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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
ة  مد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل  آرضني، واللع ا

 الدائمة على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
(471) 

اقشة كالم السيد الروحاني  م
ة على اإلجيار )= حق اإلجيار، وهو الذي يقع   ققابلعهي  بانه ال  القوليرد على ولكن   (1)علم قابلية السلط

قعع  قعع   أن (2)قبلععا السععرقفلية( لالن قععال وال ة علععى اإلجيععار ونظائرهععا لل ععاأ أدلععة  تعع ة ىععدل علععى قابليععة السععلط ه
ها سابقاً: ديث عن    واحدة ق ا ا ها إذ قد فصل اوي  واالن قال، نش  إ ع

قل: األدل دك(  -4ة على أن حق اإليجار ونظائر قابل لل  كونه )ع
َنىي ن    ىي بَىي ىعو َوَعىن  بَىي ىع  َمىا  نَىَهىى َرسوىولو اللِىه   :قوله الدليل األول:  َعىن  َسىَل و َوبَىي ىعو َوَعىن  بَىيى 

ععدأ (3) لَىىي َ  ع  ىىَدك ععدأ ولععي  يععا لععي  ع رى يصععدع عليععه بعبععارة أخعع ،فعع ن حععق السععرقفلية يع ععمم عرفععاً يععا ع
، وقعد قىعى المعالم دأ قت  حق ال حج  وغ  اعي أنه ع م  الشائ  الص عدأ(  (4)با حعول أن حمع مال) )ع

 هي سبعة:
دك( الست على المقام  تطبيق محتمالت )ع

عو  قعن الع   -1 ىور قمانياً وجغرافيعاً وهعو واضعل العبطالن، علعى أن السعرقفلية واجعدة وعذا ال ولعو   ديعةا
مل هاا بغي أن ىصل حي  .ة في
في صحة   ، ونه يلو اً لك -2 ، على أنه لو أريد فانه ال ي وقد اس ظهرنا ىبعاً لمت ين عدم إرادة هذا املع

 ،  ما سيأيت.فميف بالصلل عليه  افة أقسام السرقفلية ٓن قن أنواعها بي  اململوأ
ة العقالئيععة لععك عليععه، وال لععك أن حععق السععرقف -3 ة عليهععالية يععا يععرى العقععال  ثبععو) السععلط  ثبععو) السععلط

 للمالك واملس أجر ) صورىني(.
ة الشعرعية ىابععة للعرفيععة -4 ة الشععرعية، وهعي ثاب عة أيىععاً  السعرقفلية ٓن السععلط إذ أهنعا قععن  ؛ثبعو) السعلط

                                                           

 وققاب  عدم زيادة اإلجيار، وقد سبق ال فصي . (1)
 ة على اإلجيار ال يصّل ق  عدم العلم بأهّنا قابلة لالن قال أم ال، ومل يدّل دلي  عليه، وقق ىى آص  عدقه(.وإعطا  السلطقال: ) (2)

 .231ص 7، ج11الشيخ الطوسي، ال هذيب، دار الم ب اإلسالقية، طهران، عدد آجزا   (3)
 ( أيىاً.164( وراج  )166( و)161 الدرس ) (4)
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ة  المالم  إقىائية ا ،(1)اإلقىائيا) ويمفي فيها عدم الرد  لعقود املس أنفة والمالم  إقىائية هذ السلط
 فال حاجة لإلطالة.

ة ىاقععة فعليععة  -1 ة الفعليععة ال اقععة، وهععو رأي الشععيخ، وال لععك أن للمالععك أو املسعع أجر، سععلط ثبععو) السععلط
الشععيخ جعلهععا قسععيماً  مععا هععو  لمععنّ  ،علععى حععق ا لععو، لععو مل ىفسععر ال اقععة الفعليععة بامللميععة ف عععود للوجععه التععاي

ق.  ا
ة مبعانيها وامللمية، وعليه:بني الاملراد إمجال  -6 فال يعلم رادعية الرواية ععن بيع  حعق السعرقفلية ف جع   سلط

ينَ و (2)َأَحِل الِلهو ال بَىي عَ لالطالقا)  ع ىل م  ا  (3)الصُّل َح َجائ ٌز بَىىي َن ال موس  بععد إحعراز القابليعة عرفعاً، وقعد فصعل
 المالم عن    ذلك سابقاً.

دك( من مفهوم اللقب والجواباإلشكال بأن االستدالل بى  )ع
عععدأ( لعععي  ب عععام إذ ال يقىىىال:  قعععن االسععع دالل مبفهعععوم اللقعععب أو  انعععهاالسععع دالل بعععع)هنى ععععن بيععع  قعععا لعععي  ع

ععدأهععو علععى صععحة السععرقفلية  إذ أن قبعع االسعع داللالوصععف؛  ععدأ إذ هععي ع فهععي  ،أهنععا ليسعع  يععا ليسعع  ع
 جائزة؟

آقععور  (4)بأحععد أو مبجمععو انععه لععي  عجععة علععى املشععهور بعع  ف بأحععد املفهععوقنيلععي  االسعع دالل إذ يقىىال: 
مم واملوضو ال الية:  اسبا) ا ائيعة ال قابع  بعني  (1)أن آص   القيود االحرتازية ومب وبظاهر المالم  حتقق ث

ه هي ع دأ وأن هذا صحيل وذاأ ق دأ وقا لي  ع فبمجمو  ذلك ب  ببعىه يع م للمعالم وهعور عرفعاً   ،ع
 فهوم مبا ال يشك فيه أه  العرف أبداً.امل

2- ...الِاَس موَسِلطووَن 
َوال ه م   :وقوله الدليل الثاني:  دها والعديد قعن وقد قىى  (6)الِاَس موَسِلطووَن َعَلى َأم  المالم عن س

ععا  العقععال  عليهعععا، وعلععى أي فانععه ال يشعععك العععرف   ععول السعععلط(7)قباحتهععا ة علععى املعععال ، بعع  يمفعععي أن ب
                                                           

 ة دلي  على اإلقىا .على أن بعض آدلة اآلىي (1)
 .271سورة البقرة: آية  (2)

، دار الم ب اإلسالقية، طهران، عدد آجزا   (3) ، الما  .412ص 7، ج8ثقة اإلسالم الملي
 ٓن بعىها قد يمون قؤيداً أو ق أقاًل فيه. (4)
دأ صحة بيعه. (1) اسب ملا ع دأ عدم صحة بيعه  ما أن امل اسب ملا لي  ع  إذ امل

 .222ص 1هع، ج1411قم،  - بن أيب مجهور االحسائي، عوا الْلئ، دار سيد الشهدا  ا (6)
 ( وغ ها.141( و)141 – 141راج  الدرس ) (7)
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ة علععى إسععقاطه ونقلععه،  مععا ال ريععب  أن السععرقفلية قععال عرفععاً ولععذا ى     باملععال ويرغععب فيهععا العقععال  قاب ععللسععلط
 ألد الرغبة.
 لكل ذي حق نقل حقه -1

:القاعدة اليت ذ رها الشيخ )لم  ذي حق إسقاط حقه( الدليل الثالث:  )لم  ذي حعق  واليت طّورناها إ
وال لعك أن حعق اإلجيعار حعقا  معا مل يس شعم  فيعه هعو دام  (1)المالم عن ذلعك ىفصعيالً  نق  حقه( وقد قىى

 وله.
 طبع الحق يقتضي صحة نقله -1

ععق يق ىععي صععحة إسععقاطه ونقلععه)قاعععدة الىىدليل الرابىىع:  ا (أن طبعع  ا ،  مععا ذ ععر السععيد اليععزدي وقععد فصععل
ق الذي طبعه يق ىي صعولمن قّيدنا  (2)البحث عن ذلك سابقاً  شعأ جعلعه هعو  ،حة نقلعها ق العذي  عان ق بعا

ىعانة إذ وضع   شعأ جعلعه )لعه وللغع  قععاً(  حعق ا شأ جعله )للغع ( ودون العذي  عان ق )له( دون الذي  ان ق
 لرعاية حق آم والطف  قعاً.

شؤ رعاية حعق املالعك فهعو )لعه( اإلجياروعلى أي ف ن حق  ه علعى أنعه لعو  عان )لع ،فانعه نعو  اسع تمار ملالعه ق
ق . ق فلو ىراضيا،  ما هو املفروض  السرقفلية الشرعية، صل ال ( أي للمس أجر فحيث ال يعدومها ا  ولغ 

 إطالقات الصلح والبيع بند الفراغ عن ثبوت القابلية عر ا  
هععا قفصععالً الىىدليل المىىام :  ععاأ ) (3)اإلطالقععا) وقععد قىععى المععالم ع قعع  بعععض قععا ذ رنععا ه  -4ول

ة الشرعية ال النر ية  المشهور: اإلطالقات تثبت السلط
ة ل ّد عليهم مبا ذ ر، األول:  أن املشهور مل يذهبوا إ أن هذ العموقا) قد ورد)  ىشري  أحنا  السلط

ق  لدى الشك  قابلية الشي   حق الشفعة وال حج   ب  ذهبوا، إذ متسموا هبذ العموقا) إلثبا) صحة ال
ع قع   املععوارد املشعمو ة إدعا ىسعع فاد قعن الع عرف،  لمععا  عان الع عرف علععى والق س  ة علعى ال قع ، إ أن السععلط م لل

اس قسلطون على أقواوم وأنفسهم وحقوقهم، وهعي قاععدة قصعطيدة، أو قعن قتع   ذلك )أقول: أو وقن قت  ال
ب قوهو إ لَ إطالع "له" أو أحق به   ل ٌم  َىهوَو َأَحقُّ ب هَمن  َسَبَق إ َلى َما اَل َيس  إذ )أحق به( يفيد ب طالقعه  (4)ي ه  موس 

                                                           

 (.141( و)143إ  141 الدرس ) (1)

 ( وغ مها.138( و)137 الدرس ) (2)
 (.136إ  131 الدرس ) (3)

 .481ص 3هع، ج1411قم،  - لئ، دار سيد الشهدا  ابن أيب مجهور االحسائي، عوا الْ (4)
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واز الشرعي يس فاد قن هذ اإلطالقا).  أن له نقله( وإدا ا
ة وبنبىىىارة أخىىىرى:  ة الشعععرعية فعععان العموقعععا) ىفيعععد السعععلط ة العرفيعععة ولعععك  السعععلط  لمعععا ثب ععع  السعععلط

 الشرعية.
ة ا إلثباهتعا فانعه قعن  َأو  وىوا ب ىال نوقوود  لعرفية متسك بعموم قتع  ولي   القهم عن أنه  لما لك  السلط

 ال مسك بالعام  الشبهة املوضوعية الثباهتا أو إلثبا) بعض لرائطها.
وذلك هو املراد بقووم )العموقا) ىتب  القابليا)( فانه لي  املعراد أهنعا ىتبع  القابليعا) العرفيعة إذ يسع حي  

مم عال املوض  .بعد الفراغ عن  وهنا قابلة عرفاً و ، ب  املراد العموقا) ىتب  القابليا) الشرعية أن ي مف  ا
ولذا قال احملقق اليزدي: )وقن ذلك وهعر أن قعا )يقعال( ان العموقعا) ال ىتبع  القابليعا) قعدفو  بعان ذلعك 

 .(2)((1)لعموقا) اثباهتا(إذا  ان الشك  القابلية العرفية و املقام الشك ادا هو  القابلية الشرعية ولان ا
قعععه   مععا قىعع ّععا ،أجوبععة أخعععرى  نفعع  الععدرس وفيمععا  ععاأ قرجعيععا) عشعععر  (3)وقععد سععبق ق بيعععان أن ه

ق ق  وهي ) الزم أو إلحراز أن هذا ا فك قاب  لل وان غ  الزم ب  هو ق لسان آدلة، إطالع آدلة،  ون الع
هة، وجود ا صوصية  الشخص أوعدقه متام املوضو  ، قاعدة لم  ذي حعق إسعقاط حقعه،  ونعه وعدقه و ا

م ة فيه أو  يتية ىعليلية أو ىقييدية أو اق ىائية،  ون املوضو  أو  ون ال ،  ون ا لرعاية حاله أو رعاية حال غ 
مم واملوضو ، وآصول العملية( اسبا) ا  (4)املصلحة واملفسدة ع لة أو حممة، قطلق ق

اقشة دعوى السيد الروحاي فراج   يفية االس دالل هعا  ،بسائر الوجو  ق وقد اق صرنا علعى ذ عر ةسعة ق
عاً  قعوع املسع جدة  للطعالب المعرام ىذ  اً بفهرس املباحث ومتري لباحعث والطالعب ولعلعى ىطبيقهعا علعى ف لعف ا

 ىطبيق باقي الوجو أيىاً.قدارسة قراجعة قا قىى و 
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

 
و ن ِيتوهو ز يَد   ي ر ز ق ه  وَ َمن  َحسوَت  َق ل َسانوهو زََكى َعَملوهو وَ َمن  َصدَ  :قال اإلقام الصادع  َمن  َحسوَن ب رُّ

ل  بَىي ت ه  موِد َلهو   ي عومور    : ج ب َأه   .111ص 2الما

                                                           

 .16ص 1حممد  اوم اليزدي: حالية املماسب، قؤسسة إمساعليان: ج (1)

 (.131الدرس ) (2)

قه.111 الدرس ) (3)  ( فما 
 (.111الدرس ) (4)


