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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
(626) 

 احلكيم: الواضع للفلس متول ِّ للمعاملة عن الطرفني
لسيد احلكيم فقد ذهب، يف مثال احلّمامي والبقلي والسّقاء )وقد ساقها بعصاا واحادة عبعاال لل،ايق، وقاد م اى واما ا

)حيتمل أن يكون ذلك من قبيال: أأعتاع عبادين عايفأ، يف ااون الواضاس للفلات هاو ادلتاوة للمعاملاة عان  :ما فيه( إىل انه
 .(1)ه، وليت من ابب اإلذن يف التصرف بال ملك، اما قيل(نفسه وعن صاحب ادلال، إبيصاله للفلت إىل احملل ادلعّد ل

 أقول: ال بد من عوضيحه أوالل مث ادلناق،ة:
 احلم امي بلسان حاله يوك ل العنوان، واملستحم موجب قابل

ان احلّمااامي بلسااان حالااه وبفتحااه ابب احلمااام وبوضااعه الاادخل أمااام مطلااع ادلسااتحمني، يكااون قااد وّااال  انااه حيتماال
ومل يصارح ققصاو( (  –ال مستحم يف ان جيري العقد )عقد اإلجارة ظااهرال يف احلماام وعقاد البياس يف البقلاي   واالة عامة

عاان صاااحب احلمااام واالااةل وعاان نفسااه أصااالة، فهاااا عاان احلّمااامي، وامااا ادلسااتحم فانااه بوضااعه الفلاات يف الكااوز يكااون 
مي لااه وقبولاااه اوناااه واااايالل وهااو باااالك ين،ااا  عقاااد احلّماااا : فهااو باااالك يك،ااا  عااان رضااا  بتوايااالموجبااال قاااابالل بلحااااظني

 اإلجارة عن احلّمامي ويقبل بالك االستئجار عن نفسه.
 :مناقشتان

 ولكن قد يناقش االمه بوجهني: يف مثاله ويف مدعا :
 املسألة من قبيل )أعتق عبدك عين( تليس

 –عباادين عاايف( أباادال إذ احلّمااامي يوالااه  امااا يف مثالااه فااؤلن مسااائل احلّمااامي والسااّقاء والبقلااي ليساا  ماان قبياال )أعتااع
ال عااان  –وهاااو ادلالاااك  –يف ان جياااري عقاااد اإلجاااارة )أو أي عقاااد آخااار( عناااه أي عااان احلّماااامي  –علاااى مبااا  االماااه 

شخص آخر، عكت )اعتع عبادين عايف( الااي همار  ابن يعتاع عباد الناس عان نفساه، ولاو شااء ادلطابقاة لوجاب ان  ثال 
ادلماثل للمقام ال )اعتع عبادين عايف( ولاو شااء ادلطابقاة دلثّال باا)اّجر (اماك عايف( فادلطاابع  با)اعتع عبدي عيف( فهاا هو

 لا)أّجر (امي عيف( هو )اعتع عبدي عيف( يف انه عوايل له ليجري العقد عنه يف ماله.
مع االة  لّ حلاا وبعبااارة أخاارا: )اعتااع عباادين عاايف( يواجااه إبشااكال أساسااي، ال جيااري يف ادلقااام فااال (اعااي لت،اابيهه بااه

ْلك   )) إذ هو عصعيب للمطلب وععقيد ال عسهيل، واإلشكال هو انه رلهولية نوعه َل عِّْتكقا إَل  )) (2)((َلا عِّْتقا إَِّلا بكاْعدا مِّ
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ْلك   ))أو  (1)((يف مِّل    الاثمن أو ماس عاو(ة واناه ال جياوز عقاالل خاروج ادلاثمن عان ملاك شاخص إال  (2)((واَلا عِّْتقا قكاْبلا مِّ
 مائي عصحيحال لالك.يعتقه عيف؟ لاا التج وا إىل ادللك االنل   و فكي  يكون عبد   آخر،ال ل،خص  الفائدة له

« أعتاع عبادين عايّف بكااا»)اما صرّح يف التاارة: أبّن قاول الرجال دلالاك العباد:  :قال يف ادلكاسب نقالل عن التاارة
اساااتدعاءت لتمليكاااه، وإعتااااه ادلاااوىل عناااه جاااواب لاااالك االساااتدعاء، فيحصااال النقااال واالنتقاااال  ااااا االساااتدعاء وا اااواب، 

ومقصاو(  مان البياس  (3)(البياسرة لعقاد ويقّدر وقوعه قبل العتع آنل ما، فيكاون هااا بيعاال ضامنيال ال حيتااج إىل ال،ارو  ادلقارّ 
ال اااميف اناااه بياااس حكماااي أي يكااام البياااس ولااايت بيعاااال ابحلمااال ال،اااائس وإال  ااارت علياااه أحكاماااه وااااان األوىل ان يقاااول 

خلاروج ادلاثمن مان   ماائي وعصاحيحنا صاناعةل يف ختاريج ادللاك االنل  نقاشانا)فيكون هاا نقاالل ضامنيال( وعلاى أياة حاال ور ام 
و(خول الثمن يف ايت  س  ونظائر ، اما سي يت، إال ان الكالم هو انه ال عوجد يف مس لة احلّماامي عقادة  ايت ادلالك 

من قبيله إال من جهة اإلشارة إىل اناه عوايال ضاميف وشابهه وهااا ياا مل يكان   علهاعقدة أأعتع عبدين عيفأ، فال رلال 
متعااارف جاادال ال حيتاااج  (4)ين للنااس يف إجااراء العقااو( عاان أنفسااهمفااان عواياال ادلاااّل  ادل،ااكل ياجااة إىل الت،اابيه  اااا ادلثااال 

 إىل عوجيه.
 ر( عليه ادلناق،ة األخرا وهي:عنعم 

 والوكالة عقد قصدي، والعوام غافلون عن هذا التخريج
ادلناق،ة يف أصل ادلدعى: وذلك ألن الواالة عقد قصدي، وماا ذاار مان ان احلّماامي بلساان احلاال يوالاه واناه بوضاس 

، ليت ياا يقصاد  عاماة النااس وعن نفسه قبوالل أصالةل  ،لدرهم يقبل الواالة وجيري عقد اإلجارة عن احلّمامي إجياابل واالةل ا
إذا ااان  بال إااا يصا عا(ة، نعم لعل فقيهال لو (خل احلمام واستح ر مباحث ادلكاسب الستح ر ذلاك الاه وقصاد  

توايل العناوان خاصاة إذ سابع ان عوايال ا هاول ابطال فاال باد ان يواال العناوان قاصدال ل)أو متعلمال( فقيهال أي ال احلّمامي 
 الكلي اعنوان الداخل للحمام مثالل.

 ولكن قد يدعى عصحي  ذلك بداللة االقت اء وهي اليت متسك  ا ال،يق يف مس لة م،ا ة وسي يت إبذن هللا ععاىل.
 وصلى هللا على دمحم وآله الطاهرين

ثْكراةِّ الذُّنُوبِّ )): عليه السالم ني أمس ادلؤمنقال  ةِّ اْلُقُلوبِّ واماا قاساتِّ اْلُقُلوُب إَِّلا لِّكا   ((ماا جافاتِّ الدُُّموُع إَِّلا لِّقاْسوا
 (.81ص: علل ال،رائس)
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