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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلني، والصالة والسالم على دمحم وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضني، 

 واللعنة الدائمة على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(ٖٕٖ) 

 الغرر( عن بيع صلى هللا عليو والو وسلم االستدالل على بطالن إجارة احلمام بـ)هنى النيب
عليػػه سػػبا ا ػػه قػػد يسػػادل علػػى ايػػااع ضعلوضيػػة العوضػػني يف ةػػاة البيػػق وا  ػػارة  ػػا ور  ضػػن قولػػه 

ـى َرُسـ ُل ا ِ  )) السالم  ََ وأحػد العوضػني يف  (1)((... َوَعـْن بـَْيـِع اْلغَـَررِ صـلى هللا عليـو والـو وسـلمَوقَـْد  ـَ
 هم.ضثال )احلّماضي( رلهول للجهل  دة اللبث يف احلمام وبكمية ادلاء الذي يساهلكه كل واحد ضن

 الرواية يف البيع وتسريتَا لإلجارة قياس -ٔاألج بة: 
ا ػه  أي مل ير عن )بيق الغرر( ومل ير  ادلطلا  ةلى هللا عليه واله وسلمواجلواب: أواًل: ان الوار  هو هنيه 

هنى عن الغرر، إذ مل تر  رواية بػذل  عنػد العػيعة وال عنػد السػنة، يػالنهي خػا   ةلى هللا عليه واله وسلم
كثرياً ضا تاعلا ببيق أو يظين، ألن أغراض العقالء سلالفة ابلبيق الغرري وال يعمل ا  ارة إال بانقيح ضناع 

ه جلهػة تعبديػة ولعلّػ ،الغػرر إ ارة أو ةلح أو  عالة هبا  وع ضن الغرر وقد هنى العػارع عػن خصػو  البيػق
يانقيح ادلناع ظين، علػى ا ػه لػو سػلمنا ا ػه تنقػيح  أل ه  قل األعيان وال يقاس بنقل ادلنايق أو لعله أل ه أهم

عػػن  ةػػلى هللا عليػػه والػػه وسػػلمقطعػػي بػػل لػػو كا ػػو ور ت روايػػة ةػػاياة يرضػػاً ابدلطلػػا أي بػػػ)هنى ضنػػاع 
 الغرر( ياجلواب هو:

 احتماالت الغرر األربع -ٕ
، علػػى اخػػاالؼ الفقهػػاء يف ، وال يػػيء ضنهػػا ادلػػرا  ضنػػه اث يػػاً: ان الغػػرر  امػػل ييػػه واحػػد ضػػن أربػػق ضعػػانق

ديعة واجلهل، وال ي  ا ه لي  للعارع الضرر واخلطر واخل ، وهي: نطبا على ضثل العوض يف االساامام
حقيقة يػرعية ييهػا ومل يقػل بػه السػيد اخلػوئي وال غػريل يهػي علػى ضعا يهػا العرييػة، وال يػ  ان العػرؼ هػو 

 ادلر ق يف ادلوضوعات يلنالحظها واحدة واحدة.
 الضرر
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علػى ةػاح   اضا الضرر: يال ي  ان العرؼ ال يرى يف اساامام الناس يف احلماضات العموضيػة ضػرراً 
رغػم اجلهػل بكميػة ضػا يسػاهلكه  وذل  احلمام بل يراها هو ويروهنا انيعة له )ولو رآها ضضرة ألغلا محاضه( 

 دة لبثه.و كل ضسااّم ضن ادلاء 
 اخلطر

إذ ال يػػػرى النػػػاس خطػػػراً يف هػػػذل ادلعاضلػػػة يف ةػػػورها ادلعاػػػا ة، أبػػػداً،  عػػػم ضػػػن  ؛واضػػػا اخلطػػػر: يكػػػذل 
ري عقالئػػي أو لبػػث خػػارج ادلػػًلوؼ  ػػداً كمػػا لػػو بقػػي يوضػػاً يف احلمػػام يػػان عقػػد اسػػاهل  ضػػن ادلػػاء حػػداً غػػ

 .وهو تصرؼ عدواين يف الزائد عنه ىت ا ذن أو ا ابحة بعوض( ضنصرؼا  ارة )أو أي عقد كان بل ح
 اخلديعة

 احلّماضي، ضا ام يف احلد ادلاعارؼ. عواضا اخلديعة: يكذل  إذ ال يرى العرؼ ان ادلسااّم خد 
 َ،  وال يسر  جَ، الع   إ ى العن اناجل

واضا اجلهل: يال ي  ان يف كمية ضا يساهلكه كل ضساام ضن ادلاء وضدة ضا يلبثػه،  هػاًل، ولكنػه غػري 
 ؛بعد عدم ةدؽ عنوان )ضعاضلة غررية( أو )ضعاضلة  هلية أو رلهولػة( عليػه وغري سلل بصاة ادلعاضلة ضار

لصدؽ عنوان  تعليليةحيثية  واسطة يف الثبوت وال ( رلهواًل لي لبداهة ان كون  زء ضن ضعاضلة )كالعوض
لكنه لي  كػذل   (1)اجملهول على الكل، عرياً، يا ه وإن كان كذل   قًة وعقاًل لابعية الكل ألخ  أ زائه

 .عرياً 
ال يصػدؽ  ،احلمام أو الصلح عليػه أو أي عقػد آخػر وقػق عليػهوبعبارة أخرى: ال ي  ا ه يف اسائجار 

ضعاضلة رلهولة أو غررية وإن كا و كميػة ادلػاء ادلسػاهل ، وهػو  ػزء  حلمل العائق الصناعي عرياً ا هابعليه 
هػا العوض، رلهػواًل، وادلػدار الصػدؽ العػريف ال السػراية الدقيػة، ولػذا ال يػرى العػرؼ يف ادلعػاضالت الػ  ذكران

أيضرل به ضن حوائجه، أو بيق الػدار وهػو على ان يقوم  ا  لسابقاً )اسائجار السيارة، أو الدابة، أو اسائجار 
عنػػػوان ا  ػػػارة الغرريػػػة أو اجملهولػػػة وإن تضػػػمنو عليهػػػا صػػػدؽ ا ػػػه يجيهػػػل  ػػػوع أساسػػػها و ابوقهػػػا.. ا ( 

 رلهواًل.
 استدالل )الفقو( على الصحة
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وقػػد سػػبا  قػػل بعػػ" كالضػػه )"ضػػن حوائجػػه" سػػواء كا ػػو ضعلوضػػة  –ولػػذا قػػال السػػيد الوالػػد يف الفقػػه 
،   ػػالؽ أ لػػة ا  ػػارة والويػػاء ابلعقػػد، (1)ائج لػػدى ا  ػػارة أو رلهولػػة، إذا كػػان سػػن ها ضعلوضػػاً تلػػ  احلػػو 

وهو ضا ذكرانل ضن عدم السراية وان اجلهل  (2)بعد أن مل يكن اجلهل ابلعمل ضو باً جلهالة ا  ارة أو غرراً(
 ابلعمل لي  واسطة يف الثبوت جلهالة ا  ارة وال حيثية تعليلية ذلا( 

ويؤيّد ذل  سرية ادلاعرعة يف اسائجار اخلدم، يإّن اجلهالة يف اخلصوةيات غري ضػارّة، كمػا إذا وقال: )
للنب، أو ضقدار ضا يبنيه البّناء أو يصبغه الصّباغ كّل يوم ويبه ذل ، بل  هل ضقدار ضا يعربه الطفل ضن ا

هو  ار يف البيق أيضاً، كما إذا  هل ادلعاي ضقدار أساس البناء وضاهيػة اجلػو والطػابوؽ واخلعػ ، إىل 
ي عنػه، غريها، يإّن أضثال هذل اجلهاالت يرعية ال تضّر أبةل ادلعاضلة، وال تو    خوذلػا يف اجملهػول ادلنهػ

وال تسػػري اجلهالػػة  ،غريهػػا بػػل ادلصػػ ّ  وقولػػه )يرعيػػة( أي ليسػػو هػػي ادلصػػ ّ  (3)(أو الغػػرر ادلمنػػوع يػػرعاً 
 الفرعية أو اذلاضعية ال  لي  عليها ادلص  للعنوان الكلي )وهو ا  ارة( ال  عليها ادلصّ .

بطالن اسػائجارل علػى ان وقد سػبا ا ػه لػذل  مل يلاػزم السػيد اخلػوئي رغػم تعػد ل يف قضػية احلّمػاضي، بػ
يقوم بكل ضا أيضرل به ضن حوائجه، رغم ان اجلهل يف هذا األخري أيد بكثري ضن اجلهل يف ضثػل احلّمػاضي. 

 هذا وسيًيت  واب آخر عن إيكال رلهولية ا  ارة أو كوهنا ضررية أو خدعة أو خطراً يا اظر.
 النائيين: ال تصح ادلعاملة لبطالن الت كي،

ضعا اتيػػػة  بعػػػد يػػػرض كوهنػػػاهػػػذل ادلعاضلػػػة   ظػػػريزا النػػػائيين ليػػػكال آخػػػر علػػػى ةػػػاة وقػػػد أيػػػكل ادلػػػري 
ادلسػػاامني يقػػ  ادلعػػاين أو غائػػ  أو غايػػل وإضػػا وضػػق  خلػػه أضػػام  أو ةػػاح  اخلضػػروات )واحلّمػػاضي

ةػاح  اخلضػروات أو ضساام يف ان جيري عنه ا  ارة وكالػة )أي عػن ضعاق أو يذل  يعين ا ه وّكل كل 
 (ادلسػػاام ا  ػػارة عػػن  فسػػه أةػػالةادلعػػاي بيػػق اخلضػػار، و  ضي( ويقبػػل عػػن  فسػػه أةػػالة )أي يقبػػلاحلّمػػا

 لكن هذا الاوكيل اب ل إذ مل  د  ي و الوكيل.

                                                           

 أقول: وقال البع": إذا كان ذلا ضاعاَريا. (1)
 58بػػريوت، ج –السػػيد دمحم احلسػػيين العػػريازي، الفقػػه إل كاػػاب ا  ػػارة،  ار العلػػوم للااقيػػا والطباعػػة والنعػػر والاوزيػػق  (2)
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 58بػػريوت، ج –باعػػة والنعػػر والاوزيػػق السػػيد دمحم احلسػػيين العػػريازي، الفقػػه إل كاػػاب ا  ػػارة،  ار العلػػوم للااقيػػا والط (3)
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)مث إ ّه يقوى ا يكال ييما مل يكن ا عطاء واألخذ ضػن  ػرؼق واحػدق أيضػاً، بػل   :قال يف ضنية الطال 
كوضق الدراهم يف  ّكان ةاح  ادل ّضر وأخػذ ادل ّضػر بػداًل عنهػا   كان رلّر  إيصال الثمن وأخذ ادلثمن،

ضق غيبة ةاحبه، وال ميكن تصاياه بكو ه وكياًل ضن الطريني يف تبديل أحد  ريف ا ضاية  ثله، لوضػو  
 .(1)عدم توكيل ادلال  ي صا ضعّيناً(

 اجل اب: ص ر الت كي، ثالثة ويصح ت كي، العن ان الكلي
 :القسم الثالثح يان الاوكيل ثالثة أقسام أوسطها اب ل  ون  رييها وادلقام ضن واجلواب عنه واض

وهػذا ةػايح  ون يػ  لكنػه غػري ضااقػا يف ضثػال احلّمػاضي وال  ،األول: ان يوكل ي صاً ضعّيناً كزيد
 يف ضثال ادل ّضر.

و أحد األيػ ا  لو أحدكما ألو ي صاً ضا، أو وكّ الثاين: ان يوكل اجملهول أو ادلر  ، كًن يقول وكّ 
 ةااه لعقالئياه. الوالد ةناعةً  السيد يهذا هو البا ل على ادلعهور، وإن رأى

الثالثة: ان يوكل الكلي أي العنوان كػان يوكػل الػداخل إىل احلمػام يف إ ػراء عقػد ا  ػارة عػن  فسػه أو 
قػػالء، ولػػذا اعاػػ  خػػذ للم ّضػػر، وهػػذا ضعلػػوم ال إيػػكال ييػػه وعليػػه سػػرية العيوكػػل الػػداخل إىل زللػػه أو اآ

يػػػإّن توكيػػػل عنػػػوان كلّػػػي ينطبػػػا علػػػى أيػػػ ا  ضعينػػػني كاوكيػػػل ذلػػػ  يف الانقػػػيح )ةػػػايااً قطعػػػاً( قػػػال: )
كمػػا إذا قػػال : إّن علمػػاء النجػػيف وكالئػػي يف بيػػق كاػػ  أو   ،يػػ و ضعػػنّي ال كاوكيػػل يػػ و غػػري ضعلػػوم

 .(2)تعمري ضدرس  ، يإّن ذل  ةايح قطعاً(
 الطاىرينصلى هللا على دمحم وآلو و 

ْيَت ِإَذا ُقِرَئ ِفيِو )): ةلى هللا عليه واله وسلمقال رسول هللا  اْجَعُل ا لِبُـُي ِتُكْم َ ِصيباً ِمَن اْلُقْرآِن َفِإن  اْلبـَ
َر َعَلى َأْىِلِو وَ اْلقُ  ُرُه وََكاَن ُسك ا ُُو يف ِزََيَدٍة َوِإَذا ََلْ يـُْقَرْأ ِفيِو اْلُقْرآُن ُضيَِّق َعَلى َأىْ ْرآُن ُيسِّ ِلِو َوَق،  َكثـَُر َخيـْ

ُرُه وََكاَن ُسك ا ُُو يف  ـُْقَصانٍ    ((َخيـْ
 (.287)عدة الداعي:  
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