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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
ة الدائمة على أعدائهم مد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللع مد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على  أمجعني،  ا

 وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
(361) 

قلتقوية إشكال أن حق اإليجار ال ت     أخرىبوجو  ،علم صالحيته لل
: (1)على كون السرقفلية صلحاً أو جعالة تقوية إشكال السيد الروحاينويمكن   بوجو

ها:  ( هريو حريق قريائم باملالري  م ة على اإلجيار بتعبريه تقريل لهريه قيامرياً الممرياً أن حق اإلجيار )أو السلط فريان حريق اإلجيريار  ظريه حريق  ؟فكيري  ي
همريا يف خيريار الشرير  كحريق قله، و الذي يقوم بالشفيع  فسه وال ميكن  الشفعة يريوان مري الً أو برياي م يريار القريائم باملشرييفي يف خيريار ا وكحريق  ،ا

. تقل لهه ضا ة القائم باألم م اًل فا ه ال ي  ا
ا مع احملقق االصفهاين وغه يف دع (2)ولكن سبقت اقشات هد دلرييالً أن ، إضريافة إ  وى أن حق الشفعة حق قائم بالشريفيعم ظريه ال يري الت

ي يرية التقييديرية دليل علريى أن حريق اإلجيريار قريائم باملالري  وال حريو ا قريل أو ال كمريا  كرير السرييد دام ب ، غايرية األمرير أن يقريال أ ريه ال يعلريم أ ريه قابريل لل
قاش فيه ظله  ل   .وسيايت ال

ها:  وان املال  مقو  وم  م ال معّرف.أن ع
ها:  ي ية )حي ية كو ه مالكاً( تقييدية )أي ل بوت حقوم ا هذين األمرين بالتفصيل يف البحوث السابقة التاجه أن ا  .(3)له( وقد  اقش
هااا:  كريريم فعريريل اهلل وال شريريي  مريرين فعريريل اهلل أمريرير  وم ريريوئي، ومريرين الواضريريء أن ا ريريق حكريريم، كمريريا صريريار إليريريه السريرييد ا  أن يصريريار مبريريىًل إ  أن ا

قله ا فكي     حكم. –ذا املبىل على ه –والسرقفلية غاية ما يقال فيها أهنا حق فهي  ؟بايدي
ا املبىل مفصاًل سابقاً   .(4)وقد  اقش

اقضة كالم الروحاني لإلجماع ولفتوا أيضا    اإلشكال بم
ة على اإلجيار ال يصّء مع عدم العلم باهّنا قابلة لال تقال أم ال، ومل يريدّل دليريل عليريه(السيد أن كالم ال يقال:   (5)الروحاين )وإعطا  السلط

اقد اللتزامه وفت ريالف  –ر له وى املشهور بل اجملمع عليه بان املستاج  م يرياً عليريه العقريد علريى ا ريالف ومل يكرين ارتكريام مب إ ا مل يشرييف  عليريه ا
فس مقدار األجرة ال استاجرها أو أقل مطلقاً، وبرياألك ر مرين األجريرة الري دفعهريا يف غريه الريدار والبيريت والري - دكان أن يؤجر ما استاجر للهه ب

ة( وأمريا يف ال ال ريةاألجريه و  )وقيل وغه )وأضرياف قريوم غههريا( فريال يصريء لريه اإلجيريار برياألك ر إال إ ا أحريدث حريد اً  السريتةأو  األو  الرحريى والسريفي
ا  أو شبه  ل ، أو إال إ ا سكن بعريد املريدة فيريؤجر املكريان برياقي املريدة للهريه بكريل مقريدار األجريرة مري الً  ال برياك ر  يف العني املستاجرة كصبٍغ أو ب

ه  .ا على خالف يف أصل حرمة اإلجيار باألك ر ح بدون التصرف ويف بعد الفروعم
اهريريا أن يريريؤجر العريريني املسريريتاجرة باقريريلّ قريريال يف العريريروة: ) وباملسريرياوي لريريه  ا اسريريتاجرمرّيري مسريريالة: جيريريوم للمسريريتاجر مريريع عريريدم اشريرييفا  املباشريريرة ومريريا لع

ريه أيضرياً   شي  أيّ  مطلقاً  س األجريرة إ ا أحريدث فيهريا حريد اً  كا ت، بل باك ر م السريابقة، بريل مريع عريدم الشرير ني  (6)أو كا ريت األجريرة مرين غريه جري
                                                           

 (.161كما سبق يف الدرس )  (1)

 ( وغهمها.111( و)153يف الدرس ) (2)
ي ية التقييدية ويف الدرس )153( و)151يف الدرس ) (3) ا ا ا املقّومية.152(  اقش  (  اقش
 (.163يف الدرس ) (4)
مد صادق الروحاين، املسائل املستحد ة، مؤسسة دار الكتاب الس (5)  .23هري، ص 1414، 4قم،   –يد 
قريود ومري (6) س األجرة السابقة )الكلبايكاين(. إن كا ت األجرة يف اإلجارتني من ال ا يف حكمهمريا فرياألحو  أن ال األحو  ترك اإلجارة باألك ر ولو كا ت اإلجارة من غه ج

قود )القمي(. يؤاجر باك ر ولو من س من ال  غه ا
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رياق الرحريى  (3)بريل األحريو  (2)االحتيريا  برييفك إجار ريا برياألك ر (1)ان واألجه، وأما فيها فإشكال، فريال يرييفكفيما عدا البيت والدار والدكّ  أيضاً  إ
ة هبا أيضا يف  ل ، واألقوى جوام  ل  مع عريدم الشرير ني فيهريا أيضريا، بريل األحريو   (4)يف األرض علريى كراهرية، وإن كريان األحريو  الرييفك والسفي

الريريرييفك يف مطلريريريق األعيريريريان إال مريريريع إحريريريداث حريريريدث فيهريريريا، هريريريذا، وكريريريذا ال جيريريريوم أن يريريريؤجر بعريريريد أحريريريد األربعريريرية املريريريذكورة باميريريريد مريريرين األجريريريرة، كمريريريا إ ا 
ا لريريو آجريرير باقريريل مريرين ه ال جيريريوم بريريدون إحريريداث حريريدث وأّمريري، فإ رّيريبعشريريرة د ريريا ه وسريريكن بعضريريها وآجريرير الريريبعد ا خريرير باميريريد مريرين العشريريرة اسريريتاجر داراً 

وام بالعشرة أيضا، وإن كان األحو  تركه(  .(5)العشرة فال إشكال، واألقوى ا
ريالف  هريو يف م ريل الريدكان يف أ ريه هريل يصريء أن يريؤجر  إمنرياوموضع الشاهد: أن حريق اإلجيريار قابريل لال تقريال إمجاعرياً وحسريه فتريوا أيضرياً )وا

 .فال ريه فيه( فكما للمال  حق اإلجيار للمستاجر أيضاً حق اإلجيار (6) الث باك ر ما استاجر أو ال أما باألقلاملستاجر ل
ومل يكريرين شريرير  ارتكريريامي علريريى العريريدم فريريإ ا مل يكريرين صريريء للمسريريتاجر  أن يؤجرهريريا للهريريهاملسريريتاجر علريريى فيمريريا إ ا مل يشريرييف  املالريري  كلريريه و لريري   

 ل الث. إجيار العني املستاجرة
قريل بريريل هريريو مفريري بريريه إمجاعرياً فظهرير بريريذل  ان  سريريعم مريع قولريريه )يف بعريريد الصريريور حريريق اإلجيريريار قابريريل لل ة علريريى اإلجيريريار ال فريريال ي وإعطريريا  السريريلط

 يصّء مع عدم العلم باهّنا قابلة لال تقال أم ال، ومل يدّل دليل عليه، ومقتضى األصل عدمه(.
اقض إذ الفتويان من واديين  الجواب: ال ت

تلفني موضوعاً: (7)كالإذ يقال:   ، فان األمرين من واديني 
ق  ابت له بال كالم ريالف،  أما مورد الفتوى فهو )أن املستاجر له حق اإلجيار ل الث( وهذا ا  عريم ال إ ا مل يكن شر  أو ارتكريام علريى ا
ق للمستاجر لا هو مستاجر ابتدا ً   مشرو اً بعدم شر  املال  خالفه. (1)بد أن يبحث أ ه هل ا تقل من املال  له أو أن هذا ا

ا قضريا  مريدة إجارتريه إ  سريبق  مرين حرينياملسريتاجر يريريد أن يريؤجر احملريل ل الريث  مريورد أن وأما مورد الكالم يف السريرقفلية فهريو غريه املسريتاجر إ 
لوأن  فس األجريرة السريابقة (1)حق ا د ا قضريا  مريدة اإلجريارة بري ديد اإلجيار ع السريرقفلية مقابريل  قريل  األول مبلريغاملسريتاجر  فياخريذ ،يعين أن له 

ق ئٍذ  أن املستاجر األوللكن املشكلة هي  للمستاجر ال اين هذا ا ال فريال هريو مالري  وال هريو مسريتاجر  –أي حني ا قضا  مدة اإلجريارة  –حي
قل إليه،  هريل بصريالحية  ق وفرق كبهيعلم أ ه صاحل لل ،  عريم  لري  يصريلء بني العلم بصالحية  قل حريق )كحريق اإلجيريار( للمسريتاجر وا لريه لهريه

ه ال يصلء دليالً على الوقوع إال فيما دل الدليل عليه. اع الذايت لك  دليالً على عدم االمت
، أمريريا لريريو عم   خصريريوصإمنريريا يصريريء لريريو حصريرير السريريرقفلية يف دام ظلريريه ولكريرين هريريذا الريريدفاع عريرين السريرييد  لصريريورة إعطريريا  املسريريتاجر  (11)مهريريامريريا  كر ريريا

ريريا  األول يف أل ريريه مسريريتاجر يف هريريذ املريريدة  (ال يقريريال)د علريريى إ ريريالق كالمريريه اإلشريريكال املريريذكور يف ر  و  ديريريد اإلجيريريار، للهريريه ل ريري مريريدة إجارتريريه، حريريق أ 
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين .(11)حسه الفرض وللمستاجر حق اإلجيار فتامل

ني   .71ص 5الكايف: ج ْعَمٍة َواْلَورَع  َعْن ك لِّ َما َحرَم الله  َعز َوَجل الزْهد  ِفي الدنْاَيا َقْصر  اأْلََمِل َوش ْكر  ك لِّ نِ  :قال أمه املؤم
                                                           

وام )القمي(. (1)  أقوا عدم ا
وئي(. (2) قود أو ما حبكمها )ا س أيضاً إ ا كا ت األجرة من ال  بل ال ييفك بيفك إجار ا بهه ا
 ال ييفك )الكلبايكاين(. استحباباً، وكذا ما بعد )الشهامي(. (3)
 ال ييفك )الكلبايكاين(. (4)
 .445ص 2م، اجمللد 1111 -هري 1411، 1مد كاظم الطبا بائي اليزدي، العروة الو قى، مؤسسة األعلمي للمطبوعات،  السيد  (5)

 وكذا املساواة. (6)
اقد. (7)  أي ال ت

فعة. (1)  لفرض ا ه مال  امل

 وهو السرقفلية، كما سبق. (1)

 وعمم إشكاله بالتبع. (11)
ارجي غه  ل . فتاملوالفرض أن املتع ألن مدة إجيار ظرف   (11) صر السرقفلية يف حدود املدة ال استاجرها، لكن الواقع ا  ل ق ما بعد اإلجيار، إال أن 

(361) 

 


