املل

ل السالبة يست تابعة يف هذا احلال، فهو من قبي املشتري ألا لريان املستأجر غكذا إما يف

  ذاوك{ :ظهر وجه النظر يف قولهيرناه كا ذمم وبانتفاء املوضوع،
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حنو  كما إذا متلكها بالوصية أو بالصلح أو ،احلال إذا متلك املنفعة بغري اإلجارة يف مدة مث متلك العني

نعم ،  وجمرد كوا ملالك العني ال ينفع يف االنتقال إىل املشتري،ذلك فهي تابعة للعني إذا مل تكن مفروزة

  . لذلك حني البيعال يبعد تبعيتها للعني إذا كان قاصداً

  

 قبل انقضاء نيمث باع الع} ني العك اإلجارة يف مدة مث متلّري املنفعة بغكاحلال إذا متلّ

  .املدة كتل

 أو رثاإلك} كحنو ذل أو بالصلح أو ةيبالوص {املنفعة أي }هاكا إذا متلّمك{

ن ك إذا مل تنيتابعة للع {املصنف ي احلاصل أن املنفعة يف رأ}ـف { العبد اجلاينكاستمال

 ةيالوص أو كي بالتملني سواء انتقلت العنيست تابعة للعيانت مفروزة فلكأما إذا } مفروزة

نفع يف ي ال ني العكملال {املنفعة أي }واكجمرد و{  االنتقالسائر أنواع أو الصلحأو 

  .نيع العيبينما يح} املشتري إىل االنتقال

} عي البنيح {ون تبعاًكأن ت أي }كان قاصداً لذلك إذا نيتها للعيبعد تبعينعم ال {

  .ني سائر البائعكقصد حنو ذليما ك ،ع بتوابعهايبأن قصد الب

ما كع، ي شيء مع املبكيحنو قصد متلى  معاً علنيالع واملنفعة كيقصد متل إىل تاجحيال و

 ما ني القصد بكرناه، فحصر املستمسكحنو ما ذى في القصد علكي، بل كره املستمسكذ

 رية فهو غيان املراد أنه قاصداً للتبعكإذا و( :اً بقولهيره ثانكما ذ وه،يإلره أوالً مبا أشرنا كذ

  ةين مقتضكة إذا مل تي بالتبعك امللوجبية ال يظاهر، ألنّ قصد التبع



٣٧٦

ل  فحصلت آفة مساوية أو أرضيه توجب نقص احلاص للزراعة مثالً إذا استأجر أرضاً:ةاخلامسة عشر

  ،مل تبطل

  

  .رناهك ملا عرفت من وجود وجه ثالث، هو ما ذ، حاصرري غ،ى انته)كلذل

 فقصد ضم املنفعة الّإ و،)بعديال ( :لذا قال وة اردة،يعبأنّ املصنف أراد قصد التكو

   .ديحنو التردى  عل)بعديال ( :قوليأن  إىل تاجحي فال ،هيال غبار عل

اإلنتقال أي ( :ه بقولهيد ابن العم من املنت قصد االنتقال علّق عليث فهم السيحو

، لو من رجحانخيه تأمل بل العدم ال يف(: لذا قال وسه،كد الربوجردي عيفهم الس و،)املنفعة

  .اهللا العامل و)١()ها يف العقدي بضمها إلسبأنعم ال 

واناً لالنتفاع بلبنه ياستأجر ح أو } إذا استأجر أرضاً للزارعة مثالً:اخلامسة عشرة{

 اهيقلّة امل أو ن،يديالربد الشد واحلرك} ةيأرض أو ةيفحصلت آفة مساو {نتاجه ووصوفه

 لّ احلاصل،كلت اجلراد ك أعدمه بأن أو ،}توجب نقص احلاصل {جميء اجلراد أو املطر،و

} مل تبطل {ةيونكتسمم احلاصل بسبب آفة  أو د،يجف احلاصل بسبب موجة احلر الشدأو 

ة ي القنبلة الذرريما إذا صار تفجكانت اآلفة من صنع البشر، كلو  ق أوىليبطر واإلجارة،

بطالن بعد أن إمنا ال تبطل اإلجارة لعدم املقتضي لل واحتراقه، أو سبباً يف تسمم احلاصل

  .اإلجارة أدلة وشمله أدلة العقوديزائها، فإصح بذل املال بي ذات منفعة نيانت العك

  ئ أمر طارنيب ونية العي عدم صالحنيمن الواضح الفرق بو

                                                





٣٧٧

  . للمستأجر يف مال اإلجارة وال خياراًوال يوجب ذلك نقصاً

  

ملا  أو صالً،أاحلة للزارع  صري بعد اإلجارة أنّ األرض غنيو تبللذا  و،نيخارج عن الع

، كما أشبه ذل أو ملوحة زائدة أو قلة أمالح أو توقّع من مقدار الزراعة لتسمم يف األرضي

انت الفائدة أقلّ من كار إذا يوجود اخل وة فائدة،ين له أكلزم القول بالبطالن إذا مل تي

 أو ب إبادة احلاصل،وجيد يبرد شد أو أيت جراديذا علم العرف أنه سإاملتعارف، خبالف ما 

  .اريل اخليشمله دليال  ول العقديشمله دلينقصه، فإنه 

 اجلراد ريانت األرض يف مسكما إذا كار، ياخل أو وجب البطالنينعم بعض اآلفات 

أول ى دون املقدار الظاهر لدنفعاً  أو ،هلا العرف نفعاً أصالًى ريث ال يلّ سنة، حبكالزاحف 

عدم انعقادها، إذ ال منفعة ملثل هذه   مبعىن، الصورة األوىلنظرة، فإنه تبطل اإلجارة يف

  .غنب أو بية، ألنه عيللمستأجر حق الفسخ يف الصورة الثان وتقابل باألجرة، األرض حىت

ة مثالً، مما توجب يبة من منطقة التجارب النوويانت األرض قركذا إما ي فكذلكو

ث يالسلطان الغاصب حب أو طمعاً للصوصانت مك ما لو كمثل ذل ونقصه، أو إبادة احلاصل

  .قلّة املنفعة أو توجب عدم املنفعة عرفاً أصالً،

 ستأجرها العرف أصالً،يث ال يون مطمعاً للصوص حبكاليت ت ىنك يف دار السكذلكو

  .ستأجرونه باملقدار املتعارف ملثل هذه الدار لو ال هذا النقصيال أو 

 بعض مال اإلجارة يض يف املنفعة حىتيال تبعإذ } وجب نقصاً يف مال اإلجارةيال و{

 من نقص الصفة املوجب كما أشبه ذل أو بيع أو لعدم وجود غنب} اراً للمستأجريال خو{

  .اريللخ



٣٧٨

 أو حنو  أو ربعاًنعم لو شرط على املؤجر إبراءه من ذلك مبقدار ما نقص حبسب تعيني أهل اخلربة ثلثاً

  ، شخصية فالظاهر الصحةإلجارة عيناًان مال ا أو أن يهبه ذلك املقدار إذا ك،ذلك

  

مبقدار ما  {مال اإلجارة أي }ك من ذلهاملؤجر إبراءى عل {املستأجر} نعم لو شرط{

 املعتاداملقدار نون يعين يفإنهم هم الذ}  أهل اخلربةينيحبسب تع {عرفيالنقص إمنا  و}نقص

شترط املستأجر ينهما، مثالً ي بحبسب املقرر أو ظهر مقدار النقص احلاصل،يمنه  ور،مثلل

} كحنو ذل أو ربعاً أو ثلثاً {،راملؤجى املؤجر أنه إن نقص عن عشرة أطنان فالنقص على عل

  .املقدار اخلاص أو سر املشاعكمن ال

} ةيناً شخصيمال اإلجارة عان كإذا  {الناقص}  املقداركهبه ذليأن  {شترطي} أو{

هلذا } فالظاهر الصحة {للهبة بل الالزم اإلبراء  معىن بعد فالنيعياً مل يلّكان كأما إذا 

المها كه يق فيالتعلكاجلهالة يف الشرط  و،)١(املؤمنون عند شروطهمالشرط، إلطالق 

  .ههوج أيتيما سكه ي فك ذلالّكمتعلّق العقد املمنوع  إىل انيسريال  وجائزان،

 ص من مال اإلجارةيالتنقن حق له كميان له جربه، فإن مل كهب يمل  أو ئربيلو مل و

  . مرةريما مر غكقتضي الوضع ياالقتصاص من مال آخر للمؤجر، إذ الشرط أو 

 أي ون الشرطكيقد  و،إذا تلف البعض ون الشرطكيلّ احلاصل فقد كلو تلف و

  ان الشرطك فإن ،مقدار تلف

                                                





٣٧٩

 يضره التعليق ملنع  وال،تيجةبل الظاهر صحة اشتراط الرباءة على التقدير املذكور بنحو شرط الن

  . يف الشروطمضراً كونه

  

ون معناه عدم كيحنو ى ان علكان األول فإن كإن  ول،كالثاين استحق املستأجر ال

شمله يثر مقدار كستحق أيإمنا  و،لكستحق اليل مل كل إذا تلف الكاستحقاق املستأجر ال

  .لك استحق ال،لكال وعة املوجودة يف البعضيحنو الطبى ان علكإن  واللفظ حسب العرف،

ما ك إمنا هو مقابل احتمال ضرر اجلهالة يف الشرط )فالظاهر( :مث إنّ قول املصنف

  .أيتيس

مقدار منه عند  أو ،لكلّ األجرة عند تلف الكمن } بل الظاهر صحة اشتراط الرباءة{

بأن تربأ ذمة املستأجر بدون } جةيور بنحو شرط النتكر املذيالتقدى عل {تلف البعض

يف } قيالتعل {اجلهالة} ضرهيال و{ ،ل الشرط ملثلهي لشمول دلكذل واإلبراء، إىل اجياالحت

  .ان مضراً يف أصل العقدكإن  و}ونه مضراً يف الشروطكملنع  {مثل هذه الشروط

تحقّق يف يااللتزام ال  واإللزام ق يف أصل العقد فألن العقد الذي هو مبعىنيأما ضرر التعل

االلتزام،  وق معناه عدم اإللزامي ألنّ التعلكذل وار،يإن حتقّق يف صورة اخلو ق،يصورة التعل

  .العقد معناه االلتزام املطلق ور، ال التزام مطلقاً،يتقدى فإنه التزام عل

 د لاللتزام املطلق، إذ معىنكونه التزاماً مطلقاً، بل معناه مؤكنايف يار، فإنه ال يأما اخل

 أنّ الشارع إمنا قرر العقد املتعارف، إىل ل االلتزام، هذا باإلضافةبطيار يار أنّ ذا اخلياخل

  .فتأمل ،ىفخيما ال كاملتعارف هو املنجز ال املعلّق و
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ى قد  وألنه غرر، وع اهول باملناط،يأما ضرر اجلهالة، فلما ورد من النهي عن البو

اجلهالة يف الشرط فلما  وقيلتعلأما عدم ضرر ا و،)١(عن الغرر )صلى اهللا عليه وآله( النيب

  .عرفت من إطالق أدلة الشرط

  ضائر، بل اهولريمعلّق غ ولّ جمهولكعدم ضررمها يف الشرط أنّ  س معىنينعم ل

 هذا كبعت: ، فإذا قالأيضاًشمل الشرط يذ النهي عن الغرر إون غرراً، كياملعلّق الذي ال و

 جمهول، و بطل الشرط، ألنه غرر، احلقكلر ذكبدون ذ، ون يل حق ماكيالشيء بشرط أن 

 كي فلي عل ـ األمرك ذلينيبدون تع ـ ذا حدث أمر ماإبشرط أنه :  إذا قالكذلكو

  .صح الشرطيإرجاع نصف الثمن، مل 

ى  بنفس العقد، ال علنيق املتعلقيالتعل وضرر اجلهالةى ل دلّ علينّ الدلإ: احلاصلو

اً يان الشرط غرركما لو ي فنئذيح وة الشرط،ي أوجبا غرر إذاالّانا يف الشرط، إكضررمها إذا 

  .سدفس مبيبطل الشرط فقط، ملا حقّق يف حملّه من أنّ الشرط الفاسد لي

 املعلّق، بأنّ جهالة الشرط أو الشرط اهولى شتمل عليال يف العقد الذي كاإلشو

جزء  إىل لرجوع الشرط كذل وقه فالالزم بطالن العقد،يتعل وجهالة العقد إىل سرييقه يتعلو

ون ك تام، ملنع ريمعلّقاً بطل العقد، غ أو  جمهوالًنيان أحد العوضكإذا  و،نيمن العوض

 ىخ املرتضير الشكقد ذ و، أوالًكذلكان كإن  و خارجاًنيجزء من العوض إىل الشرط راجعاً

  . فراجع،اسبكالم يف هذه األمور يف املكل الي تفص)رمحه اهللا(

                                                





٣٨١

  ته على التقدير املذكور حني العقدنعم لو شرط براء

  

  .كاإلجارة يف ذل وعي البنيمن املعلوم اتحاد العقود يف هذه األمور، فال فرق بو

  . ضار ملا تقدمريجة غيالم يف أن شرط النتكبقي ال

ون املنشأ كيحنو إنشاء أصل العقد فى جة عليون شرط النتكي أن ني بكق املستمسفرو

عترب يف إنشائها سبب يجة فترتب مبجرد الشرط إذا مل ي النتنفس و مضمون العقد،نيأمر

ى ة مثالً تارة تشترط يف ضمن العقد عليك فاملل،حنو شرط الفعلى ون علكي أن نيب وخاص،

 ل شرط الفعل،ي من قبنئذيون حكلها فتيه حتصيجب عليه فيون يف عهدة املشروط علكأن ت

ون كهي ذه املالحظة مما ال تقبل أن ت و،اون يف عهدة متعهد كأن تى تارة تشترط ال علو

جة يصح القسم األول من شرط النتيه يعلو .رهكذ آخر ما إىل ،ةيكموضوعاً إلضافة اململو

  .دون الثاين

 غمض عنه، فإنّ معىنيصح له أن يالتأمل، إذ الشيء املربوط بالطرف املقابل  إىل حمتاج

 ،اراًيغمض عنه اختيد الطرف، فقد ياإلغماض بهذا  والرباءة اإلغماض عن قدر من األجرة،

  .قتضي الوضعيغمض عنه حسب الشرط الذي يقد و

شترط يأن كره، يا صرح الشارع بعدم تقرون ممكيجة أن ال يشترط يف شرط النتينعم 

ون زوجته خارجة عن كأن ت أو اح،كون بنته زوجة املشتري بدون إجراء عقد النكأن ت

  .كما أشبه ذل أو ،ققاع الطاليحبالته بدون إ

  )نيح( ،} العقدنيور حكر املذيالتقدى نعم لو شرط براءته عل{



٣٨٢

 فالظاهر عدم صحته ألوله إىل اجلهل مبقدار ، عن الرباءة من األولبأن يكون ظهور النقص كاشفاً

  .مال اإلجارة حني العقد

  

 فالظاهر ،اشفاً عن الرباءة من األولكر النقص وون ظهكيبأن  {،)براءته( ـمتعلّق ب

القول ى  علالّ إ،س املراد عدم صحة العقديل وور،كعدم صحة الشرط املذ أي }عدم صحته

  .ر يف حملّهكما ذكق، يهو خالف التحق وبأنّ الشرط الفاسد مفسد،

 ني اإلجارة حلاجلهل مبقدار ما إىل {هذا الشرط أي }ألوله {إمنا قلنا بعدم الصحةو

ان املراد السقوط ك من الرباءة عدم اشتغال الذمة به، أما إذا ان املرادكن هذا إذا كل} العقد

  .كه املستمسيما نبه علكلزم احملذور، يعن الذمة بعد االشتغال به فال 

 ستأجر الفندقي اشتراط اخلادم الذي ،ور يف مثل هذه املسألةكمث إنّ مثل الشرط املذ

 أو ثركأ أو فّف عن األجرة الثلثخيه السنة ربالء يف هذك إىل أتواي أنّ الزوار إذا مل ،الدارأو 

  .ل املسألةيأقل، ملا تقدم يف دل

 حنوها إذا زاد احلاصل وادة باهلبةيالدار الز أو س بأن اشتراط صاحب البستانكلو انعو

 صح ،حنوه أو الثلثكسر مشاع كب أو لّ زائر،كنار عن يدك نيجاء الزوار مبقدار معأو 

  .ل الشرطي، إلطالق دلأيضاً

صة يف طرف يالنق وادةي اشتراط الز،صة يف طرف املاليالنق وادةيمثل اشتراط الزو

املستأجر التخلّي عن ى ان علكما لو اشتراط صاحب البستان أنه إن زاد احلاصل ك، نيالع

  .كنصف البستان للمال

  إن جاء الزوار،كة للماليذا اشتراط صاحب الدار اشتراط التخلّي عن الغرفة الفالنكو

  صاحب الدارى ذا اشتراط صاحب املال علكو



٣٨٣

وإعمال عمل فيها من كري األار وتنقية   جيوز إجارة األرض مدة معلومة بتعمريها:ةالسادسة عشر

  اآلبار وغرس األشجار وحنو ذلك

  

نقص  أو الدار ااورة إذا جاء الزوار، أو نحه جماناً البستان ااورميالبستان أن و

  .احلاصل مثالً

اختلفا يف  وفقا يف أصل الشرطلو ات و،ان األصل العدمكعدمه  و اختلفا يف الشرطلوو

 ل األقليان من قبكن إ ون فاملرجع التحالفيل التباين قبمان االختالف كته فإن يماه

  .ادةيالز ثر فاملرجع أصالة عدمكاألو

 رةون األجك أن ت}ـة مدة معلومة بيوز إجارة األرض الزراعجي :السادسة عشرة{

من } كحنو ذل وغرس األشجار وة اآلباريتنق واألار يركها من يإعمال عمل ف وهاريتعم{

لّ من كون كين بشرط أن كل وة،ياألرض الزراع وها البستانيتاج إلحيسائر األعمال اليت 

ون كث ال تي بعنوان األجرة معلوماً، حبنيالع إىل ها املستأجريؤديمقدار اخلدمات اليت  ونيالع

  .األصطهبانايت ودان الربوجردييه السيما نبه علكة، ياملة غرراملع

اإلجارة ملثلها، فإنه قد جعل  و لشمول مطلقات العقودكذلكإمنا تصح اإلجارة و

  .نيالعمل أجرة للع

ال فرق يف العمل الذي  واطته له مالبسه،يد يف مقابل خياط دار زيما إذا استأجر اخلك

  .اًيعمالً خارج أو ،ني يف نفس العون عمالًكي أن نيعل أجرة بجي

  :اتي من الرواة مجل،ورةكصحة اإلجارة املذى مث إنه قد دلّ عل



٣٨٤

ال بأس بقبالة األرض من أهلها بعشرين سنة أو أكثر فيعمرها : )عليه السالم(وعليه حيمل قوله 

  .وحنوه غريه ويؤدي ما خرج عليها

  

ال بأس بقبالة األرض من أهلها  : قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن،ح احلليبيصحك

دخل أصالً يف شيء من القبالة يال  وؤدي خراجهاي وعمرهايثر فكأ أو أقل أو ن سنةيبعشر

  .)١(لحيفإنه ال 

إنّ القبالة أن تأيت األرض  : قال)عليه السالم( عبد اهللا أيب  عن، اآلخرهحيصحو

ها يتؤدي ما خرج عل و فتعمرهارثكأ أو كذلأقل من  أو ن سنةياخلربة فتقبلها من أهلها عشر

  .)٢(فال بأس به

 عطي األرض اخلربةيسألته عن الرجل و :قال ثييف حد ،بيعقوب بن شعيح يصحو

  .)٣(ال بأس:  قال،ما شاء اهللا أو نيمخس سن أو ني ثالث سنكهي مل وأعمرها: قوليو

  .ىفخيما ال كة اهولة ر أنه من املدة، ال املدكذي ما )ما شاء اهللا( ـاملراد بو

  .املساقاة وورة يف باب املزارعةكات املذيها من الرواريغإىل 

 أو }ن سنةيال بأس بقبالة األرض من أهلها بعشر :)عليه السالم( مل قولهحيه يعلو{

ات يان احملتمل يف الرواكن أ} هريحنوه غ و.هايؤدي ما خرج علي وعمرهايثر فكأو أ {أقل

  :أموراً
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 يف إجارة العامل يف نيون العك بأن ت،ره املصنفكما ذكأنّ املراد اإلجارة، : لاألو

  .هايمقابل األجرة اليت هي العمل ف

ستأجر صاحب األرض العامل للعمل يف ي بأن ،العملى أنّ املراد اإلجارة عل: الثاين

  .األجرة منافع األرض واألرض

عمل العامل يف مقابل يأن ى ، علنهمايحنو الصلح بالتصاحل بى ون علكيأن : الثالث

اليت ال  و اجلهالة الغالبة يف أمثال هذه املعامالت،كقرب ذلي و،استفادته من األرض

  . الصلحالّصححها إي

  .د جداًيهذا بع و،الثمن عمل العامل وع صاحب األرض فائدايبيع، بأن يالب: الرابع

  .لعملاى ون فائدة األرض جعالً علكاجلعالة، بأن ت: اخلامس

 كملّي ف،لّ واحد منهما الطرف اآلخرك كلميون معاملة مستقلة، بأن كأن ت: السادس

  . األرضك عمله ملالل العامكلّمي و األرض منافعها للعامل،كمال

، ال ريالذهن هو األخ إىل ان األقربكإن  وحة،يلّها صحكالظاهر أنّ هذه احملتمالت و

 من أنه كره املستمسكال ما ذ وإلجارة املعهودة،ات عن اي النصراف الروا،ره املصنفكما ذ

 ني األرض للعمل بال معاوضة بك مالكيمتل و املنفعة للعاملكيمعاملة مستقلة مفادها متل

  .نيكي التملنين ال بي األمرنياملقابلة بات يالعمل، إذ الظاهر من الروا واملنفعة

   س بالزم،يشرطاً ل أو العامل جزءاًى مث الظاهر أنّ جعل اخلراج عل



٣٨٦

اآلخر شرطاً ى لّ طرف علكط ارتما أنّ الظاهر أنّ اشك، كاملالى جوز جعله عليف

  .)١(املؤمنوندخل يف عموم ي وجائز،

اإلجارة فهي الزمة بال كورة يف املعامالت املعروفة كإنّ املعاملة املذ: مث إنه إن قلنا

  .)٢(أَوفُوا ِبالْعقُوِد :موم لعأيضاًانت معاملة مستقلة، فالظاهر لزومها كإن  وال،كإش

 لوانت األصكإن  و،كون الزراعة احلاصلة يف األرض للمالكمث إن بعد متام املدة ت

عل شيء منها للعامل حسب جي أن الّاللّهم إ، املعاوضةى  ألنه مقتضكذل والبذر للعامل،و

  .الشرط أو العقد

 بأن ، املعاملة يف باب العمارةصح مثل هذه املعاملة يف باب الزراعة، تصح هذهيما كو

 بعد كون العمارة للمالكت و،معامل أو نيكاكد أو محامات أو عمرها دوراًيه األرض ليعطي

الشجر  أو وانيه احليعطي بأن ،يف باب األشجار وواني تصح يف باب احلكذلك وانتهاء املدة،

  . املدةكنة يف قبال نتاجه يف تليه مدة معيبريل

 ريعمل له األجيستأجر إنسان إنساناً ليأن كب اخلدمات املتقابلة،  تصح يف باكذلكو

 إلطالق كل ذلك، كما أشبه ذل أو ةيبدن أو ةيعلم أو ةينية دي تربريربي األجييف مقابل أن 

  .أدلة العقود وأدلة اإلجارة

                                                









٣٨٧

ا كسائر  أل،وإن كانت من الواجبات الكفائية ، ال بأس بأخذ األجرة على الطبابة:ةالسابعة عشر

  الصنائع واجبة بالعوض النتظام نظام معايش العباد

  

ن الطبابة واجبة ك أما إذا مل ت،}الطبابةى ال بأس بأخذ األجرة عل: السابعة عشرة{

 فال كشبه ذل أو ة عنه،ية من املرض احملتمل الذي ال جتب الوقايانت ألجل الوقاكبأن 

  .ان من اإلنسان احملترمكترم إذا العمل حم وال يف جواز أخذ األجرة، ألنه عملكإش

 أطباء كان هناكبأن } ةيفائكانت من الواجبات الكإن و{ وز أخذ األجرةجيبل 

أنّ  مبعىن} ع واجبة بالعوضئانسائر الصكألا  {لّ منهم من العالجكن كتميمتعددون 

ة، يومية الس مثل صاليبه بعوض أم ال، فلى وجبه جماناً، بل إمنا أوجبه سواء أتيالشارع مل 

  .)١(ش العبادينتظام نظام معاال حنوها اليت وجبت والبناء واحلدادة وبل مثل النجارة

 ريبغ و غلطاً ألا واجبة بالعوض)بالعوض( ونكأنّ الظاهر ( من كره املستمسكما ذو

ب ال، إذ املراد بالوجوكلو من إشخي ال ى، انته)ان فعلها جماناً أداء للواجبك ملا الّإ و،عوض

  .رهكذ رناه ال ماكبالعوض ما ذ

ألنّ وجوا ( :اللفظ لألول و،قهمايرا يف تعلكاألصطهبانايت ذ ون اجلماليديمث إنّ الس

س هو خمرجاً لذات العمل يها فليتاج إلحيعن اإللزام بعدم حبسها عمن ى ان عبارة أخركملّا 

 نيفرق ب أي نهإ: هيف و،)ه حذو سائر األعماليوز أخذ األجرة علجي و،هك مالكعن مل

  حرمة أو وجوب الفعل

                                                





٣٨٨

  . لعدم من يقوم ا غريهبل جيوز وإن وجبت عيناً

  

  .همايإن متّ جار ف حرمة أخذ األجرةى ، فإنّ ما دلّ علكالتر

نهم من حرمة يال يف ما اشتهر بك قد عرفت يف بعض املباحث السابقة اإلشكمث إن

اء خاصة ي يف اجلملة فإمنا هو يف أشكن متّ ذلألو فرض  والواجبات،ى  األجرة علأخذ

  .مكحنوها حم وة ال مطلقاً، فأصل صحة اإلجارة يف الطبابةيوميالصالة الك

} هريقوم ا غيلعدم من  {إنسانى عل} ناًيإن وجبت عو{أخذ األجرة } وزجيبل {

  .فائيكلّ واجب كما هو شأن ك

  . ال حمصل لهة مبايفائكالواجبات ال وةيني الوجبات العنيفرق بعضهم بو

ما يف ـ ئةيه أو ومةكب املستأجر من قبل احليالطبى وز أخذ األجرة علجيمث إنه ال 

أخذ األجرة من  ي فال شيء له حىت، ألنّ عمله للمستأجرى،خلدمة املرض ـ صحت اإلجارة

  .ض يف مقابلهياملر

ح يالصحان اإلنسان ك أو اً،كان املرض مهلكما إذا يمث إنّ وجوب الطبابة إمنا هو ف

  .إمجاعاً و لوجوب إنقاذ النفس احملترمة ضرورةً،هيال فك، ال إشكمعرض ملرض مهل

 أو ،نيما إذا أوجب ذهاب العك ،اً، بل مضراً إضراراً بالغاًكن املرض مهلكيذا مل إأما 

  :كوز حتمله شرعاً، فوجوب ذلجياألمل الذي ال 

ل يب، إذ لو قيالطب وب املرضصاحى  الوجوب علنيمن جهة التالزم العريف ب: أوالً

  . العالجكيب علجيال : ده الدفعيقال ملن بين أن كمي ال ، دفع املرضكيب علجيإلنسان 



٣٨٩

 حي لدواء اجلركالتار( : أنه قال ما مضمونه)عليه السالم( حيملا ورد عن املس: اًيثانو

 ه الصالةيعل(  مما رواه اجلواهر، بل لعلّه مشمول لقوله)١()حد سواءى اجلارح له علو

ما ك، فعياجلمى  عرفاً، إذ نفي الضرر علكشمل ذليفإنه  ،)٢(ال ضرار وال ضرر ):السالمو

ه أن ريال لغوق لإلنسان حي ال كذلك ،ضرهيه أن ريق لغحيال  وضر نفسهيق لإلنسان أن حيال 

  . يف بعض جملدات الفقهكقد تقدم البحث عن ذل و املضرور يف ضرره،كتري

ى اً علينيب عجيخر عادي، فهل اآل وبان أحدمها أخصائيي طبك هناانكإذا و

  .هي إذا توقف العالج علالّاألخصائي املباشرة، الظاهر العدم، إ

 أو ناًياإلنسان دراسة الطب عى ب علجي كذلكب العالج، يالطبى ب علجيما كو

  .همايل املتقدم في، لوحدة الدلةًيفاك

أنّ  ووجوب الرفق به،ى ، ملا دلّ علأيضاًاحملترم وان يب احليبب تطجيالظاهر أنه و

وانات النافعة يوت يف احل ميه حىتكأنّ تر إىل امة، باإلضافةيوم القياإلنسان مسؤول عنه 

  .إسراف حمرم

مقدمة إنقاذ  أو  عن حرمة اإلسراف،ئحنوها فوجوبه ناش وب األشجاريأما تطب

ب الذي يالتقرى ال ضرر عل أو ش العباد،ينظام معاى  علءبقااإل أو ،كاإلنسان من اهلال

  .رناهكذ

                                                







٣٩٠

   مقاطعته على املعاجلة إىل مدةأيضاً وجيوز ،وجيوز اشتراط كون الدواء عليه مع التعيني الرافع للغرر

  

املؤمنون عند لعموم }  الرافع للغررينيه مع التعيون الدواء علكوز اشتراط جيو{

ون الشرط كضر يال  و،)٢(عن الغرر )ليه وآلهصلى اهللا ع( النيبى ألنه  و،)١(شروطهم

 ال كون ذات اإلجارة موجبة لذلك، إذ احملذور أن تري مال األجنيموجباً حلق املستأجر يف ع

  .شترط يف ضمنهايما 

ب يب، ألنّ الطبيالطبى س عليب فالدواء ليالطبى ون الدواء علكشترط يأما إذا مل 

  .هيونه علكاألصل عدم  و،ريأج

 :قال و،)حالكالى وز اشتراطه علجي وض،ياملرى حل علكالو( :نه قالإقواعد عن الو

  .ى انته)ب فاألقرب اجلوازيالطبى لو اشترط الدواء علو(

ابطتي األدلة اليت اأم الفصاد والشرط للحجام،ك ،سببهابة يري العملجي أو ب، 

 ب،يالطبى عرفاً أنه علات القلب، فاملنصرف منه كحر واس احلرارةي لق،السماعة والدرجةو

فه يلكاملالحظة، فاألصل عدم ت والعملى ه، ألنه استؤجر علين علكين انصراف مل كيلو مل و

  .كثر من ذلكبأ

  ض لهيقول املريبأن } مدة إىل املعاجلةى  مقاطعته علأيضاًوز جيو{

                                                







٣٩١

  بل جيوز املقاطعة عليها بقيد الربء أو بشرطه، أو مطلقاً

  

ة يف ظرف يالقرمزى افح للحمكمن الدواء املاملة كين دورة يعط لتري عشرة دنانكيأعط

  .لزم الغرريال   املرض حىتكافحة ذلكزان خاص ملي مكان هناكما إذا يام مثالً، فيعشرة أ

وجب ي ال ريثكال ولي القلنيانت املدة املرددة بكن ك ل،ر املدةكذيبأن مل } أو مطلقاً{

 نين تعك لريثكال ولي القلنيالثوب املردد زماا ب اطةي خرينظ(: كالغرر، قال يف املستمس

  .ى انته،) يف رفع الغررافكالثوب 

 وجرديربن اليديالسى فتوك، كال ابن العم يف ذلكعرف أنّ إشيمنه و

لو من نظر، فإنّ احملذور املتوهم هو الغرر الذي خي بعدم صحة اإلجارة ال ،األصطهبانايتو

  .اطةيه الذي هو اخلرينظيف  وعرفت عدم لزومه يف املقام،

   :نة هيكإنّ الصور املم: إن شئت قلتو

 الدواء، مثالً ينيتع و الربء،ينيتع وفاح املرض،ك ينيتع و، العملينيتع و الزمان،ينيتع

قول يصح أن يلّ مرة نصف إبرة، فإنه كقات يام خبمس تزريرتفع يف مخسة أيمرض الصداع 

 افح مرض الصداع،كلت أو ق مخس أبر،يلتزر أو ام للصداع،ي يف مخسة أكاستأجر: بيبللط

 جائز، سواء كلّ ذلكنصف،  ونيرف يف عالجي إبرتصلت أو لتربئين من هذا املرض،أو 

  . احلاالتكلّ تلك لعدم الغرر يف كذل و،خر أم الود األيان القكأطلق م

ما ين فوكيد يالق و}رطهبش أو د الربءيبق {املعاجلةى عل أي }هايوز املقاطعة علجيبل {

   مقوماً ملوضوع اإلجارة، فإذا ملان الربءك



٣٩٢

  .بل مطلقاً إذا كان مظنوناً

  

انت اإلجارة ذات ك إذا الّئاً، إيب شيستحق الطبيمل  وحيصل الربء بطلت اإلجارة،

ون كيان الربء شرطاً بدون أن كما يون فكيالشرط  وون من باب تبعض الصفقة،كين فيجزء

ار ختلّف يض خيان للمركإمنا  وربء مل تبطل اإلجارة،لصل احي يف مقابل األجرة، فإذا مل

  .ىاملسم ون من املثليأقل األمر أو ان له أجرة املثلكفإذا فسخ ، الشرط

املؤمنون عند ن مظنوناً، لعموم كيإن مل  و} بل مطلقاً،مظنوناً {الربء} انكإذا {

شترط يف صحة يداً، فإنه ال ين الربء قاكما ي، ف)٢(أَوفُوا ِبالْعقُوِدعموم  و،)١(شروطهم

قدر يإن ظن أنه ال  واطةياط للخيصح إجارة اخلينه إ، فرياإلجارة ظن املستأجر بقدرة األج

  .كما أشبه ذل أو نعهميعدو  أو ها ملرضيعل

داً، أما إذا أخذ شرطاً ي يف صحة اإلجارة إذ أخذ قافكعلم أنّ احتمال الربء يمنه و

ث إنّ فساد الشرط ال يشترط الشيء املتعذّر، حيل أن ياحتماله، فإنه من قب شترط حىتيفال 

  .فسدي ملا حقّق يف حملّه من أنّ الشرط الفاسد ال ،العقد إىل سريي

العبارة  و،شرطه ود الربءيلوا يف قكال، أشاجلم والربوجردي ومث إنّ السادة ابن العم

    بعنوانالّال تصح هذه املعاملة إ(: لألول قال

                                                







٣٩٣

  .اجلعالة

صل الربء مبقدمات حيان ربما كإن  وة، ألنهيوجه البطالن الثاين بأنّ املعاملة غررو

  .ةيه غررين حصوله اتفاقي فاملعاملة علكة ليارياخت

ة يف متعلّق اإلجارة هو ياعتبار املقدورى د الربء فمقتضيلو قاطعه بق: قال الثالثو

  .أصله فسادها من

 كصل الغرر مع عدم الظن باحلصول فتبطل لذلحي أن الّهم إاللّ(: كقال يف املستمسو

، )هيال فكقد عرفت اإلش وعموم نفي الغرر لإلجارة،ى توقّف علينه كال لعدم القدرة، ل

  .ىانته

 ون الشرط فاسداً،كياألمر أن ى ان الربء شرطاً، فإنّ منتهكال وجه للبطالن إذا : أقول

أنّ أحداً مل  إىل ما قرر يف حملّه، باإلضافةكسداً س مفيمن املعلوم أنّ الشرط الفاسد لو

 لّ شرط،كإطالقات أدلة الشرط تشمل  وون مظنون احلصول،كيشترط يف باب الشرط أن ي

اجلهل يف  وة للعلميان مقطوع عدم احلصول إذا اتفق حصوله واقعاً، إذ ال مدخلكلو و

  .س املقام منهيل وحنوه و يف مثل الغنبالّاملعامالت إ

بشرط أن ة، فلو أنّ اإلنسان استأجر داراً يملة ال عية فهي واقعيأما اعتبار املقدور واهذ

ذا إن الشرط مقدوراً واقعاً مع صحة اإلجارة، هذا كيمل  ىنكنه مات قبل السك ل،نهاكسي

  .ان شرطاًك

دل ي، إذا مل لو مبقدماته صحت اإلجارةوان واقعاً مقدوراً كداً، فإن يان قكأما إذا و

إن  وناسة داره صحت اإلجارة،كلذا لو استأجره إلحراق  واعتبار القدرة مباشرة،ى ل عليلد

  واقعاً نكيإذا مل  و مبقدماته،الّن اإلحراق مقدوراً إكيمل 



٣٩٤

 وأن الالزم مع إرادة ذلك أن يكون ، لهوما قيل من عدم جواز ذلك ألن الربء بيد اهللا فليس اختيارياً

  .نه يكفي كون مقدماته العادية اختياريةإ فيه ،جارةبعنوان اجلعالة ال اإل

  

نه ال كل وظن املؤجر القدرةيسائر املواضع اليت ك ،اإلجارةبطلت ربء يأن مل بمقدوراً 

  .قدري

ان كربء ياألمر إذا مل ى  منته،لّكان شرطاً صحت اإلجارة يف كاحلاصل أنّ الربء لو و

  . بطلتالّإ و حتقّق صحت اإلجارةداً فإنيان قكإن  وار الشرط،يللمستأجر خ

 ال يف عموم نفي الغرر، فقد عرفت أنّ النصك من اإلشكره املستمسكأما ما ذ

  .العمومى على الفتوو

س يد اهللا فليألنّ الربء ب {الربءى اإلجارة عل أي }كمن عدم جواز ذل: ليما قو{

ادة رأنّ الالزم مع إو{ هيؤجر نفسه عليف يكاره يس باختيما ل و،بيللطب أي }اً لهيارياخت

ي كث قال يف حمي ح،}بعنوان اجلعالة ال اإلجارة {التعامل} ونكيأن  {الربء} كذل

  .)الربء صح جعالة ال إجارةى لو جعل له علو( :القواعد

س من ي لك فإنّ ذلأما عدم صحته إجارةً(: ي جامع املقاصد بقولهكشرحه يف حمو

أما صحته جعالة، فألنّ السبب يف حصوله  و سبحانه،إمنا هو من فعل اهللا وحال،كمقدور ال

  ).تعاىلان من فعل اهللا كإن  و يف استحقاق اجلعل إذا حصلافك

 ،الفاعل إىل ث تصح نسبة الفعليحب} ةيارية اختيون مقدماته العادكفي كينه إ :هيف{

  .ةيارية اختي يف املقام، فإنّ مقدماته العادكذلكالربء و
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انت اجلعالة كنهما، إذ لو يأنه ال فرق ب: اجلعالة و اإلجارةنين فرق بمى  علردي وهذا

س يالذي هو ل ،الربءى انت اجلعالة علكإن  و،أيضاًها ياملقدمات صحت اإلجارة على عل

 فهل ،اريي االخترياألمر غى جلعل اجلعالة عل فال معىن ،فرقلمبقدور حسب فرق من قال با

  .أيضاًنع اجلعالة ميلزم أن ينع اإلجارة ميقول من 

  اإلجارةنينعم الفرق ب(:  فإنه قالى،فخيه ما ال ي للفرق، فكح املستمسيتصحو

ألجل  و،كاجلعالة ال تتضمن ذل و،ري املستأجر عمل األجكياجلعالة أنّ اإلجارة تتضمن متلو

ظ ه مع االحتفايجاز وقوع اجلعالة عل ودورق املريغى هذا الفرق امتنع وقوع اإلجارة عل

نايف صحة يان كإن  ونايف صحة النسبة،يعدم القدرة ال  واعول له، إىل بصحة النسبة

  .ى، انته)كالتمل

ان كذا إ وه،ين جعل اجلعالة علكميف يكة الربء في أنه لو سلّم عدم مقدور:هي علرديإذ 

  .ف تصح النسبةيكمقدوراً 

عقل ي فإنه ال ،)يف صحة النسبةنايعدم القدرة ال و( :م وجه قولهيكد احلي السنيبيمل و

  .ديز إىل  القادر، فهل تصح نسبة طلوع الشمسريغ إىل  املقدوررينسبة غ

ة ياريفي يف اختكيإمنا (: د األصطهبانايت بقولهيره السكما ذى ال علكرد اإلشيما ك

 يفقاء  مثل االحتراق احلاصل باإلل،ةياريع مقدماا اختيون مجكتها يمقدور وةياألمور التسبب

، فإنّ من مجلة كذلكس يه ليما حنن فيف وذا،كه والقتل احلاصل بقطع الرقبة مثالً و،النار

   مقدمات حصول الربء
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، )ون مقدوراً لهكيار العبد فال يهو خارج عن اخت ودهيونه بكو هو إرادته تعاىل

  .ىانته

 كذلكات الربء ون من مقدمكما تكاالحتراق، فإنّ إرادة اهللا  و الربءنيإذ ال فرق ب

نّ العادة إ: هي علرديان العادة باالحتراق دون الربء غالباً، يجر وون من مقدمات االحتراق،كت

ة يف برء يما أنّ العادة جاركون إرادة اهللا من مقدمات االحتراق أوالً، كال توجب أن ال ت

  . فارقرين غي األمرنياً، فالفرق بية ثانيعيبعض األمراض باألسباب الطب

ة ياريفي اختكيإنما (: ث قالي ح،الد اجلميره السكما ذى ال علكرد اإلشيذا كهو

توسط يف يمل  وة الثوب مثالً أثراً متوالداً منهايطيمخكان كذا إها ية ذياري اختاملقدمات يف

 هاياستند األثر إل و من أجزاء علّته،ريانت هي األخك الّإ وة،ياري اختريغى  مقدمة أخرنيالب

 ريغ وأ االشتراط وا  باإلجارة مثالًصح االلتزام بهيال  و،ةيابعاً هلا يف عدم املقدورون تكيو

انت اجلعالة ال كنعم ملّا ، كحنومها من ذل وذا مسن الدابةك وضيظاهر أنّ برء املر و،كذل

 نهاير خاص، فالفرق بيتقدى ان املنشأ ا هو االلتزام له علك والعامل،ى تتضمن إلزاماً عل

  .ى انته)١() الشرط يف ضمن العقد من هذه اجلهة ظاهركذلك و اإلجارةنيبو

  :هي علرديإذ 

 ارةيصح إجارة السي مل الّإ وار،ينايف االختية ال ياري اخترينّ توسط مقدمة غإ: أوالً

  البلد الفالين، إذ إىل نة ألنّ توصلهيالسف والطائرةو
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  .أيضاًح بعنوان اجلعالة  كيف وإال مل يص،وال يضر التخلف يف بعض األوقات

  

 رياالحتراق هلما مقدمة غ و يف القتلكذلك وة،ياري اختريان هلا غرياملاء املس واهلواء

  .حراقاحلطب لتقبل اإل وة اإلنسان لتقبل القتليهي قابل وةيارياخت

 لزامالم يف اإلكس الي تام، إذ لرياجلعالة غ و اإلجارةنيره بكنّ الفارق الذي ذإ: اًيثانو

ما أنّ أخذ األجرة ال كاري، ي اختريون ألمر غكين أن كمينّ أخذ اجلعل ال إااللتزام، بل و

أخذ  واً صح أخذ األجرةياريان الربء أمراً اختكذا إاري، في اختريون ألمر غكين أن كمي

ان األخذ للجعل كإن  وه،يمنهما عل أي صح أخذياً مل يارين أمراً اختكيإن مل  و،هياجلعل عل

  .نهما أصالًي فال فرق ب،أيضاً كن أخذ األجرة ألجل ذلكيان املقدمات فليإتألجل 

سائر أنواع اإلجارة اليت ك} ضر التخلّف يف بعض األوقاتيال و{ :لذا قال املصنفو

ون متعلّق كال  ووجب غرراً،يها يف بعض األوقات، فإنّ التخلّف ال يجة فيتتخلّف النت

  .ملا عرفت} أيضاًصح بعنوان اجلعالة ي مل الّإو{ ، مقدوررياإلجارة غ

الفارق هو  و،املالزمة ممنوعة(: ره األصطهبانايت بقولهكمنه تعرف وجه النظر يف ما ذو

إمنا  وئاً،يالعامل شى ستحق عليه، خبالف اجلاعل، فإنه ال ياً للمستأجر علكون املستأجر مالك

  .ى، انته)اره بترتب الفائدةيعمل هو باختي

   املصحات واتيشفاإلجارة املتعارفة لألطباء يف املستصحة مث الظاهر 
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ما تصح اإلجارة لطبابة ك ى،عرف قدر املرضيإن مل  والظهر، إىل للطبابة من الصبح

ستوعب يال مقدار ما  وعرف أمراضهميإن مل  ووم،يلّ كخمسة مثالً كن يأشخاص معدود

  .عدم مشول الغرر له عرفاً وة،اإلجار وأدلة العقدعموم  لكذل ولّ واحد منهم،كفحص 

إن مل  وحنوه، وق اإلبريما أشبه بتزر وافحة الوباءكب ألجل ميمثله استئجار الطبو

ن ك، لكصرفه ألجل ذليعرف مقدار الدواء الذي يمل  وافحة،كعرف املدة اليت تستوعبها املي

يال   معلوم احلدود حىتكون ذلكيأن  وال بدغرراً عرفاًى سم.  

 إلطالق أدلة ،ةية اجلراحيوز االستئجار للعملجي كذلكاالستئجار للطبابة وز جيما كو

ون كب الرجل يف صورة االضطرار بأن ال تيالطب وة للنساءيانت العملكلو  واإلجارة، والعقد

ان ك و،ث صدق االضطرارياً حبيمؤذ أو اًكان املرض مهلك وها،يعتمد عليبة ي امرأة طبكهنا

وز جيما كر من الشروط، كام الرجل مقام القابلة مبا ذي قكذلك و،ةيالعالج منحصراً بالعمل

وز لعدم جي ال نيال اجلنسكلو توفّر  وور،كض بالشرط املذيبة املريس بأن تباشر الطبكالع

  .االضطرار

س حمرماً، فمراجعة يملس نبضها من وراء الثوب ل أو الظاهر أنّ جمرد صوت املرأةو

  .ن اضطراركيإن مل  وحمظوراً،س يرجل للب ايالطب إىل املرأة

 ما أشبههما، ونيعالج الع وقلع السن: رناهكة املشروطة مبا ذيمن أحناء العملو

  .هيف ماى فخيهما الستثناء الوجه، ال ياالضطرار ف إىل احتمال عدم احلاجةو
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ة، يب باملرأة يف غرفة مسدودة األبواب، ألنه من اخللوة باألجنبيوز انفراد الطبجيال و

  .أيضاًس كصح العيا ال مك

 مل الّإ وبة،ي طبكن هناكي مل اة إذيالعمل ووز له مباشرة املرأة باللمسجيب إمنا يالطبو

  .أيضاًز له جين مضطرة مل كصح، إذ جوازه له إمنا هو تبع الضطرارها، فإذا مل تي

 يف اعتماد كشن كل وعلم بوجودها، أو ،عدمه وب يف وجودهاي الطبكلو شو

عدم اعتمادها، فالظاهر أنّ له جواز  وهيوجب عدم إباحة رجوعها إليها مما يلضة عياملر

إذ ،  فتأمل،حيالصحى محل فعل املسلم عل وعدم االعتماد، ومباشرا، ألصالة عدم الوجود،

 بعد الّوز شراء الوقف إجيروا من أنه ال كما ذكق، ي بعد التحقالّصل عدم االضطرار إاأل

ى فعل املسلم احملمول على وز االعتماد علجيال  وع،ي املربر الشرعي للبق املشتري بوجوديحتق

صح يشرب اخلمر ال يداً ياإلنسان أنّ زى لّ حمرم يف نفسه، فإذا رأك يف كذلك وح،يالصح

ثبت  ير حىتكنهاه عن املنيزم أن الح باحتمال أنه مضطر، بل اليالصحى مل فعله علحيله أن 

  .خالفه

  .ىفخيما ال كمها كمه حك فح،ةي من أقسام العملأيضاًسر ك الريمث إنّ جتب

 أو انكباً يالرجل، طبن كتميشترط االضطرار يف املسائل املتقدمة مبا إذا مل يال و

 لصدق كذل وة،يماالشتراء املوجبة للمحر أو ليالتحل أو الرضاع أو احكضاً، بإجراء النيمر

  . األموركان تلكمع إم االضطرار حىت

ه األجرة يعطيض إنما يعرف املرض، إذ املريذا مل إأخذ األجرة يب أن يللطبوز جيال و

   ما الكون ملرضه، كيألجل إعطاء الدواء الذي 
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 أخذ الرباءةيمل  وة، بل إذا أخطأيالعمل أو وز له أخذ األجرة إذا أخطأ يف الوصفجي

  .ةيه الديقتل نفس وجبت عل أو ذهاب قوة أو سبب تلف عضوو

 بواسطة ،النظر إىل تاجحيما ياملرأة ف إىل ن من النظركإنه إن مت: من الفقهاءقال مجع و

  .ه تردديجسمها، ويل ف إىل النظرى  علك قدم ذل،املرآة

اللمس ى ال يف أنه مقدم علكن من تفهم ضربات القلب بالسماعة ال إشكذا متإنعم 

  .للجسم، ألنّ املس حرام خبالف التفهم باآللة

وجب صدق االضطرار، ياً كال مهل واًين مؤذكيلو مل  و املرضهل أنّ وجودو

ض مضطر، يأن املرى ريالعرف  وة،يلمة عرفكذ االضطرار إبعد الصدق، يال  و،احتماالن

  .ما أشبه والربص والبهقكما أشبه  أو هاًيذا أوجب املرض تشوإخصوصاً 

  العالج باملراجعةاحتمل ومة،يانت املرأة عقك يف صدق االضطرار إذا كشينعم ربما 

  .ه املوجب لالستمناءيأخذ من إىل بياحتاج الطب وماًيان الرجل عقكذا إ أو ب،يالطبإىل 

لذا  وتبول يف فراشها، أو بول يف فراشهيان كال أنه من االضطرار ما إذا كال إشو

ض يقال بأنّ عالجه بيما كه، يذا احنصر الدواء فإ أيضاًوز هلما استعمال الدواء احملرم جي

  .الغنم

إن  وان العالج حمتمالًكما إذا ياألجنيب ف إىل ال يف صحة الرجوعكنبغي اإلشيال و

  .فاً لصدق االضطراريان احتماالً ضعك

القطع بعدم الفائدة، فالظاهر أنّ كما أشبه  أو رز العالج لعدم االضطراجيإذا مل و

  .ل املال بالباطلكاإلجارة باطلة، ألنه من أ

 ،تقدم املسلمي أم ريافر، فهل تتخكال أو املسلم إىل  رجوعهانيإذا دار األمر بو

   من إطالق،احتماالن
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بالشروع من الفاحتة واخلتم بسورة  جر خلتم القرآن ال جيب أن يقرأه مرتباًؤ إذا است:ةالثامنة عشر

   على خالف الترتيبةرو بل جيوز أن يقرأ سورة فس،الناس

  

 للمناط املستفاد من ،أيضاًاضطرار ثانوي  إىل اجتحيافر كمن أنّ ال ودلة االضطرار،أ

ة ميركة الين لآليره مجلة من املفسركذ املفهوم الذي ذإ ،)١(﴾ال ِنساِئِهنو﴿ :قوله سبحانه

  .االحتمال الثاين أقرب وافرة،كشف املرأة املسلمة جسدها للمرأة الك ميحتر

 جاز ،هياً علينيج واجباً عان العالك وب أخذ أجرة زائدةيأراد الطبإن الظاهر أنه و

  .إعطاءه أجرة املثل وجربه

، تفي منها ذا القدركتاب مستقل نك إىل ة جداً حتتاجريثكب ياملسائل املربوطة بالطبو

  . واهللا العامل،ثرة االبتالءكرناها لكن ذك عن موضوع املسألة لان بعضها خارجاًكإن و

  بالشروع من الفاحتة،قرأه مرتباًيب أن جيذا استؤجر خلتم القرآن ال إ: الثامنة عشرة{

قال يف } بيخالف الترتى  فسورة علةقرأ سوريوز أن جياخلتم بسورة الناس، بل و

 ) فبدويرياخلتم باألخ واالبتداء باألول إىل أما االنصراف وعمالً باإلطالق،(: كاملستمس

  .ىانته

ون كي أن الّإ( :ردي قالد الربوجين السكه، ليوت ابن العم املوافقة علكظهر من سيو

   ديالس و،)هيوجب انصراف األطالق إلي تعارف كهنا
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نصرف يبعد أن يقرأه مرتباً، بل ال ياألحوط أن (: وجود االنصراف قالى ال ادعاجلم

  .)إطالقه هيإل

ختم فالن : لي العرف عندنا من أنه لو قكشيذ ال إهذا هو األظهر عندي،  و:أقول

من )عليهم السالم( نينصرف من إطالقات قول املعصومي كذلك و،اًالقرآن أنه قرأه مرتب 

تم القرآن خيان ك )عليه السالم( امن ما ورد من أنّ اإلمام الرض وذا،كان له كختم القرآن 

  .)١(لةيلّ لكتم القرآن خيان كب بن مظاهر يأنّ حب وام مرة،يلّ ثالثة أك

ذ يإنّ التلم: ليذا قإما كب، ي الترتاألعم منى ة تدل عليخارجقرينة ون كنعم ربما ت

ذا إ كذلك و مرتب،ريم القرآن غان تعلّكشمل ما إذا ييف املدرسة ختم القرآن تعلّماً، فإنه 

 األمر كذا فعل ذلإشمل ما يساً، فإنه يتدر أو شرحاً أو خ دراسةًيختم فالن رسائل الش: ليق

  . مرتبريغ

يف هذا  )صلى اهللا عليه وآله( زمن الرسولون القرآن جمموعاً يف كيذا نستظهر أن و

بأنّ من قرأ القرآن  )صلى اهللا عليه وآله( ات الرسولي ملا ورد من روا،وميب املوجود اليالترت

ذا ك من ختم القرآن ريساعة من العلم خوأن  ،ذر أيب ةيما يف رواك ،ختم القرآن أو )٢(لّهك

  .ريالتعب م هذاستقين للقرآن وحدة واحدة مل كي فإنه لو مل ،مرة
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ضعوها يف املوضع  :)صلى اهللا عليه وآله( ة قال الرسوليذا نزلت آإملا ورد من أنه و

 ضعوها بعد السورة: )صلى اهللا عليه وآله( إذا نزلت سورة قال و،ةيالفالين من السورة الفالن

  .ةيالفالن

من املعلوم أنّ  و،الفائدة أو ذا من األجركان له كة يقد ورد أنّ من قرأ السورة الفالنو

نة مثالً مث وضعت يف وسط سورة يات نزلت يف املدية اسم موعها اليت منها آيالسورة الفالن

  .ة مثالًكيف م

تاب كأنه أعطي املفصل يف قبال ال )صلى اهللا عليه وآله( رناه قولهكد ما ذيؤي كذلكو

  .آخر القرآن مثالًان جمموعاً يف كد أنّ املفصل يؤيذا مما كه والسماوي الفالين،

 فقد ،قبلوهي أتاهم بالقرآن فلم )عليه السالم( ني املؤمنريمام أمأما ما ورد من أنّ اإل

قبلوه يأنّ الشيء الذي مل ى دل علي مما ،لهيتأو ولهيبترت أنه أتاهم أيضاً )عليه السالم( هورد عن

  .لهيصدق مع عدم قبوهلم تأوي اموع الذي كهو ذل

 فاملراد به أنه حذف القرآنات اليت ،خ من أنّ فالناً مجع القرآنيارر يف التوكما ذو

ة أنّ اإلنسان احلاضر عند يسوراً، فإنّ العادة جار أو لّ صحايب سورةكانت موجودة عند ك

 لّ الدرسكتاب ممن حضر كتب الدرس، فإذا أردنا مجع درس املدرس نأخذ الكياملدرس 

   لّ صحايب جزءاً أوكتب كذا كه و اموع،كذلىل  إن حضروا متقطعاًينرد جزوات الذو



٤٠٤

ب يقرآن واحد جمموع حسب ترت إىل ع فالنيقد رد اجلم وسوراً من القرآن، أو سورة

  .)صلى اهللا عليه وآله( الرسول

ره كقد ذ وارييقصه فأغلبها من أمحد السن وادة القرآنيات الواردة يف زيأما الرواو

 األغلب ريغ و،ميعتمد مبثله يف هذا األمر العظيهل  و،غالذّاب وضاع كعلماء الرجال أنه 

 للحاج )فصل اخلطاب(من راجع ى على فخيما ال ك ،ليها شواهد التأوي بل ف،ليقابل للتأو

  .)رمحه اهللا( النوري

هم باملثل، فإنهم يف، مردود عليم قائلون بالتحرأعة بيأنّ اتهام السنة الشى فخيال و

عة يتفوه الشيق اليت مل يروا قصة الغرانكف، بل قوهلم أبشع، فإنهم ذير قائلون بالتحأيضاً

من ى على فخيما ال ك ،كذلى وطي االتفاق عليظهر من السي بل ،تفوه أبداًيلن  ومبثلها

  .رنا بعضها استطراداًكل ذيالم يف املسألة طوكال و،هريراجع تفس

باب  وهيأخو وباب النذور وب يف باب اإلستئجاريان، فالظاهر لزوم الترتكف يكو

  .هاريغ والشرط

راد ا قراءة جنس يقراءة القرآن تارة (:  بقوله)رمحه اهللا( ميكد احليره السكما ذو

د الثاين فال ين أرإ ود األول متّ ما يف املنت،يراد ا قراءة الفرد التام، فإن أرى يأخر والقرآن

ب خاص، فإذا يترتى ئة خاصة علي الفرد له ه، ألنّرياالنتهاء باألخ وبد من االبتداء باألول

  ريغى قرأ عل



٤٠٥

  .أيضاًبل جيوز عدم رعاية الترتيب يف آيات السورة 

  

 أنّ الّحاً يف نفسه إيان صحكن إ وى، انته)ؤت بقراءة الفرد اخلاصيئة مل ي اهلكتل

  .ذاكان كذا كذا أراد إالم املستأجر، ال أنه كالم اآلن يف املنصرف من كال

  .ور يف السوركلإلطالق املذ} أيضاًات السورة يب يف آية الترتيوز عدم رعاجيبل {

 يف السور ألجل وضوح نيلك هنا املستشنيوت املعلّقكأنّ سك وى،فخيه ما ال ين فكل

  .ال يف السوركر اإلشكتفوا بذكال هنا فاكاإلش

راد منها يأوضح منه قراءة السور، فإنه ال و( :المه السابقك بعد كلذا قال املستمسو

  .ى انته)ئة اخلاصةياهلى ات علياجلنس بل املراد منها اآل

ى ة بقراءا عليه أنه ال تصدق اآلي فكنبغي الشية فالذي ال يلمات اآلك إىل أما بالنسبة

 ذا قرأ عوضإما ك ،أوضح منه احلروفو ) رب هللا احلمدنيالعامل( ذا قرأإما ك ،بي الترتريغ

الفتة مثالً، فإنه ى تابة القرآن علكذا أمره بإرناه مبا كنقض ما ذيال  و،)لماعين( ):نيعامل(

ات، ألنه ياآل إىل ذا بالنسبةكه و أوال مث احلرف الثاين،ريتب احلرف األخكما إذا يصدق في

ب يف عامل اخلط يالترت وتابة،كب يف الي اخلط ال الترتملب يف عايتابة حصول الترتكراد بالي

ب يف عامل يصل الترتحيذ ال إ ى،فخيما ال ك القراءة كذلكس يلو تابة،كصل بعد متام الحي

  .اللفظ بعد القراءة املعرجة

ان املقصود مجع القرآن يف كذا إ مترتبة ريات غيالقرآن آحفظ ظهر جواز يومنه 

م ولده ي إذا استأجر املعلم لتعلكذلك وب الذهين،يصل الترتحيذ بعد حفظ التمام إاحلفظ، 

  ألنّ م املعرج،يق مع التعلصديالقرآن فإنه 



٤٠٦

نعم لو ،  قراءا يكفيه قراءا فقط أو نسيوهلذا إذا علم بعد اإلمتام أنه قرأ اآلية الكذائية غلطاً

  اشترط عليه الترتيب وجب مراعاته

  

  .صل بعد تعلم متامهحي كذل وذ للقرآن تعلّماًيعاب التلمياملقصود است

بعد  أو }متامذا علم بعد اإلإ {بيب الترتجي ره املصنف من أنه الكالذي ذ} هلذاو{

من دون } ه قراءا فقطيفكي ،نسي قراءا أو ،ة غلطاًيذائكة اليأنه قرأ اآل{ التجاوز

  .بيصل الترتحيث يإعادة ما قرأ حب إىل اجياالحت

  :هي علردين كل

  .ب لزمت اإلعادةينه لو قلنا بالترتإ: أوالً

 ما هو املنصرف الّهو األظهر، ألنّ اإلجارة ال تقتضي إما كعادة إلنقل بانا مل إ: ثانياً

 ألنّ تعارف قراءة كذل وة غلطاً،ءاملقرو أو ةيالسورة املنس أو لمةكال أو ةيمن إعادة نفس اآل

املستأجر عند  ورغالباً املؤجيريده أنّ النادر خالفه أوجب هذا االنصراف الذي  الغلط حىت

  .جارةإجراء اإل

ان كالشرط، فلو خالف ى ملقتض} ب وجب مراعاتهيه الترتينعم لو اشتراط عل{

  .للشارط الفسخ

ه، ألنّ يغلط ف أو  قراءة ما نسيالّب إجينسي مل  أو لو قرأ الغلط يف صورة الشرطو

ما ى د عليعيب متعلّق اإلجارة لزم أن يان الترتكلو  و،كثر من ذلكاإلجارة ال تقتضي أ

 ه، مثالي إذا توقف الصدق علالّلزم إعادة ما قبل الغلط إيالظاهر أنه ال  وب،يصل معه الترتحي

   فيكي ال ، بالتاء)ني العاملتر( ):نيرب العامل( ذا قرأ عوضإ



٤٠٧

عراب أو من حيث عدم أداء  من حيث اإل بعد اإلمتام أنه قرأ بعض اآليات غلطاًولو علم إمجاالً

 ألن الالزم القراءة على ،جوب اإلعادة فال يبعد كفايته وعدم و،احلرف من خمرجه أو من حيث املادة

  . إال من شذ منهمني غالباًئمن القار ومن املعلوم وقوع ذلك ،املتعارف واملعتاد

  

  .إعادة التاء باًء بدون إعادة الراء

الوصف دون املوصوف، فالظاهر أنه ال  أو ،ه فقط دون املضافيأما إعادة املضاف إل

ازوم بدون حرف  وإعادة املنصوب أو رف اجلر،بأس به، أما إعادة ارور بدون ح

  .الكه إشياجلزم فف وبالنص

  . وجب العمل بالشرطكة له يف ذليب لغايما أنه لو شرط عدم الترتك

 ز العمل بالشرط،جيم مل يكه للقرآن احليصل معه تشوحيب مبا ينعم لو شرط عدم الترت

  . بطلت اإلجارةكذلى انت اإلجارة منصبه علكذا إو

ث يات غلطاً من حيأنه قرأ بعض اآل {التجاوز أو }لو علم إمجاالً بعد اإلمتامو{

ان الظاهر أنّ املخرج كإن  و،الواجب} ث عدم أداء احلرف من خمرجهيمن ح أو اإلعراب

 ما لو بدل الضاد بالزاء مثالًك} ث املادةيأو من ح {،إمنا املعترب الصدق العريف و معترب،ريغ

 املتعارفى ة علءألنّ الالزم القرا {كذل و،}عدم وجوب اإلعادة وتهيفاكبعد يفال {

فاإلجارة }  منهم من شذالّ غالباً إنيارئقمن ال {الغلط} كمن املعلوم وقوع ذلو ،املعتادو

  .كثر من ذلكاملتعارف ال تقتضي أى املنصرفة عل

   ون القراءة للقرآنكلزم أن تيمث الظاهر املنصرف عن اإلجارة أنه 



٤٠٨

البطء،  أو ث السرعةيالنحو املتعارف من حى  علكما أشبه ذل أو الدعاء أو ارةيأو الز

  .جرةستحق األيفلو خالف املتعارف مل 

 ال بد له من مالحظة املتعارف ،ستأجر ألجل القراءةيب الذي ياخلط إىل ذا بالنسبةكو

وم أول ي من ثرك أقتضي قراءةًياء روم عاشويما أشبه، فمثالً  ونيمستمع واناًكم وزماناً

قتضي ي نياملصلّ وني املزدحم بالزائر)عليه السالم( نيون القراءة يف حرم احلسكمع  واحملرم،

 نيثرة املستمعكمع  واملساجد، واتينياحلسك ان خالكان يف مكثر من إذا كف أيالتخف

  .ان مع قلّتهمكما إذا ى ادة يف القراءة عليقتضي الزي

الندبة فالظاهر  أو دعاء السحر أو دعاء االفتتاحأو  ليمكلو استأجره لقراءة دعاء الو

آخر  واالفتتاح، وليمكدعائي ال إىل ل بالنسبةيأول اللك ،لزوم اتباع املتعارف يف الوقت

  .دعاء الندبة إىل آخر العصر بالنسبة أو أول الصبح ودعاء السحر، إىل ل بالنسبةيالل

قرأه عندما ي فالظاهر لزوم أن )السالمعليه ( نياحلسى قرأ جملساً عليلو استأجره ألن و

 مثالً )عليه السالم( نية احلسرايلو استأجر لز وقرأ وحده،ي ال أن ني مستمعكان هناك

 ريلزم اآلداب غيما ال كفي السالم فقط، كي فال ،ارة منهايصالة الز وارة املتعارفةيفالالزم الز

عليهم ( العباس وربكعلي األ واءارة الشهدياب، أما زيلبس أنظف الث والغسلكاملتعارفة 

  . تابع لالنصراف العريفك فذل)السالم

 ارة الرسوليقّن زينة فاملتيارة املديلو استأجره لز وارة فاألصل العدم،ية زي يف أكلو شو

   ارةي أما ز)السالم وهم الصالةيعل( األئمةوفاطمة و



٤٠٩

 كمع الش و لالنصراف، فهي تابعة)عليهم السالم( نيأم البن وميإبراه وشهداء أحد

  .األصل العدم

أيت باملتعارف من ياف لزم أن كاعت أو اميص أو صالة أو عمرة أو لو استأجره حلجو

  .كذل إىل  النصراف اإلجارةكلّ ذلكالقنوت يف الصالة، كلو املستحبة منها  واألعمال

  فإن،ذاكون عصنيبعضهم  وذاكون عصنيان بعض الناس كلو اختلف املتعارف بأن و

ثر، كانه باألي لزم إتالّإ واً،ري خمان املستأجركهما يأى انت اإلجارة مطلقة قابلة لالنطباق علك

ة األقل ألصالة يفاكن الظاهر كل، ليذا قكة، ينيقيبراءة  إىل تاجحيين يقيألنّ االشتغال ال

  .أصالة الشغلى هي مقدمة عل والرباءة،

ال منصرفاً من  و،ن أحدمها واجباًكيا مل اإلخفات إذ و اجلهرني املستأجر بريتخيمث إنه 

  .حفظاً أو تابكال و القراءة عن القرآنني بريتخيما أنه كاإلجارة، 

النصف من شعبان مثالً،  أو لة عرفةي ل)عليه السالم( نيزور احلسيلو استؤجر ألن و

ا أنه ال مك انصراف، كان هناك إذا الّارة املخصوصة، إيقرأ الزيه أن يب علجيفالظاهر أنه ال 

ارة من يفي الزكشترط دخول املقام، فال تينعم ، لهيتقب وحيارة ملس الضريشترط يف الزي

  .خارجها

قرأ القرآن يؤجر نفسه آلخر يف أن يصح أن يلو استأجره لقراءة القرآن مثالً فهل و

 مل والوصفى  اجلواز ألنه استئجار عل، احتماالن،سمع املستأجر الثاين أم ال يجهراً حىت

  ليكالعدم ألنّ ال وه من قبل،ين مستأجراً علكي



٤١٠

 وكذا الكالم يف ، لزم عليه اإلعادة مع العلم به يف اجلملةنعم لو اشترط املستأجر عدم الغلط أصالً

  .االستيجار لبعض الزيارات املأثورة أو غريها

  

  .تمال أقربهذا االح وه،ي مستأجراً علليك بأحد أفراده، فالفرد احملقّق للالّتحقّق إيال 

  .ه، ألصالة العدميس شرطاً يف حتقّق املستأجر عليمث إنّ حضور القلب ل

  .تفي منها ذا القدركة نريثكيف املقام مسائل و

ال  وحاً،يل صحكقرأ اليه أن يلزم عل} نعم لو اشترط املستأجر عدم الغلط أصالً{

حة أول ي القراءة الصححة يف اجلملة، اليرجع، ألن املنصرف القراءة الصح وضر إذا غلطي

 يف سورة احلمد أنه قرأ كفإذا ش} ه اإلعادة مع العلم به يف اجلملةيلزم عل{ و،مرة من قراءته

 أو  بعد الفراغكلو ش و الرباءة،نيقيقاً ليه إعادما حتقيالثالثة غلطاً لزم عل أو ةية الثانياآل

  .ان قاعدماي فالظاهر جر،حاً أم اليالتجاوز أنه قرأ صح

لفظ ي، فالظاهر صحة القراءة املتعارفة مما ال فال انصرا و شرطكن هناكيمث إنه إذا مل 

تلفّظ ي الذي املصري ويكالتر وراينيفي من اإلي، فالررياألجى  بالقراءة املعتادة لدالّها إيف

في قراءته يف فراغ ذمته، ألنّ املنصرف من ك تكشبه ذلأما  أو افاًكم ياجل أو الضاد زاًء

  .هؤقريجارة هو ما اإل

 أو ارات املأثورةييف االستئجار لبعض الز {رناه يف القرآنكمثل ما ذ} المكذا الوك{

  الم أنّكظاهر هذا ال وحنوها، وةياألدعك} هاريغ



٤١١

وكذا يف االستيجار لكتابة كتاب أو قرآن أو دعاء أو حنوها ال يضر يف استحقاق األجرة إسقاط 

  .اًحرف أو كتابتهما غلط كلمة أو

  

) عليهم السالم(ارة الشهداء يقدم زيأن ك ،ارات املتعددة املترتبةي يف الزريالتأخ وميالتقد

  . مث الوارث مث األذن للدخول)عليه السالم( نياحلس علي بن مث

 يف أداء العمل افكارة واحدة، يفقرة متقدمة يف زى  فقرة متأخرة علميذا تقدكو

  .القرآن إىل  بالنسبةكذلكما هو كاإلجارة، نه خالف املنصرف من كاإلجاري، ل

  .ارة حاهلا يف القرآنيالسهو فحاهلا يف الز واالشتباه وأما مسألة الغلط

 الّتحقّق العمل إي مل كذلكتاب ك أو املكتابة قرآن كمث الظاهر أنه لو استأجر ل

تب كي ما نية حتابكانت الكإن  وتاب منظّماً،كال وم للقرآنيالتسل عىنمبتابة املنظّمة كبال

  .اإلجارة مبعثراً، ألنه املنصرف من

ارات يزوره بالزيفي أن كي) عليه السالم(ارة اإلمام يمث الظاهر أنه لو استأجر لز

انت كلو  ومام يف السند، بلر اإلكبال ذ أو انت مسندةكتب العلماء، سواء كورة يف كاملذ

تب العلماء، كوراً يف كان مذكما لّ كحنوه، ألنّ املنصرف  وسوف ابن طاويارة من تأليالز

  .ارات املأثورة فقطيذا علمنا بأنّ قصده الزإ الّاللّهم إ

ضر يف استحقاق يحنوها ال  أو دعاء أو قرآن أو تابكتابة كذا يف االستئجار لوك{

ن كان بالقدر املتعارف، لكإذا } تابتهما غلطاًكأو  {سهواً} حرف أو لمةكاألجرة إسقاط 

  كذل وح،يتصحالظاهر وجوب ال



٤١٢

 ، من بلد امليت إىل النجف ال جيوز يف االستيجار للحج البلدي أن يستأجر شخصاً:ةالتاسعة عشر

  . إىل مكةا آخر منه وشخصاً،أو إىل امليقات  آخر من النجف إىل مكةوشخصاً

  

ما والسقوط  ور من الغلطكشمل ما ذياملتعارف الذي  إىل النصراف اإلجارة

انت اإلجارة متعلّقة كثر من املتعارف، فالظاهر أنه إذا كقرأ غلطاً أ  أوتبكلو  وأشببهما،

نت اإلجارة اكإذا  وه،ريطالب بغياملستأجر قبول هذا الفرد، بل له أن ى لزم علي مل ليكبال

 ب،يار الفسخ بالعيان له خكباً يان معكن ك لكذلى  صدق الفرد علمتعلّقة بالشخصي، فإن

  .اهللا العاملو ،صدق بطلت اإلجارةيإن مل و

في يف أداء احلج كيال  مبعىن} وز يف االستئجار للحج البلديجيال : التاسعة عشرة{

ما قال به كما ألن قلنا بأنّ الواجب احلج البلدي إه حج بلدي، يان الواجب علكذا إالبلدي 

ستأجر شخصاً يأن  {،ما أشبه أو ةيالوص أو  بالنذركذلكه يإما لوجوبه عل وبعض الفقهاء،

شخصاً آخر  و،قاتيامل أو إىل ةكم إىل شخصاً من النجف و،النجف إىل تيمن بلد امل

 ألنّ املنصرف من أدلة احلج كذل و،كما أشبه ذل أو }ةكم إىل {قاتيمن امل أي }منها

  .رمةكة املك منيب و البلدنيق بيلّ الطرك ريسيون احلاج هو الذي كيالبلدي هو أن 

 يف هذا ريان مقصود السك واًيما إذا نذر حجاً بلدك، كن املنصرف ذلكيلذا إذا مل و

يف أداء نذره ى فكه، ريغ أو ون السائر هو احلاجكيشمل نذره أن يث ياحلج حب وقيالطر

  .ااز وةياعن بنوع من الالّاً إيحجاً بلدى سمي ال كأنّ ذلى فخين ال كاحلاج، ل وتعدد السائر



٤١٣

 فما أتى ، وهكذا واملفروض أن مقصده النجف مثالً،لبلد احلجإذ الالزم أن يكون قصد املوجر من ا

  ، آخر للحج لعمرة التمتع وشخصاً وهو نظري أن يستأجر شخصاً،به من السري ليس مقدمة للحج

  

ون قصد كيزم أن الإذ ال{ : بقولهكل ذلي من تعل)رمحه اهللا( ره املصنفكأما ما ذ

س ي لريبه من السى  فما أت،ذاكه و النجف مثالًاملفروض أنّ مقصده و،ر من البلد احلجاملؤج

ى  بل ترتب احلج عل،القصد زم يف حتقّق احلج البلديالس الينه لإ: هيفف} مقدمة للحج

سمه يه مل ريحج غ وجحيمل  ولو قصد واً،يحج مسي حجاً بلد و فلو سار بدون القصد،ريالس

يف مفروض املنت  وون السائر هو احلاج،كيزم أن ال إذ ال:قوليأن  ان األوىلك ف،اًيحجاً بلد

  .س السائر هو احلاجيل

 ون قصد الناذركي أو ليفهم من الدلينه ربما  أمر آخر، ألكأما مسألة القصد فذل

 ك فما يف املستمس،كقصد ذليال  وفهميربما ال  و،أيضاً بالقصد ريقترن السيالوصي أن و

 من البلد ريج الشخص عن السحيلدي أن ان مراده أنّ الواجب يف احلج البكف(: ث قاليح

 ون مقدمة للحج،كيداً للحج البلدي فال يس قي من البلد ال لقصد احلج لريبقصد احلج فالس

  . وجه متانتهني مل أتب،ى انته)ة املتانةيل يف غايهذا التعلو

 ستأجر شخصاً لعمرة التمتعي أن رينظ {ته للحج البلدييفاكيف عدم } هوو{

احلج  وون اآليت للعمرةكابة لزوم يستفاد من أدلة النيما كألنه } حجشخصاً آخر للو

صلى (  حسب ما قاله رسول اهللا،امةيوم القي إىل شخصاً واحداً، إذ دخلت احلج يف العمرة

  ،)اهللا عليه وآله



٤١٤

  ومعلوم أنه مشكل

  

ابة ينإذ حال ال ،اًيابين أو اًيان إنسان واحد هلما أصلي الدخول لزوم إتكالظاهر من ذل

يت ون اآلكستفاد من أدلة احلج البلدي ي كذلك ،هيما علم اختالفهما في فالّحال األصل إ

 من أن نيره بعض احملشك تعرف أنّ ما ذكمن ذل ورناه،كما ذكاحلج إنساناً واحداً  وريبالس

  . تامريالقول باملقدمة املوصلة غى بناء املصنف إمنا هو عل

احملشي بأنّ املقدمة يف املقام موصلة حسب ى  عل)ه اهللارمح( ميكد احليال السكأما إشو

 لعمل ون مقدمةكيه، إذ عمل إنسان ال يما فى فخيالفرض لتحقّق احلج من النائب الثاين، ال 

  . موصلةريغ أو قال له مقدمة موصلةيصح أن ي فال ،إنسان آخر يف مثل املقام إطالقاً

 آخر للحج وخصاً للعمرةستأجر شيأن  أي }معلوم أنه{ ـان فكف يك} و{

 يف سقوط احلج عن املنوب عنه، إذ دخول كة ذليفاك الحتمال ،قل باطليمل  و}لكمش{

اا من إنسان واحد فال يأما إت، م واحدااما يف عيثر من إتكفهم منه أياحلج يف العمرة ال 

 لواتأصالة عدم لزوم وحدة قاضي الصك ،األصل عدم لزوم وحدة النائب و،كفهم من ذلي

  .اماتيالصأو 

 بعدم ريفيت يف النظيف يكنه إ: قالي من باب املثال فقط، فال ريأنّ التنظى فخيال و

ون كاحلج يف  ورياحلج حاهلما حل الس وما أنّ العمرةكال، كيف املنظّر به باإلش والصحة

، ري يف النظ)احلج والعمرة(و ، يف املقام)احلج وريالس( :نيلّ منهما جزءكالواجب يف 

  .هي، منظور فري يف التنظكال املستمسكفإش



٤١٥

الة وشخص بل الالزم على القائل بكفايته أن يقول بكفاية استيجار شخص للركعة األوىل من الص

  .تمممآخر للثانية وهكذا 

  

  عمل واحدل أما جزءايد من الدليبعد أن استف} تهيفاكالقائل بى بل الالزم عل{

ذا كه و،ةيشخص آخر للثان و،من الصالة عة األوىلكة استئجار شخص للريفاكقول بيأن {

  .قول به أحدي مما ال كذل وعة الثالثة،كالصالة باستئجار ثالث للر} متمم

ام يآخر لص وام الصباحيقول باستئجار شخص لصية أن يفاكالقائل بالى ذا علكو

 تعدد اآليت صحيل لزوم وحدة اآليت بالعمل مل يد من الدليالقاعدة أنه مهما استف والعصر،

لّ إنسان ببناء جزء من كما إذا قام ك ، جاز التعددكل ذليستفد من الدليإن مل  وبه،

 افكاالعت واميالص والصالة ومميالت والغسل ودلة الوضوءأاملستفاد عرفاً من  واملسجد،

 أو ابةين أو صح تعدد اآليت أصالةي وحدة العمل، فال هيحج التمتع جبزئ والعمرة واحلجو

  .ابةين وصالةأ

وجه ى ام عليوم من الصيلّ واحد منهما بنصف كأيت ي اثنان بأن كما إذا تشارك

 بنصف اًأنّ شخص أو اف،كعتاللّ واحد بنصف اكأيت ي بأن نيأخذ نائبي أو االستحباب،

  .ابة يف األجزاءي النكذلك و،ه الثاينفب لنصيستنيام لنفسه مث يالص

  .ىفخي ما الكل خاص يما أشبه، فإنما هو بدلأو  االستنابة يف الطوافى ما دلّ علو

جبواز  هم أفىتريغ وميكاحل والربوجردي وال خالفاً للسادة ابن العمد اجلميمث إنّ الس

  إنسان آخر باحلج وريأيت إنسان بالسيأن 



٤١٦

 جر للصالة عن امليت فصلى ونقص من صالته بعض الواجبات غري الركنية سهواًؤ إذا است:العشرين

   يكن زائداًفإن مل

  

فهم يمل  و،احلج وريلعلّه ألنه فهم من أدلة احلج البلدي لزوم الس ويف مفروض املنت،

  .نه خالف الفهم العريفكنهما، لياالرتباط ب

أيت باحلج بعد ي مث ري البالغ بالسريأيت الصيب غيان احلج البلدي أن يفي يف إتكيمث هل 

ما اختاره املصنف يف ى ابة الصيب علينبصحة قلنا  إذا الّ، إ اللي، أو توصريبلوغه، ألنّ الس

  .احتماالن ،بعض املسائل السابقة

نقص من صالته بعض الواجبات وى ت فصليجر للصالة عن املؤإذا است: العشرون{

وع كالركين كان الناقص الواجب الركأن نسي احلمد مثالً، أما إذا ك }ة سهواًينك الرريغ

 ريألنه غ ول للمال بالباطل،كأنّ العمل الباطل ال أجرة له، ألنه أمن املعلوم  وفالصالة باطلة،

 أو  سواء فقد أصل الوضوء،الوضوء مثالًكان الناقص الشرط كمثله إذا  ومتعلّق اإلجارة،

  .ه املقوم لهؤجز وشرطه

 ريلو غ ونقص عمداًان الك يف البطالن املوجب لعدم استحقاق األجرة إذا كذلكو

  .قرأ احلمد عمداًيما إذا مل ك ،نكر

ن كمل ت وادة احلمد مثالًيزك ضارة ريادة غيانت زك فإن ،ادةيان النقص بالزكأما إذا 

انت كإن  و املبطلة،ريصة غي حال النقكان حال ذلك ،ةياحلمد السهوكن الموجبة للبط

، نكادة الريمثلها ز ومل تستحق األجرة، و بطلت الصالةةياحلمد العمدكموجبة للبطالن 

  ة يف اجلماعة،يالسجود للتبع ووعكالرك ، الضاررين غكادة الريزنعم 



٤١٧

 وإن كان الناقص من ،ءعلى القدر املتعارف الذي قد يتفق أمكن أن يقال ال ينقص من أجرته شي

  الواجبات واملستحبات املتعارفة أزيد من املقدار املتعارف ينقص من األجرة مبقداره

  

ى زائداً عل {الزائد أو الناقص} نكيفإن مل  {،رة الضاريادة غيحاهلا حال مطلق الز

نقص من أجرته يال : قالين أن كأم {لإلنسان املتعارف} تفقيالقدر املتعارف الذي قد 

 الاجلم وميكاحل والربوجردي و ابن العم السادةُكذلى  علقد أقر املصنف و،}شيء

 ،أيضاًتعارف الشامل هلذا الفرد امل إىل  ألنّ اإلجارة منصرفةكذل وهم،ريغ واألصطهبانايتو

ه هو الفرد ينقص من أجرته بقدر النقص، ألنّ الفرد املستأجر علييف قبال هذا احتمال أن و

نقص يه فالالزم أن ي أنه أقل من املستأجر علالّ للذمة، إاًئان مربكإن  وامل، فالفرد الناقصكال

  .حبسابه

ه يأيت فينقص القنوت، فإنه ما لو كان الناقص مستحباً، ك ما إذا كمثل ذلو

 ان الناقص من الواجباتكإن و{ ،املةكان الالزم القول باألجرة الكإن  و،االحتماالن

ه، يث خرج عن املستأجر عليان حبكن إف} د من املقدار املتعارفياملستحبات املتعارفة أزو

 التشهدو السجود وام املتصل بهيالق ووعكالر وةريبكالتى ما لو اقتصر يف صالته علك

 حة،يت، ألا صالة صحي موجباً لرباءة ذمة املكان ذلكإن  وستحق أجرةي مل ،السالم مثالًو

  .كذلى ستأجر عليس معناها استحقاق العامل لألجرة إذا مل يت لي ألن براءة ذمة املكذلو

 نوفاقاً مل} نقص من األجرة مبقدارهي{  عليهرث خرج عن املستأجين حبكيإن مل و

   ألنّ األجرة يف قبال األجزاء،كذل و،نياملعلّقعرفت من 



٤١٨

  إال أن يكون املستأجر عليه الصالة الصحيحة املربئة للذمة

  

  . بالنسبةرةجزاء نقص من األجفإذا نقص بعض األ

مل  و،ةيالسجدة املنس وهد املنسيالتشك ،هكقد تدار وكان قابالً للتدارك إذا الّاللّهم إ

  .كنفع التداري مل الّإو امل األولكالن اإلجارة متعلّقة بالفرد كت

أقل  إىل ار تبعض الصفقة يف مفروض املنت، فإذا فسخ رجعيالظاهر أنّ للمستأجر خو

} حة املربئة للذمةيه الصالة الصحيون املستأجر علكي أن الّإ {ى،املسم ون من املثلياألمر

حق اآليت ا متام ستيإلجارة فانت متام موضوع اكانت مربئة للذمة كنّ الصالة الناقصة ملّا إف

  .كذا يف املستمسك ،األجرة

 لصدق ،عة الصالةيه طبيان املستأجر علكد الربوجردي صورة ما إذا يأضاف السو

ون اإلجارة متعلّقة بالصالة كالغالب أن ت و،أيضاًستحق متام األجرة يمثلها فى عة عليالطب

 ألصالة عدم ،كذلى  يف مراده محل علكاملربئة للذمة، ألا املقصود للمستأجر، فإذا ش

  .ف بالزائديلكالت

ما ى فكمبقتضاه ى أت وظن أو ،كالشى مبقتضى أت وري األجكما أنّ الظاهر أنه لو شك

 أو ونه باملقدار املتعارفكل املتقدم يف يالتفصى بعضها عل أو به يف استحقاق متام األجرةى أت

  .د منهيأز

عة كأت بريمل  و،األربع و الثالثنيبو شك كما ل كالشى أت مبقتضيلو مل و

  ون الصالة أربعكان استحقاقه يف الواقع دائراً مدار كإن و،  ظاهراًستحقياط مل ياالحت



٤١٩

 ، حيث إن ذمة امليت تربأ بذلك،جر للحج فمات بعد اإلحرام ودخول احلرمؤونظري ذلك إذا است

  .زع ويسترد ما يقابل بقية األعمال وإال فتو،رةفإن كان املستأجر عليه ما يربئ الذمة استحق متام األج

  

  .عاتكر

ى لو أت وما استحق األجرة،ى  فأتنيصالتى  بأنه استؤجر إلحدلو علم إمجاالًو

املستأجر ى ون املأيت به منطبقاً علكان يف الواقع دائراً مداركإن  وستحق ظاهراً،يمها مل ابإحد

  .عدمه وهيعل

  .صةيالنق وادةي مسائل الزهعدمو يف االستحقاق} ك ذلرينظو{

  إذا}ـف {ة فأخذت نائباًريما لو حاضت املرأة األجك} إذا استؤجر للحج {مثلهو

 أو }تيث إنّ ذمة امليح {استحق األجرة} دخول احلرم وحرامبعد اإل {رياألج} مات{

 ،إمجاعاًو نصاً} كتربأ بذل {االستحبايبايب يذا يف احلج النك وبل،  املنوب عنهزاحلي العاج

  . فراجع،دخل احلرميإن مل  وة ذمته مبجرد اإلحرامتاب احلج احتمال براءكبل تقدم منا يف 

ى ألنه أت} متام األجرة {رياألج}  الذمة استحقئربيما ه يان املستأجر علكفإن {

ستحق يد مل يحنو القى امل علكه احلج اليان املستأجر علكفإن } الّإو{ ،ق اإلجارةمبتعلّ

سترد ما ي وفتوزع األجرة {عمالان األكن إ وه،يأت باملستأجر عليئاً، ألنه مل ي شرياألج

  .تاب احلج فراجعكحمل املسألة  وار تبعض الصفقة،يللمستأجر خ و}ة األعماليقابل بقي

   ستحق مني مل ،حاضت املرأة أو ،ام القضاء فمات يف األثناءيلو استأجره لصو



٤٢٠

  .هي بشيء من املستأجر علأتي ألنه مل ،ئاًياألجرة ش

صح ي إذ ،هيباملستأجر على  ألنه أت،ة عند الغروب استحق متام األجرةيل تقكذا أإنعم 

  .كذلكالصوم 

  .امها مما تقدمكيف املقام مسائل أخر تظهر أحو

تم ينسأله أن  ون،يآله الطاهر وحممدى السالم عل والصالة و،نياحلمد هللا رب العاملو

  .اًريعل عواقب أمورنا خجي و،ريع أمورنا خبيمج

  

  ت يوكال

  ازيريين الشيحممد بن املهدي احلس

  ه١٣٩٣ / عدةقذي ال /١٦
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  ١٠٨..............................شتباه في المستأجر علیه ـ اال١مسألة 

  

  فصل

  ٢٤٨ ـ ١١٢

  ١١٤.............إجارة األرض لزرع الحنطة بما یحصل منها من الحنطة



٤٢٢

  ١٢٤..................... ـ إجارة حصة من أرض معینة مشاعة١مسألة 

  ١٢٦..........................ًا ـ استیجار األرض لتعمل مسجد٢مسألة 

  ١٢٧.................................... ـ استیجار النقود للزینة٣مسألة 

  ١٢٨..............................ستظاللیجار الشجر لال ـ است٤مسألة 

  ١٣٠................................... ـ استیجار البستان للتنزه٥مسألة 

  ١٣٢..............................ستیجار لحیازة المباحات ـ اال٦مسألة 

  ١٤٢................................. ـ استیجار المرأة لإلرضاع٧مسألة 

  ١٥٠....................... ـ استیجار المرأة المتزوجة لإلرضاع٨مسألة 

  ١٥٤............ ـ لو كانت المرأة خلیة فآجرت نفسها ثم تزوجت٩مسألة 

  ١٥٦...................... المولى أمته على اإلرضاع ـ إجبار١٠مسألة 

  ١٥٨......................... ـ صور انفساخ اإلجارة أو بقائها١١مسألة 

  ١٦٢...................... ـ استیجار ما یسبب إتالف األعیان١٢مسألة 

  ١٦٦........... ـ عدم جواز اإلجارة إلتیان طائفة من الواجبات١٣مسألة 

  ١٧٢............................ ـ جواز اإلجارة لكنس المسجد١٤مسألة 

  ١٨٠............................. ـ جواز اإلجارة لحفظ المتاع١٥مسألة 

  ١٨٢.......................ستیجار العبادي ـ شرائط صحة اال١٦سألة م

  ١٩٢............................... ـ اإلجارة للنیابة عن الحي١٧مسألة 

  ١٩٨............................ذنهإ ـ لو عمل لغیره من دون ١٨مسألة 

  ٢٠٠...................ستحقاق األجرة للعمل للغیر مع أمرها ـ ١٩مسألة 

  ٢١٠............... ـ ما یجوز إجارته، وما تجوز اإلجارة علیه٢٠مسألة 

  ٢١٤......................المستحبيستیجار للحج  ـ شرائط اال٢١مسألة 

  ٢٢٠......................... ـ ما یتوقف علیه استیفاء المنفعة٢٢مسألة 



٤٢٣

  ٢٢٢..................... ـ الجمع بین اإلجارة والبیع بعقد واحد٢٣مسألة 

  ٢٢٦.........................ستیجار من یقوم بكل ما یأمرها ـ ٢٤مسألة 

  ٢٣٤..................ستعمال األجیر مع عدم تعیین األجرةا ـ ٢٥مسألة 

  ٢٤٠ ..... ي المدة ـ لو استأجر أرضا مدة معینة وغرس ما ال یدرك ف٢٦ مسألة

  

  فصل

  في التنازع

  ٣٠٨ ـ ٢٤٦

  ٢٤٨................................. ـ التنازع في أصل اإلجارة١مسألة 

  ٢٥٢...................ذن في استیفاء المنفعةتفاق على اإل ـ اال٢مسألة 

  ٢٥٦................................ ـ التنازع في قدر المستأجر٣مسألة 

  ٢٥٨........................... ـ التنازع في رد العین المستأجرة٤مسألة 

  ٢٦٠....................... ـ التنازع في التلف والتعدي وعدمهما٥مسألة 

  ٢٦٨................... ـ كراهة تضمین األجیر في مورد ضمانه٦مسألة 

  ٢٧٠................................. ـ التنازع في مقدار األجرة٧مسألة 

  ٢٧٢.................................... ـ التنازع في المستأجر٨مسألة 

  ٢٧٦............................... ـ لو اختلفا في الشرط األول٩مسألة 

  ٢٧٨....................................... ـ التنازع في المدة١٠مسألة 

  ٢٨٢............................. ـ التنازع في الصحة والفساد١١مسألة 

  ٢٨٦................................ البلد المقصد ـ التنازع في١٢مسألة 

  ٢٩٤....................... ـ التنازع في العمل المستأجر علیه١٣مسألة 

  ٣٠٤......................الیمین لآلخر ـ على من یقدم قوله، ١٤مسألة 



٤٢٤

  خاتمة

  ٤٢٠ ـ ٣٠٦

  ٣٠٨...........................................خراج األرض المستأجرة

  ٣١٠......................................أخذ األجرة على قراءة التعزیة

  ٣١٦............................................ستیجار الصبي الممیزا

  ٣٢٠...........................لمن یكون النماء بعد انقضاء مدة اإلجارة

  ٣٣٠...............مان بذبح القصاب الحیوان على وجه غیر شرعيالض

  ٣٣٤.............................لو آجر نفسه للصالة على أحد فاشتبه

  ٣٣٦.....................................إیكال المستأجر بتجدید اإلجارة

  ٣٤٠...............................إیجار المبیع قبل انقضاء مدة الخیار

  ٣٤٢.........................................لو قام بالعمل غیر األجیر

  ٣٤٦........................................اإلجارة على العمل المركب

  ٣٥٢............................لو كان لألجیر على العمل خیار الفسخ

  ٣٦٠................................ من تكون نفقة الدابة المستأجرةعلى

  ٣٦٤................................................التداخل في اإلجارة

  ٣٧٢..........................لو استأجر عینا ثم تملكها في مدة اإلجارة

  ٣٧٦.....................................لو استأجر أرضا فأصابتها آفة

  ٣٨٢.................................إجارة األرض مدة معلومة بتعمیرها

  ٣٨٦...........................................أخذ األجرة على الطبابة

  ٤٠٠.............................................ستیجار لختم القرآناال

  ٤١٢.....................................ستیجار للحج من بلد المیتاال

  ٤١٦...........................................ستیجار لصالة المیتالا

  

  

  

  




