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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
(388) 

 والمستأجر األول فقطاشكال على تخريج اإليجار مع الشرط، بقيام الشرط بالمالك 
يورد على ختريج عقد اخللو )السرقفلية( بكونه إجارة مع شرط أو أكثرر، براذ كلرإ وإذ حرهذا هرعا العقرد برني املالرإ واملسر  جر وقد 

أو شررررط )بررراذ يوكلررره( يفررري ب صرررهيهه برررني املسررر  جر األول والثررراا أو الثررراا والثالرررا وهكرررعا، وكلرررإ ألذ شررررط الفعررر  ال األول إال أنررره 
أذ ال يزيد عليه املالإ اإلجيرار الشرهر ، على املالإ ملس  جر يشرتط ايف اإلجيار للمس  جر الثاا، أو ب ذ  (الن يجة )باذ يكوذ وكياًل عنه

جرر  برني املالررإ واملسر  جر األول ال برني املسر  جر األول والثراا  كيرر   ، إمنرابعرد ان هرام مردة العقرد ي هديرد  وإذ قادت قيم رره السروقية
علرى مرع اذ مبرا السررقفلية خارجراً هرو علرى كلرإ أ   ،يسر  للثاا والثالا بدوذ اشرتاط جديد برني املالرإ واملسر  جر الثراا أو الثالرا

املس  جر الثاا املالإ وبني رين طولياً من غري حاجة إىل هديد الشرطني يف ضمن ك  عقد خلو جديد بني تعميم الشرطني لك  املس  ج  
 لثالا والرابع وهكعا، واحلاح  اذ الشرط قائم هبما  كي  تعدامها لغريمها؟ هعا.والثالا أو ا

 لزم به!إشكال آخر: لم ينَه الشارع عنه لكنه لم ي  
عن هعا النهو من االشرتاط الطويل لكن من أين انه ألزم به؟ ب  مرن أيرن  ينه  مل إضا ة إىل إشكال آخر وهو اذ الشارع، غاية األمر، 

 ىت من غري ؟اإللزام به ح
 اإلشكال مشترك الورود على العقود المستحدثة

 اً السررقفلية عقرد كروذعن هرعين اإلشركالني مشررتع مرع اجلرواب عرن اإلشركال علرى ال مرريج اخلرام  وهرو   (1)العام وحيا اذ اجلواب
، بعبارة أخر : هعا ؟أين اإللزام هبا غاية األمر اذ الشارع مل يردع عنها )مس كشفني من عدم الردع اإلمضام  رضا( لكن مناً  اذ مس  نف

؟ هر  للعمومرات الفوقانيرة لكرن مرن أيرن ينشر  وجروب االل رزام بره إك لو كراذ حمرمراً لرردع عنره الشرارع، العقد جائز ألحالة احل  يف األعمال
 .أيضاً؟ أو لغري كلإ قط 

 اإلشكال عام للحقوق المستحدثة والطرق العقالئية أيضا  
 اإلشكاالت مشرتع مع اجلواب عن اإلشكال العام يف أربع أمور: ب  اذ اجلواب عن تلإ 

 أ  اهنا ملزمة؟  مناحلقوق املس جدة كهق ال  لي  والطبع واالخرتاع والعالمة ال جارية واالسم ال جار  وغري كلإ  -1
 .كعقد ال  مني وغري   والعقود املس هدثة -2
 كما سبق.  والشروط املس هدثة، كالشرط الطويل يف السرقفلية -3
ا، حيا مل تكن حجي ها كاتيرة  رال برد مرا مرن والطرق العقالئية إك يقال مثاًل اذ الطرق العقالئية، كمرب الثقة وقول اخلبري وغريمه -4

 .؟غري  اذ ما منش ً  منش   ه  منشؤها الشارع حصراً أو
 الجواب المعهود

أريرررد ال وحررر  عربهرررا إىل  وقرررد اح ررريج إىل امضرررائه ألنرررهإمضرررام الشرررارع نشررر  حجي هرررا هرررو واجلرررواب املعهرررود هرررو: اذ الطررررق العقالئيرررة م  
 .هو عدم ردعه الكاش  عن إمضائه، وكعلإ يقال يف احلقوق املس جدة أو العقود املس هدثة أو الشروط كعلإاملنش  أو  ،مراداته

                                                           

 إك توجد أجوبة أخر  خاحة س  يت. (1)
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 األجوبة
 ولكن هنالإ إجابات أخر  بعضها أسبق رتبة من هع   لنعكرها مجيعاً:

 اإلنشائي واإلمضاء اإلرشادياإلمضاء 
 اإلمضام، وميكن اذ يفسر اإلمضام بوجهني: أوال :

 اإلمضام اإلنشائي ولعله املعهود يف بعض األكهاذ.األول: 
 .اإلمضام اإلرشاد الثاني: 

ه لري  ننشرش شري اً واإلرشراد  يعرين انر ،(1)واإلمضام اإلنشائي يعين جع  الشارع احلجيرة مرع  الطررق وعردم اك فائره لعر  العقرالم مرا
 .ب  هو مرشد إىل حهة ما انش   العقالم أو إىل حهة ما اك شفو 

، وبعبارة أخر : حيرا رأ  العقرالم غالبيرة إيصرال خررب الثقرة وقرول اخلبرري للواقرع قرالوا انره حجرة أ  حررحوا اجي ره )ال اهنرم اع ربوهرا
ثبوتاً غالبة اإليصال، أوضا حهة مبناهم وأرشد إليره  اإلمضرام علرى  ما( وحيا رأ  الشارع حهة ما رأو  وأذ تلإ الطرق هي ني نش  م  

 هعا اخبار  ال إنشائي.
 عدم الردع

عرردم الررردع، لكنرره ال يررراد برره موضرروعياً برر  طريقيرراً أ  اذ عرردم الررردع كاشرر  عررن اإلمضررام شرررعاً ب حررد معنييرره السررابقني، وقررد  ثانيااا :
 (2)يدعى موضوعي ه.    م 

 إلمضاء ولو بعدم الردعلأ الحجية والشرعية الشارع فقط فال حاجة جواب جديد: ليس منش
وهررو: اذ الطرررق  –وهررو طريررق جديررد ودعررو  مل تطررري مررن قبرر   يمررا نعلررم لررعا  اهنررا ااجررة إىل مزيررد اررا وجررري وتعرردي   - ثالثااا :

ب  اهنا تك سب حجي ها من  ،ولو بعدم الردعالعقالئية حجة بنفسها ا  من غري حاجة إىل إرجاعها إىل إمضام الشرع ت سيساً أو إخباراً 
 جهة أخر  س  يت اإلشارة ما غداً بإكذ اهلل تعاىل.

إك قرررد يقرررال بررراذ منشررر   ؛وهرررع  الوجرررو  الرررثالع بررر  األربرررع، هرررر  ب مجعهرررا يف احلقررروق املسررر هدثة والعقرررود والشرررروط امل جرررددة أيضررراً 
وكرعلإ العقرود املسر هدثة املمضرراة  ،ولرو بعردم الرردع، ب حررد وجهري اإلمضرام مشرروعية احلقروق املسر هدثة وتولردها هرو إمضررام الشرارع مرا

ِاهامْ ط املمضراة بررو أو الشرر  (3)َأْوف اوا باااْلع ق ودا مرثاًل برر ن اوَن عاْناَد ش ار و  يشرم  كلرإ الشررط الطرويل املسر هدع يف عقرد اخللرو  (4)اْلم ْؤما
  اإلمضام وعدم الردع، ب  هو وجه غري مس ند إىل الشارع أ  إىل الرسول . وقد يقال باذ مشروعية كلإ كله لوجه آخر غري(5)مثالً 

 .بإكذ اهلل تعاىل وآله األطهار. وسي يت الكالم حوله
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

ر  النُّج ومَ  من وحايا اإلمام موسى الكاظم   ،الَّ َمْن يَاْعراف  َمَجارايَاَها َوَمَنازاَلَهاَوَلكاْن اَل يَاْهَتداي باَها إا  ،إانَّ ك لَّ النَّاسا يا ْبصا
ْكَمَة َوَلكاْن اَل يَاْهَتداي باَها ماْنك ْم إاالَّ َمْن َعماَل باَها   وََكَذلاَك َأنْات ْم َتْدر س وَن اْلحا

 .392: صحت  العقول عن آل الرسول 
                                                           

 إذ قي  بكوهنم جاعلني. (1)
 ولعله ي يت وجهه. (2)
 .1سورة املائدة: آية  (3)
 .371ص 7طهراذ، ج –، دار الك ب اإلسالمية 11الشيخ الطوسي، ال هعيب، عدد األجزام:  (4)
 لكن ه  هعا اجلواب واف بعدم االعضال السابق؟   دبر (5)


